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 Praha 17. ledna 2012 
�j. �TÚ-100 300/2011-605 

 
 

�eský telekomunika�ní ú�ad (dále jen „Ú�ad“) jako p�íslušný orgán státní správy 
podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o elektronických komunikacích), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon“) a podle § 10 zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, na základ� výsledk� ve�ejné konzultace uskute�n�né podle 
§ 130 zákona, rozhodnutí Rady Ú�adu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 
odst. 2 zákona, vydává opat�ením obecné povahy 

 
 

�ást plánu využití rádiového spektra �. PV-P/27/01.2012-1 
pro kmito �tové pásmo 9–27 500 kHz. 

 
 

�lánek 1 
Úvodní ustanovení  

 
P�edm�tem úpravy této �ásti plánu využití rádiového spektra je stanovení technických 

parametr� a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 9 kHz do 27 500 kHz 
radiokomunika�ními službami. Tato �ást plánu využití rádiového spektra navazuje na 
spole�nou �ást plánu využití rádiového spektra1). 

 
 

Oddíl 1 
Obecné informace o kmito �tovém pásmu 

 
�lánek 2 

Rozd�lení kmito �tového pásma 
 

Sou�asný stav Harmoniza�ní zám�r2) Kmit. pásmo 

(kHz) P�id�lení službám Využití3) P�id�lení službám Využití 

mén� než 9 nep�id�leno 
4) 

v�decký výzkum nep�id�leno 
4) 

v�decký výzkum 

9–14 RADIONAVIGA�NÍ  RADIONAVIGA�NÍ  

14–19,95 PEVNÁ   PEVNÁ  

                                                           
 1) Spole�ná �ást plánu využití rádiového spektra �. PV/10.2005-35 uve�ejn�ná v �ástce 14/2005 Telekomunika�ního 

v�stníku. 
 2) Zpráva ERC �. 25: Evropská tabulka p�id�lení kmito�t� a aplikací v kmito�tovém pásmu 9 kHz až 3000 GHz, rev. Lille, 

2011 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Applications in the frequency range 9 kHz to 
3000 GHz, rev. Lille, 2011]. 

 3) Celé pásmo 9 kHz–27,5 MHz je využíváno za�ízeními krátkého dosahu (SRD). 
 4) Kmito�ty mimo p�sobnost § 15 zákona. 

I�O: 70106975 
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19,95–20,05  KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

 KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

 

20,05–50,5 PEVNÁ  PEVNÁ  

50,5–65,6 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 
5) 

 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 
 

 

65,6–67,6 KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

6) 

p�id�lení není 
v �R využito 

PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 
 

 

67,6–70 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 
5) 

 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ   
 

 

70–72 RADIONAVIGA�NÍ  
7)  

 RADIONAVIGA�NÍ   
 

 

72–84 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

RADIONAVIGA�NÍ 
5) 7) 

DCF77 8) PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 

RADIONAVIGA�NÍ    

DCF77 

84–86 RADIONAVIGA�NÍ  RADIONAVIGA�NÍ    

86–90 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

RADIONAVIGA�NÍ 
5) 

 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 

RADIONAVIGA�NÍ 

 

90–110 RADIONAVIGA�NÍ    

Pevná 
9) 

LORAN-C 

MO 

RADIONAVIGA�NÍ    

Pevná 

 

eLORAN 

MO 

110–112 PEVNÁ  

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ   

RADIONAVIGA�NÍ 
9) 

MO PEVNÁ   

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ   

RADIONAVIGA�NÍ   

MO 

112–115 RADIONAVIGA�NÍ  
7) 

MO RADIONAVIGA�NÍ    MO 

115–117,6 RADIONAVIGA�NÍ  

Pevná 

Námo�ní pohyblivá   
7) 9) 

 RADIONAVIGA�NÍ  

Pevná 

Námo�ní pohyblivá   

 

 

                                                           
 5) Poznámka 5.57 Radiokomunika�ního �ádu. 
 6) Poznámka 5.56 Radiokomunika�ního �ádu.   
 7) Poznámka 5.60 Radiokomunika�ního �ádu. 
 8) Vysílání dlouhovlnného �asového signálu na kmito�tu 77,5 kHz stanicí DCF77 ze SRN. 
 9) Poznámka 5.64 Radiokomunika�ního �ádu. 
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117,6–126 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

RADIONAVIGA�NÍ  
7) 9) 

MO PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

RADIONAVIGA�NÍ  

 

MO 

126–129 RADIONAVIGA�NÍ 
7)  

MO RADIONAVIGA�NÍ   MO 

129–130 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

RADIONAVIGA�NÍ 
7) 9) 

MO PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

RADIONAVIGA�NÍ 

MO 

130–135,7 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 
9) 

MO PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 

MO 

135,7–137,8 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 

Amatérská 
9) 10) 

Amatérské 
aplikace 

MO 

PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 

Amatérská 

Amatérské aplikace 

MO 

137,8–148,5 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ   
9) 

MO PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 

MO 

148,5–255 ROZHLASOVÁ 

Letecká radionaviga�ní 

AM rozhlas 

MO 

ROZHLASOVÁ 
Letecká radionaviga�ní 

rozhlas 

MO 

255–283,5 ROZHLASOVÁ 

LETECKÁ 
RADIONAVIGA�NÍ  

AM rozhlas 

MO 

ROZHLASOVÁ 
LETECKÁ 

RADIONAVIGA�NÍ 

rozhlas 

MO 

283,5–315 LETECKÁ 
RADIONAVIGA�NÍ 

NÁMO�NÍ 
RADIONAVIGA�NÍ 
(radiomajáky) 

11) 

DGPS 

MO 

 

LETECKÁ 
RADIONAVIGA�NÍ 

NÁMO�NÍ 
RADIONAVIGA�NÍ 
(radiomajáky) 

DGPS 

MO 

 

315–325 LETECKÁ 
RADIONAVIGA�NÍ 

Námo�ní radionaviga�ní 
(radiomajáky) 

11) 

MO LETECKÁ 
RADIONAVIGA�NÍ 

Námo�ní radionaviga�ní 
(radiomajáky) 

MO 

325–405 LETECKÁ 
RADIONAVIGA�NÍ  

MO LETECKÁ 
RADIONAVIGA�NÍ 

MO 

405–415 RADIONAVIGA�NÍ MO RADIONAVIGA�NÍ  MO 

                                                           
 10) Poznámka 5.67A Radiokomunika�ního �ádu.  
 11) Poznámka 5.73 Radiokomunika�ního �ádu. 
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415–435 NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ   

LETECKÁ 
RADIONAVIGA�NÍ 

12) 

MO NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ   

LETECKÁ 
RADIONAVIGA�NÍ 

MO 

435–495 NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

LETECKÁ 
RADIONAVIGA�NÍ   

12) 13) 14) 

NAVTEX 490 kHz 

MO 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

LETECKÁ 
RADIONAVIGA�NÍ 

NAVTEX 490 kHz 

MO 

495–505 POHYBLIVÁ  
15) 16) 

 POHYBLIVÁ    

505–526,5 NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

LETECKÁ 
RADIONAVIGA�NÍ 

12) 13) 17) 

NAVTEX 518 kHz 

MO 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

LETECKÁ 
RADIONAVIGA�NÍ 

NAVTEX 518 kHz 

MO 

526,5–1300 ROZHLASOVÁ 

Letecká radionaviga�ní 

AM rozhlas 

MO 

ROZHLASOVÁ 

Letecká radionaviga�ní 

rozhlas 

MO 

1300–
1606,5 

ROZHLASOVÁ AM rozhlas ROZHLASOVÁ rozhlas 

1606,5–
1625 

PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ   

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 
18) 19) 

MO PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 

Radioloka�ní 

MO 

1625–1635 PEVNÁ 

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 

RADIOLOKA�NÍ   

MO RADIOLOKA�NÍ 

 

MO 

1635–1715 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 
18) 19) 

MO PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 

MO 

1715–1800 PEVNÁ   

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 

Amatérská 
18) 19) 20) 

MO PEVNÁ   

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 

Amatérská 

MO 

                                                           
 12) Poznámka 5.79 Radiokomunika�ního �ádu. 
 13) Poznámka 5.79A Radiokomunika�ního �ádu. 
 14) Poznámka 5.82 Radiokomunika�ního �ádu. 
 15) Poznámka 5.82A Radiokomunika�ního �ádu. 
 16) Poznámka 5.82B Radiokomunika�ního �ádu.  
 17) Poznámka 5.84 Radiokomunika�ního �ádu.  
 18) Poznámka 5.90 Radiokomunika�ního �ádu. 
 19) Poznámka 5.92 Radiokomunika�ního �ádu. 
 20) Poznámka 5.96 Radiokomunika�ního �ádu.  
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1800–1810 PEVNÁ 

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 

RADIOLOKA�NÍ 
21) 

MO RADIOLOKA�NÍ MO 

1810–1850 AMATÉRSKÁ 
22) 

Amatérské 
aplikace 

AMATÉRSKÁ Amatérské aplikace 

1 850–2000 PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé 

Amatérská 
19) 20) 23) 

MO 

Amatérské 
aplikace 

PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé 

Amatérská 

 

MO 

Amatérské aplikace 

2000–2025 PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R)   

19) 23) 

MO PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

MO 

2025–2045 PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R)  

19) 23) 

MO PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

MO 

2045–2160 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ   

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 
19) 

MO PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ   

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 

MO 

2160–2170 PEVNÁ 

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 

RADIOLOKA�NÍ 
21) 

MO RADIOLOKA�NÍ MO 

2170–
2173,5 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ    NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ    

2173,5–
2190,5 

POHYBLIVÁ (tíse� 
a volání) 

24) 25) 26) 27) 

GMDSS 

 

POHYBLIVÁ (tíse� 
a volání) 

GMDSS 

 

2190,5–
2194 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ    NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ    

2194–2300 PEVNÁ   

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

19) 23) 

