
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 

 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 
 
Čj.: ČTÚ-33 309/2019-619 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 

Výbor nezávislého ICT průmyslu, z. s. 
Vrátkov 116 
 
282 01 Český Brod 
 
IČ: 04731123 
 
Kontaktní osoba: 
 
Jakub Rejzek, +420 727 938 968, jakub.rejzek@vnictp.cz 
 
Prohlášení: Připomínky VNICTP nepovažujeme za důvěrné a žádáme jejich zveřejnění 
v diskuzním místě.  
 
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. Zásadní: 
 
Článek 11:  
 
Navrhujeme doplnit informaci o těsném přiléhání k úseku 57,1–58,9 GHz upraveném 
v simultánně aktualizovaném dokumentu PVRS, PV-P/3/02.2010.  
 
Odůvodnění: 
 
Je dílem náhody, že právě v části pásma zamýšleného k otevření v budoucím znění 
Všeobecného oprávnění VO_R_12 musíme upravovat hned dva spojené dokumenty 



upravující základní podmínky využití radiového spektra. Právě proto považujeme za 
účelné zamýšlené spojení lépe v textu popsat.  
 
 
 

 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

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

 

1. Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. vítá návrh opatření PVRS, který reflektuje 
potřebu změny tohoto dokumentu vyvolané jednak změnou v harmonizovaných 
dokumentech upravující využití spektra v milimetrových pásmech, ale především 
poptávkou průmyslu.  

Uživatelé radiových spojů nejsou vždy plně znalí odborné terminologie, a při 
konzultacích ke změně textu dotčeného dokumentu jsme se setkali s nepochopením 
některých výrazů.  

Proto navrhujeme dokument vybavit vysvětlujícími větami. Například vysvětlujícím 
odkazem k termínu „stanice pro širokopásmový přenos dat“, které nemají dedikovaný 
způsob užití rádiového systému, a může být užíván jako spoje typu bod – více bodů, 
ale také jako sytém více bodů – více bodů a bod – bod.  

 

 

 

Datum: Ve Vrátkově 10. října 2019 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: 

Jakub Rejzek 

prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s. 

Podpis oprávněné osoby): 

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

elektronickým podpisem. 
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