
 
Připomínky uplatněné k návrhu opatření obecné povahy – části plánu využití rádiového spektra 

 č. PV-P/6/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz 
 
 

Čl., odst., 
písm., bod Původní text návrhu 

Připomínkující 
subjekt (poř. 

číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

Čl. 3, 
poslední 
věta 

Převoditelnost práv v rámci 
přídělů je možná po ucelených 
blocích popsaných v článcích 5 
a 9. 

Vodafone Czech 
Republic a.s. 

(1) 

Společnost VFCZ navrhuje poslední větu vypustit 
s odůvodněním, že toto omezení v obchodování se 
spektrem návrh nijak nezdůvodňuje. V čl. 5 odst. 4 jsou 
bloky pro UMTS FDD vymezeny jako bloky 2x20 MHz. 
Stávající přidělení spektra je takové, že v tomto pásmu 
existují tři příděly rádiových kmitočtů, každý o velikosti 
právě 2x20 MHz. Předmětná věta by umožňovala nákup 
nebo prodej pouze celého takového bloku, resp. přídělu. To 
je však z technologického i finančního hlediska neefektivní. 
Lze si představit situaci, kdy k dlouhodobému poskytování 
služeb UMTS, případně pro poskytování služeb LTE 
v pásmu 2100 bude potřeba z pohledu operátora jiná šíře 
pásma než 2x20 MHz, pouze v extrémním případě to však 
být 40 MHz nebo 60 MHz. Návrh tak neodůvodněně 
omezuje stávající držitele spektra v daném pásmu 
v obchodování s ním a v rozporu s ustanovením § 23 
zákona o elektronických komunikacích by tak fakticky 
nebylo možné převést příděl rádiových kmitočtů a nikoliv 
již jeho část. 
Omezení ohledně velikosti úseků, které lze převádět, např. 
část plánu pro pásmo GSM900 nebo 1800 neobsahuje, 
není tedy ani z tohoto pohledu zřejmé, proč by mělo být 
omezení v pásmu 1900–2200 MHz. 

Připomínka nebyla v současnosti 
akceptována.  
 
Úřad přihlédl ke skutečnosti, že 
pásma 1920–1980/2110–
2170 MHz jsou pásma 
harmonizovaná v zemích CEPT 
k využití pouze jednou 
technologií, přičemž 
v současnosti jsou připravovány 
změny směřující 
k harmonizovanému 
zavedení technologické neutrality 
na úrovni Evropského 
společenství. Úřad předpokládá, 
že liberalizace úseků v pásmech 
1900–1920 MHz, 1920–
1980 MHz, 2010–2025 MHz 
a 2110–2170 MHz a navržené 
podmínky koexistence systémů 
pokročilejších generací přispějí 
k upřesnění definic 
doporučeného kanálového 
(blokového) uspořádání 
předmětných pásem a případně 
i velikosti převoditelných částí 
přídělů. 
 
Ponecháním předmětného 
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písm., bod Původní text návrhu 

Připomínkující 
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Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

ustanovení tedy Úřad zajišťuje, 
aby se předešlo případné 
fragmentaci pásem 1920–
1980/2110–2170 MHz před 
zavedením připravované 
harmonizace implementačním 
rozhodnutím Evropské komise. 
 
Navrženou úpravou části plánu 
není dotčena aplikace ustanovení 
§ 23 zákona, kdy např. v případě 
převodu práv vyvolaných 
prodejem vlastnických práv 
společnosti by práva k užití 
přešla jako celek. Podmínky 
převodu práv v jiném rozsahu 
však bude možno upřesnit až po 
vydání nových harmonizačních 
dokumentů Společenství, popř. 
CEPT. Z tohoto důvodu byl 
rozšířen text odůvodnění oddílu 2 
takto: 
 
„Upřesňující podmínky 
využívání kmitočtů v pásmech 
2 GHz určených k provozu 
systémů IMT budou stanoveny 
pro provedení evropské 
harmonizace.“ 

Čl. 5 odst. 7 
návětí a 
písm. a) 

Úsek 2010–2025 MHz je určen 
v souladu s rozhodnutím CEPT 
(odkaz) pro využití zemskými 
systémy IMT s časově děleným 
duplexním provozem TDD a 

Vodafone Czech 
Republic a.s. 

(2) 

Společnost VFCZ navrhuje upravit text takto: 
Úsek 2010–2024,7 MHz je určen v souladu s rozhodnutím 
CEPT (odkaz) pro využití zemskými systémy IMT s časově 
děleným duplexním provozem TDD a platí: 

b) v pásmu jsou vymezeny dva bloky o šířce 5 MHz, a 

Připomínka nebyla akceptována 
v navrženém znění. Odstranění 
ochranného úseku bylo 
koordinováno s příslušnými 
orgány necivilního využití. 

 



Čl., odst., 
písm., bod Původní text návrhu 

Připomínkující 
subjekt (poř. 

číslo 
připomínky) 

Stanovisko ČTÚ Pozměňovací návrh 

platí: 

a) v pásmu jsou vymezeny 
tři bloky o šířce 5 MHz, 
a to 2010–2015 MHz, 
2015–2020 MHz a 
2020–2015 MHz; 

 
Související ustanovení – čl. 5, 
odst. 8: 
Úsek 2024,7–2025 MHz je 
ochranný úsek a nelze jej 
využívat.   

 

to 2010–2015 MHz a 2015–2020 MHz a jeden blok 
o šířce 4,7 MHz, a to 2020–2024,7 MHz; 

 
Odůvodnění: Zřejmě se jedná o překlep. Dle odst. 8 
v témže článku je úsek 2024,7–2025 MHz ochranným a 
nelze jej využívat. Tomu by se měla přizpůsobit velikost 
bloků uvedených v odst. 7, který uvádí šířky pásma, které 
(a pro jaké účely) lze využívat. 

Technické podmínky v přilehlém 
pásmu necivilního využití 
umožňují vynechání tohoto 
úseku. 
 
S ohledem na nalezenou 
formální chybu bylo upraveno 
znění písm. a) následovně: 

„v pásmu jsou vymezeny tři bloky 
o šířce 5 MHz, a to 2010–
2015 MHz, 2015–2020 MHz 
a 2020–2025 MHz;“ 
 
a zároveň bylo vypuštěno ze 
zde uvedených důvodů 
související ustanovení čl. 5, 
odst. 8. 
 
Vzhledem k aktuálním závěrům 
jednání skupin CEPT 
a skutečnostem uvedeným ve 
vypořádání připomínky (1) byl 
upraven a doplněn text odst. 2 
čl. 6 takto: 
 
„Současné poznatky podporují 
využití pásma 2010–2025 MHz 
např. synchronizovanými sítěmi 
nebo nízkovýkonovými 
aplikacemi.“ 

 

 


