
IČ: 70106975 

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

– / 7. 4. 2020 ČTÚ-16 421/2022-613 Ing. Macek /224 004 576 19. 4. 2022 
macekj@ctu.cz 

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

Vážený pane inženýre, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kdo zajišťuje 

ochranu rádiového příjmu na frekvencích a v pásmech, které nejsou určeny pro využití 

Ministerstvem obrany ČR a které jsou určeny pro využití Ministerstvem obrany ČR, kterou obdržel 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) 7. 4. 2022, sděluji následující: 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s pojmem 

„ochrana rádiového příjmu“ nepracuje. Úřad nicméně Váš obecně položený dotaz vyhodnotil tak, 

že se tento pojem může vztahovat: 

1. K zajišťování účinné správy a účelného využívání rádiových kmitočtů (§ 5 odst. 1 písm. c)

zákona); v tom případě je požadovaná informace obsažena

– v § 15 odst. 1 písm. h) zákona: Úřad vykonává k zajištění správy a účelného využívání

rádiových kmitočtů správu rádiového spektra, která je v souladu s harmonizačními záměry 

Evropské unie a se závazky vyplývajícími z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika 

vázána, nebo z členství v mezinárodních organizacích; 

– v § 17 odst. 1 zákona: Rádiové kmitočty, které nelze využívat na základě všeobecného

oprávnění podle § 9, je možné využívat pouze na základě individuálního oprávnění 

k využívání rádiových kmitočtů (dále jen „oprávnění k využívání rádiových kmitočtů“), 

nestanoví-li tento zákon jinak. Úřad udělí žadateli oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 

v případě, je-li to nezbytné k zabránění škodlivé interferenci, … zabezpečení účelného 

využívání rádiového spektra, … 

– v § 17 odst. 10 zákona: Kmitočtová pásma, ve kterých nejsou radiokomunikační služby

sdíleně využívány, a jsou vyhrazená v plánu přidělení kmitočtových pásem (národní 









kmitočtová tabulka) výhradně Ministerstvu obrany pro vojenské účely, mohou být využívána 

pro vojenské účely bez rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.  

2. Ke zjišťování rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí (§ 100 zákona);

v tom případě je požadovaná informace obsažena

– v § 100 odst. 6 zákona: Úřad zjišťuje zdroje rušení provozu elektronických komunikačních

zařízení a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování 

radiokomunikačních služeb. … 

– v § 100 odst. 8 zákona: Úřad zjišťuje přednostně rušení provozu elektronických

komunikačních zařízení a sítí Ministerstva obrany a ozbrojených sil České republiky, 

Ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby, Policie České republiky, Generální 

inspekce bezpečnostních sborů, Hasičského záchranného sboru České republiky, 

poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, Celní správy České republiky a Vězeňské 

služby a justiční stráže České republiky. 

Vážený pane inženýre, v případě, že Vaše žádost směřovala k poskytnutí jiného druhu informací 

v působnosti Úřadu, resp. její předmět nebyl vyhodnocen správně či úplně, můžete se na Úřad 

obrátit s upřesněním požadované informace. 

Ing. Jiří Duchač v. r. 

ředitel odboru 

správy kmitočtového spektra 


