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Praha 21. þervna 2012
ýj. ýTÚ-69 371/2012-613
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/14/06.2012-8
k využívání rádiových kmitoþtĤ a k provozování zaĜízení v pásmu 10 GHz.

ýlánek 1
Úvodní ustanovení
Podmínky provozování pĜístrojĤ 1), 2) vztahující se na využívání rádiových kmitoþtĤ
a provozování vysílacích rádiových zaĜízení pevné služby sloužících k pĜenosu signálĤ
v pásmu 10 GHz (dále jen „stanice“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen
„provozovatel“), stanoví zákon a toto všeobecné oprávnČní podle § 10 odst. 1 zákona.
ýlánek 2
Konkrétní podmínky
Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. m) zákona jsou:
a) rádiové kmitoþty mĤže provozovatel stanice využívat bez individuálního oprávnČní
k využívání rádiových kmitoþtĤ (dále jen „individuální oprávnČní“);
b) stanice mohou být pouze souþástí pevných rádiových systémĤ typu bod–bod;

1

)
)

2

§ 73 až 75 zákona.
ýSN ETSI EN 302 217 – Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zaĜízení a antény mezi dvČma
body.

Iý: 70106975
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c) stanice využívají tyto kmitoþty:
ýíslo
kanálu

Jmenovitý kmitoþet
stĜedu kanálu [MHz]

Max. zabraná šíĜka
pásma [MHz]

ýíslo
kanálu

Jmenovitý kmitoþet
stĜedu kanálu [MHz]

Max. zabraná šíĜka
pásma [MHz]

0

10 308

14

7

10 490

28

1

10 322

28

7a

10 504

14

1a

10 336

14

8

10 518

28

2

10 350

28

8a

10 532

14

2a

10 364

14

9

10 546

28

3

10 378

28

9a

10 560

14

3a

10 392

14

10

10 574

28

4

10 406

28

d) pro pĜenos signálu, který nevyžaduje plnou zabranou šíĜku pásma, je možno stanicí
využívat doplĖkové kanály, jejichž stĜední kmitoþty jsou odvozeny od kmitoþtĤ výše
uvedených kanálĤ dle vzorcĤ:
f = fn ± 7 MHz

pro maximální zabranou šíĜku pásma 14 MHz

nebo
f = fn ± 3,5 MHz

pro maximální zabranou šíĜku pásma 7 MHz,

kde f je jmenovitý kmitoþet stĜedu doplĖkového kanálĤ [MHz] a fn je jmenovitý kmitoþet
stĜedu kanálu [MHz] uvedeného v tabulce pod písm. c), pĜiþemž nesmí být použit kanál
s jmenovitým stĜedním kmitoþtem 10 301 MHz;
e) kmitoþtová odchylka využívaného kmitoþtu mĤže být maximálnČ 10–4;
f) stĜední výkon3) dodávaný stanicí do anténního napájeþe mĤže být maximálnČ 2 mW;
g) spektrální výkonová hustota
–122 dB(W/(m 2 . MHz ));

na

státní

hranici

nesmí

pĜesáhnout

hodnotu

h) stanice mĤže využívat lineární polarizaci elektrické složky elektromagnetického pole
horizontální nebo vertikální. Potlaþení vyzaĜování antény v úhlech vČtších než 10° od
osy vyzaĜování musí být minimálnČ 20 dB;
i) využívání rádiových kmitoþtĤ provozovatelem stanice nemá zajištČnu ochranu proti
škodlivému rušení zpĤsobenému využíváním rádiových kmitoþtĤ v rámci pĜednostní
radiokomunikaþní služby na základČ individuálního oprávnČní a zároveĖ nesmí
zpĤsobovat škodlivé rušení uživatelĤm využívající rádiové kmitoþty v rámci pĜednostní
radiokomunikaþní služby na základČ individuálního oprávnČní. PĜípadné škodlivé rušení
mezi stanicemi provozovatelĤ využívajících rádiové kmitoþty na základČ všeobecného
oprávnČní Ĝeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou. Nedohodnou-li se,
postupuje se podle § 100 zákona, pĜípadnČ zastaví využívání rádiových kmitoþtĤ ten
provozovatel, který zahájil nebo zmČnil jejich využívání pozdČji;
j) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky mČnČna.

