
Číslo jednací ČTÚ-69 063/2018-613 Praha 11.1.2019

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný správní orgán podle § 10 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 108 odst. 1 písm. o) 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”) podle § 19 odst. 1 a § 18 zákona, 
uděluje v řízení o žádosti žadatele ze dne 20.12.2018 toto

Číslo oprávnění: 259382/RR Platnost do: 31.12.2023

individuální oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů pevné služby   (dále jen „oprávnění“).
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Název / Příjmení a jméno

Sídlo / Bydliště

IČ / Datum narození

Držitel oprávnění

Stanoviště BStanoviště A
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Kmitočet vysílače
Druh vysílání
Polarizace
Jiné údaje

Přidělené rádiové kmitočty

Stanoviště BStanoviště A

Jetřichovická 747/18, Praha Sulice - Mandava, Praha 
východ

14°30'29''
50°07'28''

286
AL11F MP600

14°34'16''
49°55'34''

480
AL11F MP600
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Název stanice

LON - E (WGS 84)
LAT - N (WGS 84)
Nadmořská výška
Typ zařízení

[m]

Vysílací rádiové zařízení

10 / ATPC 10 / ATPC
AL4-11

1,2
40
19

AL4-11
1,2
40
44

C.7
C.8
C.9

C.10

Výstupní výkon
Typ antény
Průměr antény
Zisk antény
Výška antény nad terénem

[dBm]

[m]
[dBi]

[m]

[°-min-vteř]
[°-min-vteř]

D Podmínky pro využívání přidělených kmitočtů

V případě výsledku mezinárodní koordinace, který neumožní využívat přidělené rádiové 
kmitočty bez omezujících podmínek, správní orgán stanoví dodatečné podmínky jejich 
využívání nebo právo jejich využívání odejme. Pokud v této věci nezahájí správní řízení do 
90 dnů od doručení tohoto oprávnění, je toto platné bez omezujících podmínek.

D.1

Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí se odnímá oprávnění č. 243902/RR.D.2
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E Poplatky

E.1

E.2

E.3
Poplatky se uhrazují na účet číslo 19-60426011/0710 vedený u České národní banky 
Praha, pobočka Praha 1, Na Příkopě 28, konstantní symbol 308 (platba bankovním 
převodem) nebo 379 (platba poštovní poukázkou).
Variabilní symbol příslušné platby se uvede ve tvaru XXXX259382, kde XXXX 
označuje čtyřmi číslicemi rok, za který je poplatek uhrazován a 259382 je číslo tohoto 
oprávnění.

Za využívání rádiových kmitočtů je držitel oprávnění povinen platit podle § 24  zákona  
následující roční poplatek, jehož výše je stanovena nařízením vlády č. 154/2005 Sb., 
o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve 
znění pozdějších předpisů, ve výši, 
která činí: 17 920,-Kč

První poplatek za období od nabytí právní moci tohoto oprávnění do 31.12.2019
činí: 16 427,-Kč

Stanoví se jako násobek jedné dvanáctiny ročního poplatku a počtu celých měsíců 
v prvním roce platnosti oprávnění.
Držitel oprávnění je povinen uhradit výše uvedený první poplatek do 15 dnů ode dne 
nabytí právní moci tohoto oprávnění.

Odůvodnění
     Úřad dne 20. 12. 2018 obdržel žádost o udělení oprávnění pevné služby. Úřad žádosti vyhověl 
udělením předmětného oprávnění, ve kterém stanovil podmínky k využívání přidělených rádiových 
kmitočtů.
     Podmínka D.1 je stanovena proto, že držitel oprávnění požádal o jeho udělení před provedením 
nezbytné mezinárodní koordinace. Jelikož nesouhlas nebo omezující podmínky využívání kmitočtů 
může zahraniční telekomunikační správa v koordinačním řízení podle mezinárodní dohody HCM 
Agreement uplatnit do 65 dnů, Úřad stanovil lhůtu uvedenou v podmínce D.1.
     Podmínka D.2 byla stanovena na základě požadavku žadatele o odnětí oprávnění č. 243902/RR.
     Protože žadatel splnil všechny náležitosti požadované zákonem a uhradil dne 21. 12. 2018 
bankovním převodem správní poplatek 5 000,-Kč předepsaný podle § 133 odst. 1 písm. a) zákona a 
jehož výše je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, položka č. 112, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku.
     Vzhledem k tomu, že se žadateli při respektování výše uvedených podmínek k využívání 
přidělených rádiových kmitočtů vyhovuje v plném rozsahu, další odůvodnění se podle § 68 odst. 4 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, neuvádí.

Poučení

správy kmitočtového spektra

Pavla Zadáková  v.r.otisk úředního razítka

Vypraveno dne: 11.01.2019

     Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Rady 
Českého telekomunikačního úřadu, a to prostřednictvím odboru správy kmitočtového spektra Českého
 telekomunikačního úřadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní adresa: poštovní přihrádka 
02, 225 02 Praha 025. Rozklad lze podat rovněž přímo do datové schránky Českého 
telekomunikačního úřadu: a9qaats, či elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem na 
adresu: podatelna@ctu.cz. 
     Podání opravného prostředku proti rozhodnutí nemá podle § 17 odst. 14 zákona odkladný účinek.

odborný referent odboru
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