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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

Návrh vyhlášky o technických a provozních podmínkách amatérské služby a družicové 

amatérské služby. 

A. VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH 

HLAVNÍCH PRINCIPŮ  

Předkládaný návrh vyhlášky stanovuje v souladu s § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů k provedení  

§ 16 odst. 8 tohoto zákona vyhlášku o technických a provozních podmínkách amatérské 

radiokomunikační služby. 

Vzhledem k tomu, že stávající platný prováděcí předpis - vyhláška č. 156/2005 Sb., 

o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby, nebyla 

dlouhodobě novelizována, rozhodl se předkladatel k vydání zcela nového právního předpisu 

s přihlédnutím k okolnosti, že novelizace předmětné vyhlášky by přinesla vzhledem 

k předpokládanému rozsahu změn značnou nepřehlednost dané právní úpravy.  

Účelem amatérské služby (ARS – Amateur Radiocommunication Service) jsou tak, jak 

vymezuje Radiokomunikační řád sebevzdělávání, vzájemná spojení a technická studia 

prováděná amatéry, tedy řádně oprávněnými osobami zajímajícími se o radiotechniku pouze z 

osobní záliby a nevýdělečně. Řádem vymezený oficiální pojem „amatér“ je většinově v praxi 

nahrazován pojmem „radioamatér“. Radioamatéři se obecně věnují zájmové činnosti v jejímž 

rámci mimo jiné využívají amatérskou radiokomunikační službu. Je nutno rovněž uvést, že v 

Řádem vymezené kategorii činnosti „vzájemná spojení“ je zahrnuta rovněž  

i sportovní činnost v podobě např. závodů, soutěží či dalších aktivit. Radioamatérství je sice 

zájmovou činností, avšak rozšířenou a provozovanou ve více než třech čtvrtinách všech států 

světa.  

Radioamatéry sdružuje na mezinárodní úrovni Mezinárodní radioamatérská unie  

(IARU – International Amateur Radio Union). Od založení v roce 1925 počet států sdružených 

v IARU vzrostl na více než 150 s celkovým počtem více než 1,5 mil radioamatérů. Etické  

a provozní postupy pro provozování radioamatérské činnosti definuje IARU ve svém manuálu, 

který je zaměřen především na „kodex chování radioamatéra“. Znalost a dodržování takto 

stanovených etických a provozních postupů je pro radioamatéra stejně důležitá jako je znalost 

národních předpisů a pravidel, základů elektrotechniky, elektroniky, konstrukce anténních 

systémů, šíření rádiových vln, bezpečnosti atd. Výrazně oceňovanými přínosy amatérské služby 

jsou dlouhodobé zvyšování odborných znalostí včetně technické a provozní připravenosti 
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radioamatérů, které mají uplatnění v pohotovém zajišťování spojení v případech neštěstí a 

katastrof. 

Hlavním principem předkládaného návrhu vyhlášky je tedy stanovení nezbytných  

a minimálních národních technických a provozních pravidel pro provozování amatérské 

služby a družicové amatérské služby, a to bez nároku na rozšíření administrativní činnosti jak 

na straně radioamatérů, tak na straně státní správy. Pravidla jsou stanovena zejména s ohledem 

na potřebnou aktualizaci předmětné problematiky v přímé návaznosti na aktuální znění 

Radiokomunikačního řádu (vydání ze září 2016), na aktuální znění vyhlášky č. 423/2017 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem  

(národní kmitočtová tabulka, dále i NKT), ze dne 29. listopadu 2017 a následně na nově 

aktualizovaná znění doporučení CEPT, která se týkají zejména výkonu praxe amatérské služby 

mimo území ČR a platnosti průkazů odborné způsobilosti pro tuto činnost.  

Dalším z hlavních principů předkládaného návrhu vyhlášky je současně i nezbytnost provedení 

změn s ohledem na aktuální posun v praktickém výkonu činnosti v rámci radioamatérské praxe 

zvláště s ohledem na technický pokrok za období posledních 13 let od data platnosti původního 

právního předpisu. 

Předkládaný návrh vyhlášky rovněž zachovává princip vymahatelnosti stanovených povinností. 

