Vážená paní Mgr. Ing. Hana Továrková
předsedkyně Rady ČTÚ
Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, 225 02 Praha 9

V Praze dne 13. listopadu 2021

Vážená paní předsedkyně,
rád bych Vám v souvislosti s přípravou výročního zasedání naší asociace popřál hodně úspěchů ve Vaší
práci a zaslal shrnutí některých problémů, které naše členské firmy považují za důležité. Věřím, že je
vhodné, ke konci roku touto cestou shrnout tyto problémy a zdvořile připomenout příslušným pracovním
skupinám zřízeným při Českém telekomunikačním úřadu nalézt řešení v jejich pracovních programech.
Není žádným tajemstvím, že je sektor elektronických komunikací zatížený celou řadou problémů, proto
prosím neberte následující řádky jako taxativní výčet všech odstranitelných obtíží při podnikání v tomto
oboru, ale takových, které lze podle našeho názoru odstranit společným úsilím v relativně krátké době,
tedy ještě v roce 2022.
Mezi aktuálně nejpalčivější problémy, zejména při provozu regionálních sítí, patří stále chybějící
automatizované rozhraní pro předávání dat API na portálu rlan.ctu.cz. Z veřejně dostupných informací
vyplývá, že provozovatelé registrovali téměř 77 tisíc stanic v pásmech, pro které Úřad zavedl povinnost
registrace s celou řadou údajů k mandatornímu vyplnění. I přes tu nejlepší snahu a pečlivost pracovníků
telekomunikačních firem bude docházet k písařským chybám při registraci tolika zařízení, pokud nebude
možnost plně automatizovaného předávání dat mezi systémy provozovatelů a databází Českého
telekomunikačního úřadu. Od členských a přidružených firem máme řadu indikací, kdy kontrolní orgány
regulátora zatěžuje výkon kontrolní činnosti, při které si navzájem vyjasňujeme písařské chyby nebo
záměnu údajů mezi stranami rádiového zařízení. Jak jsme již v minulosti avizovali, na zprovoznění plně
automatizovaného rozhraní jsou členové naší asociace ochotni se i finančně podílet.
V souvislosti s provozem radiových zařízení členské firmy často připomínají závazek Vlády České republiky
obsaženým v Akčním plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí
elektronických komunikací. V bodech Akčního plánu věnujících se rozvoji radiokomunikací
prostřednictvím využití mikrovlnných pásem je připomínána potřeba revidovat poplatkovou politiku.
Členské firmy často připomínají zaostávání naší země za světovými trendy. Celá řada zemí Evropské unie
využila příslušných doporučení a umožňují koordinovat spoje v tradičních licencovaných pásmech až na
224 MHz šíře kanálu. Jsme přesvědčení o potřebě co nejrychleji přijmout všechna potřebná opatření a
umožnit koordinovat takto široké kanály ve všech pásmech, ve kterých jsou širší kanály technicky
proveditelné. Technologie umožňující provoz se širokými kanály jsou běžně dostupné a nasazované –
prozatím v omezeném režimu provozu. Bez masivního rozšíření využitelných kanálů v licencovaných
pásmech však není možné nadále navyšovat propustnosti radioreléových spojů, na jejichž bedrech leží
většina přípojných páteří zejména v rurálních oblastech v České republice.
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V této souvislosti je dobré připomenout zkušenost s okamžitou pozitivní změnou při povolení dvojnásobné
šíře kanálu v pásmu 10,5 GHz. Došlo ke skokovému zvýšení kapacity přípojných tras pro menší připojené
celky a zkvalitnění služby v rurálních oblastech.
Navýšení přenosové kapacity je důležité zejména pro propojování bodů ve vzdálenostech příliš velkých
pro spolehlivý provoz technologií určených pro milimetrová pásma 60 a 80 GHz. Ze stejných důvodů, tedy
nepochybného pozitivního vlivu při zvyšování spolehlivosti a dostupnosti kvalitních služeb s tarify v řádech
100+Mbps, si dovolujeme připomenout téma revize poplatkové služby licencovaných spojů Bod – Bod.
Vážená paní předsedkyně, členové naší asociace a přidružené firmy uvádějí mezi nejčastějšími obtížemi
při jejich podnikání narůstající administrativní zátěž s byrokratickými požadavky, kterým častokrát příliš
nerozumí.
Jejich, podle našeho názoru přirozenými požadavky a přáními, je co nejúčinnější redukce příčin různých
nedorozumění, která jsou posléze interpretována dokonce jako nízký respekt k povinnostem vyplývajícím
z různých zákonů a podzákonných opatření. K dispozici přitom máme osvědčené nástroje, které se přímo
nabízejí – od různých vzorových smluv po veřejně dostupné videonávody. Za celé vedení naší asociace
Vám můžeme dosvědčit vysoký zájem, který široký podnikatelský sektor měl o námi pořádaná
videokonferenčně pořádaná školení, jejichž tématem byly například nově zaváděné povinnosti a změny
v roce 2021. Velice oceňujeme, že se některých z nich zúčastnili pracovníci Úřadu.
Vždyť součástí přirozené snahy podnikatelů je především úspěch v tržní soutěži, kterého nelze docílit bez
efektivního řízení zdrojů soutěžících firem. Každé další úsilí, vynaložené na splnění zákonných, mnohdy
byrokratických opatření a plnění povinností, snižuje schopnost firem investovat do rozvoje sítí a zvyšování
zákaznické spokojenosti. Naší společnou vizí má být nejširší možná digitalizace a automatizace při plnění
povinností vůči Úřadu, a rozšiřování technologických možností jako nástrojů, které mohou všichni
podnikatelé využít ku prospěchu svých zákazníků.

S přátelským pozdravem
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