
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:

Čj.: ČTÚ-21 094/2022-613 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Martin Kukla

IČO (bylo-li přiděleno): 10671706 

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

Martin Kukla
Tel.č.: +420776489335
E-mail: ok1zoo@kmitocty.cz
Dat.Schr.: h5d9wf

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:

Český telekomunikační  úřad  bude  považovat  zde  poskytnuté  informace  za  důvěrné,  pouze  pokud je
dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství.

Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou údajů označených
jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit podle Pravidel Českého telekomunikačního
úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Pokud dotčený subjekt označí připomínku, popřípadě její část, za důvěrnou nebo jako obchodní tajemství,
pak taková připomínka nebude uveřejněna na diskusním místě. Obdobně se postupuje i v případě stanovisek a
názorů.

Připomínky,  které  nebudou  uveřejněny  na  diskusním místě,  se  podle  čl. 9  odst.  3  Pravidel Českého
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě nevypořádávají.

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ:

1. Původní část:     V tomto okamžiku a za daných okolností se proto Úřad rozhodl přistoupit u pevné a
pohyblivé služby k omezení zpřístupnění údajů podle § 15 odst. 7 zákona
Navrhovaná úprava: V tomto okamžiku a za daných okolností se proto Úřad rozhodl přistoupit u
pevné a pohyblivé služby k omezení zpřístupnění údajů podle § 15 odst. 7 zákona mimo bod e). 
Odůvodnění: Navrhované opatření výrazně komplikuje práci podnikatelským subjektům, kteří pracují s
návrhy radiových sítí a řeší případné rušení v první instanci bez nutnosti kontaktování orgánů Českého
Telekomunikačního Úřadu. Bez aktuální verze volné databáze, alespoň v tak anonymizované formě, v
jaké je  nyní  publikována na webových stránkách,  nelze  pracovat  s  informacemi o aktuálním počtu
přídělů na jednotlivých pásmech a nelze navrhovat zákazníkům vhodná komunikační pásma a další
domluvu ČTÚ během povolovacího procesu,  popřípadě navrhovat  změny parametrů stávajících sítí.
Dalším problémem je také , že nelze jednoznačně určit v případě rušení stávájících radiových sítí, zda
se jedná o radiový provoz z území ČR a zda má smysl vůbec kontaktovat ČTÚ pro další šetření. Bude
to tedy znamenat výrazné navýšení žádostí o řešení rušení u jednotlivých subjektů z čehož vyplývá
zbytečné zatěžování úřadu v banálních případech a z toho vyplývající i zbytečně vynaložené finanční
náklady státu na jejich řešení.



II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ:

(Český  telekomunikační  úřad  k  uplatněným  stanoviskům  a  názorům  přihlédne  při
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.)

1. Při důkladném prostudování návrhu obecného opatření jsem nabyl dojmu, že se jedná o 
jednoúčelový návrh jednoho podnikatelského subjektu a jedná se o jasné porušení zákona o 
svobodném přístupu k informacím dle zákona 106/1999 Sb. Uvedeným argumentům 
rozumím, ale nesouhlasím s nimi. 

Chápu, že by se konkrétní informace o radiových sítích neměly publikovat veřejně. K tomu, 
ale nedochází, jelikož je stávající verze veřejné databáze dostatečně anonymizována a 
omezena jen na informaci o přiděleném kmitočtu, číslu povolení a datu platnosti. Tyto 
informace jsou pro návštěvníky stránek naprosto nezneužitelná a nelze z nich odvodit ani 
pozice vysílačů jekékoliv infrastruktury ani jejich využití. Není tedy potřeba na této struktuře 
veřejných informací cokoliv měnit.

To, že jsou v této anonymizované databázi uvedeny i kmitočty přidělené pro subjekty 
provozující kritickou infrastrukturu, je především problémem našeho státu, který nechává tyto 
sítě provozovat soukromé subjetky a tím pádem musí ČTÚ zveřejňovat jejich seznamy i když 
v této stávající podobě. 

Pokud má být výsledkem opatření zrušení anonymizované databáze z webových stránek, bude
to  znamenat komplikaci při jakémkoliv navrhování radiových sítí, jelikož je zde možné 
alespoň přibližně určit, kolikrát jsou kmitočty přiděleny v rámci ČR a lze tak vhodně určit a 
relevatně konzultovat proces přídělení IO s pracovníky ČTÚ. Takto může mnohem častěji 
docházet k chybným přídělům (především pro mobilní pohyblivé stanice v rámci ČR) a 
vzniku jejich vzájemného rušení nevhodným návrhem pásem a rozsahů. Veškeré procesy tak 
budou záviset jen na pracovnících ČTÚ bez zpětné vazby od žadatelů a jejich správců 
radiových sítí, což může způsobit mnohem častější podněty řešení rušení radiových kanálů.

Navrhuji tedy ponechat stávající stav, a jsem přesvědčen, že je ve veřejném zájmu, aby tato 
databáze byla pro odbornou veřejnost k dispozici. Nebude tak docházet ke zbytečnému 
zatěžování úřadu dotazy na běžné problémy, které by byly pomocí této databáze 
identifikovatelné a ušetří se tak čas i peníze na obou stranách, jak úřadu, tak subjektů.

Datum: 31.5.2022

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Martin Kukla

Podpis oprávněné osoby):

V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno opatřit příslušnou datovou zprávu uznávaným
elektronickým podpisem.
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