
IV.  

 MPO 1920/19/71600/01000 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o technických a provozních podmínkách amatérské služby a družicové amatérské služby 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně průmyslu a obchodu dne 20. března 
2019, s termínem dodání stanovisek do 10. dubna 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

ČTÚ 1. K § 1 písm. t) 
Zkratku EIRP a její plný název je třeba uvést do souladu s kapitolou 1 bod I 
přílohy k NKT, tedy e.i.r.p. Ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

ČTÚ 2. K § 3 odst. 2 
Stanice komunikující s družicovou stanicí se označuje jako pozemská 
stanice, nikoliv pozemní. 
 
Odůvodnění: 
Je třeba dodržet terminologii v Kapitole 1 bod II Oddíl IV 1.63 národní 
kmitočtové tabulky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

ČTÚ 3. K § 4 odst. 7 písm. c) 
Namísto slov výstupním výkonem EIRP navrhujeme použít slova hodnotou 
e.i.r.p. 
 
Odůvodnění: 
Samotná zkratka e.i.r.p. znamená podle národní kmitočtové tabulky 
ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon. 

Akceptováno. 
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Odbornou terminologii je třeba používat přesně tak, jak je stanoví národní 
kmitočtová tabulka. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

ČTÚ 4. K § 4 odst. 9 
Namísto slov výkonem omezeným na 100 mW EIRP navrhujeme použít 
slova hodnotou e.i.r.p. omezenou 100 mW. 
 
Odůvodnění: 
Viz výše k bodu 14. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

ČTÚ 5. K § 6 odst. 3 
Žádáme za slovo prostředku a před slova lodní dopravy vložit slovo 
námořní. 

 
Odůvodnění: 
Doplněk volací značky "/mm" není určen pro stanice na lodích vnitrozemské 
plavby, což dokumentuje samotná zkratka mm vytvořená z anglického 
výrazu Maritime Mobile. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 

ČTÚ 6. K poznámce II 
Nesouhlasíme se zněním této poznámky. Podle NKT není tento úsek 
přidělen amatérské radiokomunikační službě. V předkládací zprávě se 
uvádí, že změna je vyvolána aktualizací NKT, ale zde dochází k rozporu 
s NKT. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Poznámka II) vypuštěna, předkládací zpráva a 
odůvodnění upraveno 

ČTÚ 7. Ke kmitočtovému pásmu 70,1 – 70,3 statut ARS 
Žádáme odstranění poznámky IV). Kromě formulační nepřesnosti (státy, 
které toto pásmo neposkytují), dochází k rozporu s již udělenými 
individuálními oprávněními (dále jen „IO“) pro pásmo 70 MHz, kde jsou 
výkonová omezení stanovena pro kruhové výseče, nikoliv paušálně pro 
hraniční vzdálenost 15 km. Není rovněž zřejmé, kdo tyto informace bude 
zjišťovat. Navíc maximální povolený e.r.p. (efektivní vyzářený výkon) v IO 
je 10 W, navrhovaná úprava je však volnější. 

Akceptováno. 
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Možnost využití a ověření tohoto pásma pro ARS proběhla již v minulosti, a 
to v režimu IO pro experimentální účely. Zde byly stanoveny omezující 
výkonové limity. V průběhu tohoto experimentálního období nebyl z 
radioamatérské komunity obdržen jakýkoliv podnět, aby Český 
telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) podmínky udělování IO přehodnotil. 
Považujeme za krajně nevhodné po přechodu z experimentálního režimu 
do normálního režimu zcela ignorovat podmínky, na základě kterých byly 
kmitočty využívány v experimentálním období. 
 
Jako další podstatný argument uvádíme, že předmětné pásmo je sdíleno s 
necivilním využitím, a to na primární úrovni, kdy byl experimentální 
amatérský provoz umožněn na základě souhlasného stanoviska 
Ministerstva obrany ČR. To podmínilo využití amatérského pásma za 
určitých podmínek. V tuto chvíli je návrh 20 W nad rámcem těchto 
podmínek, což je nepřípustné. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

ČTÚ 8. K poznámce V) 
Nesouhlasíme se zněním poznámky. Není zřejmé a odůvodněné, na 
základě čeho může ČTÚ toto stanovit. Viz rovněž argumentaci pod bodem 
21. Dále je zde opět chybně uvedena zkratka EIRP. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Poznámka V) vypuštěna. 

ČTÚ 1. K § 1 obecně 
Některé pojmy (v odůvodnění se uvádí číselné označení bodů vyhlášky 
105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová 
tabulka), ve znění vyhlášky č. 423/2017 Sb.) jsou uvedeny duplicitně 
s národní kmitočtovou tabulkou (dále jen „NKT“).  
Doporučujeme zvážit jejich vypuštění a definovat pouze pojmy, které 
vyhláška v dalším textu používá, resp. rozvádí. 
 
Odůvodnění:  
Při definování pojmů je třeba mít na zřeteli čl. 40 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, podle kterého se vymezují pouze nové právní termíny. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 

Zdůvodnění: 

Uvedení zmíněných pojmů jako citace pojmů 
uvedených ve vyhlášce 105/2010 Sb., o plánu 
přidělení kmitočtových pásem (národní 
kmitočtová tabulka) ve znění vyhlášky č. 
423/2017 Sb., která je pro výkon správy 
rádiového spektra zásadní tím, že zavádí 
závazná pravidla a terminologii 
Radiokomunikačního řádu ITU 2016, je 
považováno pro text navrhované vyhlášky za 
zásadní. Důvodem je nezbytná snaha o 
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dosažení jednoznačnosti textu navrhované 
vyhlášky a jejího souladu s ostatními 
navazujícími předpisy a zejména pak 
s Radiokomunikačním řádem ITU. 

ČTÚ 2. K poznámce pod čarou č. 2 
Zkratka doporučení ECC, na něž je v písmeni g) odkazováno, není ve 
vyhlášce vymezena. 
Doporučujeme buď uvést v poznámce pod čarou plný název, nebo zkratku 
v § 1 vymezit obdobně jako zkratku CEPT v písmeni o). 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

ČTÚ 3. K § 1 písm. h) a k)  
Navrhujeme předřadit písmeno k) před písmeno h) s příslušným 
přejmenováním ostatních písmen.  
 
Odůvodnění: 
Osoba operátora definovaná teprve v písmeni k) je poprvé použita už 
v písmeni h). 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

ČTÚ 4. K § 1 písm. l), m) a n)  
Vzhledem k legislativní zkratce zavedené v písmeni f) navrhujeme 
v písmenech l), m) a n) namísto slov průkazu třídy A uvést průkazu 
HAREC. 
 
V písmeni n) doporučujeme na konci za slova staničního deníku doplnit text 
podle § 5 odst. 1. 
 
Odůvodnění: 
Podrobnější výklad o tom, jaké záznamy se do staničního deníku provádějí, 
je uveden až v § 5. Bylo by tedy vhodné doplnit do písmene n) odkaz na 
toto ustanovení, aby bylo patrno, o jaký staniční deník jde. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 

ČTÚ 5. K poznámkám pod čarou č. 3 a č. 4 
V souladu s č. 47 odst. 2 a 3 Legislativních pravidel vlády je třeba upravit 
poznámky pod čarou č. 3 a č. 4 následovně: 

Akceptováno. 
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3) Kapitola 1 bod II oddíl VI bod 1.157 přílohy k vyhlášce č. 105/2010 Sb., o 
plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), ve znění 
vyhlášky č. 423/2017 Sb. 
 
