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Praha 21. ervna 2012 
j. TÚ-69 371/2012-613 

 
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 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 § 9 a 12 zákona 
vydává opat ením obecné povahy 

 
 

všeobecné oprávn ní . VO-R/14/06.2012-8 
k využívání rádiových kmito t  a k provozování za ízení v pásmu 10 GHz. 

 

 
lánek 1 

Úvodní ustanovení 
 

Podmínky provozování p ístroj 1), 2) vztahující se na využívání rádiových kmito t  
a provozování vysílacích rádiových za ízení pevné služby sloužících k p enosu signál  
v  pásmu 10 GHz (dále jen „stanice“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen 
„provozovatel“), stanoví zákon a toto všeobecné oprávn ní podle § 10 odst. 1 zákona. 

 
 

lánek 2 
Konkrétní podmínky 

 
Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. m) zákona jsou: 

a) rádiové kmito ty m že provozovatel stanice využívat bez individuálního oprávn ní 
k využívání rádiových kmito t  (dále jen „individuální oprávn ní“); 

b) stanice mohou být pouze sou ástí pevných rádiových systém  typu bod–bod;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1) § 73 až 75 zákona.  
2) SN ETSI EN 302 217 – Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na za ízení a antény mezi dv ma 

body. 
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c) stanice využívají tyto kmito ty:

íslo 
kanálu 

Jmenovitý kmito et  
st edu kanálu [MHz] 

Max. zabraná ší ka 
pásma [MHz] 

0 10 308 14 

1 10 322 28 

1a 10 336 14 

2 10 350 28 

2a 10 364 14 

3 10 378 28 

3a 10 392 14 

4 10 406 28 

 

íslo 
kanálu 

Jmenovitý kmito et  
st edu kanálu [MHz] 

Max. zabraná ší ka 
pásma [MHz] 

7 10 490 28 

7a 10 504 14 

8 10 518 28 

8a 10 532 14 

9 10 546 28 

9a 10 560 14 

10 10 574 28 

 

d) pro p enos signálu, který nevyžaduje plnou zabranou ší ku pásma, je možno stanicí 
využívat dopl kové kanály, jejichž st ední kmito ty jsou odvozeny od kmito t  výše 
uvedených kanál  dle vzorc : 

f = fn ± 7 MHz pro maximální zabranou ší ku pásma 14 MHz 

nebo 

f = fn ± 3,5 MHz pro maximální zabranou ší ku pásma 7 MHz, 

kde f je jmenovitý kmito et st edu dopl kového kanál  [MHz] a fn je jmenovitý kmito et 
st edu kanálu [MHz] uvedeného v tabulce pod písm. c), p i emž nesmí být použit kanál 
s jmenovitým st edním kmito tem 10 301 MHz; 

e) kmito tová odchylka využívaného kmito tu m že být maximáln  10–4; 

f) st ední výkon3) dodávaný stanicí do anténního napáje e m že být maximáln  2 mW; 

g) spektrální výkonová hustota na státní hranici nesmí p esáhnout hodnotu  
–122 dB(W/(m2 . MHz )); 

h) stanice m že využívat lineární polarizaci elektrické složky elektromagnetického pole 
horizontální nebo vertikální. Potla ení vyza ování antény v úhlech v tších než 10° od 
osy vyza ování musí být minimáln  20 dB; 

i) využívání rádiových kmito t  provozovatelem stanice nemá zajišt nu ochranu proti 
škodlivému rušení zp sobenému využíváním rádiových kmito t  v rámci p ednostní 
radiokomunika ní služby na základ  individuálního oprávn ní a zárove  nesmí 
zp sobovat škodlivé rušení uživatel m využívající rádiové kmito ty v rámci p ednostní 
radiokomunika ní služby na základ  individuálního oprávn ní. P ípadné škodlivé rušení 
mezi stanicemi provozovatel  využívajících rádiové kmito ty na základ  všeobecného 
oprávn ní eší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou. Nedohodnou-li se, 
postupuje se podle § 100 zákona, p ípadn  zastaví využívání rádiových kmito t  ten 
provozovatel, který zahájil nebo zm nil jejich využívání pozd ji; 

j) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky m n na. 
 

