
 

 

V Praze dne 23. 1. 2014 

 

 
Připomínky ke Strategie správy spektra ze dne 10.pros ince 2013 
 

• Jako zástupce několika alternativních operátorů máme z dokumentu rozporuplné pocity. Z 
našeho pohledu je kladen až příliš velký důraz na rozvoj sítí 4G a 5G. Pro udržení 
rovnováhy v konkurenčním prostředí považujeme za nezbytné, podporovat i rozvoj 
regionálních alternativních operátorů. 

• Dokument neobsahuje jasný závazek snižovat poplatky za IO jako bariéru pro přístup ke 
kmitočtovému spektru. 

• 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. 

• 3,5 GHz – str. 9 a str. 11 – bude určeno pro IMT-A, anebo pro VO? Jde o TDD LTE? 

• Zásadní pásmo přístupových sítí. Bude k němu přiřazeno pásmo 3,7 GHz? Jaká bude 
politika autorizace? 

• -str. 56- a další strany -18 a 12- 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 

• -str. 30 a 33 Ad9 - 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 
alternativní operátory zásadní. 

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