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Praha 7. 5. 2014
ýj. ýTÚ-12 878/2014-613
ýeský telekomunikaþní úĜad (dále jen „ÚĜad“) jako pĜíslušný orgán státní správy podle
§ 108 odst. 1 písm. b) zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ
nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o elektronických komunikacích), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (dále jen „zákon“), a zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, na základČ výsledkĤ veĜejné konzultace uskuteþnČné podle § 130 zákona,
rozhodnutí Rady ÚĜadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 a § 12 zákona
vydává opatĜením obecné povahy

všeobecné oprávnČní þ. VO-R/10/05.2014-3
k využívání rádiových kmitoþtĤ a k provozování zaĜízení krátkého dosahu.
ýlánek 1
Úvodní ustanovení
Podmínky provozování pĜístrojĤ1), 2) vztahující se na využívání rádiových kmitoþtĤ
a provozování vysílacích rádiových zaĜízení krátkého dosahu (dále jen „stanice“) fyzickými
nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“) stanoví zákon a toto všeobecné oprávnČní
podle § 10 odst. 1 zákona.3)
ýlánek 2
Spoleþné konkrétní podmínky
Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. m) zákona jsou:
(1) Rádiové kmitoþty mĤže provozovatel stanice za podmínek uvedených v þl. 3 až 13
využívat bez individuálního oprávnČní k využívání rádiových kmitoþtĤ.
(2) Stanice se užívají pro úþely uvedené v þl. 3 až 13 v pevné službČ, pozemní pohyblivé
službČ a bezpeþnostní službČ v oblastech dálkového ovládání, telemetrie, signalizace
a pĜenosu poplachových informací, pĜenosu hovorových signálĤ, pĜenosu dat, pĜenosu
obrazových informací a v dalších podobných oblastech.

1

)
)
3
)
2

§ 73 a 74 zákona.
Evropské harmonizované normy, uvedené v jednotlivých pĜílohách tohoto všeobecného oprávnČní.
Toto všeobecné oprávnČní vychází z provádČcího rozhodnutí Evropské komise (dále jen „EK“) 2013/752/EU, ze dne
11. prosince 2013, kterým se mČní rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zaĜízení krátkého dosahu
a zrušuje rozhodnutí 2005/928/ES, z Rozhodnutí EK 2008/671/ES o harmonizovaném využívání rádiového spektra
v kmitoþtovém pásmu 5 875–5 905 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémĤ (ITS) souvisejících s bezpeþností,
z Rozhodnutí EK 2008/343/ES ze dne 21. dubna 2009, kterým se mČní rozhodnutí 2007/131/ES o umožnČní využívání
rádiového spektra pro zaĜízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným zpĤsobem, z Rozhodnutí EK
2011/485/EU ze dne 29. þervence 2011, kterým se mČní rozhodnutí 2005/50/ES o harmonizaci pásma rádiového spektra
24 GHz pro úþely þasovČ omezeného používání vozidlových radarových zaĜízení krátkého dosahu ve Spoleþenství,
z doporuþení Evropského radiokomunikaþního výboru (dále jen „ERC“) Evropské konference poštovních a telekomunikaþních
správ (dále jen „CEPT“) þ. CEPT/ERC/REC 70-03 k používání zaĜízení krátkého dosahu, verze ze 7. února 2014
a CEPT/ECC/REC/(11)09 UWB Systémy sledování polohy TYP 2 (LT2).

IýO: 70106975
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(3) Stanice lze provozovat pouze s vestavČnou anténou nebo s anténou, kterou stanoví
výrobce, jím zmocnČný zástupce v þlenském státČ Evropské unie nebo osoba odpovČdná za
uvedení zaĜízení na trh dle návodu k obsluze4). Stanice nesmí být provozovány s pĜídavnými
zesilovaþi vysokofrekvenþního výkonu a s pĜevádČþi.
(4) Stanice jsou provozovány na sdílených kmitoþtech.
(5) Využívání kmitoþtĤ stanicemi je zaĜazeno do kategorie podružné (sekundární)
služby5), stanice tedy nesmí pĤsobit škodlivé rušení stanicím pĜednostních
radiokomunikaþních služeb a nemají ochranu pĜed škodlivým rušením zpĤsobeným tČmito
stanicemi. RovnČž nemají ochranu pĜed škodlivým rušením zpĤsobeným dalšími stanicemi
krátkého dosahu již do provozu uvedenými. PĜípadné rušení uživatelé Ĝeší vzájemnou
dohodou.
(6) Stanice nesmí být elektricky ani mechanicky mČnČny.
(7) Není-li uvedeno jinak, hodnoty technických parametrĤ, uvedené v tomto
všeobecném oprávnČní, jsou hodnotami mezními a nesmí být pĜekroþeny v žádném
provozním režimu zaĜízení.
(8) Není-li pro danou službu a dané kmitoþtové pásmo stanovena kanálová rozteþ,
mĤže být pro pĜenos signálĤ použito celé uvedené kmitoþtové pásmo. Není-li pro danou službu
a dané kmitoþtové pásmo stanoven klíþovací pomČr6), mĤže být použit klíþovací pomČr až do
100 %.
(9) PĜilehlá kmitoþtová pásma uvedená v tomto všeobecném oprávnČní je možno
využívat jako jediné kmitoþtové pásmo za pĜedpokladu, že jsou splnČny specifické podmínky
pro všechna tato pĜilehlá kmitoþtová pásma.

ýlánek 3
Konkrétní podmínky pro nespecifikované stanice krátkého dosahu
(1) Do kategorie nespecifikovaných zaĜízení krátkého dosahu patĜí všechny druhy
rádiových zaĜízení bez ohledu na použití nebo úþel, která splĖují technické podmínky
stanovené pro dané kmitoþtové pásmo. Typická využití zahrnují napĜíklad telemetrii, dálkové
Ĝízení, poplašné systémy þi pĜenos dat obecnČ.
(2) Technické parametry stanic7), 8), 9), 10) jsou:
Kmitoþtové pásmo

VyzáĜený výkon, popĜ.
intenzita magnetického pole

a

6765–6795 kHz

42 dBμA/m /10 m

6

b

13,553–13,567 MHz

42 dBμA/m /10 m

6

c

26,957–27,283 MHz

42 dBμA/m /10 m
nebo 10 mW e.r.p.

6

4

Kanálová
rozteþ

Klíþovací
pomČr6)

Další
podmínky
podle odst.

Ozn.

§ 4 odst. 6 naĜízení vlády þ. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikaþní koncová
zaĜízení, v platném znČní.
5
) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu pĜidČlení kmitoþtových pásem (národní kmitoþtová tabulka) ze dne 2. dubna 2010, PĜíloha
k vyhlášce þ. 105/2010 Sb.
6
) Klíþovací pomČr (duty cycle) je podíl þasu, kdy zaĜízení aktivnČ vysílá, v rámci jakékoliv jedné hodiny.
7
) ýSN ETSI EN 300 220 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – PĜístroje s krátkým dosahem (SRD) –
Rádiová zaĜízení pro použití v kmitoþtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW.
8
) ýSN ETSI EN 300 330 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – PĜístroje s krátkým dosahem (SRD) –
Rádiové zaĜízení pracující v kmitoþtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukþní smyþkou v kmitoþtovém rozsahu
9 kHz až 30 MHz.
9
) ýSN ETSI EN 300 440 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – ZaĜízení krátkého dosahu – Rádiová
zaĜízení používaná v kmitoþtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz.
10
) ýSN ETSI EN 305 550 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – ZaĜízení krátkého dosahu (SRD) –
Rádiová zaĜízení pro použití v kmitoþtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz.
)
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c1

26,995; 27,045; 27,095;
27,145; 27,195 MHz

100 mW e.r.p.

d

40,66–40,7 MHz

10 mW e.r.p.

e

138,2–138,45 MHz

10 mW e.r.p.

f

169,4–169,475 MHz

500 mW e.r.p.

f1

169,4–169,4875 MHz

10 kHz

strana 84

 0,1 %

6
6

 1,0 %

6

 1,0 %

6

10 mW e.r.p.

 0,1 %

5, 6

5, 6

50 kHz

f2

169,4875–169,5875
MHz

10 mW e.r.p.

v dobČ
6:00–24:00 h
 0,001 %;
v dobČ 0:00–
6:00 h  0,1 %

f3

169, 5875–169,8125
MHz

10 mW e.r.p.

