
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

poštovní prihrádka 02,22502 Praha 025

Ceský telekomunikacní úrad

Praha 19. kvetna 2010
Cj. 71 879/2010-613

Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný orgán státní správy podle
§ 108 odst. 1 písmo b) zákona c. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmene
nekterých souvisejících zákonu (zákon o elektronických komunikacích), ve znení pozdejších
predpisu (dále jen "zákon"), a zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších
predpisu, na základe výsledku verejné konzultace uskutecnené podle § 130 zákona,
rozhodnutí Rady Úradu podle § 107 odst. 8 písmo b) bod 2 a k provedení § 9 a 12 zákona
vydává opatrením obecné povahy

všeobecné oprávnení c. VO-R/23/05.2010-7
k využívání rádiových kmitoctu a k provozování zarízení pevné služby

v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz.

Clánek 1
Úvodní ustanovení

Podmínky provozování prístroju 1),2) vztahující se na využívání rádiových kmitoctu
a provozování digitálních rádiových systému pevné služby sloužících k prenosu datových
signálu v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz (dále jen "stanice") fyzickými nebo právnickými
osobami (dále jen "provozovatel"), stanoví zákon, plán pridelení kmitoctových pásem, plán
využití rádiového spektra podle § 16 zákona a toto všeobecné oprávnení podle § 10 odst. 1
zákona.

Clánek 2

Konkrétní podmínky

Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písmo I) a n) zákona jsou:

a) stanice lze provozovat bez individuálního oprávnení k využívání rádiových kmitoctu;

b) stanice jsou soucástí radioreléových (RR) spoju typu bod-bod;

c) stanice mohou využívat rádiové kmitocty v pásmech 71,0-76,0 GHz
a 81,0-86,0 GHz, i jejich vzájemnou kombinaci, systémy TDD a FDD, s tím, že musí
být zachovány ochranné úseky o šírce 125 MHz na obou okrajích pásem\

d) stanice lze provozovat pouze s anténami s minimálním ziskem 38 dBi4);

e) maximální ekvivalentní izotropicky vyzárený výkon (dále jen "e.i.r.p.") antény stanice
se ziskem Gi se stanoví dle vztahu4):

1) e.i.r.p. :::;+85 [dBm] pro Gi ;::::55 dBi.

1) § 73 až 75 zákona.

2) CSN ETSI EN 301 751 - Pevné rádiové systémy - Zarízeni a antény mezi dvema body - Kmenová harmonizovaná norma
pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi dvema body pokrývající základní požadavky podle clánku 3.2 Smernice
1999/5/EC.

3} Revidované Doporuceni ECC/REC/(05)07 z roku 2009.

4) ETSI EN 302217-3 - Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požadavky na zarizení a antény systému bod-bod.
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2) e.i.r.p. ≤ +85 – (55 – Gi) [dBm]  pro 55 dBi > Gi ≥ 45 dBi. 
3) e.i.r.p. ≤ +75 – 2 · (45 – Gi) [dBm]  pro 45 dBi > Gi ≥ 38 dBi. 

f) spektrální výkonová hustota na státní hranici nesmí přesáhnout hodnotu 
–98 dB(W/(m2 · MHz));  

g) RR spoje jsou provozovány ve sdílených kmitočtových pásmech. Případné škodlivé 
rušení řeší provozovatelé vzájemnou dohodou s tím, že zajištěnou ochranu před 
tímto rušením mají RR spoje oznámené dříve než RR spoje, které jsou zdrojem 
tohoto rušení. V případě, že se provozovatelé nedohodnou postupuje se podle 
§ 100 zákona. RR spoje zároveň nesmí působit škodlivé rušení jiným 
radiokomunikačním službám, tj. v pásmu 74–76 GHz stanicím družicové pevné, 
družicové pohyblivé a družicové rozhlasové služby a v pásmu 76–86 GHz stanicím 
radioastronomické služby. V případě vzniku škodlivého rušení jiné radiokomunikační 
služby musí provozovatel učinit opatření k jeho zamezení popř. provoz stanice 
ukončit; 

h) provozovatel, který hodlá RR spoj uvést do provozu, oznámí Úřadu ne dříve než 
1 měsíc před datem plánovaného uvedení RR spoje do provozu a ne později než 
k tomuto datu na předepsaném formuláři (dále jen „evidenční list“) zaslaném 
v elektronické nebo písemné formě, zejména následující údaje: 

1. název / jméno a příjmení právnické / fyzické osoby, 

2. sídlo / adresa a IČ / datum narození provozovatele RR spoje, 

3. u každého stanoviště RR spoje název, adresu, zeměpisné souřadnice 
a nadmořskou výšku, 

4. výšky anténních systémů nad terénem, 

5. typ, výrobce a zisk použitých antén, 

6. vysílací kmitočet (kmitočty) na jednotlivých stanovištích a zabrané šířky 
pásma, 

7. e.i.r.p., 

8. typ a výrobce rádiového zařízení, 

9. datum uvedení spoje do provozu; 

Evidenční list je nedílnou součástí tohoto všeobecného oprávnění a Úřad jej 
zveřejňuje na své internetové stránce. 

i) technické údaje RR spojů z evidenčního listu podle písmene h) bod 3 až 9 zveřejní 
Úřad na svých internetových stránkách; 

j) pro účely písmene g) se za termín oznámení spoje považuje termín doručení řádně 
vyplněného evidenčního listu Úřadu; 

k) provozovatel oznamuje Úřadu datum ukončení provozu RR spoje a rovněž oznamuje 
Úřadu skutečnost, že oznámený spoj nebyl uveden do provozu do jednoho měsíce po 
plánovaném datu uvedení spoje do provozu uvedeném na evidenčním listu. 
Technické údaje takových RR spojů Úřad z internetových stránek odstraní; 

l) RR spoj, který nebyl uveden do provozu do jednoho měsíce po plánovaném datu 
uvedení spoje do provozu uvedeném v evidenčním listu, se nepovažuje za oznámený 
spoj; 
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m) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.  