                                                 

3)  St ední výkon je pr m rný výkon dodávaný stanicí za normálních provozních podmínek do anténního napáje e 
po dobu dostate n  dlouhou ve srovnání s nejnižším modula ním kmito tem. 
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lánek 3 
Záv re ná ustanovení 

 
Za stanici, která spl uje požadavky dané na ízením vlády . 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunika ní koncová za ízení, ve zn ní 
pozd jších p edpis , se považuje rovn ž stanice, u které Ú ad rozhodl o schválení rádiového 
za ízení podle § 10 zákona . 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zm n  dalších zákon , 
ve zn ní pozd jších p edpis , pokud tato stanice byla uvedena na trh p ed dnem 
1. dubna 2003. 

 
 
 

lánek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se všeobecné oprávn ní . VO-R/14/12.2006-38 k využívání rádiových 

kmito t  a k provozování za ízení v pásmu 10 GHz, j. 43 556/2006-613, ze dne 
20. prosince 2006, zve ejn né v ástce 2/2007 Telekomunika ního v stníku. 
 
 

lánek 5 
Ú innost 

 
Toto všeobecné oprávn ní nabývá ú innosti dnem 10. ervence 2012. 

 

Od vodn ní 
 

Ú ad vydává k provedení § 9 a § 12 zákona opat ení obecné povahy, kterým se 
vydává všeobecné oprávn ní . VO-R/14/06.2012-8 k využívání rádiových kmito t  
a k provozování za ízení v pásmu 10 GHz (dále jen „všeobecné oprávn ní“). 

Všeobecné oprávn ní vychází z princip  zakotvených v zákon , z kmito tových plán  
a harmoniza ních zám r  Evropských spole enství a nahrazuje p vodní všeobecné 
oprávn ní zrušené lánkem 4 všeobecného oprávn ní. 

V lánku 2 jsou uvedeny podmínky provozování pevných vysílacích rádiových 
za ízení sloužících k p enosu televizních, rozhlasových, hovorových a datových signál  
v pásmu 10 GHz. Tyto podmínky vycházejí ze sm rnice Evropského parlamentu a Rady 
. 1999/5/ES, o rádiových za ízeních a telekomunika ních koncových za ízeních 

a vzájemném uznávání jejich shody, jakož i z požadavk  vyplývajících z výkonu správy 
rádiového spektra. 

Po vydání všeobecného oprávn ní . VO-R/14/12.2006-38 obdržel Ú ad od n kterých 
provozovatel  a výrobc  za ízení pevných spoj  typu bod–bod v pásmu 10 GHz podn ty 
a žádosti o provedení zm ny všeobecného oprávn ní. Tyto podn ty vycházely zejména 
z obavy z možného nár stu po tu p ípad  škodlivého rušení stávajících pevných spoj  
systému FDD po avizovaném možném nasazení technologií systému TDD v budoucnu. 
N které z podn t  proto požadovaly zákaz systému TDD v pásmu 10 GHz. V tuto chvíli není 
možné zasahovat do stávajících podmínek, které jsou v sou asném zn ní platné již od roku 
1994. V souladu se zásadami technologické neutrality nelze použití ur ité technologie 
v tomto pásmu zakázat a ochranu stávajících spoj  lze dostate n  zajistit na základ  platné 
legislativy. Navíc v p ípad  povolení systém  výhradn  FDD by bylo nutné stanovit duplexní 
odstup. Takovouto zm nu by však nebylo možné provést, nebo  jak již bylo uvedeno výše, 
jednalo by se o zásah do stávajících podmínek. P esto Ú ad považuje za pot ebné provést 
zm ny všeobecného oprávn ní, které p inesou ur itá up esn ní stávajících podmínek 
využívání kmito tového pásma (definice výkonu stanice, ustanovení o postupu v p ípad  
vzniku škodlivého rušení apod.).  
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Proto Ú ad provedl ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávn ní následující 
zm ny oproti všeobecnému oprávn ní . VO-R/14/12.2006-38: 

