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Praha 26. þervna 2012
ýj. ýTÚ-68 010/2012-605
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 podle § 10 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 § 16
odst. 2 zákona vydává opatĜením obecné povahy
þást plánu využití rádiového spektra þ. PV-P/24/06.2012-9
pro kmitoþtové pásmo 4200–5925 MHz.
ýlánek 1
Úvodní ustanovení
PĜedmČtem úpravy této þásti plánu využití rádiového spektra je stanovení technických
parametrĤ a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 4200 MHz do 5925 MHz
radiokomunikaþními službami. Tato þást plánu využití rádiového spektra navazuje na
spoleþnou þást plánu využití rádiového spektra1).
Oddíl 1
Obecné informace o kmitoþtovém pásmu
ýlánek 2
RozdČlení kmitoþtového pásma
Kmit. pásmo
(MHz)

Harmonizaþní zámČr2)

Souþasný stav
PĜidČlení službám

Využití

PĜidČlení službám

Využití

4200–4400

LETECKÁ
RADIONAVIGAýNÍ

Palubní výškomČry
MO

LETECKÁ
RADIONAVIGAýNÍ

4400–4500

PEVNÁ
POHYBLIVÁ

Pevné spoje
SAB/SAP
MO

PEVNÁ
POHYBLIVÁ

Palubní výškomČry
Pasivní vČdecké
aplikace
MO
Pevné spoje
SAB/SAP
MO

1

) Spoleþná þást plánu využití rádiového spektra þ. PV/10.2005-35 uveĜejnČná v þástce 14/2005 Telekomunikaþního
vČstníku ve znČní pozdČjších zmČn.
) Zpráva ERC þ. 25: Evropská tabulka pĜidČlení a využití kmitoþtĤ v kmitoþtovém pásmu 9 kHz až 3000 GHz, rev.
Lille, 2011 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations in the frequency range 9 kHz
to 3000 GHz, rev. Lille, 2011].

2

IýO: 70106975
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4500–4800

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smČr)
POHYBLIVÁ
PEVNÁ
POHYBLIVÁ3)
Radioastronomická

4800–4990

4 5

) )
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
RADIOASTRONOMICKÁ
4
)
LETECKÁ
RADIONAVIGAýNÍ
DRUŽICOVÁ
RADIONAVIGAýNÍ
(vzestupný smČr)
Kosmického výzkumu
(pasivní)

4990–5000

5000–5010

6

)
LETECKÁ
RADIONAVIGAýNÍ
DRUŽICOVÁ
RADIONAVIGAýNÍ
(sestupný smČr)
(družice-družice)
Kosmického výzkumu
(pasivní)

5010–5030

6

)

SAB/SAP
MO

SAB/SAP
Pasivní vČdecké
aplikace
MO

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smČr)
POHYBLIVÁ
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
Radioastronomická
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SAB/SAP
MO

SAB/SAP
Pasivní vČdecké
aplikace
MO

4 5

) )
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
RADIOASTRONOMICKÁ
4
)
Letecká radionavigace LETECKÁ
RADIONAVIGAýNÍ
MO
DRUŽICOVÁ
RADIONAVIGAýNÍ
(vzestupný smČr)
DRUŽICOVÁ
LETECKÁ
POHYBLIVÁ (R)
Radioastronomická
Kosmického výzkumu
(pasivní)

SAB/SAP
Radioastronomie
MO

SAB/SAP
Radioastronomie
MO

Letecká radionavigace
Družicové navigaþní
systémy
Aplikace v družicové
letecké pohyblivé
službČ
Radioastronomie
MO

6

)
Letecká radionavigace LETECKÁ
RADIONAVIGAýNÍ
MO
DRUŽICOVÁ
RADIONAVIGAýNÍ
(sestupný smČr)
(družice-družice)
DRUŽICOVÁ
LETECKÁ
POHYBLIVÁ (R)
Radioastronomická
Kosmického výzkumu
(pasivní)
6
)

3

Letecká radionavigace
Družicové navigaþní
systémy
Aplikace v družicové
letecké pohyblivé
službČ
Radioastronomie
MO

) V úsecích 4825–4835 MHz a 4950–4990 MHz je pĜidČlení pohyblivé službČ omezeno v souladu s poznámkou 5.442
Radiokomunikaþního Ĝádu na pohyblivou službu kromČ letecké pohyblivé.
) V souladu s poznámkou 5.149 Radiokomunikaþního Ĝádu musí uživatelé úsekĤ 4825–4835 MHz, 4950–4990 MHz
a 4990–5000 MHz podnikat veškerá uskuteþnitelná opatĜení k ochranČ radioastronomické služby.
5
) Úsek 4950–4990 MHz je pĜidČlen navíc v souladu s poznámkou 5.339 Radiokomunikaþního Ĝádu podružnČ službČ
kosmického výzkumu (pasivní) a družicového prĤzkumu ZemČ (pasivní).
6
) Pásmo 5000–5150 MHz je v souladu s poznámkou 5.367 Radiokomunikaþního Ĝádu doplĖkovČ pĜidČleno navíc
pĜednostnČ družicové letecké pohyblivé (R) službČ.
4
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5030–5091

LETECKÁ
RADIONAVIGAýNÍ

Mikrovlnná pĜibližovací LETECKÁ
zaĜízení MLS
RADIONAVIGAýNÍ
MO
LETECKÁ
POHYBLIVÁ (R)
DRUŽICOVÁ
LETECKÁ
POHYBLIVÁ (R)

Mikrovlnná pĜibližovací
zaĜízení MLS
Aplikace v letecké
pohyblivé a
družicové letecké
pohyblivé službČ
MO

5091–5150

LETECKÁ
RADIONAVIGAýNÍ
LETECKÁ
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný smČr)

Mikrovlnná pĜibližovací LETECKÁ
zaĜízení MLS
RADIONAVIGAýNÍ
MO
LETECKÁ
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ
LETECKÁ
POHYBLIVÁ (R)

Mikrovlnná pĜibližovací
zaĜízení MLS
Aplikace v letecké
pohyblivé a
družicové letecké
pohyblivé službČ
MO

6 7

) )
LETECKÁ
RADIONAVIGAýNÍ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný smČr)
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
8 9
) )
DRUŽICOVÉHO
PRģZKUMU ZEMċ
(aktivní)
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
RADIOLOKAýNÍ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU
DRUŽICOVÉHO
PRģZKUMU ZEMċ
(aktivní)
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
RADIOLOKAýNÍ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (aktivní)
DRUŽICOVÉHO
PRģZKUMU ZEMċ
(aktivní)
RADIOLOKAýNÍ
LETECKÁ
RADIONAVIGAýNÍ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (aktivní)

5150–5250

5250–5255

5255–5350

5350–5460

6 7

) )
Mikrovlnná pĜibližovací DRUŽICOVÁ PEVNÁ
zaĜízení MLS
(vzestupný smČr)
WAS/RLAN
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
MO

8 9

) )
DRUŽICOVÉHO
PRģZKUMU ZEMċ
(aktivní)
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
RADIOLOKAýNÍ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU
WAS/RLAN
DRUŽICOVÉHO
PRģZKUMU ZEMċ
MO
(aktivní)
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
RADIOLOKAýNÍ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (aktivní)
Letecká radionavigace DRUŽICOVÉHO
PRģZKUMU ZEMċ
MO
(aktivní)
RADIOLOKAýNÍ
LETECKÁ
RADIONAVIGAýNÍ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (aktivní)

WAS/RLAN
MO

7

Modulaþní spoje pro
družicovou
pohyblivou službu
Letecká radionavigace
WAS/RLAN
MO
Aktivní þidla
WAS/RLAN
Radary
MO

Aktivní þidla
WAS/RLAN
Radary
MO

Aktivní þidla
Radary
MO

) Pásmo 5091–5150 MHz je v souladu s poznámkou 5.444A Radiokomunikaþního Ĝádu pĜidČleno navíc pĜednostnČ
družicové pevné službČ (vzestupný smČr).
) Pásmo 5150–5216 MHz je v souladu s poznámkou 5.447B Radiokomunikaþního Ĝádu doplĖkovČ pĜidČleno navíc
pĜednostnČ družicové pevné službČ (sestupný smČr).
9
) Pásmo 5150–5 216 MHz je v souladu s poznámkou 5.446 Radiokomunikaþního Ĝádu doplĖkovČ pĜidČleno navíc
podružnČ družicové službČ rádiového urþování (sestupný smČr).
8
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5460–5470

DRUŽICOVÉHO
PRģZKUMU ZEMċ
(aktivní)
RADIOLOKAýNÍ
RADIONAVIGAýNÍ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (aktivní)
DRUŽICOVÉHO
PRģZKUMU ZEMċ
(aktivní)
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
RADIOLOKAýNÍ
NÁMOěNÍ
RADIONAVIGAýNÍ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (aktivní)
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
RADIOLOKAýNÍ
NÁMOěNÍ
RADIONAVIGAýNÍ
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
RADIOLOKAýNÍ
Amatérská
Družicová amatérská
(vzestupný smČr)
Kosmického výzkumu
(daleký kosmos)
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný smČr)
RADIOLOKAýNÍ
Amatérská
Pohyblivá
10
)
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný smČr)
RADIOLOKAýNÍ
Amatérská
Družicová amatérská
(sestupný smČr)
Pohyblivá
10
)

5470–5570

5570–5650

5650–5725

5725–5830

5830–5850

MO

DRUŽICOVÉHO
PRģZKUMU ZEMċ
(aktivní)
RADIOLOKAýNÍ
RADIONAVIGAýNÍ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (aktivní)
WAS/RLAN
DRUŽICOVÉHO
PRģZKUMU ZEMċ
MO
(aktivní)
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
RADIOLOKAýNÍ
NÁMOěNÍ
RADIONAVIGAýNÍ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (aktivní)
WAS/RLAN
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
Meteorologické radary
RADIOLOKAýNÍ
MO
NÁMOěNÍ
RADIONAVIGAýNÍ
WAS/RLAN
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
Amatérské aplikace
RADIOLOKAýNÍ
Aplikace družicové
Amatérská
amatérské služby
MO
Družicová amatérská
(vzestupný smČr)

Amatérské aplikace
ISM
RTTT
MO

Amatérské aplikace
Aplikace družicové
amatérské služby
ISM
MO

10

DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný smČr)
RADIOLOKAýNÍ
Amatérská
Pohyblivá
10
)
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný smČr)
RADIOLOKAýNÍ
Amatérská
Družicová amatérská
(sestupný smČr)
Pohyblivá
10
)
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Aktivní þidla
Radary
MO