MO PEVNÁ   

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

 

MO 

                                                           
 21) Poznámka 5.93 �ádu. 
 22) Poznámka 5.100 Radiokomunika�ního �ádu. 
 23) Poznámka 5.103 Radiokomunika�ního �ádu. 
 24) Poznámka 5.108 Radiokomunika�ního �ádu.  
 25) Poznámka 5.109 Radiokomunika�ního �ádu. 
 26) Poznámka 5.110 Radiokomunika�ního �ádu. 
 27) Poznámka 5.111 Radiokomunika�ního �ádu. 
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2300–2498 PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

23) 

MO PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

MO 

2498–2501 KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

 KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

 

2501–2502 KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

Kosmického výzkumu 

 KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

Kosmického výzkumu 

 

2502–2625 PEVNÁ  

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

19) 23) 

MO PEVNÁ  

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

 

MO 

2625–2650 NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

NÁMO�NÍ 
RADIONAVIGA�NÍ 

19) 

 NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

NÁMO�NÍ 
RADIONAVIGA�NÍ   

 

2650–2850 PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

19) 23) 

MO PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

MO 

2850–3025 LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R) 

27) 28) 

GMDSS 

MO 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R) 

GMDSS 

MO 

3025–3155 LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR)  

MO LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR) 

MO 

3155–3200 PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

29) 

MO PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

MO 

3200–3230 PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

29) 

MO PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

MO 

3230–3400 PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé  

29) 

MO PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé  

MO 

3400–3500 LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R)   

MO LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R)   

MO 

                                                           
 28) Poznámka 5.115 Radiokomunika�ního �ádu. 
 29) Poznámka 5.116 Radiokomunika�ního �ádu.  
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3500–3800 AMATÉRSKÁ 

PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé 

19) 

MO 

Amatérské 
aplikace 

AMATÉRSKÁ 

PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé 

MO 

Amatérské aplikace 

3800–3900 PEVNÁ 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR)  

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 

MO PEVNÁ 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR)  

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 

MO 

3900–3950 LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR)  

MO LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR) 

MO 

3950–4000 PEVNÁ 

ROZHLASOVÁ 

 PEVNÁ 
ROZHLASOVÁ 

 

4000–4063 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 
30) 

 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 

 

4063–4123 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 
13) 25) 26) 31) 

 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 

 

 

4123–4130 NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 
13) 25) 26) 31) 

GMDSS NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 

 

GMDSS 

4130–4438 PEVNÁ  

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 

 

 
13) 25) 26) 31) 32) 33) 

GMDSS (tíse� 
a volání) 

MSI 

NAVTEX  
4209,5 kHz 

PEVNÁ  

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 

 

GMDSS (tíse� 
a volání) 

MSI 

NAVTEX  
4209,5 kHz 

4438–4650 PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

MO PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

MO 

4650–4700 LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R)   

MO LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R)   

MO 

4700–4750 LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR)  

MO LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR) 

MO 

4750–4850 PEVNÁ 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR)      

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 

MO PEVNÁ 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR)      

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 

MO 

4850–4995 PEVNÁ 

POZEMNÍ POHYBLIVÁ   

MO PEVNÁ 

POZEMNÍ POHYBLIVÁ   

MO 

                                                           
 30) Poznámka 5.127 Radiokomunika�ního �ádu.  
 31) Poznámka 5.130 Radiokomunika�ního �ádu. 
 32) Poznámka 5.131 Radiokomunika�ního �ádu.  
 33) Poznámka 5.132 Radiokomunika�ního �ádu.  
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4995–5003 KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL�  

 KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

 

5003–5005 KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL�  

Kosmického výzkumu 

 KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL�  

Kosmického výzkumu 

 

5005–5060 PEVNÁ MO PEVNÁ MO 

5060–5250 PEVNÁ  

Pohyblivá krom� letecké 
pohyblivé 

MO PEVNÁ  

Pohyblivá krom� letecké 
pohyblivé 

MO 

5250–5450 PEVNÁ 
POHYBLIVÁ krom� 

letecké pohyblivé 

MO PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé 

MO 

5450–5480 PEVNÁ 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR)  

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 

MO PEVNÁ 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR)  

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 

MO 

5480–5730 LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R)   

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR) 

27) 28) 

GMDSS 

MO 

 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R)   

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR)  

GMDSS 

MO 

5730–5900 PEVNÁ 

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 

MO PEVNÁ 

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 

MO 

5900–5950 PEVNÁ  

ROZHLASOVÁ  
34) 35) 

 PEVNÁ  

ROZHLASOVÁ 

 

 

5950–6200 ROZHLASOVÁ   ROZHLASOVÁ  

6200–6525 NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ   

Pevná 
25) 26) 31) 33)  36) 

GMDSS (tíse� 
a volání) 

MSI 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

Pevná 

GMDSS (tíse� 
a volání) 

MSI 

6525–6685 LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R)  

MO LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R) 

MO 

6685–6765 LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR)  

MO LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR) 

MO 

6765–7000 PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

37) 

MO PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

MO 

                                                           
 34) Poznámka 5.136 Radiokomunika�ního �ádu.  
 35) Poznámka 5.134 Radiokomunika�ního �ádu.  
 36) Poznámka 5.137 Radiokomunika�ního �ádu.  
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7000–7100 AMATÉRSKÁ 

DRUŽICOVÁ 
AMATÉRSKÁ 

Amatérské 
aplikace 

AMATÉRSKÁ 

DRUŽICOVÁ 
AMATÉRSKÁ 

Amatérské aplikace 

7100–7200 AMATÉRSKÁ Amatérské 
aplikace 

AMATÉRSKÁ Amatérské aplikace 

7200–7300 ROZHLASOVÁ  ROZHLASOVÁ  

7300–7400 ROZHLASOVÁ  

PEVNÁ  

Pozemní pohyblivá 
35) 38) 

MO ROZHLASOVÁ  

PEVNÁ  

Pozemní pohyblivá 

MO 

7400–7450 ROZHLASOVÁ 

PEVNÁ 

Pozemní pohyblivá 
38) 

MO ROZHLASOVÁ 

PEVNÁ 

Pozemní pohyblivá 

MO 

7450–8100 PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

MO PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé (R) 

MO 

8100–8195 PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

MO PEVNÁ 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 

MO 

8195–8815 NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 

 
25) 26) 33) 39) 39)  

GMDSS (tíse� 
a volání) 

MSI 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ GMDSS (tíse� 
a volání) 

MSI 

8815–8965 LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R)   

MO LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R)   

MO 

8965–9040 LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR) 

MO LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR) 

MO 

9040–9400 PEVNÁ MO PEVNÁ MO 

9400–9500 PEVNÁ 

ROZHLASOVÁ 
35) 40) 

MO PEVNÁ 

ROZHLASOVÁ 

MO 

9500–9775 ROZHLASOVÁ  ROZHLASOVÁ  

9775–9900 ROZHLASOVÁ   

Pevná 
41) 

MO ROZHLASOVÁ   

Pevná 

MO 

9900–9995 PEVNÁ MO PEVNÁ MO 

                                                           
 37) Poznámka 5.138 Radiokomunika�ního �ádu.  
 38) Poznámka 5.143B Radiokomunika�ního �ádu.   
 39) Poznámka 5.145 Radiokomunika�ního �ádu. 
 40) Poznámka 5.146 Radiokomunika�ního �ádu.   
 41) Poznámka 5.147 Radiokomunika�ního �ádu.  
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9995–
10 003 

KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

27) 

 KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

 

10 003–
10 005 

KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

Kosmického výzkumu 
27) 

 KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

Kosmického výzkumu 

 

 

10 005–
10 100 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R) 

27) 

MO LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R) 

MO 

10 100–
10 150 

PEVNÁ 

Amatérská 

MO 

Amatérské 
aplikace 

PEVNÁ 

Amatérská 

MO 

Amatérské aplikace 

10 150–
11 175 

PEVNÁ 

Pohyblivá krom� letecké 
pohyblivé (R) 

MO PEVNÁ 

Pohyblivá krom� letecké 
pohyblivé (R) 

MO 

11 175–
11 275 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR)  

MO LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR) 

MO 

11 275–
11 400 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R)   

MO LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R)   

MO 

11 400–
11 600 

PEVNÁ MO PEVNÁ MO 

11 600–
11 650 

PEVNÁ 

ROZHLASOVÁ 
35) 40) 

MO PEVNÁ 

ROZHLASOVÁ   

MO 

11 650–
12 050 

ROZHLASOVÁ  

Pevná 
41) 

MO ROZHLASOVÁ  

Pevná 

MO 

12 050–
12 100 

PEVNÁ 

ROZHLASOVÁ 
35) 40) 

MO PEVNÁ 

ROZHLASOVÁ 

MO 

12 100–
12 230 

PEVNÁ MO PEVNÁ MO 

12 230–
13 200 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 

Pevná 
25) 26) 33) 39) 

GMDSS (tíse� 
a volání) 

MSI 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ   GMDSS (tíse� 
a volání) 

MSI 

13 200–
13 260 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR) 

MO LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR) 

MO 
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13 260–
13 360 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R)   

MO LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R)   

MO 

13 360–
13 410 

PEVNÁ 

RADIOASTRONOMICKÁ 
42) 

MO PEVNÁ 

RADIOASTRONOMICKÁ 

 

MO 

13 410–
13 570 

PEVNÁ 

Pohyblivá krom� letecké 
pohyblivé (R) 

43) 

MO PEVNÁ 

Pohyblivá krom� letecké 
pohyblivé (R) 

 

MO 

13 570–
13 600 

PEVNÁ 

ROZHLASOVÁ 

Pohyblivá krom� letecké 
pohyblivé (R) 

35) 44) 

MO PEVNÁ 

ROZHLASOVÁ 

Pohyblivá krom� letecké 
pohyblivé (R) 

 

MO 

13 600–
13 800 

ROZHLASOVÁ 

Pevná 

 ROZHLASOVÁ 

Pevná 

 

