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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 
Vážený pane , 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. 2. 2019 Vaši žádost 
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí informací ohledně měřících zařízení, monitoringu, kontroly 
a správních řízení týkajících se využívání radiového spektra v pásmu 57–66 GHz. Vaše žádost 
obsahuje následující otázky: 

1. Disponuje Český telekomunikační úřad přenosným měřicím zařízením – spektrálním 

analyzátorem – pro měření spektra v pásmu 57-66 GHz? Pod pojmem přenosné měřicí 

zařízení si představuji zařízení, které je možné přenášet odpovědným pracovníkem ČTÚ 

například na střechu bytového domu, kde provádí měření, a které je možné obsluhovat 

daným pracovníkem, případně v týmu s dalším pracovníkem, nikoliv měřicí zařízení 

mobilní, které je možné přepravovat automobilem, ale již není možné jej bez dalšího 

přenést jednou osobou. 

2. Jakým způsobem Český telekomunikační úřad provádí monitoring radiového spektra 

v pásmu 57-66 GHz? 

3. Jakým způsobem Český telekomunikační úřad provádí kontrolu využívání radiového 

spektra v pásmu 57-66 GHz a kontrolu dodržování VO-R/10 a VO-R/12 pro radiové 

spektrum v pásmu 57-66 GHz? 

4. Kolik kontrol využívání radiového spektra v pásmu 57-66 GHz a dodržování VO-R/10 

a VO-R/12 v pásmu 57-66 GHz provedl Český telekomunikační úřad v roce 2018? 

5. Kolik v roce 2018 zahájil Český telekomunikační úřad správních řízení pro podezření 

z porušení VO-R/10 a VO-R/12 v pásmu 57-66 GHz? 

Úvodem dovolte poznamenat, že Úřad je zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), jako ústřední 
správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených tímto zákonem, včetně regulace trhu 
a stanovení podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací. Působnost Úřadu je 
v oblasti elektronických komunikací vymezena tímto zákonem. 
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K Vaší první otázce Úřad sděluje, že nedisponuje přenosným měřícím zařízením – 
spektrálním analyzátorem – pro měření spektra v pásmu 57–66 GHz.  

K Vaší druhé otázce Úřad sděluje, že monitorování rádiových kmitočtů provádí na základě 
povinnosti  kontroly využívání rádiového spektra stanovené v § 15 zákona o elektronických 
komunikacích způsobem, který je upraven v § 113 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích: 
„Při kontrole využívání rádiových kmitočtů kontrolující zjišťují dodržování podmínek stanovených 
v přídělu rádiových kmitočtů, všeobecném oprávnění nebo v individuálním oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů i monitorováním rádiových kmitočtů. Monitorování rádiových kmitočtů je 
zpravidla prováděno bez předchozího upozornění osob využívajících rádiové kmitočty, které mají 
být monitorovány.“ Toto ustanovení zákona o elektronických komunikacích připouští provedení 
kontroly využívání rádiových kmitočtů prostým monitorováním, které je zpravidla možné provést 
bez předchozího upozornění subjektů provozujících předmětná zařízení.  

Monitoring je prováděn buď cíleně při podezření Úřadu na porušování podmínek VO-R/10 
a VO-R/12 v určité lokalitě či určitým zařízením, nebo náhodně při výkonu jiné činnosti Úřadu. Tou 
je např. vyhledávání zdrojů rušení (zdrojem rušení mohou být i zařízení v pásmu 57–66 GHz) nebo 
též provádění kontroly jiného zařízení v prostoru s výskytem zařízení, u kterých lze předpokládat 
provoz v předmětném pásmu. Z fyzikálních důvodů nelze v pásmu 57–66 GHz provádět monitoring 
rádiového spektra mobilními a pevnými prostředky tak, jak je to obvyklé v nižších kmitočtových 
pásmech. Monitoring tedy probíhá v prostoru blízkém monitorovanému zařízení. 

Ze zjevných důvodů je takový postup jednak hospodárný z hlediska činnosti Úřadu jako 
kontrolního orgánu, ale též šetrný k monitorovanému subjektu, neboť monitoring je úkonem před 
zahájením kontroly dle § 3 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“). Neshledá-li Úřad žádné závady, monitorovaný 
subjekt nijak nezatěžuje a k zahájení kontroly vůbec nedojde. Úřad tedy opět ze zřejmých důvodů 
upřednostňuje výkon kontrolní činnosti popsaným způsobem. Máme za to, že takový postup je 
výhodný i pro adresáty kontrolní činnosti a plně vyhovuje též ustanovení § 9 písm. b) kontrolního 
řádu, podle kterého kontrolní orgán šetří práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné 
osoby i třetích osob. 

