
IČ: 70106975 

 

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 

– / 25. 11. 2020 ČTÚ-57 352/2020-613/II. vyř. Ing. Macek /224 004 576  9. 12. 2020 
  macekj@ctu.cz 

 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Ve věci žádosti ze dne 25. listopadu 2020, kterou žádáte o poskytnutí informací/dokumentů 

souvisejících s plánovaným uvolněním pásma 700 MHz v České republice a s ním souvisejícím 

přechodem na DVB-T2, poskytuje Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) následující 

informace: 

i. Poskytnutí rozhodnutí ČTÚ, kterým bylo v řízení vedeném pod sp. zn. ČTÚ-21 360/2019-

613/ll. vyř. rozhodnuto o změně přídělu radiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických 

komunikacích v pásmu 470–790 MHz a žádosti společnosti CDG tak, že předmětné příděly byly 

prodlouženy do 31. prosince 2030. 

Rozhodnutí se poskytuje v příloze. 

 

ii. Poskytnutí rozhodnutí ČTÚ, kterým bylo v řízení vedeném pod sp. zn. ČTÚ-21 359/2019-

613/ll. vyř. rozhodnuto o změně přídělu radiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických 

komunikacích v pásmu 470–790 MHz a žádosti společnosti České Radiokomunikace tak, že 

předmětné příděly byly prodlouženy do 31. prosince 2030. 

Rozhodnutí se poskytuje v příloze. 

 

iii. Poskytnutí rozhodnutí ČTÚ, kterým bylo v řízení vedeném pod sp. zn. ČTÚ-65 303/2018-

613/Il. vyř. rozhodnuto o změně přídělu radiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických 

komunikacích v pásmu 470–790 MHz o žádosti společnosti Digital Broadcasting tak, že předmětné 

příděly byly prodlouženy do 31. prosince 2030. 

Rozhodnutí se poskytuje v příloze. 

 

 

 
 
 
 
 



iv. Poskytnutí žádosti o prodloužení kmitočtových přídělů společnosti CDG, České 

Radiokomunikace a Digital Broadcasting spolu s přílohami. 

V této věci bylo vydáno samostatné rozhodnutí o neposkytnutí informace. 

 

 

Přílohy: dle textu 

 

 

 

Ing. Jiří Duchač v. r. 

ředitel odboru 

správy kmitočtového spektra 
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Praha     9. září 2019 

Čj. ČTÚ-65 303/2018-613/II. vyř.                                                                           

 
Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu vydává podle § 107 odst. 11  

a § 22a odst. 1  a podle § 122 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle čl. II. přechodná 
ustanovení, bod 5 zákona č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů  (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 438/1991 Sb. o České televizi,  
ve znění platných předpisů (dále jen “novela zákona“), v řízení podle zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve věci žádosti  
ze dne 16. listopadu 2018 podané společností Digital Broadcasting s.r.o. se sídlem Stavební 
992/1, Ostrava Poruba, PSČ 708 00, IČ 26839407 o změnu přídělu rádiových kmitočtů pro 
zajištění veřejné sítě elektronických komunikací vydaného dne 29. července 2005 pod  
čj. 25543/2005-613/II. vyř. společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., Praha 3, Olšanská 55/5, 
PSČ 130 34, IČ: 60 19 33 36, ve znění pozdějších změn vydaných pod čj.  135 675/2010-
613/IV. vyř. ze dne 4. března 2011, čj. ČTÚ-4 175/2012/II. vyř. ze dne 20. ledna 2012, čj. 
ČTÚ-12 201/2012-613 ze dne 24. ledna 2012, čj. ČTÚ-27 478/2012-613/IV. vyř. ze dne 14. 
května 2012, čj. ČTÚ-135 995/2012-613/III. vyř. ze dne 23. srpna 2012 a čj. ČTÚ-
252 827/2012-613/III. vyř. ze dne 22. ledna 2013 toto  

 
rozhodnutí: 

 
Příděl rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací (dále jen 

„příděl“) se uděluje držiteli práv k využívání rádiových kmitočtů, kterým je: 
společnost:  Digital Broadcasting s.r.o. 
se sídlem: Stavební 992/1, PSČ 708 00, Ostrava - Poruba 
IČ:   26839407 
(dále jen „držitel přídělu“). 
 

Práva a povinnosti vyplývající z přídělu: 
 

a) práva jsou udělena k využívání rádiových kmitočtů, které jsou nezbytné pro vybudování 
jedné sítě elektronických komunikací pro šíření zemského digitálního televizního vysílání 
na celém území České republiky a s tímto vysíláním souvisejících služeb nebo dalších 
služeb elektronických komunikací, které lze poskytovat v rámci disponibilního datového 
toku s využitím dále uvedených rádiových kmitočtů (dále jen „vysílací síť“). Držiteli přídělu 
se pro vybudování finální vysílací sítě 24 podle nařízení vlády č. 199/2018 Sb., 
o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu 
DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard 
DVB-T2) (dále jen „TPP“), přidělují pro jednotlivá skupinová přidělení následující rádiové 
kmitočty, resp. rádiové kanály: 
 

1. Oblast – skupinové přidělení PHA  
rádiový kanál 42 (638-646 MHz). 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení PHA  
(souřadnice v systému WGS84): 
c1 501123 500725 500500 500100 495934 495929 495612 500600 



 2/13 

c2 0143234 0143923 0144300 0144035 0143841 0143056 0142121 0141300 
c1 500752 
c2 0141632 
 
 
2. Oblast - skupinová přidělení STC-N, STC-S  
rádiový kanál 44 (654-662 MHz). 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení STC-N  
(souřadnice v systému WGS84): 
c1 501500 502100 502100 503000 502913 503628 503120 502148 
c2 0135200 0140000 0142200 0142800 0143902 0145647 0150829 0150728 
c1 501500 500500 500100 495600 495000 494700 500100 500500 
c2 0152300 0152500 0152200 0153200 0152900 0152600 0144035 0144300 
c1 500725 501123 500752 
c2 0143923 0143234 0141632 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení STC-S  
(souřadnice v systému WGS84): 
c1 494700 494500 493900 493500 493200 493600 493610 493149 
c2 0152600 0151500 0151100 0150000 0145600 0144600 0144016 0143348 
c1 493400 493300 493000 493100 494035 494600 495600 500357 
c2 0141300 0140400 0135700 0134600 0134252 0134800 0135000 0132513 
c1 501200 501500 500752 500600 495612 495929 495934 500100 

c2 0133200 0135200 0141632 0141300 0142121 0143056 0143841  0144035 

 

   

3. Oblast – skupinové přidělení JCE  
a) rádiový kanál 25 (502-510 MHz) k využití nejdéle do 29. února 2020, 
b) rádiový kanál 30 (542-550 MHz) k využití nejdříve od 1. února 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení JCE 
(souřadnice v systému WGS84): 
c1 493000 493300 493400 493149 493610 493600 493200 491800 
c2 0135700 0140400 0141300 0143348 0144016 0144600 0145600 0145500 
c1 491317 490729 490755 490529 490015 485727 485444 485629 
c2 0152022 0152522 0153311 0153545 0152937 0153609 0153248 0152934 
c1 485716 485855 485916 485713 485640 485921 490010 490108 
c2 0152535 0152210 0151805 0151523 0151118 0150936 0150540 0150133 
c1 485905 485621 485332 485043 484754 484636 484715 484444 
c2 0145852 0145906 0145910 0145830 0145729 0145350 0144949 0144748 
c1 484239 484005 483723 483501 483638 483657 483826 483628 
c2 0144510 0144304 0144254 0144048 0143715 0143306 0142924 0142626 
c1 483436 483411 483458 483543 483549 483657 483940 484208 
c2 0142305 0141858 0141456 0141043 0140628 0140230 0140300 0140055 
c1 484334 484521 484620 484931 485143 485250 485451 485707 
c2 0135709 0135400 0135005 0134727 0134503 0134114 0133828 0133559 
c1 485835 491146 493100 

c2 0133222 0134236 0134600 

 

 

4. Oblast – skupinové přidělení PLZ-PLZ  

a) rádiový kanál 56 (750-758 MHz) k využití nejdéle do 29. února 2020, 
b) rádiový kanál 43 (646-654 MHz) k využití nejdříve od 1. února 2020. 
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Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení PLZ – PLZ 
 
(souřadnice v systému WGS84): 
c1 500357 495600 494600 494035 493100 492022 491946 492016 
c2 0132513 0135000 0134800 0134252 0134600 0125644 0125231 0124813 
c1 492230 492443 492612 492900 493123 493358 493643 493857 
c2 0124542 0124310 0123940 0123845 0123626 0123439 0123349 0123122 
c1 494115 494314 494551 494724 494958 495236 495519 495528 
c2 0122856 0122557 0122444 0122813 0122958 0123129 0123222 0125055 
c1 495945 500100 500700 500357  
c2 0130446 0131400 0131700 0132513  

         

4a. Oblast – skupinové přidělení PLZ-SUS  

a) rádiový kanál 56 (750-758 MHz) k využití nejdéle do 29. února 2020, 
b) rádiový kanál 42 (638-646 MHz) k využití nejdříve od 1. února 2020. 

 

Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení PLZ-SUS 

(souřadnice v systému WGS84) 

c1 493100 491146 485835 485652 485840 490104 490340 490539 

c2 0134600 0134236 0133222 0132910 0132602 0132358 0132229 0131934 

c1 490651 490727 491002 491151 491419 491556 491828 492022 

c2 0131550 0131146 0131023 0130705 0130506 0130144 0125953 0125644 

c1 493100 

c2 0134600   

 

 

5. Oblast – skupinové přidělení KVA  
rádiový kanál 45 (662-670 MHz). 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení KVA 
(souřadnice v systému WGS84): 
c1 502349 501928 500700 500100 495945 495528 495519 495635 
c2 0125804 0131358 0131700 0131400 0130446 0125055 0123222 0122828 
c1 495916 500032 500157 500307 500531 500754 501041 501257 
c2 0122746 0122353 0122003 0121611 0121357 0121133 0121201 0120929 
c1 501431 501702 501923 501830 501605 501345 501214 501446 
c2 0120601 0120743 0120536 0121119 0121318 0121545 0121925 0122103 
c1 501711 501926 502105 502338 502413 502440 502526 502640 
c2 0122305 0122543 0122911 0123107 0123524 0123946 0124349 0124736 
c1 502624 502452 

c2 0125149  0125517 

 

 
6. Oblast – skupinové přidělení UST  
a) rádiový kanál 30 (542-550 MHz) k využití nejdéle do 29. února 2020, 
b) rádiový kanál 21 (470-478 MHz) k využití nejdříve od 1. února 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení UST 
(souřadnice v systému WGS84): 
c1 505000 504900 503900 503000 502100 502100 501500 501200 
c2 0143800 0142700 0142200 0142800 0142200 0140000 0135200 0133200 
c1 500357 500700 501500 501928 502349 502452 502523 502759 
c2 0132513 0131700 0131500 0131358 0125804 0125517 0125940 0130101 
c1 502952 503009 503126 503405 503434 503643 503634 503715 
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c2 0130413 0130841 0131232 0131347 0131809 0132047 0132512 0132930 
c1 503939 504219 504243 504311 504359 504327 504444 504713 
c2 0133156 0133258 0133723 0134140 0134552 0135006 0135401 0135612 
c1 504850 504833 504956 505108 505312 505305 505341 505611 
c2 0135954 0140416 0140805 0141209 0141459 0141923 0142337 0142153 
c1 505837 505948 510222 510232 510114 510111 510012 505729 
c2 0141939 0141539 0141717 0142139 0142544 0143012 0143415 0143536 
c1 505450 505303 505046 

c2 0143437 0143757 0144016 

 

  

7. Oblast – skupinové přidělení LIB  
a) rádiový kanál 25 (502-510 MHz) k využití nejdéle do 29. února 2020, 
b) rádiový kanál 43 (646-654 MHz) k využití nejdříve od 1. února 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení LIB 
(souřadnice v systému WGS84): 
c1 503118 502944 503120 503628 502913 503000 503900 504900 
c2 0153554 0152304 0150829 0145647 0143902 0142800 0142200 0142700 
c1 505000 505046 504919 504914 505159 505216 505137 505359 
c2 0143800 0144016 0144356 0144815 0144942 0145403 0145813 0150021 
c1 505650 505905 510123 510034 510107 505927 505745 505458 
c2 0150106 0145838 0150109 0150525 0150952 0151322 0151650 0151621 
c1 505223 505046 504803 504840 504710 504624 

c2 0151748 0152120 0152201 0152615 0152951 0153405 

 

 

8. Oblast – skupinové přidělení KHR  
rádiový kanál 45 (662-670 MHz). 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení KHR 
(souřadnice v systému WGS84): 
c1 500917 500604 500234 500800 500900 500800 500500 501500 
c2 0163450 0162101 0161446 0160000 0154600 0153400 0152500 0152300 
c1 502148 503120 502944 503118 504624 504537 504411 504432 
c2 0150728 0150829 0152304 0153554 0153405 0153812 0154201 0154632 
c1 504300 504023 504104 504017 503737 503854 503851 503947 
c2 0155007 0155151 0155601 0160018 0160124 0160523 0160948 0161354 
c1 503937 503832 503626 503344 503104 503015 502837 502644 
c2 0161812 0162220 0162512 0162453 0162336 0161924 0161549 0161233 
c1 502433 502202 502232 501958 501853 501636 501411 501157 

c2 0161507 0161657 0162105 0162246 0162639 0162905 0163113 0163354 

 

 

9. Oblast – skupinové přidělení PAR  
a) rádiový kanál 45 (662-670 MHz) k využití nejdéle do 30. dubna 2020, 
b) rádiový kanál 21 (470-478 MHz) k využití nejdříve od 1. dubna 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení PAR 
(souřadnice v systému WGS84): 
c1 500400 495800 495000 493900 493500 493740 493400 493800 
c2 0164900 0164300 0164500 0165000 0164700 0163353 0162300 0161600 
c1 494400 494114 494921 494903 495000 495600 500100 500500 
c2 0160000 0155457 0154415 0153509 0152900 0153200 0152200 0152500 
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c1 500800 500900 500800 500234 500604 500917 500704 500605 
c2 0153400 0154600 0160000 0161446 0162101 0163450 0163724 0164128 
c1 500743 

c2 0164456 

 

 

10. Oblast – skupinové přidělení VYS  
rádiový kanál 42 (638-646 MHz). 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení VYS 
(souřadnice v systému WGS84): 
c1 492137 491600 490505 485727 490015 490529 490755 490729 
c2 0162233 0161500 0161320 0153609 0152937 0153545 0153311 0152522 
c1 491317 491800 493200 493500 493900 494500 494700 495000 
c2 0152022 0145500 0145600 0150000 0151100 0151500 0152600 0152900 
c1 494903 494921 494114 494400 493800 493400 
c2 0153509 0154415 0155457 0160000 0161600 0162300 
 
 
11. Oblast – skupinové přidělení JMO 
rádiový kanál 46 (670-678 MHz). 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení JMO 
(souřadnice v systému WGS84): 
c1 490443 490153 485714 485634 485119 484931 484845 485037 
c2 0170754 0171450 0172600 0173308 0173841 0173521 0173107 0172657 
c1 484851 485233 485023 485022 484713 484320 484015 483819 
c2 0172336 0171219 0170858 0170645 0170535 0170006 0165828 0165830 
c1 483700 483940 484221 484309 484320 484446 484643 484717 
c2 0165642 0165539 0165456 0165053 0164642 0164307 0164010 0163555 
c1 484846 484846 484630 484411 484409 484436 484506 484505 
c2 0163215 0162808 0162537 0162311 0161853 0161435 0161013 0160553 
c1 484619 484757 484952 485152 485241 485134 485220 485356 
c2 0160205 0155838 0155537 0155233 0154813 0154425 0154026 0153656 
c1 485444 485727 490505 491600 492137 493400 493740 493500 
c2 0153248 0153609 0161320 0161500 0162233 0162300 0163353 0164700 
c1 492211 492300 491500 

c2 0164859 0170400 0171000 

 
 
