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Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 

 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 
 
Čj.: ČTÚ-60 286/2020-613 
Návrh všeobecné oprávnění č. VO-R/12/x.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k 
provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz. 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: 

Český radioklub, zapsaný spolek, 

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 

00551201 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
Jan Karel, 739 826928, ok1vao@post.cz 
 
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. Článek 2 
Konkrétní podmínky 
b) technické parametry stanice a další podmínky stanovené pro provoz jsou: 
 
Odůvodnění: 
 
Pro kmitočtový úsek b4 5725–5850 MHz je nově navržen maximálním výkon e.i.r.p. 1 

W. při zachování maximální spektrální hustoty e.i.r.p. 50 mW/MHz. Návrh dále omezuje 
použití v ochraných zónách v příloze 1 a 2.  

 
Český radioklub si je vědom toho, že v tomto úseku je amatérská služba podružná 

přesto nesouhlasí s možností využívat tento celý kmitočtový úsek pro WAS/RLAN – 
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bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (RLAN) - 
Wireless Access Systems / Radio Local Area Network účely z důvodu zvýšené možnosti 
rušení. Navrhujeme, aby alespoň v úseku 5760–5762 MHz nebylo využití WAS/RLAN 
povoleno. 

 
 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při 
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.) 
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2. ……… 

 

3. ………. 
 

 

 

Datum: 19.2.2021 

 

 

Ing. Jiří Šanda, předseda………………………………………………… 

 

 

Ing. Miloslav Hakr, místopředseda……………………………………… 
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