 0,1 %

5, 6

g

433,05–434,79 MHz

10 mW e.r.p.

 10 %

3, 6

g1

433,05–434,79 MHz

1 mW e.r.p.; pro širokopásmové kanály o šíĜce > 250 kHz je
spektrální hustota výkonu
omezena na –13 dBm/10 kHz

g2

433,05–434,79 MHz

10 mW e.r.p.

25 kHz

h

863,0–870,0 MHz

25 mW e.r.p.

viz odst. 4

h1

868,0–868,6 MHz

h2

3, 6

3, 6
 0,1 %11), 12)

3, 4, 5, 6

25 mW e.r.p.

 1,0 %11)

5, 6

868,7–869,2 MHz

25 mW e.r.p.

 0,1 %11)

5, 6

h3

869,4–869,65 MHz

500 mW e.r.p.

 10 %11)

3, 5, 6

h4

869,7–870,0 MHz

5 mW e.r.p.

3, 6

h5

869,7–870,0 MHz

25 mW e.r.p.

3, 5, 6

i

2400–2483,5 MHz

25 mW e.i.r.p.

j

5725–5875 MHz

25 mW e.i.r.p.

k

24,0–24,25 GHz

100 mW e.i.r.p.

l

57–64 GHz

100 mW e.i.r.p., vysílací výkon
10 dBm a spektrální hustota
výkonu 13 dBm/MHz e.i.r.p.

l1

61,0–61,5 GHz

100 mW e.i.r.p.

m

122–123 GHz

100 mW e.i.r.p.

n

244–246 GHz

100 mW e.i.r.p.

11

25 kHz13)

) PĜi použití technologie LBT (Listen Before Talk – vysílání pouze po vyžádání na základČ pĜíjmu) není klíþovací pomČr omezen.
) U širokopásmových zaĜízení s modulací FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) nebo DSSS (Direct Sequence Spread
Spectrum) nebo s adaptivním využíváním kmitoþtĤ (AFA – Adaptive Frequency Agility) se klíþovací pomČr vztahuje na celkové
vysílání v uvedeném pásmu. U širokopásmových zaĜízení s modulací FHSS, provozovaných pouze v kmitoþtovém pásmu
865–868 MHz, mĤže být klíþovací pomČr zvýšen až na 1 %. U širokopásmových zaĜízení s jinou modulací než DSSS a FHSS,
provozovaných pouze v kmitoþtovém pásmu 865–868 MHz s vyzáĜeným výkonem do 10 mW e.r.p. a s šíĜkou pásma
od 200 kHz do 3 MHz mĤže být klíþovací pomČr zvýšen až na 1 %.
13
) Celé kmitoþtové pásmo mĤže být rovnČž použito jako jeden kanál pro pĜenos dat s vysokou rychlostí.
12
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(3) Stanice v kmitoþtových pásmech g, g1, g2, h, h3, h4, h5 nelze používat pro vysílání
analogových audio signálĤ s výjimkou pĜenosu hlasu. Stanice v kmitoþtových pásmech g1, g2,
h4 lze používat pro pĜenos hlasu pouze za pĜedpokladu použití pokroþilých technik
zmírĖujících rušení.
(4) V kmitoþtovém pásmu h lze provozovat:
a) zaĜízení s modulací FHSS s kanálovou rozteþí  100 kHz;
b) zaĜízení s modulací DSSS nebo s jinou širokopásmovou modulací kromČ FHSS bez
omezení kanálové rozteþe; u tČchto zaĜízení je spektrální hustota výkonu omezena na
–4,5 dBm/100 kHz v pĜípadČ využití celého kmitoþtového pásma, na +6,2 dBm/100 kHz
v pĜípadČ využití pouze kmitoþtového úseku 865–868 MHz a na +0,8 dBm/100 kHz
v pĜípadČ využití pouze kmitoþtového úseku 865–870 MHz;
c) úzkopásmové zaĜízení s kanálovou rozteþí  100 kHz.
U zaĜízení podle písm. a) a c) se upĜednostĖuje kanálová rozteþ 100 kHz, umožĖující
dílþí dČlení na 50 kHz nebo 25 kHz.
(5) V kmitoþtových pásmech f1, f2, f3, h, h1, h2, h3, h5 musí být použity techniky
pĜístupu ke spektru a zmírnČní rušení, které poskytují pĜinejmenším rovnocenný úþinek jako
techniky popsané v harmonizovaných normách14); alternativnČ lze užít uvedené maximální
hodnoty klíþovacího pomČru.
(6) V pásmech a až h5 není povolen pĜenos obrazových informací.
(7) Kmitoþtová pásma a, b, c, d, g, i, j, k, l, m mohou být použita také pro prĤmyslové,
vČdecké a lékaĜské úþely (tzv. pásma ISM), tj. využití rádiových kmitoþtĤ pro jiné úþely než je
pĜenos informací, napĜíklad pro technologický ohĜev, osvČtlení, vaĜení, vČdecké experimenty
atd. Škodlivé rušení, které tímto vzniká, musí být omezeno na minimum.

14

) Zákon þ. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ; NaĜízení vlády þ. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikaþní koncová
zaĜízení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
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ýlánek 4
Konkrétní podmínky pro telematiku v dopravČ a provozu (TTT15))
(1) Do kategorie zaĜízení pro telematiku v dopravČ a provozu patĜí rádiová zaĜízení
používaná v oblasti železniþní dopravy8), 16) nebo silniþní, lodní þi letecké dopravy v závislosti
na pĜíslušných technických omezeních9), 10), 17), dále zaĜízení pro Ĝízení provozu, navigace,
Ĝízení mobility a v inteligentních dopravních systémech (ITS18)). Typicky se používají jako
rozhraní mezi rĤznými zpĤsoby dopravy, pro komunikaci mezi vozidly (napĜ. komunikaci
vozidlo–vozidlo), komunikaci mezi vozidly a pevnými umístČními (napĜ. vozidlo–infrastruktura),
jakož i pro komunikaci s uživateli.
(2) Technické parametry stanic jsou:
Ozn.

Kmitoþtové pásmo

VyzáĜený výkon

Kanálová
rozteþ

Další podmínky

a

984–7484 kHz

9 dBȝA/m ve vzdálenosti 10 m

železniþní zaĜízení systému
EUROBALISE; vysílání pouze
po pĜíjmu signálu z vlaku;
spektrální maska podle ýSN
ETSI EN 302 608

b

7,3–23,0 MHz

–7 dBȝA/m ve vzdálenosti 10 m

železniþní zaĜízení systému
EUROLOOP; vysílání pouze
v pĜítomnosti vlaku

42 dBȝA/m ve vzdálenosti 10 m

železniþní zaĜízení systému
EUROBALISE, EUROLOOP;
spektrální maska podle
ýSN ETSI EN 302 608
železniþní zaĜízení systému
AVI; vysílání pouze
v pĜítomnosti vlaku

c

27,095 MHz

d

2447,0; 2448,5;
2450,0; 2451,5;
2453,0 MHz

500 mW e.i.r.p.