Vymahatelnost je založena na výkonu institutu kontroly elektronických komunikací podle 

zákona o elektronických komunikacích. Pokud při výkonu kontroly elektronických komunikací 

zjistí pověřený úřad (Český telekomunikační Úřad, dále jen „Úřad“) neplnění povinností a 

podmínek stanovených touto vyhláškou, jejichž plnění je nezbytně součástí podmínek 

definovaných Radioamatérským oprávněním, případně dalších takto vymezených podmínek, 

může stanovit nápravná opatření včetně případného uložení sankce, a to podle příslušných 

ustanovení zákona o elektronických komunikacích.  

B. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, K JEHOŽ 

PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU 

VYDÁNÍ 

Předkládaný návrh vyhlášky byl vypracován na základě zmocnění obsaženého  

v § 150 odst. 2 k provedení § 16 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

C. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE, 

JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI 

PRÁVA EVROPSKÉ UNIE 

Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva Evropské unie a zohledňuje rovněž 

i legislativní záměry Evropské unie, pokud jde o zajištění účelného využívání rádiového 

spektra. Tento stav je zajištěn zejména důsledným navázáním navrhovaného právního předpisu 

na aktuální znění vyhlášky č. 423/2017 Sb., kterou se mění vyhláška  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBJ2HAJ9M)



3 

 

č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (Národní kmitočtová tabulka, dále jen 

NKT), ze dne 29. listopadu 2017. 

D. ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU  

Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu s čl. 10a a 10b Ústavy České republiky, Listinou 

základních práv a svobod a dalšími právními předpisy České republiky, naplňuje mezinárodní 

smlouvy, jimiž je Česká republika v oblasti elektronických komunikací vázána a je v souladu 

se závazky vyplývajícími z členství České republiky v EU, ITU a CEPT. 

E. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY A NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 

V ČESKÉ REPUBLICE, DÁLE SOCIÁLNÍ DOPADY, VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY 

OBYVATEL, ZEJMÉNA OSOBY SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné dopady na uvedené rozpočty, osoby ani na životní 

prostředí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o technický právní předpis, který nepřinese nové ani rozsáhlé 

dopady, požádal předkladatel v souladu s částí I. čl. 3.8 písm. i) Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) o udělení výjimky z vyhodnocení dopadů regulace. Tato výjimka byla 

předkladateli udělena. 

F. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU 

K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN  

Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu se zásadou zákazu diskriminace, stejně tak se nijak 

nedotýká rovnosti mužů a žen. 

G. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ SOUKROMÍ 

A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu s principem ochrany soukromí a osobních údajů 

a je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

H. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

Předkládaný návrh vyhlášky nevytváří, vzhledem ke svému obsahu, žádná korupční rizika. 

Navíc, ani za současné právní úpravy nelze konstatovat, že by byla nějaká korupční rizika 

identifikována. 

I. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá negativní dopady na bezpečnost nebo obranu státu. Naopak 

provoz amatérské radiokomunikační služby může být státu a jeho občanům prospěšný v případě 

přírodních katastrof, kdy může dojít k výpadku jiných telekomunikačních sítí.  
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V minulosti nouzová spolupráce radioamatérů zajišťujících komunikaci záchranným složkám 

státu vedla k záchraně životů.  

 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBJ2HAJ9M)



5 

 

II. Zvláštní část 

K textu předkládaného návrhu vyhlášky: 

Text ve značném rozsahu upravuje a doplňuje stávající vyhlášku č. 156/2005 Sb.,  

o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby,  

ze dne 19. dubna 2005. Důvodem rozsáhlých změn a úprav je nezbytnost promítnout do textu 

zejména: 

- aktuální znění článku 25 Radiokomunikačního řádu – vydání ze září 2016  

(Radio Regulations – edition of 2016, dále jen Řád), 

- aktuální znění vyhlášky č. 423/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb.,  

o plánu přidělení kmitočtových pásem (NKT), ze dne 29. listopadu 2017, 

- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích dále i ZEK), ve znění pozdějších předpisů, 

- aktuální znění doporučení CEPT T/R 61-01 „CEPT radio amateur licence“ z ledna 2018, 

- aktuální znění doporučení CEPT T/R 61-02 „ Harmonised Amateur Radio Examination 

Certificate“ z února 2018, 

- aktuální znění doporučení CEPT ECC(05)06 „ CEPT Novice Radio Amateur 

Licence“ z ledna 2018, 

- úpravy vyvolané aktuálním posunem v praktickém výkonu činnosti v rámci radioamatérské 

praxe zvláště s ohledem na technický pokrok za období posledních 13 let od data platnosti 

stávajícího právního předpisu. 