12. Oblast – skupinové přidělení OLO 
rádiový kanál 44 (654-662 MHz). 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení OLO 
(souřadnice v systému WGS84): 
c1 492600 492100 491500 492300 492211 493500 493900 495000 
c2 0173800 0172000 0171000 0170400 0164859 0164700 0165000 0164500 
c1 495800 500400 500743 500946 501152 501315 501417 501621 
c2 0164300 0164900 0164456 0164750 0165031 0165422 0165823 0170116 
c1 501830 502042 502314 502554 502546 502508 502417 502255 
c2 0165832 0165602 0165408 0165306 0165719 0170136 0170538 0170928 
c1 502115 501936 501928 501644 501619 500459 495100 494200 
c2 0171249 0171616 0172043 0172107 0172525 0171352 0170900 0174200 
c1 493229 
c2 0175445 
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13. Oblast – skupinové přidělení MOS 
rádiový kanál 45 (662-670 MHz). 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení MOS 
(souřadnice v systému WGS84): 
c1 492931 493229 494200 495100 500459 501619 501618 501614 
c2 0181617 0175445 0174200 0170900 0171352 0172525 0172953 0173415 
c1 501604 501756 501537 501259 501109 501019 500735 500629 
c2 0173827 0174140 0174402 0174542 0174223 0173818 0173846 0174247 
c1 500421 500142 495934 495841 500011 500026 500309 500217 
c2 0174535 0174708 0175001 0175413 0175746 0180208 0180134 0180539 
c1 495943 495930 495751 495532 495619 495555 495428 495512 
c2 0180706 0181130 0181505 0181727 0182134 0182547 0182931 0183338 
c1 495226 494933 494701 494425 494220 494045 494028 493744 
c2 0183432 0183428 0183617 0183759 0184050 0184421 0184836 0184913 
c1 493500 493223 493109 493029 492921 493025 492949 493044 
c2 0185025 0185144 0185029 0184717 0184440 0184051 0183624 0183538 
c1 492921 492757 492339 492343 
c2 0183156 0183239 0182655 0182412 
 
 
14. Oblast – skupinové přidělení ZLI  
rádiový kanál 42 (638-646 MHz). 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení ZLI 
(souřadnice v systému WGS84): 
c1 492343 492202 491927 491714 490806 490522 490200 490121 
c2 0182412 0182448 0182151 0181057 0180617 0180649 0180331 0175926 
c1 490053 485538 485526 485138 485119 485634 485714 490153 
c2 0175459 0175307 0174650 0174215 0173841 0173308 0172600 0171450 
c1 490443 491500 492100 492600 493229 492931 

c2 0170754 0171000 0172000 0173800 0175445 0181617 

 

 
b) držitel přídělu je povinen vždy nejpozději do termínu stanoveného v TPP, zajistit účelné 

využívání přidělených rádiových kmitočtů tak, aby vysílací síť pokrývala maximální možné 
území i počet obyvatel v hranicích příslušného skupinového přidělení, které bude 
využitelné, za předpokladu, že to požadují oprávnění provozovatelé televizního vysílání, 
jejichž program je možno v rámci vysílací sítě šířit, nebo to stanoví zvláštní právní 
předpis. Současně musí být splněna podmínka podle čl. II přechodná ustanovení, bodu 5 
novely zákona, že bude v maximální možné míře zajištěn stejný rozsah pokrytí signálem 
zemského digitálního televizního vysílání a nejmenší možný dopad na diváky, 

c) z hlediska možnosti převodu práv je tento příděl nedělitelný, tzn. je možný převod pouze 
všech rádiových kmitočtů v přídělu a pro celé území České republiky za podmínek 
stanovených v § 23 zákona a v opatření obecné povahy vydaném na jeho základě 
Českým telekomunikačním úřadem (dále též „Úřad“), 

d) držitel přídělu je povinen dále dodržovat následující podmínky využívání rádiových 
kmitočtů a podmínky vyplývající z individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
vydaných na základě tohoto přídělu: 

 

1. na přidělených rádiových kmitočtech šířit televizní programy prostřednictvím zemského 
digitálního televizního vysílání, přičemž šířením televizních programů, tj. obrazového  
a zvukového obsahu, se rozumí přenos programů uživatelům prováděný na základě 
smluvního vztahu mezi sestavovatelem programu, tj. provozovatelem vysílání podle 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen „zákon o RTV“), a provozovatelem vysílací sítě, 
tj. držitelem tohoto přídělu, 

2. šířit pouze programy, které jsou v souladu se zákonem o RTV, nezasahovat do jejich 
obsahu, tzn. je povinen je šířit současně, úplně a v nezměněné podobě, 

3. umožnit šíření minimálně čtyř televizních programů, jejichž kvalita musí odpovídat 
požadavkům provozovatelů vysílání, jejichž programy jsou šířeny vysílací sítí  
na základě smluvních vztahů, přičemž minimální rozsah datového toku pro jeden 
televizní program nesmí být menší než 1,8 Mbit/s, 

4. zajistit přenos dat pro elektronického programového průvodce (EPG), který je šířen 
jako nedílná součást souhrnného datového toku a musí obsahovat informace o všech 
televizních nebo rozhlasových programech v tomto datovém toku obsažených, 

5. využívat přidělené rádiové kmitočty tak, aby pro služby šíření služeb informační 
společnosti nebylo využíváno více něž 20 % přenosové kapacity vysílací sítě, přičemž 
povinnost plnění podmínky č. 3 tímto není dotčena, 

6. při zajišťování komunikační činnosti dodržovat příslušné právní předpisy, plány využití 
kmitočtového spektra, vydaná opatření Úřadu a normy ČSN, a to i ty, které budou 
vydány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

7. zajistit, aby technické parametry vysílací sítě odpovídaly příslušným doporučením 
Mezinárodní telekomunikační unie (dále jen „ITU“) a normám ETSI,  

8. řešit v součinnosti s provozovateli jiných vysílacích sítí nebo zařízení rovněž případy 
vzájemného rušení mezi jím zajišťovanou vysílací sítí a vysílacími sítěmi zajišťovanými 
a zařízeními provozovanými jinými osobami,   

e) doba platnosti tohoto přídělu se stanovuje do 31. prosince 2030. 
 

Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnosti příděl rádiových kmitočtů pro 
zajištění veřejné sítě elektronických komunikací vydaný dne 29. července 2005 pod čj. 
25543/2005-613/II. vyř. společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 
130 34, IČ: 60 19 33 36, ve znění pozdějších změn vydaných pod čj.  135 675/2010-613/IV. 
vyř. ze dne 4. března 2011, čj. ČTÚ-4 175/2012/II. vyř. ze dne 20. ledna 2012, čj. ČTÚ-
12 201/2012-613 ze dne 24. ledna 2012, čj. ČTÚ-27 478/2012-613/IV. vyř. ze dne 14. května 
2012, čj. ČTÚ-135 995/2012-613/III. vyř. ze dne 23. srpna 2012 a čj. ČTÚ-252 827/2012-
613/III. vyř. ze dne 22. ledna 2013. Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
udělená držiteli přídělu na základě tohoto přídělu zůstávají platná po dobu platnosti v nich 
uvedenou. 

 
Odůvodnění: 

 
Společnost Digital Brodcasting s.r.o. jako držitel přídělu rádiových kmitočtů pro šíření 

celoplošného zemského digitálního televizního vysílání vydaného dne 29. července 2005 
pod čj. 25543/2005-613/II. vyř. společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., Praha 3, Olšanská 55/5, 
PSČ 130 34, IČ: 60 19 33 36, ve znění pozdějších změn vydaných pod čj.  135 675/2010-
613/IV. vyř. ze dne 4. března 2011, čj. ČTÚ-4 175/2012/II. vyř. ze dne 20. ledna 2012, 
převedeného rozhodnutím čj. ČTÚ-12 201/2012-613 ze dne 24. ledna 2012 na společnost 
Digital Broadcasting s.r.o., čj. ČTÚ-27 478/2012-613/IV. vyř. ze dne 14. května 2012, 
čj. ČTÚ-135 995/2012-613/III. vyř. ze dne 23. srpna 2012 a čj. ČTÚ-252 827/2012-613/III. 
vyř. ze dne 22. ledna 2013 s dobou platnosti do 4. března 2022, zajišťuje vysílací síť 4 pro 
šíření zemského digitálního televizního vysílání na základě smluvních vztahů s provozovateli 
vysílání s licencí. Na základě Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/899 
ze dne 17. května 2017 o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii (Decision 
2017/899 of the European Parliament and of the Councilof 17 May 2017 on the Use of the 
470 – 790 MHz Frequency Band in the Union) (dále jen „Rozhodnutí”) uvolnit kmitočtové 
pásmo 694-790 MHz (dále jen „pásmo 700 MHz”) ve prospěch mobilních širokopásmových 
sítí k termínu 30. června 2020, přistoupila Česká republika k potřebným legislativním 
úpravám, především přijetí novely zákona a TPP, které uvolnění kmitočtového pásma 
700 MHz umožňují. 
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Podle čl. II přechodná ustanovení, bodu 5 novely zákona, mohou k zajištění přechodu 
na standard DVB-T2 držitelé přídělů rádiových kmitočtů pro šíření celoplošného zemského 
digitálního televizního vysílání požádat o změnu přídělu umožňující provozování k tomu 
určených celoplošných vysílacích sítí ve standardu DVB-T2, v souladu s TPP. Podle 
uvedeného ustanovení novely zákona Úřad na základě takové žádosti provede změnu 
stávajícího přídělu rádiových kmitočtů, včetně stanovení termínů pro zahájení využívání 
rádiových kmitočtů určených pro finální vysílání ve standardu DVB-T2 na stejných vysílacích 
stanovištích a s takovými technickými parametry, které zajistí v maximální možné míře stejný 
rozsah pokrytí a nejmenší možné dopady na diváky, včetně prodloužení doby platnosti takto 
změněných přídělů rádiových kmitočtů do 31. prosince 2030. 

 
Úřad v takovém řízení postupuje obdobně jako v případech podle § 22a zákona. 

V souladu s ustanovením § 122 odst. 5 zákona Úřad současně provede nové řízení a vydá 
nové rozhodnutí v předmětné věci. 

 
Dne 16. listopadu 2018 byla Úřadu doručena v souladu s čl. II přechodná ustanovení, 

bodu 5 novely zákona žádost účastníka řízení o provedení změny výše uvedeného přídělu. 
Doručením této žádosti bylo zahájeno správní řízení o změně přídělu, které je Úřad 
v souladu s ustanovením § 122 odst. 5 zákona ve spojení s § 101 a § 102 správního řádu 
povinen provést jako nové řízení a vydat nové rozhodnutí ve věci. 
 

Úřad žádost podle § 22a odst. 3 zákona posoudil z hlediska plnění všech podmínek  
a povinností stanovených v přídělu a zohlednil zejména plnění podmínek podle § 22 odst. 2 
písm. d) zákona, rozsah služeb, pro které byla práva k využívání rádiových kmitočtů udělena, 
potřeby zajištění hospodářské soutěže a plnění podmínek účelného využívání rádiových 
kmitočtů i skutečnost, že žádost je podána z důvodů nezbytných k naplnění harmonizačních 
záměrů Evropské unie, čímž splňuje podmínku podle věty druhé § 22a odst. 3 zákona. Úřad 
podle § 22a odst. 1 zákona proto rozhodl o zveřejnění záměru Úřadu změnit dříve udělený 
příděl společnosti Digital Broadcasting s.r.o. (dále jen „záměr“) k připomínkám v rámci 
veřejné konzultace podle § 130 zákona.  

 
Veřejná konzultace uvedeného záměru byla zahájena dne 31. května 2019 

zveřejněním výzvy na vyjádření se k záměru změnit předmětný příděl. S ohledem  
na následně zjištěné administrativní nedopatření v obsahu textu zveřejněné výzvy, bylo 
opravené znění výzvy uveřejněno opětovně dne 12. června 2019, včetně stanovení nové 
měsíční lhůty pro zaslání připomínek, tedy do 12. července 2019. Důvod zveřejnění nové 
verze výzvy přitom Úřad jasně a transparentně vysvětlil. Tím byly naplněny požadavky 
zákona na provedení veřejné konzultace a nebyla zkrácena zákonná lhůta pro podávání 
připomínek. V rámci veřejné konzultace obdržel Úřad připomínky a stanoviska tří subjektů, 
které požadovaly především zveřejnění dalších podrobností, které se týkaly žádosti  
a záměru Úřadu na změnu přídělu a současně požadovaly, aby Úřad provedl novou veřejnou 
konzultaci. V reakci Úřad vysvětlil, že v rámci tohoto správního řízení postupuje zcela 
v souladu s § 22a a § 130 zákona, kdy podle § 130 odst. 1 písm. c) zákona konzultuje Úřad 
„jiné úkony…“, stanoví-li povinnost konzultace zákon. Povinnost veřejné konzultace při 
změně přídělu pak stanoví právě výše odkazovaný § 22a v odstavci 1 zákona. S ohledem  
na obdržené připomínky je Úřad přesvědčen, že předmětem veřejné konzultace není žádost 
držitele přídělu pro provozování celoplošné vysílací sítě, ale zamýšlený úkon Úřadu.  
Ve zveřejněném záměru na změnu přídělu Úřad popsal zamýšlený úkon dostatečným 
způsobem. Navíc je zamýšlený úkon na změnu přídělu obsahově upraven novelou zákona, 
kde je popsán předmět a obsah žádosti držitele přídělu. Požadavek na zveřejnění dalších 
dokumentů, případně požadavek na novou konzultaci proto Úřad odmítl.  

 
Uvedené subjekty dále vznesly připomínky, týkající se zajištění hospodářské soutěže, 

možné platby či jiné kompenzace za změny související s přechodem na standard DVB-T2 
a možnosti nedovolené veřejné podpory poškozující ostatní platformy televizního vysílání. 
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Dále připomínkující subjekty vznesly připomínky ohledně probíhajícího prenotifikačního 
řízení o poskytnutí veřejné podpory u Evropské komise, zejména zda je probíhající správní 
řízení s uvedeným řízením v souladu. Jeden z připomínkujících subjektů rovněž uvedl, že je 
veřejně znám zájem dalších subjektů o příděly rádiových kmitočtů pro předmětnou vysílací 
síť. Proponoval též postup formou výběrového řízení, tedy aukce s předchozím stanovením 
ceny na základě znaleckého posudku. Dále byla vznesena i připomínka, že Česká republika 
měla dle Rozhodnutí možnost odložit uvolnění pásma 700 MHz až do června 2022, což by 
odstranilo připomínané problémy.  

 
Úřad uvedl, že žádost o požadovanou změnu projednává, v souladu s čl. II. přechodná 

ustanovení, bod 5 novely zákona, postupem podle § 22a zákona. Nejedná se tedy  
ani o výběrové řízení na udělení nových práv k předmětným rádiovým kmitočtům, ani  
o obnovu přídělu podle § 20 odst. 5 zákona. Tímto rozhodnutím nedochází k žádné změně 
z pohledu rozsahu vysílání prostřednictvím terestrické platformy, protože i nadále zůstane 
v provozu stejný počet celoplošných vysílacích sítí jako v současné době. Úřad  
ve vypořádání připomínek upozornil, že případné udělení dalších přídělů rádiových kmitočtů, 
včetně formy jejich udělení, termínů a podmínek bude řešeno po dokončení procesu 
přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-
T2 a dosažení konečné podoby finálních vysílacích sítí DVB-T2. Je tedy zřejmé, že 
zamýšlenou změnou nedochází k uzavření trhu. 

 
Úřad současně v tabulce vypořádání doplnil, že o této skutečnosti připomínkující 

subjekty již dříve informoval. 
 

K možnému odložení uvolnění pásma 700 MHz až do června 2022, uvedenému 
v připomínkách, Úřad ve vypořádání připomínek uvedl, že podmínky pro možnost odložení 
implementace Rozhodnutí byly v Rozhodnutí jasně specifikovány. Relevantním důvodem 
bylo sousedství se státem ležícím mimo Evropskou unii, který pásmo 700 MHz  
ve stanoveném termínu uvolňovat nebude, což Česká republika nesplňuje. 

 
Na základě výše uvedeného Úřad k obdrženým připomínkám konstatoval, že podle 

jeho názoru nedojde zamýšlenou změnou přídělu společnosti Digital Broadcasting s.r.o. 
k porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, protože 
postupem podle § 22a zákona, kterým Úřad v dané věci postupuje, nebyl vyloučen ani 
zvýhodněn žádný soutěžitel v hospodářské soutěži. S ohledem na skutečnost, že podle čl. II, 
přechodná ustanovení, bod 5 novely zákona mohou o změnu přídělu požádat všichni držitelé 
stávajících přídělů ve standardu DVB-T, nedochází ani k vyloučení soutěže na trhu, protože 
všechny oprávněné subjekty svého práva, požádat o změnu přídělu, využily.  

 
V tabulce vypořádání, zveřejněné na diskusním místě https://www.ctu.cz/diskusni-

misto, je uvedeno úplné znění všech připomínek a stanovisek a jejich vypořádání Úřadem 
včetně odůvodnění. Na základě vypořádání obdržených připomínek k záměru na změnu 
přídělu usoudil Úřad, že z veřejné konzultace nevyplynuly žádné nové skutečnosti, které by 
bránily v dalším postupu ve věci změny přídělu. 

 
V souladu s ustanovením § 130 odst. 3 zákona konzultoval Úřad uvedenou 

problematiku rovněž s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže, se kterým Úřad konzultoval rovněž vypořádání připomínek 
obdržených v rámci veřejné konzultace. K záměru na změnu a postup Úřadu nevznesla 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádné připomínky. Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže vznesl připomínku, že výzva k uplatnění připomínek k záměru na změnu přídělu 
rádiových kmitočtů neobsahuje konkrétní podmínky změny (a prodloužení) přídělu a analýzu 
zajištění hospodářské soutěže, a tudíž nemůže vyloučit, že by realizací záměru mohlo dojít 
k narušení hospodářské soutěže. 



