
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 
 
Čj.: ČTÚ-34 846/2021-619 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení:  
Česká asociace elektronických komunikací z.s. 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 69058164 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
Rostislav Kocman, caek@caek.cz, 736 477 726 
 
 
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. OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

 ČAEK vítá možnost vyjádřit se k předloženém návrhu opatření obecné povahy, a to 
zejména s ohledem na rostoucí význam efektivního využívání rádiového spektra při 
poskytování služeb elektronických komunikací. 

Bereme v potaz, že Evropská komise dne 17. června 2021 přijala prováděcí rozhodnutí 
Komise (EU) 2021/1067 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém 
pásmu 5 945–6 425 MHz pro zavádění bezdrátových přístupových systémů, jejichž 
součástí jsou rádiové místní sítě (WAS/RLAN), na jejímž zákoně mají členské státy do 
1. prosince 2021 určit a zpřístupnit kmitočtové pásmo 5 945 6 425 MHz na nevýhradním, 
neinterferenčním a nechráněném základě pro implementaci systémů WAS/RLAN v 
souladu s technickými podmínkami stanovenými v příloze rozhodnutí. Zároveň je nutné 
připomenout, že ČTÚ v nedávné době uvolnil pro WAS/RLAN nad rámec harmonizace v 
EU pásma 5,2 GHz a 5,8 GHz patrně jako jediný členský stát EU. 



Evropská komise uvolnila pásmo pro zařízení s nízkým výkonem pro použití ve vnitřních 
prostorách, která se smí používat pouze v budovách, vlacích s pokovenými okny a 
letadlech, kde musí být i trvale umístěna, a také pro zařízení s velmi nízkým výkonem. Je 
zřejmé, že primárním účelem tohoto pásma má být využití technologie Wi-Fi 6E pro šíření 
wi-fi signálu v domácnostech a obecně vnitřních prostorách budov.  

V opačném případě hrozí výrazné zarušení dalších služeb v tomto nebo v sousedním 
pásmu. Pokud by se tak ČTÚ rozhodl povolit využití tohoto pásma také pro venkovní 
systémy dle podmínek ve všeobecném oprávnění č. VO-R/12/03.2021-3 k využívání 
rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 
2,4 GHz až 71 GHz, ve znění pozdějších změn, je naprosto nezbytné stanovit povinnost 
tzv. lightlicencing a registračního webového portálu pro nové spoje v předmětném pásmu, 
což výrazně zlepšuje koexistenci vysílacích zařízení.   

Bez zavedení těchto kroků hrozí vzájemné rušení v tomto pásmu a znehodnocení kvality 
stávajících i nově poskytovaných služeb, které by pak pravděpodobně nebyly schopny plnit 
podmínky všeobecného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9, kterým se mění všeobecné 
oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb 
elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn. Zároveň je nutné stanovit výkon 
vysílacích zařízení maximálně na úrovně stanovené v prováděcím rozhodnutí, která 
výrazně omezí možné interference. 

Nad rámec výše uvedeného upozorňujeme, že předmětem mezinárodních diskusí o 
budoucím využití je nyní pásmo 6 425 – 7 025 MHz a 7 025 – 7 125 MHz. Otevírání pásma 
5 945 - 6 425 MHz by tak mělo být opatrné a brát v potaz nutnost nejen ochrany dalších 
služeb v tomto pásmu, ale i omezení mimopásmového vysílání s ohledem na jakékoli 
současné a budoucí využití sousedních, zejména licencovaných, pásem. 

II. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: 
 
 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 
(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při 
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.) 

 

1. V případě umožnění venkovního použití stanovit ve všeobecném oprávnění č. VO-
R/12/03.2021-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro 
širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz oznamovací povinnost do 
registračního portálu v obdobném rozsahu jako stávající pásma s touto povinností. 
 

2. Stanovit maximální vysílací výkony nanejvýš na úrovni dle přílohy Prováděcího 
rozhodnutí komise (EU) 2021/1067. 

 

 

Datum: 3. 9. 2021 

 
Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: 



Rostislav Kocman, předseda spolku Česká asociace elektronických komunikací z.s. 
 

Podpis oprávněné osoby*): 
 

 

 
*) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno opatřit příslušnou datovou zprávu uznávaným 

elektronickým podpisem. 
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