13 800–
13 870 

PEVNÁ 

ROZHLASOVÁ  

Pohyblivá krom� letecké 
pohyblivé (R) 

35) 44) 

MO PEVNÁ 

ROZHLASOVÁ  

Pohyblivá krom� letecké 
pohyblivé (R) 

 

MO 

13 870–
14 000 

PEVNÁ 

Pohyblivá krom� letecké 
pohyblivé (R) 

MO PEVNÁ 

Pohyblivá krom� letecké 
pohyblivé (R) 

MO 

14 000–
14 250 

AMATÉRSKÁ 

DRUŽICOVÁ 
AMATÉRSKÁ 

Amatérské 
aplikace 

AMATÉRSKÁ 

DRUŽICOVÁ 
AMATÉRSKÁ 

Amatérské aplikace 

14 250–
14 350 

AMATÉRSKÁ Amatérské 
aplikace 

AMATÉRSKÁ Amatérské aplikace 

14 350–
14 990 

PEVNÁ 

Pohyblivá krom� letecké 
pohyblivé (R) 

MO PEVNÁ 

Pohyblivá krom� letecké 
pohyblivé (R) 

MO 

14 990–
15 005 

KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

27) 

 KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

 

 

15 005–
15 010 

KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

 KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

 

15 010–
15 100 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR) 

MO LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR) 

MO 

                                                           
 42) Poznámka 5.149 Radiokomunika�ního �ádu.   
 43) Poznámka 5.150 Radiokomunika�ního �ádu. 
 44) Poznámka 5.151 Radiokomunika�ního �ádu. 
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15 100–
15 450 

ROZHLASOVÁ  ROZHLASOVÁ  

15 450–
15 600 

ROZHLASOVÁ 

Pevná 

 ROZHLASOVÁ 

Pevná 

 

15 600–
15 800 

PEVNÁ 

ROZHLASOVÁ 
35) 40) 

MO PEVNÁ 

ROZHLASOVÁ 

 

MO 

15 800–
16 360 

PEVNÁ  PEVNÁ  

16 360–
17 410 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ   

Pevná 
25) 26) 33) 39) 

GMDSS (tíse� 
a volání) 

MSI 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ   

Pevná 

 

GMDSS (tíse� 
a volání) 

MSI 

17 410–
17 480 

PEVNÁ MO PEVNÁ MO 

17 480–
17 550 

PEVNÁ 

ROZHLASOVÁ 
35) 40) 

MO PEVNÁ 

ROZHLASOVÁ 

MO 

17 550–
17 900 

ROZHLASOVÁ 

Pevná 

 ROZHLASOVÁ 

Pevná 

 

17 900–
17 970 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R)   

MO LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R)   

MO 

17 970–
18 030 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR) 

MO LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR) 

MO 

18 030–
18 052 

PEVNÁ MO PEVNÁ MO 

18 052–
18 068 

PEVNÁ 

Kosmického výzkumu 

MO PEVNÁ 

Kosmického výzkumu 

MO 

18 068–
18 168 

AMATÉRSKÁ 

DRUŽICOVÁ 
AMATÉRSKÁ 

Amatérské 
aplikace 

AMATÉRSKÁ 

DRUŽICOVÁ 
AMATÉRSKÁ 

Amatérské aplikace 

18 168–
18 780 

PEVNÁ 

Pohyblivá krom� letecké 
pohyblivé 

MO PEVNÁ 

Pohyblivá krom� letecké 
pohyblivé 

MO 

18 780–
18 900 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ   GMDSS (tíse� 
a volání) 

MSI 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ   GMDSS (tíse� 
a volání) 

MSI 

18 900–
19 020 

PEVNÁ 

ROZHLASOVÁ 
35) 40) 

MO PEVNÁ 

ROZHLASOVÁ 

 

MO 

19 020–
19 680 

PEVNÁ MO PEVNÁ MO 

19 680–
19 800 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 
33) 

MO NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ MO 
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19 800–
19 990 

PEVNÁ MO PEVNÁ MO 

19 990–
19 995 

KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

Kosmického výzkumu 
27) 

 KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

Kosmického výzkumu 

 

 

19 995–
20 010 

KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

27) 

 KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

 

20 010–
21 000 

PEVNÁ 

Pohyblivá 

MO PEVNÁ 

Pohyblivá 

MO 

21 000–
21 450 

AMATÉRSKÁ 

DRUŽICOVÁ 
AMATÉRSKÁ   

Amatérské 
aplikace 

AMATÉRSKÁ 

DRUŽICOVÁ 
AMATÉRSKÁ   

Amatérské aplikace 

21 450–
21 850 

ROZHLASOVÁ  ROZHLASOVÁ  

21 850–
21 870 

PEVNÁ MO PEVNÁ MO 

21 870–
21 924 

PEVNÁ  
45) 

MO PEVNÁ  MO 

21 924–
22 000 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R) 

MO LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(R) 

MO 

22 000–
22 855 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 
33) 

 NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ  

22 855–
23 000 

PEVNÁ MO PEVNÁ MO 

23 000–
23 200 

PEVNÁ 

Pohyblivá krom� letecké 
pohyblivé (R)  

MO PEVNÁ 

Pohyblivá krom� letecké 
pohyblivé (R) 

MO 

23 200–
23 350 

PEVNÁ 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR) 

46) 

MO PEVNÁ 

LETECKÁ POHYBLIVÁ 
(OR) 

 

MO 

23 350–
24 000 

PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé 

47) 

MO PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé    

MO 

24 000–
24 890 

PEVNÁ 

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 

MO PEVNÁ 

POZEMNÍ POHYBLIVÁ 

MO 

                                                           
 45) Poznámka 5.155B Radiokomunika�ního �ádu.   
 46) Poznámka 5.156A Radiokomunika�ního �ádu.   
 47) Poznámka 5.157 Radiokomunika�ního �ádu.   
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24 890–
24 990 

AMATÉRSKÁ 

DRUŽICOVÁ 
AMATÉRSKÁ   

Amatérské 
aplikace 

AMATÉRSKÁ 

DRUŽICOVÁ 
AMATÉRSKÁ   

Amatérské aplikace 

24 990–
25 005 

KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL�] 

Vysílání ukon�eno KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

 

25 005–
25 010 

KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

 KMITO�TOVÝCH 
NORMÁL� 
A �ASOVÝCH 
SIGNÁL� 

 

25 010–
25 070 

PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé 

MO PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé 

MO 

25 070–
25 210 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ   NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ   

25 210–
25 550 

PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé 

MO PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé 

MO 

25 550–
25 670 

RADIOASTRONOMICKÁ 
42) 

 RADIOASTRONOMICKÁ  

25 670–
26 100 

ROZHLASOVÁ  ROZHLASOVÁ  

26 100–
26 175 

NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ 
33) 

 NÁMO�NÍ POHYBLIVÁ    

26 175–
26 957 

PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé 

MO PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé 

MO 

26 957–
27 405 

PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé 

43) 

MO PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé 

 

MO 

27 405–
27 500 

PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé 

MO PEVNÁ 

POHYBLIVÁ krom� 
letecké pohyblivé 

MO 

 
 

�lánek 3 
Charakteristika pásma 

  
(1) Kmito�ty do 30 kHz, ozna�ované termínem velmi dlouhé vlny48), a kmito�ty 

v rozsahu 30–300 kHz – dlouhé vlny49) – jsou využívány zejména pro ú�ely námo�ní 
a letecké komunikace a radionavigace. Pásma jsou využívána také rozhlasovým vysíláním, 
jehož využití p�evažuje v navazujících pásmech st�edních vln50) vymezených kmito�ty 300–

                                                           
 48) Velmi dlouhé vlny jsou ozna�ovány zkratkou VLF z anglického Very Low Frequency. 
 49) Dlouhé vlny jsou ozna�ovány zkratkou DV, p�ípadn� LF z anglického Low Frequency. 
 50) St�ední vlny jsou ozna�ovány zkratkou SV, p�ípadn� MW z anglického Medium Frequency. 
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3000 kHz. Nad kmito�tem 3 MHz navazují pásma krátkých vln51). Pásma jsou 
charakterizována sdíleným využíváním úsek� p�evážn� analogovými aplikacemi. Vzhledem 
ke specifickým fyzikálním vlastnostem ší�ení elektromagnetických vln52) jsou pásma rovn�ž 
využívána aplikacemi amatérské služby. V rámci ostatních služeb, kterým je pásmo 
p�id�leno, je civilní využití kmito�t� minimální. 

 
(2) Podmínky ší�ení rádiových vln v n�kterých pásmech KV periodicky kolísají 

a stabilita p�íjmu m�že být navíc ovliv�ována nep�edvídatelnými zm�nami faktor� 
ovliv�ujících vlastnosti ší�ení rádiových vln, což se m�že projevit nap�íklad ob�asným 
výskytem dálkového rušení. Vzhledem k charakteru ší�ení m�že mít využívání kmito�t� 
charakter celosv�tového využití zejména p�i vhodné kombinaci pásem p�id�lených dané 
služb� v závislosti na denní dob�. Kmito�ty v rozmezí každého z rozsah� jednotlivých pásem 
DV, SV a KV vykazují z fyzikálního hlediska obdobné – ale specifické pro každé pásmo – 
vlastnosti ší�ení p�ízemní a prostorové elektromagnetické vlny. 

 
(3) Popisovaná pásma jsou využívána i za�ízeními krátkého dosahu, která využívají 

pro svoji �innost jak elektromagnetické vlny, tak i pouze magnetické pole. 
 
(4) S rozvojem pokro�ilejších komunika�ních, naviga�ních a tís�ových systém� 

využívajících vyšší kmito�tová pásma nebo družicové služby je trend intenzity využívání 
popisovaných pásem klesající, nicmén� jsou stále považována u n�kterých služeb jako 
alternativa, pop�. jako záloha t�chto systém�. 