 10/13 

 
S ohledem na připomínku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Úřad znovu zvážil 

všechny relevantní skutečnosti, a i nadále se domnívá, že provedená změna přídělu, včetně 
stanovení doby platnosti nového přídělu do 31. prosince 2030, nebudou mít negativní vliv 
na hospodářskou soutěž. 

 
Úřad již výše uvedl, že zamýšlený úkon na změnu přídělu je obsahově upraven 

novelou zákona, kde je popsán předmět a obsah žádosti držitele přídělu. Úřad vychází  
ze skutečnosti, že pokud změna přídělu rádiových kmitočtů proběhne přesně v souladu  
s novelou zákona a TPP, jakožto implementací evropského práva v České republice 
(Rozhodnutí), tak možnost narušení hospodářské soutěže tímto úkonem lze vyloučit. 
Provozovatelé ostatních distribučních platforem ani ostatní operátoři vysílacích sítí nejsou 
změnou tohoto přídělu po odebrání pásma 700 MHz žádným způsobem dotčeni. Úřad 
problematiku zajištění hospodářské soutěže v souvislosti s projednávanou změnou přídělu 
společnosti Digital Broadcasting s.r.o. hodnotil již v rámci prvotního posuzování žádosti před 
zveřejněním záměru k veřejné konzultaci. 

 
Obecně platí, že pokud by Úřad neprovedl změnu přídělu, tak jak rozhodl i v případě 

držitele předmětného přídělu, došlo by k zásadnímu negativnímu dopadu na schopnost 
terestrické platformy udržet si stávající rozsah pokrytí území a obyvatel. To by ji významně 
znevýhodnilo v soutěži s ostatními distribučními platformami šíření televizního vysílání  
a ve svém důsledku nepříznivě ovlivnilo hospodářskou soutěž na celém trhu šíření 
televizního vysílání a negativně dopadlo na širokou diváckou veřejnost, která terestrickou 
platformu k příjmu televizního vysílání využívá. Současně by došlo, pokud by Úřad neprovedl 
změnu pouze tohoto přídělu, k negativnímu dopadu na tohoto jediného soutěžitele na trhu 
šíření televizního vysílání v rámci terestrické platformy a z toho plynoucího omezení 
hospodářské soutěže, včetně výše uvedených negativních dopadů na diváckou veřejnost. 

 
Ani ve vztahu ke stanovení nové doby platnosti přídělu neshledává Úřad omezení 

hospodářské soutěže. Především Úřad uvádí, že doba platnosti přídělu je stanovena podle 
čl. II přechodná ustanovení, bod 5 novely zákona. Podle této právní úpravy Úřad rozhodne 
na základě žádosti, podané podle tohoto ustanovení, o provedení změny přídělu, a to včetně 
prodloužení doby platnosti změněného přídělu rádiových kmitočtů do 31. prosince 2030. 

 
Pokud některé z připomínkujících subjektů projevily v rámci veřejné konzultace zájem  

o udělení kmitočtů z dotčeného přídělu společnosti Digital Broadcasting s.r.o. otevřenou 
soutěží před stanovením doby platnosti přídělu do 31. prosince 2030 po provedené změně, 
odkazuje Úřad na výše uvedené vypořádání veřejné konzultace. Úřad v této souvislosti 
připomíná, že využití v rámci změny přidělených rádiových kmitočtů, které je podmíněno 
nutností výměny části vysílací technologie, představuje pro držitele přídělů nutnost 
investovat do zajištění této nové technologie v termínech stanovených v TPP značné 
finanční prostředky. Takové investice jsou nezbytné, aby nedošlo ke snížení současného 
rozsahu a kvality zemského televizního vysílání. Takovou investici, která je vynucena 
celoevropským procesem harmonizace využití rádiového spektra, však nebylo ze strany 
držitele přídělu důvodné realizovat v rámci doby platnosti současného přídělu. 

 
Úřad současně vzal v úvahu i legitimní očekávání žadatele z hlediska platné právní 

úpravy v novele zákona, i potřebu zajištění návratnosti investic vyvolaných změnou 
rádiových kmitočtů z důvodů nezbytného uvolnění pásma 700 MHz k 30. červnu 2020. 
V tomto směru považuje Úřad stanovenou dobu platnosti přídělu za souladnou s požadavky 
§ 22 odst. 3 zákona. Při jakémkoliv jiném postupu nelze vyloučit negativní dopad  
na veřejnost. 

  
Při posouzení plnění všech podmínek a povinností podle § 22a odst. 3 zákona 

stanovených ve stávajícím přídělu Úřad neshledal žádné formy jeho neplnění, a to vzhledem 
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ke skutečnosti, že během doby využívání předmětného přídělu správní orgán nevedl žádné 
správní řízení, týkající se porušení výše uvedených povinností či podmínek. Stejně tak nebyl 
evidován žádný incident, na který by držitel přídělu odmítnul reagovat či spolupracovat při 
jeho řešení. 

 
Úřad zároveň v souladu s § 22a odst. 3 zákona posoudil plnění rozsahu služeb 

držitelem přídělu, pro které byla práva k využívání rádiových kmitočtů udělena a stejně jako 
v předchozím případě konstatuje, že uvedené služby byly řádně plněny. 

 
Podle § 22a odst. 3 zákona Úřad rovněž posoudil plnění podmínek účelného využívání 

rádiových kmitočtů. K tomu uvádí relevantní skutečnost, že podmínka v přídělu, týkající se 
maximálního rozsahu pokrytí území i obyvatel předmětnou vysílací sítí, byla držitelem přídělu 
vždy plněna, což dává jasný předpoklad účelného využití radiového spektra i po změně 
přídělu. S ohledem na skutečnost, že přechod na nový standard DVB-T2, který má za cíl 
řešit zachování stávajícího stavu pokrytí signálem zemského digitálního televizního vysílání 
při ztrátě části kmitočtového spektra v České republice, je vlastně přechod vynucený 
v důsledku povinné implementace Rozhodnutí, je zřejmé, že změna přídělu výše uvedenou 
podmínku v zákoně, týkající se účelného využívání rádiových kmitočtů, zcela jistě neporuší. 
 

K jednotlivým podmínkám stanoveným ve výroku tohoto rozhodnutí Úřad uvádí: 
 

 Vzhledem ke skutečnosti, že práva vyplývající z přídělu jsou nezbytná pro zajišťování 
vysílací sítě pro šíření zemského digitálního televizního vysílání, je držitel přídělu povinen 
přidělené rádiové kmitočty využít pro tento účel v souladu s TPP. 
   
 Za účelem zajištění přechodu vysílání na standard DVB-T2 a pro účelné využití 
přidělených rádiových kmitočtů, resp. rádiových kanálů, byly v části a) výroku tohoto 
rozhodnutí držiteli přídělu vyhrazeny pro konkrétní oblasti (skupinová přidělení 1-14) rádiové 
kmitočty včetně termínů jejich možného využití, a to podle vysílaného standardu. Radiové 
kmitočty a termíny uvedené pod písmeny a) platí pro vysílání ve standardu DVB-T  
a rádiové kmitočty a termíny uvedené po písmeny b) platí pro vysílání ve standardu DVB-T2. 
V případě vyhrazení pouze jednoho rádiového kmitočtu je tento rádiový kmitočet platný  
pro vysílání ve standardu DVB-T i DVB-T2. Tato povinnost vyplývá z čl. II přechodná 
ustanovení, bod 5 novely zákona, kdy změna přídělu má umožnit provozování k tomu 
určených celoplošných vysílacích sítí ve standardu DVB-T2, v souladu s TPP, včetně 
stanovení dat pro zahájení využívání rádiových kmitočtů určených pro finální vysílání  
ve standardu DVB-T2 na stejných vysílacích stanovištích a s takovými technickými 
parametry, které zajistí v maximální možné míře stejný rozsah pokrytí a nejmenší možné 
dopady na diváky. 
 

V části b) výroku byla držiteli přídělu stanovena povinnost vždy nejpozději do doby 
stanovené v TPP zahájit využívání těchto rádiových kmitočtů v příslušné oblasti vymezené 
souřadnicemi hraničních bodů jednotlivých skupinových přidělení. Tato povinnost též vyplývá 
z čl. II přechodná ustanovení, bod 5 novely zákona, kdy změna přídělu má umožnit 
provozování k tomu určených celoplošných vysílacích sítí ve standardu DVB-T2, v souladu  
s TPP za shodných náležitostí jako je shrnuto v odůvodnění podmínky uvedené pod 
písmenem a).  
 
 Vzhledem ke skutečnosti, že jsou práva vyplývající z přídělu nezbytná pro zajišťování 
jedné vysílací sítě pro šíření zemského digitálního televizního vysílání a jsou proto v rámci 
této sítě z technických i provozních důvodů nedělitelná, byla v části c) výroku tohoto 
rozhodnutí stanovena držiteli přídělu podmínka nedělitelnosti přídělu. Při dodržení ostatních 
ustanovení zákona je možný převod těchto práv pouze jako celku, tzn. že převod práv je 
možný pouze pro všechny rádiové kmitočty současně a pro celé území České republiky. 
Další podmínky využívání rádiových kmitočtů Úřad stanovil v části d) výroku tohoto 
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rozhodnutí při zohlednění následujících zákonných ustanovení. Držitel přídělu není 
provozovatelem vysílání ve smyslu zákona o RTV, ale pouze provozovatelem vysílací sítě, 
v níž mohou být programy provozovatelů vysílání s licencí šířeny, a proto je oprávněn na 
základě smluvních vztahů s těmito provozovateli vysílání šířit pouze programy provozovatelů 
vysílání s licencí vydanou v souladu se zákonem o RTV a nesmí do nich zasahovat, ani jinak 
obsah programu pozměňovat. Podle § 83 odst. 9 písm. a) zákona je držitel individuálních 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaných na základě přídělu povinen zajistit,  
že na vyhrazených rádiových kmitočtech bude umožněno šířit minimálně čtyři televizní 
programy, jejichž kvalita musí odpovídat požadavkům provozovatelů vysílání jejichž 
programy jsou vysílací sítí šířeny, přičemž minimální rozsah datového toku pro jeden 
televizní program nesmí být menší než 1,8 Mbit/s. Tuto podmínku Úřad stanovil s ohledem  
na zajištění šíření televizních programů v dostatečné kvalitě na základě technických 
parametrů stávajícího šíření programů. Obdobně držitel individuálních oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů vydaných na základě přídělu je podle § 83 odst. 9 písm. b) zákona rovněž 
povinen zajistit poskytování služby elektronického programového průvodce (EPG), který 
je šířen jako součást souhrnného datového toku a musí obsahovat informace o všech 
televizních a rozhlasových programech v tomto datovém toku obsažených. Podle § 83  
odst. 9 písm. c) zákona je držitel individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
vydaných na základě přídělu povinen využívat přidělené rádiové kmitočty tak, aby pro služby 
šíření služeb informační společnosti nebylo využíváno více než 20 % přenosové kapacity 
této sítě. 
 

Případné další podmínky, související s využíváním rádiových kmitočtů podle tohoto 
přídělu, budou v souladu se zákonem uvedeny v individuálních oprávněních k využívání 
rádiových kmitočtů, která budou Úřadem vydávána k využívání rádiových kmitočtů 
jednotlivými vysílači na základě žádostí držitele přídělu. 

 
Mimo povinností týkajících se využívání přidělených rádiových kmitočtů byla držiteli 

přídělu uložena povinnost dodržovat při zajišťování vysílací sítě příslušná technická 
doporučení a normy vydané v České republice i ITU. Zajišťování vysílací sítě a šíření 
programů musí odpovídat vydaným normám ETSI. Tato podmínka je nezbytná pro zajištění 
kompatibility vysílání s technickými parametry přijímačů, které rovněž musí odpovídat těmto 
normám a technickým standardům. 
 

Držitel přídělu je povinen v součinnosti s ostatními provozovateli komunikačních sítí 
určených pro šíření zemského digitálního televizního vysílání nebo provozovateli jiných 
komunikačních sítí řešit případně vzniklé rušení. Tato podmínka byla stanovena s ohledem  
na vysokou pravděpodobnost vzniku rušení v důsledku použité širokopásmové digitální 
modulace, která může být důvodem ke vzniku intermodulačních produktů na vstupních 
obvodech přijímacích zařízení jiných komunikačních sítí. Tato pravděpodobnost je ještě 
zvýšena předpokladem, že infrastruktura jednotlivých komunikačních sítí může být sdílena a 
vysílače budou sdílet totéž stanoviště. V těchto případech může docházet i k rušení 
v důsledku vzniklých kombinačních kmitočtů, přičemž jakákoliv opatření vedoucí 
k odstranění musí držitelé přídělů, resp. příslušných individuálních oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů provádět ve vzájemné součinnosti při respektování technických možností 
použitých přijímacích zařízení. 

 
Rozhodnutí neobsahuje taxativní výčet závazků podle § 22 odst. 2 písm. d) zákona, 

které žadatel převzal v průběhu výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových 
kmitočtů, protože tato práva byla udělena podle § 136 odst. 6 zákona na základě práv  
a povinností vztahujících se k rádiovým kmitočtům, které byly uvedeny v telekomunikační 
licenci vydané na základě dřívějších právních předpisů. 

 
Doba platnosti přídělu byla stanovena podle čl. II přechodná ustanovení, bod 5 novely 

zákona, a v souladu se žádostí žadatele. Jak Úřad uvádí výše, je doba platnosti stanovena 
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v souladu s § 22 odst. 3 zákona, když respektuje potřebu zajištění návratnosti investic 
vyvolaných změnou rádiových kmitočtů z důvodů nezbytného uvolnění pásma 700 MHz. 
Současně tato doba odpovídá i harmonizačním záměrům vyplývajícím z členství České 
republiky v Evropské Unii, tedy z Rozhodnutí.  

 
Úřad konstatuje, že žádost společnosti Digital Broadcasting s.r.o. o změnu přídělu je 

v souladu s ustanovením čl. II přechodná ustanovení, bod 5 novely zákona, a po jejím 
posouzení podle § 22a, odst. 3 zákona Úřad shledal, že požadované změně rádiových 
kmitočtů lze vyhovět včetně stanovení doby platnosti přídělu podle výše uvedeného 
ustanovení novely zákona. 

 
Vzhledem k uvedenému jsem podle § 122 odst. 5 zákona rozhodl tak, jak je uvedeno 

ve výroku tohoto rozhodnutí. V souladu s § 102 odst. 9 správního řádu se tímto rozhodnutím 
ruší původní rozhodnutí, tj. příděl rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických 
komunikací vydaný dne 29. července 2005 pod čj. 25543/2005-613/II. vyř. společnosti 
ČESKÝ TELECOM, a.s., Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 130 34, IČ: 60 19 33 36, ve znění 
pozdějších změn vydaných pod čj.  135 675/2010-613/IV. vyř. ze dne 4. března 2011,  
čj. ČTÚ-4 175/2012/II. vyř. ze dne 20. ledna 2012, čj. ČTÚ-12 201/2012-613 ze dne 24. 
ledna 2012, čj. ČTÚ-27 478/2012-613/IV. vyř. ze dne 14. května 2012, čj. ČTÚ-
135 995/2012-613/III. vyř. ze dne 23. srpna 2012 a čj. ČTÚ-252 827/2012-613/III. vyř. ze dne 
22. ledna 2013. Protože Úřad provádí fakticky změnu přídělu podle 22a zákona a nejedná se 
o odnětí přídělu podle § 22b zákona s úmyslem ukončit využívání přidělených rádiových 
kmitočtů, ale o formální postup v souladu s § 122 odst. 5 zákona, tedy o případ, kdy je 
nezbytné zachovat nepřerušený provoz sítě elektronických komunikací, je rovněž nezbytné, 
aby všechna individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, vydaná dříve na základě 
původního přídělu, zůstala platná po dobu platnosti v nich uvedenou. Přerušení provozu 
vysílací sítě držitele přídělu, které by nastalo v případě, že by současně s pozbytím platnosti 
původního přídělu došlo k pozbytí platnosti všech individuálních oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů, která byla na základě tohoto přídělu vydána, by znamenalo přerušení 
televizního vysílání pro obyvatelstvo, kterému je nutno zabránit.  

 
Poučení: 

 
 Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad 
k Radě Českého telekomunikačního úřadu prostřednictvím předsedy Rady Českého 
telekomunikačního úřadu. Rozklad je možno učinit písemně na adresu: Český 
telekomunikační úřad, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, poštovní 
přihrádka 02, 225 02 Praha 025, nebo ústně do protokolu. Rozklad lze podat rovněž přímo 
do datové schránky Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats nebo v případě, kdy 
účastník disponuje zaručeným elektronickým podpisem, na adresu: podatelna@ctu.cz. 
 