Aktivní þidla
WAS/RLAN
Radary
MO

WAS/RLAN
Meteorologické radary
MO

WAS/RLAN
Amatérské aplikace
Aplikace družicové
amatérské služby
Radary
MO

Amatérské aplikace
ISM
RTTT
Radary
MO
Amatérské aplikace
Aplikace družicové
amatérské služby
ISM
Radary
MO

) Pásmo 5725–5875 MHz lze v souladu s poznámkou 5.150 Radiokomunikaþního Ĝádu používat pro prĤmyslové,
vČdecké a lékaĜské úþely (ISM). Radiokomunikaþní služby provozované v tomto pásmu musí strpČt škodlivé rušení
zpĤsobené tímto využíváním.
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5850–5925

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný smČr)
Pohyblivá
10
)

ISM
ITS
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PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný smČr)
POHYBLIVÁ
10
)

Koordinované zemské
stanice v družicové
pevné službČ
ISM
ITS

ýlánek 3
Charakteristika pásma
(1) Pásmo 4400–5000 MHz je harmonizovaným pásmem pro necivilní využití
pevnými a pohyblivými systémy, a proto má necivilní využití pĜednost pĜed civilním využitím.
(2) Pásmo 5030–5250 MHz využívají mikrovlnná pĜistávací zaĜízení MLS11), která
umožĖují letadlĤm pĜesné pĜibližování a pĜistávání.
(3) Pásma 5150–5350 MHz a 5470–5725 MHz jsou
pĜístupovými sítČmi WAS/RLAN12) pro širokopásmový pĜenos dat.

využívána

rádiovými

(4) Pásmo 5725–5875 MHz lze v souladu s poznámkou Radiokomunikaþního Ĝádu13)
(dále jen „ěád“) využívat pro prĤmyslové, vČdecké a lékaĜské úþely ISM14). ISM znamená
využití rádiových kmitoþtĤ pro jiné úþely než je pĜenos informací, napĜ. pro technologický
ohĜev, osvČtlení, vaĜení, vČdecké experimenty, atd. Škodlivé rušení, které vzniká provozem
tČchto aplikací, musí být omezeno na minimum.
ýlánek 4
Mezinárodní závazky
Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Radiokomunikaþního Ĝádu15) (dále jen
ěád) a ustanovení Dohody HCM16).
Oddíl 2
Pohyblivá služba
ýlánek 5
Souþasný stav v pohyblivé službČ
(1) Pohyblivá služba má v úseku 4400–4500 MHz pĜednostnČ necivilní využití,
v úseku 4500–5000 MHz je pohyblivá služba využívána pouze necivilnČ.
11

) Zkratka MLS oznaþuje mikrovlnnou pĜistávací soustavu, anglicky Microwave Landing System.
) Zkratka WAS/RLAN oznaþuje bezdrátové pĜístupové systémy (WAS), jejichž souþástí jsou rádiové místní sítČ
(RLAN), anglicky Wireless Access Systems / Radio Local Area Network.
13
) Poznámka 5.150 Radiokomunikaþního Ĝádu, Mezinárodní telekomunikaþní unie, Ženeva, 2008 [Radio Regulations,
International Telecommunication Union, Geneva, 2008].
14
) Zkratka ISM oznaþuje prĤmyslové, vČdecké a lékaĜské využití, anglicky Industrial, Scientific and Medical
applications.
15
) Radiokomunikaþní Ĝád, Mezinárodní telekomunikaþní unie, Ženeva, 2008. [Radio Regulations, International
Telecommunication Union, Geneva, 2008].
16
) Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, ýeské republiky, NČmecka, Francie, Maćarska,
Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska
a Švýcarska o koordinaci kmitoþtĤ mezi 29,7 MHz a 43,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu,
ZáhĜeb, 30. záĜí 2010 [HCM Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech
Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg,
Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between
29.7 MHz and 43.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Zagreb, 30 September 2010].
12
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(2) Pásma 5150–5350 MHz a 5470–5725 MHz lze v souladu s rozhodnutím Evropské
komise17) a rozhodnutím CEPT18) využívat vysílacími rádiovými zaĜízeními pro
širokopásmový pĜenos dat a platí:
a) využívání pásem 5150–5350 MHz a 5470–5725 MHz stanicemi v pohyblivé službČ
musí v souladu s poznámkou ěádu19) splnit podmínky stanovené rezolucí ěádu20);
b) v pásmu 5150–5250 MHz nesmí stanice v pohyblivé službČ v souladu s poznámkou
ěádu21) požadovat ochranu pĜed pozemskými stanicemi v družicové pevné službČ.
Pro pohyblivou službu ve vztahu k pozemským stanicím družicové pevné služby se
neuplatĖuje ustanovení ěádu22);
c) v pásmu 5250–5350 MHz nesmí stanice v pohyblivé službČ v souladu s poznámkou
ěádu23) požadovat ochranu pĜed radiolokaþní službou, službou družicového
prĤzkumu ZemČ (aktivní) a ani pĜed službou kosmického výzkumu (aktivní). Tyto
služby nesmČjí požadovat po pohyblivé službČ pĜísnČjší kritéria ochrany založená na
systémových charakteristikách a na kritériích rušení než ta, která jsou uvedena
v doporuþeních ITU24), 25);
d) v pásmu 5470–5725 MHz nesmí stanice v pohyblivé službČ v souladu s poznámkou
ěádu26) požadovat ochranu pĜed službami rádiového urþování. Služby rádiového
urþování nesmČjí požadovat, aby pohyblivá služba dodržovala pĜísnČjší kritéria
ochrany založená na systémových charakteristikách a na kritériích rušení než ta,
která jsou uvedena v doporuþení ITU24);
e) podmínky využívání rádiových kmitoþtĤ, vþetnČ technických parametrĤ, jsou
stanoveny všeobecným oprávnČním 27).

17

) Rozhodnutí Komise 2007/90/ES ze dne 12. února 2007, kterým se mČní rozhodnutí 2005/513/EC
o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitoþtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové pĜístupové systémy
(WAS), jejichž souþástí jsou rádiové místní sítČ (RLAN). [Commission Decision 2007/90/EC of 12 February 2007
amending Decision 2005/513/EC on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the
implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLAN)].
18
) Rozhodnutí CEPT ECC/DEC/(04)08 ze dne 9. þervence 2004 ve znČní ze dne 30. Ĝíjna 2009 podle Rozhodnutí
Komise 2005/513/EC a 2007/90/EC, o harmonizovaném využívání pásma 5 GHz pro bezdrátové pĜístupové
systémy, vþetnČ rádiových místních sítí (WAS/RLAN). [ECC/DEC/(04)08 of 9 July 2004 amended 30 October 2009
according to Commission Decision 2005/513/EC and 2007/90/EC on the harmonised use of the 5 GHz frequency
bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Network (WAS/RLAN)].
19
) Poznámka 5.446A ěádu.
20
) Rezoluce 229 ěádu.
21
) Poznámka 5.446B ěádu.
22
) Ustanovení 5.43A ěádu.
23
) Poznámka 5.447F ěádu.
24
) Doporuþení ITU-R M.1638 Charakteristiky a ochranná kritéria pro studie sdílení pro radiolokaci, leteckou
radionavigaci a meteorologické radary provozované v kmitoþtových pásmech mezi 5250 a 5850 MHz. [Rec. ITU-R
M.1638 Characteristics of and protection criteria for sharing studies for radiolocation, aeronautical radionavigation
and meteorological radars operating in the frequency bands between 5250 and 5850 MHz.]
25
) Doporuþení ITU-R RS.1632 Sdílení v pásmu 5250–5350 MHz mezi službou družicového prĤzkumu ZemČ (aktivní)
a bezdrátovými pĜístupovými systémy (vþetnČ rádiových lokálních sítí) v pohyblivé službČ [Rec. ITU-R RS.1632
Sharing in the band 5250–5350 MHz between the Earth exploration-satellite service (active) and wireless access
systems (including radio local area networks) in the mobile service].
26
) Poznámka 5.450A ěádu.
27
) Všeobecné oprávnČní þ. VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitoþtĤ a k provozování zaĜízení pro
širokopásmový pĜenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz.
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(3) Pásmo 5725–5875 MHz lze v souladu s rozhodnutím Evropské komise28)
a doporuþením CEPT29) využívat pro nespecifikované stanice krátkého dosahu SRD30).
Podmínky využívání rádiových kmitoþtĤ, vþetnČ technických parametrĤ, jsou stanoveny
všeobecným oprávnČním 31).
(4) Pásmo 5795–5815 MHz lze v souladu s doporuþením CEPT29) využívat stanicemi
SRD pro telematiku v silniþní dopravČ a v silniþním provozu RTTT32). Podmínky využívání
rádiových kmitoþtĤ, vþetnČ technických parametrĤ, jsou stanoveny všeobecným
oprávnČním31).
(5) Úsek 5875–5905 MHz lze v souladu s rozhodnutím Evropské komise33)
a rozhodnutím CEPT34) využívat aplikacemi SRD inteligentních dopravních systémĤ ITS35)
zajišĢujících bezpeþnost silniþního provozu. Podmínky využívání rádiových kmitoþtĤ, vþetnČ
technických parametrĤ, jsou stanoveny všeobecným oprávnČním31).
(6) Pásmo 4200–5925 MHz lze využívat ultraširokopásmovými zaĜízeními krátkého
dosahu SRD. Konkrétní podmínky využívání rádiových kmitoþtĤ, vþetnČ technických
parametrĤ, jsou stanoveny všeobecným oprávnČním31).
ýlánek 6
Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službČ
PĜedpokládá se zrušení rozhodnutí CEPT36), na jehož základČ bylo v ýR vyhrazeno
pásmo 5795–5815 MHz pro telematiku v silniþní dopravČ a v silniþním provozu RTTT.
V souladu s evropskou harmonizací37) ÚĜad zváží možné rozšíĜení využití pásma 5725–
5875 MHz nebo jeho þástí pro úþely sítí pevného bezdrátového širokopásmového pĜístupu
BFWA38).

