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I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU 
OPATŘENÍ: 

1. Uvedení konkrétního ustanovení návrhu opatření, kterého se připomínka týká: 
Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření: 
Odůvodnění: 

Článek 6 
Konkrétní podmínky pro terminály pro komunikaci pomocí družic 

Návrh pro přidání pásma 1670-1675 MHz v tabulce 6. 



Inmarsat je přední světový operátor v oblasti mobilních satelitních komunikací (MSS) se sítí 10 

geostacionárních družic poskytujících široké spektrum kritických služeb po celém světě sahajících od 

aplikací SCADA s nízkou rychlostí datových přenosů přes hlasové komunikace, ISDN až po přístup 

k širokopásmovému internetu. Služby Inmarsatu jsou využívány lodní a leteckou dopravou, včetně 

služeb kritických z hlediska bezpečnosti. Kromě toho jsou k dispozici přepravitelné a příruční 

terminály. Všeobecné oprávnění (GA) VO-R 01 se týká několika z pásem, která jsou v současné době 

využívána Inmarsatem, a z tohoto důvodu bychom chtěli předložit komentář ke konzultacím ohledně 

jeho úpravy. 

Rozhodnutí ECC/ DEC/ (07) 05 o výjimce z individuálního povolování pozemních mobilních 

družicových terminálů působících v alokacích mobilních družicových služeb v kmitočtovém pásmu 

1-3 GHz i rozhodnutí ECC/DEC/ (12) 01 o výjimce z individuálního povolování a o volném pohybu a 

používání pozemských a družicových mobilních terminálů provozovaných pod kontrolou sítě 

obsahují pásmo 1670-1675 MHz. Toto pásmo však není v současné době zahrnuto v GA VO-R 01, a 

z tohoto důvodu se na terminály MSS v tomto pásmu nevztahuje výjimka z povolování v české 

republice. 

Pásmo 1670-1675 MHz používá převážně nová družice Inmarsat známá jako Alphasat 1-XL vypuštěná 

v červenci 2013 za účelem ulehčení od kongescí v tradičním spektru pásma L (1626,5-1660,5 MHz a 

1525-1559 MHz), a tím tak dochází ke zlepšení kvality služby nabízené terminály Inmarsat 

používajícími tyto kmitočty (BGAN a GSPS). Pásmo L je ze strany MSS intenzívně využíváno již po 

mnoho let, což ponechává jen malý prostor pro další expanzi v těchto pásmech. Aby bylo možno 

zareagovat na problém kongescí a na základě evropských návrhů došlo u WRC 03 k alokaci pásem 

1518-1525 MHz a 1668-1675 MHz pro MSS podle článku 5 nařízení o radiokomunikacích. Při 

používání těchto pásem nebudou MSS nárokovat ochranu od stanic v pevné službě (FS). 

Mnoho zemí již zavedlo rozhodnutí ECC/DEC (07) 05 do svých předpisů a několik zemí nyní 

přistoupilo k implementaci rozhodnutí ECC/DEC (12)01 nebo se zavázalo provést či naplánovalo jeho 

implementaci (jako např. Rakousko, Chorvatsko, Dánsko, Maďarsko, Island, Lotyšsko, Litva, 

Lucembursko, Nizozemsko, Slovinsko). 

Z tohoto důvodu bychom rádi vyzvali ČTÚ, aby zahrnul pásmo 1670-1675 MHz do svého upraveného 

všeobecného oprávnění VO-R 01, a tudíž poskytl výjimku z povolování terminálů MSS používajících 

toto pásmo, a to za účelem komplexnějšího zavedení rozhodnutí ECC DEC (12)01. Kromě toho 

několik evropských zemí, které dosud neimplementovaly rozhodnutí ECC/DEC (12) 01, však již 

potvrdilo, že terminály MSS pracující v tomto pásmu jsou oprávněny a jsou vyňaty z povolování 

(např . Belgie, Bulharsko, Kypr, Estonsko, Finsko, Gruzie, Itálie, Malta, Polsko). 

Děkuji Vám za pozornost 
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