4) Kapitola 1 bod II oddíl VI bod 1.161 přílohy k vyhlášce č. 105/2010 Sb. 
 
Zároveň upozorňujeme na nutnost v celém textu vyhlášky doplnit číselné 
odkazy na poznámky pod čarou kulatou poloviční závorkou a stejně tak i 
číselné označení samotných poznámek pod čarou. 
 
Tyto připomínky jsou doporučující. 

ČTÚ 6. Písmeno t) doporučujeme formulovat s ohledem na úvodní větu 
ustanovení § 1 následovně: 

 
t) hodnotou e.i.r.p. hodnota ekvivalentního izotropicky vyzářeného výkonu4) 
(Equivalent Isotropically Radiated Power), 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 

ČTÚ 7. K poznámce pod čarou č. 5 
Doporučujeme upravit obdobně jako poznámku č. 4 – viz připomínka pod 
bodem 5. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

ČTÚ 8. K § 2 odst. 1 
V § 1 písm. p) je vymezen pojem oprávnění, takže jej doporučujeme dále 
v textu používat namísto pojmu individuální oprávnění. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

ČTÚ 9. K § 2 odst. 2 
Doporučujeme doplnit uvozovky dále jen „Úřad“ v zavedené legislativní 
zkratce. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Daná legislativní zkratka je již zavedena v 
zákoně č. 127/2005 Sb., k jehož provedení se 
vyhláška vydává, a její znovuzavádění v textu 
vyhlášky je tedy zbytečné. 

ČTÚ 10. K poznámce pod čarou č. 8 
V poznámce pod čarou má být uvedeno doporučení CEPT T/R 61-01, které 
se týká vzájemného uznávání. 

Akceptováno. 
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Tato připomínka je doporučující. 

ČTÚ 11. K § 3 odst. 6 
Vzhledem k legislativním zkratkám zavedeným v § 1 písm. f) a g) 
navrhujeme namísto slov průkazu třídy A uvést průkazu HAREC a namísto 
slov průkazu třídy N uvést průkazu NOVICE. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 

ČTÚ 12. K § 5 odst. 1 
Ve druhé větě doporučujeme namísto předložky k vložit sloveso je. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

ČTÚ 13. K § 7 odst. 2 
Doporučujeme uvést závěr věty ve znění včetně urážek jiných osob. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem je nikoho neurážet, není důvod takové osoby vyjmenovávat. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

ČTÚ 14. K příloze č. 1 Tabulka 1 
Legislativní zkratka HAREC pro operátorskou třídu A není nikde zavedena. 
Je zavedena pouze zkratka průkaz HAREC pro operátora třídy A. Slovo 
HAREC proto doporučujeme vypustit. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

ČTÚ 15. K tabulce 2 
Legislativní zkratka NOVICE pro operátorskou třídu N není nikde zavedena. 
Je zavedena pouze zkratka průkaz NOVICE pro operátora třídy N. Slovo 
NOVICE proto doporučujeme vypustit. 
 
Není zřejmý důvod podtržení kmitočtových pásem 75,50 GHz - 76,00 GHz 
a 76,00 GHz - 77,50 GHz. Doporučujeme vyjasnit alespoň v odůvodnění. 
 
Tyto připomínky jsou doporučující. 

Akceptováno. 

ČTÚ 16. K příloze č. 2 
Ve druhém odstavci doporučujeme za zkratku odst. 1 vložit zkratku písm. 
 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBJ2HAKNI)



Stránka 7 (celkem 25) 

V odst. 2 písm. a) body 2 a 3 doporučujeme písmena uvést s kulatou 
poloviční závorkou. 
 
V bodě 5 doporučujeme opět opatřit písmena a a b poloviční kulatou 
závorkou a v písmeni b) sjednotit nesourodé číslování i jeho formát. 
 

Tyto připomínky jsou doporučující. 

OKOM 

Po stránce formální: 

Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální náležitosti týkající 
se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády 
ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění. 

V části C. odůvodnění se hovoří o legislativních záměrech Evropského 
společenství. Od přijetí Lisabonské smlouvy je však nutno hovořit o 
Evropské unii, mělo by tedy být uvedeno „záměry Evropské unie“. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Předmět návrhu vyhlášky není právem EU přímo upraven.  

V širších souvislostech by se návrhu mohla dotýkat směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKOM K § 8 odst. 1 a 2:  Akceptováno. Text upraven. 
Odůvodnění doplněno. 
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Nově se stanoví požadavky na stanice formou výlučného odkazu na 

technické normy. Podle čl. 45a odst. 2 Legislativních pravidel vlády by 

v takovém případě mělo být doplněno odůvodnění návrhu a taktéž by měl 

být stanoven způsob zveřejnění dotčených technických norem, které se 

použitím výlučného odkazu v právním předpise stávají obecně závaznými. 

OKOM K § 8:  

Žádáme, aby se předkladatel vyjádřil k možnému vzniku povinnosti 

notifikovat předpis jako technický předpis ve smyslu směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 

poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby 

informační společnosti, neboť návrhem se mj. stanoví nové technické 

požadavky na amatérské stanice (obzvláště v odst. 1 a 5 tohoto paragrafu). 

Vysvětleno. 
Nové technické požadavky nejsou stanoveny. 
Odstavec 1 je nezbytně formulován tak, aby 
povinnosti ohledně požadavků nežádoucího 
vyzařování byly stanoveny platným způsobem. 
Původní limity stanovené ve vyhl. 156/2005 Sb. 
byly odvozeny z původního znění Dodatku 3 
Radiokomunikačního řádu IRU a od roku 2012 
již tyto hodnoty nejsou platné.  
 
V odstavci 5 jsou stanoveny identické 
požadavky s původní vyhláškou, pouze se 
jedná o rozšíření počtu volitelných typů měřících 
konektorů, což odpovídá technickému vývoji od 
roku 2005. 

OKOM Závěr: 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky 
implementováno právo EU, avšak návrh bude možno považovat za 
bezrozporný s právem EU až po vypořádání výše uvedených 
připomínek. 
 
 
Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

- Doporučujeme provést revizi poznámkového aparátu tak, aby 
odpovídal pravidlům čl. 47 Legislativních pravidel vlády (označování 
kulatou závorkou, tečky na konci poznámky…). Dále upozorňujeme, 
že uvádění textů jiné povahy než právních předpisů ČR, resp. 

Textace HAREC a NOVICE zachována. 
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předpisů Evropské unie zveřejněných v Úředním věstníku EU, 
Legislativní pravidla vlády nedovolují. 

- V § 1 písm. f) a g) jsou zaváděny legislativní zkratky pro průkazy 
HAREC a NOVICE, aniž by s nimi v této podobě dále text vyhlášky 
pracoval (pouze v příloze č. 1 a 2 je v závorce upřesnění „HAREC“ 
a „NOVICE“). V takovém případě ztrácí legislativní zkratky smysl. 

- U § 1 písm. h) máme pochybnosti, zda je neobsluhovaná stanice 
správně definována (vymezením negativně vůči § 6 odst. 1 a 2). 
Pokud by totiž o neobsluhovanou stanici nešlo v případě § 6 odst. 1, 
nespadala by sem stanice dálkově ovládaná, což si zase odporuje 
s definicí amatérského převaděče v písm. j), která naznačuje, že 
dálkově ovládaná stanice je typem stanice neobsluhované. 

- Dále upozorňujeme, že na konci písm. p) a t) v § 1 chybí čárka. 