3

)

StĜední výkon je prĤmČrný výkon dodávaný stanicí za normálních provozních podmínek do anténního napájeþe
po dobu dostateþnČ dlouhou ve srovnání s nejnižším modulaþním kmitoþtem.

Iý: 70106975
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ýlánek 3
ZávČreþná ustanovení
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 pĜed dnem
1. dubna 2003.

ýlánek 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se všeobecné oprávnČní þ. VO-R/14/12.2006-38 k využívání rádiových
kmitoþtĤ a k provozování zaĜízení v pásmu 10 GHz, þj. 43 556/2006-613, ze dne
20. prosince 2006, zveĜejnČné v þástce 2/2007 Telekomunikaþního vČstníku.
ýlánek 5
Úþinnost
Toto všeobecné oprávnČní nabývá úþinnosti dnem 10. þervence 2012.
OdĤvodnČní
ÚĜad vydává k provedení § 9 a § 12 zákona opatĜení obecné povahy, kterým se
vydává všeobecné oprávnČní þ. VO-R/14/06.2012-8 k využívání rádiových kmitoþtĤ
a k provozování zaĜízení v pásmu 10 GHz (dále jen „všeobecné oprávnČní“).
Všeobecné oprávnČní vychází z principĤ zakotvených v zákonČ, z kmitoþtových plánĤ
a harmonizaþních zámČrĤ Evropských spoleþenství a nahrazuje pĤvodní všeobecné
oprávnČní zrušené þlánkem 4 všeobecného oprávnČní.
V þlánku 2 jsou uvedeny podmínky provozování pevných vysílacích rádiových
zaĜízení sloužících k pĜenosu televizních, rozhlasových, hovorových a datových signálĤ
v pásmu 10 GHz. Tyto podmínky vycházejí 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.
Po vydání všeobecného oprávnČní þ. VO-R/14/12.2006-38 obdržel ÚĜad od nČkterých
provozovatelĤ a výrobcĤ zaĜízení pevných spojĤ typu bod–bod v pásmu 10 GHz podnČty
a žádosti o provedení zmČny všeobecného oprávnČní. Tyto podnČty vycházely zejména
z obavy z možného nárĤstu poþtu pĜípadĤ škodlivého rušení stávajících pevných spojĤ
systému FDD po avizovaném možném nasazení technologií systému TDD v budoucnu.
NČkteré z podnČtĤ proto požadovaly zákaz systému TDD v pásmu 10 GHz. V tuto chvíli není
možné zasahovat do stávajících podmínek, které jsou v souþasném znČní platné již od roku
1994. V souladu se zásadami technologické neutrality nelze použití urþité technologie
v tomto pásmu zakázat a ochranu stávajících spojĤ lze dostateþnČ zajistit na základČ platné
legislativy. Navíc v pĜípadČ povolení systémĤ výhradnČ FDD by bylo nutné stanovit duplexní
odstup. Takovouto zmČnu by však nebylo možné provést, neboĢ jak již bylo uvedeno výše,
jednalo by se o zásah do stávajících podmínek. PĜesto ÚĜad považuje za potĜebné provést
zmČny všeobecného oprávnČní, které pĜinesou urþitá upĜesnČní stávajících podmínek
využívání kmitoþtového pásma (definice výkonu stanice, ustanovení o postupu v pĜípadČ
vzniku škodlivého rušení apod.).
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Proto ÚĜad provedl ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnČní následující
zmČny oproti všeobecnému oprávnČní þ. VO-R/14/12.2006-38:
1. V þl. 2 písm. f) je upĜesnČno vyjádĜení maximálního možného výkonu dodávaného