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je aktualizovat technické a provozní podmínky 

amatérské služby a družicové amatérské služby, tj. zapracovat změny vyplývající ze zmíněných 

výchozích dokumentů, které jsou relevantní pro oblast činnosti amatérské služby a družicové 

amatérské služby a vytvořit tak soubor aktuálních jasně definovaných minimálních 

postačujících pravidel, a to bez nároku na rozšíření administrativní činnosti jak na straně 

radioamatérů, tak na straně státní správy (Úřadu). 

ČÁST PRVNÍ  

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

 § 1 

S ohledem na současnou legislativní praxi a na následný někdy velmi problematický stav 

vzájemné návaznosti některých zákonů a prováděcích předpisů, které se týkají stejné či 

obdobné problematiky, je považováno za nezbytné uvést v textu vyhlášky přesnou citaci definic 

pojmů relevantních k řešené problematice. Toto platí zejména pro takto úzce zaměřený odborný 

předpis. Jsou vymezeny používané pojmy a zkratky v aktuálních souvislostech navrhovaného 

znění vyhlášky. Pojmy a definice jsou použity tak, jak stanovuje NKT nebo Řád. Definice 

pojmů jsou uspořádány v rámci §1 do logických skupin. 

Texty ustanovení jednotlivých písmen §1 vymezují pojmy: 

a)  „Amatérská služba“ v souladu s NKT (bod 1.56). Zde je považováno za podstatné zdůraznit, 

že v kategorii činnosti „vzájemná spojení“ je zahrnuta rovněž i sportovní činnost v podobě 
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např. „závodů“ či dalších aktivit, jak je zmíněno  

např. v §3 odst.2, §5 odst. 5 či §7 odst. 4 a dalších. Dále pak je vhodné připomenout, že 

oficiální pojem „amatér“ je většinově v praxi nahrazován pojmem „radioamatér“. 

b)  „Družicová amatérská služba“ s ohledem na jeho použití v dalším textu návrhu vyhlášky a 

v souladu s NKT (bod 1.57). 

c)  „Stanice“ jako amatérská stanice“ s ohledem na navrhovaný text vyhlášky. 

f) „Průkaz operátora třídy A“ s ohledem na definici průkazu odborné způsobilosti HAREC ve 

smyslu aktuálního znění doporučení CEPT T/R 61-02. 

g) Průkaz operátora třídy N“ s ohledem na definici průkazu odborné způsobilosti NOVICE ve 

smyslu aktuálního znění doporučení CEPT ECC(05)06. 

i)  „Amatérský maják“ s ohledem na další navrhovaný text vyhlášky. 

j)  „Amatérský převáděč“ s ohledem na princip činnosti tohoto radiokomunikačního zařízení a 

s přihlédnutím k dosavadnímu vývoji techniky, který umožňuje i dálkové ovládání zařízení 

či přepravu modulačních signálů prostřednictvím síťového datového rozhraní a 

prostřednictvím nástrojů počítačového software. 

k)  „Neobsluhovaná stanice“ s ohledem na další navrhovaný text vyhlášky. 

q)  „Klubová stanice“ s ohledem na současné znění ZEK. 

o) „radioamatérské oprávnění“ pojem za zaveden s ohledem na trvalou praxi Úřadu a text jím 

vydávaných oprávnění tohoto typu tak, aby nevznikla potřeba stávající vyhovující praxi 

měnit. Ve smyslu zavedeného pojmu je upraven i následující text předpisu. 

r)  „Maximální výstupní výkon“ s ohledem na NKT (bod 1.157). 

s)  „Hodnota e.i.r.p.“ s ohledem na NKT (bod 1.161). 

t)  „Kódování“ s ohledem na další text návrhu vyhlášky. 

u)  „Šifrování“ s ohledem na další text návrhu vyhlášky. 

v)  „Nežádoucí vyzařování“ s ohledem na NKT (bod 1.146). 

w) „služba“ s ohledem na NKT (bod 1.19) 

 

Odůvodnění textu ustanovení jednotlivých odstavců v dalších paragrafech vyhlášky je 

následující: 

ČÁST DRUHÁ  

PROVOZNÍ PODMÍNKY AMATÉRSKÉ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY  

§ 2  

Radioamatérské oprávnění 

(1) Text vymezuje typy vydávaných radioamatérských oprávnění  

(2) Text vymezuje podmínky pro vydání radioamatérských oprávnění podle (1). 