 
 
 
 
                       otisk úředního razítka 

Ing. Mgr. Jaromír Novák, v.r. 
předseda Rady 

 Českého telekomunikačního úřadu 
 
 
 
 
Vypraveno dne: 10.9.2019 
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Praha         9. září 2019 

Čj. ČTÚ-21 360/2019-613/II. vyř.                                         

 
Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu vydává podle § 107 odst. 11  

a § 22a odst. 1 a podle § 122 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle čl. II. přechodná ustanovení, bod 5 zákona  
č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů  (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 438/1991 Sb. o České televizi, ve znění platných předpisů (dále jen “novela 
zákona“), v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
ve věci žádosti ze dne 27. března 2019 podané společností Czech Digital Group, a.s.  
se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, IČ 25842609 o změnu přídělu 
rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací vydaného dne  
14. června 2005 pod čj. 25544/2005-613-II ve znění pozdějších rozhodnutí čj. 135 674/2010-
613/III. vyř. ze dne 21. ledna 2011 a čj. ČTÚ-72 147/2013-613 ze dne 20. srpna 2013, toto 

 
rozhodnutí: 

 
Příděl rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací (dále jen 

„příděl“) se uděluje držiteli práv k využívání rádiových kmitočtů, kterým je: 
společnost: Czech Digital Group, a.s. 
se sídlem: Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00 
IČ:  25842609 
(dále jen „držitel přídělu“). 
 

Práva a povinnosti vyplývající z přídělu: 
 

a) práva jsou udělena k využívání rádiových kmitočtů, které jsou nezbytné pro vybudování 
jedné sítě elektronických komunikací pro šíření digitálního televizního vysílání na celém 
území České republiky a s tímto vysíláním souvisejících služeb nebo dalších služeb 
elektronických komunikací, které lze poskytovat v rámci disponibilního datového toku 
s využitím dále uvedených rádiových kmitočtů (dále jen „vysílací síť“). Držiteli přídělu  
se pro vybudování finální vysílací sítě 23 podle nařízení vlády č. 199/2018 Sb., 
o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu 
DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard 
DVB-T2) (dále jen „TPP“), přidělují pro jednotlivá skupinová přidělení následující rádiové 
kmitočty, resp. rádiové kanály: 

 
1. Oblast – skupinové přidělení PHA  
a) rádiový kanál 59 (774-782 MHz) k využití nejdéle do 31. ledna 2020, 
b) rádiový kanál 23 (486-494 MHz) k využití nejdříve od 1. ledna 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení PHA (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 501123 500725 500500 500100 495934 495929 495612 500600 
c2 0143234 0143923 0144300 0144035 0143841 0143056 0142121 0141300 
c1 500752        
c2 0141632        
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2. Oblast – skupinová přidělení STC-N, STC-S  
a) rádiový kanál 59 (774-782 MHz) k využití nejdéle do 31. ledna 2020, 
b) rádiový kanál 23 (486-494 MHz) k využití nejdříve od 1. ledna 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení STC-N (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 501500 502100 502100 503000 502913 503628 503120 502148 
c2 0135200 0140000 0142200 0142800 0143902 0145647 0150829 0150728 
c1 501500 500500 500100 495600 495000 494700   
c2 0152300 0152500 0152200 0153200 0152900 0152600   
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení STC-S (souřadnice v systému 
WGS84):      
c1 494700 494500 493900 493500 493200 493600 493610 493149 
c2 0152600 0151500 0151100 0150000 0145600 0144600 0144016 0143348 
c1 493400 493300 493000 493100 494035 494600 495600 500357 
c2 0141300 0140400 0135700 0134600 0134252 0134800 0135000 0132513 
c1 501200 501500       
c2 0133200 0135200       
 
 
3. Oblast – skupinové přidělení JCE 
rádiový kanál 22 (478-486 MHz). 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení JCE (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 493000 493300 493400 493149 493610 493600 493200 491800 
c2 0135700 0140400 0141300 0143348 0144016 0144600 0145600 0145500 
c1 491317 490729 490755 490529 490015 485727 485444 485629 
c2 0152022 0152522 0153311 0153545 0152937 0153609 0153248 0152934 
c1 485716 485855 485916 485713 485640 485921 490010 490108 
c2 0152535 0152210 0151805 0151523 0151118 0150936 0150540 0150133 
c1 485905 485621 485332 485043 484754 484636 484715 484444 
c2 0145852 0145906 0145910 0145830 0145729 0145350 0144949 0144748 
c1 484239 484005 483723 483501 483638 483657 483826 483628 
c2 0144510 0144304 0144254 0144048 0143715 0143306 0142924 0142626 
c1 483436 483411 483458 483543 483549 483657 483940 484208 
c2 0142305 0141858 0141456 0141043 0140628 0140230 0140300 0140055 
c1 484334 484521 484620 484931 485143 485250 485451 485707 
c2 0135709 0135400 0135005 0134727 0134503 0134114 0133828 0133559 
c1 485835 491146 493100      
c2 0133222 0134236 0134600      
 
 
4. Oblast – skupinové přidělení PLZ 
a) rádiový kanál 52 (718-726 MHz) k využití nejdéle do 30. dubna 2020, 
b) rádiový kanál 31 (550-558 MHz) k využití nejdříve od 1. dubna 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení PLZ (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 500357 495600 494600 494035 493100 491146 485835 485652 
c2 0132513 0135000 0134800 0134252 0134600 0134236 0133222 0132910 
c1 485840 490104 490340 490539 490651 490727 491002 491151 
c2 0132602 0132358 0132229 0131934 0131550 0131146 0131023 0130705 
c1 491419 491556 491828 492022 491946 492016 492230 492443 
c2 0130506 0130144 0125953 0125644 0125231 0124813 0124542 0124310 
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c1 492612 492900 493123 493358 493643 493857 494115 494314 
c2 0123940 0123845 0123626 0123439 0123349 0123122 0122856 0122557 
c1 494551 494724 494958 495236 495519 495528 495945 500100 
c2 0122444 0122813 0122958 0123129 0123222 0125055 0130446 0131400 
c1 500700        
c2 0131700        
 
 
5. Oblast – skupinové přidělení KVA 
a) rádiový kanál 60 (782-790 MHz) k využití nejdéle do 30. června 2020, 
b) rádiový kanál 31 (550-558 MHz) k využití nejdříve od 1. dubna 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení KVA (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 502349 501928 500700 500100 495945 495528 495519 495635 
c2 0125804 0131358 0131700 0131400 0130446 0125055 0123222 0122828 
c1 495916 500032 500157 500307 500531 500754 501041 501257 
c2 0122746 0122353 0122003 0121611 0121357 0121133 0121201 0120929 
c1 501431 501702 501923 501830 501605 501345 501214 501446 
c2 0120601 0120743 0120536 0121119 0121318 0121545 0121925 0122103 
c1 501711 501926 502105 502338 502413 502440 502526 502640 
c2 0122305 0122543 0122911 0123107 0123524 0123946 0124349 0124736 
c1 502624 502452       
c2 0125149 0125517       
 
 
6. Oblast – skupinové přidělení UST 
a) rádiový kanál 55 (742-750 MHz) k využití nejdéle do 30. dubna 2020, 
b) rádiový kanál 31 (550-558 MHz) k využití nejdříve od 1. dubna 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení UST (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 505000 504900 503900 503000 502100 502100 501500 501200 
c2 0143800 0142700 0142200 0142800 0142200 0140000 0135200 0133200 
c1 500357 500700 501500 501928 502349 502452 502523 502759 
c2 0132513 0131700 0131500 0131358 0125804 0125517 0125940 0130101 
c1 502952 503009 503126 503405 503434 503643 503634 503715 
c2 0130413 0130841 0131232 0131347 0131809 0132047 0132512 0132930 
c1 503939 504219 504243 504311 504359 504327 504444 504713 
c2 0133156 0133258 0133723 0134140 0134552 0135006 0135401 0135612 
c1 504850 504833 504956 505108 505312 505305 505341 505611 
c2 0135954 0140416 0140805 0141209 0141459 0141923 0142337 0142153 
c1 505837 505948 510222 510232 510114 510111 510012 505729 
c2 0141939 0141539 0141717 0142139 0142544 0143012 0143415 0143536 
c1 505450 505303 505046      
c2 0143437 0143757 0144016      
 
 
7. Oblast – skupinové přidělení LIB 
a) rádiový kanál 60 (782-790 MHz) k využití nejdéle do 30. dubna 2020, 
b) rádiový kanál 31 (550-558 MHz) k využití nejdříve od 1. dubna 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení LIB (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 503118 502944 503120 503628 502913 503000 503900 504900 
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c2 0153554 0152304 0150829 0145647 0143902 0142800 0142200 0142700 
c1 505000 505046 504919 504914 505159 505216 505137 505359 
c2 0143800 0144016 0144356 0144815 0144942 0145403 0145813 0150021 
c1 505650 505905 510123 510034 510107 505927 505745 505458 
c2 0150106 0145838 0150109 0150525 0150952 0151322 0151650 0151621 
c1 505223 505046 504803 504840 504710 504624   
c2 0151748 0152120 0152201 0152615 0152951 0153405   
 
 
8. Oblast – skupinové přidělení KHR 
a) rádiový kanál 60 (782-790 MHz) k využití nejdéle do 30. dubna 2020, 
b) rádiový kanál 31 (550-558 MHz) k využití nejdříve od 1. dubna 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení KHR (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 500917 500604 500234 500800 500900 500800 500500 501500 
c2 0163450 0162101 0161446 0160000 0154600 0153400 0152500 0152300 
c1 502148 503120 502944 503118 504624 504537 504411 504432 
c2 0150728 0150829 0152304 0153554 0153405 0153812 0154201 0154632 
c1 504300 504023 504104 504017 503737 503854 503851 503947 
c2 0155007 0155151 0155601 0160018 0160124 0160523 0160948 0161354 
c1 503937 503832 503626 503344 503104 503015 502837 502644 
c2 0161812 0162220 0162512 0162453 0162336 0161924 0161549 0161233 
c1 502433 502202 502232 501958 501853 501636 501411 501157 
c2 0161507 0161657 0162105 0162246 0162639 0162905 0163113 0163354 
 
 
9. Oblast – skupinové přidělení PAR 
rádiový kanál 34 (574-582 MHz). 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení PAR (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 500400 495800 495000 493900 493500 493740 493400 493800 
c2 0164900 0164300 0164500 0165000 0164700 0163353 0162300 0161600 
c1 494400 494114 494921 494903 495000 495600 500100 500500 
c2 0160000 0155457 0154415 0153509 0152900 0153200 0152200 0152500 
c1 500800 500900 500800 500234 500604 500917 500704 500605 
c2 0153400 0154600 0160000 0161446 0162101 0163450 0163724 0164128 
c1 500743        
c2 0164456        
 
 
10. Oblast – skupinové přidělení VYS 
a) rádiový kanál 30 (542-550 MHz) k využití nejdéle do 31. května 2020, 
b) rádiový kanál 35 (582-590 MHz) k využití nejdříve od 1. května 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení VYS (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 492137 491600 490505 485727 490015 490529 490755 490729 
c2 0162233 0161500 0161320 0153609 0152937 0153545 0153311 0152522 
c1 491317 491800 493200 493500 493900 494500 494700 495000 
c2 0152022 0145500 0145600 0150000 0151100 0151500 0152600 0152900 
c1 494903 494921 494114 494400 493800 493400   
c2 0153509 0154415 0155457 0160000 0161600 0162300   
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11. Oblast – skupinové přidělení JMO 
a) rádiový kanál 59 (774-782 MHz) k využití nejdéle do 31. května 2020, 
b) rádiový kanál 33 (566-574 MHz) k využití nejdříve od 1. května 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení JMO (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 490443 490153 485714 485634 485119 484931 484845 485037 
c2 0170754 0171450 0172600 0173308 0173841 0173521 0173107 0172657 
c1 484851 485233 485023 485022 484713 484320 484015 483819 
c2 0172336 0171219 0170858 0170645 0170535 0170006 0165828 0165830 
c1 483700 483940 484221 484309 484320 484446 484643 484717 
c2 0165642 0165539 0165456 0165053 0164642 0164307 0164010 0163555 
c1 484846 484846 484630 484411 484409 484436 484506 484505 
c2 0163215 0162808 0162537 0162311 0161853 0161435 0161013 0160553 
c1 484619 484757 484952 485152 485241 485134 485220 485356 
c2 0160205 0155838 0155537 0155233 0154813 0154425 0154026 0153656 
c1 485444 485727 490505 491600 492137 493400 493740 493500 
c2 0153248 0153609 0161320 0161500 0162233 0162300 0163353 0164700 
c1 492211 492300 491500      
c2 0164859 0170400 0171000      
 
 
12. Oblast – skupinové přidělení OLO 
a) rádiový kanál 51 (710-718 MHz) k využití nejdéle do 30. června 2020, 
b) rádiový kanál 31 (550-558 MHz) k využití nejdříve od 1. června 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení OLO (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 492600 492100 491500 492300 492211 493500 493900 495000 
c2 0173800 0172000 0171000 0170400 0164859 0164700 0165000 0164500 
c1 495800 500400 500743 500946 501152 501315 501417 501621 
c2 0164300 0164900 0164456 0164750 0165031 0165422 0165823 0170116 
c1 501830 502042 502314 502554 502546 502508 502417 502255 
c2 0165832 0165602 0165408 0165306 0165719 0170136 0170538 0170928 
c1 502115 501936 501928 501644 501619 500459 495100 494200 
c2 0171249 0171616 0172043 0172107 0172525 0171352 0170900 0174200 
c1 493229        
c2 0175445        
 
 
13. Oblast – skupinové přidělení MOS 
a) rádiový kanál 48 (686-694 MHz) k využití nejdéle do 30. června 2020, 
b) rádiový kanál 31 (550-558 MHz) k využití nejdříve od 1. června 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení MOS (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 492931 493229 494200 495100 500459 501619 501618 501614 
c2 0181617 0175445 0174200 0170900 0171352 0172525 0172953 0173415 
c1 501604 501756 501537 501259 501109 501019 500735 500629 
c2 0173827 0174140 0174402 0174542 0174223 0173818 0173846 0174247 
c1 500421 500142 495934 495841 500011 500026 500309 500217 
c2 0174535 0174708 0175001 0175413 0175746 0180208 0180134 0180539 
c1 495943 495930 495751 495532 495619 495555 495428 495512 
c2 0180706 0181130 0181505 0181727 0182134 0182547 0182931 0183338 
c1 495226 494933 494701 494425 494220 494045 494028 493744 
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c2 0183432 0183428 0183617 0183759 0184050 0184421 0184836 0184913 
c1 493500 493223 493109 493029 492921 493025 492949 493044 
c2 0185025 0185144 0185029 0184717 0184440 0184051 0183624 0183538 
c1 492921 492757 492339 492343     
c2 0183156 0183239 0182655 0182412     
 
 
14. Oblast – skupinové přidělení ZLI 
a) rádiový kanál 25 (502-510 MHz) k využití nejdéle do 30. června 2020, 
b) rádiový kanál 33 (566-574 MHz) k využití nejdříve od 1. června 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení ZLI (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 492343 492202 491927 491714 490806 490522 490200 490121 
c2 0182412 0182448 0182151 0181057 0180617 0180649 0180331 0175926 
c1 490053 485538 485526 485138 485119 485634 485714 490153 
c2 0175459 0175307 0174650 0174215 0173841 0173308 0172600 0171450 
c1 490443 491500 492100 492600 493229 492931   
c2 0170754 0171000 0172000 0173800 0175445 0181617   

 
 

b) držitel přídělu je povinen vždy nejpozději do termínu stanoveného v TPP, zajistit účelné 
využívání přidělených rádiových kmitočtů tak, aby vysílací síť pokrývala maximální možné 
území i počet obyvatel v hranicích příslušného skupinového přidělení, které bude 
využitelné, za předpokladu, že to požadují oprávnění provozovatelé televizního vysílání, 
jejichž program je možno v rámci vysílací sítě šířit, nebo to stanoví zvláštní právní 
předpisy. Současně musí být splněna podmínka podle čl. II přechodná ustanovení, bodu 5 
novely zákona, že bude v maximální možné míře zajištěn stejný rozsah pokrytí signálem 
zemského digitálního televizního vysílání a nejmenší možný dopad na diváky, 

c) z hlediska možnosti převodu práv je tento příděl nedělitelný, tzn. je možný převod pouze 
všech rádiových kmitočtů v přídělu a pro celé území České republiky za podmínek 
stanovených v § 23 zákona a v opatření obecné povahy vydaném na jeho základě 
Českým telekomunikačním úřadem (dále též „Úřad“), 

d) držitel přídělu je povinen dále dodržovat následující podmínky využívání rádiových 
kmitočtů a podmínky vyplývající z individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
vydaných na základě tohoto přídělu: 

 

1. na přidělených kmitočtech šířit televizní programy prostřednictvím zemského 
digitálního televizního vysílání, přičemž šířením televizních programů, tj. obrazového  
a zvukového obsahu, se rozumí přenos programů uživatelům prováděný na základě 
smluvního vztahu mezi sestavovatelem programu, tj. provozovatelem vysílání podle 
zákona č. 231/2001 Sb.,   o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o RTV“), a operátorem 
vysílací sítě, tj. držitelem tohoto přídělu, 

2. šířit pouze programy, které jsou v souladu se zákonem o RTV, nezasahovat do jejich 
obsahu, tzn. je povinen je šířit současně, úplně a v nezměněné podobě, 

3. umožnit šíření minimálně čtyř televizních programů, jejichž kvalita musí odpovídat 
požadavkům provozovatelů vysílání, jejichž programy jsou šířeny vysílací sítí  
na základě smluvních vztahů, přičemž minimální rozsah datového toku pro jeden 
televizní program nesmí být menší než 1,8 Mbit/s, 

4. zajistit přenos dat pro elektronického programového průvodce (EPG), který je šířen 
jako nedílná součást souhrnného datového toku a musí obsahovat informace o všech 
televizních nebo rozhlasových programech v tomto datovém toku obsažených, 
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5. využívat přidělené rádiové kmitočty tak, aby pro služby šíření služeb informační 
společnosti nebylo využíváno více něž 20 % přenosové kapacity vysílací sítě, přičemž 
povinnost plnění podmínky č. 3 tímto není dotčena, 

6. při zajišťování komunikační činnosti dodržovat příslušné právní předpisy, plány využití 
kmitočtového spektra, vydaná opatření Úřadu a normy ČSN, a to i ty, které budou 
vydány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

7. zajistit, aby technické parametry vysílací sítě odpovídaly příslušným doporučením 
Mezinárodní komunikační unie (dále jen „ITU“) a normám ETSI, 

8. řešit v součinnosti s provozovateli jiných vysílacích sítí nebo zařízení rovněž případy 
vzájemného rušení mezi jím zajišťovanou vysílací sítí a vysílacími sítěmi zajišťovanými 
a zařízeními provozovanými jinými osobami,   

e) doba platnosti tohoto přídělu se stanovuje do 31. prosince 2030. 
 
