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Úvod 

 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) vítá možnost uplatnit své připomínky a komentáře 

k návrhu opatření obecné povahy č. PV-P/10/xx.2011-yy, kterým se vydává část plánu využití rádiového spektra pro 

kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz (dále jen „Návrh“). 

 

 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ 

 

I.1. Článek 5, odstavec 3, písm. h) 

 

Společnost T-Mobile navrhuje vypuštění písm. h), které zní: „práva k využívání rádiových kmitočtů jsou převoditelná, 

minimální převoditelnou jednotkou je právo k užití jednoho duplexního páru bloků kmitočtů podle písm. d);“.  

 

Dle společnosti T-Mobile není nutné zmiňovat převoditelnost přídělů rádiových kmitočtů v textu opatření obecné 

povahy, neboť ta je již dána § 23 Zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů, (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). 

Tento text není uveden ani v článku 5, odstavce 15 tohoto Návrhu, který se týká pásma 900 MHz. Navíc specifické 

podmínky převodu přídělu rádiových kmitočtů jsou dle § 22 odst. 2 písm. d) Zákona součástí rozhodnutí o udělení 

přídělu rádiových kmitočtů, nikoli opatření (§ 16 odst. 6 Zákona). 

 

 

I.2. Článek 5, odstavec 3, písm. l) 

 

V tomto písmenu je zmíněna vnitrostátní a mezinárodní koordinace s provozovateli vysílacích rádiových zařízení 

mimo vymezené úseky. Podobná koordinace je pro jiné pásmo řešena v článku 5, odstavec 15, písm. l). V rámci 

sjednocení textu tohoto Návrhu doporučujeme doplnit stejný text, který je použit v článku 5, odstavec 15, písm. l). 

Společnost T-Mobile proto navrhuje na konec věty doplnit následující text:  

 

„na základě žádosti držitele přídělu nebo může Úřad prováděním koordinace pověřit držitele přídělu.“ 

 

 

I.3. Článek 5, odstavec 15 

 

V tomto odstavci je uveden pojem komunikační systém, který není nikde definován. Doporučujeme používat pojem 

„veřejná komunikační síť“ definovaný v § 2, bod j) Zákona.  

 

Dále jsou v tomto odstavci použity dva pojmy – služba elektronických komunikací a veřejně dostupná služba 

elektronických komunikací, které popisují stejnou službu. Dle názoru společnosti T-Mobile by ze služeb 

poskytovaných na základě těchto přídělů neměl být nikdo předem vyloučen, proto se jeví jako vhodnější použít 

pojem „veřejně dostupná služba elektronických komunikací“ definovaný v § 2, bod o) Zákona.  
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Společnost T-Mobile tedy navrhuje zaměnit v tomto odstavci následující text: „určeny k provozu komunikačních 

systémů poskytujících služby elektronických komunikací“ za text:  

 

„určeny k provozu veřejných komunikačních sítí poskytujících veřejně dostupné služby elektronických 

komunikací“.  

 

 

I.4. Článek 5, odstavec 15, písm. d) 

 

Společnost T-Mobile navrhuje doplnit na konci textu tohoto písmena odkaz na Doporučení ECC č. (08)02 ke 

kmitočtovému plánování a koordinaci pro systémy GSM 900 (vč. E-GSM)/UMTS900, GSM 1800/UMTS1800 

v pohyblivé službě. Stejný odkaz je uveden i v článku 5, odstavci 1, písm. c) návrhu opatření obecné povahy 

č. PV-P/12/xx.2011-yy, kterým se vydává část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 1700 – 1900 

MHz. 

 

Společnost T-Mobile proto navrhuje doplnit na konec textu tohoto písmena odkaz na poznámku pod čarou, která 

pak bude znít:  

 

„Doporučení ECC č. (08)02 ke kmitočtovému plánování a koordinaci pro systémy GSM 900 (vč. E-

GSM)/UMTS900, GSM 1800/UMTS1800 v pohyblivé službě, [ECC Recommendation (08)02 – Frequency 

planning and frequency coordination for the GSM 900 (including E-GSM)/UMTS900, GSM 1800/UMTS 

1800 land mobile systems]” 

 

 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ  

 

Neuplatňujeme. 

 

 

 

S pozdravem, 

 

 

 

 

(podepsáno elektronicky) 

Ing. Richard Stonavský, MBA 

Senior manažer regulace 

T-Mobile Czech Republic a.s. 
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