 
(5) V pásmech jsou p�id�leny kmito�ty vyhrazené pro tís�ové a bezpe�nostní 

systémy GMDSS53). 
 
(6) P�edpokládané harmoniza�ní zám�ry v pásmu jsou uvedeny také ve Zpráv� ERC 

�. 252). Uplatn�ní významn�jších harmoniza�ních cíl� v uvedených pásmech není 
p�edpokládáno. 
 

(7) Z hlediska budoucího využití popisovaných pásem mají význam zejména pot�eby 
necivilního využití. 
 

(8) Kmito�ty nižší než 9 kHz nejsou v souladu s § 15 zákona p�edm�tem správy 
rádiových kmito�t�. 
 

(9) Bod 1.16 programu WRC-1254) je v�nován pot�ebám pasivních systém� pro 
detekci blesk� v pomocné meteorologické služb�, v�etn� možnosti p�id�lení v kmito�tovém 
rozsahu pod 20 kHz. Záv�ry WRC mohou mít d�sledky na úpravu definice spodní kmito�tové 
hranice, která vymezuje oblast rádiových kmito�t� podle Radiokomunika�ního �ádu. 
 
 

�lánek 4 
Mezinárodní závazky 

 
Na využívání a koordinaci rádiových kmito�t� se vztahují ustanovení 

Radiokomunika�ního �ádu55) (dále jen „�ád“) a Dohoda Ženeva, 197556). 

                                                           
 51) Pásmo krátkých vln 3–30 MHz je ozna�ováno zkratkou KV, p�ípadn� HF z anglického High Frequency. 
 52) V popisovaných pásmech KV i VKV závisí kvalita spojení zejména na stavu ionosféry, který je ovlivn�n nap�. denním 

cyklem, ro�ním obdobím a periodou slune�ní aktivity. 
 53) Globální námo�ní tís�ový a bezpe�nostní systém, anglicky Global Maritime Distress and Safety System. 
 54) World Radiocommunication Conference 2012 – Sv�tová radiokomunika�ní konference 2012. 
 55) Radiokomunika�ní �ád, Mezinárodní telekomunika�ní unie, Ženeva, 2008 [Radio Regulations, International 

Telecommunication Union, Geneva, 2008]. 
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Oddíl 2 
Pevná služba 

 
�lánek 5 

Sou�asný stav v pevné služb � 
 

(1) Podle poznámky CZ1 Plánu p�id�lení kmito�tových pásem má p�i využívání 
kmito�t� pevné a pozemní pohyblivé služby zapsaných u Radiokomunika�ního ú�adu ITU-R 
p�ednost ten uživatel, pro kterého byly tyto kmito�ty u Radiokomunika�ního ú�adu ITU-R 
zapsány a jsou evidovány �eským telekomunika�ním ú�adem. 

 
(2) Vzhledem k minimálnímu využití pásem p�id�lených pevné služb� se v p�ípad� 

žádosti o individuální oprávn�ní k využívání kmito�t� stanovují technické podmínky ud�lení 
kmito�tu individuáln�, v souladu s postupy uvedenými v �lánku 4 �ádu a s p�ihlédnutím 
k aktuálnímu využití v �R, pop�. v zahrani�í.  

 
(3) Využívání pásem 1625–1635 kHz, 1800–1810 kHz a 2160–2170 kHz, dopl�kov� 

p�id�lených �eské republice poznámkou �ádu21), bylo ukon�eno. 
 

(4) P�i p�id�lování kmito�t� v pásmech 1850–2045 kHz, 2194–2498 kHz, 2502–
2625 kHz a 2650–2850 kHz se p�ihlíží k poznámce �ádu23). 
 

(5) S p�ihlédnutím k omezené mí�e standardizace kanálového uspo�ádání v pásmech 
p�id�lených pevné služb� se technické podmínky pro ud�lení kmito�tu posuzují individuáln�, 
mimo jiné s p�ihlédnutím 

a) k obecným plánovacím podmínkám podle doporu�ení ITU-R57); 

b) k predikci ší�ení rádiových vln v r�zných podmínkách podle doporu�ení58); 

c) k posuzování kvality spojení z hlediska požadavk� na odstup signál/šum, 
demonstrované na p�íkladech používaných režim� vysílání podle doporu�ení59); 

d) k plánování datových stanic v pásmech krátkých vln podle doporu�ení60); 

e) k odhadu šumových pom�r� popsaných v doporu�ení61); 

f) k volb� vhodného módu ší�ení rádiové vlny62); 

g) k predik�ním postup�m volby kmito�tu63), 64). 
 

                                                           
 56) Regionální dohoda k využívání kmito�t� rozhlasovou službou v pásmech st�edních vln v Regionech 1 a 3 

a v pásmech dlouhých vln v Regionu 1 (Ženeva, 1975) [Regional Agreement concerning the Use by the Broadcasting 
Service of Frequencies in the Medium Frequency Bands in Regions 1 and 3 and in the Low Frequency Bands in 
Region 1 (Geneva, 1975)]. 

 57) Doporu�ení ITU-R REC F.1610 – plánování a zavád�ní systém� v pásmech KV [Planning, design and 
implementation of HF fixed service radio systems]. 

 58) Doporu�ení ITU-R P.533-10 – Predik�ní metody pro stanovení provozních vlastností KV spoj� [Method for the 
prediction of the performance of HF circuits]. 

 59) Doporu�ení ITU-R F.339-7 – kanálové ší�ky, pom�ry signál/šum a parametry únik� v KV systémech [Bandwidths, 
signal-to-noise ratios and fading allowances in complete systems]. 

 60) Doporu�ení ITU-R F.763-5 – datové p�enosy prost�ednictvím KV spoj� s využitím PSK nebo kvadraturní amplitudové 
modulace [Data transmission over HF circuits using phase shift keying or quadrature amplitude modulation]. 

 61) Doporu�ení ITU-R P.372 – Rádiový šum [Radio noise]. 
 62) Doporu�ení ITU-R P.1239-2 – Referen�ní charakteristiky ionosféry [Reference ionospheric characteristics]. 
 63) Doporu�ení ITU-R P.373-8 – Definice maximálních a minimálních provozních kmito�t� [Definitions of maximum and 

minimum transmission frequencies]. 
 64) Doporu�ení ITU-R P.1240-1 – Metody ur�ení maximálního kmito�tu MUF, provozního kmito�tu MUF a predikce ší�ení 

[Methodds of basic MUF, operational MUF and ray-path prediction]. 
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(6) V p�ípad� intenzivn�jšího zájmu o využívání popisovaných pásem nebo p�ijetí 
p�íslušných standardiza�ních dokument� m�že Ú�ad dodate�n� up�esnit podmínky využívání 
rádiových kmito�t�. 

 
�lánek 6 

Informace týkající se budoucího vývoje v pevné služb � 
 

Návrh na vypušt�ní názvu �eské republiky ze seznamu zemí uvedených v poznámce 
�ádu21) je p�edm�tem bodu 1.1 programu konference WRC-1254). 

 
 

Oddíl 3 
Pohyblivá služba  

 
�lánek 7 

Sou�asný stav v pohyblivé služb � 
 
(1) V rámci pohyblivé služby je v souladu s ustanoveními �ádu65) uvedeno využití 

pásem p�id�lených pozemní pohyblivé služb� a služb� pohyblivé krom� letecké pohyblivé. 
 
(2) Vzhledem k minimálnímu využití pásem p�id�lených pohyblivé služb� se v p�ípad� 

žádosti o individuální oprávn�ní k využívání kmito�t� stanovují technické podmínky ud�lení 
kmito�tu individuáln�, s p�ihlédnutím k aktuálnímu využití v �R, pop�. v zahrani�í.  
 

(3) V p�ípad� pot�eby umíst�ní spoje v pohyblivé služb� se p�im��en� využijí 
plánovací postupy uvedené v �lánku 5 odst. 1, 2 a 5. 

 
(4) Za�ízení krátkého dosahu SRD66) využívají kmito�ty v kategorii podružné 

služby67). V souladu s doporu�ením CEPT68) lze k jejich provozu využívat kmito�ty 

a) z úseku 9 kHz – 27,5 MHz69) k provozu za�ízení s induk�ní smy�kou70); 

b) z úsek� 9–600 kHz a 12,5–20 MHz k využívání léka�skými implantáty70); 

c) 457 kHz k využívání stanicemi ur�enými k vyhledávání ob�tí lavin; 

d) z úsek� 6765–6795 kHz, 13,553–13,567 MHz a 26,957–27,283 MHz v souladu 
s poznámkami �ádu37), 43) k využití pro pr�myslové, v�decké a léka�ské ú�ely 
(tzv. pásma ISM71), tj. využití rádiových kmito�t� pro jiné ú�ely než je p�enos 
informací, nap�íklad pro technologický oh�ev, osv�tlení, va�ení, v�decké 
experimenty; 

e) 4515 kHz k využívání železni�ní aplikací Euroloop; 

f) z úseku 27,415–27,5 MHz69) k provozu bezdrátových mikrofon� 
a naslouchadel72); 

g) z úseku 26,957–27,283 MHz k provozu nespecifikovaných za�ízení SRD, 
s výjimkou za�ízení pro p�enos obrazu70). 

                                                           
 65) Ustanovení �. 1.24 a 1.26 �ádu.  
 66) Zkratka SRD je z anglického Short Range Devices. 
 67) Za�ízení nesmí p�sobit škodlivé rušení ostatním radiokomunika�ním službám a sou�asn� za�ízení nemá nárok na 

ochranu p�ed škodlivým rušením aplikací ostatních radiokomunika�ních služeb. 
 68) Doporu�ení CEPT/ERC/REC 70-03 – Využívání za�ízení s krátkým dosahem [Relating to the use of Short Range 

Devices (SRD)]. 
 69) K úseku shora p�iléhá úsek ur�ený rovn�ž pro tyto ú�ely. 
 70) Využívání kmito�t� je v souladu s Rozhodnutím Komise 2010/368/EU ze dne 30. �ervna 2010, kterým se m�ní 

rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro za�ízení krátkého dosahu. 
 71) Zkratka ISM je z anglického Industrial, scientfic and medical applications.  
 72) Jde o tzv. pásmo A uvedené v p�íloze 10 Doporu�ení CEPT/ERC/REC 70-03. 
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Podmínky využívání rádiových kmito�t�, v�etn� technických parametr�, jsou 
stanoveny všeobecným oprávn�ním73). 