- U § 2 odst. 2 doporučujeme slovo Úřad uvést uvozovkami podle čl. 
44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 

- V § 4 odst. 6 se poprvé objevuje slovní spojení „maják ARDF“, 
v odst. 8 je pak pouze samostatný akronym „ARDF“. Z laického 
pohledu však není vůbec zřejmé, o jaký pojem se má jednat. 
Doporučujeme proto tedy doplnit příslušnou definici do § 1. 

 
 
 
§1 písm. h) – neakceptováno 
Zdůvodnění:  
Text vymezuje z tohoto pohledu dvě základní 
kategorie zařízení: 

1. Stanice, §1 písm. c) 

2. Neobsluhovaná stanice, §1 písm. h) (nyní 

písm.k)) 

Stanici provozuje operátor, a to i jako dálkově 
ovládanou §6 odst. 1.  
Neobsluhovaná stanice je určena pro 
autonomní provoz tedy bez přímé obsluhy 
operátora. 
Amatérský převaděč je zpravidla provozován 
jako neobsluhovaná stanice ale může být i 
dálkově ovládán (viz odůvodnění). 
 
§1 písm. p) a t) - Akceptováno 
§2 odst.2 – Akceptováno 
Akceptováno, věta změněna 
§4 odst.6 – Akceptováno 
Text s ohledem na akronym přepracován 
 
 
 
 
 
 
 

MZE K textu vyhlášky – úvodní věta: 
Doporučujeme úvodní větu uvést do souladu s Legislativními pravidly vlády. 

V úvodní větě se uvede výčet pouze těch novel, které se dotýkají § 150 
odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb. 

Akceptováno. 

MZE 2. K § 1 písm. v): Akceptováno 
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Navrhujeme slova „(zná použité kódování)“ zařadit do textu písmene bez 
použití závorek. 

MZE 3. K § 2 odst. 2: 
Doporučujeme slova „Českým telekomunikačním úřadem“ vypustit 
a ponechat pouze legislativní zkratku „Úřad“. Tato legislativní zkratka je již 
uvedena v samotném zákoně č. 127/2005 Sb., k jehož provedení se 
vyhláška vydává, a její znovuzavádění v textu vyhlášky je tedy zbytečné. 

Akceptováno 

MZE 4. K § 9: 
Doporučujeme pod text „§ 9“ vložit nadpis „Zrušovací ustanovení“. 

Akceptováno 

MZE 5. K Poznámkám pod čarou: 
Doporučujeme znění poznámek pod čarou a jejich grafickou úpravu uvést 
do souladu s Legislativními pravidly vlády, konkrétně s čl. 47 odst. 3. 

Akceptováno 

MZE 6. Obecně: 
Navrhujeme text vyhlášky podrobit grafické kontrole, např. sjednotit 
používané fonty a velikost písma. 

Akceptováno. 

MZV 
1. Ministerstvo zahraničních věcí v první řadě upozorňuje, že návrh 

vyhlášky trpí celou řadou legislativně technických nedostatků a měl 
by být v tomto ohledu podroben celkové revizi (nadbytečná čárka za 
rokem v názvu vyhlášky, nadpisy částí nejsou uvedeny tučně, části 
lze obecně považovat za nadbytečné, když část první a třetí 
obsahuje toliko jediné ustanovení, legislativní zkratka „Úřad“ v § 2 
odst. 2 není zavedena v souladu s Legislativními pravidly vlády, 
některá ustanovení nejsou zarovnána do bloku apod.). 

2. Celkovou revizi se doporučuje provést i po stránce gramatické, 
především z hlediska nesprávné interpunkce, a současně odstranit 
překlepy (mj. v úvodní části uvádějící zmocnění, v § 4 odst. 9, v § 5 
odst. 1 či v § 6 odst. 1).  

3. Ustanovení § 2 odst. 3 písm. b) postrádá smysl, neboť „pobývat 
nepřetržitě po dobu kratší než….“ může znamenat v zásadě 
jakýkoliv časový úsek. Navrhuje se např. text „délka jeho 
nepřetržitého pobytu v České republice nepřesáhne 90 dnů“. Dále 
se upozorňuje na to, že dokument, na který dotčené ustanovení 
odkazuje v poznámce pod čarou (Doporučení CEPT T/R 61-02), 
danou materii vůbec neupravuje. 

1. Akceptováno, kromě dělení na části. 

Zdůvodnění: Dělení na části je zavedeno 

z důvodu zajištění přehlednosti technického 

předpisu. 

 

 

2. Akceptováno 

 

 

 

3. Akceptováno částečně. 

Vysvětlení:  

Doslovně taková podmínka v současném znění 

Doporučení CEPT skutečně stanovena není, 

nicméně lhůta 90 dnů se obecně odvozuje 

z interpretace textu  

CEPT/R 61-02, část Recommends bod 3)   

 

4. Akceptováno. 
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4. Ustanovení § 3 odst. 1 odkazuje na technické podmínky podle § 4, 
technické podmínky však návrh vyhlášky stanoví ve svém § 8. 

 

 

 

MD 
Obecně  

Doporučujeme text návrhu revidovat se zaměřením zejména na psaní 
interpunkce (například oddělující písmena v § 1), jednotnost typu písma 
(například psaní uvozovek, římských číslic) a velikosti písma (například 
v poznámkách pod čarou) a odstranění překlepů. 

Akceptováno. 

MD 
K poznámkám pod čarou 

V poznámkách pod čarou doporučujeme v souladu s čl. 47 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády (LPV) uvádět výhradně citace právních 
předpisů, případně předpisů Evropské unie. 

Odkazy na poznámky pod čarou uvádět bez mezery za příslušným slovem 
(písmenem nebo znakem); je-li toto slovo v závorce nebo následuje-li za 
tímto slovem závorka, doporučujeme odkaz na poznámku pod čarou uvést 
až za touto závorkou. 

Na konci citovaného právního předpisu v poznámce pod čarou uvádět tečku 
(čl. 47 odst. 4 LPV). 

Akceptováno. 

MD 
K § 2 

Doporučujeme slovo „Úřad“ uvést v uvozovkách. 

Legislativní zkratka je již uvedena v samotném 
zákoně č. 127/2005 Sb., k jehož provedení se 
vyhláška vydává, a její znovuzavádění v textu 
vyhlášky je tedy zbytečné. 

MD 
K § 2 

Doporučujeme použít normativního odkazu na vyhlášku č. 157/2005 Sb. 
Jinak nahradit slovo „zvláštního“ slovem „jiného“ (čl. 45 LPV odst. 4 a 5). 

Akceptováno – slovo jiného, normativní odkaz 
doplněn. 

MD 
K § 2 odst. 4 

Slovo „odst.“ nahradit slovem „odstavce“. 

Akceptováno 

MD 
K § 4 odst. 6 

Doporučujeme slova „kromě majáku ARDF“ nahradit slovy „s výjimkou 
majáku ARDF“ a neuvádět je v závorce. 

Akceptováno – formulace změněna 
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MD 
K § 6 odst. 3  

Dáváme na zváženou nahrazení pojmu „prostředek lodní dopravy“ pojmem 
„plavidlo“. 

Neakceptováno 
Zdůvodnění: 
V textu se jednotně hovoří o prostředcích 
dopravy (námořní lodní a letecké). 

MK K názvu vyhlášky: 
V souladu s čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády nemá být 
čárka za číslovkou „2019“. 

