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NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 
 
Všeobecné 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 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:  
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 040 840 63 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): Lucie Košatková, 
tel. 238 462 087, lucie.kosatkova@cetin.cz 
 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: 

 

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen “CETIN”) vítá možnost vyjádřit 
se k návrhu opatření.  Níže uvádíme několik připomínek a žádáme Český telekomunikační 
úřad (dále jen “Úřad”) o jejich zohlednění v konečném znění opatření.  
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I. OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

1. Pro venkovní užití musí být povoleny jak vysokorychlostní spoje typu bod-bod, tak 
vysokorychlostní spoje typu bod-multibod. Předpokládáme, že Úřad na toto pamatuje a 
bude spoje typu bod-mutibod povolovat, avšak z textu, který byl zveřejněn v rámci veřejné 
konzultace toto není jasné. Vícenásobné užití jedné stanice do více směrů umožní 
efektivnější využití pásma 60 GHz. Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

2. S ohledem na naši předchozí připomínku, dodáváme, že webový portál musí podporovat 
registraci všech povolených spojů, tzn. jak spojů typu bod-bod, tak spojů typu bod-
multibod. 
 

3. Registrovat se na webovém portále 60 GHz by se měli provozovatelé všech venkovních 
instalací v pásmech d3, d4 a d5 a d6. Pro správné a spolehlivé fungování koordinační 
tabulky musí být požadován přesný kmitočet. Přesný kmitočet musí být vyžadován pro 
všechny registrované stanice v pásmech d3, d4, d5 a d6 (tzn. přesný kmitočet je při 
registraci vyžadován pro spoje typu bod-bod i spoje typu bod-mutibod). Tuto připomínku 
považujeme za zásadní. 
 

4.  Pro zajištění smysluplného fungovaní registrační databáze s cílem předcházet rušení v 
pásmu 60 GHz je třeba zajistit, aby informace v databázi odpovídaly v maximální možné 
míře aktuálnímu stavu. Proto je třeba nastavit jasná pravidla pro pravidelnou aktualizaci 
informací o registrovaných spojích a předejít situaci, kdy bude databáze obsahovat 
informace o instalacích, které již nejsou v provozu, došlo u nich ke změně kmitočtu, směru 
apod. Stejně tak je třeba nastavit pravidla, která znemožní registraci neexistujících stanic 



s cílem odradit jiné poskytovatele od využití pásma 60 GHz v dané lokalitě kvůli riziku 
rušení.     

II. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: 
 

1. K čl. 2 odst. 1 písm. G)  

Čl. 1 odst. 1 písm. G) stanoví, že „stanice v pásmech d5 a d6 mohou být pouze součástí 
pevného vysokorychlostního spoje typu bod-bod“. Předpokládáme správně, že pro stanice 
v pásmech d5 a d6 nebude povoleno využití pro spoje bod-multibod? 

 
2. K čl. 2 odst. 2 písm. A) bod 2 písm.) E) a čl. 2 odst. 2 písm. A) bod 3 písm.) F) 
 
V čl. 2 odst. 2 písm. A) bod 2 písm. E) a bod 3 písm. F) je jako jeden z nahlašovaných 
parametrů stanice požadována „MAC adresa nebo výrobní číslo, nebyla-li MAC adresa 
výrobcem přidělena“. Navrhujeme rozšířit možnosti registrace parametrů stanice. K navržené 
MAC adrese nebo výrobnímu číslu by mělo být umožněno jako alternativu uvést při registraci 
také označení, pod kterým je zařízení registrováno v interních databázích provozovatele 
zařízení. Toto označení by bylo uvedeno jak v databázi, tak na zařízení (např. štítek, nálepka), 
tak aby byla zajištěna jednoznačná identifikace.  
 
3. K čl. 2 odst. 2 písm. A) bod 3 písm. F) 
 
Pokud bude potřeba registrovat MAC adresu, nebo výrobní číslo, tak by bylo vhodné registraci 
provádět dvou krokově a tento údaj doplňovat například v potvrzovacím bodě „f“. Pochopitelně 
ne po 12 měsících, ale například po spuštění spoje. 

 
4. K čl. 2 odst. 2 písm. A) bod 2 písm. E)  
 
Oznámení spoje ještě předtím, než bylo zahájeno využívání kmitočtů, nemůže být omezeno 
limitem „5 dní“. Navrhujeme s ohledem na interní administrativní procesy jednotlivých 
provozovatelů zvýšit limit na 30 dní, který by měl zajistit bezproblémovou registraci pro 
všechny typy provozovatelů. 
 
5. K čl. 2 odst. 2 písm. A) 

 
U spojů v pásmech d3 a d4 není uveden požadavek registrace vysílacího rádiového kmitočtu. 
Zde koordinační kalkulačka nebude moc přínosná. A proto požadujeme, aby i u spojů v 
pásmech d3 a d4 byl vyžadován „vysílací rádiový kmitočet“. 

 


