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Věc: WZVA k up|atnění připomínek k návrhu textu Vyh|ášení výběrového řízení
za účelemudě|enÍ práv k vyuŽívánírádiových kmitočiůk zajištěníveřejné
komunikačnísítě v pásmech B00 MHz' 1B00 MHz a 2600 MHz
VáŽený pane předsedo,

Dovolte nám, abychom v náhradr-rím prodlotrŽeném termínu zareagovalí na technické
podmínky v rámci veřejné konzultace ve výše r.rvedené věci.

Vzhledem k tomu' Že předmětem výběrového řízeníje i vyuŽití kmitočtovélropásma
sousedícího s kmitočty. na kterých jsou provozovár-ry vysílačeDVB-T' které šířinaše
programy NoVA a NoVA Cinema, je nám z dostupných zahrarričtrich materiálů známo, Že
dosavadní koexistence těchto dvou odlišných technologií není dostatečně prakticky ověřena.

To je důvod, proč vyuŽíváme moŽností veřejné konzultace, nebot' se domníváme, Že rychlou
implementaci LTE technologií na bezprostředr-rě sousedícíchkmitočtech by mohlo dojit
k negativnímu vnímání procesrr digitalizace a Vašísnahy o dosaŽení širokopásmového
přístrrpu k internetu v souladu se strategií Digitální Česko u diváků. kteří si v nedávné době
pořídili nová moderní zaÍizeni pro příjem televizních programů'

V příloze naleznete naše konkrétní návrhy a zdvořile Vás Žádáme' abyste jim z uvedených
důvodťr při vypořádaní připomínek věnovali dostatečnou pozornoSt.

Děkuii mnohokrát
S pozdravem

CET 2Í spol' s r.o.
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nrilof.,u k dopisu ze dne 10.5.2012

Připomínkv k:

VEŘEJNÁ KONZULTACE textu

výběrového íízenízaúče|em
',Vyh|ášení
udě|ení práv k lyužívánírádioqých kmitočtůk zajištění veřejné komunikační
sítě v pásmech 800 MH4 1800 MHz a2600l{IJz., (dá|e jen

',VYHLÁŠENÍ")

V bodě 3.3. ,,VYHLÁŠENí..Předmět výběrového řízení změnit:
- 6 bloků na4 blokyv pásmu B00 MHz, každýovelikosti 2x5MHz(AukčnÍ
kategorie A)

V bodě 4.1.1' ,,VYHLÁŠeruÍ,.pásmo 800 MHz změnit:

Větu takto:
Spektrum v rámci kmitočtového pásma B00 MHz bude rozdě|eno na 6
samostatných abstraktních b|oků (A1-A6),každý o ve|ikosti 2 x 5 MHz,s
odIišnými daty zahájení jejich provozu
Ve výběrovém řízení budou přiděleny následující rádiové kmitočtovéúseky
(sou uváděny okraje kmitočtových kanáIů):
Ná steo u cí text a tabuIku upravit takto:
.

Kategorie
aukčnIho
blok u

Identifikátor

rádioVého
kmitočtoVého
u seKu

ozn
Bloky

') a')

rozsah

downlink
V MHŽ

KmitočtoVý

rozsah
u

plin k

Velikost
useKu
v MHz

v MHz

A1

791,0-796,0

832,0-837,0

2

A2
A3

796,0-801,0
801,0-806,0
806,0-8 11,0
81 1 ,0-816,0

837,0-842,0
842,0-847,0

2 x 5,0
2 x 5,0

847 ,0-852,0
852,0-857,0
857.0-862.0

2x5,0
2x5,0

A5
P

Kmitočtový

A6

816,0-821 .0

5,0

2 x 5,0

.

:

4.1
A2

791,0_796,0 832,0_837.0
796,0-801,0 837 ,0_842,0
mohou být uvedeny do řádného provozu po 17 '6'2015,

V bodě 7.2. ,,VYHLÁŠENí.,Vyvo|ávací ceny, Spektrá|ní |imity a Aktivitní body
Upravit v tabu|ce řádek pro kategorii A takto:
FrekvenČn í

Kategorie

pásmo

Frekvence

NabÍdkové
bloky

í
|imit

spektrá|n

Vyvolávací

Maximá|ní cena

rozsah

(mil.