(3) a (4) Text vymezuje podmínky pro provozování stanice cizím státním příslušníkem 

na území ČR, a to ve smyslu aktuálního znění doporučení CEPT T/R 61-02, T/R 61-01 

a ECC (05) 06. V textu je použito exaktní vymezení doby pobytu cizího státního 

příslušníka nepřesahující 90 dnů, ve které může pro vysílání využívat své vlastní oprávnění. 
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§ 3  

Provozování stanice  

(1) Text vymezuje účel a podmínky provozování stanice s ohledem na logiku navrhovaného 

textu vyhlášky. 

(2) Text vymezuje v souladu se zněním čl. 25 Řádu povinnost operátora nezamezovat možnost 

příjmu vysílané zprávy šifrováním, a to v návaznosti na význam pojmů „Šifrování“ (§1 

písm. u)) a „Kódování“ (§1 písm. t)) v rámci provozu stanice. 

(3) Text vymezuje povinnosti držitele radioamatérského oprávnění při využití stanice 

jednotlivce během závodu více operátory.  

(6) Text zobecňuje povinnosti operátora, který není držitelem průkazu třídy A nebo nebo třídy 

N kromě klubové stanice i na stanici jednotlivce. 

§ 4  

Třídy operátorů  

(2) Text stanovuje limity maximálního výstupního výkonu vysílacího zařízení pro jednotlivé 

třídy operátorů. Pro třídu N je nově zaváděn limit 100W. Důvodem pro zavedení limitu je 

ohled na změny v prostředí amatérské služby a družicové amatérské služby za období 

posledních 13 let od data platnosti původního právního předpisu (např. obecné zvýšení 

úrovně rádiového rušení z prakticky všech existujících interferenčních zdrojů či úrovně 

výstupních výkonů běžně komerčně dostupných vysílacích zařízení pro tyto službuy, atd) a 

z toho vyplývající požadavky a návrhy prezentované hlavními subjekty sdružujícími 

operátory amatérské služby a družicové amatérské služby (např. Český radioklub, ČAV, a.j.) 

. 

(3) Text doplňuje vymezení povinnosti operátora neobsluhované stanice vůči Úřadu. 

(4) Text vymezuje limity maximálního výstupního výkonu pro operátora třídy A během 

mezinárodního radioamatérského závodu nebo při spojení využívajícím pasivní odraz od 

mimozemských objektů. 

(6) Text vymezuje limit pro maximální výstupní výkon neobsluhované stanice.  

(7) Text vymezuje podmínky pro provoz majáku pro rádiový orientační běh (Amateur Radio 

Direction Finding – ARDF). Vzhledem k tomu, že kmitočtová pásma označovaná zkráceně 

jako 3,6 MHz a 145 MHz jsou přidělena pro amatérskou radiokomunikační službu se 

statutem přednostního přidělení po operátorskou třídu A i N je nově zavedeno zvýšení 

hodnoty maximálního výstupního výkonu ze 2W na 5W pro rádiové kmitočty v rozsahu 

3 520 – 3 750 kHz a z 500 mW na 1W v rozsazích 144,5 – 144,775 MHz a 145,225 – 

145,575 MHz. Důvodem je postupný vývoj provozu v prostředí rádiového orientačního 

běhu. 

(8)  Text vymezuje rozsah povinností pořadatele závodů či tréninků radioamatérského 

orientačního běhu, které je nezbytné dodržet, aby bylo možno kmitočty určené pro majáky 

pro rádiový orientační běh provozovat v souladu s podmínkami, které stanoví ZEK. 

(9) Text upravuje podmínky pro krátkodobý provoz amatérského majáku. 
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§ 5  

Klubové stanice  

(1) až (3) Text detailněji vymezuje povinnosti vedoucího a dalších operátorů při provozu 

klubové stanice a při vedení staničního deníku, a to zejména s ohledem na vývoj praxe 

v provozu amatérské služby a družicové amatérské služby za posledních 14 let.  

 

§ 6  

Stanoviště stanice  

(1) Text vymezuje s ohledem na současnou praxi i možnost provozovat stanici jako dálkově 

ovládanou např. v tzv. režimu stanice „Unattended“ či „Remote“. 

(2) Text vyjímá z povinnosti doplňovat při přechodném provozu stanice z jiného pevného 

stanoviště či z pohyblivého stanoviště volací značku doplňkovým označením rovněž 

stanice vysílající se speciální časově omezenou značkou během příležitostných akcí. 