Oddíl 3
Letecká pohyblivá a družicová letecká pohyblivá služba
ýlánek 7
Souþasný stav v letecké pohyblivé a družicové letecké pohyblivé službČ
(1) V letecké pohyblivé službČ a družicové letecké pohyblivé službČ znamená znaþení
(R) za názvem služby službu na pravidelných letových trasách.
(2) Pásmo 5091–5150 MHz je pĜidČleno letecké pohyblivé službČ v pĜednostní
kategorii služby. V souladu s poznámkou ěádu39) je civilní a necivilní využívání omezeno na
28

) Rozhodnutí Komise 2011/829/EU ze dne 8. prosince 2011, kterým se mČní rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci
rádiového spektra pro zaĜízení krátkého dosahu. [Commission Decision 2011/829/EU amending Decision
2006/771/EC on harmonization of the radio spectrum for use by short range devices].
29
) Doporuþení CEPT ERC/REC 70–03 – ZaĜízení s krátkým dosahem [Relating to the use of Short Range Devices
(SRD)].
30
) Zkratka SRD oznaþuje zaĜízení krátkého dosahu, anglicky Short Range Devices.
31
) Všeobecné oprávnČní þ. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitoþtĤ a k provozování zaĜízení krátkého
dosahu.
32
) Zkratka RTTT oznaþuje telematiku v silniþní dopravČ a silniþním provozu, anglicky Road Transport and Traffic
Telematics.
33
) Rozhodnutí Komise 2008/671/EU ze dne 8. prosince 2008 o harmonizovaném využívání rádiového spektra
v kmitoþtovém pásmu 5875–5905 MHz aplikacemi inteligentních dopravních systémĤ (ITS) souvisejících
s bezpeþností. [Commission Decision 2008//EU on the harmonized use of radio spectrum in the 5875–5905 MHz
frequency band for safety-related applications of Intelligent Transport Systems (ITS)].
34
) Rozhodnutí CEPT ECC/DEC/(08)01 – Rozhodnutí ECC z 14. bĜezna 2008 o harmonizovaném využívání pásma
5875–5925 MHz inteligentními dopravními systémy. [ECC Decision of 14 March 2008 on the harmonised use of the
5875–5925 MHz frequency band for Intelligent Transport Systems (ITS)].
35
) Zkratka ITS oznaþuje inteligentní dopravní systémy, anglicky Intelligent Transport Systems.
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aplikace na plochách letišĢ a podléhá podmínkám rezoluce ěádu40). Vysílání letecké
telemetrie z letadlových stanic podle ustanovení ěádu41) podléhá rezoluci ěádu42).
ýlánek 8
Informace týkající se budoucího vývoje v letecké pohyblivé a družicové letecké
pohyblivé službČ
(1) SvČtová radiokomunikaþní konference WRC-12 (dále jen „WRC-12“) rozhodla
o novém pĜednostním pĜidČlení pásma 5030–5091 MHz letecké pohyblivé službČ (R). ZmČna
bude promítnuta do nového vydání ěádu43). Využití pásma bude omezeno na mezinárodnČ
standardizované letecké systémy za pĜedpokladu ochrany družicové radionavigaþní služby
(sestupný smČr) v pásmu 5010–5030 MHz pĜed škodlivým rušením zpĤsobeným provozem
letecké pohyblivé služby (R) v pásmu 5030–5091 MHz.
(2) Pásmo 5000–5150 MHz bude na základČ rozhodnutí WRC-12 pĜidČleno družicové
letecké pohyblivé službČ (R) v kategorii pĜednostní služby. V pásmech 5000–5030 MHz
a 5091–5150 MHz se koordinace pĜidČlení Ĝídí ustanovením ěádu44). Využití pásma je
omezeno na mezinárodnČ standardizované letecké systémy a platnost je urþena novým
vydáním ěádu43).

Oddíl 4
Pevná služba
ýlánek 9
Souþasný stav v pevné službČ
Pevná služba je využívána v pásmu 4400–5000 MHz pĜevážnČ pro necivilní úþely.
Civilní využití je omezeno na koordinované pĜíležitostné reportážní spoje v aplikaci
SAB/SAP45), která zahrnuje všechny aplikace spojené s výrobou audiovizuálních poĜadĤ.
Kmitoþtovou koordinaci provádí ÚĜad.
ýlánek 10
Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službČ
V souþasnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány zmČny ve
využití pásma touto službou.

36

) Rozhodnutí CEPT ECC/DEC/(02)01 z 15. bĜezna 2002 o kmitoþtových pásmech urþených pro koordinované
zavádČní systémĤ telematiky v silniþní dopravČ a silniþním provozu [ECC Decision of 15 March 2002 on the
frequency bands to be designated for the co-ordinated introduction of Road Transport and Traffic Telematic
Systems]. Po zrušení tohoto rozhodnutí je harmonizace pro RTTT urþena Doporuþením CEPT ERC/REC 70-03 –
Využívání zaĜízení s krátkým dosahem.
37
) Výbor CEPT ECC zvažuje i další možné využití úsekĤ v pásmu 5,8 GHz.
38
) Doporuþení CEPT ECC/REC/(06)04 – využití pásma 5725–5825 MHz pro pevný bezdrátový širokopásmový pĜístup
[ECC Recommendation (06)04 – use of the band 5725-5875 MHz for broadband fixed wireless access (BFWA)].
39
) Poznámka 5.444B ěádu.
40
) Rezoluce 748 ěádu.
41
) Ustanovení 1.83 ěádu.
42
) Rezoluce 419 ěádu.
43
) Platnost od 1. ledna 2013.
44
) Ustanovení 9.21 ěádu.
45
) Zkratka SAB/SAP oznaþuje pomocné aplikace pro tvorbu rozhlasového a televizního vysílání nebo pro tvorbu
programového obsahu, anglicky Service Ancillary for Broadcasting / Service Ancillary for Program.
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Oddíl 5
Družicová pevná služba
ýlánek 11
Souþasný stav v družicové pevné službČ
(1) Pásmo 5091–5150 MHz je v souladu s poznámkou ěádu46) pĜidČleno družicové
pevné službČ (vzestupný smČr) v kategorii pĜednostní služby. PĜidČlení je omezeno na
modulaþní spoje negeostacionárních soustav družicové pohyblivé služby a podléhá
koordinaci podle ustanovení ěádu47) a platí ustanovení rezoluce ěádu48). UdČlování
individuálních oprávnČní k využívání rádiových kmitoþtĤ pozemskými stanicemi modulaþních
spojĤ negeostacionárních soustav družicové pohyblivé služby, které využívaly kmitoþty
v rámci družicové pevné služby, bylo ukonþeno.
(2) PĜidČlení družicové pevné službČ pro vzestupný smČr v pásmu 5150–5250 MHz je
v souladu s poznámkou ěádu49) omezeno na modulaþní spoje negeostacionárních soustav
družicové pohyblivé služby a podléhá koordinaci podle ustanovení ěádu47).
(3) Využívání úseku 5150–5216 MHz družicovou pevnou službou (sestupný smČr)
v kategorii pĜednostní služby na základČ doplĖkového pĜidČlení je v souladu poznámkou
ěádu50) omezeno na modulaþní spoje pro negeostacionární soustavy v družicové pohyblivé
službČ a podléhá ustanovením ěádu47). Hustota výkonového toku pĜi povrchu ZemČ
zpĤsobeného kosmickými stanicemi družicové pevné služby využívajícími na sestupném
smČru pásmo 5150–5216 MHz nesmí v žádném pĜípadČ pĜekroþit –164 dB(W/m2)
v kterémkoliv 4 kHz širokém úseku pro všechny úhly dopadu.
ýlánek 12
Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pevné službČ
Na základČ rozhodnutí WRC-12 došlo k ukonþení pĜidČlení pásma 5091–5150 MHz
družicové pevné službČ s platností urþenou novým vydáním ěádu43).
Oddíl 6
Služba rádiového urþování
ýlánek 13
Souþasný stav ve službČ rádiového urþování
(1) Služba rádiového urþování zahrnuje v souladu s plánem pĜidČlení kmitoþtových
pásem a ustanoveními ěádu51) mimo jiné služby radionavigaþní, leteckou radionavigaþní
a radiolokaþní.
(2) V pásmu 4200–4400 MHz je využití leteckou radionavigaþní službou vyhrazeno
v souladu s poznámkou ěádu52) pouze pro rádiové výškomČry na palubách letadel a k nim
pĜidruženým transpondérĤm na zemi.
(3) Pásmo 5030–5150 MHz je urþeno k využívání mezinárodními standardními
soustavami pro pĜesné pĜibližování a pĜistávání letadel MLS11). Požadavky této aplikace mají
46

)
)
)
49
)
50
)
51
)
52
)
47
48

Poznámka 5.444A ěádu.
Ustanovení 9.11A ěádu.
Rezoluce 114 ěádu.
Poznámka 5.447A ěádu.
Poznámka 5.447B ěádu.
Ustanovení 1.40, 1.42, 1.46 a 1.48 ěádu.
Poznámka 5.438 ěádu.
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v souladu s poznámkou ěádu53) pĜednost pĜed jiným využitím tohoto pásma, a proto
v pásmu platí v souladu s poznámkou ěádu46) omezující podmínky pro družicovou pevnou
službu.
(4) V pásmech 5250–5570 MHz a 5600–5850 MHz lze využívat pozemní a palubní
radary pro monitorování poþasí.
(5) Využití pásma 5350–5470 MHz leteckou radionavigaþní službou je omezeno
v souladu s poznámkou ěádu54) na letadlové radiolokátory a k nim pĜidruženým majákĤm.
(6) V pásmu 5350–5470 MHz nesmí v souladu s poznámkou ěádu55) stanice
v radiolokaþní službČ pĤsobit škodlivé rušení radarovým systémĤm v letecké radionavigaþní
službČ, které využívají pásmo v souladu s poznámkou ěádu54), ani nesmí požadovat pĜed
nimi ochranu.
(7) V pásmu 5470–5650 MHz nesmí v souladu s poznámkou ěádu56) stanice
v radiolokaþní službČ, s výjimkou radarĤ v pásmu 5600–5650 MHz umístČných na zemi
a využívaných k meteorologickým úþelĤm, pĤsobit škodlivé rušení radarovým systémĤm
v námoĜní radionavigaþní službČ ani požadovat pĜed nimi ochranu.
(8) Úsek 5600 MHz až 5650 MHz lze v souladu s poznámkou ěádu57) využívat
pozemními radiolokátory pro meteorologické úþely rovnoprávnČ se stanicemi námoĜní
radionavigaþní služby.
(9) V ýeské republice jsou pro meteorologické úþely využívány dva radary na
kmitoþtech 5645 MHz (Skalky u Protivanova na stĜední MoravČ) a 5630 MHz (Brdy ve
stĜedních ýechách). Radary monitorují srážkovou oblaþnost.
ýlánek 14
Informace týkající se budoucího vývoje ve službČ rádiového urþování
V souþasnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány zmČny ve
využití pásma touto službou.