 

Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnosti příděl rádiových kmitočtů  
pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací vydaný dne 14. června 2005 pod čj. 
25544/2005-613-II ve znění pozdějších rozhodnutí čj. 135 674/2010-613/III. vyř. ze dne  
21. ledna 2011 a čj. ČTÚ-72 147/2013-613 ze dne 20. srpna 2013. Individuální oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů udělená na základě tohoto původního přídělu zůstávají  
v platnosti po dobu v nich uvedenou. 

 
 

Odůvodnění: 
 

Společnost Czech Digital Group, a.s. jako držitel přídělu rádiových kmitočtů pro šíření 
celoplošného zemského digitálního televizního vysílání vydaného dne 14. června 2005 pod 
čj. 25544/2005-613-II ve znění pozdějších rozhodnutí čj. 135 674/2010-613/III. vyř. ze dne 
21. ledna 2011 a čj. ČTÚ-72 147/2013-613 ze dne 20. srpna 2013 s dobou platnosti  
do 10. ledna 2024, zajišťuje vysílací síť 3 pro šíření zemského digitálního televizního vysílání 
na základě smluvních vztahů s provozovateli vysílání s licencí. Na základě Rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/899 ze dne 17. května 2017 o využívání 
kmitočtového pásma 470–790 MHz  v Unii (Decision 2017/899 of the European Parliament 
and of the Council of 17 May 2017 on the Use of the 470 – 790 MHz Frequency Band in the 
Union) (dále jen „Rozhodnutí”) uvolnit kmitočtové pásmo 694-790 MHz (dále jen „pásmo 700 
MHz”) ve prospěch mobilních širokopásmových sítí  k termínu 30. června 2020, přistoupila 
Česká republika k potřebným legislativním úpravám, především přijetí novely zákona a TPP, 
které uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz umožňují. 

 
Podle čl. II přechodná ustanovení, bod 5 novely zákona, mohou k zajištění přechodu 

na standard DVB-T2 držitelé přídělů rádiových kmitočtů pro šíření celoplošného zemského 
digitálního televizního vysílání požádat o změnu přídělu umožňující provozování k tomu 
určených celoplošných sítí ve standardu DVB-T2, v souladu s TPP. Podle uvedeného 
ustanovení novely zákona Úřad na základě takové žádosti  provede změnu stávajícího 
přídělu rádiových kmitočtů, včetně stanovení termínů pro zahájení využívání rádiových 
kmitočtů určených pro finální vysílání ve standardu DVB-T2 na stejných vysílacích 
stanovištích a s  takovými technickými parametry, které zajistí v maximální možné míře 
stejný rozsah pokrytí a nejmenší možné dopady na diváky, včetně prodloužení doby platnosti 
takto změněných přídělů rádiových kmitočtů do 31. prosince 2030. 

 
Úřad v takovém řízení postupuje obdobně jako v případech podle § 22a zákona. 

V souladu s ustanovením § 122 odst. 5 zákona Úřad současně provede nové řízení a vydá 
nové rozhodnutí v předmětné věci. 

  
Dne 27. března 2019 byla Úřadu doručena v souladu čl. II přechodná ustanovení, bod 

5 novely zákona žádost účastníka řízení o provedení změny výše uvedeného přídělu. 
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Doručením této žádosti bylo zahájeno správní řízení o změně přídělu, které je v souladu 
s ustanovením § 122 odst. 5 zákona Úřad ve spojení s § 101 a § 102 správního řádu 
povinen provést jako nové řízení a vydat nové rozhodnutí ve věci. 

 
Úřad žádost podle § 22a odst. 3 zákona posoudil z hlediska plnění všech podmínek  

a povinností stanovených v přídělu a zohlednil zejména plnění podmínek podle § 22 odst. 2 
písm. d) zákona, rozsah služeb, pro které byla práva k využívání rádiových kmitočtů udělena, 
potřeby zajištění hospodářské soutěže a plnění podmínek účelného využívání rádiových 
kmitočtů i skutečnost, že žádost je podána z důvodů nezbytných k naplnění harmonizačních 
záměrů Evropské unie, čímž splňuje podmínku podle věty druhé § 22a odst. 3 zákona. Úřad 
podle § 22a odst. 1 zákona proto rozhodl o zveřejnění záměru Úřadu změnit dříve udělený 
příděl subjektu Czech Digital Group, a.s. (dále jen „záměr“) k připomínkám v rámci veřejné 
konzultace podle § 130 zákona.  

 
Veřejná konzultace uvedeného záměru byla zahájena dne 31. května 2019 

zveřejněním výzvy na vyjádření se k záměru změnit předmětný příděl. S ohledem  
na následně zjištěné administrativní nedopatření v obsahu textu zveřejněné výzvy, bylo 
opravené znění výzvy uveřejněno opětovně dne 12. června 2019, včetně stanovení nové 
měsíční lhůty pro zaslání připomínek, tedy do 12. července 2019. Důvod zveřejnění nové 
verze výzvy přitom Úřad jasně a transparentně vysvětlil. Tím byly naplněny požadavky 
zákona na provedení veřejné konzultace a nebyla zkrácena zákonná lhůta pro podávání 
připomínek. V rámci veřejné konzultace Úřad obdržel připomínky pěti subjektů. Všechny 
subjekty požadovaly především zveřejnění dalších podrobností, které se týkaly žádosti  
a záměru Úřadu na změnu přídělu, a současně požadovaly, aby Úřad provedl novou 
veřejnou konzultaci. V reakci Úřad vysvětlil, že v rámci tohoto správního řízení postupuje 
zcela v souladu s § 22a a § 130 zákona, kdy podle § 130 odst. 1 písm. c) zákona konzultuje 
Úřad „jiné úkony…“, stanoví-li povinnost konzultace zákon. Povinnost veřejné konzultace při 
změně přídělu pak stanoví právě výše odkazovaný § 22a v odstavci 1 zákona. S ohledem na 
obdržené připomínky je Úřad přesvědčen, že předmětem veřejné konzultace není žádost 
držitele přídělu pro provozování celoplošné vysílací sítě, ale zamýšlený úkon Úřadu. Ve 
zveřejněném záměru na změnu přídělu Úřad popsal zamýšlený úkon dostatečným 
způsobem. Navíc je zamýšlený úkon na změnu přídělu obsahově upraven novelou zákona, 
kde je popsán předmět a obsah žádosti držitele přídělu. Požadavek na zveřejnění dalších 
dokumentů, případně požadavek na novou konzultaci proto Úřad odmítl. 

 
Uvedené subjekty dále vznesly připomínky, týkající se zajištění hospodářské soutěže, 

možné platby či jiné kompenzace za změny související s přechodem na standard DVB-T2  
a možnosti nedovolené veřejné podpory poškozující ostatní platformy televizního vysílání. 
Dále připomínkující subjekty vznesly připomínky ohledně probíhajícího prenotifikačního 
řízení o poskytnutí veřejné podpory u Evropské komise, zejména zda je probíhající správní 
řízení s uvedeným řízením v souladu. Jeden z připomínkujících subjektů rovněž projevil 
zájem o příděl rádiových kmitočtů pro předmětnou vysílací síť zemského digitálního 
televizního vysílání, což bylo předmětem i připomínky dalšího subjektu, který proponoval 
postup formou výběrového řízení, tedy aukce s předchozím stanovením ceny na základě 
znaleckého posudku. Dále byla jedním z připomínkujících subjektů vznesena i připomínka, 
že Česká republika měla dle Rozhodnutí možnost odložit uvolnění pásma 700 MHz  
až do června 2022, což by odstranilo připomínané problémy.  

 
Úřad ve vypořádání výše uvedených připomínek vysvětlil, že vychází především  

ze skutečnosti, že zamýšlená změna přídělu je přímým důsledkem Rozhodnutí a jako jediné 
ze všech distribučních platforem televizního signálu jsou změnou dotčeny stávající vysílací 
sítě. Ve vztahu k předmětu daného správního řízení proto národní zákonná úprava v novele 
zákona této platformě stanoví možnost získat náhradní rádiové kmitočty (náhradou za 
pásmo 700 MHz). Toto opatření je v souladu s Rozhodnutím. Tímto postupem se zamezí 
snížení dostupnosti terestrického příjmu oproti současnému stavu. Úřad v této souvislosti 
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připomíná, že jeho záměrem je provést změnu přídělů rádiových kmitočtů pro stejný počet 
vysílacích sítí, jaký je celoplošně provozován držiteli přídělů v současnosti. U těchto přídělů 
rádiových kmitočtů dojde k odnětí kmitočtů pásma 700 MHz nebo ke změně kmitočtů tak, 
aby odpovídaly nově sestavenému kmitočtovému plánu. Úřad dále jasně uvedl, že konzultuje 
záměr rozhodnout o změně přídělu postupem podle § 22a zákona, tj. nejedná se ani  
o výběrové řízení ani o obnovu přídělu podle § 20 odst. 5 zákona. Z uvedeného je proto 
zřejmé, že předmětem řízení nejsou žádné platby či kompenzace, a proto také nemá Úřad 
důvod, aby stanovoval výši ceny za příděl na základě znaleckého posudku. Úřad také 
neshledal žádné dopady probíhajícího prenotifikačního řízení na předmětné řízení o změně 
přídělu. 

 

Úřad uvedl, že žádost o požadovanou změnu projednává, v souladu s čl. II. přechodná 
ustanovení, bod 5 novely zákona, postupem podle § 22a zákona. Nejedná se tedy ani 
o výběrové řízení na udělení nových práv k předmětným rádiovým kmitočtům, ani o obnovu 
přídělu podle § 20 odst. 5 zákona. Tímto rozhodnutím nedochází k žádné změně z pohledu 
rozsahu vysílání prostřednictvím terestrické platformy, protože i nadále zůstane v provozu 
stejný počet celoplošných vysílacích sítí jako v současné době. Úřad ve vypořádání 
připomínek upozornil, že případné udělení dalších přídělů rádiových kmitočtů, včetně formy 
jejich udělení, termínů a podmínek bude řešeno po dokončení procesu přechodu zemského 
digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 a dosažení 
konečné podoby finálních vysílacích sítí DVB-T2. Je tedy zřejmé, že zamýšlenou změnou 
nedochází k uzavření trhu. 

 
Úřad současně v tabulce vypořádání doplnil, že o této skutečnosti připomínkující 

subjekty již dříve informoval.  
 
K možnému odložení uvolnění pásma 700 MHz až do června 2022, uvedenému 

v připomínkách, Úřad ve vypořádání připomínek uvedl, že podmínky pro možnost odložení 
implementace Rozhodnutí byly v Rozhodnutí jasně specifikovány. Relevantním důvodem 
bylo sousedství se státem ležícím mimo Evropskou unii, který pásmo 700 MHz 
ve stanoveném termínu uvolňovat nebude, což Česká republika nesplňuje. 

 
Na základě výše uvedeného Úřad k obdrženým připomínkám konstatoval, že podle 

jeho názoru nedojde zamýšlenou změnou přídělu společnosti Czech Digital Group, a.s. 
k porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, protože 
postupem podle § 22a zákona, kterým Úřad v dané věci postupuje, nebyl vyloučen ani 
zvýhodněn žádný soutěžitel v hospodářské soutěži. S ohledem na skutečnost, že podle čl. II, 
přechodná ustanovení, bod 5 novely zákona mohou o změnu přídělu požádat všichni držitelé 
stávajících přídělů ve standardu DVB-T, nedochází ani k vyloučení soutěže na trhu, protože 
všechny oprávněné subjekty svého práva, požádat o změnu přídělu, využily. 

 
V tabulce vypořádání, zveřejněné na diskusním místě https://www.ctu.cz/diskusni-

misto, je uvedeno úplné znění všech připomínek a stanovisek a jejich vypořádání Úřadem 
včetně odůvodnění. Na základě vypořádání obdržených připomínek k záměru na změnu 
přídělu usoudil Úřad, že z veřejné konzultace nevyplynuly žádné nové skutečnosti, které by 
bránily v dalším postupu ve věci změny přídělu. 

 
V souladu s ustanovením § 130 odst. 3 zákona konzultoval Úřad uvedenou 

problematiku rovněž s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže, se kterým Úřad konzultoval rovněž vypořádání připomínek 
obdržených v rámci veřejné konzultace. K záměru na změnu a postup Úřadu nevznesla 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádné připomínky. Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže vznesl připomínku, že výzva k uplatnění připomínek k záměru na změnu přídělu 
rádiových kmitočtů neobsahuje konkrétní podmínky změny (a prodloužení) přídělu a analýzu 
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zajištění hospodářské soutěže, a tudíž nemůže vyloučit, že by realizací záměru mohlo dojít 
k narušení hospodářské soutěže. 
 

S ohledem na připomínku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Úřad znovu zvážil 
všechny relevantní skutečnosti, a i nadále se domnívá, že provedené změny přídělu, včetně 
stanovení doby platnosti nového přídělu do 31. prosince 2030, nebudou mít negativní vliv  
na hospodářskou soutěž. 

 
Úřad již výše uvedl, že zamýšlený úkon na změnu přídělu je obsahově upraven 

novelou zákona, kde je popsán předmět a obsah žádosti držitele přídělu. Úřad vychází  
ze skutečnosti, že pokud změna přídělu proběhne přesně v souladu s novelou zákona  
a TPP, jakožto implementací evropského práva v České republice (Rozhodnutí), tak možnost 
narušení hospodářské soutěže tímto úkonem lze vyloučit. Provozovatelé ostatních 
distribučních platforem ani ostatní provozovatelé vysílacích sítí nejsou změnou tohoto přídělu 
po odebrání pásma 700 MHz žádným způsobem dotčeni. Úřad problematiku zajištění 
hospodářské soutěže v souvislosti s projednávanou změnou přídělu společnosti Czech 
Digital Group, a.s. hodnotil již v rámci prvotního posuzování žádosti před zveřejněním 
záměru k veřejné konzultaci. 

 
Obecně platí, že pokud by Úřad neprovedl změnu přídělu, tak jak rozhodl i v případě 

držitele předmětného přídělu, došlo by k zásadnímu negativnímu dopadu na schopnost 
terestrické platformy udržet si stávající rozsah pokrytí území a obyvatel. To by jí významně 
znevýhodnilo v soutěži s ostatními distribučními platformami šíření televizního vysílání a ve 
svém důsledku nepříznivě ovlivnilo hospodářskou soutěž na celém trhu šíření televizního 
vysílání a negativně dopadlo na širokou diváckou veřejnost, která terestrickou platformu 
k příjmu televizního vysílání využívá. Současně by došlo, pokud by Úřad neprovedl změnu 
pouze tohoto přídělu k negativnímu dopadu na tohoto jediného soutěžitele na trhu šíření 
televizního vysílání v rámci terestrické platformy a z toho plynoucího omezení hospodářské 
soutěže, včetně výše uvedených negativních dopadů na diváckou veřejnost. 

