
KONZULTACE S DOTČENÝMI SUBJEKTY 
 
Připomínky k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/xx.2005, kterým se stanoví 
rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů 
 
K předloženému návrhu máme následující připomínky 
 
Některá ustanovení návrhu OOP nejsou v mobilních sítích splnitelná. Jde zejména o  
 

1 Článek 2 bod 1 písm. a2 - není zřejmé, jak bude definována provozní oblast pro 
celou republiku pomocí kruhu a kde bude střed obsluhované oblasti 

2 Článek 2 bod 1 písm. a3 – je nezbytné odstranit závorku, aby bylo jednoznačné, že 
jde o hodnotu elektromagnetického pole jen v případě pagingu. Např. v sítích 
UMTS je elektromagnetické pole proměnné ((10x) v závislosti na zatížení sítě a 
chování zákazníků 

3 Článek 2 bod 1 písm. a5 - v některých sítích není kanálová rozteč konstantní 
(UMTS), nebude tedy možné tento údaj uvádět 

4 Článek 2 bod 1 písm. a9 – pravděpodobně se vztahuje i na mobilní telefony, u 
kterých není možné stanovit jejich přesný počet (např. i s ohledem na roaming) 

5 Článek 2 bod 1 písm. a11 – uvedené charakteristiky se mění jak územně, tak i 
kanálově, není možné údaj jednoznačně stanovit 

 
U uvedených bodů je nezbytné uvést poznámku,  
* konkrétní údaje budou v případě mobilních sítí s podnikatelem konzultovány a 
upřesněny  
 
Aby nevznikly zbytečné spory, co je možné a reálné v žádostech o kmitočty uvádět, 
navrhujeme, aby pro mobilní sítě (pásma 450 MHz, 872 MHz, GSM, UMTS, a popř. další 
celoplošné mobilní sítě), které mají přiděleny kmitočty nebo dílčí kmitočtová pásma, bylo 
stanoveno uvedení údajů jen při první žádosti. Údaje o počtu a umístění dalších rádiových 
vysílačů základnových stanic a jejich parametrech by měly být oznamovány ČTÚ maximálně 
2x ročně  
 
Podle našeho názoru se současný systém oznamování základnových stanic osvědčil, je 
poměrně jednoduchý a své účely si plní. Oznamování změn u jednotlivých základnových 
stanic ve smyslu § 18 čl. 5 zákona je u mobilních sítích zcela nereálné, protože denně 
dochází ke změnám v počtu základnových stanic, jejich konfiguraci a vybavení, dálkové 
úpravě vyzařovacích charakteristik antén apod. Toto ustanovení je nezbytné vztahovat 
jen na zásadní změny (údaje o podnikateli, použití dalších kmitočtů).  
 
Otázky intenzity elektromagnetického pole pro preferenční i nepreferenční kmitočty na státní 
hranici a za hranicí jsou operativně řešeny provozovateli sítí na základě uzavřených dohod se 
zahraničními operátory k oboustranné spokojenosti, 
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