e1

5,795–5,805 GHz

2 W nebo 8 W e.i.r.p.19)

5 MHz nebo
10 MHz20)

e2

5,805–5,815 GHz

2 W nebo 8 W e.i.r.p.19)

5 MHz nebo
10 MHz20)

e3

5,875–5,905 GHz

2 W e.i.r.p. podle odst. 5;
spektrální hustota výkonu je
omezena na 23 dBm/MHz

viz odst. 5

15

pĜenos do vozidel, zejména
pro systémy mýtného

) Transport and traffic telematics, TTT.
) ýSN ETSI EN 300 761 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – PĜístroje s krátkým dosahem (SRD) –
Automatická identifikace vozidel (AVI) na železnici pracující v kmitoþtovém rozsahu 2,45 GHz;
ýSN ETSI EN 302 608 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – ZaĜízení krátkého dosahu (SRD) –
Rádiová zaĜízení pro drážní systémy Eurobalise;
ýSN ETSI EN 302 609 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – ZaĜízení krátkého dosahu (SRD) –
Rádiová zaĜízení pro drážní systémy Euroloop.
17
) ýSN ETSI EN 300 674 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Telematika v silniþní dopravČ a provozu
(RTTT) – PĜenosová zaĜízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující
v prĤmyslovém, vČdeckém a lékaĜském (ISM) pásmu 5,8 GHz;
ýSN ETSI EN 302 264 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – ZaĜízení krátkého dosahu – Telematika
v silniþní dopravČ a provozu (RTTT) – Radarová zaĜízení krátkého dosahu pracující v pásmu 77 GHz až 81 GHz;
ýSN ETSI EN 302 288 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – ZaĜízení krátkého dosahu – Telematika
v silniþní dopravČ a provozu (RTTT) – Radarová zaĜízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz;
ýSN ETSI EN 302 858 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Telematika v silniþní dopravČ
a v silniþním provozu (RTTT) – Radarová zaĜízení krátkého dosahu pracující v kmitoþtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz
pro automobilové aplikace.
18
) ýSN ETSI EN 301 091 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – ZaĜízení krátkého dosahu – Telematika
v silniþní dopravČ a v silniþním provozu (RTTT) – Radarová zaĜízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz;
ýSN ETSI EN 302 571 – Inteligentní pĜepravní systémy (ITS) – Radiokomunikaþní zaĜízení pracující v kmitoþtovém pásmu
5 855 MHz až 5 925 MHz.
19
) S výkonem 8 W je možný pĜenos dat 1 Mbit/s v souladu s normou ES 200 674–1. S výkonem 2 W je možný pĜenos dat
500 kbit/s downlink a 250 kbit/s uplink v souladu s normou EN 200 674–1.
20
) Pro kanálovou rozteþ 5 MHz jsou doporuþeny kanály: 5797,5 MHz, 5802,5 MHz, 5807,5 MHz a 5812,5 MHz; pro kanálovou
rozteþ 10 MHz jsou doporuþeny kanály: 5800 MHz a 5810 MHz.
16
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f1

24,05–24,075 GHz

100 mW e.i.r.p.

f2

24,075–24,15 GHz

0,1 mW e.i.r.p.

f3

24,075–24,15 GHz

100 mW e.i.r.p. podle odst. 5

f4

24,15–24,25 GHz

100 mW e.i.r.p.
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viz odst. 6

vozidlové radary

viz odst. 3

pouze vozidlové radary
ve vozidlech registrovaných
v þlenských státech Evropské
unie do 30. 6. 2013

f5

21,65–24,25 GHz

viz odst. 3

f6

24,25–24,495 GHz

20 dBm e.i.r.p. podle odst. 6

f7

24,25–26,65 GHz

viz odst. 3

g

63–64 GHz

40 dBm e.i.r.p.

systémy vozidlo–vozidlo,
vozidlo–infrastruktura
a infrastruktura–vozidlo

76–77 GHz

55 dBm e.i.r.p. (špiþkový výkon)
a 50 dBm (stĜední hodnota)
e.i.r.p.; 23,5 dBm e.i.r.p. (stĜední
výkon) pro pulzní radary

pozemní vozidlové systémy
a systémy infrastruktury

77–81 GHz

55 dBm e.i.r.p. (špiþkový výkon);
spektrální hustota výkonu
–3 dBm/MHz, mimo vozidlo
–9 dBm/MHz

pozemní vozidlové systémy

h

i

vozidlové radary;
viz odst. 5 a 6
viz odst. 3

vozidlové radary do 31. 12.
2017 podle odst. 4

(3) Kmitoþtová pásma f5, f7 se využívají takto: v celém pásmu pro ultraširokopásmovou
þást (UWB) vozidlového radarového zaĜízení krátkého dosahu s maximální stĜední hustotou
výkonu –41,3 dBm/MHz efektivního izotropicky vyzáĜeného výkonu (e.i.r.p.) a se špiþkovou
hustotou výkonu 0 dBm/50 MHz e.i.r.p., mimo kmitoþtĤ nižších než 22 GHz, u nichž je
maximální stĜední hustota omezena na –61,3 dBm/MHz e.i.r.p. Rádiové spektrum
v kmitoþtovém pásmu 24,05–24,25 GHz se vymezuje pro režim/složku úzkopásmového
vysílání, sestávající z nemodulované nosné s maximálním špiþkovým výkonem 20 dBm e.i.r.p.
a klíþovacím pomČrem nepĜesahujícím 10 % pro vysílání se špiþkovou úrovní vyšší než
–10 dBm e.i.r.p. Vysílání v kmitoþtovém pásmu 23,6–24,0 GHz pod úhlem 30° a vČtším nad
vodorovnou rovinu se zeslabí alespoĖ o 25 dB u vozidlových radarových zaĜízení krátkého
dosahu uvedených na trh pĜed rokem 2010 a poté alespoĖ o 30 dB.
(4) Provoz v pásmu f7 je povolen do 31. prosince 2017, s výjimkou zaĜízení ve vozidlech
registrovaných v þlenských státech Evropské unie pĜed tímto datem.
(5) V pásmech e3, f3, f6 musí být použity techniky k potlaþení rušení, které poskytují
pĜinejmenším rovnocenný úþinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách14).
(6) V pásmu f6 platí max. klíþovací pomČry a rozsahy kmitoþtové modulace tak, jak
stanoví harmonizované normy14). VyzáĜený výkon je omezen takto: 20 dBm e.i.r.p. (radary
míĜící po smČru jízdy, klíþovací pomČr  5,6 %/s/25 MHz); 16 dBm e.i.r.p. (radary míĜící proti
smČru jízdy, klíþovací pomČr  2,3 %/s/25 MHz); –11 dBm e.i.r.p. (ostatní radary v úseku
24,25–24,495 GHz, klíþovací pomČr  0,25 %/s/25 MHz; –8 dBm e.i.r.p. (ostatní radary v úseku
24,495–24,5 GHz, klíþovací pomČr  1,5 %/s/25 MHz).
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ýlánek 5
Konkrétní podmínky pro zaĜízení pro rádiové urþování
(1) Do kategorie zaĜízení pro rádiové urþování patĜí rádiová zaĜízení používaná
výluþnČ pro urþování polohy, rychlosti a/nebo jiných charakteristik objektu nebo pro získávání
informací o tČchto parametrech pomocí vlastností šíĜení rádiových vln, napĜíklad pro úþely
ostrahy, nouzového vyhledávání zasypaných obČtí a cenných pĜedmČtĤ nebo mČĜení21).
(2)

Technické parametry zaĜízení pro rádiové urþování 7), 9), 10), 22), jsou:

Ozn.

Kmitoþtové pásmo

VyzáĜený výkon, popĜ.
intenzita magnetického pole

Další podmínky

a

456,9–457,1 kHz

7 dBμA/m /10 m

pouze zaĜízení urþená k nouzovému
vyhledávání zasypaných obČtí
a cenných pĜedmČtĤ

b

169,4–169,475 MHz

500 mW e.i.r.p.

pouze mČĜicí zaĜízení21);
kanálová rozteþ 50 kHz,
klíþovací pomČr6)  10 %

c

2400–2483,5 MHz

25 mW e.i.r.p.

d1

2483,5–2500 MHz

10 mW e.i.r.p.

pouze zaĜízení MBANS23);
klíþovací pomČr6) < 2 %;
viz odst. 5, 6

d2

2483,5–2500 MHz

1 mW e.i.r.p.

pouze zaĜízení MBANS23);
klíþovací pomČr6) < 10 %;
viz odst. 5, 6

e

9200–9975 MHz

25 mW e.i.r.p.

f

13,4–14,0 GHz

25 mW e.i.r.p.

g

17,1–17,3 GHz

+26 dBm e.i.r.p.

h

24,05–24,25 GHz

100 mW e.i.r.p.

