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Vážený pane předsedo, 

 

na základě Vašeho požadavku čj. ČTÚ-127 353/2013-605 ze dne 10. prosince 2013 

jsem posoudil návrh Strategie správy spektra (dále jen Strategie). V příloze Vám zasílám 

požadavky rezortu MO k vybraným odstavcům, které se týkají necivilního využívání spektra. 

 

Zcela zásadní je záporné stanovisko rezortu MO k návrhu zpoplatnění necivilních 

úseků spektra, které jsou podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 

pozdějších předpisů, spravovány a využívány pro vojenské účely. 

 

V nejbližších letech je navýšení rozpočtové kapitoly MO o každoroční platbu 

za využívání vojenských úseků rádiového spektra nemyslitelné. Rezort MO souhlasí 

s inventarizací stávajícího využití spektra a přijetím následných opatření včetně refarmingu 

kmitočtových pásem, kterými dojde k uvolnění dodatečného množství spektra 

pro vysokorychlostní přístup k internetu a další komerční služby, ovšem pouze 

za předpokladu, že refarming nebude mít nepříznivý dopad na využívání rádiového spektra 

pro zavedené radioelektronické systémy rezortu MO a tím na obranyschopnost ČR a závazky 

vůči NATO. 

 



Z hlediska rezortu MO je ve Strategii navrhovaná revize přiděleného rádiového 

spektra rezortem MO ke zjištění množství, statusu, efektivity a účelnosti jeho využívání 

naprosto dostatečný způsob pro zamezení neefektivního využívání civilních i necivilních 

úseků rádiového spektra v ČR. 

Kontaktní osoba: plk. Ing. Václav Lotter, tel.: 973 214 831, e-mail: narfa@army.cz. 

 

S pozdravem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan  
Ing. Mgr. Jaromír Novák 
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu 
P r a h a 
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Požadavky rezortu MO k úpravám Strategie správy spektra 

 

 

 
Str. Bod Požadavek MO Poznámka 

23 2.8.3.1. Vyjmout větu: Úřad rovněž nemá 
indikovány případné nové uživatelské 
potřeby, které by vedly k významnému 
nárůstu potřeb na spektrum a další 
bezpečnostní složky. 

V souladu se zaváděním nových 
širokopásmových radioelektronických 
prostředků žádá MO o dodatečná 
přidělení trvale. Tento vývoj je 
s ohledem na pokračující modernizaci 
předpokládán i do budoucna. 

24 2.9.2. Vyjmout odrážku: - změny poplatkové 
politiky a možnosti nakládat se spektrem 
(jako regulační a motivační nástroj). 

Navýšení rozpočtové kapitoly MO 
o každoroční platbu za využívání 
vojenských úseků rádiového spektra 
není v nejbližších letech možné. 

26 3.1. Do tabulky realizace strategických opatření 
u Společného strategického cíle Flexibilita 
a sdílené využívání rádiového spektra, 
doplnit odrážku: - sdílení spektra 
necivilními uživateli, včetně rozšíření 
možností sdílení spektra nevyužitého 
civilním sektorem. 

Pro umožnění necivilního využívání 
neobsazených civilních úseků. 

28 3.5. Do části tabulky Společné strategické cíle 
doplnit bod: Sdílení kmitočtů necivilními 
uživateli s civilním využitím, a do části 
realizace strategických opatření doplnit 

bod: V návaznosti na aktivity ČTÚ a rezortu 
MO – viz. čl. 2.9.2.  

Pro umožnění necivilního využívání 
neobsazených civilních úseků. 

61 6.4.8. Do textu odstavce vložit větu: Množství 
necivilních úseků spektra musí být 
dostatečné k zabezpečení obrany České 
republiky. 

Radioelektronické prostředky rezortu 
MO jsou zaváděny prvotně 
pro obranu ČR, až následně pro úkoly 
v zahraničních misích. 

62 6.4.8. Vyjmout odstavec: Jako negativní trend lze 
hodnotit akvizice v necivilním sektoru v oblasti 
rádiových zařízení, aniž by tento sektor měl 
zajištěn odpovídající přístup ke spektru před 
provedením akvizice. 

Akvizice rezortu MO jsou vždy 
s předstihem projednávány s ČTÚ. 
V naprosto výjimečných případech, 
kdy byl prostředek výhradně do mise 
zaváděn v časové tísni a nabídka trhu 
byla vzhledem k přísným technickým 
požadavkům velmi omezená, byly 
zavedené prostředky koordinovány 
dodatečně. Z jednání kmitočtového 
managementu NATO vyplynulo, 
že s uvedeným problémem se potýká 
většina evropských armád. 
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62 6.4.8. Vyjmout odstavec: Negativním trendem      

z pohledu efektivního a účelného využití 
rádiového spektra je rovněž současný stav, 
kdy neexistuje žádná ekonomická pozitivní 
ani negativní motivace. Tzn. nevyužívané 
spektrum nelze poskytnout úplatně pro 
civilní využití a naopak, neexistence 
povinnosti úhrady za užití spektra nevede     
k potřebě jeho redukce na optimální rozsah. 

Minimální požadavek na necivilní 
úseky spektra vychází z NJFA. Další 
požadavky vyplývají z historického 
vývoje zavádění radioelektronických 
prostředků do rezortu MO, jejich 
životnosti a průběžné harmonizaci 
v souladu s vývojem rozhodnutí 
kmitočtových orgánů EU a CEPT. 
Další požadavky závisí na 
strategických úkolech k zabezpečení 
obrany ČR. Naprosto dostatečný 
způsob, pro zamezení neefektivního 
využívání necivilních úseků 
rádiového spektra v ČR, je pravidelná 
revize využívání necivilních úseků 
rádiového spektra. 
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