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Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219 
P. O. Box 02 
225 02  Praha 025 
 
  

 
 
Věc: Připomínky společnosti České Radiokomunikace a.s. k návrhu všeobecného oprávnění č. 
VO-R/23/XX.2013-YY k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby 
v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz 

 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 

Návrh všeobecného oprávnění č. VO-
R/23/XX.2013-YY k využívání rádiových 
kmitočtů a k provozování zařízení pevné 
služby v kmitočtových pásmech 71–76 
GHz a 81–86 GHz 

 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: 
 

České Radiokomunikace a.s.     
se sídlem Skokanská 2117/1,      
169 00 Praha 6 - Břevnov,     

IČ 247 38 875       

 
 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
     

Ing. František Smejkal,  
Senior specialista pro regulatorní služby  
Tel.: +420 242 417 158 
Mob.: +420 739 385 902    
Fax: +420 242 417 595        
E-mail: f.smejkal@radiokomunikace.cz                     

 
 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ se řídí Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro 
vedení konzultací na diskusním místě. 
 
Datum: 23. 8. 2013 
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Český telekomunikační úřad vyzval dne 29. července 2013 na svých webových stránkách k 

uplatnění připomínek k Návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/23/XX.2013-YY k využívání 

rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–

86 GHz (dále jen „VO“). 

 

 Společnost České Radiokomunikace a.s. se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – 

Břevnov,  IČO: 247 38 875 (dále jen „ČRa“) uplatňuje možnost připomínkovat Českým 

telekomunikačním úřadem (dále jen „ČTÚ“) navržené VO. 

 

Připomínky: 

 

1. článek 2 odst. 2 písm. a) bod 1. – z celkového pohledu není garantována jedinečnost 

identifikátoru, který si bude každý provozovatel samostatně určovat. Existuje zde 

pravděpodobnost (riziko), že dojde ke zvolení totožného identifikátoru u více provozovatelů. 

Z tohoto důvodu navrhujeme k identifikaci přistoupit komplexně a zvolit jednotný systém 

identifikace pro všechny provozovatele. Např. použitím prvních dvou pozic písmenných (kódové 

označení provozovatele – přidělí ČTÚ) a zbylé čtyři pozice číselné (přidělí provozovatel jako 

pořadové číslo svého spoje). 

Navrhujeme bod 1. přesněji definovat. 

 

2. článek 2 odst. 2 písm. a) bod 8. -  z hlediska jednoduchosti vyplňování formulářů a zachování 

stávající logiky výkaznictví jsme toho názoru, že tato položka by měla být zachována dle aktuálně 

platného všeobecného oprávnění č. VO-R/23/05.2010-7 a měl by být vykazován maximální 

ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (e.i.r.p.). 

 

Navrhujeme zachovat a vykazovat pouze parametr e.i.r.p. 

 

3. článek 3 – přechodná ustanovení – vzhledem k nutné přeregistraci všech spojů v tomto pásmu 

navrhujeme prodloužit lhůtu nového oznámení na 60 dní od nabytí účinnosti tohoto VO. 

! Připomínky považujeme za zásadní ! 

 

Obecná připomínka 
Vzhledem k změně metodiky a formuláře pro oznamování pevných spojů v tomto kmitočtovém 

pásmu navrhujeme přiložit k VO vzor nového formuláře. 


