
 
 
 

KONZULTACE S DOTČENÝMI SUBJEKTY 
 
 

všeobecné oprávnění č. VO - R/12/XX.2005 
 
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na 

principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz. 
 
obchodní firma: ČESKÝ TELECOM, a.s. 
sídlo: Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 
IČ: 601 93 336 
 
kontaktní osoba, včetně tlf. čísla nebo elektronické adresy, oprávněná o připomínkách 
uplatněných dotčeným subjektem s Úřadem jednat: 
JUDr. Emilie Čížková, 271462016, emilie.cizkova@ct.cz 
Mgr. Ing. Marek Rotrekl, 2714664611, marek.rotrekl@ct.cz 
 
Poznámka: ČESKÝ TELECOM, a.s. uplatňuje shodné připomínky jako APVTS. 
 
Připomínky 
 
1. Připomínky obecné: 
 
nejsou 
 
2. Připomínky k jednotlivým částem návrhu opatření  
 
K článku 2, odst. (2) a (15): 
 
Údaje v řádku a tabulky v odstavci (2) jsou ve zjevném rozporu s odstavcem (15). 
Buď je dovoleno užívat vyzářený výkon 100 m W e.i.r.p. v celém kmitočtovém pásmu 2400,0 - 
2483,5 MHz pouze u zařízení “třídy 2”, pak navrhujeme do pole “další podmínky” ve zmíněném 
řádku a vepsat : 
“pouze pro zařízení “třídy 2” - viz (15).  

Nebo tomu tak není a pak se nám situace jeví zmatečnou a odst. (15) navrhujeme vypustit. 
 

Odůvodnění : Dosud byla zařízení uváděna do provozu s parametry podle gen. licence č. GL-
12/R/2000, tj. s vyzářeným výkonem 100 mW e.i.r.p a to pro plný kmitočtový rozsah  2400,0 - 
2483,5 MHz. Zúžení kmitočtového rozsahu sníží výrazně kapacitu sítě, což se nepříznivě projeví v 
možnostech poskytovat služby elektronických komunikací v dosavadním rozsahu.  
 



K článku 2, odst. (6): 
 
Navrhujeme změnit text odstavce:  
 
“(6) Stanice nově uváděné do provozu mohou být vybaveny pouze vestavěnou anténou nebo 
druhem / typem antény, schválené výrobcem. Stanice nesmějí být provozovány s přídavnými 
zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a s převaděči.” 
 
Odůvodnění: V současnosti je provozováno mnoho rádiových spojů v souladu s GL-12/R/2000, 
které nesplňují původní podmínku. 
Jako problematické se jeví také ustanovení zveřejňovat schválené druhy / typy antén v návodu k 
obsluze. 

 
 
 
 
 
V Praze dne 12.7.2005 
 
 


