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B. Informativní část
14.

Sdělení o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích
v souvislosti s blížícím se koncem platnosti přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém
úseku 1452 – 1479,5 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že v souladu s § 20 odst. 4 č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zahájil přezkum, zda i nadále trvají důvody omezení práv k využívání
rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1452 – 1479,5 MHz. Podle platného opatření obecné povahy části
plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/11.2018-7 pro kmitočtové pásmo 960-1700 MHz ze dne 7. listopadu
2018 je kmitočtový úsek pásma 1,5 GHz (1452 – 1479,5 MHz) určen pro šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací a práva k němu byla udělena následujícím třem držitelům
přídělů rádiových kmitočtů:
•
•
•

TELEKO digital, a.s. – držitel pěti přídělů s dobou platnosti do 15. února 2021,
RTI cz s.r.o. – držitel tří přídělů s dobou platnosti do 20. ledna 2021, resp. 28. února 2021,
České Radiokomunikace a.s. - držitel jednoho přídělu s dobou platnosti do 3. března 2021.

Podle § 20 odst. 4 Zákona, v případě, že je v daném kmitočtovém pásmu (zde 1,5 GHz) udělen příděl
rádiových kmitočtů, je ČTÚ povinen provést přezkum podle § 20 odst. 3 Zákona ve lhůtě 18 měsíců před koncem platnosti tohoto přídělu (tedy k 20. červenci 2019, resp. k 15. srpnu 2019, resp. k 28. srpnu 2019, resp.
k 3. září 2019).
čj. ČTÚ-28 986/2019-613
odbor správy kmitočtového spektra
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Sdělení o vydání rozhodnutí ze dne 12. 2. 2019 a ze dne 27. 6. 2019 ve sporu mezi osobami
vykonávajícími komunikační činnosti

ČTÚ sděluje, že dne 12. 2. 2019 pod čj. ČTÚ-32 848/2018-606/X.vyř. a dne 27. 6. 2019 pod čj. ČTÚ-11 814/2019603 byla vydána rozhodnutí ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti podle § 127 zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem sporného řízení bylo uložení povinnosti zaplatit
dlužné úhrady za služby elektronických komunikací v celkové výši 163 940,09 Kč.
Uvedená rozhodnutí jsou podle § 125 odst. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v plném
znění uveřejněna na elektronické úřední desce ČTÚ (www.ctu.cz).
čj. ČTÚ-32 848/2018-606
odbor legislativní a právní
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