
 
Připomínky uplatněné k závěrům přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích  

27,8285–28,0525 GHz a 28,8365–29,0605 GHz na vymezeném geografickém území Prahy 
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Stanovisko ČTÚ 

  

GTS NOVERA s.r.o. 
 (1) 

GTS Novera detailně prozkoumala zaslané technické podklady 
ČTÚ popisující nově plánované uspořádání pásem 27,8285-
28,0525GHz. Na základě tohoto zkoumání bylo zjištěno, 
že návrh nového uspořádání je v kolizi se stávajícími přídělem 
GTS Novera, který by měl být platný až do roku 2013 
a s individuálními oprávněními, které GTS Novera využívá, 
přičemž v současné době jde o 25 aktivních sektorů. Zásadní 
problém představuje skutečnost, že typ systému, který je 
v tomto pásmu provozován není kompatibilní s navrženou 
změnou. Nové uspořádání pásma dedikuje pásmo 27,8285-
27,9405GHz jako pásmo pro systémy TDD, zatímco stávající 
systémy GTS NOVERA jsou provozovány v systému FDD a 
toto nelze z povahy zařízení změnit. 
 
Za předpokladu, že ČTÚ přistoupí k zrušení omezení počtu 
práv a rozhodne o zrušení přídělu společnosti GTS Novera, tak 
na základě konzultace s ČTÚ, která proběhla 10.8.2010, 
považuje GTS Novera za možné následující scénáře: 
 

1) Dojde k zachování stávajících individuálních 
oprávnění na geograficky vymezeném území (Praha) 
pro provozování společností GTS Novera. Současně, 
po plánovaném zrušení ochranných pásem, bude 
v souladu s novým plánem, nově umožněno GTS 
Novera využívat obou pásem v plné šířce 2x28MHz. 
Nevýhodou tohoto scénáře je omezení plánované 
harmonizace pro družicové systémy ve vymezeném 
území (Praha), 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1)  
Po zrušení stávajícího omezení počtu práv, existujících přídělů 

a implementaci nového Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(05)01 v předmětné části 
plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz nebude 
nadále umožněn další rozvoj sítí FWA v režimu FDD a to pouze v kmitočtových 
úsecích 27,8285–27,9405 GHz a 28,8365–28,9485 GHz. Bude ale možné nově 
využívat kmitočtový úsek 27,8285–27,9405 GHz sítěmi FWA v režimu TDD 
a to v rámci celého území České republiky. Ochranné úseky mezi jednotlivými 
uživateli budou zrušeny, čímž bude umožněno efektivnější využívání kmitočtů. 

Stávající práva k již provozovaným systémům zůstanou v podobě dříve 
vydaných individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pevné služby 
(dále jen „oprávnění“) zachována. Dobu platnosti stávajících oprávnění 
v kmitočtových úsecích 27,8285–27,9405 GHz a 28,8365–28,9485 GHz však 
bude možné prodloužit nejvýše do 31.12.2014. U oprávnění v těchto 
kmitočtových úsecích, jejichž doba platnosti přesahuje 31.12.2014, bude 
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ponechána jejich doba platnosti uvedená v oprávnění. Tato doba, která odpovídá 
minimálně době platnosti vydaných přídělů, dovoluje všem jejich držitelům naplnit 
jejich legitimní očekávání vyplývajících z možnosti využívání rádiových kmitočtů, 
což současně zaručí, že nedojde u žádného z dotčených subjektů ke zkrácení 
práv vyplývajících z přídělů a z již udělených oprávnění. 

V případě zachování existujících přídělů, stávajícího omezení počtu práv 
a implementaci tohoto Rozhodnutí by po uplynutí doby platnosti těchto přídělů 
nemohlo dojít k jejich novému udělení, neboť prodloužení doby platnosti přídělu 
zákon neumožňuje a stejně by tak nebylo možné v kmitočtových úsecích 
27,8285–27,9405 GHz a 28,8365–28,9485 GHz umísťovat nové stanice pevné 
služby v režimu FDD, protože by to bylo v rozporu s revidovaným Rozhodnutím. 

Zrušením omezení počtu práv a existujících přídělů ČTÚ tak ve své podstatě 
pouze upozorňuje stávající uživatele předmětného kmitočtového pásma o záměru 
umožnit využití kmitočtového úseku 27,8285–27,9405 GHz sítěmi FWA pouze 
v režimu TDD. Kmitočtový úsek 28,8365–28,9485 GHz doposud využívaný 
pevnou službou bude nově využit pevnou družicovou službou v rámci celého 
území České republiky vyjma vymezeného geografického území Prahy 
a to do doby pozbytí platnosti dříve vydaných oprávněních kmitočtově kolidujících 
s tímto kmitočtovým úsekem. 