(3) Text ukládá povinnost operátorovi doplnit volací značku údajem „/mm“ při provozu 

stanice umístěné na prostředku námořní lodní dopravy a údajem „/am“ při provozu 

stanice umístěné na prostředku letecké dopravy. 

(4) Text vymezuje povinnost pro operátory v podobě omezení možnosti současného provozu 

několika stanic operátora v jednom kmitočtovém pásmu. 

§ 7  

Obsah vysílání  

(1) a (2) Text vymezuje z pohledu možného obsahu vysílání operátorům explicitní 

povinnost dodržování zásad ochrany základních lidských práv a svobod ve smyslu 

právního řádu České republiky a dále povinnost zdržet se vulgárních výrazů včetně urážek 

jiných osob. Je považováno za zcela zásadní, že z obecných důvodů a zcela principiálně 

nelze rezignovat na úsilí a snahu o omezení nevhodného způsobu komunikace (včetně 

vulgarit a urážek) právě z pohledu této vyhlášky, která se dotýká provozu amatérské služby 

a družicové amatérské služby, a to v přímé návaznosti na etické a provozní postupy 

definované IARU. 

ČÁST TŘETÍ  

TECHNICKÉ PODMÍNKY AMATÉRSKÉ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY  

§ 8  

Požadavky na stanice 

(1) Text novým způsobem plně v souladu s platným zněním Dodatku 3 Řádu stanovuje limity 

výkonu jednotlivých složek nežádoucího vyzařování, které jsou závazné pro stanice 

amatérské služby a družicové amatérské služby. 

 (4) Text vymezuje s ohledem na výkon státní kontroly elektronických komunikací a s ohledem 

na vývoj v posledních 14 letech povinné vybavení stanoviště pro účely měření vysílacího 

rádiového zařízení výstupními konektory volitelně typu UHF, 7/16, N, SMA nebo BNC. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ  

Zrušovací ustanovení 

§ 9  

Text uvádí zrušovací ustanovení. 

 

§ 10 

Účinnost 

Text stanovuje účinnost předkládaného návrhu vyhlášky. 

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. ……………… Sb. 

OPERÁTORSKÉ TŘÍDY  

V Tabulkách 1 a 2 jsou ve sloupci Provozní podmínky pro každé kmitočtové pásmo amatérské 

služby a družicové amatérské služby (dále ARS) uvedeny jak provozní status ARS, tak i 

výkonové omezení v souladu s podmínkami stanovenými NKT a vyhláškou. 

Kmitočtová pásma pro ARS jsou vymezena v souladu s NKT. 

Ve sloupci Poznámka odůvodnění jsou uvedeny změny oproti původní Vyhl. 156/2005 Sb. 

 

Tabulka 1: Operátorská třída A  

Kmitočtové pásmo Provozní podmínky 
Poznámka odůvodnění 

Od Do 
Status 

ARS*) 

Výkonové 

omezení 

135,70 

kHz 
137,80 kHz SI) 1 W e.i.r.p. 

Doplněno výkon. omezení podle 

NKT bod 5.67A 

472 kHz 479 kHz S 1 W e.i.r.p. 

Doplněno kmitočtové pásmo se 

statusem a výkon. omezením podle 

NKT bod 5.80A 

1 750 kHz 1 800 kHz S 10 W pY 

Doplněno kmitočtové pásmo (NKT 

CZ4) se statusem, výkon. 

omezením a šířkou kmitočtového 

pásma podle NKT bod 5.96 

1 810 kHz 1 850 kHz P dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

1 850 kHz 2 000 kHz NIB 10 W pY 

Sloučeno kmitočtové pásmo (NKT 

CZ4)  

s výkon. omezením podle NKT bod 

5.96 

3 500 kHz 3 800 kHz P dle § 4 Doplněno výkonové omezení 

5 351,5 

kHz 

5 366,5 

kHz 
S  

15 W 

e.i.r.p. 