 
1. V l. 2 písm. f) je up esn no vyjád ení maximálního možného výkonu dodávaného 

do anténního napáje e. Pro v tší z etelnost bylo nov  dopln no, že se jedná o st ední 
výkon. Do poznámky pod arou 3) byla dopln na definice st edního výkonu podle definice 
1.158 Plánu p id lení kmito tových pásem (Národní kmito tová tabulka). Zp sob m ení 
st edního výkonu je popsán v norm  SN ETSI 301 126 – Pevné rádiové systémy – 
Zkoušení shody. Tato norma bere v ohled i skute nost, zda se jedná o kontinuální signály 
(nap . systém FDD) nebo o signály typu burst (nap . systém TDD) a pokrývá tak odlišnosti 
t chto obou systém . V p ípad  signálu typu burst tato norma uvádí, že je m ení provád no 
v dob  vysílání modulovaného burstu, tj. asové intervaly, ve kterých nejsou kmito ty 
využívány, se do m ení nezahrnují. 

2. V l. 2 písm. h) je pro z etelnost up esn n druh polarizace elektrické složky 
elektromagnetického pole v souladu s normou SN ETSI 302 217. 

3. V l. 2 písm. i) je detailn ji uveden postup v p ípad  vzniku škodlivého rušení mezi 
provozovateli stanic, který vyplývá z § 100 zákona. 

K tomu Ú ad nad rámec nezbytných podmínek využívání rádiových kmito t  dále 
uvádí, že podle § 100 odst. 7 zákona m že Ú ad provést odstran ní zdroje rušení nebo jiná 
vhodná opat ení sám, není-li provozovatel rušícího za ízení znám nebo je prokazateln  
nedosažitelný nebo ne inný. Z tohoto d vodu Ú ad doporu uje ozna it za ízení tak, aby 
mohl Ú ad rychle identifikovat provozovatele této rušící stanice. Po realizaci nezbytných 
opat ení umož ujících elektronickou evidenci hodlá Ú ad ve vztahu k dalšímu zvýšení jistoty 
urychleného ešení zjišt ných škodlivých rušení provést další zm nu tohoto všeobecného 
oprávn ní, v níž zavede povinnost evidence stanic obdobn  jako u n kterých dalších 
všeobecných oprávn ní. 

4. V poznámce pod arou 2) je aktualizován odkaz na platnou harmonizovanou 
normu. 

Mimoto byly v tomto všeobecném oprávn ní provedeny n které díl í formální úpravy, 
zejména z d vodu zvýšení p ehlednosti: 

– Bylo odstran no ustanovení, že stanice nelze provozovat pro p ímé ší ení 
rozhlasového a televizního vysílání ( l. 2 písm. i) dosavadního všeobecného oprávn ní). 
Tato skute nost dostate n  vyplývá z l. 2 písm. b), podle n hož mohou stanice být pouze 
sou ástí pevných rádiových systém  typu bod–bod. 

– Bylo odstran no ustanovení, že stanice jsou provozovány na sdílených kmito tech 
( l. 2 písm. j) dosavadního všeobecného oprávn ní). Tato skute nost dostate n  vyplývá 
z principu všeobecného oprávn ní, nebo  jak je uvedeno v l. 2 písm. a), rádiové kmito ty lze 
využívat bez individuálního oprávn ní, jednotlivé rádiové kmito ty nejsou p id leny 
konkrétním provozovatel m a mohou je tak využívat všichni provozovatelé. 

– Byla p ehledn ji upravena tabulka v l. 2 písm. c) a n které další body. 
 

lánek 3 stanoví možnost provozu za ízení uvedených na trh p ed dnem 
1. dubna 2003. 

lánek 4 zrušuje všeobecné oprávn ní . VO-R/14/12.2006-38. 

lánek 5 stanoví ú innost všeobecného oprávn ní podle § 124 odst. 2 zákona. 

*** 
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Na základ  § 130 zákona a podle Pravidel eského telekomunika ního ú adu pro 
vedení konzultací na diskusním míst  Ú ad zve ejnil dne 4. kv tna 2012 návrh opat ení 
obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávn ní . VO-R/14/XX.2012-Y k využívání 
rádiových kmito t  a k provozování za ízení v pásmu 10 GHz, a výzvu k podávání 
p ipomínek na diskusním míst . 