 
(5) V pásmech 1625–1635 kHz, 1800–1810 kHz a 2160–2170 kHz, dopl�kov� 

p�id�lených �eské republice poznámkou �ádu21), bylo ukon�eno využívání kmito�t� 
stanicemi využívajícími kmito�ty na základ� individuálního oprávn�ní.  

 
(6) P�i p�id�lování kmito�t� v pásmech 1850–2045 kHz, 2194–2498 kHz, 2502–

2625 kHz a 2650–2850 kHz se p�ihlíží k poznámce �ádu23). 
 
(7) V souladu s poznámkou �ádu27) se m�že kmito�et 2182 kHz navíc využívat 

v souladu s postupy, platícími pro zemské radiokomunika�ní služby, pro koordinované 
pátrací a záchranné operace SAR74). 

 
(8) V souladu s poznámkou �ádu75) jsou uživatelé pásma 13 360–13 410 kHz povinni 

p�ijmout veškerá uskute�nitelná opat�ení k ochran� radioastronomické služby. 
 
(9) V pásmu 27,405–27,5 MHz, p�id�leném necivilnímu využití, je civilní využití 

omezeno na provoz za�ízení krátkého dosahu. 
 

(10) Stanice dálkového ovládání model�76) mohou v souladu s rozhodnutím CEPT77) 
využívat kmito�ty 13,56 MHz, 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz 
a 27,195 MHz. Podmínky využívání rádiových kmito�t�78), v�etn� technických parametr�, 
jsou stanoveny všeobecným oprávn�ním79). 

 
(11) Úsek 26,560–27,410 MHz je v souladu s rozhodnutím CEPT80) ur�en k využívání 

ob�anskými radiostanicemi. Podmínky využívání rádiových kmito�t�, v�etn� technických 
parametr�, jsou stanoveny všeobecným oprávn�ním81). 

 
�lánek 8 

Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé služb � 
 
(1) V pásmu 495–505 kHz, minimáln� využívaného dle poznámky �ádu16) 

radiotelegrafií, je p�edpokládána zm�na využívání ve prosp�ch systému poskytujícího 
bezpe�nostní informace pro lod� a p�ístavy v námo�ní pohyblivé služb�. Zm�nu projedná 
v rámci bodu programu 1.10 konference WRC-12.  

 
(2) Významn�jší rozvoj civilního využití pásem p�id�lených pohyblivé služb�, ani širší 

zavád�ní digitálních technologií, nejsou p�edpokládány. 
 

                                                           
 73) Všeobecné oprávn�ní �. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmito�t� a k provozování vysílacích rádiových 

za�ízení krátkého dosahu. 
 74) Z anglického Search and Rescue. 
 75) Poznámka 5.149 �ádu. 
 76) Dálkové ovládání model� pohybujících se ve vzduchu, na zemi, na vodní hladin� nebo pod ní. 
 77) Rozhodnutí CEPT ERC/DEC/(01)10 ze dne 12. b�ezna 2001, o harmonizovaných kmito�tech, technických 

charakteristikách a výjimce z individuálního povolování pro za�ízení krátkého dosahu užívaná pro ovládání leteckých 
model� a provozovaná na kmito�tech 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz a 27,195 MHz [ERC 
Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual 
licensing of Short Range Devices used for Flying Model control operating on the frequencies 26.995, 27.045, 27.095, 
27.15 and 27.195 MHz]. 

 78) Stanice dálkového ovládání jsou považovány za za�ízení krátkého dosahu. 
 79) Všeobecné oprávn�ní �. VO-R/15/08.2005-27 k využívání rádiových kmito�t� a k provozování za�ízení pro dálkové 

ovládání model� v pásmech 13 MHz až 40 MHz, ve zn�ní pozd�jších zm�n. 
 80) Rozhodnutí CEPT ECC Decision (11)03 – harmonizované užití kmito�t� ob�anskými radiostanicemi, �erven 2011 

[ECC Decision (11)03 – the harmonised use of frequencies for Citizens‘ Band (CB) radio equipment, June 2011]. 
 81) Všeobecné oprávn�ní �. VO-R/7/08.2005-22 k využívání rádiových kmito�t� a k provozování ob�anských radiostanic 

v pásmu 27 MHz. 
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(3) O p�edpokládaných zm�nách v p�id�lení informuje �lánek 6 týkající se budoucího 
vývoje v pevné služb�. 

 
 

Oddíl 4 
Rozhlasová služba 

 
�lánek 9 

Sou�asný stav v rozhlasové služb � 
 

(1) Rozhlasové radiokomunika�ní služb� jsou v pásmech dlouhých vln p�id�lena 
pásma 148,5–283,5 kHz, v pásmech st�edních vln 526,5–1606,5 kHz. Využívání kmito�t� 
v pásmech 150–285 kHz a 525–1605 kHz upravuje Dohoda Ženeva, 197556) (dále jen 
„dohoda“). 
 

(2) Z kmito�t� p�id�lených dohodou �eské republice jsou využívány k provozu stanic 
rozhlasového vysílání s amplitudovou modulací kmito�ty 270 kHz, 639 kHz, 954 kHz, 
1062 kHz a 1332 kHz. 
 

�lánek 10 
Informace týkající se budoucího vývoje v rozhlasové  služb � 

 
Možný vývoj technologií v rozhlasové služb� nazna�uje nap�. zpráva CEPT82). 

V �eské republice nicmén� nejsou v dlouhodobém výhledu p�edpokládány zm�ny z hlediska 
použitých vysílacích technologií. 
 
 

Oddíl 5 
Letecká pohyblivá (R) a (OR) služba 

 
�lánek 11 

Sou�asný stav v letecké pohyblivé (R) a (OR) služb � 
 

(1) V letecké pohyblivé služb�83) znamená ozna�ení (R) za názvem služby službu na 
pravidelných letových trasách, (OR) mimo tyto trasy. 

 
(2) Letecká pohyblivá (R) služba je vyhrazena v souladu s ustanovením �ádu84) pro 

komunikace týkající se bezpe�nosti a pravidelnosti letu. Letecká pohyblivá (OR) služba je 
v souladu s ustanovením �ádu85) ur�ena pro komunikace v�etn� t�ch, které se týkají letové 
koordinace. 

 
(3) P�id�lení kmito�t� �eské republice a podmínky využívání pásem leteckou (OR) 

službou upravuje dodatek �ádu86) a úmluva ICAO87).  
 
(4) P�id�lení kmito�t� �eské republice a podmínky využívání pásem leteckou (R) 

službou upravuje dodatek �ádu88). 
                                                           

 82) Zpráva CEPT �. 117 – P�echod na digitální zvukové vysílání v kmito�tových pásmech pod 80 MHz, rev. Gothenburg, 
2010 [CEPT Report 117 – Managing the transition to digital sound broadcasting in the frequency bands below 
80 MHz, rev. Gothenburg, 2010]. 

 83) Služba je definována ustanovením 1.32 �ádu. 
 84) Ustanovení 1.33 �ádu. 
 85) Ustanovení 1.34 �ádu.  
 86) Dodatek 27 �ádu. 
 87) Dodatek 10 Úmluvy organizace pro civilní letectví ICAO [Annex 10 of the Convention of the International Civil Aviation 

organisation (ICAO)]. 
 88) Dodatek 26 �ádu. 
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(5) Nosné kmito�ty 3023 kHz a 5680 kHz jsou v souladu s poznámkami �ádu27), 28) 

ur�eny pro koordinované pátrací a záchranné operace SAR. 
 
(6) Kmito�ty pro leteckou pohyblivou (OR) službu mají p�evážn� necivilní využití. 
 

�lánek 12 
Informace týkající se budoucího vývoje v letecká po hyblivé (R) a (OR) služb � 
 

Zm�ny ve využívání pásma touto radiokomunika�ní službou nejsou na mezinárodní 
ani na národní úrovni p�edpokládány. 

 
 

Oddíl 6 
Letecká radionaviga �ní služba 

 
�lánek 13 

Sou�asný stav v letecké radionaviga �ní služb � 
 

(1) Letecká radionaviga�ní služba89) je ur�ena pro pot�eby navigace letadel a pro 
bezpe�nost jejich provozu. 

 
(2) V pásmech 415–435 MHz a 510–526,5 kHz jsou kmito�ty pro leteckou 

radionaviga�ní službu koordinovány v souladu s plánem Ženeva, 198590). Konkrétní 
podmínky využití kmito�t� jsou ur�eny úmluvou ICAO87).  
 

�lánek 14 
Informace týkající se budoucího vývoje v letecké ra dionaviga �ní služb � 

 
Zm�ny ve využívání pásmem touto službou nejsou na národní ani mezinárodní úrovni 

p�epokládány. 
 

 
Oddíl 7 

Radioloka �ní služba 
 

�lánek 15 
Sou�asný stav v radioloka �ní služb � 

 
Radioloka�ní služba nemá v pásmech popisovaných touto �ástí plánu civilní využití. 

 
�lánek 16 

Informace týkající se budoucího vývoje v radioloka �ní služb � 
 
Bod 1.15 programu konference WRC-12 se týká projednání rozší�ení p�id�lení 

radioloka�ní služby pro ú�ely provozu oceánografických radarových systém�
91) na principu 

sdílení s ostatními službami. V souvislosti s projednávaným bodem lze také o�ekávat, že 
v pásmech nov� p�id�lených radioloka�ní služb� m�že dojít ke zm�n� p�id�lení pohyblivé 
služb� na kategorii p�ednostní. 