Akceptováno 

MK K úvodní větě vyhlášky: 
Doporučujeme doplnit chybějící čárku za slova „(zákon o elektronických 
komunikacích)“, doplnit mezeru mezi číslo zákona „153/2010“ a zkratku 
„Sb.“ a odstranit čárku za textem „341/2011 Sb.“. Dále doporučujeme nejen 
zde v úvodní větě, ale v celém textu zákona užívat zvolenému písmu 
odpovídající a jednotný typ uvozovek. 

Akceptováno 

MK K nadpisům částí: 
V souladu s čl. 30 odst. 4 Legislativních pravidel vlády doporučujeme texty 
nadpisů jednotlivých částí uvést tučně. 

Akceptováno 

MK K § 1 písm. a): 
Domníváme se, že ustanovení § 1 písm. a) definuje nejen „amatérskou 
radiokomunikační službu“, ale i „amatéra“. Doporučujeme text rozdělit na 
dvě různé definice. 
V definici „amatéra“ by také mělo být upřesněno, kým a k čemu jsou osoby 
„řádně oprávněnými“, a rovněž by měl být vysvětlen význam slova „řádně“ 
(existuje i jiné, mimořádné oprávnění?), případně toto slovo vypuštěno. 

Neakceptováno. 
Zdůvodnění: 
Amatérská radiokomunikační služba je 
vymezena definicí podle Radiokomunikačního 
řádu ITU tak, jak pro ČR stanovuje 
vyhl.105/2010 Sb. ve znění vyhl. 423/2017 Sb. 
Národní kmitočtová tabulka. Tato definice 
zároveň dostatečně vymezuje pojem amatér. 
Stanovení toho, kým a k čemu je amatér či 
radioamatér (viz zdůvodnění) řádně oprávněn je 
právě předmětem této vyhlášky. 

MK K § 1 písm. p) a t): 
Doporučujeme doplnit chybějící čárky za texty ustanovení § 1 písm. p) a t). 

Akceptováno. 

MK K § 2 odst. 2: 
Doporučujeme doplnit chybějící uvozovky před a za slovem „Úřad“. 

Akceptováno. Formulace upravena. 

MK K § 2 odst. 3 písm. a): 
Doporučujeme doplnit chybějící čárku mezi slova „CEPT“ a „a podobnou“. 

Akceptováno 

MK K § 2 odst. 4: 
Doporučujeme použít jednotné číslo u cizích státních příslušníků („...může 
být cizímu státnímu příslušníkovi Úřadem uděleno...“) a odstranit čárku mezi 

Akceptováno 
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slovy „oprávnění“ a „za podmínek“.  Dále doporučujeme v souladu s čl. 71 
Legislativních pravidel vlády slovo „odst.“ vypsat celé („odstavce“). 

MK K poznámce pod čarou č. 6: 
Doporučujeme v označení vyhlášky č. 157/2005 Sb. v poznámce pod čarou 
opravit údaj 
 o roku vydání na „2005“. 

Akceptováno. Text poznámky změněn. 

MK K § 3 odst. 3: 
Doporučujeme doplnit chybějící čárku mezi slova „tato stanice“ a „je plně 
odpovědný“. 

Akceptováno 

MK K § 3 odst. 4: 
Doporučujeme odstranit čárku mezi slovy „§ 2 odst. 3“ a „použije“. 

Akceptováno 

MK K § 4 odst. 1: 
Na zvláštní právní předpis, zmiňovaný v § 4 odst. 1, by bylo vhodné odkázat 
v poznámce pod čarou. 

Akceptováno 

MK K § 4 odst. 9: 
Doporučujeme odstranit závorku mezi slovy „ve třídě A“ a „může“. 
Současně upozorňujeme na doporučení obsažené v čl. 39 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, dle kterého by v jednom paragrafu nemělo být 
obsaženo více než šest odstavců. 

Akceptováno – textace změněna. 
Neakceptováno. 
  
LPV čl. 39 odst. 2 je použita formulace 
„zpravidla“. 

MK K § 5 odst. 1: 
Doporučujeme nahradit písmeno „k“ za slovy „staničního deníku“ slovem 
„je“. 

Akceptováno. 

MK K § 6 odst. 1: 
Doporučujeme uvnitř závorky odstranit tečku za slovem „použití“. 

Akceptováno. 

MK K § 6 odst. 2 písm. a): 
Doporučujeme doplnit chybějící čárku mezi slova „podle odstavce 1“ a 
„doplní“. 

Akceptováno. 

MK K příloze č. 2 - návětí odstavce 2: 
V souladu s čl. 71 Legislativních pravidel vlády doporučujeme slova „odst. 
1b)“ rozepsat na „odstavce 1 písm. b)“. 

Akceptováno. 

MK K příloze č. 2 - odstavec 2 písm. a) bod 5: 
Doporučujeme slovo „sled“ v písmenu „a“ uvést s velkým písmenem „S“ na 
začátku. Doporučujeme také sjednotit číselné označení sledů impulzů 
vyjmenovaných v písmenu „b“ (zvolit malé nebo velké římské číslice). 

Akceptováno. 

MK Obecně k poznámkám pod čarou: 
Doporučujeme uvést poznámky pod čarou do souladu s požadavky 
Legislativních pravidel vlády (čl. 47), zejména doplnit čísla poznámek 

Akceptováno. 
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poloviční kulatou závorkou a neuvádět do poznámek jiný text, než je 
dovolen Legislativními pravidly vlády (nelze uvádět jiný text než citaci 
českých právních předpisů a předpisů Evropské unie). 
Požadavky na případné odkazy na technické normy jsou upraveny v čl. 45a 
Legislativních pravidel vlády. 

MK Obecně k textu vyhlášky: 
Závěrem doporučujeme provést celkovou kontrolu textu po stránce 
gramatické, legislativně-technické a grafické i nad rámec výše uvedených 
připomínek. 

Akceptováno. 

MF 1. Doporučujeme provést korekturu textu a opravit chyby a překlepy, doplnit 
chybějící čárky a odstranit nadbytečné závorky. Poznámky pod čarou 
a odkazy na ně doporučujeme uvádět s poloviční kulatou závorkou. 
Doporučujeme doplnit chybějící uvozovky. Používají-li se uvozovky, 
doporučujeme před slovem či textem uvádět uvozovky dole a za slovem 
či textem uvádět uvozovky nahoře. 

Akceptováno. 

MF 2. V návrhu vyhlášky je nutné vysvětlit každou užitou zkratku přímo ve znění 
vyhlášky, např. užívanou zkratku NKT, a to např. zavedením legislativní 
zkratky. Totéž platí u důvodové zprávy, např. u zkratky ČTÚ. 

Akceptováno. 
Zkratka NKT odstraněna, rovněž ČTÚ v DZ 

MF 3. Dle čl. 44 odst. 2 Legislativních pravidel vlády nemůže legislativní zkratka 
obsahovat zkratky slov a nemůže se skládat z velkých písmen. 
Doporučujeme upravit materiál tak, aby byl v souladu s předmětným 
ustanovením, konkrétně např. v § 1 písm. a), f), g), o) a t). 

Akceptováno. 

MF 4. Dle čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády nelze legislativní zkratku 
zavést v případě, kdy je podle čl. 40 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
v právním předpisu vymezován nový právní termín, na konci tohoto 
vymezení. Doporučujeme upravit materiál tak, aby byl v souladu 
s předmětným ustanovením, konkrétně např. v § 1 písm. c), f) a g). 
Zároveň upozorňujeme, že vymezený právní termín musí odpovídat 
právnímu termínu užívanému dále v předpise. 

