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Věc: Připomínky společnosti České Radiokomunikace a.s. k návrhu opatření obecné povahy.
části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 2700-4200
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NÁZEV NÁVRHU OPATŘENí KE KONZULTACI:
Návrh opatřeni obecné povahy, části plánu
využiti rádiového spektra č. PV
pnIXX.2015-Y pro kmitočtové pásmo
2700-4200 MHz

IDENTIFIKAČNí ÚDAJE DOTČENÉHOSUBJEKTU:

Obchodní firma I název I jméno a příjmení:

České Radiokomunikace a.s,
se sldlem Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6 - Břevnov

IČ 24738875

Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty):

František Smejkal,
Senior specialista pro regulatorni služby
Tel.: +420242417158
Mob.: +420 739 385 902
Fax: +420 242 417 595
E-mail: f.smejkal@radiokomunikace.cz

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACi:, .

Datum: 22. 5. 2015

Uvedené připomínky neobsahuji
obchodní tajemství a důvěrné informace
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Český telekomunikačnl úřad vyzval dne 23. dubna 2015 na svých webových stránkách k
uplatněni připomlnek k návrhu opatřeni obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č, PV
P/7/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 2700-4200 MHz (dále jen "PVRS").
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Společnost České Radiokomunikace a.s. se sldlem Skokanská 2117/1, 16900 Praha 6 
Břevnov, IČO: 247 38 875 (dále jen "ČRa") uplatňuje možnost připomlnkovat Českým

telekomunikačnlm úřadem (dále jen "ČTÚ") zveřejněné PVRS.

Konkrétní připomínky

1. Textace PVRS: tabulka na str. 2 - kmit. pásmo 3400·3600 MHz a 3600-3800 MHz, třetí a pátý sloupec.

Návrh (navrhujeme textaci upravit): Odstranit text Přístupovésítě.

Odůvodnění:Společnost ČRa považuje uvedení obou typů služeb/sítí současně za nadbytečné, protože se

jedná o totožné skupiny/množiny. Primárně je dostačující uvedení IMT, které je podporováno v rámci ITU

i CEPT1
•

2. Textace PVRS : čl. S odst. 1 cl/

c) využívání kmitočtů stanicemi využívajícími jiné kanálové šířky rozteče, než je uvedena v písmenu a), je

možné nejdéle do 30. června 2020;

Návrh (navrhujeme textaci zachovat):

Odůvodnění: Společnost ČRa podporuje zachováni původního data pro využívání stávajídch technologií v

kmitočtovém pásmu 3400 MHz až 3600 MHz. Nepředpokládáme zkrácení lhůty uvedené v článku 5 odst. 1

písm. cl.

3. Textace PVRS : čl. 5 odst. 3

V pásmu 3600-3800 MHz je počet práv k využlvánl rádiových kmitočtů omezen .
I •

Návrh (navrhujeme textaci doplnit, přlp. odůvodnit):

Odůvodnění: Společnost ČRa v charakteristice tohoto kmitočtového pásma postrádá přesné vymezení

počtu práv dle § 20 zákona Č . 127/2005 Sb., o elektronických komunikadch, v aktuálním znění. Textace

navrženého PVRS nestanovuje počet práv a fakt, zda se jedná o práva pro celoplošné sítě, regionální.

Požadujeme tedy doplněnido článku 5 a popsáni v odůvodnění PVRS.

I http://cepl.org/ecc/groups/ecc/eRg/Dagelcepl-briefs-and·ecps-for-wrc-15
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Ustanovení § 20 zákona o elektronických komunikacích uvádí následujíd:

Omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů

(1) Úřad může omezit počet práv k využívání rádiových kmitočtů v plánu využití rádiového spektra

pouze zdůvodů zajištění účelného využívání rádiových kmitočtů a není-li to v rozporu se zájmem uživatelů

nebo zájmem na rozvíjení hospodářské soutěže.

(2) Při konzultaci podle § 130 Úřad vždy uvede a) údaje o rádiových kmitočtech nebo kmitočtovém

pásmu, jichž se omezeni týká, b) předpokládaný počet práv, která by měla být udělena, c) podmínky,

které Úřad zamýšH stanovit v souvislosti s využíváním rádiových kmitočtů, d) důvody, které vedou k

záměru omezit počet práv k využívání rádiových kmitočtů.

4. Textace PVRS: článek 6 odst. 3

Návrh (upravit textaci ):

V dílčím pásmu 3400-3600 MHz se očekává, podle vývoje využívání pásma, budoucí zavedení podmínek

pro duplexní režim s časovým dělením (TDD). Z hlediska dlouhodobého vývoje Úřad předpokládá v tomto

pásmu zavedení obdobných podmínek využívání kmitočtů, jako v pásmu 3600-3800 MHz. Z tohoto

důvodu může Úřad v budoucnu AavrAAsyt zlEráeeAí IA~ty Y'o'eEleAé v ěláAIEI:I S sElst. 2 lilíSFR. e) a zársveŘ

omezit využívání kmitočtů s frekvenčně děleným duplexem FDD.

Odůvodněni: Jelikož se v pásmu 3400-3600 MHz v budoucnu očekává zavedení duplexního režimu
s časovým dělením (TDD), navrhujeme znění Článku 6 odst. (3) upravit.
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