
Připomínky uplatněné k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné 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.

Čl., odst., 
písm., 
bod

Původní text návrhu
Připomínkující

subjekt (pořadové
číslo připomínky)

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ

čl. 2 
odst. 2 
písm. a)
bod 1

–

České 
Radiokomunikace 

a.s.
(1)

Navrhujeme bod 1 přesněji definovat, neboť není garantována 
jedinečnost identifikátoru mezi provozovateli, tj. existuje tu 
možnost volby totožného identifikátoru u více provozovatelů.

Neakceptováno

Přesnější definice bodu č. 1 není nutná, neboť webový portál 
zajišťuje jedinečnost číselného identifikátoru provozovatele. 
Pomocí tohoto číselného identifikátoru provozovatel identifikuje 
pouze svůj vlastní pevný spoj, nikoliv i cizí pevné spoje. 
Z tohoto důvodu není nutné, aby byla zajištěna exkluzivita 
číselného identifikátoru přes všechny provozovatele.

čl. 2
odst. 2 
písm. a) 
bod 8

8. střední výkon

České 
Radiokomunikace 

a.s.
(2)

Z hlediska jednoduchosti vyplňování formulářů a zachování 
stávající logiky výkaznictví jsme toho názoru, že tato položka 
(e.i.r.p.) 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.).

Neakceptováno

Na základě dosavadních zkušeností s evidenčním listem se 
uvedení položky e.i.r.p. minulo svým účinkem. Řada 
provozovatelů, ať už z důvodů nepozornosti nebo odborné 
neznalosti, často uváděla při vyplňování položky e.i.r.p. 
hodnotu středního výkonu. Hodnota středního výkonu je 
vyžadována např. i v případě udělení individuálního oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů pevné služby. Tato 
nekonzistence byla pravděpodobně zdrojem výše uvedených 
chyb a přehlédnutí. Z důvodu eliminace těchto chyb Úřad opět 
přistoupil k uvedení hodnoty středního výkonu a případný 
přepočet e.i.r.p. na střední výkon je možno řešit jednoduchou 
matematickou operací. 

čl. 3 30 dní

České 
Radiokomunikace 

a.s.
(3)

Vzhledem k nutnosti přeregistraci všech spojů v tomto pásmu 
navrhujeme prodloužit lhůtu nového oznámení na 60 dní od 
nabytí účinnosti tohoto VO.

Akceptováno

Úřad připomínce vyhověl.

– –

České 
Radiokomunikace 

a.s.
(4)

Vzhledem ke změně metodiky a formuláře pro oznamování 
pevných spojů v tomto kmitočtovém pásmu navrhujeme přiložit 
k VO vzor nového formuláře.

Neakceptováno

Úřad této připomínce nevyhověl, neboť jediná forma oznámení 
zahájení využívání rádiových kmitočtů je umožněna pouze 
prostřednictvím webového portálu. Elektronický formulář je 
provozovateli dostupný po jeho registraci a přihlášení. Z těchto 
důvodů Úřad neshledal důvod přiložení elektronického 
formuláře ke znění tohoto všeobecného oprávnění.