do anténního napájeþe. Pro vČtší zĜetelnost bylo novČ doplnČno, že se jedná o stĜední
výkon. Do poznámky pod þarou 3) byla doplnČna definice stĜedního výkonu podle definice
1.158 Plánu pĜidČlení kmitoþtových pásem (Národní kmitoþtová tabulka). ZpĤsob mČĜení
stĜedního výkonu je popsán v normČ ýSN ETSI 301 126 – Pevné rádiové systémy –
Zkoušení shody. Tato norma bere v ohled i skuteþnost, zda se jedná o kontinuální signály
(napĜ. systém FDD) nebo o signály typu burst (napĜ. systém TDD) a pokrývá tak odlišnosti
tČchto obou systémĤ. V pĜípadČ signálu typu burst tato norma uvádí, že je mČĜení provádČno
v dobČ vysílání modulovaného burstu, tj. þasové intervaly, ve kterých nejsou kmitoþty
využívány, se do mČĜení nezahrnují.
2. V þl. 2 písm. h) je pro zĜetelnost upĜesnČn druh polarizace elektrické složky
elektromagnetického pole v souladu s normou ýSN ETSI 302 217.
3. V þl. 2 písm. i) je detailnČji uveden postup v pĜípadČ vzniku škodlivého rušení mezi
provozovateli stanic, který vyplývá z § 100 zákona.
K tomu ÚĜad nad rámec nezbytných podmínek využívání rádiových kmitoþtĤ dále
uvádí, že podle § 100 odst. 7 zákona mĤže ÚĜad provést odstranČní zdroje rušení nebo jiná
vhodná opatĜení sám, není-li provozovatel rušícího zaĜízení znám nebo je prokazatelnČ
nedosažitelný nebo neþinný. Z tohoto dĤvodu ÚĜad doporuþuje oznaþit zaĜízení tak, aby
mohl ÚĜad rychle identifikovat provozovatele této rušící stanice. Po realizaci nezbytných
opatĜení umožĖujících elektronickou evidenci hodlá ÚĜad ve vztahu k dalšímu zvýšení jistoty
urychleného Ĝešení zjištČných škodlivých rušení provést další zmČnu tohoto všeobecného
oprávnČní, v níž zavede povinnost evidence stanic obdobnČ jako u nČkterých dalších
všeobecných oprávnČní.
4. V poznámce pod þarou 2) je aktualizován odkaz na platnou harmonizovanou
normu.
Mimoto byly v tomto všeobecném oprávnČní provedeny nČkteré dílþí formální úpravy,
zejména z dĤvodu zvýšení pĜehlednosti:
– Bylo odstranČno ustanovení, že stanice nelze provozovat pro pĜímé šíĜení
rozhlasového a televizního vysílání (þl. 2 písm. i) dosavadního všeobecného oprávnČní).
Tato skuteþnost dostateþnČ vyplývá z þl. 2 písm. b), podle nČhož mohou stanice být pouze
souþástí pevných rádiových systémĤ typu bod–bod.
– Bylo odstranČno ustanovení, že stanice jsou provozovány na sdílených kmitoþtech
(þl. 2 písm. j) dosavadního všeobecného oprávnČní). Tato skuteþnost dostateþnČ vyplývá
z principu všeobecného oprávnČní, neboĢ jak je uvedeno v þl. 2 písm. a), rádiové kmitoþty lze
využívat bez individuálního oprávnČní, jednotlivé rádiové kmitoþty nejsou pĜidČleny
konkrétním provozovatelĤm a mohou je tak využívat všichni provozovatelé.
– Byla pĜehlednČji upravena tabulka v þl. 2 písm. c) a nČkteré další body.
ýlánek 3 stanoví možnost provozu zaĜízení uvedených na trh pĜed dnem
1. dubna 2003.
ýlánek 4 zrušuje všeobecné oprávnČní þ. VO-R/14/12.2006-38.
ýlánek 5 stanoví úþinnost všeobecného oprávnČní podle § 124 odst. 2 zákona.
***

