
IV.  

 MPO 43439/17/41400/01000 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová 
tabulka) 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 14. července 
2017, s termínem dodání stanovisek do 25. srpna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

ČTÚ 
1) v části Oddíl V. Národní kmitočtová tabulka, 

sloupci Přidělení v ČR u pohyblivé služby 
v pásmech 26,5-27 GHz  
a 27-27,5 GHz (strana 105): 

ČTÚ doporučuje sjednotit formu sdílení mezi 
civilními  
a necivilními uživateli na rovnoprávné sdílení jako 
v předchozím pásmu 25,5-26,5 GHz, a to úpravou 
značení   
v pásmu 26-27,5 GHz a 27-27,5 GHz přidáním 
číslovky v závorce „[1]“. navrhovaný text v odstavci 
tabulky „Přidělení v ČR“ zní: „POHYBLIVÁ [1] [2]“.  

Pro ilustraci grafického provedení tabulky je zaslána 
v revizi úprava s vyznačením změny žlutou barvou 
v příloze č. 2. 

Odůvodnění: 

Uvedená pásma spadají mezi prioritní pásma k zavádění 
systémů 5G v EU. Navržená úprava nadále nevylučuje 

Akceptováno 

Text upraven dle připomínky. 
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možnost využití spektra pro vojenské účely, bude-li to 
nezbytné, ale úprava znamená, že by se tak stalo na 
základě koordinace s evropskými harmonizačními záměry 
a s podmínkou souhlasu obou stran. Návrh tak respektuje 
potřeby rezortu vyjádřené v dokumentu Analýza 
optimalizace využívání rádiového spektra pro účely obrany 
pro vytvoření podmínek sdílení spektra pro necivilní a civilní 
využití. 

2) K ustanovení 4.14 až 4.20 v Kapitole 4: 

ČTÚ současně doporučuje ověřit jednotnost 
terminologie v překladech těchto ustanovení. 

 Tyto připomínky ČTÚ považuje za doporučující. 

Akceptováno. 

Úpravy v textech ustanovení byly provedeny. 

OKOM Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Oblasti elektronických komunikací se týkají zejména tyto 

předpisy EU: 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro 

sítě a služby elektronických komunikací (autorizační 

směrnice), 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném 

předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických 

komunikací (rámcová směrnice) 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 

2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se 

mění směrnice 2002/21/EU o společném 

předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických 

komunikací, směrnice 2002/19/EU o přístupu 

Akceptováno. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES, 
2002/21/ES, 2009/140/ES se dotýkají plánu přidělení kmitočtových 
pásem jen rámcově a předložený dokument nemá dopad na jejich 
stávající transpozice a implementaci v ČR. 
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k sítím elektronických komunikací a přiřazeným 

zařízením a o jejich vzájemném propojení 

a směrnice 2002/20/EU o oprávnění pro sítě a 

služby elektronických komunikací 

 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 

676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém 

rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském 

společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) 

 rozhodnutí Evropského parlamentu (EP) a Rady 

2017/899/EU ze dne 17. května 2017 o využívání 

kmitočtového pásma 470-790 MHz v Unii 
 
Připomínky a návrhy změn: 
 
Předložený návrh má převážně technickou povahu, 
k věcnému obsahu návrhu neuplatňujeme žádné 
připomínky.  
 
Žádáme nicméně o vyjasnění, zda návrh vyhlášky má za cíl 
zapracovat některé konkrétní požadavky výše uvedených 
předpisů EU, či zda se tyto předpisy EU návrhu dotýkají jen 
rámcově. Vyjádření na str. 124 odůvodnění totiž není 
jednoznačné. 
 
Závěr: 
 
V rámci obecného přezkumu odboru kompatibility, 
který nezahrnuje technické aspekty, se návrh vyhlášky 
jeví tak, že nezapracovává právo EU a není s ním 
v rozporu.  

Výše uvedenou připomínku je však nutno vyjasnit. 
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MD 
Ke kapitole 1 

K bodu 1.83 

Navrhujeme vymezení pojmu „Letadlová stanice“ 
doplnit následujícím způsobem. 

