
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 
 
Čj.: ČTÚ-42 468/2019-613 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Rostislav Kocman 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): Rostislav 
Kocman, 736 477 726, rostislav.kocman@gmail.com 
 
 
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, odst. (2) písm. a) bod 2. e. 
 
Navrhuji bod 2. e. v článku 2 odst. (2) písm. a) vypustit 
 
Odůvodnění: 
 
Podle odůvodnění v předmětném návrhu opatření obecné povahy, všeobecného 

oprávnění č. VO-R/12/xx.2019-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení 
pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz je stanovena provozovateli 
povinnost oznámit zahájení využívání rádiových kmitočtu. Jak je dále uvedeno, „Cílem 
této registrace (procesu oznámení) je podpořit v pásmu 57 až 66 GHz vzájemnou 
koexistenci stanic,…“  

MAC adresa nebo výrobní číslo, nebyla-li MAC adresa výrobcem přidělena, nemá 
žádný vliv a nelze ji nijak využít při koordinaci koexistujících stanic v pásmu 57 až 66 
GHz a koordinaci koexistujících stanic lze provést zcela nezávisle na MAC adrese či 
výrobním čísle zařízení. Zjišťování těchto údajů je tak zjevně v rozporu s deklarovaným 
cílem této registrace. 



Není ani jasné a v návrhu opatření obecné povahy zdůvodněné, jak by uvedení 
těchto údajů naplňovalo Cíle a základní zásady regulace dle Hlavy II zákona č. 127/2005 
Sb. zákon o elektronických komunikacích a zejména není zdůvodněné, jak tyto údaje 
mohou přispět k naplnění ustanovení § 10 odst (1) bod m). 

 
2. Článek 2, odst. (2) písm. a) bod 3. e. 

 
Navrhuji bod 3. e. v článku 2 odst. (2) písm. a) vypustit 
 
Odůvodnění: 
 
Podle odůvodnění v předmětném návrhu opatření obecné povahy, všeobecného 

oprávnění č. VO-R/12/xx.2019-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení 
pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz je stanovena provozovateli 
povinnost oznámit zahájení využívání rádiových kmitočtu. Jak je dále uvedeno, „Cílem 
této registrace (procesu oznámení) je podpořit v pásmu 57 až 66 GHz vzájemnou 
koexistenci stanic,…“  

MAC adresa nebo výrobní číslo, nebyla-li MAC adresa výrobcem přidělena, nemá 
žádný vliv a nelze ji nijak využít při koordinaci koexistujících stanic v pásmu 57 až 66 
GHz a koordinaci koexistujících stanic lze provést zcela nezávisle na MAC adrese či 
výrobním čísle zařízení. Zjišťování těchto údajů je tak zjevně v rozporu s deklarovaným 
cílem této registrace. 

Není ani jasné a v návrhu opatření obecné povahy zdůvodněné, jak by uvedení 
těchto údajů naplňovalo Cíle a základní zásady regulace dle Hlavy II zákona č. 127/2005 
Sb. zákon o elektronických komunikacích a zejména není zdůvodněné, jak tyto údaje 
mohou přispět k naplnění ustanovení § 10 odst (1) bod m). 

 
 

 

 

 

Datum: 23. 11. 2019 
Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Rostislav Kocman 

Podpis oprávněné osoby*): 

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

elektronickým podpisem. 
 


