
 

 

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: 
 

Výbor nezávislého ICT průmyslu, z. s.§ 
Vrátkov 116 
282 01 Český Brod 
 

IČO (bylo-li přiděleno): 04731123 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
 
Jakub Rejzek, +420 727 938 968, jakub.rejzek@vnictp.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. Uvedení konkrétního ustanovení návrhu opatření, kterého se připomínka týká: 
 
Připomínka VNICTP 1, závažná 
Řádek d1 tabulky b) technické parametry stanic vylučuje z využití pro pevné venkovní 
instalace zařízení certifikované podle normy ETSI EN 302 567. ČTÚ by mělo pracovat 
s faktem, že výrobci zařízení pro širokopásmový přenos dat nemají k dispozici jinou 
harmonizovanou normu, podle které by mohli svoje zařízení pro venkovní užití 
schvalovat.  



 
Rozumíme argumentaci ČTÚ, ve které se odvolává na možnost užití zařízení podle 
řádku d3 a d4. Zde nebyla potřebná norma dosud stanovena, problémem je, že 
doposud jiná vhodná norma neexistuje. Sice nevnímáme tato ustanovení v návrhu 
Všeobecného oprávnění jako znemožnění stálé venkovní instalace, neboť jak je 
správně uvedeno v poznámce pod čarou 11, zařízení lze opatřit posudkem podle 
modulu B+C nebo modulu H nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody 
rádiových zařízení při jejich dodávání na trh (tj. posouzení shody Oznámeným 
subjektem, označení zařízení CE + 4místné číslo NB).  
Získávání potřebných schvalujících názorů autorizovaných NB znamená poměrně 
zdlouhavou administrativní proceduru, kterou někteří výrobci nebudou ochotní 
podstupovat.  
Jsme toho názoru, že Úřad by mohl stanovit podmínky provozu tak, aby bylo 
postačující prohlášení výrobce o plnění podmínek stanovených v řádku d3, anebo 
v řádku d4 tohoto návrhu Všeobecného oprávnění. Výrobci pak mohou provést 
ověření výrobku dle daných požadavků sami, na základě vlastních měření.  
 
Minimálně je však třeba opatřit Všeobecné opatření vysvětlujícím textem, 
srozumitelným i pro laickou veřejnost.  
 
 

2. Připomínka VNICTP 2, závažná 
V článku 2 Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. p) zákona jsou, v odstavci 
2 bod e. a odstavci 3. bod f. požaduje Úřad uvedení MAC adresy zařízení, anebo 
sériového čísla, nebyla-li výrobcem MAC adresa přidělena.  
S navrženým opatřením zásadně nesouhlasíme. Sice nebyl Úřadem zveřejněný 
důvod, proč takovou evidenci zařízení chce vést, ale domníváme se, že jde o potřebu 
mít možnost identifikovat provozovatele.  
Navrhujeme požadavek na evidenci MAC adres nebo sériových čísel nahradit 
požadavkem na řádné označení provozovatele. 
Případně ponechat podnikateli možnost vybrat si mezi registrací sériového čísla, MAC 
adresy anebo řádným označením provozovatele na viditelní místě na zařízení.  
 
Odůvodnění: jednou ze zásad regulátora je zbytečně nezvyšovat administrativní zátěž 
podnikatelům a ostatním subjektům využívající kmitočtové spektrum. Požadavky na 
registraci MAC adres (anebo jiných identifikátorů) jsou krajně neobvyklé. Nejdou 
požadovány ani u individuálních oprávnění. Úřad musí připustit, že cílové skupiny 
zařízení jsou pro podnikatele spotřebním materiálem, který obvykle není 
jednoznačně identifikovaný, náklady na evidenci by neodpovídaly cenám zařízení. 
Povinnost evidovat jednoznačně materiál bývá zavedena až u technologií s vyšší 
pořizovací hodnotou, korporace mají pořizovací hodnotu nutnou pro evidenci zařízení 
stanovenou vnitrofiremní směrnicí obvykle nad deset tisíc korun. Když už je povinnost 
evidence stanovena, tím jednoznačným identifikátorem nikdy není MAC adresa, ale 
vždy sériové číslo.  
Úřad musí vzít v úvahu, že některá zařízení jsou vybavená více MAC adresami (u 
softwarově definovaných zařízení může jít o porty, radiovou část, druhou radiovou 
část). Nelze ani jednoduše určit, která má ta vhodná pro zapsání do registračního 
portálu. 
 
Vedení takto neobvyklé databáze by kromě vysokých nákladů bylo nutně postiženo 
lidským faktorem. Při živelných událostech bývá nutné měnit zařízení ve větším nežli 
malém rozsahu, a za každé jednotlivé pochybení pro úřad vzdáleného technika by 
hrozilo pro podnikatele vysokou sankcí za porušení Všeobecného oprávnění.  

 
 



 
 
 
 

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. považuje uvolnění podmínek pro venkovní 
provoz v úseku 57 – 71 GHz za skvělou zprávu pro celý český internet, pro rozvoj 
digitalizace a zaměstnanosti s vyšší přidanou hodnotou i ve venkovských oblastech 
České republiky.  

Každé opatření, které vede ke snížení nákladů na využití spektra, umožní zvýšit 
robustnost a kapacitu sítí všude tam, kde je ekonomicky či geograficky obtížné 
vybudovat síť s přístupovou vrstvou založenou pouze na technologii optických vláken. 
Uvolnění pásma přispěje k rozvoji pevných, ale i mobilních služeb.  

Vyjadřujeme proto spokojenost s rozhodnutím Úřadu, uvolnit pro využití celou šíři 
pásma od 57 – 71 GHz, nikoliv pouze původně zamýšlený úsek 57 – 66 GHz.  

 

 

Datum: 21.11.2019 

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. 
 