21

viz odst. 6

) MČĜicími zaĜízeními se rozumí rádiová zaĜízení, která jsou souþástí obousmČrných radiokomunikaþních systémĤ, jež umožĖují
vzdálené sledování, mČĜení a pĜenos údajĤ v rámci infrastruktury inteligentních sítí, napĜíklad sítí pro rozvod elektĜiny, plynu
a vody.
22
) ýSN ETSI EN 300 718 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Lavinové tísĖové majáky – Systémy
vysílaþ–pĜijímaþ;
ETSI EN 303 203 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Medical
Body Area Network Systems (MBANSs) operating in the 2483,5 MHz to 2500 MHz range (v pĜípravČ).
23
) Zkratkou MBANS (Medical Body Area Network Systems) se rozumí rádiová síĢ v okolí tČla pacienta sloužící ke shromažćování
dat ze senzorĤ sledujících jeho životní funkce vþetnČ transportu tČchto dat k monitoringu/zpracování.
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Technické parametry radarĤ pro sondování výšky hladiny24) jsou:

Ozn.

Kmitoþtové pásmo

VyzáĜený výkon, popĜ. intenzita
magnetického pole

Další podmínky
podle odst.

i

4,5–7,0 GHz

+24 dBm e.i.r.p. 25)

6, 7

j

6,0–8,5 GHz

7 dBm/50 MHz špiþkový e.i.r.p.
a –33 dBm/MHz stĜední e.i.r.p.

6, 8

k

8,5–10,6 GHz

+30 dBm e.i.r.p.25)

6, 7

l1

24,05–26,5 GHz

26 dBm/50 MHz špiþkový e.i.r.p.
a –14 dBm/MHz stĜední e.i.r.p.

6, 8

l2

24,05–27 GHz

43 dBm e.i.r.p. 25)

6, 7

m1

57–64 GHz

35 dBm/50 MHz špiþkový e.i.r.p.
a –2 dBm/MHz stĜední e.i.r.p.

6

m2

57–64 GHz

43 dBm e.i.r.p. 25)

6, 7

n1

75–85 GHz

34 dBm/50 MHz špiþkový e.i.r.p.
a –3 dBm/MHz stĜední e.i.r.p.

6

n2

75–85 GHz

43 dBm e.i.r.p. 25)

6, 7

(4) Technické parametry ultraširokopásmových radarĤ k zobrazení struktury zdí a
zemského povrchu (GPR/WPR) 26) ,27) jsou:
Ozn.

Kmitoþtové pásmo

Maximální spektrální hustota e.i.r.p.

Max. špiþkový vyzáĜený
výkon

o

30–230 MHz

–65 dBm/MHz

–44,5 dBm/120kHz (e.r.p.)

p

230–1000 MHz

–60 dBm/MHz

–37,5 dBm/120kHz (e.r.p.)

q

1000–1600 MHz

v úsecích 1164–1215 MHz
a 1559–1610 MHz: –75 dBm/kHz;
v ostatních úsecích: –65 dBm/MHz

–30 dBm/MHz (e.i.r.p.)

r

1600–3400 MHz

–51,3 dBm/MHz

–30 dBm/MHz (e.i.r.p.)

s

3400–5000 MHz

–41,3 dBm/MHz

–30 dBm/MHz (e.i.r.p.)

t

5000–6000 MHz

–51,3 dBm/MHz

–30 dBm/MHz (e.i.r.p.)

u

6–12,4 GHz

–65 dBm/MHz

–30 dBm/MHz (e.i.r.p.)

24

) ýSN ETSI EN 302 372 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – PĜístroje krátkého dosahu (SRD) –
ZaĜízení pro detekci a pohyb – Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitoþtových pásmech
5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz;
ýSN ETSI EN 302 729 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – ZaĜízení krátkého dosahu (SRD) –
ZaĜízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) pracující v kmitoþtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz, 24,05 GHz až
26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz.
25
) Maximální hodnota výkonu platí uvnitĜ uzavĜené nádrže a odpovídá spektrální hustotČ –41,3 dBm/MHz e.i.r.p. vnČ zkušební
nádrže o objemu 500 litrĤ.
26
) Rozhodnutí ECC þ. ECC/DEC(06)08 z 1. prosince 2006 o podmínkách využívání rádiového spektra systémy GPR/WPR.
27
) ýSN ETSI EN 302 066 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – ZaĜízení krátkého dosahu (SRD) –
Aplikace radarového sondování zemČ a zdí.
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(5) Kmitoþtová pásma d1, d2 jsou urþena pro zaĜízení MBANS23) provozovaná uvnitĜ
budov, modulovaná šíĜka pásma  3 MHz. Kmitoþtové pásmo d1 je urþeno pro provozování
ve zdravotnických zaĜízeních, kmitoþtové pásmo d2 je urþeno pro provozování v bytech
pacientĤ.
(6) V kmitoþtových pásmech d1, d2, g, i až n2 musí být použity techniky pĜístupu ke
spektru a zmírnČní rušení, které poskytují pĜinejmenším rovnocenný úþinek jako techniky
popsané v harmonizovaných normách14).
(7) Kmitoþtová pásma i, k, l2, m2, n2 jsou vyhrazena pouze pro radarové mČĜiþe
hladiny28) v kovových nebo železobetonových nádržích nebo v podobných konstrukcích
vyrobených z materiálu se srovnatelnými útlumovými charakteristikami.
ýlánek 6
Konkrétní podmínky pro poplachová zaĜízení
(1) Rádiové kmitoþty uvedené v tabulce slouží výluþnČ pro poplašné systémy využívající
rádiovou komunikaci k indikaci poplachu ve vzdáleném místČ a systémy pro pĜivolání pomoci,
které umožĖují spolehlivou komunikaci osobám v tísni. Jedná se o zaĜízení s nízkým
klíþovacím pomČrem a vysokou spolehlivostí, která díky pravidlĤm stanovujícím nízké celkové
využití spektra zajišĢují vysoce spolehlivý pĜístup ke spektru a pĜenosy ve sdílených pásmech.
(2) Technické parametry stanic7) jsou:
Ozn.

Kmitoþtové pásmo

VyzáĜený výkon

Kanálová rozteþ

Klíþovací pomČr6)

a1

169,48125 MHz

500 mW e.r.p.

12,5 kHz

a2

169,59375 MHz

500 mW e.r.p.

12,5 kHz

1%
(netýká se systémĤ
pro pĜivolání pomoci)

b

868,6–868,7 MHz

10 mW e.r.p.

25 kHz13)

1%

bc

869,2–869,25 MHz

10 mW e.r.p.

25 kHz

 0,1 %

d

869,25–869,3 MHz

10 mW e.r.p.

25 kHz

 0,1 %

e

869,3–869,4 MHz

10 mW e.r.p.

25 kHz

1%

f

869,65–869,7 MHz

25 mW e.r.p.

25 kHz

 10 %

(3) Kmitoþtové pásmo c je vyhrazeno pouze pro systémy pro pĜivolání pomoci 29).

28

) Tank Level Probing Radar, TLPR.
) ZaĜízeními pro pĜivolání pomoci se rozumí radiokomunikaþní systémy, které osobČ v tísni v omezeném prostoru umožĖují
spolehlivou komunikaci s cílem aktivovat volání o pomoc. Typická využití zaĜízení pro pĜivolání pomoci zahrnují pomoc starším
nebo postiženým osobám.

29
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ýlánek 7
Konkrétní podmínky pro stanice pro dálkové ovládání jeĜábĤ,
lesních strojĤ a dalších mechanizmĤ
(1) ZaĜízení provozované na rádiových kmitoþtech uvedených v tabulce slouží pro
dálkové ovládání jeĜábĤ, lesních strojĤ, prĤmyslových vah, železniþních vleþek a pro podobné
využití.
(2) Technické parametry stanic7) jsou:
Ozn.

Kmitoþtové pásmo

VyzáĜený výkon

Kanálová rozteþ

a

172,525 MHz; 172,575 MHz;
173,650 MHz; 173,950 MHz

100 mW e.r.p.

12,5 kHz

b

430,0–430,45 MHz

100 mW e.r.p.

12,5 kHz

ýlánek 8
Konkrétní podmínky pro stanice s indukþní smyþkou
(1) Do kategorie indukþních zaĜízení patĜí rádiová zaĜízení, která používají magnetické
pole a systémy s indukþní smyþkou pro komunikaci na krátkou vzdálenost. Typická použití
zahrnují imobilizéry automobilĤ, identifikaci zvíĜat, poplašné systémy, detekci kabelĤ,
nakládání s odpady, identifikaci osob, bezdrátové hlasové spoje, Ĝízení pĜístupu, senzory
pĜiblížení, systémy ochrany proti krádeži vþetnČ indukþních systémĤ ochrany proti krádeži
využívajících rádiové kmitoþty, pĜenos dat do kapesních zaĜízení, automatickou identifikaci
zboží, bezdrátové Ĝídicí systémy a automatický výbČr mýtného.
(2) V pĜípadČ vnČjší antény mĤže být použita pouze indukþní smyþka.
(3) VyzaĜování stanic s indukþní smyþkou v bezprostĜední blízkosti od indukþní smyþky
se nepovažuje za rušení podle zákona.
(4) Technické parametry stanic8), 30) jsou:
Ozn.