Oddíl 7
Služba družicového rádiového urþování
ýlánek 15
Souþasný stav ve službČ družicového rádiového urþování
(1) V souladu s poznámkou ěádu58) je pásmo 5010–5030 MHz využíváno systémy
a sítČmi v družicové radionavigaþní službČ59), k nimž ITU (Radiokomunikaþní úĜad ITU-R)
obdržel úplné koordinaþní nebo notifikaþní informace po dni 1. ledna 2005. Využívání
podléhá uplatnČní ustanovení ěádu60) a rezoluci ITU61).
53

Poznámka 5.444 ěádu.
Poznámka 5.449 ěádu.
Poznámka 5.448D ěádu.
Poznámka 5.450B ěádu.
Poznámka 5.452 ěádu.
Poznámka 5.328B ěádu.
Družicová radionavigaþní služba je v souladu s ustanovením 1.43 ěádu družicová služba rádiového urþování pro
úþely radionavigace.
60
) Ustanovení 9.12, 9.12A a 9.13 ěádu.
61
) Rezoluce 610 ěádu.
)
)
)
56
)
57
)
58
)
59
)
54
55
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(2) Z dĤvodu zamezení škodlivého rušení mikrovlnných pĜistávacích systémĤ
využívajících kmitoþty vyšší než 5030 MHz, nesmí v souladu s poznámkou ěádu62) v pásmu
5030–5150 MHz pĜi povrchu ZemČ úhrnná hustota výkonových tokĤ od všech kosmických
stanic v jakýchkoliv systémech družicové radionavigace využívajících sestupný smČr
v pásmu 5010–5030 MHz pĜekroþit –124,5 dB(W/m2) v kterémkoliv 150 kHz širokém úseku.
(3) Z dĤvodu zamezení škodlivého rušení radioastronomické služby v pásmu 4990–
5000 MHz musí systémy služby družicové radionavigace využívající pásmo 5010–5030 MHz
vyhovovat mezím pro pásmo 4990–5000 MHz, které jsou definovány v rezoluci ITU63).
(4) Využívání pásma 5150–5216 MHz službou družicového rádiového urþování
(sestupný smČr) v kategorii podružné služby na základČ doplĖkového pĜidČlení je v souladu
poznámkou ěádu64) omezeno na modulaþní spoje pro družicovou službu rádiového urþování
využívající pásma 1610–1626,5 MHz a/nebo 2483,5–2500 MHz. Celková hustota
výkonového toku pĜi povrchu ZemČ nesmí v žádném pĜípadČ pĜekroþit –159 dB(W/m2)
v kterémkoliv 4 kHz širokém úseku pro všechny úhly dopadu.
ýlánek 16
Informace týkající se budoucího vývoje ve službČ družicového rádiového urþování
V souþasnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány zmČny ve
využití pásma touto službou.

Oddíl 8
Služba kosmického výzkumu a služba družicového prĤzkumu ZemČ
ýlánek 17
Souþasný stav ve službČ kosmického výzkumu a službČ družicového prĤzkumu ZemČ
(1) V souladu s poznámkou ěádu65) je pĜípustné pásmo 4200–4400 MHz ve službČ
kosmického výzkumu a službČ družicového prĤzkumu ZemČ využívat pasivními snímaþi,
napĜ. pro mČĜení teploty povrchu moĜí, v kategorii podružné služby, tzn. bez zajištČní
ochrany pĜed provozem rádiových výškomČrĤ na palubách letadel.
(2) PĜednostní pĜidČlení pásma 5250–5255 MHz službČ kosmického výzkumu je
omezeno v souladu s poznámkou ěádu66) na aktivní þidla na palubách družic. Ostatní
využívání tohoto pásma službou kosmického výzkumu je v kategorii podružné služby.
(3) V pásmu 5250–5350 MHz nesmí v souladu s poznámkou ěádu67) služba
družicového prĤzkumu ZemČ (aktivní) a služba kosmického výzkumu (aktivní) požadovat
ochranu pĜed radiolokaþní službou. Ustanovení ěádu68) zde neplatí.
(4) Služba družicového prĤzkumu ZemČ (aktivní) využívající pásmo 5350–5570 MHz
a služba kosmického výzkumu (aktivní) využívající pásmo 5460–5570 MHz nesmí v souladu
s poznámkou ěádu69) pĤsobit škodlivé rušení letecké radionavigaþní službČ v pásmu 5350–
62

)
)
64
)
65
)
66
)
67
)
68
)
69
)
63

Poznámka 5.443B ěádu.
Rezoluce 741 ěádu.
Poznámka 5.446 ěádu.
Poznámka 5.438 ěádu.
Poznámka 5.447D ěádu.
Poznámka 5.448A ěádu.
Ustanovení 5.43A ěádu.
Poznámka 5.448B ěádu.
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5460 MHz, radionavigaþní službČ v pásmu 5460–5470 MHz a ani námoĜní radionavigaþní
službČ v pásmu 5470–5570 MHz.
(5) Služba kosmického výzkumu (aktivní) využívající pásmo 5350–5460 MHz nesmí
v souladu s poznámkou ěádu70) pĤsobit škodlivé rušení ostatním službám, jimž je toto
pásmo pĜidČleno, ani od nich požadovat ochranu.
ýlánek 18
Informace týkající se budoucího vývoje ve službČ kosmického výzkumu a službČ
družicového prĤzkumu ZemČ
V souþasnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány zmČny ve
využití pásma tČmito službami.

Oddíl 9
Radioastronomická služba
ýlánek 19
Souþasný stav v radioastronomické službČ
Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikaþní služba založená na pĜíjmu
rádiových vln kosmického pĤvodu. Vzhledem k nízkým úrovním pĜijímaných signálĤ je
provoz této služby závislý na ochranČ pĜed rušením od ostatních radiokomunikaþních služeb.
V souladu s poznámkou ěádu71) musí uživatelé úsekĤ 4825–4835 MHz, 4950–4990 MHz
a 4990–5000 MHz podniknout veškerá uskuteþnitelná opatĜení k ochranČ radioastronomické
služby.
ýlánek 20
Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službČ
V souþasnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány zmČny ve
využití pásma touto službou.
Oddíl 10
Amatérská služba a družicová amatérská služba
ýlánek 21
Souþasný stav v amatérské službČ a družicové amatérské službČ
(1) Pásmo 5650–5850 MHz je pĜidČleno amatérské službČ v kategorii podružné
služby.
(2) Úsek 5650–5670 MHz lze v souladu s poznámkou ěádu72) využívat družicovou
amatérskou službu. Tato je omezena jen na vzestupný smČr a nesmí pĤsobit škodlivé rušení
ostatním službám, využívajícím kmitoþty v souladu s plánem pĜidČlení kmitoþtových pásem.
(3) Pásmo 5830–5850 MHz je pĜidČleno podružnČ družicové amatérské službČ pro
využití v sestupném smČru.

70

) Poznámka 5.448C ěádu.
) Poznámka 5.149 ěádu.
) Poznámka 5.282 ěádu.

71
72
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(4) Využívání kmitoþtĤ stanicemi amatérské služby a družicové amatérské služby se
Ĝídí zvláštním právním pĜedpisem73).
ýlánek 22
Informace týkající se budoucího vývoje v amatérské službČ a družicové amatérské
službČ
V souþasnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány zmČny ve
využití pásma tČmito službami.

Oddíl 11
ZávČreþná ustanovení
ýlánek 23
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se opatĜení obecné povahy, þást plánu využití rádiového spektra
þ. PV-P/24/07.2006-24 pro kmitoþtové pásmo 4200–5925 MHz ze dne 14. þervence 2006.
ýlánek 24
Úþinnost
Tato þást plánu využití rádiového spektra nabývá úþinnosti dnem 1. srpna 2012.
OdĤvodnČní
ÚĜad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatĜením obecné povahy þást plánu
využití rádiového spektra þ. PV-P/24/06.2012-9 (dále jen „þást plánu“), kterou se stanoví
technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitoþtĤ od 4200 MHz
do 5925 MHz radiokomunikaþními službami.
Tato þást plánu vychází z principĤ zakotvených v zákonČ a evropské legislativČ,
zejména ve smČrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoleþném pĜedpisovém
rámci pro sítČ a služby elektronických komunikací ve znČní smČrnice 2009/140/ES74)
a v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady þ. 676/2002/EC o regulaþním rámci pro
politiku rádiového spektra v Evropském spoleþenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) a dále
z principĤ stanovených ve spoleþné þásti plánu využití rádiového spektra þ. PV/10.2005-35.
Toto opatĜení obecné povahy nahrazuje þást plánu využití rádiového spektra
þ. PV-P/24/07.2006-24 pro kmitoþtové pásmo 4200–5925 MHz. DĤvodem vydání této þásti
plánu je zejména aktualizace odkazĤ na platné harmonizaþní dokumenty, opatĜení obecné
povahy, ustanovení Radiokomunikaþního Ĝádu Mezinárodní telekomunikaþní unie
a promítnutí závČrĤ SvČtové radiokomunikaþní konference WRC-12, které se v tomto pásmu
týkají zejména nových pĜidČlení leteckým službám.
V þlánku 2 jsou uvedeny informace z plánu pĜidČlení kmitoþtových pásem (Národní
kmitoþtová tabulka). ZároveĖ je uveden harmonizaþní zámČr, tj. pĜidČlení radiokomunikaþním
službám a využití aplikacemi podle Zprávy ERC þ. 25 – Evropská tabulka pĜidČlení kmitoþtĤ
a aplikací. Z využití jsou uvedeny hlavní aplikace a další detaily jsou popsány v oddílech
73

) Vyhláška þ. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikaþní služby.
) SmČrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES, kterou se mČní smČrnice 2002/21/ES o spoleþném
pĜedpisovém rámci pro sítČ a služby elektronických komunikací, smČrnice 2002/19/ES o pĜístupu k sítím
elektronických komunikací a pĜiĜazeným zaĜízením a o jejich vzájemném propojení a smČrnice 2002/20/ES
o oprávnČní pro sítČ a služby elektronických komunikací.

