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Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219 
Praha 9 

Doručeno elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu podatelna@ctu.cz

 dne / date 25. 6. 2015 

. 

 věc / re Veřejná konzultace k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití 
rádiového spektra č. PV-P/11/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz. 

 
 

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 

   NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Návrh opatření obecné povahy, část plánu 
využití rádiového spektra č. PV-
P/11/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 
27,5–33,4 GHz.. 

 

  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:   T-Mobile Czech Republic a.s. 
          Tomíčkova 2144/1 
          149 00 Praha 4 
          IČ: 649 49 681 

 
OPRÁVNĚNÁ OSOBA (KONTAKTNÍ OSOBA):   Ing. Eva Nemeshegyi 
        senior specialista regulace 

        mobil: +420 603 423126 
        e-mail:  eva.nemeshegyi@t-mobile.cz 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:   připomínky neobsahují důvěrné informace, 
        a informace tvořící předmět obchodního 

tajemství společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s. 
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ÚVOD 
 

Český telekomunikační úřad (dále také „Úřad“) zpracoval návrh opatření obecné povahy – část plánu 
využití rádiového spektra č. PV-P/11/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz. Úřad vyzval 
dotčené subjekty k předložení připomínek ve lhůtě do 1. července 2015. 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. tímto děkuje za tuto příležitost a předkládá své připomínky. 

 

I. 

Konkrétní připomínky k jednotlivým ustanovením 

 

Připomínka k ustanovení oddílu 2, čl. 5, odst. (2), písm. b. 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. navrhuje, aby kanálová rozteč, která je tímto ustanovením 
opatření obecné povahy upravena, nebyla pro předmětné pásmo pouze 14MHz či 28 MHz, ale nově 
rovněž 56 MHz. 

Odůvodnění návrhu: 

Rozšíření kanálové rozteče na 56 MHz umožní operátorům přinést 2x vyšší kapacitu spojů, a protože 
pro takovou kanálovou rozteč jsou již běžně dostupné technologie od výrobců, domníváme se, že 
opatřené obecné povahy by mělo reflektovat potřeby operátorů a technologický vývoj. 

 

II. 

Obecné připomínky k návrhu opatření obecné povahy 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. neuplatňuje žádné obecné připomínky. 

 

 

V úctě, 

 

Eva Nemeshegyi 

http://www.ctu.cz/cs/download/navrhy/navrhy_2015/pv-p_11-xx_2015-y_navrh_01_06_2015.pdf�
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