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

 

 
 Ve věci žádosti ze dne 13. 11. 2015 o poskytnutí informací dle zákona. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) týkajících 
se základnových stanic LTE společnosti Vodafone Czech Republic a.s., poskytuje Český 
telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) následující informace: 

 

 Otázka č. 1: počet všech základnových stanic s technologií LTE provozovaných společností 
Vodafone ve všech kmitočtových pásmech tj. mělo by se jednat o číslo, které představuje součet 
všech základnových stanic s technologií LTE ve smyslu jejich umístění (tj. základnová stanice 
s technologií LTE provozovaná na kmitočtech z více pásem v jedné lokalitě bude započítána jen 
jednou). 

 Podle posledního statistického přehledu počet základnových stanic s technologií LTE 
provozovaných ve všech kmitočtových pásmech společností Vodafone Czech Republic a.s. je 3839 
(do tohoto počtu je základnová stanice s technologií LTE provozovaná na kmitočtech z více pásem 
v jedné lokalitě započítána jen jednou).  

 

 Otázka č. 2: Aktuální znění všech individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
udělených na základě přídělů rádiových kmitočtů společnosti Vodafone v pásmech 800, 900, 1800, 
2100 a 2600 MHz. 

 Ve věci poskytnutí znění individuálních oprávnění bylo vydáno samostatné rozhodnutí 
o neposkytnutí informace. 
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 Otázka č. 3: Poslední (aktuální) statistické přehledy o počtech všech provozovaných 
základnových stanic s technologií LTE zasílaných společností Vodafone v rámci plnění povinností 
vyplývajících z udělených individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 Ve věci poskytnutí statistických přehledů bylo vydáno samostatné rozhodnutí o neposkytnutí 
informace. 
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