74
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vČnovaných jednotlivým radiokomunikaþním službám. NovČ je tabulka na základČ výsledkĤ
WRC-12 doplnČna v þásti „harmonizaþní zámČr“ o informace týkající se jak nových pĜidČlení
(tj. letecké pohyblivé službČ v pásmu 5030–5150 MHz a družicové letecké pohyblivé službČ
(R) v pásmu 5000–5150 MHz), tak i ukonþení pĜidČlení (v pásmu 5091–5150 MHz bude
ukonþeno pĜidČlení družicové pevné službČ).
ýlánek 3 uvádí charakteristiku pásma s informacemi spoleþnými radiokomunikaþním
službám využívajícím popisované pásmo. DoplnČna je informace o využití pásma
mikrovlnnými pĜistávacími zaĜízeními MLS11), urþeným pro letecké prostĜedky k pĜesnému
pĜibližování na letištních plochách a pĜistávání.
V þlánku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, což v pĜípadČ pĜedmČtného pásma
znamená Radiokomunikaþní Ĝád15) a Dohodu HCM16).
Oddíl 2, který se týká podmínek využívání kmitoþtĤ v pohyblivé službČ, byl
aktualizován ve smyslu aktualizace odkazĤ na platné harmonizaþní dokumenty a opatĜení
obecné povahy. Podmínky týkající se využívání pásma 4400–5000 MHz reportážními spoji
v aplikacích SAB/SAP jsou pĜeneseny do oddílu týkajícího se pevné služby. ZmČna zaĜazení
aplikací SAB/SAP do pevné služby lépe odpovídá charakteru využívání služby.
ýlánek 7 o souþasném stavu v letecké pohyblivé a družicové letecké pohyblivé
služby je novČ zaĜazen do þásti plánu využití. V souladu s plánem pĜidČlení rádiového
spektra je uvedeno pĜidČlení letecké pohyblivé službČ v pásmu 5091–5150 MHz.
ýlánek 8 s budoucím vývojem v letecké pohyblivé a družicové letecké pohyblivé
službČ informuje o závČrech WRC-12. Pásmo 5091–5150 MHz bude pĜidČleno letecké
pohyblivé službČ (R) a pásmo 5000–5150 MHz bude v novém vydání ěádu pĜidČleno
družicové letecké pohyblivé službČ od 1. ledna 2013.
Do oddílu 4 s informacemi o pevné službČ byly pĜeneseny podmínky využívání
pásma 4400–5000 MHz aplikacemi SAB/SAP, urþenými pro tvorbu rozhlasového
a televizního vysílání nebo tvorbu programového obsahu.
ýlánek 11, který se týká družicové pevné služby, je doplnČn o informaci o ukonþení
udČlování individuálních oprávnČní k využívání rádiových kmitoþtĤ pozemskými stanicemi
modulaþních spojĤ negeostacionárních soustav družicové pohyblivé služby, které využívaly
kmitoþty v rámci pevné družicové služby. ZmČna byla indikována v pĜedchozím vydání této
þásti plánu.
ýlánek 12 o budoucím vývoji v družicové pevné službČ informuje o ukonþení pĜidČlení
pásma 5091–5150 MHz družicové pevné službČ od 1. ledna 2013 na základČ výsledkĤ
WRC-12. ZmČna bude promítnuta do nového vydání ěádu.
V oddílu 6 s podmínkami využívání kmitoþtĤ službou rádiového urþování jsou
aktualizovány informace o kmitoþtech radarĤ monitorujících srážkovou þinnost.
V oddílu 7 informujícím o službČ družicového rádiového urþování jsou uvedeny také
podmínky využívání kmitoþtĤ stanicemi služby družicové radionavigaþní, která je v souladu
s ustanovením 1.43 ěádu v kategorii družicové služby rádiového urþování.
V oddílu 8, který se týká souþasného stavu ve službČ kosmického výzkumu
a službČ družicového prĤzkumu ZemČ, byl v souladu s plánem pĜidČlení kmitoþtových pásem
vypuštČn odstavec informující o podružném pĜidČlení službČ kosmického výzkumu a službČ
družicového prĤzkumu ZemČ (pasivním) v úseku 4950–4990 MHz.
Oddíl 9 informuje o pĜidČlení pásem službČ radioastronomické, která kmitoþty sice
nevyužívá aktivnČ, ale má z hlediska ěádu nárok na ochranu pĜed rušením od ostatních
služeb.
Oddíl 10 informuje o podmínkách využívání kmitoþtĤ aplikacemi v amatérských
službách, které mají v popisovaných pásmech podružné pĜidČlení, tj. nesmí rušit služby,
kterým je pásmo pĜidČleno pĜednostnČ.

14/15

èástka 10/2012

27.

Telekomunikaèní vìstník

strana 304

Rozhodnutí o cenì è. CEN/4/06.2012-1 ve vìci zmìny povinnosti uložené na základì § 51 odst. 3
zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících
zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní úèinném v dobì vydání rozhodnutí,
rozhodnutím è. CEN/4/10.2010-78, podle § 51 odst. 8 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù, podniku s významnou tržní silou na trhu è. 4 – „Velkoobchodní (fyzický) pøístup k infrastruktuøe sítì (vèetnì sdíleného nebo plného zpøístupnìní
úèastnického vedení) v pevném místì“, spoleènosti Telefónica Czech Republic, a.s.
(reprodukce dokumentu na str. 305–315)
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(Poskytnutí SPV na základČ PROVIDE vþetnČ migrace
z xDSL služby úþastníka Ĝízení (v souþasnosti nazvané
Carrier Broadband a Carrier IP Stream))

1.2

ZmČna tĜídy služby plný pĜístup k úþastnickému
kovovému vedení bez zmČny pozice na
pĜedávacím rozvodu

195,-

(ZmČna tĜídy služby PPV na základČ CHANGE (COS) bez
zmČny pozice na PR)

1.3

ZmČna
tĜídy
služby
plný
pĜístup
k úþastnickému kovovému vedení se zmČnou
pozice na pĜedávacím rozvodu

598,-

(ZmČna tĜídy služby PPV na základČ CHANGE (COS) se
zmČnou pozice na PR)

1.4 a

ZmČna poskytovatele služby využívajícího plné
zpĜístupnČní úþastnického kovového vedení
bez zmČny tĜídy služby
(TRANSFER PPV
využívající PPV)

na

službu

jiného

ZmČna poskytovatele služby využívajícího
sdílený pĜístup k úþastnickému kovovému
1.4 b vedení bez zmČny tĜídy služby
(TRANSFER SPV
využívající SPV)

1.5 a

na

službu

jiného

991,-

poskytovatele

887,-

poskytovatele

Storno objednávky pĜed zavedením služby plné
zpĜístupnČní úþastnického kovového vedení

371,-

(Storno objednávky PPV – zpráva ABORT)

Storno objednávky pĜed zavedením služby
1.5 b sdílený pĜístup k úþastnickému kovovému
vedení

297,-

(Storno objednávky SPV – zpráva ABORT)

1.6

ZmČna
tĜídy
služby
sdílený
pĜístup
k úþastnickému kovovému vedení bez zmČny
pozice na pĜedávacím rozvodu

183,-

(ZmČna tĜídy služby SPV na základČ CHANGE (COS) bez
zmČny pozice na PR)

1.7

ZmČna
tĜídy
služby
sdílený
pĜístup
k úþastnickému kovovému vedení se zmČnou
pozice na pĜedávacím rozvodu

699,-

(ZmČna tĜídy služby SPV na základČ CHANGE (COS) se
zmČnou pozice na PR)

1.8

ZmČna služby sdílený pĜístup k úþastnickému
kovovému vedení na plné zpĜístupnČní
úþastnického kovového vedení

699,-

(ZmČna služby z SPV na PPV na základČ CONVERT)

1.9 a

ZĜízení
služby
plný
úþastnického vedení

pĜístup

k úseku

(Poskytnutí PPÚ na základČ PROVIDE vþetnČ migrace
z xDSL služby úþastníka Ĝízení (v souþasnosti nazvané
Carrier Broadband a Carrier IP Stream))

ZĜízení služby sdílený pĜístup
úþastnického kovového vedení

1 222,-

k úseku

1.9 b (Poskytnutí SPÚ na základČ PROVIDE vþetnČ migrace

1 090,-

z xDSL služby úþastníka Ĝízení (v souþasnosti nazvané
Carrier Broadband a Carrier IP Stream))

1.10

ZmČna tĜídy služby plné zpĜístupnČní úseku
úþastnického kovového vedení bez zmČny
pozice na pĜedávacím rozvodu
(ZmČna tĜídy služby PPÚ na základČ CHANGE (COS)
beze zmČny pozice na PR)
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598,-

(ZmČna tĜídy služby PPÚ na základČ CHANGE (COS) se
zmČnou pozice na PR)

1.12 a

ZmČna poskytovatele služby využívajícího plné
zpĜístupnČní úseku úþastnického vedení bez
zmČny tĜídy služby
(TRANSFER PPÚ
využívající PPÚ)

na

službu

jiného

ZmČna poskytovatele služby využívajícího
sdílený pĜístup k úseku úþastnického kovového
1.12 b vedení bez zmČny tĜídy služby
(TRANSFER SPÚ
využívající SPÚ)

1.13 a

na

službu

jiného

1 107,-

poskytovatele

1 079,-

poskytovatele

Storno objednávky pĜed zavedením služby plné
zpĜístupnČní úseku úþastnického kovového
vedení

762,-

(Storno objednávky PPÚ – zpráva ABORT)

Storno objednávky pĜed zavedením služby
1.13 b sdílený pĜístup k úseku úþastnického kovového
vedení

745,-

(Storno objednávky SPÚ – zpráva ABORT)

1.14

ZmČna služby sdílený pĜístup k úseku
úþastnického kovového vedení na plné
zpĜístupnČní úseku úþastnického vedení bez
zmČny tĜídy služby a pozice na pĜedávacím
rozvodu

183,-

(ZmČna služby z SPÚ na PPÚ na základČ CONVERT bez
zmČny tĜídy služby a pozice na PR)

1.15

ZmČna služby sdílený pĜístup k úseku
úþastnického kovového vedení na plné
zpĜístupnČní úseku úþastnického vedení se
zmČnou tĜídy služby a pozice na pĜedávacím
rozvodu

699,-

(ZmČna služby z SPÚ na PPÚ na základČ CONVERT se
zmČnou tĜídy služby a pozice na PR)

1.16
1.17

ýinnosti v dĤsledku nesprávného hlášení
poruchy
ZjištČní identifikace konkrétního úþastnického
kovového vedení – manuální zpracování

915,309,-

(MDF QUERY)

1.18

OvČĜení možnosti zĜízení požadované tĜídy
služby

1 434,-

(LQI)

1.19

OvČĜení výsledkĤ odmítnuté objednávky zĜízení
zpĜístupnČní úþastnického kovového vedení

590,-

(LQM)

1.20

ZĜízení a zpĜístupnČní kovového úþastnického
MaximálnČ ve výši aktuálnČ
vedení na základČ PROVIDE B (neaktivní úþtované maloobchodní ceny za
vedení)
zĜízení úþastnické stanice +
cenová položka zpĜístupnČní
1.1a

2. ceny za poskytnutí služeb zpĜístupnČní úþastnického kovového vedení nebo jeho
úseku uplatĖované mČsíþnČ:
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Maximální cena v Kþ bez danČ
z pĜidané hodnoty

Název služby

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
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MČsíþní pronájem jednoho úþastnického
kovového vedení pro službu plné zpĜístupnČní
úþastnického kovovému vedení
MČsíþní pronájem jednoho úþastnického
kovového vedení pro službu sdílený pĜístup
k úþastnickému kovovému vedení
MČsíþní pronájem jednoho úþastnického
kovového
vedení
pro
službu
plné
zpĜístupnČní úseku úþastnického vedení
MČsíþní pronájem jednoho úþastnického
kovového vedení pro službu sdílený pĜístup
k úseku úþastnického vedení

