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Formulář pro uplatnění VEŘEJNÝCH připomínek 
 

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 

Čj.: ČTÚ-12 711/2020-613/III. vyř. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Radek PECH 

IČO (bylo-li přiděleno): narozen 7.5.1974 

Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): Radek PECH, radek.pech@protonmail.com, +420777003337 

 

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. 

 

V rámci veřejné 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 předkládám své připomínky v níže uvedeném znění. 

V Praze, 03.07.2020 

 
             …………………………………………… 

                Radek PECH, narozen 07.05.1974 

                      Podvinný mlýn 2356/36, 190 00 Praha 9 

mailto:radek.pech@protonmail.com
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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: Radek PECH 

Připomínky 

Kapitola Řádky Připomínka Odůvodnění Návrh změny 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
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15, 16 

1-2746 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozorňuji na možná 
rizika spojená s náhradami 
škod, dále upozorňuji na 
možné vyšetřování střetu 
zájmů jak u WHO, tak u 
ICNIRP. Neexistují 
nezávislé a prokazatelné 
zdravotní studie o 
nezávadnosti 
dlouhodobého působení 
EMF milimetrových vln. 
V souvislosti se 
zaváděním technologie 5G 
se dá s jistotou očekávat 
řada soudních sporů – 
důrazně navrhuji s aukcí 
kmitočtů vyčkat.  

WHO je velmi silně financována Billem Gatesem  
 
ICNIRP nemá v týmu jediného lékaře, který by hodnotil zdravotní rizika 
spojená s dlouhodobou expozicí EMF, jak vyplývá ze zápisu zprávy 
z jednání AOCRP-5 (str. 3, druhá tečka) 
 
ARPANSA ukončila program pro hodnocení vědeckých důkazů o 
biologických a zdravotních účincích RF-EMF, navzdory již vynaloženému 
značnému úsilí, a rozhodla se sledovat doporučení ICNIRP (str. 3, první 
tečka)  
 
IARC klasifikoval radiofrekvenční elektromagnetické pole jako možný 
karcinogen způsobující Gliomy   
 
Ke změnám hygienických norem v ČR ohledně maximálních hodnot pro 
expozici RF-EMF, došlo zejména z důvodu synchronizace právních 
norem s EU. Kromě důvodu synchronizace právních norem s EU, kdy 
hodnoty pro expozici byly radikálně zvýšeny, a tyto nebyly podloženy 
nezávislými zdravotními studiemi účinků dlouhodobé expozice RF-EMF, 
budu navrhovat ve spolupráci s dalšími subjekty jejich celkovou revizi, a 
dožadovat se trestní odpovědnosti v případě, kdy došlo k porušení 
bezpečnosti hygienických norem, které mohou mít za následek negativní 
dopady na zdraví občanů ČR a dalších osob, na jejím území se 
nacházejících. Domnívám se z výše uvedeného, že hodnoty expozice 
byli úmyslně neúměrně navýšeny. Neexistuje automatická a každodenní 
kontrola úrovně RF-EMF záření ve veřejném prostoru a jejího 
vyhodnocování, stejně tak neexistuje osvěta, a co nejvíc, neexistuje 
ochrana těch nejvíce potřebných (dětí a těhotných žen).     

Aukci navrhuji zcela zrušit 
a do vyjasnění a 
nezávislého prověření 
limitů expozice žádné 
další nepořádat 

https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database#q/k=World%20Health%20Organization
https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2018/07/leszczynski-report-from-the-aocrp-5.pdf
https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2018/07/leszczynski-report-from-the-aocrp-5.pdf
https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2018/07/leszczynski-report-from-the-aocrp-5.pdf
https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2018/07/leszczynski-report-from-the-aocrp-5.pdf
https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2018/07/leszczynski-report-from-the-aocrp-5.pdf
https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2018/07/leszczynski-report-from-the-aocrp-5.pdf
https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2018/07/leszczynski-report-from-the-aocrp-5.pdf
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
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WHO obdrželo v roce 2016 dopis o nedůvěře, protože výbor WHO již 
nereprezentuje zcela nezávislá stanoviska ohledně RF-EMF, výzvu 
podepsalo na 220 vědců z různých zemí. 
 