 

  

  
2) Dojde k přesunu stávajících IO do kanálů 19 a 20, tj. 

28,0525-28,1085GHz a 29,0605-29,1165GHz, čímž 
bude moct nově využívat obou pásem v plné šířce 
2x28MHz. Tímto se uvolní pásma a bude možná 
bezproblémová plošná harmonizace dotčených pásem 
dle nového plánu (dojde k uvolnění pásma GTS 
Novera pro systémy TDD a pevnou družicovou 
službu). Nevýhodou tohoto scénáře je fakt, že GTS 
Novera bude nucena v důsledku přesunu změnit 
nastavení svých technických zařízení, některé jejich 
technické prvky a hrozí další náklady v důsledku 
výpadku služeb u zákazníků. Tyto náklady by 
společnost GTS Novera nemohla nést sama a žádala 
by o jejich úhradu z radiokomunikačního účtu podle 
§27 odst. (1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikací. 

 
Z pohledu společnosti GTS Novera je preferovaný druhý 
scénář, který přináší větší právní jistotu co s týče dalšího 
prodlužování platnosti individuálních oprávnění a s tím 
související kontinuity poskytování služeb, ale také co do 
možností dalšího rozvoje služeb. O případných dalších 
technických i právně-správních dopadech jednotlivých variant 
je GTS Novera připravena i nadále jednat a poskytnout ČTÚ 
všechny dostupné informace. 
 

 
2)  

Po zrušení omezení počtu práv bude umožněno stávajícím držitelům přídělů 
v kmitočtových úsecích 27,8285–27,9405 GHz a 28,8365–28,9485 GHz, provést 
změnu stávajících oprávnění za účelem kmitočtového přeladění do kmitočtových 
úseků 28,0525–28,2205 GHz a 29,0605–29,2285 GHz, nejvýše však do doby 
platnosti stávající příslušné části plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové 
pásmo 27,5–33,4 GHz. Po nabytí účinnosti nové části plánu využití rádiového 
spektra budou kmitočtové úseky 28,0525–28,2205 GHz/29,0605–29,2285 GHz 
k dispozici všem uživatelům a tento přesun již v konkrétních místech by nemusel 
být možný. 

Otázka úhrady  nákladů spojených s touto změnou  z Radiokomunikačního 
účtu je nad rámec konzultovaného závěru přezkumu.    

Úřad však uvádí, že implementace Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(05)01 v 
části plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz, je 
nezbytná s ohledem na jednotné a efektivní využívání rádiového spektra v rámci 
zemí, které jsou členy CEPT.  
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 Vodafone Czech 
Republic a.s. 

(2) 
 

Na základě výzvy Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) 
Vodafone uplatňuje následující stanovisko a komentáře 
k závěrům přezkoumání, zda trvají důvody pro omezení počtu 
práv v pásmu 28GHz na území Prahy: 
 
1. Podle zákona o elektronických komunikacích lze počet 

práv k využívání rádiových kmitočtů omezit pouze 
z důvodu zajištění účelného využívání rádiových kmitočtů. 
To dle přesvědčení společnosti Vodafone v praxi 
znamená, že ČTÚ kmitočtovým plánem stanoví v daném 
pásmu určitý způsob využití rádiových kmitočtů a není-li 
pro daný způsob využití možné uspokojit všechny případné 
zájemce, je nutné situaci vyřešit zahájením procesu pro 
omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů 
v daném pásmu. Takovýto „převis“ poptávky lze oprávněně 
očekávat zejména u kmitočtů, které jsou určené pro 
poskytování služeb elektronických komunikací. Vodafone 
se tedy domnívá, že institut „počet práv k využívání 
rádiových kmitočtů“ a jeho omezení, přezkoumání důvodů 
omezení a jeho případné zrušení se primárně odvíjí od 
existence „převisu“ poptávky nad nabídkou. Vyjde-li 
v průběhu času najevo, že zájem o využívání kmitočtů 
nepřevyšuje nabídku, je možné zahájit proces zrušení 
omezení počtu práv. 
 