V rámci ve ejné konzultace Ú ad obdržel ve stanoveném termínu od sedmi subjekt  
celkem 26 p ipomínek v souladu s Pravidly eského telekomunika ního ú adu pro vedení 
konzultací na diskusním míst . P ipomínky se týkaly p evážn  požadavk  na vypušt ní 
kanálu . 2a, úpravy maximální zabrané ší ky pásma v p ípad  kanálu . 3, vyhrazení kanálu 
. 0 systém m TDD a detailn jšímu specifikování technických parametr  z normy SN ETSI 

302 217 v samotném zn ní tohoto všeobecného oprávn ní. Zn ní t chto p ipomínek a jejich 
vypo ádání je uvedeno v tabulce vypo ádání p ipomínek na diskusním míst . 

Ú ad vzal na v domí i dva p ísp vky, které obdržel po skon ení termínu ve ejné 
konzultace. Obsah p ísp vk  nebyl nad rámec ostatních p ipomínek a stanovisek. 

Nad rámec výše uvedených p ipomínek obdržel Ú ad 40 stanovisek a názor  (dále jen 
„p ísp vky“). Tyto p ísp vky lze rozd lit do n kolika skupin. První skupina se týkala 
požadavku uživatel  kmito t  amatérské radiokomunika ní služby, a to odstranit možnost 
využívání kanálu . 2a a upravit maximální zabranou ší ku pásma u kanálu . 3 tak, aby 
vzniklý úsek mohl být vyhrazen výhradn  pro uživatele amatérské radiokomunika ní služby. 
Tomuto požadavku Ú ad nevyhov l ze stejného d vodu, pro který nevyhov l obdobné 
p ipomínce s  od vodn ním uvedeným v tabulce vypo ádání na diskusním míst . 

Druhá skupina p ísp vk  se týkala žádosti p idat do všeobecného oprávn ní vybrané 
ásti normy SN ETSI 302 217 (nap . požadavky týkající se povinnosti volby horizontální 

nebo vertikální lineární polarizace elektrické složky elektromagnetického pole). Této žádosti 
Ú ad vyhov l. Parametry jako je nap . minimální polariza ní odd lení, stanovení minimální 
t ídy RPE – Radiation Pattern Envelope v p ípad  antény apod. jsou stanoveny v norm  

SN ETSI 302 217 a jsou pro výrobce závazné v procesu posuzování shody. Z tohoto 
d vodu tyto podmínky Ú ad neuvádí. 

T etí skupina p ísp vk  se týkala požadavku ur ení celého pásma pouze pro systémy 
FDD. Jak je uvedeno v od vodn ní, nelze tomuto požadavku vyhov t. 

Sdílení systém  TDD a FDD je umožn no nap . ve všeobecném oprávn ní . VO-
R/23/05.2010-7 k využívání rádiových kmito t  a k provozování za ízení pevné služby 
v pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz, které je pln  v souladu s ECC Doporu ením (05)07 
(revidováno v rámci CEPT v roce 2009). Pom r po tu pevných spoj  typu bod-bod systém  
FDD a TDD je v sou asné dob  ( erven 2012) v podstat  vyrovnaný a do této chvíle Ú ad 
nezaznamenal p ípady vzájemných kolizí. 

Další skupina p ísp vk  se týkala návrhu rozdílných hodnot st edního výkonu 
dodávaného do anténního napáje e pro systémy FDD (využívající kontinuální signály) 
a systémy TDD (využívající signály typu burst) – v návrhu hodnota -15 dBm. Ú ad 
v od vodn ní uvádí, že norma SN ETSI 301 126 pln  pokrývá odlišnosti p i m ení výkonu 
stanice obou systém . Z tohoto d vodu je nežádoucí stanovovat odlišné výkonové pom ry 
mezi t mito systémy. Odkaz na tuto normu je uveden mj. v harmonizované norm  SN ETSI 
302 217. 

Jeden p ísp vek se týkal požadavku stanovení povinnosti ozna it každou stanici 
jménem a sídlem provozovatele stanice. Jak je uvedeno v od vodn ní, v tuto chvíli Ú ad 
pouze doporu uje takovýto p ístup za ú elem zrychlení odstran ní p ípadného škodlivého 
rušení. Sou asn  uvádí, že podle § 100 odst. 7 zákona m že Ú ad provést odstran ní zdroje 
rušení nebo jiná vhodná opat ení sám, není-li provozovatel rušícího za ízení znám nebo je 
prokazateln  nedosažitelný nebo ne inný. 
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