Doplněno kmitočtové pásmo se 

statusem a výkon. omezením podle 

NKT bod 5.133B 

7 000 kHz 7 200 kHz P dle § 4 
Sloučeno kmitočtové pásmo a 

doplněno 
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výkon. omezení  

10 100 

kHz 
10 150 kHz S III) dle § 4 

Sloučeno kmitočtové pásmo a 

upraven status(druhy provozu) a 

doplněno výkon. omezení 

14 000 

kHz 
14 350 kHz 

P dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

18 068 

kHz 
18 168 kHz 

21,00 

MHz 
21,45 MHz 

24,89 

MHz 
24,99 MHz 

28,00 

MHz 
29,70 MHz 

50 MHz 52 MHz S dle § 4 
Upraven status dle NKT a doplněno 

výkon. omezení 

70,1 MHz 70,3 MHz  S 10 W 
Doplněno kmitočtové pásmo se 

statusem podle NKT (CZ5).  

144 MHz 146 MHz 
P dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

430 MHz 440 MHz 

1 240 

MHz 
1 300 MHz S 

dle § 4 Doplněno výkon. omezení 
2 300 

MHz 
2 450 MHz S 

3 400 

MHz 
3 401 MHz S 100 W 

Rozděleno kmitočtové pásmo, 

upraven status a výkon. Výkon. 

omezení podle NKT (CZ7) 

3 401 

MHz 
3 405 MHz NIB 10 W 

Rozděleno kmitočtové pásmo, 

upraven status a výkon. omezení 

podle NKT (CZ7) 

5 650 

MHz 
5 850 MHz 

S dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

10,00 GHz 10,50 GHz 

24,00 GHz 24,05 GHz P dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

24,05 GHz 24,25 GHz S dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

47,00 GHz 47,20 GHz P dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

75,50 GHz 76 GHz  S dle § 4 
Doplněno výkon. omezení, pásmo 

využito podle NKT (CZ8) 

76,00 GHz 77,50 GHz S dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

77,50 GHz 78,00 GHz P dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

78,00 GHz 81,00 GHz 

S dle § 4 Doplněno výkon. omezení 122,25 

GHz 

123,00 

GHz 

134,00 

GHz 

136,00 

GHz 
P dle § 4 Doplněno výkon. omezení 
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136,00 

GHz 

141,00 

GHz 
S dle § 4 Doplněno výkon. omezení  

241,00 

GHz 

248,00 

GHz 

248,00 

GHz 

250,00 

GHz 
P dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

 

 

 

Komentář k odůvodnění přidělení kmitočtového pásma 70,1 – 70,3 MHz: 

Možnost využití pásma 70,1 – 70,3 MHz vychází z původního Evropského záměru 

harmonizace, prezentovaného v ERC REP 25 (ECA table). Kmitočtové pásmo 70,0 – 70,45 

MHz je v ČR přednostně přiděleno pro necivilní využití a je ve výhradní správě resortu MO. 

Dodatečné podružné přidělení kmitočtového pásma 70,1 – 70,3 MHz v souladu s NKT a podle 

poznámky CZ5 bylo proto s resortem MO koordinováno.  

Stanovený způsob využívání rádiového spektra v úseku 70,1 – 70,3 MHz ARS respektuje 

současnou praxi v okolních a dalších zemích Evropy právě z pohledu běžného provozu ARS. 

Rádiové kmitočty v různých úsecích kmitočtového pásma 70,0 – 70,5 MHz jsou v okolních 

zemích využívány bez plošného omezení.  

Rovněž je nezbytné i zdůraznit samotný charakter provozu ARS, který ze svojí podstaty při 

podružném přidělení vznik škodlivého rušení zásadně omezuje. Radioamatér z principu ke 

komunikaci dlouhodobě nepoužívá fixní kmitočty, obsazeným komunikačním kanálům se 

vyhýbá a vyhledává kanály neobsazené, které mu mohou zajistit v první řadě příjmovou část 

komunikace.  

Proto je stanoven způsob využití kmitočtového úseku70,1 – 70,3 MHz pro ARS v rámci statutu 

podružného (sekundárního-S) přidělení s maximálním výstupním výkonem vysílacího zařízení 

10 W, a to bez plošného omezení. Tento způsob využití je ze strany MO akceptován bez 

připomínek. 

 

Komentář k odůvodnění přidělení kmitočtového pásma 3 400 – 3 405 MHz: 

Cílem navrhované úpravy je vymezit podmínky, které berou v potaz reálné souvislosti přidělení 

konkrétního pásma rádiových kmitočtů. Dále pak je nutno rovněž zdůraznit samotný charakter 

radioamatérského provozu, který ze svojí podstaty rušení zásadně potlačuje. Radioamatér z 

principu ke komunikaci dlouhodobě nepoužívá fixní kmitočty, obsazeným komunikačním 

kanálům se vyhýbá a vyhledává kanály neobsazené, které mu mohou zajistit v první řadě 

příjmovou část komunikace.  