Letadlová stanice - pohyblivá stanice letecké 
pohyblivé služby, jiná než stanice záchranného prostředku, 
umístěná na palubě letadla, nebo, pokud je užívána pro 
komunikaci pilota letadla způsobilého létat bez pilota 
na palubě5), stanice umístěná v odůvodněných 
případech mimo palubu letadla. 
--- 

5) § 52 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a 
o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů 

Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

Text upraven ve smyslu připomínky. 

 

MD 
K bodu 1.84 

Navrhujeme vymezení pojmu „Letadlová pozemská 
stanice“ doplnit následujícím způsobem. 

Letadlová pozemská stanice - pohyblivá pozemská 
stanice družicové letecké pohyblivé služby, umístěná na 
palubě letadla, nebo, pokud je užívána pro komunikaci 
pilota letadla způsobilého létat bez pilota na palubě5), 

stanice umístěná v odůvodněných případech mimo 
palubu letadla. 

Odůvodnění předchozích dvou připomínek:  

V současné době technického rozvoje bezpilotních 
prostředků je možné využití bezpilotních letadel (jinými 
slovy letadel způsobilých létat bez pilota na palubě) pro 
činnosti v oblasti letiště, kdy je možné nahradit letadlo 

Akceptováno. 

Text upraven ve smyslu připomínky. 
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s posádkou bezpilotním prostředkem (ověřovací lety 
různých navigačních zařízení, kontrola povrchu vzletové a 
přistávací dráhy, kontrola případného narušení oplocení 
letiště). Z důvodů zajištění dostatečné úrovně bezpečnosti 
letového provozu je však třeba, aby pilot bezpilotního 
letadla byl schopen komunikovat s řídícím letového provozu 
a s piloty letadel, které se nalézají v okolí.  

Dále musí pilot bezpilotního letadla z odposlechu 
komunikace znát provozní situaci v okolí činnosti 
bezpilotního prostředku. Jiný způsob komunikace 
s použitím jiného kmitočtového pásma, nebo mobilního 
telefonu je velice zdlouhavý a potažmo nebezpečný (pilot 
se v některých případech musí oběma rukama věnovat 
řízení, jinak hrozí ztráta kontroly nad bezpilotním 
prostředkem). Využití bezpilotních letadel umožňuje 
v areálu letiště provádět i některé činnosti, které dříve 
nebyly z hlediska bezpečnosti za použití letadla přípustné. 

Je nezpochybnitelné, že takovéto využití 
bezpilotních letadel má pro provozovatele i značný 
ekonomický přínos. Z pohledu rozvoje moderních 
technologií je třeba na tyto situace adekvátně reagovat a 
umožnit v oblasti letectví provádění takovýchto činností.   

Platné letecké předpisy přitom výslovně podmiňují 
let bezpilotního letadla v řízeném okrsku (CTR a MCTR) 
letiště mj. koordinací s příslušným stanovištěm řízení 
letového provozu a provozovatelem letiště. Možnost 
komunikace pilota bezpilotního letadla prostřednictvím 
letadlové stanice je v těchto případech prvkem přispívajícím 
ke zvýšení provozní bezpečnosti a navíc v podstatě 
nezbytným předpokladem naplnění zmiňovaného 
požadavku předpisů. 

Zásadní připomínka 

MD 
Ke kapitole 4 

K bodu 4.14 

Akceptováno. 

Text upraven ve smyslu připomínky. 
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Je třeba termín „pevná satelitní služba“ nahradit 
termínem „pevná družicová služba“. 

Odůvodnění: Je žádoucí v rámci národní kmitočtové 
tabulky dodržovat jednotné termíny, zde pojem vymezený 
v kapitole 1 bodu 1.21. 

Zásadní připomínka 

MD 
K bodu 4.18 

Je třeba termín „mobilní stanice“ nahradit termínem 
„pohyblivá stanice“. 

Odůvodnění: Je žádoucí v rámci národní kmitočtové 
tabulky dodržovat jednotné termíny, zde pojem vymezený 
v kapitole 1 bodu 1.67. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. 

MD 
K bodu 4.20 

Je třeba termín „letecká stanice“ nahradit termínem 
„letadlová pozemská stanice“. 