 
Ani ve vztahu ke stanovení nové doby platnosti přídělu neshledává Úřad omezení 

hospodářské soutěže. Především Úřad uvádí, že doba platnosti přídělu je stanovena podle 
čl. II přechodná ustanovení, bod 5 novely zákona. Podle této právní úpravy Úřad rozhodne 
na základě žádosti, podané podle tohoto ustanovení, o provedení změny přídělu, a to včetně 
prodloužení doby platnosti změněného přídělu rádiových kmitočtů do 31. prosince 2030. 

 
Pokud některé z připomínkujících subjektů projevily v rámci veřejné konzultace zájem 

o udělení kmitočtů z dotčeného přídělu společnosti Czech Digital Group, a.s. otevřenou 
soutěží před stanovením doby platnosti přídělu do 31. prosince 2030 po provedené změně, 
odkazuje Úřad na výše uvedené vypořádání veřejné konzultace. Úřad v této souvislosti 
připomíná, že využití v rámci změny přidělených rádiových kmitočtů, které je podmíněno 
nutností výměny části vysílací technologie, představuje pro držitele přídělu nutnost 
investovat do zajištění této nové technologie v termínech stanovených v TPP značné 
finanční prostředky. Takové investice jsou nezbytné, aby nedošlo ke snížení současného 
rozsahu a kvality zemského digitálního televizního vysílání. Takovou investici, která je 
vynucena celoevropským procesem harmonizace využití rádiového spektra, však nebylo  
ze strany držitele přídělu důvodné realizovat v rámci doby platnosti současného přídělu. 

 
Úřad současně vzal v úvahu i legitimní očekávání žadatele z hlediska platné právní 

úpravy v novele zákona, i potřebu zajištění návratnosti investic vyvolaných změnou 
rádiových kmitočtů z důvodů nezbytného uvolnění pásma 700 MHz k 30. červnu 2020. 
V tomto směru považuje Úřad stanovenou dobu platnosti přídělu za souladnou s požadavky 
§ 22 odst. 3 zákona. Při jakémkoliv jiném postupu nelze vyloučit negativní dopad  
na veřejnost. 
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Při posouzení plnění všech podmínek a povinností podle § 22a odst. 3 zákona 
stanovených ve stávajícím přídělu Úřad neshledal žádné formy jeho neplnění, a to vzhledem 
ke skutečnosti, že během doby využívání předmětného přídělu správní orgán nevedl žádné 
správní řízení, týkající se porušení výše uvedených povinností či podmínek. Stejně tak nebyl 
evidován žádný incident, na který by držitel přídělu odmítnul reagovat či spolupracovat při 
jeho řešení. 

 
Úřad zároveň v souladu s § 22a odst. 3 zákona posoudil plnění rozsahu služeb 

držitelem přídělu, pro které byla práva k využívání rádiových kmitočtů udělena a stejně jako 
v předchozím případě konstatuje, že uvedené služby byly řádně plněny. 

 
Podle § 22a odst. 3 zákona Úřad rovněž posoudil plnění podmínek účelného využívání 

rádiových kmitočtů. K tomu uvádí relevantní skutečnost, že podmínka v přídělu, týkající se 
maximálního rozsahu pokrytí území i obyvatel předmětnou vysílací sítí, byla držitelem přídělu 
vždy plněna, což dává jasný předpoklad účelného využití radiového spektra i po změně 
přídělu. S ohledem na skutečnost, že přechod na nový standard DVB-T2, který má za cíl 
řešit zachování stávajícího stavu pokrytí signálem zemského digitálního televizního vysílání 
při ztrátě části kmitočtového spektra v České republice je vlastně přechod vynucený 
v důsledku povinné implementace Rozhodnutí, je zřejmé, že změna přídělu výše uvedenou 
podmínku v zákoně, týkající se účelného využívání rádiových kmitočtů, zcela jistě neporuší. 
 

K jednotlivým podmínkám stanoveným ve výroku tohoto rozhodnutí Úřad uvádí: 
  

 Vzhledem ke skutečnosti, že práva vyplývající z přídělu jsou nezbytná pro zajišťování 
vysílací sítě pro šíření zemského digitálního televizního vysílání, je držitel přídělu povinen 
přidělené rádiové kmitočty využít pro tento účel v souladu s TPP. 
   
 Za účelem zajištění přechodu vysílání na standard DVB-T2 a pro účelné využití 
přidělených rádiových kmitočtů, resp. rádiových kanálů, byly v části a) výroku tohoto 
rozhodnutí držiteli přídělu vyhrazeny pro konkrétní oblasti (skupinová přidělení 1-14) rádiové 
kmitočty včetně termínů jejich možného využití, a to podle vysílaného standardu. Radiové 
kmitočty a termíny uvedené pod písmeny a) platí pro vysílání ve standardu DVB-T a rádiové 
kmitočty a termíny uvedené po písmeny b) platí pro vysílání ve standardu DVB-T2. V případě 
vyhrazení pouze jednoho rádiového kmitočtu je tento rádiový kmitočet platný pro vysílání  
ve standardu DVB-T i DVB-T2. Tato povinnost vyplývá z čl. II přechodná ustanovení, bod 5 
novely zákona, kdy změna přídělu má umožnit provozování k tomu určených celoplošných 
vysílacích sítí ve standardu DVB-T2, v souladu s TPP, včetně stanovení dat pro zahájení 
využívání rádiových kmitočtů určených pro finální vysílání ve standardu DVB-T2 na stejných 
vysílacích stanovištích a s takovými technickými parametry, které zajistí v maximální možné 
míře stejný rozsah pokrytí a nejmenší možné dopady na diváky. 
 

V části b) výroku byla držiteli přídělu stanovena povinnost vždy nejpozději do doby 
stanovené v TPP zahájit využívání těchto kmitočtů v příslušné oblasti vymezené 
souřadnicemi hraničních bodů jednotlivých skupinových přidělení. Tato povinnost též vyplývá 
z čl. II přechodná ustanovení, bod 5 novely zákona, kdy změna přídělu má umožnit 
provozování k tomu určených celoplošných vysílacích sítí ve standardu DVB-T2, v souladu  
s TPP za shodných náležitostí jako je shrnuto v odůvodnění podmínky uvedené pod 
písmenem a).  
 
 Vzhledem ke skutečnosti, že jsou práva vyplývající z přídělu nezbytná pro zajišťování 
jedné vysílací sítě pro šíření zemského digitálního televizního vysílání a jsou proto v rámci 
této sítě z technických i provozních důvodů nedělitelná, byla v části c) výroku tohoto 
rozhodnutí stanovena držiteli přídělu podmínka nedělitelnosti přídělu. Při dodržení ostatních 
ustanovení zákona je možný převod těchto práv pouze jako celku, tzn. že převod práv je 
možný pouze pro všechny rádiové kmitočty současně a pro celé území České republiky. 
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Další podmínky využívání rádiových kmitočtů Úřad stanovil v části d) výroku tohoto 
rozhodnutí při zohlednění následujících zákonných ustanovení. Držitel přídělu není 
provozovatelem vysílání ve smyslu zákona o RTV, ale pouze provozovatelem vysílací sítě, 
v níž mohou být programy provozovatelů vysílání s licencí šířeny, a proto je oprávněn na 
základě smluvních vztahů s těmito provozovateli vysílání šířit pouze programy provozovatelů 
vysílání s licencí vydanou v souladu se zákonem o RTV a nesmí do nich zasahovat, ani jinak 
obsah programu pozměňovat. Podle § 83 odst. 9 písm. a) zákona je držitel individuálních 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaných na základě přídělu povinen zajistit, že na 
vyhrazených rádiových kmitočtech bude umožněno šířit minimálně čtyři televizní programy, 
jejichž kvalita musí odpovídat požadavkům provozovatelů vysílání jejichž programy jsou 
vysílací sítí šířeny, přičemž minimální rozsah datového toku pro jeden televizní program 
nesmí být menší než 1,8 Mbit/s. Tuto podmínku Úřad stanovil s ohledem na zajištění šíření 
televizních programů v dostatečné kvalitě na základě technických parametrů stávajícího 
šíření programů. Obdobně držitel individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
vydaných na základě přídělu je podle § 83 odst. 9 písm. b) zákona rovněž povinen zajistit 
poskytování služby elektronického programového průvodce (EPG), který je šířen jako 
součást souhrnného datového toku a musí obsahovat informace o všech televizních  
a rozhlasových programech v tomto datovém toku obsažených. Podle § 83 odst. 9 písm. c) 
zákona je držitel individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaných na 
základě přídělu povinen využívat přidělené rádiové kmitočty tak, aby pro služby šíření služeb 
informační společnosti nebylo využíváno více než 20 % přenosové kapacity této sítě. 

 
Případné další podmínky, související s využíváním rádiových kmitočtů podle tohoto 

přídělu, budou v souladu se zákonem uvedeny v individuálních oprávněních k využívání 
rádiových kmitočtů, která budou Úřadem vydávána k využívání rádiových kmitočtů 
jednotlivými vysílači na základě žádostí držitele přídělu. 

 
Mimo povinností týkajících se využívání přidělených rádiových kmitočtů byla držiteli 

přídělu uložena povinnost dodržovat při zajišťování vysílací sítě příslušná technická 
doporučení a normy vydané v České republice i ITU. Zajišťování vysílací sítě a šíření 
programů musí odpovídat vydaným normám ETSI. Tato podmínka je nezbytná pro zajištění 
kompatibility vysílání s technickými parametry přijímačů, které rovněž musí odpovídat těmto 
normám a technickým standardům. 

 
Držitel přídělu je povinen v součinnosti s ostatními provozovateli vysílacích sítí 

určených pro šíření zemského digitálního televizního vysílání nebo provozovateli jiných 
komunikačních sítí nebo rádiových zařízení řešit případně vzniklé rušení. Tato podmínka 
byla stanovena s ohledem na vysokou pravděpodobnost vzniku rušení v důsledku použité 
širokopásmové digitální modulace, která může být důvodem ke vzniku intermodulačních 
produktů na vstupních obvodech přijímacích zařízení jiných komunikačních sítí. Tato 
pravděpodobnost je ještě zvýšena předpokladem, že infrastruktura jednotlivých 
komunikačních sítí může být sdílena a vysílače budou sdílet totéž stanoviště. V těchto 
případech může docházet i k rušení v důsledku vzniklých kombinačních kmitočtů, přičemž 
jakákoliv opatření vedoucí k odstranění musí držitelé přídělů, resp. příslušných individuálních 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů provádět ve vzájemné součinnosti při respektování 
technických možností použitých přijímacích zařízení. 

 
Rozhodnutí neobsahuje taxativní výčet závazků podle § 22 odst. 2 písm. d) zákona, 

které žadatel převzal v průběhu výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových 
kmitočtů, protože tato práva byla udělena podle § 136 odst. 6 zákona na základě práv  
a povinností vztahujících se k rádiovým kmitočtům, které byly uvedeny v telekomunikační 
licenci vydané na základě dřívějších právních předpisů. 

 
Doba platnosti přídělu byla stanovena podle čl. II přechodná ustanovení, bod 5 novely 

zákona, a v souladu se žádostí žadatele. Jak Úřad uvádí výše, je doba platnosti stanovena 
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v souladu s § 22 odst. 3 zákona, když respektuje potřebu zajištění návratnosti investic 
vyvolaných změnou rádiových kmitočtů z důvodů nezbytného uvolnění pásma 700 MHz. 
Současně tato doba odpovídá i harmonizačním záměrům vyplývajícím z členství České 
republiky v Evropské Unii, tedy z Rozhodnutí.  
 

Úřad konstatuje, že žádost společnosti Czech Digital Group, a.s. o změnu přídělu je 
v souladu s ustanovením čl. II přechodná ustanovení, bod 5 novely zákona, a po jejím 
posouzení podle § 22a, odst. 3 zákona Úřad shledal, že požadované změně rádiových 
kmitočtů lze vyhovět včetně stanovení doby platnosti přídělu podle výše uvedeného 
ustanovení novely zákona. 

 
Vzhledem k uvedenému jsem podle § 122 odst. 5 zákona rozhodl tak, jak je uvedeno 

ve výroku tohoto rozhodnutí. V souladu s § 102 odst. 9 správního řádu se tímto rozhodnutím 
ruší původní rozhodnutí, tj. přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě 
elektronických komunikací vydaný dne 14. června 2005 pod čj. 25544/2005-613-II ve znění 
pozdějších rozhodnutí čj. 135 674/2010-613/III. vyř. ze dne 21. ledna 2011 a čj. ČTÚ-
72 147/2013-613 ze dne 20. srpna 2013. Protože Úřad provádí fakticky změnu přídělu podle 
22a zákona a nejedná se o odnětí přídělu podle § 22b zákona s úmyslem ukončit využívání 
přidělených rádiových kmitočtů, ale o formální postup v souladu s § 122 odst. 5 zákona, tedy 
o případ, kdy je nezbytné zachovat nepřerušený provoz sítě elektronických komunikací,  
je rovněž nezbytné, aby všechna individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, 
vydaná dříve na základě původního přídělu, zůstala platná po dobu platnosti v nich 
uvedenou. Přerušení provozu vysílací sítě držitele přídělu, které by nastalo v případě, že by 
současně s pozbytím platnosti původního přídělu došlo k pozbytí platnosti všech 
individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, která byla na základě tohoto přídělu 
vydána, by znamenalo přerušení televizního vysílání pro obyvatelstvo, kterému je nutno 
zabránit. 

 
 

Poučení: 
 
 Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad 
k Radě Českého telekomunikačního úřadu prostřednictvím předsedy Rady Českého 
telekomunikačního úřadu. Rozklad je možno učinit písemně na adresu: Český 
telekomunikační úřad, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, poštovní 
přihrádka 02, 225 02 Praha 025, nebo ústně do protokolu. Rozklad lze podat rovněž přímo 
do datové schránky Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats nebo v případě, kdy 
účastník disponuje zaručeným elektronickým podpisem, na adresu: podatelna@ctu.cz. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Mgr. Jaromír Novák v.r. 
otisk úředního razítka předseda Rady 

Českého telekomunikačního úřadu 
 

 

 

Vypraveno dne 10. 9. 2019 
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2. Oblast – skupinová přidělení STC-N, STC-S 
a) rádiový kanál 41 (630-638 MHz) k využití nejdéle do 31. ledna 2020, 
b) rádiový kanál 40 (622-630 MHz) k využití nejdříve od 1. ledna 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení STC-N (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 501500 502100 502100 503000 502913 503628 503120 502148 
c2 0135200 0140000 0142200 0142800 0143902 0145647 0150829 0150728 
c1 501500 500500 500100 495600 495000 494700   
c2 0152300 0152500 0152200 0153200 0152900 0152600   
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení STC-S (souřadnice v systému 
WGS84):      
c1 494700 494500 493900 493500 493200 493600 493610 493149 
c2 0152600 0151500 0151100 0150000 0145600 0144600 0144016 0143348 
c1 493400 493300 493000 493100 494035 494600 495600 500357 
c2 0141300 0140400 0135700 0134600 0134252 0134800 0135000 0132513 
c1 501200 501500       
c2 0133200 0135200 

 
 

      

3. Oblast – skupinové přidělení JCE 
a) rádiový kanál 39 (614-622 MHz) k využití nejdéle do 29. února 2020, 
b) rádiový kanál 27 (518-526 MHz) k využití nejdříve od 1. února 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení JCE (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 493000 493300 493400 493149 493610 493600 493200 491800 
c2 0135700 0140400 0141300 0143348 0144016 0144600 0145600 0145500 
c1 491317 490729 490755 490529 490015 485727 485444 485629 
c2 0152022 0152522 0153311 0153545 0152937 0153609 0153248 0152934 
c1 485716 485855 485916 485713 485640 485921 490010 490108 
c2 0152535 0152210 0151805 0151523 0151118 0150936 0150540 0150133 
c1 485905 485621 485332 485043 484754 484636 484715 484444 
c2 0145852 0145906 0145910 0145830 0145729 0145350 0144949 0144748 
c1 484239 484005 483723 483501 483638 483657 483826 483628 
c2 0144510 0144304 0144254 0144048 0143715 0143306 0142924 0142626 
c1 483436 483411 483458 483543 483549 483657 483940 484208 
c2 0142305 0141858 0141456 0141043 0140628 0140230 0140300 0140055 
c1 484334 484521 484620 484931 485143 485250 485451 485707 
c2 0135709 0135400 0135005 0134727 0134503 0134114 0133828 0133559 
c1 485835 491146 493100      
c2 0133222 0134236 0134600      
 
 
4. Oblast – skupinové přidělení PLZ 
a) rádiový kanál 48 (686-694 MHz) k využití nejdéle do 31. března 2020, 
b) rádiový kanál 34 (574-582 MHz) k využití nejdříve od 1. března 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení PLZ (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 500357 495600 494600 494035 493100 491146 485835 485652 
c2 0132513 0135000 0134800 0134252 0134600 0134236 0133222 0132910 
c1 485840 490104 490340 490539 490651 490727 491002 491151 
c2 0132602 0132358 0132229 0131934 0131550 0131146 0131023 0130705 
c1 491419 491556 491828 492022 491946 492016 492230 492443 