 

                                                           
 89) Ustanovení 1.46 �ádu. 
 90) Plán p�id�lení kmito�t� pro leteckou radionaviga�ní službu v pásmech st�edních vln v Oblasti 1, GE85 [Frequency 

assignment plan for the aeronautical radionavigation service in the MF bands in Region 1 (GE85)]. 
 91) Rezoluce 612 (WRC-07) a rezoluce 611 (WRC-07)  týkající se oceánografických radarových systém�. 
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Oddíl 8 

Námo�ní pohyblivá služba 
 

�lánek 17 
Sou�asný stav v námo �ní pohyblivé služb � 

 
(1) P�evažující p�ednostní p�id�lení kmito�t� námo�ní pohyblivé služb� zahrnuje jak 

kmito�ty zajiš	ující obecné komunika�ní požadavky služby, tak i kmito�ty tís�ové 
a bezpe�nostní (MSI) systému GMDSS53) využívající radiotelefonní, DSC92) a NBDP provoz. 

 
(2) Využívání kmito�t� p�id�lených námo�ní pohyblivé služb� se �ídí dodatkem 

�ádu93). P�id�lování kmito�t� v pásmech 4000–26 175 kHz se �ídí �lánkem �ádu94). 
 
(3) Kmito�ty ur�ené pro tís�ové a bezpe�nostní komunikace a podmínky jejich 

využívání jsou popsány v dodatku �ádu95) a platí: 

a) tís�ové a bezpe�nostní kmito�ty využívající režim DSC jsou 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 
6312 kHz, 8414,5 kHz, 12 577 kHz a 16 804,5 kHz; 

b) pro hlasovou komunikaci jsou ur�eny kmito�ty 2182 kHz96), 3023 kHz, 4125 kHz, 
5680 kHz, 6215 kHz, 8219 kHz 12 290 kHz a 16 420 kHz; 

c) kmito�ty 4125 kHz a 6215 kHz jsou v souladu s �lánkem 33 �ádu podp�rnými 
kmito�ty ke kmito�tu 2182 kHz; 

d) mezinárodní tís�ové kmito�ty pro úzkopásmovou telegrafii s p�ímým tiskem (NBDP) 
jsou 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12 520 kHz a 16 695 kHz. 
Využití kmito�t� upravuje �lánek 31 �ádu; 

e) uvedené kmito�ty mají v souladu s �lánkem 30 �ádu charakter služby SOL97) a nárok 
na ochranu p�ed škodlivým rušením. 
 
(4) V souladu s poznámkou �ádu14) nesmí být rušeny kmito�ty 490 kHz a 518 kHz 

využívané pro vysílání pob�ežních stanic ve služb� NAVTEX. 
 
(5) Nosný kmito�et 8364 kHz27) lze navíc využívat v souladu s postupy, platícími pro 

zemské radiokomunika�ní služby, pro pátrací a záchranné operace týkající se kosmických 
plavidel. 

 
(6) Kmito�et 4209,5 kHz je ur�en výhradn� pro pob�ežní stanice vysílání 

MSI98), 13), 32). 
 

(7) Kmito�ty 4210 kHz, 6314 kHz 8416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 
19 680,5 kHz, 22 376 kHz a 26 100,5 kHz jsou v souladu s poznámkou �ádu33) mezinárodní 
kmito�ty pro vysílání MSI). 

                                                           
 92) Zkratka DSC ozna�uje druh provozu p�i tísni, bezpe�nostní komunikaci a navazování spojení, anglicky Digital 

Selective Calling. 
 93) Dodatek 17 �ádu. 
 94) �lánek 52 �ádu.  
 95) Dodatek 15 �ádu – kmito�ty pro tís�ové a bezpe�nostní komunikace pro Sv�tový námo�ní tís�ový a bezpe�nostní 

systém [Global Maritime Distress and Safety System]. 
 96) Poznámka 5.108 �ádu. 
 97) SOL z anglického Safety of life ozna�uje službu související se zajišt�ním bezpe�nosti života. 
 98) Námo�ní bezpe�nostní informace, anglicky Maritime Safety Information. 
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�lánek 18 

Informace týkající se budoucího vývoje v námo �ní pohyblivé služb � 
 

(1) Prvky systému GMDSS popsané touto �ástí plánu budou nadále významnou 
sou�ástí tís�ové a bezpe�nostní komunikace v námo�ní pohyblivé služb�. 

 
(2) Intenzita využívání t�chto kmito�t� v námo�ní pohyblivé služb� pro hlasovou 

komunikaci pozvolna klesá. 
 
(3) Zlepšení podmínek pro zavád�ní a rozvoj nových digitálních technologií v námo�ní 

pohyblivé služb� mj. úpravou uspo�ádání kanál� pro tuto službu v t�chto pásmech je 
p�edm�tem projednání v rámci bodu 1.9 programu WRC-12. 
 
 

Oddíl 9 
Námo�ní radionaviga �ní služba 

 
�lánek 19 

Sou�asný stav v námo �ní radionaviga �ní služb � 
 

(1) Námo�ní radionaviga�ní služb� jsou p�id�lena pásma 283,5–325 kHz a 2625–
2650 kHz.  
 

(2) Pro využívání kmito�t� z pásem 283,5–325 kHz platí poznámka �ádu11) 
a kmito�tový plán Ženeva, 198590). 

 
(3) V �R nejsou kmito�ty p�id�lené námo�ní radionaviga�ní služb�, s výjimkou 

aplikace DGPS99) v systému EU RIS100), aktivn� využívány. 
 

�lánek 20 
Informace týkající se budoucího vývoje v námo �ní radionaviga �ní služb � 
 
Zm�ny ve využívání pásma touto radiokomunika�ní službou nejsou na mezinárodní 

ani národní úrovni p�edpokládány. 
 

 
Oddíl 10 

Radionaviga �ní služba 
 

�lánek 21 
Sou�asný stav v radionaviga �ní služb � 

 
(1) V pásmech 9–14 kHz nemá radionaviga�ní služba v �eské republice využití. 
 
(2) Hlavním využitím kmito�t� této služby je radionaviga�ní systém LORAN-C, jehož 

další provoz je ale v sou�asnosti z d�vodu omezené možnosti konkurovat globálním 
naviga�ním družicovým systém�m omezen na �ásti severoatlantického regionu. 

                                                           
 99) Diferenciální GPS. 
 100) Zkratka RIS ozna�uje systém �í�ních informa�ních služeb, anglicky River Information Services. 
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�lánek 22 

Informace týkající se budoucího vývoje v radionavig a�ní služb � 
 
V návaznosti na postupný útlum provozu radionaviga�ního systému LORAN-C je 

v sou�asnosti zvažováno zavád�ní pokro�ilejšího systému eLoran, který m�že rovn�ž 
nahradit aplikace služby kmito�tových normál� a �asových signál�. 

 
 

Oddíl 11 
Amatérská služba 

 
�lánek 23 

Sou�asný stav v amatérské služb � 
 
(1) Amatérské služb� jsou v kategorii primární služby p�id�lena pásma 1810– 

1850 kHz, 3500–3800 kHz, 7000–7200 kHz, 14 000–14 350 kHz, 18 068–18 168 kHz, 
21 000–21 450 kHz a 24 890–24 990 kHz. Charakter sekundární služby má tato služba 
v pásmech 135,70–137,80 kHz, 1850–2000 kHz a 10 100–10 150 kHz. 

 
(2) Využívání pásma 1810–1830 kHz podléhá ustanovení poznámky �ádu22) 

k ochran� p�ednostních služeb využívaných stanicemi v zemích vyjmenovaných 
v poznámkách �ádu101).  

 
(3) Provoz za�ízení amatérské a družicové amatérské služby se �ídí zvláštním 

právním p�edpisem102). 
 

�lánek 24 
Informace týkající se budoucího vývoje v amatérské služb �  

 
S p�ihlédnutím k bodu 1.23 programu Sv�tové radiokomunika�ní konference 

WRC-1254) lze o�ekávat projednávání celosv�tového podružného p�id�lení amatérské služb� 
v úseku 472–487 kHz za p�edpokladu koexistence se službou leteckou radionaviga�ní 
a námo�ní pohyblivou. 
 
 

Oddíl 12 
Radioastronomická služba 

 
�lánek 25 

Sou�asný stav v radioastronomické služb � 
 

(1) Nároky radioastronomické služby na ochranu p�ed škodlivým rušením jsou 
vymezeny poznámkou �ádu42), ustanovením �ádu103) a �lánkem 29 �ádu. 
 

(2) Pásma p�id�lená radioastronomické služb� nejsou v �eské republice využívána. 
 

                                                           
 101) Poznámky 5.98 a 5.99 �ádu. 
 102) Vyhláška �. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunika�ní služby. 
 103) Ustanovení 4.6 �ádu.  
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�lánek 26 

Informace týkající se budoucího vývoje v radioastro nomické služb � 
 

Zm�ny ve využívání pásma touto radiokomunika�ní službou nejsou na mezinárodní 
ani národní úrovni p�edpokládány. 
 

 
Oddíl 13 

Služba kmito �tových normál � a �asových signál � 
 

�lánek 27 
Sou�asný stav ve služb � kmito �tových normál � a �asových signál � 

 
Pásma popisovaná touto �ástí plánu nejsou v �R službou kmito�tových normál� 

a �asových signál� aktivn� využívána. 
 

�lánek 28 
Informace týkající se budoucího vývoje ve služb � kmito �tových normál � 

a �asových signál � 
 

Zm�ny ve využívání pásma touto radiokomunika�ní službou nejsou na mezinárodní 
ani národní úrovni p�edpokládány. 

