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Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 

 

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Návrh 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  

Čj.: ČTÚ-12 711/2020-613/III. vyř. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: CZ.NIC, z.s.p.o. 

IČO (bylo-li přiděleno): 67985726 

Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): Ondřej Filip, ondrej.filip@nic.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. 
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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: CZ.NIC, z.s.p.o. 

Připomínky 

Kapitola Řádky Připomínka Odůvodnění Návrh změny 

7.5 
Rozvojová 
kritéria 

Nový text Podmínky výběrového řízení musí řešit 
problematiku využívání adresního 
prostoru IPv6. 

V souladu usnesením vlády č. 35, 
kterým vláda schválila strategický 
„Implementace a rozvoj sítí 5G v České 
republice – Cesta k digitální 
ekonomice“, který správně uvádí, že „S 
ohledem na enormní počet zařízení 
připojených zejména k IoT a vyčerpání 
adresního prostoru IPv4 je nezbytné, 
aby provozovatelé přístupových sítí 5G 
zavedli a poskytovatelé služeb 5G 
aktivně nabízeli všechny služby 
s přístupem k IPv6 Internetu, se 
zachováním přístupu do IPv4 Internetu 
pomocí přechodových mechanismů 
(např. 464XLAT, NAT64/DNS64, Dual-
Stack)“, je nutné, aby podmínky aukce, 
jako jediný nástroj, který může přímo 
uložit povinnosti k rozvoji sítí 5G v ČR, 
obsahovaly výše uvedenou povinnost. 

Držitel přídělu, kterému byl udělen 
alespoň jeden Aukční blok v pásmu 700 
MHz nebo v pásmu 3400 – 3600 MHz je 
povinen aktivně nabízet všechny služby 
s přístupem k IPv6 Internetu, se 
zachováním přístupu do IPv4 Internetu 
pomocí přechodových mechanismů 
(např. 464XLAT, NAT64/DNS64, Dual-
Stack). 

 


