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Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání 
rádiových kmitočtů v úsecích 27,8285–28,0525 GHz a 28,8365–29,0605 GHz  
na vymezeném geografickém území Prahy 
 

V roce 2003 bylo v souladu s rozhodnutím ECC/DEC/(00)09 Českým 
telekomunikačním úřadem (dále jen „Úřad“) vyhlášeno výběrové řízení, určené k výběru 
zřizovatelů a provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP (FWA – Fixed 
Wireless Access) v kmitočtových úsecích 27,8285–28,0525 GHz a 28,8365–29,0605 GHz 
pro vymezené geografické území Prahy. V roce 2004 byly na základě tohoto výběrového 
řízení vybrány tři společnosti, kterým byla k využívání vymezených kmitočtů udělena 
telekomunikační licence s platností na dobu 10 let.  

V souvislosti s přijetím zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), udělil Úřad v roce 2005 podle § 136 odst. 6 a § 22 
tohoto zákona držitelům telekomunikačních licencí, vydaných na základě dřívějších právních 
předpisů, příděly rádiových kmitočtů. Udělené příděly obsahují práva a povinnosti ve stejném 
rozsahu a za stejných podmínek, jak byly uvedeny v dřívějších telekomunikačních licencích. 
Doba platnosti přídělů byla stanovena v souladu s dobou platnosti těchto telekomunikačních 
licencí. 

Každý z držitelů přídělu má k dispozici kmitočtový úsek o šířce 2x56 MHz. Jelikož 
v době udělení telekomunikačních licencí byly v tomto pásmu využívány technologie s šířkou 
kmitočtového kanálu 7 a 14 MHz, byly na krajích a mezi přiděleními sousedních 
kmitočtových úseků vymezeny ochranné úseky o šířce 14 MHz. Z tohoto důvodu jsou 
přidělení dvou držitelů přídělů kmitočtově posunuta o 14 MHz oproti základnímu rastru 
28 MHz, a tudíž dva držitelé přídělu nemohou využít celé přidělení pro technologie se šířkou 
kanálu 28 MHz, protože tyto technologie dodržují přesně kanálový rastr 28 MHz.  

V období 2008–2009 se na Úřad obrátili dva držitelé přídělů s požadavkem na změnu 
přídělů, protože přidělení kmitočtově posunuté o 14 MHz nedovoluje využít celé přidělení 
pro technologie se šířkou kanálu 28 MHz a držitelé přídělů mohou tedy pro tyto technologie 
využít pouze jednu polovinu přidělení, kterou tvoří celistvý kanál o šířce 28 MHz odpovídající 
stanovenému rastru. Úřad musel tyto žádosti odmítnout, protože v té době stávající znění 
zákona neumožňovalo změnu přídělu rádiových kmitočtů. 

Po vzájemné dohodě mezi držiteli přídělů je možno využívat i ochranné úseky mezi 
jednotlivými přiděleními. K této vzájemné dohodě však mezi držiteli přídělů nedošlo, i když 
někteří z držitelů měli o využívání ochranných úseků zájem. 

Úřad je podle § 20 odst. 5 zákona povinen sledovat a v přiměřených intervalech nebo 
na základě důvodného požadavku dotčené osoby přezkoumávat, zda důvody pro omezení 
počtu práv k využívání rádiových kmitočtů stále trvají. Závěry přezkoumání Úřad konzultuje 
s dotčenými subjekty podle § 130 zákona. V souladu s výše uvedeným a na základě 
požadavku dvou držitelů přídělů na změnu přídělů Úřad zahájil přezkum využívání rádiových 
kmitočtů.  

Na základě přezkumu Úřad zjistil, že držitelé přídělů nevyužívají svá práva efektivně, 
resp. účinně. Sítě FWA v tomto pásmu nedoznaly takového rozvoje, jak se předpokládalo. 
Jejich rozvoj byl pozvolný, v současné době stagnuje, v některých případech dochází 
i k útlumu využívání. Výrazné jsou také velké rozdíly ve využívání kmitočtových úseků 
jednotlivými držiteli přídělů.  

V roce 2005 došlo ke změně rozhodnutí ECC/DEC/(00)09 vydáním nového 
rozhodnutí ECC/DEC/(05)01. Implementací tohoto rozhodnutí bude umožněno využívání 
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kmitočtových úseků 27,9405–28,0525 GHz a 28,9485–29,0605 GHz pro systémy FWA 
v režimu FDD (Frequency Division Duplex) a kmitočtový úsek 27,8285–27,9405 GHz 
pro systémy FWA v režimu TDD (Time Division Duplex), a to v rámci celého území České 
republiky. Podle § 15 odst. 2 zákona Úřad v rámci správy rádiového spektra odpovídá 
za jeho optimální využití. Zachováním stávajících přídělů a implementací nového rozhodnutí 
by nebylo možné využít kmitočtové úseky 27,8285–28,0525 GHz a 28,9485–29,0605 GHz 
pro systémy FWA v okolí geograficky vymezeného území Prahy, a to z důvodu nemožnosti 
kmitočtové koordinace.  

Na základě výše uvedených závěrů přezkumu Úřad podle § 130 zákona zahajuje 
s dotčenými subjekty konzultaci o záměru zrušit omezení počtu práv k využívání rádiových 
kmitočtů v úsecích 27,8285-28,0525 a 28,8365-29,0605 GHz a současně vyzývá dotčené 
koncové uživatele a spotřebitele, aby se ke zveřejněným závěrům přezkumu v rámci této 
konzultace vyjádřili. Bude-li mít Úřad na základě výsledků této konzultace za to, že důvody 
omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů pominuly, nebo že vzhledem k zájmu 
uživatelů nebo zájmu rozvíjení hospodářské soutěže je třeba omezení počtu práv k využívání 
rádiových kmitočtů zrušit, Úřad rozhodne o ukončení platnosti vydaných rozhodnutí o udělení 
práv k využívání rádiových kmitočtů. Dojde tak ke zrušení omezení počtu práv k využívání 
rádiových kmitočtů ve výše uvedených kmitočtových úsecích. Současně se tím umožní 
stávajícím držitelům individuálních oprávnění, v případě jejich zájmu, požádat o změnu 
individuálních oprávnění tak, aby mohli využít v plném rozsahu technologie se šířkou pásma 
28 MHz. 
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