2. Závěry přezkumu v principu říkají, že 
a) příděly není možno některými jejich držiteli využívat 
technologií s kanálovým rastrem 28 MHz 
b) držitelé přídělů nevyužívají svá práva efektivně, resp. 
účinně 
c) rozvoj sítí stagnuje, v některých případech dochází 
k útlumu 
d) bylo vydáno nové rozhodnutí ECC/DEC/(05)01, jehož 
implementace není možná za stávající situace, kdy existují 
v dotčeném pásmu příděly 
 

K tomu Vodafone uvádí, že 
ad a) otázka stanovení podmínek využití kmitočtů je věcí 
kmitočtového plánu (případně výběrového řízení a následného 
přídělu); nastane-li posun v technologii a stávající pravidla 
nejsou již vyhovující, je třeba diskutovat změnu těchto 
dokumentů. V současné době je změna přídělu již ze zákona 
možná. Nemožnost využití technologií s kanálovým rastrem 28 
MHz tak je dle názoru společnosti Vodafone důvodem 
pro změnu přídělu či kmitočtového plánu, nikoliv pro zrušení 
omezení počtu práv; 
 

 
 

1) 
V bodech 1. a 2. je uvedena pouze konstatace skutečností souvisejících 
se vzniklou situací a proto jejich obsah není vypořádán jako připomínky,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2)  
Změna přídělu podle § 22a zákona není možná, neboť podle § 22a odst. 1 

zákona lze změnit příděl rádiových kmitočtů na základě žádosti pouze v případě, 
že je to nezbytné k naplnění harmonizačních záměrů Společenství nebo 
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny 
ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv Při splnění podmínek 
podle § 22a odst. 3 zákona, tj. případ, jestliže je to nezbytné k dodržení závazků 
vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která 
byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, anebo 
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to vyplývá z členství České republiky v Evropské unii, Severoatlantické alianci 
anebo v mezinárodních organizacích, vyžaduje-li to bezpečnost státu, anebo je to 
nezbytné pro zajištění naplnění harmonizačních záměrů Společenství 
na využívání rádiového spektra. 

Je třeba zdůraznit, že ohled na nové technologie je pouze jeden z důvodů 
účelnosti zrušení existujících přídělů a stávajícího omezení počtu práv. 
Podstatnější důvody jsou uvedeny v bodu 3). 

Stejně tak není možné zrušit pouze některé příděly, neboť by to byl krok 
diskriminující. 

 

 

  ad b) je přesvědčen o efektivním využívání svého přídělu, kdy 
využívá rozsah kmitočtů daný přídělem a své služby poskytuje 
na území Prahy úměrně poptávce; ze svého pohledu se tak 
domníváme, že není důvod pro zrušení omezení počtu práv; 
v případě zrušení přídělu by mohlo být ohroženo rušením 
poskytování našich služeb, pokud by získal na stejný kmitočet 
pro jinou lokalitu individuální oprávnění i jiný subjekt; 

3) 
Společnost Vodafone Czech Republic a.s. je v současné době v tomto 

kmitočtovém úseku držitelem pouze osmi oprávnění. Vypočtené teoretické pokrytí 
území nepřesahuje 25% vymezené geografické oblasti Prahy. V povinnostech 
držitele přídělu je uveden požadavek pokrytí 87% již v roce 2006. Z uvedených 
hodnot je zřejmé, že Vodafone Czech Republic a.s. tak dlouhodobě nesplňuje 
požadavek týkající se požadovaného pokrytí, a že podstatná část vymezené 
geografické oblasti Prahy je bez pokrytí. Dochází tak k neefektivnímu využívání 
rádiových kmitočtů, respektive v tomto případě jejich nevyužívání. 

Co se týče využití přídělu rádiových kmitočtů úměrně poptávce, tak poptávka 
není kvantifikovaným parametrem z hlediska efektivního využívání přidělených 
rádiových kmitočtů na celém vymezeném geografickém území Prahy. 

Stejně tak, se společnost Vodafone Czech Republic a.s. nemusí obávat 
možnosti rušení svých služeb, neboť po zrušení existujících přídělů a stávajícího 
omezení počtu práv bude kmitočtovou koordinaci provádět ČTÚ a to v rámci 
celého území České republiky. 