Kmitoþtové pásmo

Intenzita magnetického pole

a

9–90 kHz

72 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

b

90–119 kHz

42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

c

119–135 kHz

66 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

c1

135–140 kHz

42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

c2

140–148,5 kHz

37,7 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

d

148,5–1600 kHz

–5 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

e

1600–5000 kHz

–15 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

e1

1900–2100 kHz

5 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

30

Další podmínky

viz odst. 7

) ýSN ETSI EN 302 291 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – ZaĜízení krátkého dosahu (SRD) –
ZaĜízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním pĜenosem, pracující na 13,56 MHz.
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e2

3155–3400 kHz

13,5 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

f

5–30 MHz

–20 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

viz odst. 7

g

6765–6795 kHz

42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

viz odst. 8

h

7400–8800 kHz

9 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

i

10,2–11,0 MHz

9 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

j

13,553–13,567 MHz

42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

viz odst. 8

j1

13,553–13,567 MHz

60 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

pouze zaĜízení
elektronického dohledu
nad zbožím31); viz odst. 8

k

26,957–27,283 MHz

42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

(5) Kanálová rozteþ není stanovena, mĤže být použito celé pĜíslušné pásmo.
(6) V pĜípadČ stanic s vestavČnou nebo výrobcem pĜedepsanou smyþkovou anténou
s plochou mezi 0,05 m2 a 0,16 m2 je uvedená intenzita magnetického pole zmenšena
o 10 × log (plocha/0,16 m2); v pĜípadČ plochy smyþkové antény menší než 0,05 m2 je uvedená
intenzita magnetického pole zmenšena o 10 dB.
(7) V kmitoþtových pásmech e, f se uvedená maximální intenzita magnetického pole
vztahuje na šíĜku kmitoþtového úseku 10 kHz. Pro systémy provozované v úseku širším než
10 kHz je pĜi dodržení této podmínky celková maximální intenzita –5 dBμA/m ve vzdálenosti
10 m.
(8) Stanice vysílající v kmitoþtových pásmech g, j, j1 mohou vyzaĜovat v úsecích
5,88–7,68 MHz a 12,66–14,46 MHz s hodnotami intenzity magnetického pole ve vzdálenosti
10 m takto:

31

) Electronic article surveillance, EAS.
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ýlánek 9
Konkrétní podmínky pro bezdrátový pĜenos zvuku
(1) Bezdrátová zaĜízení pro pĜenos zvuku zahrnují napĜíklad bezdrátové mikrofony pro
profesionální i spotĜebitelské využití, bezdrátové reproduktory, bezdrátová sluchátka,
naslouchadla (zaĜízení na podporu sluchu, tj. radiokomunikaþní systémy, jež osobám se
sluchovým postižením umožĖují zlepšit jejich sluchový vjem), zaĜízení pro pĜíposlech,
komunikaþní prostĜedky (napĜíklad ve vozidlech) þi pojítka na koncertech. Jedná se o zaĜízení
s vysokým klíþovacím pomČrem / nepĜetržitým pĜenosem, která využívají pĜenos s nízkou
latencí.
(2) Technické parametry stanic7), 32) jsou:
Ozn.

Kmitoþtové pásmo

VyzáĜený výkon

Kanálová
rozteþ

a

27,415–27,915 MHz

10 mW e.r.p.

50 kHz

b1

36,4–36,65 MHz

10 mW e.r.p.

50 kHz

b2

36,65–38,0 MHz

2 mW e.r.p.

50 kHz

b3

38,0–38,5 MHz

10 mW e.r.p.

200 kHz

c

87,5–108 MHz

50 nW e.r.p.

200 kHz

d1

169,4–169,475 MHz

500 mW e.r.p.

50 kHz

pouze mikrofony pro
nedoslýchavé a naslouchadla

d2

169,4875–169,5875 MHz

500 mW e.r.p.

50 kHz

pouze mikrofony pro
nedoslýchavé a naslouchadla

e1

173,3 MHz

50 mW e.r.p.

75 kHz

pouze mikrofony pro
nedoslýchavé a naslouchadla

e2

173,965–174,015 MHz

2 mW e.r.p.

50 kHz

pouze mikrofony pro
nedoslýchavé a naslouchadla

f

174–216 MHz

50 mW

viz odst. 3

g

470–694 MHz

50 mW

viz odst. 3

h

694–786 MHz

50 mW

viz odst. 3, 4

i

786–789 MHz

12 mW

j1

823–826 MHz

20 mW; pro
mikrofony nošené
na tČle 50 mW

200 kHz

j2

826–832 MHz

100 mW

200 kHz

k

863–865 MHz

10 mW e.r.p.

l

1785–1800 MHz

20 mW; pro
mikrofony nošené
na tČle 50 mW

32

Další podmínky

pouze mikrofony pro
nedoslýchavé a naslouchadla

) ýSN ETSI EN 300 422 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – BezšĖĤrové mikrofony pracující
v kmitoþtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz;
ýSN ETSI EN 301 357 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – BezšĖĤrová zvuková zaĜízení
v kmitoþtovém rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz – Uživatelské radiomikrofony a pĜíposlechové systémy pracující
v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz.

12/20

èástka 9/2014

Telekomunikaèní vìstník

strana 94

(3) Kmitoþtová pásma f, g, h jsou pĜednostnČ vyhrazena pro televizní vysílání.
Bezdrátové mikrofony mohou být v tČchto pásmech provozovány pouze za podmínek
podružné služby5), tzn. nesmí rušit pĜíjem televizního signálu a nemají nárok na ochranu proti
rušení televizním signálem.
(4) PĜedpoklad budoucího využití kmitoþtového pásma h je uveden v þl. 6 odst. 4 þásti
plánu využití rádiového spektra þ. PV-P/10/08.2012-1133).
ýlánek 10
Konkrétní podmínky pro rádiová identifikaþní zaĜízení
(1) Do kategorie zaĜízení pro radiofrekvenþní identifikaci (Radio Frequency
Identification, RFID) patĜí radiokomunikaþní systémy založené na etiketách a dotazovacích
zaĜízeních, které se skládají z rádiových zaĜízení (etiket, „tagĤ“) pĜipevnČných na živých nebo
neživých pĜedmČtech a z vysílacích/pĜijímacích jednotek (dotazovacích zaĜízení), které etikety
aktivují a pĜijímají data. Typická použití zahrnují sledování a identifikaci pĜedmČtĤ, napĜíklad
pĜi elektronické ochranČ zboží31), a shromažćování a pĜenos údajĤ souvisejících s pĜedmČty,
k nimž jsou pĜipevnČny etikety, jež mohou být bez baterií, využívat baterii k nČkterým funkcím,
nebo být z baterií napájené. Dotazovací jednotka ovČĜí platnost odpovČdí etikety a pĜedá je
svému hostitelskému systému.
(2) Technické parametry stanic9), 34) jsou:
Ozn.

Kmitoþtové pásmo

VyzáĜený výkon /
intenzita magnetického
pole

a

400–600 kHz

-8 dǺȝǹ/m ve
vzdálenosti 10 m

b

13,553–13,567 MHz

60 dǺȝǹ/m ve
vzdálenosti 10 m

b1

12,66–14,46 MHz

viz odst. 3

c1

865–868 MHz

100 mW e.r.p.

200 kHz

LBT35)

4

c2

865,6–867,6 MHz

2 W e.r.p.

200 kHz

LBT35)

4

c3

867,6–868 MHz

500 mW e.r.p.

200 kHz

LBT35)

4

d1

2446–2454 MHz

500 mW e.i.r.p.

d2

2446–2454 MHz

4 W e.i.r.p.

 15 %
v každé 200ms
periodČ

5

Kanálová
rozteþ

Klíþovací
pomČr6)

další podmínky
podle odst.