4/6

èástka 8/2012

Telekomunikaèní vìstník

strana 163

Na základČ § 130 zákona a podle Pravidel ýeského telekomunikaþního úĜadu pro
vedení konzultací na diskusním místČ ÚĜad zveĜejnil dne 4. kvČtna 2012 návrh opatĜení
obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnČní þ. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání
rádiových kmitoþtĤ a k provozování zaĜízení v pásmu 10 GHz, a výzvu k podávání
pĜipomínek na diskusním místČ.
V rámci veĜejné konzultace ÚĜad obdržel ve stanoveném termínu od sedmi subjektĤ
celkem 26 pĜipomínek v souladu s Pravidly ýeského telekomunikaþního úĜadu pro vedení
konzultací na diskusním místČ. PĜipomínky se týkaly pĜevážnČ požadavkĤ na vypuštČní
kanálu þ. 2a, úpravy maximální zabrané šíĜky pásma v pĜípadČ kanálu þ. 3, vyhrazení kanálu
þ. 0 systémĤm TDD a detailnČjšímu specifikování technických parametrĤ z normy ýSN ETSI
302 217 v samotném znČní tohoto všeobecného oprávnČní. ZnČní tČchto pĜipomínek a jejich
vypoĜádání je uvedeno v tabulce vypoĜádání pĜipomínek na diskusním místČ.
ÚĜad vzal na vČdomí i dva pĜíspČvky, které obdržel po skonþení termínu veĜejné
konzultace. Obsah pĜíspČvkĤ nebyl nad rámec ostatních pĜipomínek a stanovisek.
Nad rámec výše uvedených pĜipomínek obdržel ÚĜad 40 stanovisek a názorĤ (dále jen
„pĜíspČvky“). Tyto pĜíspČvky lze rozdČlit do nČkolika skupin. První skupina se týkala
požadavku uživatelĤ kmitoþtĤ amatérské radiokomunikaþní služby, a to odstranit možnost
využívání kanálu þ. 2a a upravit maximální zabranou šíĜku pásma u kanálu þ. 3 tak, aby
vzniklý úsek mohl být vyhrazen výhradnČ pro uživatele amatérské radiokomunikaþní služby.
Tomuto požadavku ÚĜad nevyhovČl ze stejného dĤvodu, pro který nevyhovČl obdobné
pĜipomínce s odĤvodnČním uvedeným v tabulce vypoĜádání na diskusním místČ.
Druhá skupina pĜíspČvkĤ se týkala žádosti pĜidat do všeobecného oprávnČní vybrané
þásti normy ýSN ETSI 302 217 (napĜ. požadavky týkající se povinnosti volby horizontální
nebo vertikální lineární polarizace elektrické složky elektromagnetického pole). Této žádosti
ÚĜad vyhovČl. Parametry jako je napĜ. minimální polarizaþní oddČlení, stanovení minimální
tĜídy RPE – Radiation Pattern Envelope v pĜípadČ antény apod. jsou stanoveny v normČ
ýSN ETSI 302 217 a jsou pro výrobce závazné v procesu posuzování shody. Z tohoto
dĤvodu tyto podmínky ÚĜad neuvádí.
TĜetí skupina pĜíspČvkĤ se týkala požadavku urþení celého pásma pouze pro systémy
FDD. Jak je uvedeno v odĤvodnČní, nelze tomuto požadavku vyhovČt.
Sdílení systémĤ TDD a FDD je umožnČno napĜ. ve všeobecném oprávnČní þ. VOR/23/05.2010-7 k využívání rádiových kmitoþtĤ a k provozování zaĜízení pevné služby
v pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz, které je plnČ v souladu s ECC Doporuþením (05)07
(revidováno v rámci CEPT v roce 2009). PomČr poþtu pevných spojĤ typu bod-bod systémĤ
FDD a TDD je v souþasné dobČ (þerven 2012) v podstatČ vyrovnaný a do této chvíle ÚĜad
nezaznamenal pĜípady vzájemných kolizí.
Další skupina pĜíspČvkĤ se týkala návrhu rozdílných hodnot stĜedního výkonu
dodávaného do anténního napájeþe pro systémy FDD (využívající kontinuální signály)
a systémy TDD (využívající signály typu burst) – v návrhu hodnota -15 dBm. ÚĜad
v odĤvodnČní uvádí, že norma ýSN ETSI 301 126 plnČ pokrývá odlišnosti pĜi mČĜení výkonu
stanice obou systémĤ. Z tohoto dĤvodu je nežádoucí stanovovat odlišné výkonové pomČry
mezi tČmito systémy. Odkaz na tuto normu je uveden mj. v harmonizované normČ ýSN ETSI
302 217.
Jeden pĜíspČvek se týkal požadavku stanovení povinnosti oznaþit každou stanici
jménem a sídlem provozovatele stanice. Jak je uvedeno v odĤvodnČní, v tuto chvíli ÚĜad
pouze doporuþuje takovýto pĜístup za úþelem zrychlení odstranČní pĜípadného škodlivého
rušení. SouþasnČ uvádí, že podle § 100 odst. 7 zákona mĤže ÚĜad provést odstranČní zdroje
rušení nebo jiná vhodná opatĜení sám, není-li provozovatel rušícího zaĜízení znám nebo je
prokazatelnČ nedosažitelný nebo neþinný.
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