197,-

39,-

186,-

39,-

ZjištČní identifikace konkrétního úþastnického
kovového vedení

8,-

(Paušální mČsíþní cena za využívání systému MDF
QUERY on Line)

3. ceny za poskytnutí služeb kolokace uplatĖované jednorázovČ:
Maximální cena v Kþ bez danČ
z pĜidané hodnoty

Název služby
PĜedbČžné místní šetĜení
– 1 zpráva pĜedbČžného místního šetĜení
Podrobné místní šetĜení
3.2 a – 1 zpráva podrobného místního šetĜení pro
kolokaþní místnost
Podrobné místní šetĜení
3.2 b – další zpráva podrobného místního šetĜení pro
kolokaþní místnost
Poskytnutí kolokaþního prostoru
3.3
– skĜíĖ
Poskytnutí nebo rozšíĜení technologického
3.4
napájení 48V nebo 230V (nezálohované)
StínČný vnitĜní spojovací kabel a pásek na
hlavním rozvodu pĜidČlený Poskytovateli
3.5
– spojovací kabely v kapacitČ 96 párĤ –
poskytnutí nebo rozšíĜení
NestínČný vnitĜní spojovací kabel a pásek na
hlavním rozvodu pĜidČlený Poskytovateli
3.6
– spojovací kabely v kapacitČ 96 párĤ –
poskytnutí nebo rozšíĜení
StínČný vnitĜní spojovací kabel, metalický
2Mbit/s, vþetnČ digitálního rozvadČþe – pár –
poskytnutí nebo rozšíĜení/Kabel sbČrného
3.7
okruhu metalický – vþetnČ pásku na
pĜedávacím rozvodu – pár – poskytnutí nebo
rozšíĜení
3.8
Optický vnitĜní spojovací kabel vþetnČ
3.1

4/11

1 938,11 570,-

8 114,33 565,2 855,-

1 963,-

1 963,-

4 772,-

4 865,-
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16
3.17

3.18

3.19

3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
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optického rozvadČþe – pár vláken – poskytnutí
nebo rozšíĜení/Kabel sbČrného okruhu –
optický, vþetnČ optického rozvadČþe – pár –
poskytnutí nebo rozšíĜení
Zdroj nepĜetržitého napájení (UPS)
– jednotka UPS
VnČjší spojovací kabel – metalický – pro vnitĜní
nebo vnČjší prostĜedí, vþetnČ pásku na hlavním
rozvodu i pásku na pĜedávacím rozvodu
– spojovací kabely v kapacitČ 96 párĤ –
poskytnutí nebo rozšíĜení
VnČjší spojovací kabel stínČný – metalický –
pro vnitĜní nebo vnČjší prostĜedí, vþetnČ pásku
na hlavním rozvodu i pásku na pĜedávacím
rozvodu – spojovací kabely v kapacitČ 96 párĤ
– poskytnutí nebo rozšíĜení
Výdej þipové karty a realizace požadavku na
jeden pĜístup do kolokaþního prostoru
– za jednoho zamČstnance Nájemce a
kolokaþní místnost
Realizace požadavku na jeden další pĜístup do
kolokaþního prostoru
– za jednoho zamČstnance Nájemce a
kolokaþní místnost
Vstup s doprovodem – paušální poplatek
- jedna návštČva libovolného poþtu pracovníkĤ
Nájemce v jednom kolokaþním prostoru
Vstup s doprovodem – využití
– jedna zapoþatá hodina pĜístupu s
doprovodem v jednom kolokaþním prostoru
libovolného poþtu pracovníkĤ Nájemce
Deinstalace zaĜízení technologického napájení
48V nebo 230V (nezálohované)
Deinstalace nestínČného vnitĜního spojovacího
kabelu a pásku na HR pĜidČleného
Poskytovateli
Deinstalace nestínČného vnitĜního spojovacího
kabelu a pásku na HR pĜidČleného
Poskytovateli
Deinstalace stínČného vnitĜního spojovacího
kabelu, metalický 2 Mbit/s, vþetnČ digitálního
rozvadČþe/Kabelu sbČrného okruhu - metalický
Deinstalace optického vnitĜního spojovacího
kabelu vþetnČ optického rozvadČþe/Kabelu
sbČrného okruhu - optický
Deinstalace vnČjšího spojovacího kabelu –
metalický – pro vnitĜní a vnČjší prostĜedí
Deinstalace vnČjšího spojovacího kabelu
stínČného – metalický – pro vnitĜní a vnČjší
prostĜedí
Deinstalace zdroje nepĜetržitého napájení
(UPS)
Uvedení kolokaþního prostoru do pĤvodního
stavu
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3 818,-

2 340,-

2 340,-

1 308,-

810,-

2 066,-

626,-

1 946,1 946,-

1 946,-

3 743,-

3 743,1 946,1 946,3 743,7 892,-
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– skĜíĖ
Práce na projekþním prĤzkumu a schvalování
projektové dokumentace
– jeden projekt Nájemce, ke kterému je vydáno
stanovisko

13 416,-

4. ceny za poskytnutí služeb kolokace uplatĖované mČsíþnČ:
Maximální cena v Kþ bez danČ
z pĜidané hodnoty

Název služby

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

4.13

4.14

4.15

4.16
4.17

StínČný vnitĜní spojovací kabel a pásek na
hlavním rozvodu pĜidČlený Poskytovateli
– spojovací kabely v kapacitČ 96 párĤ
NestínČný vnitĜní spojovací kabel a pásek na
hlavním rozvodu pĜidČlený Poskytovateli
– spojovací kabely v kapacitČ 96 párĤ
StínČný vnitĜní spojovací kabel, metalický
2 Mbit/s, vþetnČ digitálního rozvadČþe
– pár
Optický vnitĜní spojovací kabel vþetnČ
optického rozvadČþe
– pár vláken
SpotĜeba energie
– kW pĜíkonu instalovaného zaĜízení
Poskytování napájení 48V nebo 230V– skĜíĖ
(nezálohované)
Pronájem kolokaþního prostoru
– umístČní jedné skĜínČ
Zdroj nepĜetržitého napájení (UPS)
– jednotka UPS
Kabel sbČrného okruhu – optický
– pár vláken
Pásek na hlavním rozvodu pro službu jiné
technické Ĝešení
Kabel sbČrného okruhu – metalický – pár
VnČjší spojovací kabel – metalický – pro vnitĜní
nebo vnČjší prostĜedí – spojovací kabely v
kapacitČ 96 párĤ
VnČjší spojovací kabel stínČný – metalický –
pro vnitĜní nebo vnČjší prostĜedí – spojovací
kabely v kapacitČ 96 párĤ
Nájem prostoru pro umístČní roštu Nájemce
v budovČ
– bČžný metr kabelového roštu
Nájem prostoru pro umístČní lišty Nájemce
v budovČ
– bČžný metr lišty
Nájem prostoru v kabelovém roštu nebo lištČ
úþastníka Ĝízení v budovČ
– bČžný metr pokládky jednoho kabelu
v kabelovém roštu nebo lištČ
Nájem prostoru pro umístČní antény na stĜeše
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614,-

463,-

36,-

75,2 624,204,5 856,568,63,266,35,586,-

738,-

82,-

46,-

12,1 927,-
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4.18

4.19

4.20

Nájem prostupu do budovy
– bČžný metr pokládky jednoho kabelu
v kabelovém roštu nebo lištČ
Nájem prostoru pro vybudování prostupu do
budovy z pozemku úþastníka Ĝízení mimo
budovu do kabelovny v budovČ
– bČžný metr kabelové trasy
Nájem prostoru pro umístČní kabelu nájemce
na pozemku, v kabelovodu nebo kolektoru
úþastníka Ĝízení mimo budovu
– bČžný metr kabelové trasy
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12,-