Akceptováno. 

MF 5. U popisů jednotlivých ustanovení doporučujeme pouze neoznačovat 
pojmy písmeny a odstavce čísly, ale uvést je ve větě, např. v části první 
doporučujeme slova „a) Vymezuje pojem“ nahradit slovy „Písmeno a) 
vymezuje pojem“, dále v části druhé k § 2 text „(1) Text ustanovení 
vymezuje“ nahradit slovy „Text ustanovení 1 vymezuje“. 

Akceptováno. 
 

MF Ve zvláštní části v písmenu j) doporučujeme slovo „převaděč“ nahradit 
slovem „převáděč“, neboť tak jej užívá vyhláška. 

Akceptováno 
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MV Obecně: 
1. Navrhovatel přistoupil k členění právního předpisu na části, což 

nepokládáme  
za vhodné, a to s ohledem na zásadu uvedenou v čl. 39 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády, která stanoví, že na části se člení 
obsahově rozsáhlé právní předpisy. Tuto podmínku neshledáváme 
v případě nyní posuzovaného návrhu za splněnou. Doporučujeme 
návrh v tomto směru přepracovat.  

2. Dále je nezbytné uvést do souladu s čl. 30 odst. 4 Legislativních 
pravidel vlády užívání nadpisů, v případě § 9 pak navrhujeme 
doplnit, že se jedná o zrušovací ustanovení. 

3. Navrhujeme upravit užívání poznámkového aparátu, zejména pak 
označování poznámek pod čarou uvést do souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. V případě 
poznámky pod čarou č. 6 je také například uveden chybný odkaz na 
prováděcí právní předpis. 

1. Neakceptováno.  

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že se jedná o 

technický předpis bylo pro jednoznačnost a 

přehlednost použito členění na části. 

2.Akceptováno 

3.Akceptováno 

MV K nadpisu: 
 Navrhujeme odstranit nadbytečnou čárku za slovy „ze dne …. 2019“, 
srov. čl. 33  
odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 

MV K úvodní větě: 
 Navrhujeme úvodní větu revidovat z hlediska gramatických pravidel, 
tj. opravit užívání interpunkce, psaní uvozovek a překlepy.  
 Této úpravě je ostatně nezbytné podrobit celý navrhovaný právní 
předpis, kdy lze například zmínit chybějící čárky na konci písmen p) a t) v § 
1, nadbytečnou tečku v závorce  
v § 6 odst. 1 či chybějící ukončení závorky v § 4 odst. 9 apod. 

Akceptováno. 

MV K § 1 písm. a): 
 Doporučujeme vypustit slova „amatéry, tedy“ pro nadbytečnost. Věta 
navozuje dojem, že se zavádí pro další použití pojem „amatér“, nicméně 
v textu předpisu není tento pojem nadále využíván a i pro jeho obecnost 
nepovažujeme za nutné oprávněné osoby takto označovat. 

Neakceptováno. 
Zdůvodnění 
Amatérská radiokomunikační služba je 
vymezena definicí podle Radiokomunikačního 
řádu ITU tak, jak pro ČR stanovuje 
vyhl.105/2010 Sb. ve znění vyhl. 423/2017 Sb. 
Národní kmitočtová tabulka. Tato definice 
zároveň dostatečně vymezuje pojem amatér. 
Stanovení toho, kým a k čemu je amatér či 
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radioamatér (viz zdůvodnění) řádně oprávněn je 
právě předmětem této vyhlášky. 

MV K § 2 odst. 2: 
 Připomínáme, že dle čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády je 
možné legislativní zkratku zavedenou zákonem, k jehož provedení 
prováděcí předpis slouží, užít bez dalšího. Není tedy nezbytné v návrhu 
vyhlášky opětovně zavádět legislativní zkratku „Úřad“, když tato je 
zavedena již v § 3 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích. 

Akceptováno. 

MV K § 2 odst. 3 písm. b): 
 Navržený normativní text postrádá dle našeho názoru smysl, neboť 
lze jen obtížně dovodit, co je myšleno slovy „pobývá…. nepřetržitě po dobu 
kratší než 90 dnů“.  
Za příhodnější považujeme danou podmínku formulovat tak, že nepřetržitý 
pobyt nepřesáhne 90 dnů.  

Akceptováno. 

MV K § 3: 
 Odkaz na § 4 navrhujeme nahradit odkazem na § 8. 

Neakceptováno. 
Zdůvodnění: 
Text §3 odst. 1 odkazuje na podmínky uvedené 
v § 4. Nicméně z textu §3 odst. 1 bylo vypuštěno 
slovo „technické“. 

MV K § 5 odst. 1: 
 Upozorňujeme na stylistickou nenávaznost textu druhé věty 
ustanovení. Doporučujeme slova „k zaznamenáváno“ nahradit buď slovy „je 
zaznamenáváno“ nebo „se zaznamenává“. 

Akceptováno. 

MV K § 7 odst. 2: 
 Doporučujeme nevztahovat povinnost pouze na vyvarování se 
urážek a „vulgárních výrazů“. Vhodnějším by bylo stanovit obecnou 
povinnost počínat si v souladu s pravidly slušnosti nebo slušného chování, 
byť i taková úprava by patrně byla značně neurčitá. Alternativně proto 
doporučujeme ustanovení vypustit. 

Neakceptováno. 
Zdůvodnění. 
Nelze rezignovat na stanovení nepřípustnosti 
dodržování pravidel slušnosti či slušného 
chování, což je v zásadě obecně zmíněno 
v rámci odstavce 1 (odkaz na ústavní zákon 
2/1993 Sb., např. čl.10). Zejména pak nelze 
rezignovat v případě provozu amatérské 
radiokomunikační služby na jasné stanovení 
nepřípustnosti používání vulgarit a urážek při 
komunikaci mezi operátory. 

MV K § 8 odst. 1 a 2: 
 Dle čl. 45a Legislativních pravidel vlády má být v případě 
technických požadavků daných technickou normou přednostně použit tzv. 

Akceptováno.  
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indikativní odkaz. Je tedy třeba definovat v právním předpisu základní 
technické požadavky a zároveň uvést, že se považují za splněné, 
postupuje-li se ve shodě s danou normou nebo její částí, definovanou 
v § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, která 
obsahuje podrobné technické požadavky.  
 
Shoda s danou normou je pak jedním ze způsobů, jak splnění požadavků 
prokázat. V takovém případě norma konkretizuje obecný souhrnný právní 
požadavek. V odst. 2 čl. 45a Legislativních pravidel vlády se pak praví, že 
není-li možné využít indikativního odkazu, odkáže se na technickou normu 
v právním předpisu formou výlučného odkazu a tato skutečnost 
se odůvodní v důvodové zprávě. Tímto se stane technická norma 
nebo její část pro účely právního předpisu závaznou a její používání se 
stane povinné, v souvislosti s tím je nutné stanovit způsob, jakým bude 
technická norma zpřístupněna veřejnosti. 
 
 
 Doporučujeme tudíž aplikovat předmětný článek Legislativních 
pravidel vlády, tedy buď zahrnout v obecné rovině požadavky na stanice 
přímo do textu vyhlášky s tím, že potřebné konkretizace obsahuje technická 
norma, nebo pokud má být technická norma přímo závaznou, rozšířit odkaz 
na ni v souladu s požadavky odst. 2 čl. 45a Legislativních pravidel vlády 
(uvést úplný název technické normy v právním předpisu spolu s datem 
vydání) a zároveň její závaznost odůvodnit v důvodové zprávě.  