 3/13 

c2 0130506 0130144 0125953 0125644 0125231 0124813 0124542 0124310 
c1 492612 492900 493123 493358 493643 493857 494115 494314 
c2 0123940 0123845 0123626 0123439 0123349 0123122 0122856 0122557 
c1 494551 494724 494958 495236 495519 495528 495945 500100 
c2 0122444 0122813 0122958 0123129 0123222 0125055 0130446 0131400 
c1 500700        
c2 0131700        
 
 
5. Oblast – skupinové přidělení KVA 
a) rádiový kanál 35 (582-590 MHz) k využití nejdéle do 31. března 2020, 
b) rádiový kanál 38 (606-614 MHz) k využití nejdříve od 1. března 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení KVA (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 502349 501928 500700 500100 495945 495528 495519 495635 
c2 0125804 0131358 0131700 0131400 0130446 0125055 0123222 0122828 
c1 495916 500032 500157 500307 500531 500754 501041 501257 
c2 0122746 0122353 0122003 0121611 0121357 0121133 0121201 0120929 
c1 501431 501702 501923 501830 501605 501345 501214 501446 
c2 0120601 0120743 0120536 0121119 0121318 0121545 0121925 0122103 
c1 501711 501926 502105 502338 502413 502440 502526 502640 
c2 0122305 0122543 0122911 0123107 0123524 0123946 0124349 0124736 
c1 502624 502452       
c2 0125149 0125517       
 
 
6. Oblast – skupinové přidělení UST 
a) rádiový kanál 58 (766-774 MHz) k využití nejdéle do 31. března 2020, 
b) rádiový kanál 38 (606-614 MHz) k využití nejdříve od 1. března 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení UST (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 505000 504900 503900 503000 502100 502100 501500 501200 
c2 0143800 0142700 0142200 0142800 0142200 0140000 0135200 0133200 
c1 500357 500700 501500 501928 502349 502452 502523 502759 
c2 0132513 0131700 0131500 0131358 0125804 0125517 0125940 0130101 
c1 502952 503009 503126 503405 503434 503643 503634 503715 
c2 0130413 0130841 0131232 0131347 0131809 0132047 0132512 0132930 
c1 503939 504219 504243 504311 504359 504327 504444 504713 
c2 0133156 0133258 0133723 0134140 0134552 0135006 0135401 0135612 
c1 504850 504833 504956 505108 505312 505305 505341 505611 
c2 0135954 0140416 0140805 0141209 0141459 0141923 0142337 0142153 
c1 505837 505948 510222 510232 510114 510111 510012 505729 
c2 0141939 0141539 0141717 0142139 0142544 0143012 0143415 0143536 
c1 505450 505303 505046      
c2 0143437 0143757 0144016      
 
 
7. Oblast – skupinové přidělení LIB 
a) rádiový kanál 52 (718-726 MHz) k využití nejdéle do 31. března 2020, 
b) rádiový kanál 28 (526-534 MHz) k využití nejdříve od 1. března 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení LIB (souřadnice v systému 
WGS84): 
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c1  503118 502944 503120 503628 502913 503000 503900 504900 
c2  0153554 0152304 0150829 0145647 0143902 0142800 0142200 0142700 
c1  505000 505046 504919 504914 505159 505216 505137 505359 
c2  0143800 0144016 0144356 0144815 0144942 0145403 0145813 0150021 
c1  505650 505905 510123 510034 510107 505927 505745 505458 
c2  0150106 0145838 0150109 0150525 0150952 0151322 0151650 0151621 
c1  505223 505046 504803 504840 504710 504624   
c2  0151748 0152120 0152201 0152615 0152951 0153405   
 
 
8. Oblast – skupinové přidělení KHR 
a) rádiový kanál 38 (606-614 MHz) k využití nejdéle do 29. února 2020, 
b) rádiový kanál 28 (526-534 MHz) k využití nejdříve od 1. února 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení KHR (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 500917 500604 500234 500800 500900 500800 500500 501500 
c2 0163450 0162101 0161446 0160000 0154600 0153400 0152500 0152300 
c1 502148 503120 502944 503118 504624 504537 504411 504432 
c2 0150728 0150829 0152304 0153554 0153405 0153812 0154201 0154632 
c1 504300 504023 504104 504017 503737 503854 503851 503947 
c2 0155007 0155151 0155601 0160018 0160124 0160523 0160948 0161354 
c1 503937 503832 503626 503344 503104 503015 502837 502644 
c2 0161812 0162220 0162512 0162453 0162336 0161924 0161549 0161233 
c1 502433 502202 502232 501958 501853 501636 501411 501157 
c2 0161507 0161657 0162105 0162246 0162639 0162905 0163113 0163354 
 
 
9. Oblast – skupinové přidělení PAR 
a) rádiový kanál 39 (614-622 MHz) k využití nejdéle do 31. května 2020, 
b) rádiový kanál 28 (526-534 MHz) k využití nejdříve od 1. května 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení PAR (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 500400 495800 495000 493900 493500 493740 493400 493800 
c2 0164900 0164300 0164500 0165000 0164700 0163353 0162300 0161600 
c1 494400 494114 494921 494903 495000 495600 500100 500500 
c2 0160000 0155457 0154415 0153509 0152900 0153200 0152200 0152500 
c1 500800 500900 500800 500234 500604 500917 500704 500605 
c2 0153400 0154600 0160000 0161446 0162101 0163450 0163724 0164128 
c1 500743        
c2 0164456        
 
 
10. Oblast – skupinové přidělení VYS 
a) rádiový kanál 35 (582-590 MHz) k využití nejdéle do 31. května 2020, 
b) rádiový kanál 28 (526-534 MHz) k využití nejdříve od 1. května 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení VYS (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 492137 491600 490505 485727 490015 490529 490755 490729 
c2 0162233 0161500 0161320 0153609 0152937 0153545 0153311 0152522 
c1 491317 491800 493200 493500 493900 494500 494700 495000 
c2 0152022 0145500 0145600 0150000 0151100 0151500 0152600 0152900 
c1 494903 494921 494114 494400 493800 493400   
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c2 0153509 0154415 0155457 0160000 0161600 0162300   
 
 
11. Oblast – skupinové přidělení JMO 
rádiový kanál 40 (622-630 MHz). 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení JMO (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 490443 490153 485714 485634 485119 484931 484845 485037 
c2 0170754 0171450 0172600 0173308 0173841 0173521 0173107 0172657 
c1 484851 485233 485023 485022 484713 484320 484015 483819 
c2 0172336 0171219 0170858 0170645 0170535 0170006 0165828 0165830 
c1 483700 483940 484221 484309 484320 484446 484643 484717 
c2 0165642 0165539 0165456 0165053 0164642 0164307 0164010 0163555 
c1 484846 484846 484630 484411 484409 484436 484506 484505 
c2 0163215 0162808 0162537 0162311 0161853 0161435 0161013 0160553 
c1 484619 484757 484952 485152 485241 485134 485220 485356 
c2 0160205 0155838 0155537 0155233 0154813 0154425 0154026 0153656 
c1 485444 485727 490505 491600 492137 493400 493740 493500 
c2 0153248 0153609 0161320 0161500 0162233 0162300 0163353 0164700 
c1 492211 492300 491500      
c2 0164859 0170400 0171000      
 
 

        

12. Oblast – skupinové přidělení OLO 
a) rádiový kanál 53 (726-734 MHz) k využití nejdéle do 30. června 2020, 
b) rádiový kanál 28 (526-534 MHz) k využití nejdříve od 1. června 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení OLO (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 492600 492100 491500 492300 492211 493500 493900 495000 
c2 0173800 0172000 0171000 0170400 0164859 0164700 0165000 0164500 
c1 495800 500400 500743 500946 501152 501315 501417 501621 
c2 0164300 0164900 0164456 0164750 0165031 0165422 0165823 0170116 
c1 501830 502042 502314 502554 502546 502508 502417 502255 
c2 0165832 0165602 0165408 0165306 0165719 0170136 0170538 0170928 
c1 502115 501936 501928 501644 501619 500459 495100 494200 
c2 0171249 0171616 0172043 0172107 0172525 0171352 0170900 0174200 
c1 493229        
c2 0175445        
 
 
13. Oblast – skupinové přidělení MOS 
a) rádiový kanál 37 (598-606 MHz) k využití nejdéle do 30. června 2020, 
b) rádiový kanál 28 (526-534 MHz) k využití nejdříve od 1. června 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení MOS (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 492931 493229 494200 495100 500459 501619 501618 501614 
c2 0181617 0175445 0174200 0170900 0171352 0172525 0172953 0173415 
c1 501604 501756 501537 501259 501109 501019 500735 500629 
c2 0173827 0174140 0174402 0174542 0174223 0173818 0173846 0174247 
c1 500421 500142 495934 495841 500011 500026 500309 500217 
c2 0174535 0174708 0175001 0175413 0175746 0180208 0180134 0180539 
c1 495943 495930 495751 495532 495619 495555 495428 495512 
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c2 0180706 0181130 0181505 0181727 0182134 0182547 0182931 0183338 
c1 495226 494933 494701 494425 494220 494045 494028 493744 
c2 0183432 0183428 0183617 0183759 0184050 0184421 0184836 0184913 
c1 493500 493223 493109 493029 492921 493025 492949 493044 
c2 0185025 0185144 0185029 0184717 0184440 0184051 0183624 0183538 
c1 492921 492757 492339 492343     
c2 0183156 0183239 0182655 0182412     
 
 
14. Oblast – skupinové přidělení ZLI 
a) rádiový kanál 49 (694-702 MHz) k využití nejdéle do 30. června 2020, 
b) rádiový kanál 22 (478-486 MHz) k využití nejdříve od 1. června 2020. 
 
Souřadnice hraničních bodů určujících skupinové přidělení ZLI (souřadnice v systému 
WGS84): 
c1 492343 492202 491927 491714 490806 490522 490200 490121 
c2 0182412 0182448 0182151 0181057 0180617 0180649 0180331 0175926 
c1 490053 485538 485526 485138 485119 485634 485714 490153 
c2 0175459 0175307 0174650 0174215 0173841 0173308 0172600 0171450 
c1 490443 491500 492100 492600 493229 492931   
c2 0170754 0171000 0172000 0173800 0175445 0181617   
 
 

        

b) držitel přídělu je povinen vždy nejpozději do termínu stanoveného v TPP, zajistit účelné 
využívání přidělených rádiových kmitočtů tak, aby vysílací síť pokrývala maximální možné 
území i počet obyvatel v hranicích příslušného skupinového přidělení, které bude 
využitelné, za předpokladu, že to požadují oprávnění provozovatelé televizního vysílání, 
jejichž program je možno v rámci vysílací sítě šířit, nebo to stanoví zvláštní právní 
předpisy. Současně musí být splněna podmínka podle čl. II přechodná ustanovení, bod 5 
novely zákona, že bude v maximální možné míře zajištěn stejný rozsah pokrytí signálem 
zemského digitálního televizního vysílání a nejmenší možný dopad na diváky, 

c) z hlediska možnosti převodu práv je tento příděl nedělitelný, tzn. je možný převod pouze 
všech rádiových kmitočtů v přídělu a pro celé území České republiky za podmínek 
stanovených v § 23 zákona a v opatření obecné povahy vydaném na jeho základě 
Českým telekomunikačním úřadem (dále též „Úřad“), 

d) držitel přídělu je povinen dále dodržovat následující podmínky využívání rádiových 
kmitočtů a podmínky vyplývající z individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
vydaných na základě tohoto přídělu: 
1. na přidělených rádiových kmitočtech šířit televizní programy prostřednictvím zemského 

digitálního televizního vysílání, přičemž šířením televizních programů, tj. obrazového  
a zvukového obsahu, se rozumí přenos programů uživatelům prováděný na základě 
smluvního vztahu mezi sestavovatelem programu, tj. provozovatelem vysílání podle 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o RTV“), 
a provozovatelem vysílací sítě, tj. držitelem tohoto přídělu, 

2. šířit pouze programy, které jsou v souladu se zákonem o RTV, nezasahovat do jejich 
obsahu, tzn. je povinen je šířit současně, úplně a v nezměněné podobě, 

3. umožnit šíření minimálně čtyř televizních programů, jejichž kvalita musí odpovídat 
požadavkům provozovatelů vysílání, jejichž programy jsou šířeny vysílací sítí  
na základě smluvních vztahů, přičemž minimální rozsah datového toku pro jeden 
televizní program nesmí být menší než 1,8 Mbit/s, 

4. zajistit přenos dat pro elektronického programového průvodce (EPG), který je šířen 
jako nedílná součást souhrnného datového toku a musí obsahovat informace o všech 
televizních nebo rozhlasových programech v tomto datovém toku obsažených, 
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s ustanovením § 122 odst. 5 zákona Úřad ve spojení s § 101 a §102 správního řádu povinen 
provést jako nové řízení a vydat nové rozhodnutí ve věci. 

 
Úřad žádost podle § 22a odst. 3 zákona posoudil z hlediska plnění všech podmínek  

a povinností stanovených v přídělu a zohlednil zejména plnění podmínek podle § 22 odst. 2 
písm. d) zákona, rozsah služeb, pro které byla práva k využívání rádiových kmitočtů udělena, 
potřeby zajištění hospodářské soutěže a plnění podmínek účelného využívání rádiových 
kmitočtů i skutečnost, že žádost je podána z důvodů nezbytných k naplnění harmonizačních 
záměrů Evropské unie, čímž splňuje podmínku podle věty druhé § 22a odst. 3 zákona. Úřad 
podle § 22a odst. 1 zákona proto rozhodl o zveřejnění záměru Úřadu změnit dříve udělený 
příděl subjektu České Radiokomunikace a.s. (dále jen „záměr“) k připomínkám v rámci 
veřejné konzultace podle § 130 zákona.  

 
Veřejná konzultace uvedeného záměru byla zahájena dne 31. května 2019 

zveřejněním výzvy na vyjádření se k záměru změnit předmětný příděl. S ohledem  
na následně zjištěné administrativní nedopatření v obsahu textu zveřejněné výzvy, bylo 
opravené znění výzvy uveřejněno opětovně dne 12. června 2019, včetně stanovení nové 
měsíční lhůty pro zaslání připomínek, tedy do 12. července 2019. Důvod zveřejnění nové 
verze výzvy přitom Úřad jasně a transparentně vysvětlil. Tím byly naplněny požadavky 
zákona na provedení veřejné konzultace a nebyla zkrácena zákonná lhůta pro podávání 
připomínek. V rámci veřejné konzultace Úřad obdržel připomínky pěti subjektů. Všechny 
subjekty požadovaly především zveřejnění dalších podrobností, které se týkaly žádosti  
a záměru Úřadu na změnu přídělu, a současně požadovaly, aby Úřad provedl novou 
veřejnou konzultaci. V reakci Úřad vysvětlil, že v rámci tohoto správního řízení postupuje 
zcela v souladu s § 22a a § 130 zákona, kdy podle § 130 odst. 1 písm. c) zákona konzultuje 
Úřad „jiné úkony…“, stanoví-li povinnost konzultace zákon. Povinnost veřejné konzultace při 
změně přídělu pak stanoví právě výše odkazovaný § 22a v odstavci 1 zákona. S ohledem  
na obdržené připomínky je Úřad přesvědčen, že předmětem veřejné konzultace není žádost 
držitele přídělu pro provozování celoplošné vysílací sítě, ale zamýšlený úkon Úřadu. 
Ve zveřejněném záměru na změnu přídělu Úřad popsal zamýšlený úkon dostatečným 
způsobem. Navíc je zamýšlený úkon na změnu přídělu obsahově upraven novelou zákona, 
kde je popsán předmět a obsah žádosti držitele přídělu. Požadavek na zveřejnění dalších 
dokumentů, případně požadavek na novou konzultaci proto Úřad odmítl.  

 
Uvedené subjekty dále vznesly připomínky, týkající se zajištění hospodářské soutěže, 

možné platby či jiné kompenzace za změny související s přechodem na standard DVB-T2  
a možnosti nedovolené veřejné podpory poškozující ostatní platformy televizního vysílání. 
Dále připomínkující subjekty vznesly připomínky ohledně probíhajícího prenotifikačního 
řízení o poskytnutí veřejné podpory u Evropské komise, zejména zda je probíhající správní 
řízení s uvedeným řízením v souladu. Jeden z připomínkujících subjektů rovněž projevil 
zájem o příděly rádiových kmitočtů pro předmětnou vysílací síť zemského digitálního 
televizního vysílání, což bylo předmětem i připomínky dalšího subjektu, který proponoval 
postup formou výběrového řízení, tedy aukce s předchozím stanovením ceny na základě 
znaleckého posudku. Dále byla jedním z připomínkujících subjektů vznesena i připomínka, 
že Česká republika měla dle Rozhodnutí možnost odložit uvolnění pásma 700 MHz až do 
června 2022, což by odstranilo připomínané problémy.  

