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                      V Žatci dne 21.1.2014

Věc: Připomínky k návrhu Strategie správy spektra

Vážená paní, Vážený pane,

zasíláme naše připomínky k Vámi zveřejněnému dokumentu ze dne 10.12.2013, který by měl  

být v blízké budoucnosti podkladem pro nakládání s radiovým spektrem v České Republice. 

Jsme rádi, že je jedním z cílů uvolňování nových frekvenčních pásem a umožnění rozvoje sítí  

nových generací, které mohou velmi přispět k rozvoji bezdrátových sítí.

K obsahu dokumentu máme několik  následujících připomínek a dotazů,  které nám nejsou 

zcela jasné nebo nejsou v dokumentu vůbec obsaženy.

1. Měli bychom zájem o rozšíření pásma infrastrukturálních spojů v pásmu 7GHz a navrhujeme 

toto pásmo spojit s horní částí pásma 6GHz tak, aby bylo umožněno nasazovat 

vysokokapacitní spoje s šířkou pásma 28 až 112MHz.

2. V dokumentu není v zásadě popsáno, že by mělo docházet k snížení poplatků individuálních 

oprávnění. I přes to, že jsou současné poplatky na příznivější úrovni než v minulosti, stále 

vnímáme jako veliký problém ceny za širokopásmové spoje se šíří pásma 80 a 112 MHz.  Činí 

to překážku v případě budování infrastruktury v méně lukrativních lokalitách.

3. Pásmo 5GHz je pro většinu alternativních operátorů vnímáno jako zcela zásadní pro rychlé a 

dostupné budování přístupových sítí bez ohledu na lokalitu. Dle současného znění VO-R/12 

lze využít 255MHz pásma s max. šířkou kanálu 40MHz. O současném stavu tohoto pásma 

není potřeba diskutovat. Proto si myslíme, že by mohlo dojít k rozšíření na obě strany spektra, 

avšak za zcela jiných podmínek, které by měly nově uvolněné pásmo ochránit před 

neefektivním využitím. Proto by bylo vhodné navrhnout pro tato pásma přísně specifikované 

podmínky.

4. V dokumentu nejsou informace o plánu s VO-R/14 a SRD pásmy VO-R/12. Jsou v plánu 

nějaké změny zde? Pásma 17 GHz, 24 GHz a 10,5 GHz jsou pro nás naprosto zásadní. 

5. Pásmo 28GHz – jaké se plánuje kanálové uspořádání? Bude přidělováno na základě 

individuálního oprávnění?

6. Indikujeme zájem o pásmo 57-66GHz.

7. Článek 6.4.5 (pevné MW spoje), vyšší pásma budou na základě VO-R. Bude se to týkat 

42GHz?

Děkuji za přijetí připomínek
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