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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/11/xx.2010-yy, kterým se vydává část plánu využití rádiového spektra pro 
kmitočtové pásmo 27,5 – 33,4 GHz (dále jen „Návrh“). 
 
 
I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ 

 
I.1. Článek 5, odstavec 8, písm. b) 
 
Společnost T-Mobile souhlasí s návrhem Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) zpřístupnit pásmo 
31,8 – 33,4 GHz pro vysokorychlostní spoje typu bod-bod. Společnost T-Mobile očekává intenzivní využití tohoto 
pásma především s kanálovou roztečí 14, 28 a 56 MHz. Kanálová rozteč 112 MHz se jeví jako zbytečně široká 
a společnost T-Mobile neuvažuje o jejím využití. Dle našich informací v současné době ani neexistuje výrobce, který 
by dodával či vyvíjel rádiová zařízení pro pásmo 31,8 – 33,4 GHz využívající šířku kanálu 112 MHz. 
 
Společnost T-Mobile proto navrhuje vypustit první část Článku 5, odstavce 8, písm. b), týkající se kanálové rozteče 
112 MHz a tuto část kmitočtového pásma 31,8 – 33,4 GHz rozdělit na jeden 56megahertzový a dva 
28megahertzové duplexní kanály. 
 
 
I.2. Článek 6, odstavec 2 
 
V tomto článku je uveden pohled Úřadu na budoucí vývoj v pevné službě. Úřad předpokládá rozvoj přístupových sítí 
a sítí k podpoře infrastruktury UMTS/IMT. Společnost T-Mobile se domnívá, že není vhodné uvádět přímo 
technologie, ale je vhodnější uvést obecně, že jde o podporu infrastruktury mobilních sítí, což je v souladu 
s principem technologické neutrality. 
 
Společnost T-Mobile proto navrhuje změnit poslední část tohoto Článku. Článek 6 odstavec 2 pak bude znít: 

 
„Předpokládá se rozvoj přístupových sítí a sítí k podpoře infrastruktury mobilních sítí.“ 

 
 
II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ  
 
Dne 24.3.2010 vydal Úřad na svých webových stránkách Sdělení o zahájení přezkumu podle § 20 odst. 5 zákona o 
elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů 
v pásmech 27,8285 – 28,0525 GHz a 28,8365 – 29,0605 GHz1. Následně dne 16.4.2010 vydal Úřad Výzvu 
k uplatnění připomínek k Návrhu2. Společnost T-Mobile doporučuje spíše opačné pořadí obou dokumentů, jelikož se 
domnívá, že výsledky tohoto přezkumu mohou ovlivnit budoucí znění části plánu využití rádiového spektra č. PV-

                                                      
1 http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&ArticleId=6620 
2 http://www.ctu.cz/ctu-online/diskuzni-misto.html?action=detail&ArticleId=6715 
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P/11/xx.2010-yy yy pro kmitočtové pásmo 27,5 – 33,4 GHz, a proto navrhuje vyčkat a případně zveřejnit novou verzi 
Návrhu až po uveřejnění výsledků konzultace závěrů z přezkumu. 
 
 
 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
 
 
(podepsáno elektronicky) 
Ing. Richard Stonavský 
Senior manažer regulace 
T-Mobile Czech Republic a.s. 
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