 

Úřad ve vypořádání výše uvedených připomínek vysvětlil, že vychází především  
ze skutečnosti, že zamýšlená změna přídělu je přímým důsledkem Rozhodnutí a jako jediné 
ze všech distribučních platforem televizního signálu jsou změnou dotčeny stávající vysílací 
sítě. Ve vztahu k předmětu daného správního řízení proto národní zákonná úprava v novele 
zákona této platformě stanoví možnost získat náhradní rádiové kmitočty (náhradou za 
pásmo 700 MHz). Toto opatření je v souladu s Rozhodnutím. Tímto postupem se zamezí 
snížení dostupnosti terestrického příjmu oproti současnému stavu. Úřad v této souvislosti 
připomíná, že jeho záměrem je provést změnu přídělů rádiových kmitočtů pro stejný počet 
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vysílacích sítí, jaký je celoplošně provozován držiteli přídělů v současnosti. U těchto přídělů 
rádiových kmitočtů dojde k odnětí rádiových kmitočtů z pásma 700 MHz nebo ke změně 
rádiových kmitočtů tak, aby odpovídaly nově sestavenému kmitočtovému plánu. Úřad dále 
jasně uvedl, že konzultuje záměr rozhodnout o změně přídělu postupem podle § 22a zákona, 
tj. nejedná se ani o výběrové řízení ani o obnovu přídělu podle § 20 odst. 5 zákona. Z 
uvedeného je proto zřejmé, že předmětem řízení nejsou žádné platby či kompenzace,  
a proto také nemá Úřad důvod, aby stanovoval výši ceny za příděl na základě znaleckého 
posudku. Úřad také neshledal žádné dopady probíhajícího prenotifikačního řízení na 
předmětné řízení o změně přídělu. 

 

Úřad uvedl, že žádost o požadovanou změnu projednává, v souladu s čl. II. přechodná 
ustanovení, bod 5 novely zákona, postupem podle § 22a zákona. Nejedná se tedy ani 
o výběrové řízení na udělení nových práv k předmětným rádiovým kmitočtům, ani o obnovu 
přídělu podle § 20 odst. 5 zákona. Tímto rozhodnutím nedochází k žádné změně z pohledu 
rozsahu vysílání prostřednictvím terestrické platformy, protože i nadále zůstane v provozu 
stejný počet celoplošných vysílacích sítí jako v současné době. Úřad ve vypořádání 
připomínek upozornil, že případné udělení dalších přídělů rádiových kmitočtů, včetně formy 
jejich udělení, termínů a podmínek bude řešeno po dokončení procesu přechodu zemského 
digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 a dosažení 
konečné podoby finálních vysílacích sítí DVB-T2. Je tedy zřejmé, že zamýšlenou změnou 
nedochází k uzavření trhu. 

 
Úřad současně v tabulce vypořádání doplnil, že o této skutečnosti připomínkující 

subjekty již dříve informoval.  
 
K možnému odložení uvolnění pásma 700 MHz až do června 2022, uvedenému 

v připomínkách, Úřad ve vypořádání připomínek uvedl, že podmínky pro možnost odložení 
implementace Rozhodnutí byly v Rozhodnutí jasně specifikovány. Relevantním důvodem 
bylo sousedství se státem ležícím mimo Evropskou unii, který pásmo 700 MHz 
ve stanoveném termínu uvolňovat nebude, což Česká republika nesplňuje. 

 
Na základě výše uvedeného Úřad k obdrženým připomínkám konstatoval, že podle 

jeho názoru nedojde zamýšlenou změnou přídělu společnosti České Radiokomunikace a.s. 
k porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, protože 
postupem podle § 22a zákona, kterým Úřad v dané věci postupuje, nebyl vyloučen ani 
zvýhodněn žádný soutěžitel v hospodářské soutěži. S ohledem na skutečnost, že podle čl. II, 
přechodná ustanovení, bod 5 novely zákona mohou o změnu přídělu požádat všichni držitelé 
stávajících přídělů ve standardu DVB-T, nedochází ani k vyloučení soutěže na trhu, protože 
všechny oprávněné subjekty svého práva, požádat o změnu přídělu, využily.  

 
V tabulce vypořádání, zveřejněné na diskusním místě https://www.ctu.cz/diskusni-

misto, je uvedeno úplné znění všech připomínek a stanovisek a jejich vypořádání Úřadem 
včetně odůvodnění. Na základě vypořádání obdržených připomínek k záměru na změnu 
přídělu usoudil Úřad, že z veřejné konzultace nevyplynuly žádné nové skutečnosti, které by 
bránily v dalším postupu ve věci změny přídělu. 

 
V souladu s ustanovením § 130 odst. 3 zákona konzultoval Úřad uvedenou 

problematiku rovněž s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže, se kterým Úřad konzultoval rovněž vypořádání připomínek 
obdržených v rámci veřejné konzultace. K záměru na změnu a postup Úřadu nevznesla 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádné připomínky. Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže vznesl připomínku, že výzva k uplatnění připomínek k záměru na změnu přídělu 
rádiových kmitočtů neobsahuje konkrétní podmínky změny (a prodloužení) přídělu a analýzu 
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Při posouzení plnění všech podmínek a povinností podle § 22a odst. 3 zákona 
stanovených ve stávajícím přídělu Úřad neshledal žádné formy jeho neplnění, a to vzhledem 
ke skutečnosti, že během doby využívání předmětného přídělu správní orgán nevedl žádné 
správní řízení, týkající se porušení výše uvedených povinností či podmínek. Stejně tak nebyl 
evidován žádný incident, na který by držitel přídělu odmítnul reagovat či spolupracovat při 
jeho řešení. 

 
Úřad zároveň v souladu s § 22a odst. 3 zákona posoudil plnění rozsahu služeb 

držitelem přídělu, pro které byla práva k využívání rádiových kmitočtů udělena a stejně jako 
v předchozím případě konstatuje, že uvedené služby byly řádně plněny. 

 
Podle § 22a odst. 3 zákona Úřad rovněž posoudil plnění podmínek účelného využívání 

rádiových kmitočtů. K tomu uvádí relevantní skutečnost, že podmínka v přídělu, týkající se 
maximálního rozsahu pokrytí území i obyvatel předmětnou vysílací sítí, byla držitelem přídělu 
vždy plněna, což dává jasný předpoklad účelného využití radiového spektra i po změně 
přídělu. S ohledem na skutečnost, že přechod na nový standard DVB-T2, který má za cíl 
řešit zachování stávajícího stavu pokrytí signálem zemského digitálního televizního vysílání 
při ztrátě části kmitočtového spektra v České republice, je vlastně přechod vynucený 
v důsledku povinné implementace Rozhodnutí, je zřejmé, že změna přídělu výše uvedenou 
podmínku v zákoně, týkající se účelného využívání rádiových kmitočtů, zcela jistě neporuší. 

 
K jednotlivým podmínkám stanoveným ve výroku tohoto rozhodnutí Úřad uvádí: 
 

 Vzhledem ke skutečnosti, že práva vyplývající z přídělu jsou nezbytná pro zajišťování 
vysílací sítě pro šíření zemského digitálního televizního vysílání, je držitel přídělu povinen 
přidělené rádiové kmitočty využít pro tento účel v souladu s TPP. 
   
 Za účelem zajištění přechodu vysílání na standard DVB-T2 a pro účelné využití 
přidělených rádiových kmitočtů, resp. rádiových kanálů, byly v části a) výroku tohoto 
rozhodnutí držiteli přídělu vyhrazeny pro konkrétní oblasti (skupinová přidělení 1-14) rádiové 
kmitočty včetně termínů jejich možného využití, a to podle vysílaného standardu. Radiové 
kmitočty a termíny uvedené pod písmeny a) platí pro vysílání ve standardu DVB-T a rádiové 
kmitočty a termíny uvedené po písmeny b) platí pro vysílání ve standardu DVB-T2. V případě 
vyhrazení pouze jednoho rádiového kmitočtu je tento rádiový kmitočet platný pro vysílání  
ve standardu DVB-T i DVB-T2. Tato povinnost vyplývá z čl. II přechodná ustanovení, bod 5 
novely zákona, kdy změna přídělu má umožnit provozování k tomu určených celoplošných 
vysílacích sítí ve standardu DVB-T2, v souladu s TPP, včetně stanovení dat pro zahájení 
využívání rádiových kmitočtů určených pro finální vysílání ve standardu DVB-T2 na stejných 
vysílacích stanovištích a s takovými technickými parametry, které zajistí v maximální možné 
míře stejný rozsah pokrytí a nejmenší možné dopady na diváky. 
 

V části b) výroku byla držiteli přídělu stanovena povinnost vždy nejpozději do doby 
stanovené v TPP zahájit využívání těchto kmitočtů v příslušné oblasti vymezené 
souřadnicemi hraničních bodů jednotlivých skupinových přidělení. Tato povinnost též vyplývá 
z čl. II přechodná ustanovení, bod 5 novely zákona, kdy změna přídělu má umožnit 
provozování k tomu určených celoplošných vysílacích sítí ve standardu DVB-T2, v souladu  
s TPP za shodných náležitostí jako je shrnuto v odůvodnění podmínky uvedené pod 
písmenem a).  
 
 Vzhledem ke skutečnosti, že jsou práva vyplývající z přídělu nezbytná pro zajišťování 
jedné vysílací sítě pro šíření zemského digitálního televizního vysílání a jsou proto v rámci 
této sítě z technických i provozních důvodů nedělitelná, byla v části c) výroku tohoto 
rozhodnutí stanovena držiteli přídělu podmínka nedělitelnosti přídělu. Při dodržení ostatních 
ustanovení zákona je možný převod těchto práv pouze jako celku, tzn. že převod práv je 
možný pouze pro všechny rádiové kmitočty současně a pro celé území České republiky. 
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Další podmínky využívání rádiových kmitočtů Úřad stanovil v části d) výroku tohoto 
rozhodnutí při zohlednění následujících zákonných ustanovení. Držitel přídělu není 
provozovatelem vysílání ve smyslu zákona o RTV, ale pouze provozovatelem vysílací sítě, 
v níž mohou být programy provozovatelů vysílání s licencí šířeny, a proto je oprávněn na 
základě smluvních vztahů s těmito provozovateli vysílání šířit pouze programy provozovatelů 
vysílání s licencí vydanou v souladu se zákonem o RTV a nesmí do nich zasahovat, ani jinak 
obsah programu pozměňovat. Podle § 83 odst. 9 písm. a) zákona je držitel individuálních 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaných na základě přídělu povinen zajistit, že na 
vyhrazených rádiových kmitočtech bude umožněno šířit minimálně čtyři televizní programy, 
jejichž kvalita musí odpovídat požadavkům provozovatelů vysílání, jejichž programy jsou 
vysílací sítí šířeny, přičemž minimální rozsah datového toku pro jeden program nesmí být 
menší než 1,8 Mbit/s. Tuto podmínku Úřad stanovil s ohledem na zajištění šíření televizních 
programů v dostatečné kvalitě na základě technických parametrů stávajícího šíření 
programů. Obdobně držitel individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
vydaných na základě přídělu je podle § 83 odst. 9 písm. b) zákona rovněž povinen zajistit 
poskytování služby elektronického programového průvodce (EPG), který je šířen jako 
součást souhrnného datového toku a musí obsahovat informace o všech televizních  
a rozhlasových programech v tomto datovém toku obsažených. Podle § 83 odst. 9 písm. c) 
zákona je držitel individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaných na 
základě přídělu povinen využívat přidělené rádiové kmitočty tak, aby pro služby šíření služeb 
informační společnosti nebylo využíváno více než 20 % přenosové kapacity této sítě. 

 
Případné další podmínky, související s využíváním rádiových kmitočtů podle tohoto 

přídělu, budou v souladu se zákonem uvedeny v individuálních oprávněních k využívání 
rádiových kmitočtů, která budou Úřadem vydávána k využívání rádiových kmitočtů 
jednotlivými vysílači na základě žádostí držitele přídělu. 

 
Mimo povinností týkajících se využívání přidělených rádiových kmitočtů byla držiteli 

přídělu uložena povinnost dodržovat při zajišťování vysílací sítě příslušná technická 
doporučení a normy vydané v České republice i ITU. Zajišťování vysílací sítě a šíření 
programů musí odpovídat vydaným normám ETSI. Tato podmínka je nezbytná pro zajištění 
kompatibility vysílání s technickými parametry přijímačů, které rovněž musí odpovídat těmto 
normám a technickým standardům. 

 
Držitel přídělu je povinen v součinnosti s ostatními provozovateli vysílacích sítí 

určených pro šíření zemského digitálního televizního vysílání nebo provozovateli jiných 
komunikačních sítí nebo rádiových zařízení řešit případně vzniklé rušení. Tato podmínka 
byla stanovena s ohledem na vysokou pravděpodobnost vzniku rušení v důsledku použité 
širokopásmové digitální modulace, která může být důvodem ke vzniku intermodulačních 
produktů na vstupních obvodech přijímacích zařízení jiných komunikačních sítí. Tato 
pravděpodobnost je ještě zvýšena předpokladem, že infrastruktura jednotlivých 
komunikačních sítí může být sdílena a vysílače těchto sítí budou sdílet totéž stanoviště. 
V těchto případech může docházet i k rušení v důsledku vzniklých kombinačních kmitočtů, 
přičemž jakákoliv opatření vedoucí k odstranění musí držitelé přídělů, resp. příslušných 
individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů provádět ve vzájemné součinnosti 
při respektování technických možností použitých přijímacích zařízení. 

 
Rozhodnutí neobsahuje taxativní výčet závazků podle § 22 odst. 2 písm. d) zákona, 

které žadatel převzal v průběhu výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových 
kmitočtů, protože tato práva byla udělena podle § 136 odst. 6 zákona na základě práv  
a povinností vztahujících se k rádiovým kmitočtům, které byly uvedeny v telekomunikační 
licenci vydané na základě dřívějších právních předpisů. 

 
Doba platnosti přídělu byla stanovena podle čl. II přechodná ustanovení, bod 5 novely 

zákona, a v souladu se žádostí žadatele. Jak Úřad uvádí výše, je doba platnosti stanovena 



 13/13 

v souladu s § 22 odst. 3 zákona, když respektuje potřebu zajištění návratnosti investic 
vyvolaných změnou rádiových kmitočtů z důvodů nezbytného uvolnění pásma 700 MHz. 
Současně tato doba odpovídá i harmonizačním záměrům vyplývajícím z členství České 
republiky v Evropské Unii, tedy z Rozhodnutí.  

 
Úřad konstatuje, že žádost společnosti České Radiokomunikace a.s. o změnu přídělu 

je v souladu s ustanovením čl. II přechodná ustanovení, bod 5 novely zákona, a po jejím 
posouzení podle § 22a, odst. 3 zákona Úřad shledal, že požadované změně rádiových 
kmitočtů lze vyhovět včetně stanovení doby platnosti přídělu podle výše uvedeného 
ustanovení novely zákona. 

 
Vzhledem k uvedenému jsem podle § 122 odst. 5 zákona rozhodl tak, jak je uvedeno 

ve výroku tohoto rozhodnutí. V souladu s § 102 odst. 9 správního řádu se tímto rozhodnutím 
ruší původní rozhodnutí, tj. příděl rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických 
komunikací vydaný dne 1. června 2005 pod čj. 23942/2005-613, ve znění pozdějších 
rozhodnutí čj. 135 673/2010-613/III. vyř. ze dne 27. ledna 2011 a čj. ČTÚ-72 146/2013-613 
ze dne 20. srpna 2013. Protože Úřad provádí fakticky změnu přídělu podle 22a zákona  
a nejedná se o odnětí přídělu podle § 22b zákona s úmyslem ukončit využívání přidělených 
rádiových kmitočtů, ale o formální postup v souladu s § 122 odst. 5 zákona, tedy o případ, 
kdy je nezbytné zachovat nepřerušený provoz sítě elektronických komunikací, je rovněž 
nezbytné, aby všechna individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, vydaná dříve 
na základě původního přídělu, zůstala platná po dobu platnosti v nich uvedenou. Přerušení 
provozu vysílací sítě držitele přídělu, které by nastalo v případě, že by současně s pozbytím 
platnosti původního přídělu došlo k pozbytí platnosti všech individuálních oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů, která byla na základě tohoto přídělu vydána, by znamenalo 
přerušení televizního vysílání pro obyvatelstvo, kterému je nutno zabránit. 

 
 

 Poučení: 
 
 Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad 
k Radě Českého telekomunikačního úřadu prostřednictvím předsedy Rady Českého 
telekomunikačního úřadu. Rozklad je možno učinit písemně na adresu: Český 
telekomunikační úřad, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, poštovní 
přihrádka 02, 225 02 Praha 025, nebo ústně do protokolu. Rozklad lze podat rovněž přímo 
do datové schránky Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats nebo v případě, kdy 
účastník disponuje zaručeným elektronickým podpisem, na adresu: podatelna@ctu.cz. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Mgr. Jaromír Novák v.r. 
otisk úředního razítka předseda Rady 

Českého telekomunikačního úřadu 
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