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Věc: Připomínky k dokumentu Návrh „Strategie správy spektra“ 

 

Vypracoval: Jakub Rejzek  

 
- Dokument jako celek hodnotíme kladně, je ve velké míře zaměřený na liberalizaci správy kmitočtového 

spektra. Je zde také velký důraz pro rozvoj sítí 4G – advance a 5G. Pro zachování konkurenční 

rovnováhy považujeme za nutné stejně postupovat při uvolňování dalších kmitočtů přístupových sítí i 

pro WISP a alternativní operátory.  

- Dokument neobsahuje jasný závazek snižovat poplatky za IO jako bariéru pro přístup ke kmitočtovému 

spektru. Navrhujeme snížení koeficientu K7 za šíři pásma u 80 a 112 MHz kanálů. Opatření zcela 

zřejmě povede k širšímu využívání těchto typů spojů a konečný přínos pro státní rozpočet bude 

s nejvyšší pravděpodobností kladný. Navíc v souladu s platným záměrem Vlády vyjádřeným v 

dokumentu Digitální Česko podpoří rozvoj širokopásmového připojení v autonomních optických sítích 

a ve venkovských oblastech.  

- Indikujeme zájem o rozšíření pásma infrastrukturálních spojů o rozšířenou 7 GHz a navrhujeme ji spojit 

s horní 6 GHz a zavést kanálové uspořádání 28/56/112 MHz šp. 

- Pásmo 5 GHz je zcela zásadní pro další rozvoj vysokorychlostních služeb v segmentu malých ISP. 

Operátoři jej používají jako pásmo přístupových sítí ve všech oblastech. Jde o dostupný způsob 

distribuce služeb. Současní využití se ovšem omezuje podle VO_12 na 255 MHz pásma, s 10/20, 

eventuálně 40 MHz šp. Současné využití je technologicky neutrální, nejvíce používané TDD spoji.  

Další rozšíření k pásmu 5,8 GHz a směrem dolů 5,150 GHz by si vyžadovalo samostatné VO. Autorizace 
by podle našeho názoru měla obsahovat mechanismy, které zamezí chaotickému nasazování i 
neschválených technologií. Navrhované mechanismy by měly být k diskuzi při tvorbě VO. 

- Technologická neutralita v pásmu 28 GHz – jaké bude kanálové uspořádání? Bude IO?  

- Indikujeme zájem o pásma 57-66 GHz 

- Podporujeme zavedení Národního informačního portálů zmíněného na straně 25  

- Není dostatečně vysvětlený záměr Zavedení mechanismu eliminujících nedůvodné rozdíly v nákladech 

–novela NV či zákon ve 2016-  

- Není zmínka o VO_14 pásmo 10,5 GHz a SRD pásma VO_12 17 a 24 GHz. Pro  platformu alternativních 

operátorů jsou to zcela zásadní pásma.  

- Pevné MW spoje -59- 6.4.5 – vyšší pásma ma základě VO. Víme něco více? Týká se to 42 GHz? 

 

S přátelským pozdravem 

 

Jakub REJZEK 

senior manažer Česká republika 

 