MV K nadpisům příloh č. 1 a č. 2: 
 Doporučujeme nadpis upravit způsobem odpovídajícím čl. 29 odst. 
2 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 

MO 1) K návrhu jako celku: 
Doporučujeme návrh vyhlášky podrobit kontrole z hlediska gramatických 
chyb a překlepů, které se v ní objevují. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se například o chyby v: § 2 odst. 2, § 3 odst. 1, §4 odst. 9, § 5 odst. 
1, § 6 odst. 1 nebo poznámka pod čarou č. 6. 
Tato připomínka je doporučující.  

Akceptováno 

MO 2) K legislativním zkratkám: Neakceptováno. Text je dále užíván v § 3 a 4. 
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Doporučujeme s ohledem na znění Legislativních pravidel vlády a 
nevyužívání legislativních zkratek v dalším textu zvážit, zda jsou nezbytné 
či zda je bude vhodnější vypustit, popř. nahradit legislativními zkratkami 
jinými, které budou důsledně využívány v dalším textu. 
 
Odůvodnění: 
Připomínka se týká legislativních zkratek „průkaz HAREC“ a „průkaz 
NOVICE“, které jsou vyhláškou zavedeny v § 1. Tyto zkratky nejsou 
následně předkladatelem využívány a namísto nich je používáno slovních 
spojení „průkaz třídy A“ a „průkaz třídy N“, což není z hlediska legislativní 
techniky vhodné a může to způsobovat nesrozumitelnost právního 
předpisu. Legislativní zkratky by také neměly být tvořeny velkými písmeny 
odvozenými od prvních písmen slov z angličtiny.   
Tato připomínka je doporučující. 

MO 3) K § 1 písm. n) a v), § 3 odst. 6, § 4 odst. 6, § 6 odst. 1: 
Doporučujeme předmětná ustanovení upravit tak, aby neobsahovaly 
závorky. 
 
Odůvodnění: 
Tato ustanovení obsahují doplnění textu v závorkách v případech, které 
nejsou předjímány Legislativními pravidly vlády. Jedná se například o: (za 
účelem výcviku), (zná použité kódování). Bylo by vhodné včlenit texty v nich 
uvedené do ustanovení bez použití závorek.  
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno částečně. 

MO 4) K § 4, pojmu ARDF: 
Doporučujeme ve vyhlášce jiným způsobem vymezit pojem „maják ARDF“, 
resp. „ARDF“. 
 
Odůvodnění: 
Připomínku doporučujme z důvodu naplnění požadavků na jednoznačnost 
a srozumitelnost právního předpisu. V § 4 odst. 6 je nejdříve použito pojmu 
„maják ARDF“, ale následně   
v § 4 odst. 8 se hovoří pouze o pojmu „ARDF“. Bylo by na místě tento vnitřní 
rozpor odstranit a samotný užitý pojem lépe vymezit bez použití písmenné 
zkratky. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

MO 5) K § 8, k odkazům na technické normy: Akceptováno. 
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Doporučujeme v § 8 odst. 1 a 2 uvedení technických norem upravit tak, aby 
byly v souladu  
s čl. 45a Legislativních pravidel vlády. 
 
Odůvodnění: 
Podle čl. 45a odst. 2 Legislativních pravidel vlády je v případě výlučného 
odkazu na technickou normu „nutné ji jednoznačným způsobem 
identifikovat, a to normativním odkazem uvedením označení, data vydání a 
úplného názvu technické normy v textu právního předpisu.“ Poslední dvě 
náležitosti (datum vydání a úplný název) nejsou v návrhu vyhlášky uvedeny. 
Tato připomínka je doporučující. 

MŽP 1. V úvodní větě navrhované vyhlášky doporučujeme doplnit mezeru mezi 
slovy „zákona č. 153/2010Sb.“ takto: „zákona č. 153/2010 Sb.“ 
 

2. V § 1 písm. f) doporučujeme doplnit v legislativní zkratce uvozovky 
nahoře takto: (dále jen „průkaz HAREC1“). 
 

3. V § 1 písm. s) doporučujeme odstranit přebytečnou mezeru mezi slovy 
„špičkový výkon“ a odkazem na poznámku pod čarou č. 3. 
 

4. V § 1 písm. w) doporučujeme doplnit mezeru za slovem „vysílání2“. 
 

5. V § 2 odst. 3 písm. a) doporučujeme doplnit čárku za slova „které 
přistoupily k doporučením CEPT“. 
 

6. V § 2 odst. 3 písm. b) doporučujeme odstranit přebytečnou mezeru mezi 
slovy „90 dnů“ a odkazem na poznámku pod čarou č. 8. 
 

7. V § 3 odst. 3 doporučujeme doplnit čárku za slova „je provozována tato 
stanice“. 
 

8. V § 5 odst. 1 doporučujeme slovo „k“ nahradit slovem „je“. 
 

9. V § 6 odst. 1 doporučujeme upravit zmatečné znění slov v závorce - 

1. Akceptováno. 

2. Akceptováno – změna textu. 

3. Akceptováno 

 
 
 
 
 

4. Akceptováno 

5. Akceptováno 

6. Akceptováno, číslo poznámky p.č. je 

změněno 

7. Akceptováno 

8. Akceptováno 

9. Akceptováno, text upraven 

10. Akceptováno 

11. Akceptováno 

12. Akceptován 

Akceptováno – opraven typ úvozovek 

v celém dokumentu 

                                            
1 Doporučení CEPT T/R 61-02 v platném znění 
2 NKT Kap. 1., oddíl VI. 1.146 
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„(použití. „Unattended/Remote Station“)“ 
 

10. V § 6 odst. 2 písm. a) doporučujeme doplnit čárku za slova „podle 
odstavce 1“. 
 

11. V Příloze č. 1 doporučujeme opravit odkaz na poznámku pod čarou č. 
11. 
 

12. V příloze č. 2 odst. 2 doporučujeme slova „podle odst. 1b)“ nahradit 
slovy „podle odst. 1 písm. b)“. 
 

Dále doporučujeme v rámci celého předpisu používat české uvozovky („“), 
namísto anglických ("") a sjednotit jejich styl. 

ČAV Spolek ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači (dříve ČAV – 
Českomoravští amatéři vysílači) byl jako připomínkové místo osloven 
Vaším ministerstvem, aby uplatnil své připomínky k návrhu vyhlášky o 
technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační 
služby.  
 
Připomínky vypracovala Advokátní kancelář Mgr. Jana Švarce, který je 
zároveň místopředsedou ČAV, tedy jejím statutárním orgánem a nyní tyto 
připomínky jménem spolku zasílá.  
Zásadní připomínkou k návrhu je v Tabulce 1 v Příloze 1 omezení výkonu v 
pásmu 1 850 - 2 000 kHz na pouze 10 W středního výkonu dodávaného do 
napaječe antény. Jde o zhoršení oproti stávající úpravě, která v úseku 1 
850 kHz - 1 890 kHz povoluje výkon 75 W. Stávající dlouholetá úprava 
nečinila uživatelům tohoto pásma žádné problémy, máme proto za to, že v 
návrhu je výkon 10 W uveden omylem. Navrhujeme tedy zachovat 
stávající úpravu, případně kosmeticky povolený výkon v tomto pásmu 
upravit ze stávajících 75 W na 100 W, neboť naprostá většina 
prodávaných radioamatérských zařízení disponuje právě tímto výkonem. 

