
 

                             Český radioklub, zapsaný spolek 
                       ČLEN MEZINÁRODNÍ RADIOAMATÉRSKÉ UNIE 

                 IČO: 00551201, DIČ: CZ00551201 

                    U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 

        tel. (+420) 266 722 240, (+420) 607 208 230  e-mail   crk@crk.cz 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Na Františku 32  
110 15 Praha 1  
odbor elektronických komunikací  
k rukám p. Mgr. Jana Friče 

V Praze dne 19. září 2019 
 
Věc: Stanovisko k návrhu materiálu „Návrh vyhlášky o technických a provozních 
podmínkách amatérské služby a družicové amatérské služby“ 

 

S poděkováním za e-mail ze 16. září t.r., jímž jste nám návrh předmětného materiálu zaslal, sdělujeme, že 
v návrhu jsme shledali, že v § 2, odstavci 3, byli opomenuti držitelé CEPT Novice Radio Amateur Licence podle 

doporučení CEPT ECC/REC (05)06. Proto navrhujeme následující doplnění: 

„(3) Cizí státní příslušník je oprávněn na území České republiky provozovat stanici bez radioamatérského 

oprávnění, jestliže 

a) je držitelem licence CEPT8) nebo CEPT Novice2) nebo jejich ekvivalentu uznaného CEPT včetně licencí 
zemí, které přistoupily k doporučením CEPT, a podobnou výhodu poskytuje občanům České republiky rovněž 

stát, jehož je příslušníkem a  

b) délka jeho nepřetržitého pobytu v České republice nepřesáhne 90 dnů1).“  

a dále doplnění poznámky pod čarou: 

„8) Doporučení CEPT T/R 61-01, CEPT Radio Amateur Licence, květen 2016, v platném znění.“  

Dále považujeme za nutné znovu uvést připomínku, kterou jsme pod bodem 7) vznesli v dopisu MPO ze dne 5. 

dubna 2019, jímž jsme připomínkovali výchozí návrh předpisu. Podstatou připomínky je umožnit ve zvláštních 
případech provoz držitele povolení pod toutéž značkou z více stanovišť. V nejvyšších mezinárodních 

radioamatérských závodech pořádaných Mezinárodní radioamatérskou unií IARU je takový způsob provozu 
předpokladem úspěchu, jde tedy o zájem státní reprezentace v radioamatérském sportu a navrženým 

zněním jsou radioamatéři ČR znevýhodněni oproti sportovcům z jiných zemí. Jednou ročně se koná 

radioamatérské mistrovství světa jednotlivých zemí, kdy z jedné země je provozován provoz ze dvou stanovišť 
na stejném pásmu - tedy z dvanácti stanovišť celkem. Česká republika se pravidelně zúčastňuje a dlouhodobě 

se umísťujeme vždy v první desítce celosvětově, většinou podstatně lépe. Pokud by byla připomínka k bodu 
(4) zamítnuta budeme JEDINOU zemí v Evropě - ne-li na světě, kde je z byrokratických důvodů znemožněna 

reprezentace vlastní země. Prosíme opravdu zvažte - takto nastavujete NEJSTRIKTNĚJŠÍ podmínky v Evropě! 

Opětovně proto navrhujeme znění § 6, odstavce 4, takto: 

„(4) 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.“ 
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Český radioklub, z.s. 
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