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Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Vážený pane , 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na jakých (a zda vůbec) kmitočtech mohou 

paraglidisté (dále jen „PG“) legálně v České republice vysílat ze země či ze vzduchu, jakým 

výkonem, popř. jak často a zda je pro takové vysílání požadována licence, registrace PG, případně 

zkoušky či nikoliv, kterou obdržel Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) dne 27. 4. 2022, 

sděluji následující:  

 

1. Pro popisovaný účel využití, tj.  rádiovou komunikaci PG, nelze využít žádné rádiové kmitočty, 

jejichž využití je umožněno na základě všeobecného oprávnění k využívání rádiových 

kmitočtů. Podmínky a charakter využití rádiových kmitočtů na základě platných všeobecných 

oprávnění odpovídají využití země / země a nezahrnují zmiňovanou komunikaci 

země / vzduch či vzduch / země. Důvodem jsou plánovací podmínky, které nepočítají 

s rušením na velmi velkou vzdálenost, ke kterému dochází v důsledku přímé viditelnosti mezi 

vysílacím rádiovým zařízením umístěným ve vzdušném prostoru a přijímači umístěnými na 

povrchu země. Komunikace za těchto podmínek je možná pouze na specificky vyhrazených 

kmitočtech. V České republice v současné době neexistují žádné rádiové kmitočty vyhrazené 

pro tento účel a způsob využití nad rámec rádiových kmitočtů vyhrazených pro leteckou 

pohyblivou službu. 

2. Pro obsluhu vysílacího rádiového zařízení v kmitočtovém pásmu letecké pohyblivé služby je 

potřeba získat průkaz odborné způsobilosti, minimálně pak omezený průkaz radiotelefonisty 

letecké pohyblivé služby. Tento průkaz opravňuje jeho držitele k obsluze letadlové stanice, 

letadlové pozemské stanice nebo letecké stanice v radiotelefonní službě využívající rádiové 

kmitočty přidělené výhradně letecké pohyblivé službě, pokud ovládání stanice spočívá jen v 

obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků, a to pouze na území České republiky. Při 


 
 

 



obsluze letecké stanice nesmí být poskytovány letové provozní služby. Pro samotné využívání 

rádiových kmitočtů letecké pohyblivé služby je však průkaz odborné způsobilosti 

nedostatečný. Za účelem využití rádiových kmitočtů je nutno požádat o udělení individuální 

oprávnění k vyžívání rádiových kmitočtů letadlové stanice (dále jen „oprávnění letadlové 

stanice“). 

3. Podklady pro udělení oprávnění letadlové stanice, které je nutné Úřadu doložit při podání 

žádosti, jsou mj. osvědčení o zápisu letounu do leteckého rejstříku České republiky, nebo 

osvědčení o přidělení poznávací značky sportovního létajícího zařízení (viz § 15 odst. 5 písm. 

d) zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Na základě 

požadovaných údajů je pak v rámci oprávnění letadlové stanice přidělen volací znak, který 

slouží k identifikaci stanice. Rozsah zbylých požadovaných údajů žádosti o udělení oprávnění 

letadlové stanice Úřad stanovuje příslušným opatřením obecné povahy. 

 
 

Vážený pane, v případě, že Vaše žádost směřovala k poskytnutí jiného druhu informací 

v působnosti Úřadu, resp. její předmět nebyl vyhodnocen správně či úplně, můžete se na Úřad 

obrátit s upřesněním požadované informace. 

 

 

 

 

                        Ing. Jiří Duchač v.r. 

ředitel odboru 

správy kmitočtového spektra 