AktivitnÍ
body
(body/

nabídkv KČ/b|ok) b|ok

A

800 t\/Hz
párové

791-821 |

4+2 blaky

832-862

2x5 MHz

2x15

MHz Nenístanoven 1 100

4

1
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uo!-ě 7.7.3. Průběh výběru
tUpraVit
teXt následovně'

úsekůrádiových kmitočtůa ukončeníaukce

jednání budou přidělovány úseky rádíových kmitočtůpostupně pod|e
V
1ám9i
jednot|ivých
pásem tak, Že iako první buóou přiřázeny úseky v pásmu Bbo
M.Hz (Aukčníkategorie 43,A4 A5,A6), jako diuhé buJou přiřazeny
úseky v pásmu
1 B00... .'. a jako posledn í zbývajici b|oky
A1 a A2 z pásma 800 MHz.

V Pří|oze č. 6, bodě 1. Úvod
Upravit druhý odstavec nás|edovně:
:

pásmům-sítí(80o'1Bo0 a 2600 MHz) |ze předY^'|Pj:l|'.T."'Y11i1.kmitočto-vým
p.9P.'v s rušením_príjmuTV signá|,ů u o".J.""touy"r'
P:T|1!:l-:9]:ě]:l
(tj. do kmrtočtu^790-MHz) prJvoz"'
"íir.i"r.i'.,t'

'

issl
"i""j.
Bez v|ivu
nebudá
ani
činnost
';ŘI"J;;;í;ň
pevných/pohybIivých terminá|ů v uplinkových pásmech vzh|edem
ke stávaiícímu
provozování televizních přijímacích zařÍzeni, která umoŽňují příjem v
těchto
:^|:Pl'""íT,|ásmu
mobilních sítív pásmu B01-862 MHz.

pasmech.
Vzh|edem k existenci L-pásma v případech anténníchsvodů sate|itních antén
můŽe
docházet k rušeníi v pásmu ,1800 MHz.

V Pří|oze č. 6, bodě 3'2. Úřad odmítne stÍžnost:
Vyškrtnout bod d) v případě použitíaktivní přijímací antény uvnitř
budovv.
V Příloze č. 6, bodě
zařízení, pokud:
Dopln

ochranná opatřenÍ hradi provozovatel rušícího

it:

d).terminálové zařizení, kte.ré uved| na trh' nesp|ňuje podmínky provozu
v zemích
EU' resp. neprokáže Proh|ášení o Shodě vydané áutoirzovanou |aboratoří,
e) rušenim omezí nebo L||v|||9L|||
znemoŽní provoz
p|Ovoz Dezoratovycn
bezdrátových mIkrotonÚ
mikrofonů pořízených
v období účinnostiooP č.
tj. před účinnostíea.tiplZňu uýuziti
|)/:P.l19l'12?006.37'
rádiového spektra č' Pv-Pl1olo4.2o1
1-5.
f) nezajisji|' s dostatečným časovým předstihem informovanost provozovate|ů
STA a
ma|ých. TKR (do 100 platícíchabonentů) v dosahu svého vysí|acího
radiového
zařÍzenÍ o zamýš|eném spuštění širokopásmových s|uŽeb na přÍdě|ených
kmitočtech.

V Pří|oze č. 6, bodě 4'2 Rušeni pronikánim rušícíhosignátu do systému
rozvodu
Pismeno a) a b) doplnit resp. upravit takto:
a) pokud dojde k rušeni pronikáním signá|u LTE do rozvodu a k přímémurušení
rozváděných signá|ů se ste]ným kmitočtem, potřebná ocl.tranná opatření
proveoe provozovate|. rozvod u, pokud by| s dostatečným časovým předstihem
informován o předpok|ádaném zahájení provozu Bs LÍE na daňem'xmitočib) vzhledem k velkému'počtuúčastníkůpřebírajícíchsigná| z jedné HS TKR
]e
třeba pro eliminaci případných prob|émůs rušením signá|em LTE zajistit pro
provozovatele TKR (od počtu zásuvek 100) s dostatečným předstihem
informaci o předpok|ádaném zahájení provozu ris lre inro'í.'á.Jňi
o:"ii.r'
umístění a p.řidě|ených kmitočtech. Informace o územním
' .o'.áňu uylira"i
provozovate|ů TKR jsou k dispozicí na webových stránkách
Řaoy pro
rozh|asové a te|evizní vvsí|ání.
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!