3

(3) Pro zaĜízení v kmitoþtovém pásmu b platí spektrální maska podle ýSN EN 300 330.
To umožĖuje využívat souþasnČ kmitoþty z pásma b1 s výkonovými limity podle této masky.
(4) V rozsahu 865–868 MHz (pásma c1 až c3) je urþeno 15 kanálĤ, jejichž stĜedy jsou
dány vztahem 864,9 MHz + (0,2 MHz × þíslo kanálu). ZaĜízení mĤže být provozováno ve více
dílþích kmitoþtových pásmech (b1 až b3).
33

) www.ctu.cz/cs/download/plan-vyuziti-radioveho-spektra/rok_2012/pv-p_10-08_2012-11.pdf.
) ýSN ETSI EN 302 208 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysokofrekvenþní identifikaþní zaĜízení
pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovnČmi výkonu do 2 W.
35
) Z charakteru zaĜízení a z požadavkĤ harmonizované normy ýSN ETSI EN 302 208 vyplývá, že zaĜízení pracují v režimu
Listen Before Talk (LBT) – vysílání pouze po vyžádání na základČ pĜíjmu.
34
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(5) Kmitoþtové pásmo d2 je urþeno pouze pro použití uvnitĜ budov. PĜitom musí být
zajištČno, že ve vzdálenosti 10 m od vnČjší hrany budovy nesmí jakékoliv vysílání pĜesáhnout
ekvivalent intenzity pole, jakou by mČlo zaĜízení s vyzáĜeným výkonem 500 mW e.i.r.p.
umístČné mimo budovu, kdyby bylo mČĜeno ve stejné vzdálenosti. V pĜípadČ komplexu budov
(napĜíklad obchody v obchodní pasáži) musí být podmínka intenzity pole splnČna ve
vzdálenosti 10 m od hranice plochy náležející jednomu uživateli. Jako prostĜedek pro potlaþení
interferencí musí být použito technologie pĜeskoku kmitoþtu36).
ýlánek 11
Konkrétní podmínky pro lékaĜské implantáty
(1) Do kategorie aktivních zdravotnických implantátĤ patĜí rádiová þást aktivních
implantabilních zdravotnických prostĜedkĤ, které jsou urþeny k úplnému nebo þásteþnému
zavedení do lidského nebo zvíĜecího tČla chirurgicky nebo medikamentóznČ, a pĜípadnČ jejich
periferní zaĜízení.
(2) Technické parametry stanic8), 37) jsou:
Ozn.

Kmitoþtové
pásmo

Intenzita magnetického
pole / vyzáĜený výkon

Klíþovací
pomČr 6)

a

9–315 kHz

30 dBμA/m /10 m

 10 %

b

315–600 kHz

–5 dBμA/m /10 m

 10 %

pouze pro veterinární implantáty38)

c

12,5–20 MHz

–7 dBμA/m /10 m
v šíĜce kmitoþtového
pásma 10 kHz

 10 %

pouze pro veterinární implantáty38);
pouze pro vysílání uvnitĜ budov

d

30,0–37,5 MHz

1 mW e.r.p.

 10 %

pouze pro lékaĜské membránové
implantáty velmi nízkého výkonu
pro mČĜení krevního tlaku39)

e1

401–402 MHz

25 ȝW e.r.p.

viz odst. 3

viz odst. 3

e2

402–405 MHz

25 μW e.r.p.

e3

405–406 MHz

25 μW e.r.p.

viz odst. 3

viz odst. 3

f

2483,5–2500
MHz

10 mW e.i.r.p.

 10 %

viz odst. 5

další podmínky

viz odst. 4

36

) Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS.
) ýSN ETSI EN 301 559 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – ZaĜízení krátkého dosahu (SRD) –
Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v kmitoþtovém rozsahu 2 483,5 MHz až 2 500 MHz
ýSN ETSI EN 301 839 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zaĜízení aktivních lékaĜských
implantátĤ a doplĖkĤ velmi nízkého výkonu, pracující v kmitoþtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz;
ýSN ETSI EN 302 195 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zaĜízení aktivních lékaĜských
implantátĤ a doplĖkĤ velmi nízkého výkonu (ULP–AMI), pracující v kmitoþtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz;
ýSN ETSI EN 302 510 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zaĜízení v kmitoþtovém
rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz pro aktivní zdravotnické membránové implantáty a pĜíslušenství velmi nízkého výkonu;
ýSN ETSI EN 302 536 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – ZaĜízení krátkého dosahu (SRD) –
Rádiová zaĜízení v kmitoþtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz;
ýSN ETSI EN 302 537 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – ZaĜízení krátkého dosahu (SRD) –
Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu pracující v kmitoþtových pásmech 401 MHz až 402 MHz
a 405 MHz až 406 MHz.
38
) Vysílací zaĜízení umístČná v tČlech zvíĜat, která vysílají údaje za úþelem provádČní diagnostických funkcí a/nebo léþebného
ošetĜení.
39
) V rámci definice aktivních implantabilních zdravotnických prostĜedkĤ ve smČrnici 90/385/EHS.
37
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(3) Kmitoþtová pásma e1, e3 jsou urþena pouze pro systémy nehlasové digitální
komunikace mezi aktivními implantabilními zdravotnickými prostĜedky39) a/nebo pĜístroji
nošenými na tČle a jinými pĜístroji umístČnými vnČ lidského tČla, používanými pro pĜenos z
hlediska þasu nekritických individuálních fyziologických údajĤ o pacientovi. Kanálová rozteþ:
25 kHz. Jednotlivé vysílaþe mohou sdružovat pĜilehlé kanály pro zvýšení šíĜky pásma až na
100 kHz. Musí být použity techniky pĜístupu ke spektru a zmírnČní rušení, které poskytují
pĜinejmenším rovnocenný úþinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách14).
AlternativnČ mĤže být použit klíþovací pomČr  0,1 %.
(4) Kmitoþtové pásmo e2 je urþeno pouze pro aktivní implantabilní zdravotnické
prostĜedky38). Kanálová rozteþ: 25 kHz. Jednotlivé vysílaþe mohou sdružovat pĜilehlé kanály
pro zvýšení šíĜky pásma až na 300 kHz. Pro pĜístup ke spektru nebo ke zmírnČní rušení mohou
být použity jiné techniky vþetnČ šíĜek pásma vČtších než 300 kHz pod podmínkou, že povedou
pĜinejmenším k rovnocennému úþinku jako techniky popsané v harmonizovaných normách14)
pro zajištČní kompatibilního provozu s ostatními uživateli, zejména s meteorologickými
rádiovými sondami.
(5) Kmitoþtové pásmo f je urþeno pouze pro aktivní implantabilní zdravotnické
prostĜedky39) NadĜízené periferní jednotky jsou urþeny pouze pro použití v budovách. Musí být
použity techniky pĜístupu ke spektru a zmírnČní rušení, které poskytují pĜinejmenším
rovnocenný úþinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách14). Kanálová rozteþ:
1 MHz. Celé kmitoþtové pásmo lze rovnČž dynamicky využít jako jediný kanál pro
vysokorychlostní pĜenosy dat.

ýlánek 12
Konkrétní podmínky pro dálkové ovládání akustických informaþních zaĜízení
pro nevidomé
(1) Povelové stanice pro dálkové ovládání akustických informaþních zaĜízení pro
nevidomé slouží k dálkovému ovládání stacionárních akustických orientaþních majáþkĤ
(AOM), pĜípadnČ digitálních hlasových majáþkĤ (DHM) umístČných v orientaþních bodech
mČstské zástavby dĤležitých pro nevidomé, napĜ. u vchodĤ do metra, zdravotnických zaĜízení,
ústavĤ sociální péþe, na autobusových a železniþních nádražích, na letištích, nebo ke
spouštČní informaþních systémĤ, umístČných v dopravních prostĜedcích mČstské hromadné
dopravy.
(2) Technické parametry stanic7) jsou:
Ozn.

Kmitoþet

VyzáĜený výkon

Kanálová rozteþ

Doba trvání povelu

a

86,79 MHz

10 mW e.r.p.