Neakceptováno. 
Zdůvodnění: 
 
Omezení středního výkonu vysílacího zařízení 
dodávaného do anténního napaječe (pY) na 
hodnotu 10W je dáno ustanovením Vyhl. 
423/2017 Sb.. kap.5, Oddíl III, bod 5.96 – 
Národní kmitočtová tabulka, kterou jsou 
zaváděna pro českou republiku závazná 
ustanovení Radiokomunikačního řádu ITU 
2016. 

ČAV Druhou připomínkou je návrh našeho spolku, aby tzv. příležitostné stanice 
s krátkodobým oprávněním byly vyjmuty z povinnosti udávat za volací 
značkou při spojeních mimo trvalé stanoviště stanice znaky /p, nebo slovo 
„portable“. Jedná se totiž vždy o stanice, které mají příležitostnou volací 
značku k připomenutí nějakého významného výročí, jsou obsluhovány 
radioamatéry z různých míst ČR a jejich provoz má závodní charakter, 

Akceptováno. 
Text poslední věty §6 odst. 2byl upraven takto: 
„Během radioamatérského závodu nebo během 
příležitostných akcí, při nichž stanice vysílá se 
speciální, časově omezenou, volací značkou, 
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neboť o taková spojení je mezi radioamatérskou komunitou celého světa 
značný zájem, právě vzhledem k výjimečnosti volacích znaků takových 
stanic. V souvislosti s příležitostí, k níž je stanice 2/3  

 
provozována, je volena zvláštní příležitostná volací značka, v níž údaj „/P“ 
obvykle působí rušivě a, podobně jako v závodech, zpomaluje provoz 
takové stanice. Navrhujeme tedy v §6 odst. (2) písmeno b) doplnit text 
„Během provozu stanice s volací značkou pro zvláštní příležitosti 
přidělenou k dočasnému užívání dle § 9 odst. 3) písm. j) bod 6. 
vyhlášky č. 155/2005 Sb. v platném znění není doplnění údaje /p nebo 
slova portable povinné.“  
V § 7 odst. 3 navrhujeme doplnit větu první tučně označeným textem: 
„Stanici nelze použít k předávání zpráv třetím osobám s výjimkou případů, 
kdy se jedná o odvrácení bezprostředně hrozícího nebo existujícího 
nebezpečí při ohrožení lidského života, zdraví, majetku nebo životního 
prostředí, a to včetně krátkodobých cvičení simulujících takovou 
tísňovou komunikaci.“ 

není doplnění údaje "/p", nebo "portable", "/m", 
nebo "mobile" povinné. 
V §7 odst. 3 byla doplněna navržená formulace. 

ČAV Jako poslední připomínku upozorňujeme na uvádění výkonu EIRP na 
některých místech návrhu vyhlášky. Jedná se totiž o klasický případ 
neurčité a nevynutitelné právní normy. Právní normy určuje stát, jenž také 
kontroluje jejich dodržování. Je však otázkou, zda je schopen dodržování 
všech právních norem nejen kontrolovat, ale dokonce úspěšně vynucovat. 
V systému, který to nedokáže, vymahatelnost práva pochopitelně klesá. A 
nejde-li právo vymoci, stává se pouze proklamativním, a je pak 
problémem, jak občany přinutit, aby je dodržovali, aby se podle 
nevymahatelného práva chovali. Měření EIRP je nákladné, prakticky skoro 
neproveditelné a právně neprokazatelné. Navíc u malých výkonů (ARDF, 
osobní MW majáky) není praktický důvod zavádět drahé a komplikované 
metody, když je praktický dosah i časový rozsah takového vysílání velmi 
omezen. Antény používané ARS, zejména v reálném prostředí (příroda, 
zástavba) nemají jasně definované a při změně azimutu či elevace 
neměnné vyzařovací diagramy a tak je zcela nemožné odvodit potřebný 
maximální výkon koncového stupně vysílače ze zisku antény a 
požadovaného limitu EIRP. Jedná se tak o právní normu, jejíž dispozici 
žádný její adresát není schopen dodržet, protože je v praktických 
podmínkách nemožné výkon EIRP změřit, a už vůbec ne vypočítat. 
Tím pádem je nemožné její dodržování i mocensky vynucovat.  

Akceptováno částečně. 
Zdůvodnění: 
Omezení hodnoty ekvivalentního izotropicky 
vyzářeného výkonu – e.i.r.p., která jsou 
uvedena v Tab. 1 navrhovaného textu vyhlášky 
jsou dána ustanoveními Vyhl. 423/2017 Sb.. 
kap.5, Oddíl III, konkrétně body 5.67A, 5.80A a 
5.133B – Národní kmitočtová tabulka, kterou 
jsou zaváděna pro českou republiku závazná 
ustanovení Radiokomunikačního řádu ITU 
2016. Návrhu tak nelze vyhovět. 
V textu §4 odst.7 písm.c) byl původně navržený 
text „ výkonem e.i.r.p.“ nahrazen textem 
„maximálním výstupním výkonem“. 
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Z výše uvedeného důvodu, že právní norma má být jasná, její 
adresáti musí být reálně schopni ji dodržovat a stát musí být 
schopen její dodržování kontrolovat, navrhujeme, aby zkratka EIRP 
byla na všech místech návrhu vyhlášky zcela vypuštěna a bylo 
operováno pouze s výstupním výkonem na svorkách antény, pokud 
tomu nebrání přijaté mezinárodní závazky. Tato naše připomínka 
ovšem není naprosto zásadní, směřuje pouze k požadavku jasnosti a 
vymahatelnosti právní normy jako takové.  
Ve všech ostatních případech se připojujeme k připomínkám spolku Český 
radioklub, s nimiž se ztotožňujeme. 

ČRK V poznámce č. 6 na str. 3 je chybně označena vyhláška č. 157/2005 Sb. 
jako "č. 157/205 Sb.". 

Akceptováno. 
Ppč byla přeformulována. 

ČRK V § 2 odst. (4) doporučujeme zohlednit skutečnost, že vedle recipročního 
uznávání kvalifikačních dokladů a oprávnění v rámci CEPT byly uzavřeny i 
přímé dohody o reciprocitě mezi ČR (ČSSR) a některými mimoevropskými 
zeměmi, konkrétně s Indonézií a Mongolském. Jejichž nerespektování 
není v zájmu radioamatérů-občanů ČR. Proto závěrečnou formulaci 
odstavce „pokud prokážou splnění požadavků dle odst. 3 písm. a)." 
navrhujeme doplnit na „pokud prokážou splnění požadavků dle odst. 3 
písm. a), případně pokud mezi ČR a zeměmi, jejichž jsou občany, jsou 
uzavřeny odpovídající dohody o reciprocitě." 

Neakceptováno. 
Zdůvodnění: 
Záměr, který sleduje předložený návrh je již 
dostatečně naplněn stávající formulací §2 odst. 
3 písm.a), která již požadavek reciprocity 
zahrnuje. 

„a) je držitelem licence CEPT nebo jejího 
ekvivalentu uznaného CEPT včetně licencí 
zemí, které přistoupily k doporučením CEPT a 
podobnou výhodu poskytuje občanům České 
republiky rovněž stát, jehož je příslušníkem a“ 

 

  

ČRK V § 3 odst. (2) navrhujeme formulaci"... pro Region 1" upravit na „... 
účinných v Regionu I." IARU nemusí ve všech případech vydávat 
doporučení určená explicitně pro konkrétní region, nýbrž i doporučení 
platná celosvětově. 

