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Připomínky České asociace elektronických komunikací z.s. k materiálu: 
 

návrh opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. 
VO-R/12/xx.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k 
provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v 

pásmech 2,4 GHz až 71 GHz 
 
 
Č.J. předkladatele ČTÚ-42 869/2021-613    V Praze, 29. 10. 2021 
 
 
Česká asociace elektronických komunikací z.s. vítá možnost vyjádřit se prostřednictvím 
následujících připomínek k předloženému návrhu opatření obecné povahy, všeobecného 
oprávnění č. VO-R/12/xx.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro 
širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz (dále jen „VO-R/12“), zveřejněného 
na diskusním místě Českého telekomunikačního úřadu dne 30. 9. 2021. 

I. Stanoviska a názory k návrhu opatření: 
 

1. Stanovisko k prováděcímu rozhodnutí (EU) 2021/1067 
 
Vítáme, že Český telekomunikační úřad ve svém návrhu všeobecného oprávnění 
VO-R/12/xx.2021-y respektuje podmínky stanovené prováděcím rozhodnutí Evropské Komise 
(EU) 2021/1067 ze dne 17. června 2021 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v 
kmitočtovém pásmu 5 945–6 425 MHz pro zavádění bezdrátových přístupových systémů, 
jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (WAS/RLAN) a vyloučil v zájmu ochrany pevnou 
venkovní instalaci.  
 

2. Stanovisko k článku 2 odst. 1. bod s) 
 
Česká asociace elektronických komunikací z.s. podporuje ustanovení článku 2 odst. 1. bodu s), 
které upřesňuje informační povinnost provozovatelů stanic směřující k zlepšení dostupné 
identifikace stanic, které usnadní a v mnoha případech dokonce umožní kontrolu využívání 
rádiových kmitočtů.  
 
Hodnota dotčených i okolních kmitočtových pásem roste a poroste i v budoucnu a je potřeba 
zvyšovat ochranu a vnímat řešení koexistence jednotlivých služeb. Existenci tzv. light-
licensingu ve správně zvoleném a kontrolovaném rozsahu nadále považujeme za důležitý 
aspekt efektivního využití volných pásem a jako určitý způsob ochrany ostatních služeb 
poskytovaných v dotčených i okolních kmitočtových pásmech. 
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II. Připomínky k jednotlivým částem/ustanovením návrhu: 
 

1. Připomínka k čl. 2, odst. 2, písm. a) 
 
Navrhujeme nahradit větu ve třetím řádku tabulky pod písm. a) „všechny pevné venkovní 
instalace 13) v pásmu 57–66 GHz“ větou „všechny pevné venkovní instalace 13) v pásmu 57–
71 GHz“. 
 
Odůvodnění 
 
V souladu s příslušnými kmitočtovými pásmy d3, d4, d5 a d6, uvedenými v tabulce v čl. 2, odst. 
1, písm. b) navrhujeme opravit označení dotčeného kmitočtového úseku z 57–66 GHz na 57–
71 GHz za účelem zamezení jakýkoli pochybností, zda pro tyto stanice platí oznamovací 
povinnost v kmitočtovém úseku 66-71 GHz. 
 
 

Důvěrnost poskytnutých informací: 
 
Česká asociace elektronických komunikací z.s. nepovažuje zde poskytnuté informace za 
důvěrné nebo za obchodní tajemství a souhlasí s jejich zveřejněním na diskusním místě 
Českého telekomunikačního úřadu. 
 
 
 
 
 

 
Rostislav Kocman 
Předseda spolku 
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