
   

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 
 

Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/xx.2009-yy 
pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz. 

 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: 
 
České Radiokomunikace a.s.  
se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, 
 

 
IČ (bylo-li přiděleno):         27 44 49 02 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
     

Ing. Jaroslav Vopalecký, útvar pro regulované telekomunikační činnosti  
Tel.:   (+420)   242 417 125                      Fax:  (+420)   242 417 595        
Mob.:  (+420)   736 518 367    
E mail:     j.vopalecky@radiokomunikace.cz                     

 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: 

Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné, 
pouze pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství.  

 Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou 
údajů označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit 
podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. 

Datum: .10 11. 2009 

 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby:   Ing. Jaroslav Vopalecký   
                                                                            na základě plné moci 

        

Podpis oprávněné osoby∗): 
 

                                                 
∗) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno podepsat příslušnou datovou zprávu 

zaručeným elektronickým podpisem. 
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I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM / USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: 
 

1. čl. 7 odst. 14 
Navrhujeme dodat pasáž, která umožní alespoň dočasně využít kmitočty určené 
pro mobilní multimediální síť k procesu přechodu ATV na DTV. Systém mobilní 
multimediální sítě není v tuto chvíli definitivně stanoven, proto nemá smysl 
blokovat část spektra bez stanovení způsobu jeho využití 
 
2. čl. 7 odst. 14 
Nestanovovat vysílací prostředky mobilní sítě jako „základnové stanice“, neboť 
charakter sítě není určen a může využívat jiný způsob konstrukce sítě než pomocí 
základnových stanic buňkového charakteru sítě 
 
3. čl. 7 odst. 15 
Kmitočty lze přidělit také pro účely testování, zavádění nebo ověření nových 
technologických standardů digitálních televizních a rozhlasových vysílacích sítí, 
zejména s cílem úspory kmitočtového spektra nebo rozšíření kvalitativních či 
kvantitativních parametrů služeb TV a R vysílání. Kmitočtové příděly vydané pro 
tento účel může Úřad časově či jinak omezit. Kromě uvedených kmitočtů lze pro 
tyto účely použít i kmitočty koordinované GE-06, dočasně nevyužívané 
k přechodu dle TPP. 
 
4. čl. 8 odst. 2 
Jako digitální dividendu nelze využít kmitočty digitálních vrstev koordinovaných 
pro ČR v rámci GE-06 do 17.6.2015. 
 
5.  
Doporučujeme samostatným článkem zavést institut odebrání kmitočtových 
přídělů operátorům, kteří jej nevyužívají dle harmonogramu nařízení vlády k TPP 
více jak 6 měsíců v návaznosti na § 19, odst. 4, písm. d  zákona č. 127/2005 Sb. 
o elektronických komunikacích. 

 
 
 
 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 
(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při 
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.) 
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