 

Článek 3 
 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/23/10.2009-16 k využívání rádiových 
kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 74–76 GHz a 84–86 GHz, které 
bylo uveřejněno v částce 18/2009 Telekomunikačního věstníku. 

 

Článek 4 
 

Účinnost 
 

Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v 
Telekomunikačním věstníku. 



Oduvodnení

Úrad vydává toto všeobecné oprávnení k využívání rádiových kmitoctu a k provozování
zarízení pevné služby v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz (dále jen "všeobecné
oprávnení") k provedení § 9 a 12 zákona.

Všeobecné oprávnení vychází z principu zakotvených v zákone, z kmitoctových plánu
a harmonizacních zámeru Evropských spolecenství a nahrazuje všeobecné oprávnení
c. VO-R/23/1 0.2009-16 zrušené clánkem 3 tohoto všeobecného oprávnení. Duvodem vydání
všeobecného oprávnení je potreba uvést podmínky pro využívání rádiových kmitoctu
v príslušném kmitoctovém pásmu do souladu s aktualizovanou cástí plánu využití rádiového
spektra c. PV-P/23/02.2010-4 pro kmitoctové pásmo 59-105 GHz, uverejnené v cástce
4/2010 Telekomunikacního vestníku. Aktualizací této cásti plánu došlo k uvolnení
sousedních pásem 71-74 GHz a 81-84 GHz pro využití civilními systémy (clánek 5 odst. 3
cásti plánu).

V clánku 2 jsou uvedeny konkrétní podmínky provozování stanic. Tyto podmínky
vycházejí z doporucení Evropského výboru pro komunikace ECC/REC/(05)07 a z požadavku
vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra. V clánku 2 jsou stanoveny technické
parametry rádiových zarízení a antén, které definuje nová verze ETSI EN 302-217-3. Místo
výstupního výkonu zarízení je zde definován ekvivalentní izotropicky vyzárený výkon (e.i.r.p.)
pro ruzné zisky antén. Tyto podmínky umožnují, oproti puvodnímu znení všeobecného
oprávnení, využít antény s nižším ziskem. Tuto zmenu bylo rovnež potreba zohlednit
v Evidencním listu.

Oznamování technických údaju stanic podle Evidencního listu je požadováno
v souladu s § 10 odst. 1 písmo I) a § 117 zákona pro zabezpecení oznamovací povinnosti
Úradu a jejich zverejnení na internetových stránkách wwW.ctu.cz je nezbytné z duvodu
prevence možného vzniku škodlivého rušení mezi jednotlivými RR spoji.

Ustanovením clánku 3 se zrušuje všeobecné oprávnení c. VO-R/23/10.2009-16.

Na základe § 130 zákona a podle Pravidel Ceského telekomunikacního úradu pro
vedení konzultací na diskusním míste Úrad zverejnil návrh všeobecného oprávnení a výzvu
k uplatnení pripomínek k návrhu opatrení na diskusním míste dne 12. 4. 2010.

V rámci verejné konzultace Úrad neobdržel pripomínky v souladu s Pravidly Ceského
telekomunikacního úradu pro vedení konzultací na diskusním míste.

za Radu Ceského telekomunikacního úradu:

PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady

Ceského telekomunikacního úradu
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Evidenční list
rádiových zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz

a 81–86 GHz, provozovaných podle všeobecného oprávnění č. VO-R/23/05.2010-7

Provozovatel RR spoje
Právnická osoba

Podnikající fyzická osoba1. Název / Příjmení, jméno

Nepodnikající fyzická osoba Je
d

n
u

 m
o

žn
o

st
 

o
zn

ač
it

 
k

ří
žk

em

Ulice
Číslo 
domuSídlo / 

adresa
Obec, PSČ2.

IČ / datum narození fyzické osoby

Jméno a příjmení oprávněné osoby

Kontakt (telefon, e-mail), event. podpis

Technické údaje RR spoje

Stanoviště A Stanoviště B

Název / adresa 
stanoviště (obec, 
ulice, č. popisné)

 min vteř  min vteř  min vteř  min vteřZeměpisné 
souřadnice stan.
(v systému WGS84 
s přesností na 1 vteřinu)

1 E / N 1 E / N
3.

Nadmořská 
výška stanoviště

[m] [m]

4.
Výška ant. syst. 
nad terénem 

[m] [m]

5.
Typ a výrobce
použité antény

Zisk    [dBi] Zisk  [dBi]

6.
Vysílací 
kmitočty/zabraná 
šířka pásma

[MHz] [MHz] [MHz] [MHz]

7. e.i.r.p. [dBm] [dBm]

CE CCZ ČTÚ
8.

Typ a výrobce 
rádiového 
zařízení

Značka shody 

9. Datum uvedení RR spoje do provozu

Pozn.: Podle čl. 2 písm. h) všeobecného oprávnění č. VO-R/23/05.2010-7 se formulář zasílá Českému telekomunikačnímu úřadu ne 
dříve než 1 měsíc před datem uvedeným v bodě 9 formuláře.


	vo-r_23-05_2010-07.pdf
	vo-r_23-05_2010-07_str1-4_cb.pdf
	vo-r_23-05_2010-07_str1-4_ba.pdf
	vo-r_23-05_2010-07_text.pdf

	evidencni_list_vo-r_23-05_2010-07_tiskPDF.pdf