RNCNIRP Ruský národní výbor pro neionizované záření napsal obdobný 
dopis WHO 01.03.2017 
 
WHO obdrželo v roce 21.09.2019 dopis o nedůvěře, protože výbor WHO 
již nereprezentuje zcela nezávislá stanoviska ohledně RF-EMF, výzvu 
podepsalo na 220 vědců z různých zemí 
 
EfA Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením 
(ICNIRP) střety zájmů, komerční zájmy a tlak na zavedení 5G. Tuto 
zprávu zadali, koordinovali a zveřejnili dva poslanci Evropského 
parlamentu - Michèle Rivasi (Europe Écologie) a Klaus Buchner 
(Ökologisch-Demokratische Partei) a financovala ji Skupina Zelených / 
EfA v Evropském parlamentu. (Zde uvidíte v praxi tzv. „shadow-
banning“, kdy, ač se jedná o https, tedy šifrované spojení, prohlížeč 
google chrom Vás bude informovat o možném attacku hackerů – je to 
dnes bohužel jeden z nástrojů „zájmových elit“ jak znepřístupnit 
informace strašením. Test je jednoduchý, pokud půjdete jen na kořen 
tedy https://klaus-buchner.eu/, prohlížeč Vám stránky ukáže. Za mne o 
důvod více, abyste této zprávě věnovali maximální pozornost.   
 
Bill Gates – samozřejmě investuje i do 5G technologií 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 16 

1-2746 Upozorňuji na nutnost 
dodržování zásad 
předběžné opatrnosti.  

Zásada předběžné opatrnosti (PP – Precautionary Principle) byla 
vyvinuta k řízení rizik, pokud vědecké znalosti o potenciálním riziku 
nejsou úplné. Dokument Spojených národů (OSN) o PP uvádí, že před 
projednáním provádění PP je třeba přezkoumat vědecké důkazy a splnit 
tři předpoklady. Tak mi dovolte Vás tímto informovat, že vědecké důkazy 
byly přezkoumány Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny a jsou 
splněny tři předpoklady pro PP: 

● „Vědecké informace jsou nedostatečné, neprůkazné nebo 
nejisté“ – Organizace ICNIRP, která zkoumá zdravotní dopady 
nemá podle všeho ve svém týmu nezávislé lékaře, WHO je velmi 
silně financována Billem Gatesem prostřednictvím jeho nadace, 
sám Bill Gates investoval do 5G technologií nemalé finanční 

Aukci navrhuji zcela zrušit 
a do vyjasnění a 
nezávislého prověření 
limitů expozice žádné 
další nepořádat 

https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
https://www.radiationresearch.org/wp-content/uploads/2017/03/2017_03_01_WHO.pdf
https://www.radiationresearch.org/wp-content/uploads/2017/03/2017_03_01_WHO.pdf
https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
https://klaus-buchner.eu/
https://www.profitconfidential.com/stock/crown-castle-stock/bill-gates-buying-hot-tech-stock/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139578
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prostředky. Jedná se o jednoznačný střet zájmů s ohledem na 
stanovování hygienických limitů pro dlouhodobé expozice 
v rámci „Projektu EMF“, ke kterému se negativně vyjádřilo více 
jak 260 světových vědeckých kapacit. WHO předkládané 
„studie“ bohužel spíše zprávy a dobrozdání jsou nedostatečné, 
neprůkazné a nejisté.  

● „Existují náznaky, že možné účinky na lidské zdraví mohou být 
potenciálně nebezpečné“ - klasifikace IARC poukazuje na 
nebezpečný účinek - gliom.  

● „Zavedení technologie je v rozporu se zvolenou úrovní ochrany“ 
- Epidemiologické důkazy byly získány již z populací 
vystavených RF-EMF v souladu s bezpečnostními limity = 
současné bezpečnostní limity nemusí být dostatečné k ochraně 
uživatelů před gliomem. (Gliom je typ tumoru, jenž vzniká v 
mozku nebo míše. Název gliom je odvozen z glie. Gliomy tvoří 
cca 30% všech intrakrianiálních tumorů a 80% všech maligních 
tumorů. Mezi gliom se řadí astrocytom, oligodendrogliom, 
glioblastom, ependymom, gliom mozkového kmene, tj. dělení je 
nikoliv podle lokace vzniku, ale podle toho, u kterých typů buněk 
se příznaky manifestují.) 

