
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  
Připomínky k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání 
rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 
MHz a 3440–3600 MHz 
Čj.: ČTÚ-12 711/2020-613  
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 61989100 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. 
+420 597 325 940 
e-mail: miroslav.voznak@vsb.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. V rámci výzvy k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za 
účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických 
komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz předkládáme 
připomínku ve znění viz. příloha 1. 

 

V Ostravě, 21.06.2020 

 

 

                                                                           …………………………………………………… 

                                                                                    prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. 

                                                                                   rektor

mailto:miroslav.voznak@vsb.cz


Příloha 1: 

 
Připomínky k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění 
sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3440–3600 MHz 
Zveřejněného pod čj. ČTÚ-12 711/2020-613 
 
Subjekt: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 
I. Připomínky 

Kapitola Řádky Připomínka Odůvodnění Návrh změny 

8.5.1 2089-2093 V kapitole 8.5.1 „Práva a 
povinnosti Povinného 
pronajímatele“ není dostatečně 
specifikováno, zdali již současné 
provozování služeb 
pronajímatele v lokalitě 
pronájmu bude nebo nebude 
omezovat či znemožňovat 
oprávněným zájemcům o 
pronájem kmitočtů požadované 
rádiové kmitočty si pronajmout 
za účelem provozování 
neveřejné sítě elektronických 
komunikací pro vlastní potřebu.  

Uvedenou připomínku 
považujeme za odůvodněnou, 
protože aktuální Vyhlášení 
výběrového řízení a znění 
podmínek pronájmu kmitočtů 
uvedených v kap. 8.5 vede k 
obavám, že např. zprovoznění 
B2C služeb držitele kmitočtů v 
dané lokalitě znemožní využití 
kmitočtů pro potřeby tvorby tzv. 
kampusových sítí např. pro 
aplikace typu Průmysl 4.0 nebo 
Smart City, ať již půjde o 
využívání účelové či nikoliv. 
Nejde rovněž jen o potřeby 
Průmysl 4.0, ale uplatňují se zde 
rovněž potřeby mj. akademické 
sféry vytvářející celou škálu 
průmyslových inovací. 

Doplnit následující text: 
„Povinný pronajímatel deklaruje, 
že nebude bránit Oprávněným 
zájemcům o pronájem kmitočtů 
v aukčním bloku B1 tím, že v 
zájmové lokalitě pronájmu bude 
provozovat služby znemožňující 
Oprávněným zájemcům 
kmitočty si pronajmout.“ 
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