oh|e.dem na

to' Že zpráva CEPT č. so st.anoví pouze společnéa

mjnimá|ní

technické podmínky pro digitá|ní dividendj v pásmu aOo úiz a
Ín:l'".lŠ,.?T.u*'ujicí)
toto ,,VYHLÁŠENí..z nich vychází bez výžnamných praktických
představuje navrŽené omezení v kategorii aukčníhob|oku A
'kus"no"ti'
dóčasnou
úpravu
s moŽností rozšířeníširokopásmových s|uŽeb i na b|oky A1 a A2 po ověrení
u'nás i
v.zahraničí aŽ po přednostního přÍřazení tohoto kmitočtovéhopísma pro
sluŽby sítí
elektronických komunikací d|e WRC.07 tj. po ,17.6.2015

Výš9 uvedená

zpráva CEPT rovŤŽ doporučuje minimá|ní odstup mezi
.
širokopásmovou sítía DVB-T
kaná|em 7 MHz pro případ příjmu na venkovní anténu
a 4'2 .MHz pro indoor příjem.
-Je žádouci, aby zemské dióitá|ní vysí|áníuyiuJruto
podmínky právě pro indoor příjem
bez nutnosii insta|ací dómovních či kabl|ových
rozvodů a tak by|y. zachovány rovné podminky pro koexistenci obou služeb (viz
bod
5..3.1. VYHLÁŠENí..opřijetí povinného závaziu'd|e písmena b) o pokrytí).
Uvedenou úpravou se zamezí resp. výrazně sníŽíškod|ívá.interfórence mezr
stá-vajícími přídě|y pro rozh|asovou s|uŽbu na zák|adě skupinových přidě|ení STC06s' sTc.06N, JMo.06, KHR-03, L|B.03 a KVA-o3, případně.USi-04 d|e p|ánu
WRC-06' Současně bude zajištěno po tomto datu, Že nebude nutno oaraňtovat
ochranu' analogového vysi|ání v příhraničníchob|astech zejména s PoĚkem
1vrz
pos|ední odstavec v bodě 5.,1.1 ,,VYHLÁŠENí. Tím se vylóučípřípadná
)'
omezení
-tak
pro
aukce v příhraničníchob|astech. Předem
rovněŽ odpadnou
''Vítěze
neodhadnute|né
nák|ady, které vzniknou jak Úřadu' který prošetřuj" poiani n"
případná ruše.nía případné spory o viníku rušení,nebo provozovate|i
rušíciho
zařizeni Vítězi aukce, nebo provozovate|ům individuáiního
pri;mu- ei
provozovate|ům STA a TKR.
Navrhované úpravy v Pří|oze č. 6 dop|ňují některé da|šímožnépřípadv,
které mohou
ov|ivnit zařízen na kmitočtech, které jsou předmětem
,,w.HúŠÉŇÍ;,
neřešená prob|ematika podruŽné s|uŽby bezdrátových mikroionů' které nyry póii).ny
'"i'"n"
v
víře
na
provoz'
více|etý
a
rušenísigná|ů TKR i konvertou"nýóh .ignarť.
!ou.1é
z družicových antén v pásmu
MHz a v přechodném obooÉígu'ántuii
.1BO.0
stávajícím uŽivate|ům spektra jejich
přednost na provozovaných kmitočtecň včetně
náhrad s odstraněním rušení
.pro-ten subjekt, který své zařÍiení uved| do p.o*,u
později v sou|adu s ustanovením
Zákona oelektronických komunikacích.
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