● WHO zveřejnila pro rok 2020 novou výzvu pro přezkum účinků 
EMF záření 

● Tinnitus and cell phones: the role of electromagnetic 
radiofrequency radiation 

● Washington 23. června 2020 - Senátoři Dianne Feinstein (D-
Calif.) A John Cornyn (R-Texas) v tento den představili návrh 
zákona – Zákon o studii incidence rakoviny u vojenských letců, 
jedná se o návrh zákona, zavazující armádu k provedení studie 
srovnávající výskyt rakoviny mezi vojenskými letci s obecnou 
populací. Podle zpráv McClatchyho mohou být vojenští letci ve 
vzduchu vystaveni silnějšímu záření, které je vystavuje vyššímu 
riziku vzniku některých druhů rakoviny. 

https://www.who.int/peh-emf/research/rf_ehc_page/en/index1.html
https://www.who.int/peh-emf/research/rf_ehc_page/en/index1.html
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-86942016000100097
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-86942016000100097
https://www.feinstein.senate.gov/public/_cache/files/6/0/6054b435-acd5-4a5c-80ba-d8100b11f248/585D8C301DF6C0BAB6CA78D1172C6914.hey20847.pdf
https://www.feinstein.senate.gov/public/_cache/files/6/0/6054b435-acd5-4a5c-80ba-d8100b11f248/585D8C301DF6C0BAB6CA78D1172C6914.hey20847.pdf
https://www.feinstein.senate.gov/public/_cache/files/6/0/6054b435-acd5-4a5c-80ba-d8100b11f248/585D8C301DF6C0BAB6CA78D1172C6914.hey20847.pdf
https://www.feinstein.senate.gov/public/_cache/files/6/0/6054b435-acd5-4a5c-80ba-d8100b11f248/585D8C301DF6C0BAB6CA78D1172C6914.hey20847.pdf
https://www.feinstein.senate.gov/public/_cache/files/6/0/6054b435-acd5-4a5c-80ba-d8100b11f248/585D8C301DF6C0BAB6CA78D1172C6914.hey20847.pdf
https://www.feinstein.senate.gov/public/_cache/files/6/0/6054b435-acd5-4a5c-80ba-d8100b11f248/585D8C301DF6C0BAB6CA78D1172C6914.hey20847.pdf
https://www.feinstein.senate.gov/public/_cache/files/6/0/6054b435-acd5-4a5c-80ba-d8100b11f248/585D8C301DF6C0BAB6CA78D1172C6914.hey20847.pdf
https://www.feinstein.senate.gov/public/_cache/files/6/0/6054b435-acd5-4a5c-80ba-d8100b11f248/585D8C301DF6C0BAB6CA78D1172C6914.hey20847.pdf
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1-2746 Vzhledem k tomu, že 
nedokáži odhadnout, jak 
mé připomínky 
vypořádáte, upozorňuji 
ještě na další aspekt.  
 
Existuje totiž mylná 
představa, že není 
ekonomické instalovat 
pozemní antény přímo do 
ulic v bezprostřední 
blízkosti domů, (a toto by 
zásadně měnilo situaci – 
podle slov Doc. Bečvára 
z ČVUT čas videa 
01:03:50-01:04:40), 
s odůvodněním, že 
k tomuto scénáři de-facto 
právě z ekonomických 
důvodů nedojde.  
 
Zadávací dokumentace 
však explicitně neřeší, 
používání tohoto pásma 
výhradně kampusovým 
způsobem tzv. „on-
demand“ pro potřeby 
průmyslu 4.0, a to 
výhradně v industriálních 
zónách, nikoli však 
neomezeně a plošně ve 
veřejném prostoru.  
 
Navíc tento argument je 
lichý ještě v jedné věci, a 
to v té, že pokud se 
bavíme o IoT, je naopak 

 

Aukci navrhuji zcela 
zrušit a do vyjasnění a 
nezávislého prověření 
limitů expozice žádné 
další nepořádat. 
 
Pokud se rozhodnete 
aukci i přes mé 
připomínky pořádat, 
navrhuji, striktně 
specifikovat využití 
frekvence jen 
kampusovým 
způsobem „on-
demand“, upozorňuji 
však na možná rizika 
finančních škod, 
možných trestně 
právních důsledků, a 
škod na zdraví 
obyvatel, pakliže se 
v čase prokáže vše 
výše uvedené.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=u7ErTfTaRLE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=u7ErTfTaRLE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=u7ErTfTaRLE&feature=youtu.be
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cílem IoT plošné pokrytí 
touto frekvencí.  

 

 
 



Vypořádání připomínek ve veřejné konzultaci k upravenému návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů 
pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz 

Radek Pech  Stránka 7 z 7      ČTÚ-12 711/2020-613/III. vyř.  

  
 

 