20 kHz

maximálnČ 100 ms
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ýlánek 13
Konkrétní podmínky pro stanice využívající ultraširokopásmovou technologii
(1) Stanicí využívající ultraširokopásmovou technologii (UWB – Ultra Wide Band)
se rozumí stanice, která jako neoddČlitelnou souþást nebo jako pĜíslušenství obsahuje
technologii pro rádiovou komunikaci na krátkou vzdálenost, zahrnující zámČrné generování
a vysílání vysokofrekvenþní energie rozložené do kmitoþtového úseku širšího než 50 MHz,
který se mĤže pĜekrývat s nČkolika kmitoþtovými pásmy pĜidČlenými radiokomunikaþním
službám.40)
(2) Technické parametry stanic kromČ stanic uvedených v odst. 4 a 5 jsou:
Ozn.

Kmitoþtové pásmo

Maximální stĜední hustota e.i.r.p.

Maximální špiþková hustota e.i.r.p.

a

≤ 1600 MHz

–90 dBm/MHz

–50 dBm/50 MHz

b

1600–2700 MHz

–85 dBm/MHz

–45 dBm/50 MHz

c

2700–3400 MHz

–70 dBm/MHz (viz odst. 3 a, b)

–36 dBm/50 MHz

d

3400–3800 MHz

–80 dBm/MHz (viz odst. 3 a, b)

–40 dBm/50 MHz

e

3800–4200 MHz

–70 dBm/MHz (viz odst. 3 a, b)

–30 dBm/50 MHz

f

4200–4800 MHz

–70 dBm/MHz
(viz odst. 3 a, b)

–30 dBm/50 MHz

g

4800–6000 MHz

–70 dBm/MHz

–30 dBm/50 MHz

h

6000–8500 MHz

– 41,3 dBm/MHz

0 dBm/50 MHz

i

8,5–10,6 GHz

–65 dBm/MHz (viz odst. 3 b)

–25 dBm/50 MHz

j

≥ 10,6 GHz

–85 dBm/MHz

–45 dBm/50 MHz

(3) Stanice mĤže vysílat s jinými limity e.i.r.p. pĜi použití dodateþných technik
zmírĖujících rušení, které jsou stanoveny v pĜíslušných harmonizovaných normách14), nebo
jiných technik zmírĖujících rušení, které dosahují alespoĖ rovnocenné úrovnČ ochrany jako pĜi
použití limitĤ v odstavci 2. PĜedpokládá se, že takovou úroveĖ ochrany poskytnou tyto techniky
zmírĖující rušení:
a) ZmírnČní rušení zajištČním nízkého þinitele využití41): Maximální stĜední hustota e.i.r.p. –
41,3 dBm/MHz a maximální špiþková hustota e.i.r.p. 0 dBm mČĜená v úseku 50 MHz se
povoluje v pásmech 3,1–4,8 GHz, použije-li se nízký þinitel využití, kdy úhrnná doba
pĜenosu všech signálĤ þiní ménČ než 5 % z každé sekundy a ménČ než 0,5 % z každé
hodiny, a za pĜedpokladu, že doba pĜenosu každého signálu nepĜesahuje 5 milisekund;
b) ZmírnČní rušení postupem detekce a zabránČní42): Maximální stĜední hustota e.i.r.p. –
41,3 dBm/MHz a maximální špiþková hustota e.i.r.p. 0 dBm mČĜená v úseku 50 MHz se
povoluje v pásmech 3,1–4,8 GHz a 8,5–9,0 GHz, použije-li se technika zmírĖující rušení
postupem detekce a zabránČní (DAA) popsaná v harmonizovaných normách14).
40

) ýSN ETSI EN 302 065 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Technologie velmi širokého pásma
(UWB) pro komunikaþní úþely – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky þlánku 3.2 SmČrnice R&TTE;
ýSN ETSI EN 302 435 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – ZaĜízení krátkého dosahu (SRD) –
Technické vlastnosti zaĜízení SRD používající technologie velmi širokého pásma (UWB) – Aplikace zaĜízení pro analýzu
a klasifikaci stavebních materiálĤ, pracujících v kmitoþtovém pásmu od 2,2 GHz do 8 GHz.
41
) Low duty cycle, LDC.
42
) Detect and avoid, DAA.
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(4) Stanice v motorových a železniþních vozidlech mohou využívat pásma podle
odstavce 2 kromČ pásem f , h, v nichž se stanoví maximální stĜední hustota e.i.r.p. odchylnČ
od odstavce 2 takto:
Ozn.

Kmitoþtové pásmo

Maximální stĜední hustota e.i.r.p.

f

4200–4800 MHz

–70 dBm/MHz

h

6000–8500 MHz

– 41,3 dBm/MHz za pĜedpokladu, že se použijí techniky ke zmírnČní
souhrnného rušení, které poskytují pĜinejmenším rovnocenný úþinek
jako techniky popsané v harmonizovaných normách14), jež vyžadují
automatickou regulaci výkonu (TPC) v rozsahu nejménČ 12 dB;
– 53,3 dBm/MHz v ostatních pĜípadech.

Stanice v motorových a železniþních vozidlech mohou vysílat i s jinými limity e.i.r.p. pĜi
použití dodateþných technik zmírĖujících rušení, pokud splĖují podmínky uvedené v odst. 3.
(5) Technické parametry pro vyzaĜování signálĤ do prostoru43) stanic pro analýzy
stavebního materiálu44) jsou:
Ozn.

Kmitoþtové pásmo

Maximální stĜední hustota e.i.r.p.

Maximální špiþková hustota e.i.r.p.

a

≤ 1730 MHz

–85 dBm/MHz

–45 dBm/50 MHz

b

1730–2200 MHz

–65 dBm/MHz

–25 dBm/50 MHz

c

2200–2500 MHz

–50 dBm/MHz

–10 dBm/50 MHz

d

2500–2690 MHz

–65 dBm/MHz

–25 dBm/50 MHz

e

2690–2700 MHz

–55 dBm/MHz

–15 dBm/50 MHz

f

2700–3400 MHz

–82 dBm/MHz

–42 dBm/50 MHz

g

3400–4800 MHz

–50 dBm/MHz

–10 dBm/50 MHz

h

4800–5000 MHz

–55 dBm/MHz

–15 dBm/50 MHz

h

5000–8000 MHz

–50 dBm/MHz

–10 dBm/50 MHz

h

8000–8500 MHz

–70 dBm/MHz

–30 dBm/50 MHz

j

≥ 8500 MHz

–85 dBm/MHz

–45 dBm/50 MHz

Pro zaĜízení pro analýzy stavebního materiálu používající techniky zmírĖující rušení,
které poskytují pĜinejmenším rovnocenný úþinek jako techniky popsané v pĜíslušných
harmonizovaných normách14), lze povolit provoz v kmitoþtových pásmech 1,215 až 1,73 GHz
s maximální stĜední hustotou e.i.r.p. –70 dBm/MHz a v kmitoþtových pásmech 2,5 až 2,69 GHz
43