Odůvodnění: V originálním znění článku 4.20 
v Radiokomunikačním řádu je užit termín „Aircraft earth 
stations“. Uvedený termín podle článku 1.84 
Radiokomunikačního řádu je překládán jako „letadlová 
pozemská stanice“. Zde došlo k chybnému překladu. 

 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MD 
K bodu 4.21 

Je třeba nahradit obrat „mobilní pozemní stanice 
v pozemské mobilní družicové službě“ obratem „pohyblivé 
pozemské stanice v družicové pozemní pohyblivé službě“, 
a spojení „v námořní mobilní družicové a letecké mobilní 
družicové službě“ spojením „stanicemi v družicové 

Akceptováno, vysvětleno. 

Text upraven ve smyslu připomínky, v souladu s čl. 1.74 Řádu je 
použit pojem „pozemní pohyblivá pozemská stanice“. 
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námořní pohyblivé službě a družicové letecké pohyblivé 
službě“. 

Odůvodnění: Je žádoucí v rámci národní kmitočtové 
tabulky dodržovat jednotné termíny. 

Zásadní připomínka 

MD 
K bodu 4.22 

Je třeba slova „výstražné, naléhavé“ nahradit slovy 
„poplachové, tísňové“.  

Odůvodnění: Je žádoucí v rámci národní kmitočtové 
tabulky dodržovat jednotné termíny. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno, vysvětleno. 

S výjimkou pojmu poplachový, který není v dokumentu zaveden, je 
jednotně uplatněno použití pojmů vycházejících 
z anglického textu Řádu s následujícím překladem (dle kontextu): 
distress – nouzový, tísňový 
alarm – výstražný 
urgency – pilnostní 
safety – bezpečnostní 
emergency –  nouzový 
 

MD 
Ke kapitole 5 

K oddílu 5 kmitočtovému pásmu 1715 – 1800 kHz a 1850 
– 2000 kHz 

Navrhujeme ve sloupci ČR podle Řádu zapsat 
poznámku „5.96“ bez závorek. 

Odůvodnění: Příslušná poznámka umožňuje 
vyjmenovaným zemím užití amatérské služby za jistých 
technických a administrativních podmínek, nejedná se o 
jasný a nezpochybnitelný příděl amatérské služby. 

Zásadní připomínka 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Ve sloupci 2 „ČR podle Řádu“ jsou uvedeny pouze možnosti 
přidělení pro ČR podle Řádu. Možnost daná poznámkou 5.96 je 
pak ve sloupci 3 „Přidělení v ČR“ využita [CZ4] proto je poznámka 
v závorkách 

Navrhovaný zápis je přehledný z hlediska informací o možnostech 
využití amatérské radiokomunikační služby v daném kmitočtovém 
pásmu a odpovídá bodu 4.b) uvedeném v kapitole 5 oddílu 4 
(národní kmitočtové tabulky). 

 

MD 
K oddílu 5 

Navrhujeme následující úpravy v tabulce, jedná se 
o doplnění radiokomunikačních služeb podle poznámek 
v kmitočtových úsecích 44 – 68 MHz, 137 – 138 MHz, 138 
– 143,6 MHz, 143,65 – 144 MHz, 8500 – 8750 MHz, které 

Akceptováno. 

Upraveno ve smyslu připomínky. 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAS3EJLYY)



Stránka 8 (celkem 10) 

ČR přiděluje navíc mimo běžné přidělení a z toho 
vyplývající grafické úpravy tabulky. 

/viz tabulka MD – připomínky/ 

Zásadní připomínka 

MV Zásadní připomínky: 
 
Ke kapitole 1 – k čl. II, oddílu IV., položkám 1.83 a 1.84 
 Požadujeme rozšířit definici letadlové stanice 
(položka 1.83) a letadlové pozemské stanice (položka 1.84) 
tak, aby pamatovala i na rádiové stanice sloužící ke 
komunikaci operátorů bezpilotních letadel, které 
pochopitelně nejsou umístěny na jejich palubě. Umožnění 
komunikace mezi operátorem bezpilotního leteckého 
prostředku, řízením letového provozu a piloty ostatních 
letadel nepochybně přispěje ke zvýšení bezpečnosti 
letového provozu, neboť operátorovi bezpilotního letového 
prostředku bude umožněno včas a správně reagovat na 
nenadálé situace. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

Text upraven ve smyslu připomínky. 
 

