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Český telekomunikační úřad 

Sokolovská 219 

P. O. Box 02 

225 02  Praha 025 

 

Věc: Připomínky společnosti České Radiokomunikace a.s. k návrhu opatření obecné 

povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 

5,925–10 GHz 

 

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 

Návrh opatření obecné povahy, části 

plánu využití rádiového spektra č. PV-

P/19/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 

5,925–10 GHz 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: 

 

České Radiokomunikace a.s.     

se sídlem Skokanská 2117/1     

169 00 Praha 6 - Břevnov     

IČ 247 38 875       

 

Kontaktní osoba:  

Zdeněk Vorel, senior specialista pro regulatorní služby  

Tel.: +420 242 417 158, Mob.: +420 733 140 349, E-mail: z.vorel@radiokomunikace.cz 
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DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:  
Uvedené připomínky neobsahují 

obchodní tajemství a důvěrné 

informace 

 

V Praze dne 28. 11. 2017 

 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vyzval dne 7. listopadu 2017 na svých 

webových stránkách k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití 

rádiového spektra, č. PV-P/19/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 5,925 – 10 GHz, č.j. ČTÚ-62 

841/2017-619 (dále jen „Návrh PVRS“), které by mělo nahradit stávající opatření obecné povahy 

upravující využití kmitočtového pásma 5,925 – 10 GHz, tj. část plánu využití rádiového spektra č. 

PV-P/19/12.2005-47, č.j. ČTÚ-42 771/2005-605, ze dne 21. prosince 2005. 

 Společnost České Radiokomunikace a.s. se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – 

Břevnov, IČO: 247 38 875 (dále jen „ČRA“), tímto uplatňuje možnost připomínkovat Úřadem 

zveřejněný Návrh PVRS. 

K Návrhu PVRS společnost ČRA předkládá následující připomínku: 

I. Připomínky k textaci Návrhu PVRS  

Připomínka ČRA: Oddíl 3, článek 7 odstavec 2, písm. b) Návrhu PVRS - Současný stav v pevné 

službě 

Textace Návrhu PVRS: 

b) nebo je šířka kanálu a kanálová rozteč 80 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] 

jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 6770 MHz dány vztahy 

fn = f0 – 370 + 80n v dolní polovině pásma a 

fn’ = f0 – 30 + 80n v horní polovině pásma, 

kde n = 1, 2 nebo 3. 

Uspořádání je v souladu s doporučeními ITU-R
22

) a CEPT
23

). 
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Návrh na úpravu textace:  

b) nebo je šířka kanálu a kanálová rozteč 80 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn´ [MHz] 

jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 6770 MHz dány vztahy 

fn = f0 – 330 + 40n v dolní polovině pásma a 

fn´ = f0 + 10 + 40n v horní polovině pásma, 

kde n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo 7. 

Uspořádání je v souladu s doporučeními ITU-R
22

) a CEPT
23

). 

 

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že v předmětném kmitočtovém pásmu dochází k překryvu 40 a 80 

MHz kanálů a dané pásmo je v současné době poměrně hojně využíváno 40 MHz kanály, dává 

uvedený výpočet středních kmitočtů pro kanálovou rozteč 80 MHz lepší možnost využití pásma 

novými 80 MHz kanály. 