Na základě výše uvedeného a s ohledem na postupný rozvoj systémů MFCN (5G) předkládaný 

návrh vyhlášky částečně omezuje pásmo určené k využití ARS na rozsah 3 400 – 3 405 MHz s 

rozdělením na dvě části.  
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Úsek 3400 – 3401 MHz bude možno využívat v rámci statutu podružného (sekundárního-S) 

přidělení pro ARS s maximálním výstupním výkonem vysílacího zařízení 100W.  

Úsek 3401 – 3405 MHz bude možno využívat v rámci statutu přidělení na neinterferenční bázi 

(NIB) pro ARS s maximálním výstupním výkonem vysílacího zařízení 10W, a to pouze v rámci 

operátorské třídy A. 

Nicméně s ohledem na skutečnost postupného rozvoje a významu systémů MFCN (5G) v 

pásmu 3 400 – 3 800 MHz se předpokládá možná nezbytná budoucí úprava způsobu využití 

kmitočtového úseku 3 400 – 3 405 MHz ARS, a sice v horizontu navazujícím na závěry 

následující světové radiokomunikační konference WRC 19, dále pak návaznosti na následnou 

úpravu Plánu přidělení kmitočtových pásem (NKT) a současně v návaznosti na další relevantní 

dokumenty závazné pro ČR v rámci EU. 

 

Tabulka 2: Operátorská třída N  

Kmitočtové pásmo  Provozní podmínky 

Poznámka odůvodnění 
Od Do 

Status 

ARS*) 

Výkonové 

omezení 

pX 

1 810 kHz  1 850 kHz  P  dle § 4 
Rozšířeno kmitočtové pásmo dle 

NKT a doplněno výkon. omezení 

1 850 kHz  2 000 kHz NIB 10W pY 

Doplněno výkon. omezení podle 

NKT bod 5.96, kmitočtové pásmo 

využíváno podle (NKT CZ4) 

3 500 kHz  3 800 kHz  

P  dle § 4 
Rozšířeno kmitočtové pásmo dle 

NKT a doplněno výkon. omezení 

21,00 

MHz  
21,45 MHz  

28,00 

MHz  
29,70 MHz  

50 MHz  52 MHz  S dle § 4 

Doplněno kmitočtové pásmo 

včetně statusu dle NKT a doplněno 

výkon. omezení 

144 MHz  146 MHz  
P  dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

430 MHz  440 MHz  

1 240 

MHz  
1 300 MHz  

S  dle § 4 Doplněno výkon. omezení 
2 300 

MHz  
2 450 MHz  

3 400 

MHz  
3 401 MHz  S dle § 4 

Upraveno kmitočtové pásmo a 

status dle NKT a doplněno výkon. 

omezení 

5 650 

MHz  
5 850 MHz  

S  dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

10,00 GHz  10,50 GHz  
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24,00 GHz  24,05 GHz  P  dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

24,05 GHz  24,25 GHz  S  dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

47,00 GHz  47,20 GHz  P  dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

75,50 GHz  76,00 GHz  S  dle § 4 
Doplněno výkon. omezení, pásmo 

využito podle NKT (CZ8) 

76,00 GHz  77,50 GHz  S  dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

77,50 GHz  78,00 GHz  P  dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

78,00 GHz  81,00 GHz  

S  dle § 4 Doplněno výkon. omezení 122,25 

GHz  

123,00 

GHz  

134,00 

GHz  

136,00 

GHz  
P  dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

136,00 

GHz  

141,00 

GHz  
S  dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

241,00 

GHz  

248,00 

GHz  

248,00 

GHz  

250,00 

GHz  
P  dle § 4 Doplněno výkon. omezení 

 

*) poznámky ke statutu ARS 

Formulace jednotlivých poznámek byly upraveny a aktualizovány s ohledem na znění a obsah 

navrhovaného textu vyhlášky.  

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. …………………. Sb. 

DRUH PROVOZU 

(1) Text vychází ze současného znění Dodatku 1 Řádu. 

(2) Text uvádí tabulku jednotlivých symbolů kódového označení základní charakteristiky třídy 

vysílání. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBJ2HAJ9M)