MV K odůvodnění: 
 Požadujeme obecnou část odůvodnění, konkrétně 
pak část věnovanou zhodnocení dopadů na bezpečnost 
nebo obranu státu, doplnit o informaci, že materiál 
zohledňuje také návrh Ministerstva vnitra „Strategie 
mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných 
složek“, jehož zpracování plyne z usnesení vlády České 
republiky č. 421 ze dne  
3. června 2015, které bylo přijato v souvislosti se „Strategií 
správy rádiového spektra“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Předmětem plánu přidělení kmitočtových pásem je přidělení 
pásem radiokomunikačním službám, nikoli jejich aplikacím, což je 
případ uváděného návrhu Strategie. Využíváním kmitočtů 
konkrétními aplikacemi a jeho podmínkami se zabývá plán využití 
rádiového spektra, který vydává Český telekomunikační úřad jako 
opatření obecné povahy. 

MV K úvodní větě: 
 Upozorňujeme na překlep ve výčtu relevantních 
znění zákona o elektronických komunikacích, kde by měl 
být odkaz na zákon „č. 358/2014 Sb.“ nahrazen odkazem  
na zákon „č. 258/2014 Sb.“.  

Akceptováno. 
Text upraven. 
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MV Ke kapitole 5 – k oddílu III., položce 5.154: 
 Doporučujeme opravit slovo „Arménska“ na 
„Arménie“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

MV K příloze: 
 Doporučujeme přílohu v souladu s čl. 29 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády označit slovy „Příloha 
k vyhlášce č. 105/2010 Sb.“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

MŽP 
V souladu s článkem 29 odst. 2 legislativních pravidel vlády 
doporučujeme do pravého horního rohu první strany nové 
přílohy posuzované vyhlášky, doplnit text: „Příloha 
k vyhlášce č. 105/2010 Sb.“ 

Akceptováno. 
Text upraven. 

MZV K výše uvedenému legislativnímu návrhu nemá 
Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska své působnosti 
zásadní připomínky. Doporučuje se však novou přílohu 
v pravém horním rohu její první stránky označit, v souladu 
s článkem 29 odst. 2 legislativních pravidel vlády, textem 
„Příloha k vyhlášce č. 105/2010 Sb.“ 

Akceptováno. 
Text upraven. 

MF 1. K příloze 

Upozorňujeme, že přílohu je třeba označit jako přílohu - tj. 
uvést do pravého horního rohu text "Příloha k vyhlášce 
č. 105/2010 Sb.". 

Akceptováno. 
Text upraven. 

MK K části III. materiálu – k Odůvodnění 
V Odůvodnění zcela chybí informace o některých změnách 
kmitočtových pásem. Oproti současnému stavu má dojít k 
úpravě některých kmitočtových pásem, například nově má 
jít  
o pásma 470 – 694 MHz a 694 – 790 MHz namísto 470 – 
645 MHz a 645 – 790 MHz. Tato změna je v souladu 
s Radiokomunikačním řádem ITU, pro větší přehlednost 
však považujeme za vhodné, aby veškeré změny byly 
uvedeny také v Odůvodnění. 

Obdobně chybí v Odůvodnění i některé úpravy 
přidělení pro Českou republiku, například v pásmech 48,5 – 
56,5 MHz, 58,5 – 66 MHz a 790 – 862 MHz bylo vypuštěno 
přidělení pro rozhlasovou službu. 

Akceptováno částečně. 

Text Odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

Rozdělení pásma na úseky 470 – 694 MHz a 694 – 790 MHz bylo 
zachováno, neboť respektuje znění závazného 
Radiokomunikačního řádu, který plán přidělení kmitočtových 
pásem promítá.  
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Ze shora řečených důvodů proto doporučujeme řádně 
doplnit Odůvodnění. 

V Praze dne 28. prosince 2017 

Vypracoval: Ing. Boris Kačírek Podpis: 
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