 
 

Oddíl 14 
Záv�re�ná ustanovení 

 
�lánek 29 
Ú�innost 

 
Tato �ást plánu využití rádiového spektra nabývá ú�innosti dnem 1. b�ezna 2012. 
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Od�vodn �ní 
 

Ú�ad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opat�ením obecné povahy �ást plánu 
využití rádiového spektra �. PV-P/27/01.2012-1 (dále jen „�ást plánu“), kterou se stanoví 
technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmito�t� od 9 kHz do 
27,5 MHz radiokomunika�ními službami. 

Tato �ást plánu vychází z princip� zakotvených v zákon� a v evropské legislativ�, 
zejména ve sm�rnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o spole�ném p�edpisovém 
rámci pro sít� a služby elektronických komunikací ve zn�ní sm�rnice 2009/140/ES104), 
a v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady �. 676/2002/EC o regula�ním rámci pro 
politiku rádiového spektra v Evropském spole�enství (rozhodnutí o rádiovém spektru) a dále 
z princip� stanovených ve spole�né �ásti plánu využití rádiového spektra �. PV/10.2005-35. 

Ú�elem této �ásti plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového 
spektra a p�edvídatelnost rozhodnutí Ú�adu. D�vodem vydání této �ásti plánu je také 
ucelen� informovat o aktuálním využívání pásem s cílem eliminovat potenciální možnost 
škodlivého rušení notifikovaných kmito�t�, a to zejména t�ch, které jsou využívány pro 
tís�ovou komunikaci. 

V �lánku 2 jsou uvedeny informace z plánu p�id�lení kmito�tových pásem (Národní 
kmito�tová tabulka). Zárove� je uveden harmoniza�ní zám�r, tj. p�id�lení radiokomunika�ním 
službám a využití aplikacemi podle Zprávy ERC �. 25 – Evropská tabulka p�id�lení kmito�t� 
a aplikací. Detailn�jší podmínky využití pásem jsou popsány v oddílech v�novaných t�m 
radiokomunika�ním službám, které mají v pásmech 9 kHz až 27,5 MHz p�id�lení. N�které 
možné zm�ny z hlediska Radiokomunika�ního �ádu jsou p�edm�tem projednání na 
konferenci WRC-12. Kmito�ty nižší než 9 kHz nejsou v souladu s vymezením rádiových 
kmito�t� podle § 15 zákona p�edm�tem správy rádiových kmito�t�. 

�lánek 3 shrnuje základní charakteristiky rádiových kmito�t� z rozsahu 9 kHz až 
27,5 MHz, který zahrnuje pásma velmi dlouhých, dlouhých, krátkých a st�edních vln. 
Z aktivního civilního využití jsou v �R využívána zejména pásma p�id�lená amatérské služb� 
a služb� rozhlasové. Z hlediska ostatních služeb je významné využití necivilní. V rámci 
popisovaných pásem je z d�vodu koexistence se systémy využívajícími pro svoji �innost 
rádiové vlny uvedeno i využití t�mi za�ízeními krátkého dosahu (SRD), která pro svoji �innost 
využívají pouze magnetické pole, tj. nevyužívají elektromagnetické vlny. 

V �lánku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, což v p�ípad� popisovaných pásem 
znamená Radiokomunika�ní �ád Mezinárodní telekomunika�ní unie. Dalším závazkem je pro 
ta pásma dlouhých a st�edních vln, která jsou p�id�lena rozhlasové služb�, také Dohoda 
Ženeva, 1975. Další závazky jsou uvedeny v oddílech 6 a 9, popisujících leteckou 
radionaviga�ní službu a námo�ní radionaviga�ní službu. 

Oddíl 2 popisuje základní podmínky využití kmito�t� z pásem p�id�lených pevné 
služb�. Z d�vodu minimálního zájmu o využívání kmito�t� na základ� individuálního 
oprávn�ní a z d�vodu absence užší standardizace podmínek využívání pásem jsou uvedeny 
pouze rámcové podmínky s využitím postup� doporu�ených Radiokomunika�ním sektorem 
ITU-R. P�i plánování a koordinaci postupuje Ú�ad individuáln�. V �lánku popisujícím budoucí 
vývoj je p�edpokládáno ukon�ení dopl�kového p�id�lení pevné a pozemní pohyblivé služb�, 
které je p�edm�tem projednání na konferenci WRC-12. Zm�na neohrozí využívání rádiového 
spektra v oblasti krátkých vln v �R. 

Oddíl 3 informuje o využití pásem v pohyblivé služb�, krom� letecké pohyblivé služby. 
Vzhledem k tomu, že rozhodující technické parametry pro umíst�ní stanice v pohyblivé 

                                                           
 104) Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES, kterou se m�ní sm�rnice 2002/21/ES o spole�ném 

p�edpisovém rámci pro sít� a služby elektronických komunikací, sm�rnice 2002/19/ES o p�ístupu k sítím 
elektronických komunikací a p�i�azeným za�ízením a o jejich vzájemném propojení a sm�rnice 2002/20/ES 
o oprávn�ní pro sít� a služby elektronických komunikací. 
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5. Opatøení obecné povahy – Všeobecné oprávnìní è. VO-S/1/01.2012-2, kterým se mìní všeobecné
oprávnìní è. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronic-
kých komunikací, ve znìní všeobecného oprávnìní è. VO-S/1/07.2007-11

(reprodukce dokumentu na str. 30–33)
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Praha 25. ledna 2012 
�j. �TÚ-130 768/2011-610/III. vy�. 

�eský telekomunika�ní ú�ad (dále jen „Ú�ad“) jako p�íslušný orgán státní správy 
podle § 108 odst. 1 písm. a) zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o elektronických komunikacích), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon“), na základ� výsledk� ve�ejné konzultace uskute�n�né 
podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Ú�adu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 
a k provedení § 9 zákona vydává opat�ení obecné povahy 

všeobecné oprávn �ní �. VO-S/1/01.2012-2, 
kterým se m �ní všeobecné oprávn �ní �. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví  

podmínky k poskytování služeb elektronických komuni kací, ve zn �ní všeobecného 
oprávn �ní �. VO-S/1/07.2007-11 

�lánek 1 

V �lánku 2 všeobecného oprávn�ní �.  VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví 
podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve zn�ní všeobecného oprávn�ní  
�. VO-S/1/07.2007-11, se dosavadní text ozna�uje jako odstavec 1 a dopl�uje se odstavec 2, 
který zní: 

„(2) Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující: 

a) pro ú�ely tohoto všeobecného oprávn�ní se identifikátorem rozumí jedine�ný 
alfanumerický kód, který musí spot�ebitel sd�lit poskytovateli služby elektronických 
komunikací, aby mohl uplatnit právo na zm�nu poskytovatele služby 
elektronických komunikací, zm�nu rozsahu služby elektronických komunikací nebo 
ukon�ení poskytování služby elektronických komunikací, 

b) v p�ípadech, kdy je p�i poskytování služby elektronických komunikací podle § 8 
odst. 1 písm. b) zákona vytvá�en nad rámec identifika�ních údaj� uvedených 
v ú�astnické smlouv� identifikátor pot�ebný pro realizaci práva spot�ebitele na 
zm�nu poskytovatele služby elektronických komunikací, zm�nu rozsahu služby 
elektronických komunikací nebo ukon�ení poskytování služby elektronických 
komunikací, p�edá poskytovatel služby elektronických komunikací tento 
identifikátor spot�ebiteli, který s ním uzav�el smlouvu o poskytování služby 
elektronických komunikací, a to bezodkladn� po jeho vytvo�ení nebo získání spolu 
s informací, pro které procesy, služby a jakým zp�sobem se identifikátor využívá, 

c) pro realizaci práva spot�ebitele na zm�nu poskytovatele služby elektronických 
komunikací, zm�nu rozsahu služby elektronických komunikací nebo ukon�ení 
poskytování služby elektronických komunikací nebude poskytovatel služeb vedle 
údaj� obsažených ve smlouv� o poskytování dot�ené služby nebo na zaslaných 
vyú�továních za tuto službu požadovat další identifikátory nad rámec identifikátor� 
podle písmene a).“. 
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�lánek 2 

P�echodné ustanovení 

 V p�ípad� již poskytované služby bude identifikátor podle �lánku 1 tohoto 
všeobecného oprávn�ní p�edán spot�ebiteli nejpozd�ji do 2 (dvou) m�síc� od nabytí 
ú�innosti tohoto všeobecného oprávn�ní spolu s informací, pro které procesy, služby a jakým 
zp�sobem se identifikátor využívá. 

�lánek 3 

Ú�innost 

Toto všeobecné oprávn�ní nabývá ú�innosti patnáctým dnem ode dne jeho 
uve�ejn�ní v Telekomunika�ním v�stníku. 

Od�vodn �ní 

Ú�ad vydává všeobecné oprávn�ní �. VO-S/1/01.2012-2, kterým se m�ní všeobecné 
oprávn�ní �. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb 
elektronických komunikací, ve zn�ní všeobecného oprávn�ní �. VO-S/1/07.2007-11. 

K �lánku 1: 

Zm�na všeobecného oprávn�ní stanovuje v souladu s § 10 odst. 1 písm. f) zákona 
konkrétní podmínky pot�ebné pro ochranu spot�ebitel�. 

Dopln�ním �lánku 2 Ú�ad p�ispívá k ochran� spot�ebitel� v souladu s § 5 odst. 3 
písm. b) zákona, který stanoví, že Ú�ad prosazuje zájmy koncových uživatel� zejména tím, 
že p�i své �innosti zajiš�uje v souladu s ustanoveními zákona vysokou úrove� ochrany 
spot�ebitel�. 

Vzhledem k �astému výskytu stížností koncových uživatel�, souvisejících 
s identifikátory nutnými k ukon�ení poskytované služby elektronických komunikací, ke zm�n� 
parametr� poskytované služby elektronických komunikací nebo ke zm�n� poskytovatele 
služby elektronických komunikací, je t�eba spot�ebitel�m poskytnout pot�ebnou ochranu 
a zajistit, aby spot�ebitelé m�li p�ístup k takovému identifikátoru a aby se jeho získání 
neod�vodn�n� nezdržovalo. Ú�elem této zm�ny všeobecného oprávn�ní je zajistit p�edání 
identifikátoru bez zbyte�ného odkladu. 

