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Dotčený subjekt:  
Ministerstvo informatiky 
Havelkova  2428/2 
130 00   Praha 3 
IČ 86594346 
Kontaktní osoba oprávněná o připomínkách uplatněných dotčeným subjektem 
s Úřadem jednat:  
JUDr. Milena Macková, ředitelka odboru elektronických komunikací 
Telefon 221 008 535, E-mail: milena.mackova@micr.cz 
 
Adresát:  
Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219 
Praha 9 
 
Zasláno v elektronické podobě na elektronickou adresu Úřadu:  
podatelna@ctu.cz 
 
 

 
V souladu s ustanovením § 130 odst. 1 písm a) zákona č. 127/2005 Sb. 
a v souladu s dokumentem „Pravidla Českého telekomunikačního úřadu 

pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě“ čl. 3 odst. 
2 a čl. 6 se Ministerstvo informatiky zapojuje do konzultace k návrhu 

opatření obecné povahy 
 

 OOP/13/XX.2005, 
kterým se stanoví  rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení 

individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 
 

 
 

 
A: Obecné připomínky k návrhu opatření – zásadní 
                                                                        
1) Chybí odůvodnění navrhovaného opatření obecné povahy (viz § 6, odst. 4 písm. 

b) a § 124 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.), v němž by bylo možné vyjasnit 
některé pojmy případně ustanovení, jejichž význam není zcela zřejmý nebo je 
zavádějící. 
Ustanovení § 124 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích nelze vykládat 
tak, že odůvodnění opatření obecné povahy je až součástí platného textu, ne 
však návrhu. Bylo by to v rozporu s povinností dodržovat zásadu 
transparentnosti (viz rovněž § 172 odst. 1 nového správního řádu – zákon 
č. 500/2004 Sb.).  
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2)  V návrhu není řešena problematika přenosných palubních stanic v letecké a 
námořní pohyblivé službě, které nejsou součástí vybavení sportovního létajícího 
zařízení nebo rekreační jachty, ale jsou používány fyzickými osobami pro zvýšení 
jejich osobní bezpečnosti a přispívají k bezpečnosti leteckého nebo námořního 
provozu v případech, že tyto nemají uloženou zákonnou povinnost vybavení 
palubní radiostanicí  nebo slouží jako prostředek k zajištění sportovního výkonu 
v závodech. Tato problematika se nevztahuje na přenosné palubní stanice 
námořní pohyblivé služby určené pro komunikaci v rámci systému GMDSS. 

     
B. Připomínky k jednotlivým částem návrhu opatření – zásadní 
 
1) Ve všech článcích textu, kde se vyskytuje text „v systému WGS 84“ upravit text 

takto: „ v mapovém systému WGS 84“. Jde o zpřesnění terminologie, kdy 
označení WGS 84 definuje jistý digitální mapový model Země používaný 
zejména v družicových radionavigačních systémech. 

2) Článek 2 odst. 1 – v zájmu žadatelů je třeba uvést vhodný přístup k „Vídeňské 
dohodě“- viz návrh OOP-např. na webové str. ČTÚ, kde však nyní tato dohoda 
není . 

3) Článek 2 odst. 1 bod 2 vypustit text „ o poloměru (s přesností 100m)“. 
Požadovaná přesnost ve stanovení polohy na 1 vteřinu tento požadavek 
naplňuje. 

4) Článek 2 odst. 2 bod b – doplnit výčet požadovaných údajů v adrese stanoviště 
o poštovní směrovací číslo. 

5) Článek 2 odst. 2 bod c) zpřesnit formulaci, není jasně specifikováno, co je 
požadováno. 

6) Článek 2 odst. 2 bod g – upravit počáteční text takto „ u systémů Point to 
Multipoint (P2MP) …“. 

7) Článek 2 odst. 8 písm. a) bod 2 doplnit úplný výčet požadovaných údajů adresy.  
 
 
 
Formální připomínka 
 
V článku 2 nahradit označení jednotlivých výčtových položek číselným označením 
v souladu s formátováním ostatních částí textu. 
 
Navrhuje společnou pracovní schůzku k vyjasnění textu návrhu tohoto OPP. 
 
Praha, dne 20. 5. 2005    JUDr. Milena Macková, v.r. 
      ředitelka odboru elektronických komunikací 
 