K Vaší třetí otázce týkající se kontroly využívání radiového spektra v pásmu 57–66 GHz 
a kontroly dodržování VO-R/10 a VO-R/12 Úřad sděluje: 

Kontrolu využívání radiového spektra, tedy i pásma 57–66 GHz a kontrolu dodržování VO-
R/10 a VO-R/12 provádí Úřad podle § 113 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích (znění 
viz odpověď ke druhé otázce výše).  

Kontrolu Úřad zahajuje na základě informací získaných vlastní úřední činností Úřadu 
vykonávanou dle § 3 odst. 1 kontrolního řádu „Kontrolní orgán může provádět před zahájením 
kontroly úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu“, nebo na 
základě podání dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“). Vlastní úřední činností úřadu je ve smyslu Vaší otázky kromě monitorování též 
elektronický sběr dat od osob podnikajících v oboru elektronických komunikací a získávání 
informací na základě § 115 zákona o elektronických komunikacích. Dle odst. 1 tohoto paragrafu 
„Povinná osoba poskytne Úřadu na jeho žádost a v jím stanovené přiměřené lhůtě, formě 
a rozsahu úplné a pravdivé informace včetně finančních a údaje a podklady, které jsou nezbytné 
k plnění činností, k nimž je podle tohoto zákona Úřad příslušný. Součástí žádosti Úřadu je 
odůvodnění včetně uvedení účelu, pro který Úřad informace, údaje a podklady vyžaduje. Úřad 
nevyžaduje více informací, než je přiměřené účelu, pro který jsou získávány“. V případě kontroly 
využívání radiového spektra v pásmu 57–66 GHz a kontroly dodržování podmínek stanovených 
VO-R/10 a VO-R/12 v pásmu 57–66 GHz Úřad zpravidla požaduje následující informace: Umístění 
jednotlivých RLAN zařízení (zeměpisné souřadnice v souřadnicovém systému WGS 84) 
a parametry RLAN zařízení pro jejich jednoznačnou identifikaci (MAC adresu rádiové části RLAN 
zařízení, SSID, vysílací pásmo, typ použitého RLAN zařízení a anténního systému – polarizace 
a směr vyzařování anténního systému). 
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Dle § 5 kontrolního řádu je kontrola zahájena buď předložením pověření ke kontrole 
kontrolované osobě, případně jiné osobě, která je na místě kontroly přítomna, nebo doručením 
oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě, nebo provedením prvního z kontrolních úkonů 
bezprostředně předcházejících předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo povinné 
osobě, jež je přítomna na místě kontroly, pokud je provedení takových kontrolních úkonů k výkonu 
kontroly třeba.  

Cílem kontroly je ověření informací zjištěných při provádění úkonů předcházejících kontrole 
a získání dalších informací ke zjištění skutkového stavu. Při kontrole vstupují pověření pracovníci 
Úřadu do objektů a vyžadují od kontrolované osoby poskytnutí součinnosti tak, jak jim ukládá 
kontrolní řád v § 7, dle kterého je kontrolní orgán v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn 
vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, 
jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem 
kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Dle § 8 písm. c) kontrolního řádu je kontrolní orgán 
dále oprávněn požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly 
nebo k činnosti kontrolované osoby a dle písm. f) téhož paragrafu dále vyžadovat od kontrolované 
osoby a povinné osoby další součinnost potřebnou k výkonu kontroly. Dle § 9 písm. a) kontrolního 
řádu je kontrolující osoba povinna zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu 
kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady. Dle § 10 
odst. 2 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, 
umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených kontrolním řádem, poskytovat k tomu 
potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo 
prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá.  

Všechny úkony prováděné v rámci kontroly jsou procesně prováděny v režimu ustanovení 
kontrolního řádu, a to včetně lhůt pro jednotlivé úkony. Při kontrolní činnosti Úřad postupuje 
striktně dle § 9 písm. b) kontrolního řádu, kde je uvedeno: „Kontrolující je v souvislosti s výkonem 
kontroly povinen (…) šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné osoby a třetí 
osoby.“ 

Na základě výsledků šetření prováděných v rámci kontrolní činnosti a ukončení všech 
navazujících úkonů postupuje Úřad proti subjektům, u kterých bylo zjištěno možné porušení 
zákona o elektronických komunikacích a souvisejících právních předpisů, v souladu s kontrolním 
řádem a správním řádem. 

K Vaší čtvrté otázce Úřad sděluje, že v roce 2018 byla zahájena jedna kontrola využívání 
radiového spektra v pásmu 57–66 GHz a dodržování VO-R/10 a VO-R/12 v pásmu 57–66 GHz. 

K Vaší páté otázce Úřad sděluje, že v roce 2018 nezahájil žádné správní řízení pro 
podezření z porušení VO-R/10 a VO-R/12 v pásmu 57–66 GHz. 

 
 S pozdravem 
 

 
 
 

Ing. Miroslav Charbuský, v. r. 
ředitel odboru 

 kontroly a ochrany spotřebitele  
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Vratislav Paleček 
Datum vypravení: 28. 2. 2019 
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