Ú�ad dále stanovil podmínku, že poskytovatel služby elektronických komunikací 
nesmí po spot�ebiteli požadovat širší rozsah identifikátor�, než má k dispozici p�i žádosti 
o  zm�nu poskytovatele služby elektronických komunikací, zm�nu rozsahu služby 
elektronických komunikací nebo ukon�ení poskytování služby elektronických komunikací. 

Zm�na všeobecného oprávn�ní nebude mít žádné významné dopady do systém� 
operátor�, ani nevyvolá žádné zásadní dodate�né náklady u operátor�, a to ani s ohledem 
na poskytnutí identifikátor� u stávajících služeb, kde Ú�ad p�edpokládá, že budou využity 
stávající formy komunikace se spot�ebitelem. Pokud je identifikátor generován, pak se tak 
d�je zpravidla automaticky a poskytovatel služby elektronických komunikací ho má 
k dispozici. Zm�na povede ke snadn�jšímu rozhodování spot�ebitele nap�. p�i zm�nách 
v  poskytování služby elektronických komunikací �i zm�n� poskytovatele služby 
elektronických komunikací. 
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K �lánku 2: 

V p�ípad� již poskytovaných služeb, v rámci kterých je také využíván identifikátor, 
Ú�ad stanovil p�echodnou dobu pro jeho p�edání spot�ebiteli. Zp�sob p�edání identifikátoru 
pak Ú�ad nestanovuje, p�edpokládá využití stávajících komunika�ních kanál� jednotlivých 
poskytovatel� služeb elektronických komunikací. 

K �lánku 3: 

Ú�innost tohoto všeobecného oprávn�ní je stanovena v souladu s § 124 odst. 2 
zákona. 

*** 

Na základ� § 130 zákona a podle Pravidel �eského telekomunika�ního ú�adu pro 
vedení konzultací na diskusním míst� Ú�ad zve�ejnil návrh všeobecného oprávn�ní  
�. VO-S/1/XX.2012-Y, kterým se m�ní všeobecné oprávn�ní �. VO-S/1/07.2005-9, kterým se 
stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve zn�ní všeobecného 
oprávn�ní �. VO-S/1/07.2007-11, a zárove� výzvu k podávání p�ipomínek dne 
9. prosince 2011. P�ipomínky k návrhu všeobecného oprávn�ní bylo možné uplatnit do 
9. ledna 2012.  

V této lh�t� byly uplatn�ny p�ipomínky spole�ností T-Mobile Czech Republic a.s., 
spole�ností Telefónica Czech Republic, a.s. a spole�ností Vodafone Czech Republic a.s. 

V první �ásti p�ipomínky spole�nost T-Mobile Czech Republic a.s. požadovala 
zp�esn�ní textu všeobecného oprávn�ní zám�nou slova „p�edá“ za „zp�ístupní“.  

Správní orgán p�ipomínku zvážil a neakceptoval ji. Správní orgán trvá na p�edání 
identifikátoru a neur�uje zp�sob tohoto p�edání. Je na p�íslušném poskytovateli služby 
elektronických komunikací, aby identifikátor p�edal co nejrychleji, jakmile jej bude mít 
k dispozici. Ú�elem všeobecného oprávn�ní je zajišt�ní aktivního p�edání identifikátoru 
poskytovatelem služby elektronických komunikací. 

V druhé �ásti p�ipomínky spole�nost T-Mobile Czech Republic a.s. požadovala 
zp�esn�ní textu všeobecného oprávn�ní tak, aby byl identifikátor p�edán bezodkladn� po 
jeho vytvo�ení nebo získání. 

 Správní orgán p�ipomínku zvážil a ve smyslu p�ipomínky upravil text všeobecného 
oprávn�ní. 

Ve t�etí �ásti p�ipomínky spole�nost T-Mobile Czech Republic a.s. požadovala 
dopln�ní úpravy dodate�ného zjiš�ování identifikátoru.  

Správní orgán p�ipomínku zvážil a neakceptoval ji. Správní orgán má za to, že není 
pot�eba speciální úprava dodate�ného p�edávání identifikátoru, jelikož p�edpokládá, že se 
použije stejný postup jako pro p�edání jiných informací. 

Ve �tvrté �ásti p�ipomínky spole�nost T-Mobile Czech Republic a.s. požadovala 
zakotvení možnosti zplnomocnit t�etí osobu k získání identifikátoru.  

Správní orgán p�ipomínku zvážil a neakceptoval ji. Možnost zmocn�ní totiž plyne 
obecn� z platných právních p�edpis�. 
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6. Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance vèetnì magnetické karty è. 156

Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, že prùkaz zamìstnance vèetnì magnetické karty è. 156 na jméno Zdeòka
Štruplová je neplatný. 

Používání prùkazu è. 156 sdìlte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9,
poštovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.

èj. ÈTÚ-3 539/2012-604
odbor krizového øízení

7. Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu o zahájení pøezkoumání podle § 20 odst. 5 zákona
o elektronických komunikacích, zda stále trvají dùvody pro omezení poètu práv k využívání
rádiových kmitoètù v kmitoètovém úseku 451,31–455,73/461,31–465,73 MHz

Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, že v souladu s èl. II., bod 9 Pøechodných ustanovení zákona è. 468/2011 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù
(zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony, a postupem podle
§ 20 odst. 4 a 5 zákona è. 127/2005 Sb., zahájil pøezkoumání, zda stále trvají dùvody pro omezení poètu práv 
k využívání rádiových kmitoètù v kmitoètovém úseku 451,31–455,73 /461,31–465,73 MHz, který je podle
pøíslušné pøílohy Plánu využití rádiového spektra urèen i využíván k provozování celoplošné mobilní sítì elektro-
nických komunikací využívající širokopásmovou digitální technologii.

èj. ÈTÚ-13 794/2012-613
odbor správy kmitoètového spektra

8. Sdìlení o výsledku konzultace o závìrech pøezkoumání, zda stále trvají dùvody pro omezení poètu
práv k využívání rádiových kmitoètù v kmitoètových úsecích 3480–3500 MHz a 3580–3600 MHz

Dùvody pro omezení poètu práv k využívání uvedených rádiových kmitoètù pominuly.

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) v souladu s § 20 odst. 3 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù (dále jen „zákon“), sdìluje, že na základì závìrù pøezkoumání, zda stále trvají dùvody pro omezení
poètu práv k využívání rádiových kmitoètù v kmitoètových úsecích 3480–3500 MHz a 3580–3600 MHz, a výsledkù
veøejné konzultace s dotèenými subjekty, vedené podle § 130 zákona, o tìchto závìrech pøezkoumání, která byla
uzavøena dne 16. ledna 2012, dùvody omezení poètu práv k využívání rádiových kmitoètù v tìchto úsecích pomi-
nuly. Bìhem veøejné konzultace neobdržel Úøad žádné pøipomínky k závìrùm pøezkoumání.  

V souladu s konzultovanými závìry pøezkoumání Úøad zruší omezení poètu práv k využívání rádiových
kmitoètù v èásti plánu využití rádiového spektra è. PV-P/7/11.2008-15 pro kmitoètové pásmo 2700–4200 MHz
a následnì zahájí správní øízení s držitelem pøídìlu rádiových kmitoètù ve výše uvedených úsecích ve vìci zrušení
vydaného rozhodnutí o udìlení práv k využívání rádiových kmitoètù.

Uvedeným postupem nebudou dotèena práva dotèených uživatelù rádiových kmitoètù, vyplývající z udìle-
ných individuálních oprávnìní k využívání rádiových kmitoètù v tìchto kmitoètových úsecích. 

èj. ÈTÚ-76 259/2011-613/IV. vyø.
odbor správy kmitoètového spektra

B. Informativní èást
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9. Sdìlení o výsledku konzultace o závìrech pøezkoumání, zda stále trvají dùvody pro omezení poètu
práv k využívání rádiových kmitoètù v kmitoètových úsecích 3459–3480 MHz a 3559–3580 MHz

Dùvody pro omezení poètu práv k využívání uvedených rádiových kmitoètù pominuly.

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) v souladu s § 20 odst. 3 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù (dále jen „zákon“), sdìluje, že na základì závìrù pøezkoumání, zda stále trvají dùvody pro omezení
poètu práv k využívání rádiových kmitoètù v kmitoètových úsecích 3459–3480 MHz a 3559–3580 MHz, a výsledkù
veøejné konzultace s dotèenými subjekty, vedené podle § 130 zákona, o tìchto závìrech pøezkoumání, která byla
uzavøena dne 16. ledna 2012, dùvody omezení poètu práv k využívání rádiových kmitoètù v tìchto úsecích pomi-
nuly. Bìhem veøejné konzultace neobdržel Úøad žádné pøipomínky k závìrùm pøezkoumání.  

V souladu s konzultovanými závìry pøezkoumání Úøad zruší omezení poètu práv k využívání rádiových
kmitoètù v èásti plánu využití rádiového spektra è. PV-P/7/11.2008-15 pro kmitoètové pásmo 2700–4200 MHz
a následnì zahájí správní øízení s držiteli pøídìlu rádiových kmitoètù ve výše uvedených úsecích ve vìci zrušení
vydaných rozhodnutí o udìlení práv k využívání rádiových kmitoètù.

Uvedeným postupem nebudou dotèena práva dotèených uživatelù rádiových kmitoètù, vyplývající z udìle-
ných individuálních oprávnìní k využívání rádiových kmitoètù v tìchto kmitoètových úsecích. 

èj. ÈTÚ-76 532/2011-613/IV. vyø.
odbor správy kmitoètového spektra
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