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Věc: Výzva k uplatnění připomínek k návrhu VO pro pásmo 10GHz                 V Praze, 11.10.2012

Vážení  

obracíme se na Vás ve věci VÝZVY k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým 
se  připravuje  novelizace  všeobecného  oprávnění  č.  VO-R/14/XX.2012-Y  k  využívání  rádiových 
kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz.

K návrhu textu, zveřejněného 12.9.2012 k diskusi na webových stránkách ČTÚ má naše Občanské 
sdružení níže uvedené návrhy a připomínky. Členy občanského sdružení je velká řada radioamatérů, 
kteří se zabývají sportovní činností na kmitočtových pásmech v oblasti nad 1 GHz,:

V textu Návrhu Všeobecného oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k 
provozování zařízení v pásmu 10 GHz, navrhujeme zapracovat následující změny:

1)  do  předpisu  Všeobecného  oprávnění  zapracovat  plnou  akceptaci  podmínek  směrnice 
CEPT/ERC/REC 12-05 E v aktuálním znění, s přihlédnutím k již odsouhlasené novelizaci normy EN 
302 217. 

To by m.j. splnilo požadavek EU, aby členské země organizace CEPT, které jsou zároveň členy EU, 
do  svého  národního  rámce  regulace  kmitočtového  spektra  zapracovaly  podmínky  této  směrnice 
nejpozději  do roku  2015.  Pokud  chce  v  současné době ČTÚ měnit  podmínky  správy  radiového 
spektra  v  pásmu  10  GHz,  což  vytvoří  změny  pro  komerční  aktivity  dotčených  subjektů,  bylo  by 
vhodné,  aby  toto  VO  nemuselo  být  opět  novelizováno  v  blízké  budoucnosti  v  souvislosti  se 
zapracováním podmínek směrnice CEPT/ERC/REC 12-05 E. 

2) v souvislosti  s tím navrhujeme do předpisu novelizovaného Všeobecného oprávnění efektivním 
způsobem zapracovat  závazek,  vyjádřený v  evropské (CEPT) variantě  Radiokomunikačního řádu: 
"The European Table of Frequency Allocations and Applications in the frequency range 9 kHz 
to 3000 GHz (ECA Table) ", kde se v poznámce EU17 uvádí: "In the sub-bands ..... 10.36 - 10.37 
GHz.... the amateur service operates on a secondary basis. In making assignments to other services, 
CEPT administrations are requested wherever possible to maintain these sub-bands in such a way as  
to facilitate the reception of amateur emissions with minimal power flux densities."

Věříme, že Český telekomunikační úřad upraví novelizovaný text Všeobecného oprávnění pro provoz 
mikrovlnných spojů v pásmu 10 GHz tak, aby byl v souladu s mezinárodními závazky České republiky.



S ohledem na způsob šíření v pásmu 10 GHz lze předpokládat protesty z okolních států vůči rušení ze  
zařízení na území ČR, s tím, že ČR nedodržuje CEPT.

Pokud by byli radioamatéři ČR omezeni v používání mezinárodně přiděleného pásma, nepochybně by 
to vzbudilo nežádoucí publicitu v evropských státech, kdy by byly odsouzeny státní orgány ČR. V 
době, kdy se celosvětově propírají  korupční aféry českých státních úředníků by to  nebylo  zrovna 
politicky nejvhodnější. Praktické znemožnění práce radioamatérů ČR na tomto pásmu by – vzhledem 
k  zeměpisné  poloze  a  aktivitě  amatérů  ČR –  totiž  znamenalo  značné omezení  možnosti  spojení 
radioamatérů z ostatních evropských států a ti by si to určitě nenechali pro sebe. Byla by to další 
mezinárodní ostuda ČR zaviněná českými úřady. Před volbami by to nebylo nejlépe přijato vedením 
současných vládních stran a lze předpokládat záporné reakce.

Miroslav Bečev

místopředseda občanského sdružení



Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:

VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se novelizuje Všeobecné 
oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 
10 GHz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:

Občanské sdružení ČAV - Českomoravští amatéři vysílači
Čejkovická 68, 155 21 Praha 5

IČO:  26678349

Zastoupený: Miroslav Bečev, místopředseda

Kontaktní email: ok1dom@seznam.cz

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:
Předkladatel (dotřený subjekt) nepožaduje zachovat důvěrnost poskytnutých informací a souhlasí, aby 
je Český telekomunikační úřad zveřejnil v rámci konzultací na příslušném diskusním místě.

V Praze dne 11.10.2012

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ:
(Uvedení konkrétního ustanovení návrhu opatření, kterého se připomínka týká)

Připomínky a návrhy jsou uvedeny v příloze.

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ:
(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům přihlédne, avšak nevypořádává je)

Připomínky a návrhy jsou uvedeny v příloze.

Příloha: připomínky a návrhy – 2 strany A4, celkem 2 strany přílohy
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