Neakceptováno. 
Zdůvodnění: 
Navrhovaná úprava z pohledu českého jazyka a 
následně i sémanticky nevyhovuje 
formulovanému záměru. 
(kodeky…..standardizované…..pro) 

ČRK V § 3 odst. (6) v zájmu usnadnění účasti mladých a začínajících operátorů 
v radioamatérských závodech a propagačních akcích navrhujeme text 
doplnit další větou: „V radioamatérských závodech a v mezinárodních 

Nakceptováno. 
Zdůvodnění. 
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propagačních akcích pro mládež může operátor, který není držitelem 
průkazu třídy A nebo třídy l\l, obsluhovat stanici jiného držitele oprávnění 
výhradně pod přímým dohledem držitele průkazu třídy A nebo třídy N v 
rozsahu kmitočtů a druhů provozu odpovídajících operátorské třídě 
dohlížejícího operátora a v rozsahu výkonů operátorské třídy N." 

Účelem tohoto opatření je jednoduchým 
způsobem vymezit možnost začínajících adeptů 
- operátorů bez průkazu seznámit se s 
provozem ARS. Komplikovanější vymezení této 
situace a zejména otevření kmitočtů a druhů 
provozu odpovídajících průkazu třídy A 
neodpovídá záměru předkladatele 
navrhovaného textu vyhlášky. 

ČRK V § 4 odst. (3) navrhujeme v zájmu mezinárodní koordinace 
neobsluhovaných 
radioamatérských stanic větu 'Toto ustanovení neplatí pro neobsluhované 
stanice, jejichž provozní kmitočet a maximální výstupní výkon stanoví 
Úřad v rámci oprávnění." rozšířit na 
stanoví Úřad v rámci oprávnění s přihlédnutím k potřebám kmitočtové a 
výkonové koordinace neobsluhovaných stanic dle zásad Mezinárodní 
radioamatérské unie." 

Neakceptováno. 
Zdůvodnění. 
Proces vydání oprávnění je plně v kompetenci 
Úřadu jako orgánu, který vykonává správu 
rádiového spektra. V rámci správního uvážení 
nemůže Úřad přihlížet pouze k zásadám IARU 
neboť rozsah správního uvážení je v tomto 
případě daleko širší. 

ČRK  V §5 odst (1) navrhujeme první větu upravit na „Vedoucí operátor klubové 
stanice odpovídá za vedení staničního deníku klubové stanice.“ Navržené 
znění umožňuje výklad, že vedoucí operátor je povinen provádět všechny 
zápisy osobně. 

Akceptováno 

ČRK V § 6 odst. (4) znevýhodňuje navržené znění radioamatéry ČR v některých 
mezinárodních závodech oproti radioamatérům zahraničním. Navrhujeme 
formulaci odstavce pozměnit na „S výjimkou účasti v mezinárodních 
radioamatérských závodech a soutěžích nesmí držitel oprávnění současně 
vysílat v jednom kmitočtovém pásmu ze dvou a více stanovišť podle 
odstavců 1 až 3." 

Akceptováno ve smyslu připomínky. 

ČRK V Tabulce 1 v Příloze 1 je v pásmu 1 850 - 2 000 kHz povoleno vysílání 
pouze s 10 W středního výkonu dodávaného do napáječe antény. Jde o 
zhoršení oproti stávající úpravě, která v úseku 1 850 kHz - 1 890 kHz 
povoluje výkon 75 W. Není nám známo, že by stávající úprava přinášela 
ostatním uživatelům pásma jakékoli problémy, i proto, že provoz je v tomto 
úseku pro amatérskou službu na neinterferenční bázi. Navrhujeme proto 
zachování stávající úpravy. 

Neakceptováno. 
Zdůvodnění: 
Omezení středního výkonu vysílacího zařízení 
dodávaného do anténního napaječe (pY) na 
hodnotu 10W je dáno ustanovením Vyhl. 
423/2017 Sb.. kap.5, Oddíl III, bod 5.96 – 
Národní kmitočtová tabulka, kterou jsou 
zaváděna pro českou republiku závazná 
ustanovení Radiokomunikačního řádu ITU 
2016. 
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ČRK V oblasti organizace soutěží v amatérském rádiovém běhu (ROB, 
mezinárodně ARDF) je spolupracující organizací Českého radioklubu 
Asociace rádiového orientačního běhu České republiky z.s. Připomínky 
tohoto spolku připojujeme v příloze, dvě z nich jsou zásadní: 
9. Navržená úprava nově ukládá, aby osobou odpovědnou za dodržení 
technických parametrů majáků byla držitelem oprávnění, přičemž rozsah 
možných kmitočtů majáků předznamenává, že tato osoba musí být 
operátorem třídy A. Asociace ROB tuto novou podmínku považuje za 
nezdůvodněnou jakýmikoli problémy vzniklými při provozu podle stávající 
úpravy, a zároveň zásadně komplikující činnost Asociace. 
10. Asociace ROB se domnívá, že výkonové limity majáků, jak jsou 
uvedeny v návrhu vyhlášky, jsou převzaty ze zastaralých domácích 
pravidel soutěží, přičemž limity aktuálně stanovené mezinárodními 
pravidly ARDF jsou 5 W v pásmu 3,5 MHz a 1 W v pásmu 144 MHz. 
11. Navržená úprava neurčuje volací znaky majáků (MO, MOE, MOI, 
MOS, MOH, M05). 

č.9 
Neakceptováno. 
Zdůvodnění. 
Text §4 odst. 8 navrhované vyhlášky je 
maximálním kompromisem mezi ustanovením 
§17 odst. 1) ZEK a stávající praxí v oblasti ROB. 
„§17 odst.1) Rádiové kmitočty, které nelze 
využívat na základě všeobecného oprávnění 
podle §9, je možné využívat pouze na základě 
individuálního oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů, nestanoví-li tento zákon jinak.“ 
 
č.10 
Akceptováno. 
 
č.11  
Neakceptováno. 
Zdůvodnění. 
Navržená úprava je v souladu s platným textem vyhl. 
155/2005 Sb. ve znění vyhl. 103/2018 Sb §2 odst. 3 
písm. c) 
„§2 odst. 3 
Bez volací značky lze provozovat: 
c) majáky pro radioamatérský orientační běh ARDF 

(Amateur Radio Direction Finding)“. 

 

ČRK 12, Navržená úprava začleňuje úpravu parametrů a provozu majáků 
ARDF do ustanovení § 4 - Třídy operátorů, ačkoli jí věcně lépe odpovídá 
stávající zařazení mezi ustanovení o obsahu vysílání. 
 
Ze všech uvedených důvodů Asociace rádiového orientačního běhu 
České republiky z.s. navrhuje, aby nový předpis v úplnosti převzal 
ustanovení stávající vyhlášky, pokud ARDF se týká, a v případě nutnosti 
určit maximální výkon majáků vyjít z pravidel ARDF Mezinárodní 
radioamatérské unie a stanovit maximální výkon na 5 W v pásmu 3,5 MFIz 
a 1 W v pásmu 144 MHz. K těmto návrhům se Český radioklub připojuje. 

Neakceptováno. 
Zdůvodnění. 
Ustanovení §7 o Obsahu vysílání 
navrhovaného textu vyhlášky nepojednává o 
parametrech stanic na rozdíl od §4..  
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V Praze dne 8. října 2020 

Vypracoval: Mgr. Jan Frič Podpis: 
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