
KONZULTACE S DOTČENÝMI SUBJEKTY 
Návrh č. PV-P/3/XX.2005-Y, PV-P/4/XX.2005-Y, PV-P/8/XX.2005-Y,  
PV-P/9/XX.2005-Y 
Ministerstvo informatiky 24. 8. 2005 
 
 
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 

všeobecných oprávnění 
 

 č. PV-P/3/XX.2005-Y 
část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/XX.2005-Y 

pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz, 
 

č. PV-P/4/XX.2005-Y 
část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/4/XX.2005-Y 

pro kmitočtové pásmo 33,4–39,5 GHz, 
 

č. PV-P/8/XX.2005-Y 
část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/8/XX.2005-Y 

pro kmitočtové pásmo 14,5–15,35 GHz, 
 

č. PV-P/9/XX.2005-Y 
část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/9/XX.2005-Y 

pro kmitočtové pásmo 39,5–43,5 GHz.  
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A: Obecné připomínky k návrhu opatření – zásadní 
Vypustit v názvu poněkud matoucí první slovo „část“ – může svádět k výkladu, že 
existuje ještě jiná část plánu v uvedeném kmitočtovém pásmu. Tato úprava se 
projeví v uvozující větě v článku 3. 

 
 
B. Připomínky k jednotlivým částem návrhu opatření – zásadní 

 
1) Doplnit jako první článek s popisem předmětu úpravy . 
 
2) Jako druhý  článek umístit  stávající článek č. 3 „Pojmy“. Další články 

přečíslovat. 
 
 
C. Formální připomínka 
 

V tabulkách ve sloupcích „přidělení“ je třeba používat větných spojení 
s podstatnými a přídavnými jmény v 1. pádě  podle významu v jednotlivých 
řádcích tabulek - např. „Družicový průzkum země“ místo použitého „Družicového 
průzkumu země“ apod., přestože jde v původním významu o gramatickou vazbu 
k neuváděnému podstatnému jménu „služb(a/y)“ před a za stávajícím textem.  
Použitý text působí neurovnaně z pohledu českého jazyka. Tyto změny ovlivní 
příslušné texty v NKT respektive i v českém překladu kmitočtové tabulky 
Radiokomunikačního řádu. 

 
 
 
Praha, dne 24. 8. 2005    JUDr. Milena Macková 
      ředitelka odboru elektronických komunikací 
 
                                                             z pověření Ing. Annelies Vrbová, v.r. 
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