) VyzáĜenými do prostoru se rozumČjí ty þásti signálu vysílaného urþitými aplikacemi ultraširokopásmové technologie, které
nejsou pohlceny stínČním nebo zkoumaným materiálem.
44
) Analýzou stavebního materiálu (BMA) se rozumí senzor narušení pole, který je urþen k detekci polohy objektĤ uvnitĜ struktury
budovy nebo k urþování fyzikálních vlastností stavebního materiálu.
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a 2,7 až 3,4 GHz s maximální stĜední hustotou e.i.r.p. –50 dBm/MHz, pokud je dosaženo
alespoĖ rovnocenné úrovnČ ochrany jako pĜi použití limitĤ uvedených v tabulce výše. V zájmu
ochrany radioastronomické služby musí být v kmitoþtových pásmech 2,69 až 2,70 GHz a 4,8
až 5,0 GHz celková hustota vyzáĜeného výkonu nižší než –65 dBm/MHz, jak je uvedeno
v pĜíslušných harmonizovaných normách14).
ýlánek 14
ZávČreþná ustanovení
(1) Za stanici, která splĖuje požadavky dané naĜízením vlády þ. 426/2000 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikaþní koncová zaĜízení, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, se považuje rovnČž stanice, u které ÚĜad rozhodl o schválení rádiového
zaĜízení podle § 10 zákona þ. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmČnČ dalších zákonĤ,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, pokud tato stanice byla uvedena na trh pĜede dnem
1. dubna 2003.
(2) Provozování zaĜízení TTT v úseku 24,25–26,65 GHz kmitoþtového pásma f7 podle
þl. 4 odst. 2 musí být ukonþeno ke dni 1. ledna 2018, s výjimkou zaĜízení ve vozidlech
registrovaných v þlenských státech Evropské unie pĜed tímto datem.
ýlánek 15
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se všeobecné oprávnČní þ. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitoþtĤ
a k provozování zaĜízení krátkého dosahu ze dne 24. dubna 2012, zveĜejnČné v þástce 6/2012
Telekomunikaþního vČstníku.
ýlánek 16
Úþinnost
Toto všeobecné oprávnČní nabývá úþinnosti dnem 1. þervna 2014.
OdĤvodnČní
ÚĜad vydává k provedení § 9 a § 12 zákona všeobecné oprávnČní
þ. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitoþtĤ a k provozování zaĜízení krátkého
dosahu (dále jen „všeobecné oprávnČní“).
Všeobecné oprávnČní vychází z principĤ zakotvených v zákonČ, z kmitoþtových plánĤ
a harmonizaþních zámČrĤ Evropské unie a nahrazuje všeobecné oprávnČní
þ. VO-R/10/04.2012-7 zrušené þlánkem 15 tohoto všeobecného oprávnČní.
V þlánku 2 jsou uvedeny konkrétní podmínky provozování zaĜízení krátkého dosahu,
které jsou pro jednotlivé druhy zaĜízení a pro jednotlivá kmitoþtová pásma rádiových kmitoþtĤ
specifikovány v þláncích 3 až 13. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí Evropské komise,
zejména z provádČcího rozhodnutí Evropské komise 2013/752/EU, ze dne 11. prosince 2013,
kterým se mČní rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zaĜízení
krátkého dosahu a zrušuje rozhodnutí 2005/928/ES (dále jen „rozhodnutí EK“), z rozhodnutí
Evropské konference poštovních a telekomunikaþních správ (CEPT), zejména z dokumentu
„ERC Recommendation 70-03 Relating to the Use of Short Range Devices (SRD)“, ze
smČrnice Evropského parlamentu a Rady þ. 1999/5/ES, o rádiových zaĜízeních
a telekomunikaþních koncových zaĜízeních a vzájemném uznávání jejich shody, jakož
i z požadavkĤ vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra.
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Po vydání všeobecného oprávnČní þ. VO-R/10/04.2012-7 vydala Evropská komise
rozhodnutí EK. Toto rozhodnutí je na základČ mezinárodních smluv ýeská republika povinna
implementovat. Evropský radiokomunikaþní výbor dále vydal dne 7. února 2014
aktualizovanou verzi doporuþení CEPT ERC/REC 70-03 – Užívání zaĜízení s krátkým
dosahem.
ÚĜad rovnČž zjistil, že v nČkterých pĜípadech docházelo ze strany výrobcĤ a dovozcĤ
zaĜízení ke spornému þi mylnému informování provozovatelĤ zaĜízení krátkého dosahu
o podmínkách provozování zaĜízení v ýR, které vycházelo z nejednotného þi chybného
výkladu kategorizace jednotlivých druhĤ zaĜízení ve všeobecném oprávnČní, pĜiþemž takový
výklad nebyl v souladu s požadavky pĜíslušné þásti Plánu využití rádiového spektra.
Za úþelem implementace rozhodnutí EK a doporuþení CEPT a za úþelem zabránČní
nejednotného þi chybného výkladu kategorizace zaĜízení provedl ÚĜad ve smyslu § 12 zákona
v tomto všeobecném oprávnČní následující zmČny oproti všeobecnému oprávnČní
þ. VO-R/10/04.2012-7:
1. V záhlaví þlánkĤ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 bylo znČní kategorizace daného druhu zaĜízení
upraveno podle rozhodnutí EK.
2. V þl. 3 byla pĜidána nová kmitoþtová pásma 27 MHz, 169 MHz a 57–64 GHz (pásma c1, f,
f1, f2, f3, l).
3. V þl. 3 odst. 3 byly v souladu s rozhodnutím EK upraveny podmínky pro provozování audio
a hlasových aplikací v pásmech 433 MHz a 860 MHz.
4. V þl. 4 byla pĜidána nová kmitoþtová pásma 7,3–23,0 MHz (pásmo b) a 24,25–24,495 GHz
(pásmo f6).
5. V þl. 5 bylo pĜidáno nové kmitoþtové pásmo 2483,5–2500 MHz (pásmo d1, d2) a upraveny
podmínky pro radary pro sondování výšky hladiny.
6. Byly provedeny formální úpravy vþetnČ slouþení nČkterých þlánkĤ ve všeobecném
oprávnČní, zejména za úþelem uvedení klasifikace zaĜízení do souladu s rozhodnutím EK
a za úþelem aktualizace citace norem.
ýlánek 14 stanoví možnost provozu zaĜízení uvedených na trh pĜed dnem 1. dubna 2003
a omezuje použití kmitoþtového pásma f7 podle þl. 4 odst. 2 po 1. lednu 2018.
ýlánek 15 zrušuje všeobecné oprávnČní þ. VO-R/10/04.2012-7.
ýlánek 16 stanoví úþinnost všeobecného oprávnČní podle § 124 odst. 2 zákona.
***
Na základČ § 130 zákona a podle Pravidel ýeského telekomunikaþního úĜadu pro vedení
konzultací na diskusním místČ ÚĜad zveĜejnil dne 14. bĜezna 2014 návrh opatĜení obecné
povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnČní þ. VO-R/10/XX.2014-Y k provozování
uživatelských terminálĤ rádiových sítí elektronických komunikací, a výzvu k podávání
pĜipomínek na diskusním místČ.
V rámci veĜejné konzultace ÚĜad bČhem 1 mČsíce obdržel od dvou subjektĤ celkem þtyĜi
pĜipomínky v souladu s Pravidly ýeského telekomunikaþního úĜadu pro vedení konzultací
na diskusním místČ. PĜipomínky se týkaly jednak rozšíĜení využití kmitoþtových pásem
9200–9975 MHz a 13,4–14,0 GHz, jednak rozšíĜení využití kmitoþtového pásma 5725–5875
MHz. ZnČní tČchto pĜipomínek a jejich vypoĜádání je uvedeno v tabulce vypoĜádání pĜipomínek
na diskusním místČ.
Nad rámec výše uvedených pĜipomínek obdržel ÚĜad šest pĜipomínek, stanovisek
a názorĤ (dále jen „pĜíspČvky“). Jeden pĜíspČvek požadoval zmČnit definici vyzáĜeného výkonu
pro kmitoþtové pásmo 57–64 GHz v þl. 4 odst. 2, písm. l na vysílací výkon 40 dBm e.i.r.p.
a spektrální hustotu výkonu 13 dBm/MHz e.i.r.p. Tomuto požadavku ÚĜad nevyhovČl, protože
údaj o vyzáĜeném výkonu v návrhu všeobecného oprávnČní pĜesnČ odpovídá údaji
v rozhodnutí EK (þ. pásma 74a). Pásmo 57–66 GHz (þ. pásma 75 v rozhodnutí EK) s vysílacím
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B. Informativní èást
15.

Sdìlení o vydání usnesení èj. ÈTÚ-244 072/2012-606/IX. vyø. ze dne 1. 4. 2014 o sporu mezi
osobami vykonávajícími komunikaèní èinnosti

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) sdìluje, že dne 2. 4. 2014 pod èj. ÈTÚ-244 072/2012-606/IX. vyø.
bylo vydáno usnesení o zastavení správního øízení pro zpìtvzetí návrhu na zahájení øízení ve vìci sporu mezi
osobami vykonávajícími komunikaèní èinnosti podle § 127 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Pøedmìtem sporu bylo uhrazení èástky 250 530 Kè s pøíslušenstvím za poskytnutou službu elektronických
komunikací.
Uvedené usnesení je podle § 125 odst. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v plném znìní
uveøejnìno na elektronické úøední desce Úøadu (www.ctu.cz).
èj. ÈTÚ-244 072/2012-606
odbor legislativní a právní
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