 

 

  ad c) je otázkou, zda stagnace či útlum je způsoben 
technickými důvody, které jsou v přezkumu uvedeny, tj. 
nemožností u některých přídělů využít plně technologie 
s rastrem 28 MHz či jinými skutečnostmi; pokud by stagnace 
byla dána technickými překážkami (jak spíše nasvědčují 
výsledky přezkumu), opět je to spíše důvodem pro úpravu 
znění přídělu či kmitočtového plánu, nikoliv však pro zrušení 
omezení počtu práv; 
 

4) 
Jak již bylo výše uvedeno, změna přídělů v tomto případě není možná 

a společnost Vodafone Czech Republic a.s. na základě výpočtu pokrytí ČTÚ svá 
stávající práva nevyužívá efektivně, a tudíž nelze ani předpokládat, že by se tak 
stalo po uváděné změně přídělu nebo kmitočtového uspořádání.  

 

  ad d) se domnívá, že opět tato otázka má být řešena případnou 
změnou přídělů nebo kmitočtového plánu, nejedná se však 
o důvod pro zrušení omezení počtu práv. 
 
Společnost Vodafone je tedy toho názoru, že přezkum důvodů 
pro omezení počtu práv, resp. jeho závěry nenasvědčují 
nutnosti zrušit omezení počtu práv, ale spíše potřebě upravit 
technické podmínky využívání kmitočtů (v kmitočtovém plánu 
nebo přídělu) tak, aby bylo možné využívat technologie 
s rastrem 28 MHz. Pokud by ČTÚ zahájil technickou diskusi 
ohledně úpravy využití dotčených rádiových kmitočtů, je 

5) 
Jak již bylo uvedeno výše, změna přídělů v tomto případě není možná. 
 
 
Na základě závěrů a výsledků veřejné konzultace je zřejmé, že držitelé 

přídělů svá práva nevyužívají efektivně a dlouhodobě nesplňují podmínky 
stanovené v přídělech, zejména co se týče bodu požadovaného pokrytí. 
Nenaplnila se tak očekávání ohledně rozvoje sítí FWA, která se předpokládala 
v době vyhlášení tohoto omezení práv. V současné době tento rozvoj spíše 
stagnuje a v některých případech dochází i k útlumu jejich využívání. 
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společnost Vodafone připravena se na ní detailně podílet. 
 
Společnost Vodafone tedy závěrem prohlašuje, 
že je přesvědčena, že svůj příděl využívá efektivně a i nadále 
má zájem služby na dotčených kmitočtech poskytovat. 
Ve výsledcích přezkumu nejsou uvedena zjištění o tom, jaký 
je případný zájem jiných subjektů o poskytování služeb 
v daném pásmu, a proto dle názoru společnosti Vodafone 
nejsou dány důvody pro zrušení omezení počtu práv. 

 
 

6) 
Jak již bylo uvedeno výše, stávající práva v podobě individuálních oprávnění 

zůstanou zachována, bude nově umožněno využívat kmitočtové úseky 27,9405–
28,2205 GHz/28,9485–29,2285 GHz v rámci celého území České republiky, tj. 
společnost Vodafone Czech Republic bude moci i nadále poskytovat své služby 
minimálně v tom rozsahu, v jakém je poskytuje v současné době. Naopak, bude 
umožněno těm držitelům přídělu, kteří svá práva  efektivně využívají, využívat 
rádiové kmitočty nejen ve vymezeném geografickém území Prahy. 

V roce 2005 vstoupilo v platnost Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(05)01, které 
nově upravuje podmínky využití kmitočtového pásma 27,5–29,5 GHz pevnou 
službou a nekoordinovanými pozemskými stanicemi pevné družicové služby 
(vzestupný směr). Tímto novým Rozhodnutím dochází k jednoznačnému určení 
využití kmitočtových úseků vždy jednou radiokomunikační službou. K zásadním 
změnám došlo v těch kmitočtových úsecích, které jsou předmětem tohoto 
přezkumu. 

S ohledem na tyto zásadní změny a skutečnosti, že ČTÚ je podle § 20 odst. 
odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb. povinen přezkoumávat, zda důvody omezení 
počtu práv k využívání rádiových kmitočtů stále trvají, ČTÚ zahájil přezkum 
využívání rádiových kmitočtů v úseku 27,8285–28,0525 GHz a 28,8365–29,0605 
GHz. Případný zájem jiných subjektů není předmětem tohoto přezkumu a není 
podstatný a rozhodující v otázce, zda jsou práva k využívání rádiových kmitočtů 
využívána držiteli přídělu efektivně a zda důvody pro omezení počtu práv 
k přístupu k této části rádiového spektra nadále trvají. 
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