82,-

12,“

II.
1. Pro novČ uzavírané smluvní vztahy je úþastník Ĝízení povinen sjednávat ceny podle
výroku I. rozhodnutí ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. V ostatních pĜípadech je úþastník Ĝízení povinen sjednat ceny v souladu s regulací
cen podle þásti I. výroku tohoto rozhodnutí nejpozdČji od prvního dne tĜetího mČsíce
následujícího po mČsíci, ve kterém došlo k nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
OdĤvodnČní:
ýeský telekomunikaþní úĜad (dále jen „ÚĜad“) provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2
Zákona analýzu trhu þ. 4 – velkoobchodní (fyzický) pĜístup k infrastruktuĜe sítČ (vþetnČ
sdíleného nebo plného zpĜístupnČní úþastnického vedení) v pevném místČ (dále jen „trh
þ. 4“), kterou vydal dne 12. kvČtna 2010 jako opatĜení obecné povahy þ. A/4/05.2010-6. Toto
opatĜení bylo dne 21. kvČtna 2010 uveĜejnČno v þástce 9/2010 Telekomunikaþního vČstníku.
Výsledky analýzy prokázaly, že trh þ. 4 není efektivnČ konkurenþním trhem, neboĢ na nČm
pĤsobí podnik s významnou tržní silou. Rozhodnutím správního orgánu þ. SMP/4/09.2010-76
ze dne 1. záĜí 2010, které bylo vydáno pod þj. 69 910/2010-609/VI. vyĜ., a které nabylo
právní moci dne 3. záĜí 2010, byl úþastník Ĝízení stanoven jako podnik s významnou tržní
silou.
V pĜípadČ úþastníka Ĝízení analýzy dále prokázala, že jsou naplnČny podmínky pro
uložení cenové regulace podle § 56 a § 57 Zákona. Proto správní orgán navrhl povinnosti
související s regulací cen, které následnČ vydal rozhodnutím þ. CEN/4/10.2010-78, které
nabylo právní moci dne 18. Ĝíjna 2010.
PĜedmČtné rozhodnutí uložilo úþastníku Ĝízení povinnost sjednávat ceny služeb
zpĜístupnČní úþastnického vedení a prostĜedkĤ a služeb nezbytných k poskytování služeb
prostĜednictvím úþastnického vedení (kolokace) tak, aby nebyly pĜekroþeny maximální ceny
stanovené správním orgánem.
K þásti I. výroku
ÚĜad je povinen prĤbČžnČ sledovat a vyhodnocovat úþinky uložených nápravných
opatĜení na jednotlivé relevantní trhy i v období mezi analýzami. Podle § 56 odst. 3 Zákona
ÚĜad sleduje a vyhodnocuje úroveĖ cen, jež jsou pĜedmČtem regulace cen v oblasti
elektronických komunikací. V pĜípadČ, kdy ÚĜad dospČje k názoru, že je tĜeba úroveĖ
stanovených cen upravit, postupuje podle § 51 odst. 8 zákona, protože se nejedná o uložení
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nové povinnosti, ale o zmČnu povinnosti, která již na relevantním trhu existuje a která byla
pĜedpokládána v analýze.
ÚĜad je podle ustanovení § 56 odst. 4 Zákona povinen pĜi uplatĖování cenové
regulace brát do úvahy ochranu zájmu subjektu, jehož ceny jsou regulovány tak, aby cena
plynoucí z rozhodnutí ÚĜadu byla pĜinejmenším nákladová. Z tohoto dĤvodu správní orgán
provČĜil, zda ceny stanovené v rozhodnutí o cenČ þ. CEN/4/10.2010-78, pokrývají náklady za
poslední uzavĜené úþetní období v souladu s výše uvedeným ustanovením Zákona a zda
jsou tedy pĜinejmenším nákladovČ orientovány.
Výpoþet mČsíþních cen byl proveden s využitím nákladového modelu LRIC a výpoþet
jednorázových cen s využitím metody ABC. Stanovené ceny zohledĖují efektivní a úþelnČ
vynaložené náklady, pĜíslušná rizika a návratnost investic v pĜimČĜeném þasovém období
v souladu s § 57 odst. 3 Zákona. Procento návratnosti vloženého kapitálu pĜed zdanČním
WACC bylo použito ve výši 8,26 %, tedy ve výši stanovené v opatĜení obecné povahy
þ. OOP/4/03.2006-3, ve znČní pozdČjších opatĜení. Na elektronické úĜední desce ÚĜadu byly
zveĜejnČny nákladové modely pro výpoþet cen služeb zpĜístupnČní a kolokace – pod þj.
13 182/2006-611 „Nákladový model pro zpĜístupnČní prostĜedkĤ a služeb nezbytných
k poskytování služeb prostĜednictvím úþastnického kovového vedení (kolokace)“ a pod þj.
18 859/2006-611 „Nákladový model pro služby velkoobchodního plného pĜístupu
k úþastnickému kovovému vedení nebo sdíleného pĜístupu k úþastnickému kovovému
vedení nebo úseku úþastnického kovového vedení sítČ pro úþely poskytování služeb
elektronických komunikací“.
ÚĜad provČĜil úroveĖ nákladĤ za rok 2010, tedy za poslední uzavĜené auditované
úþetní období, pĜedložené úþastníkem Ĝízení a upravil na základČ státní kontroly nČkteré ze
vstupních hodnot do nákladových modelĤ. ÚĜad upravil délku životnosti nČkterých aktiv
a upravil udávanou hodnotu rozlohy prĤmČrné kolokaþní místnosti, na základČ výsledkĤ
zjištČných bČhem státní kontroly kolokaþních místností (þj. 40 881/2007-620). Dále ÚĜad
zohlednil vývoj cen nČkterých vstupních hodnot (mČdČných kabelĤ) na základČ prĤmČrných
meziroþních zmČn v letech 2009 a 2010 vypoþítaných na základČ podkladĤ publikovaných
SvČtovou bankou.
Oproti rozhodnutí o cenČ þ. CEN/4/10.2010-78 došlo k rozþlenČní souhrnné služby
deinstalace zaĜízení do služeb deinstalace pro jednotlivá aktiva v obdobné struktuĜe, v jaké
lze tato aktiva instalovat. DĤvodem je zmČna alokace þásti nákladĤ u nČkterých typĤ
deinstalací z cen jednorázových služeb do cen mČsíþních služeb, ke kterému úþastník Ĝízení
pĜistoupil z dĤvodu pĜesunu vykonávaných þinností z vlastních zamČstnancĤ na
dodavatelskou spoleþnost (outsourcing), a které v nákladovém modelu novČ figurují jako
investice, které jsou do cen služeb promítány prostĜednictvím mČsíþních odpisĤ. Tato
skuteþnost je jednou z pĜíþin rĤstu i u dalších mČsíþních cen kolokace (napĜ. položek 4.2
nebo 4.6) a je naopak provázena poklesem souvisejících jednorázových cen za zĜízení
(napĜ. položek 3.6 nebo 3.4).
Nové maximální jednorázové ceny zpĜístupnČní klesnou v prĤmČru o 6,1 %,
maximální mČsíþní ceny zpĜístupnČní v prĤmČru o 16,1 % (z toho cena plného zpĜístupnČní
o 18,6 %). Pokud jde o kolokaci, jednorázové ceny se v prĤmČru sníží o 6 % a mČsíþní ceny
u nČkterých položek rostou (napĜ. u služby 4.2 NestínČný vnitĜní spojovací kabel a pásek na
hlavním rozvodu pĜidČlený Poskytovateli z pĤvodních 214 Kþ na 463 Kþ), ceny jiných služeb
naopak klesají (napĜ. služba 4.7 Pronájem kolokaþního prostoru z pĤvodních 6 626 Kþ na
5 856 Kþ).
ÚĜad úroveĖ maximálních cen opČtovnČ provČĜí po obdržení výsledkĤ oddČlené
evidence nákladĤ a výnosĤ úþastníka Ĝízení za rok 2011 a pĜepokládá, že nové maximální
ceny v korigované výši stanoví poþátkem roku 2013. V prĤbČhu roku 2013 budou ceny
zpĜístupnČní novČ vytvoĜeny na základČ nového modelu LRIC, na jehož tvorbČ ÚĜad aktuálnČ
pracuje.
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V mezinárodním srovnání provedeném Evropskou komisí k Ĝíjnu 2010
(16. Implementaþní zpráva) se ýeská republika po opakovaném snížení maximálních cen
dostává s prĤmČrnými mČsíþními náklady na plné zpĜístupnČní (mČsíþní cena plného
zpĜístupnČní v souþtu s 1/36 jednorázové ceny za zĜízení plného zpĜístupnČní) mírnČ pod
prĤmČr EU a prĤmČrnými mČsíþními náklady na sdílené zpĜístupnČní (mČsíþní cena
sdíleného zpĜístupnČní v souþtu s 1/36 jednorázové ceny za zĜízení sdíleného zpĜístupnČní)
pĜibližnČ 18 % pod prĤmČr EU.
Podle údajĤ spoleþnosti Cullen International SA, které má správní orgán k dispozici
vychází v kvČtnu 2012 jak prĤmČrné mČsíþní náklady na plné zpĜístupnČní tak i prĤmČrné
mČsíþní náklady na sdílené zpĜístupnČní pod evropským prĤmČrem.
K þásti II. výroku
Povinnost uplatĖovat ceny v souladu s cenovou regulací do dvou mČsícĤ od nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí byla u stávajících smluvních vztahĤ stanovena s ohledem na
lhĤty potĜebné ke sjednání zmČny a k provedení administrativních procesĤ souvisejících se
zmČnou smlouvy o zpĜístupnČní úþastnického kovového vedení. Pro novČ uzavírané smluvní
vztahy se tato lhĤta neuplatní a nové ceny se sjednají ke dni úþinnosti smlouvy
o zpĜístupnČní úþastnického kovového vedení.
***
S ohledem na uvedené bylo dne 12. bĜezna 2012 s úþastníkem Ĝízení zahájeno
správní Ĝízení ve vČci zmČny povinnosti uložené na základČ § 51 odst. 3 (ve znČní úþinném
v dobČ vydání rozhodnutí) Zákona rozhodnutím þ. CEN/4/10.2010-78, podle § 51 odst. 8
Zákona. Úþastník Ĝízení byl správním orgánem v zaslaném oznámení o zahájení správního
Ĝízení vyzván k vyjádĜení a navržení dĤkazĤ a byla mu poskytnuta lhĤta 14 dnĤ ode dne
doruþení oznámení.
V rámci þtrnáctidenní lhĤty k vyjádĜení se k zahájení správního Ĝízení nahlédl
úþastník Ĝízení do spisu dne 20. bĜezna 2012. Po seznámení se spisem úþastník Ĝízení
zaslal k zahájenému správnímu Ĝízení pĜipomínky dne 26. bĜezna 2012.
Úþastník Ĝízení navrhl pozmČnit pĤvodní znČní þásti II. Bodu 2 výroku tohoto
rozhodnutí ve znČní: „v ostatních pĜípadech je úþastník Ĝízení povinen sjednat ceny
v souladu s regulací cen podle þásti I. výroku tohoto rozhodnutí do dvou mČsícĤ do nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí“, tak, aby byl úþastník Ĝízení povinen v ostatních pĜípadech (tj.
pro stávající smluvní vztahy) sjednat ceny podle þásti I. výroku tohoto rozhodnutí nejpozdČji
od prvního dne tĜetího kalendáĜního mČsíce následujícího po mČsíci, ve kterém došlo
k nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. SvĤj požadavek odĤvodnil úþastník Ĝízení
nezbytností úprav fakturaþních systémĤ a dalších navazujících interních systémĤ a databází,
které jsou pro úþastníka Ĝízení komplikované, pokud úprava cen neprobíhá k prvnímu dni
urþitého kalendáĜního mČsíce, ale až v jeho prĤbČhu.
Správní orgán uznal argumentaci úþastníka Ĝízení a jeho pĜipomínce vyhovČl.
Úþastník Ĝízení nesouhlasil s prodloužením životnosti nČkterých aktiv z 20 na 23 let,
který správní orgán použil pĜi stanovení nové výše regulovaných cen. Úþastník Ĝízení uvedl,
že jím kalkulovaná životnost plnČ vyjadĜuje skuteþnou prĤmČrnČ dosahovanou životnost aktiv
využívaných k poskytování velkoobchodních služeb, jejichž ceny správní orgán rozhodnutím
o cenČ reguluje.
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Správní orgán neuznal pĜipomínku úþastníka Ĝízení a ponechal životnost daných aktiv
v modelu na 23 let. Takto nastavenou hodnotu životnosti používá správní orgán konzistentnČ
s postupem pĜi výpoþtu regulovaných cen za terminaci a originaci volání ve veĜejné telefonní
síti úþastníka Ĝízení poskytované v pevném místČ, kde tuto hodnotu uplatĖuje již od roku
2003 a rovnČž pĜi výpoþtu regulovaných cen kolokace. Úþastník Ĝízení sám v roce 2003
uvedl životnost aktiv v této výši pĜi cenové regulaci služeb propojení. Úþastník Ĝízení
nedoložil na podporu svého tvrzení žádné dĤkazy svČdþící ve prospČch zkrácení životnosti
pĜedmČtných aktiv.
***
Na základČ § 130 Zákona a podle Pravidel ýeského telekomunikaþního úĜadu pro
vedení konzultací na diskusním místČ správní orgán zveĜejnil návrh rozhodnutí vþetnČ výzvy
k uplatnČní pĜipomínek na diskusním místČ dne 6. dubna 2012. PĜipomínky k návrhu
rozhodnutí bylo možno uplatnit do 7. kvČtna 2012. V této lhĤtČ uplatnily pĜipomínky 2
dotþené subjekty.
ýást pĜipomínek poukazovala na rĤst cen u nČkterých jednorázových služeb
zpĜístupnČní a kolokace a požadovala po správním orgánu detailnČjší analýzu a rozšíĜení
odĤvodnČní o pĜíþiny rĤstu zmínČných položek (napĜ. položek 1.1 a – ZĜízení služby plné
zpĜístupnČní úþastnického kovového vedení, 4.2 – NestínČný vnitĜní spojovací kabel a pásek
na hlavním rozvodu pĜidČlený Poskytovateli – spojovací kabely v kapacitČ 96 párĤ nebo 4.6 –
Poskytování napájení 48V nebo 230V– skĜíĖ (nezálohované)).
Správní orgán pĜipomínce þásteþnČ vyhovČl a rozšíĜil odĤvodnČní k þásti I. výroku
tohoto rozhodnutí v tom smyslu, že jako jeden z hlavních dĤvodĤ rĤstu mČsíþních cen
u zmínČných položek explicitnČ uvedl zmČnu v alokaci nČkterých nákladĤ z cen
jednorázových služeb do cen mČsíþních služeb. Zvyšování mČsíþních cen je zároveĖ
doprovázeno poklesem jednorázových cen. Tato skuteþnost již v odĤvodnČní uvedena byla,
pĜiþemž z ní však nebylo patrné, že je rovnČž jednou z pĜíþin rĤstu cen u zmiĖovaných
položek. Naopak þásti požadující další analýzu zvýšení cen správní orgán nevyhovČl, neboĢ
se vyhodnocováním nákladĤ pĜedložených úþastníkem Ĝízení vČnoval dostateþnČ již pĜed
zahájením správního Ĝízení, a to rovnČž v rámci samostatné státní kontroly.
Jeden subjekt v rámci svých pĜipomínek požadoval použít srovnání velkoobchodních
regulovaných cen, které jsou v ýeské republice nastaveny pro trh velkoobchodního
fyzického pĜístupu k infrastruktuĜe sítČ, s regulovanými cenami pro tento trh v dalších
þlenských státech Evropské unie. U tohoto srovnání rovnČž požadoval analýzu trendu vývoje
maximálních cen urþených rozhodnutími o cenČ s tím, že by byly analyzovány pĜedevším
pĜíþiny tohoto trendu.
Správní orgán pĜipomínce þásteþnČ vyhovČl, a do odĤvodnČní, nad rámec povinnosti
odĤvodnit zpĤsob výpoþtu regulovaných cen, zaĜadil doplĖující srovnání prĤmČrných
mČsíþních nákladĤ na plné a sdílené zpĜístupnČní, vypoþítaných pro ýeskou republiku z cen
z tohoto rozhodnutí o cenČ, na základČ posledních dostupných hodnot publikovaných
Evropskou komisí za celou EU. Požadavek na analýzu trendu vývoje maximálních cen
nepovažuje správní orgán v souvislosti s vydáním tohoto rozhodnutí o cenČ, které stanoví
ceny na základČ posledních dostupných nákladĤ, za relevantní, a proto mu nevyhovČl.
VypoĜádání pĜipomínek zveĜejnil správní orgán na diskusním místČ na svých
internetových stránkách dne 18. kvČtna 2012.
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B. Informativní èást
28.

Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èásti plánu využití rádiového spektra
è. PV-P/10/XX.2012-Y pro kmitoètové pásmo 470–960 MHz

Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, že v souladu s § 130 odst. 1 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), a podle èl. 5 odst. 1
Pravidel Èeského telekomunikaèního úøadu pro vedení konzultací na diskusním místì, zveøejnil dne 26. èervna
2012 na internetové stránce Úøadu v sekci Diskusní místo návrh opatøení obecné povahy – èást plánu využití
rádiového spektra è. PV-P/10/XX.2012-Y pro kmitoètové pásmo 470–960 MHz.
èj. ÈTÚ-68 903/2012-605
odbor mezinárodních vztahù

Oddíl právních subjektù
29.

Pøíloha – Vodafone Czech Republic a.s.

Referenèní nabídka – Smlouva o propojení veøejných komunikaèních sítí spoleènosti Vodafone Czech
Republic a.s.
Referenèní nabídka propojení spoleènosti Vodafone je zveøejnìna na internetových stránkách spoleènosti na adrese:
www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/pro-obchodni-partnery/ostatni-dokumenty/sluzby-pro-operatory1
Aktualizované znìní èásti Pøílohy C1 – Konkrétní výše cen za poskytované služby
(reprodukce pøílohy na str. 317–318)
Aktualizované znìní èásti Pøílohy E – Adresy a kontaktní osoby
(reprodukce pøílohy na str. 319–320)
Kontaktní osoba pro pøílohu: Petr Bìlina, senior marketing specialist, Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, tel. 776 971 584

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK – publikaèní sbírka v oblasti elektronických komunikací • ISSN 0862-724X • Evidenèní èíslo MK ÈR E 14 171 • Vydává:
ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD, Praha se sídlem Sokolovská 219, Praha 9; tel.: 224 004 111, fax: 224 004 830, e-mail: podatelna@ctu.cz • Odpovìdný
redaktor: Ing. Jan Sedláèek, tel.: 224 004 571, GSM: 773 600 791, fax: 224 004 822, e-mail: sedlacekj@ctu.cz • Poštovní adresa: Èeský telekomunikaèní úøad,
poštovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025 • Vychází v elektronické verzi na portálu veøejné správy – http://portal.gov.cz/ v èásti Zákony • K dispozici souèasnì
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KONKRÉTNÍ VÝŠE CEN ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1.

Služba koncového volání

1.1

Cena za propojení pro službu koncového volání do sítě Vodafonu, kterou se zavazuje
zaplatit společnost ...................... společnosti Vodafone, činí (cena za délku volání):
1,08 Kč/min

2.

Cena za službu vyhledání přeneseného telefonního čísla poskytovaná společností
Vodafone

2.1

Cena za službu vyhledání přeneseného telefonního čísla, kterou se zavazuje zaplatit
společnost ...................... společnosti Vodafone, činí:
1,62 Kč/vyhledání

3.

Cena za službu ukončení provozu na účastnické telefonní číslo provozované jiným
mobilním operátorem než Vodafone.

3.1

Cena za službu ukončení provozu na účastnické telefonní číslo provozované jiným
mobilním operátorem, kterou se zavazuje zaplatit společnost ...................... společnosti
Vodafone, činí (cena za délku volání):
1,32 Kč/min

4.

Cena za Službu přenosu telefonních mobilních čísel mezi smluvními stranami

4.1

Cena za Službu přenosu telefonních mobilních čísel, kterou hradí přejímající operátor
opouštěnému operátorovi je rozlišena podle typu objednávky (ceny platné od 1.2.2011):

a)

Cena za jednoduchou objednávku (jedno MSISDN):

i.
čísla:

P2 - cena účtovaná opouštěným operátorem za úspěšně dokončený proces přenesení
268,00 Kč/MSISDN

b)

Cena za komplexní objednávku (více MSISDN):

i.
P1 - cena účtovaná opouštěným operátorem v případě úspěšné autorizace (cena P1 je
určena pouze k pokrytí přírůstkových administrativních nákladů přímo způsobených a efektivně
vynaložených v souvislosti se zpracováním objednávky žadatele o přenesení telefonního čísla):
83,00 Kč/objednávku
ii.
P2 - cena účtovaná opouštěným operátorem za úspěšně dokončený proces přenesení
čísla (cena P2 je určena pouze k pokrytí dodatečných nákladů způsobených a efektivně
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vynaložených v rámci fáze procesu přenesení čísla od momentu úspěšné autorizace do
momentu úspěšného přenesení čísla ze sítě opouštěného operátora):
185,00 Kč/ za každé MSISDN
v rámci dané objednávky
5.

Ceny za Služby související s propojením se sítí společnosti Vodafone

5.1

Společnost …………. je povinná zaplatit společnosti Vodafone jednorázový poplatek
20.000,-Kč za zřízení a roční údržbu každého jednoho rozhraní souvisejícího s jedním
tokem 2Mbit/s. Společnost Vodafone je oprávněn účtovat po prvním roce provozu
rozhraní společnosti ........... poplatek za roční správu každého jednoho rozhraní ve výši
5.000Kč.
Telekomunikační okruhy do bodů propojení společnosti Vodafone definovaných v Příloze
A1 zřizuje a zajišťuje společnost .......... . V konkrétních případech Vodafone nabízí možnost
dohody o spolupodílení se na nákladech na provoz spoje podle poměru využívaní
přenosové kapacity odchozím provozem vůči celkovému provozu vyměňovanému přes
toto propojení.

5.2

V případě, že okruh zřízený na základě žádosti společnosti …….. nebude žádnou ze stran využíván,
nese společnost ………. veškeré náklady na takovýto telekomunikační okruh.
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ADRESY A KONTAKTNÍ OSOBY

1. Obecně
Smluvní strany se dohodly, že všechna oznámení, informace, sdělení, stížnosti, námitky, žádosti a
požadavky pro účely této Smlouvy budou předávány prostřednictvím kontaktních míst.
Dále se smluvní strany dohodly, že každá určí pracoviště pro operativní řízení, které bude odpovídat
za řízení technického provozu.
Pro vzájemný styk obou smluvních stran budou k dispozici dále uvedená kontaktní místa.

2. K obchodním náležitostem Smlouvy:
a) Pro obchodní vztahy nad službami propojení:
Za Vodafone
Ing. Jan Slabihoud

Vinohradská 167
100 00 Praha 10
tel: +420 776 971 111
e-mail: jan.slabihoud@vodafone.com

b) Pro operativní řešení otázek souvisejících s národními službami propojení:
Za Vodafone
Ing. Petr Bělina

Vinohradská 167
100 00 Praha 10
tel: +420 776 971 111
e-mail: petr.belina@vodafone.com

c) Pro operativní řešení otázek souvisejících s mezinárodními službami propojení:
Za Vodafone
Ing. Jiří Němeček

Vinohradská 167
100 00 Praha 10
tel: +420 776 971 111
e-mail: jiri.nemecek@vodafone.com

3. K právním náležitostem Smlouvy:
a) V případě zásadních sporů mezi smluvními stranami vstoupí v jednání následující
zástupci obou stran:
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Za Vodafone
Mgr. Jan Klouda

Vinohradská 167
100 00 Praha 10
tel: +420 776 971 111
e-mail: jan.klouda@vodafone.com

b) Pro řešení právních otázek souvisejících se službami propojení:
Za Vodafone
Mgr. Tomáš Voleman

Vinohradská 167
100 00 Praha 10
tel: +420 776 971 111
e-mail: tomas.voleman@vodafone.com

4. Pro řešení otázek souvisejících s rozšiřováním koncových propojovacích bodů sítí,
technickou realizací nových služeb, řízení testovacího a trvalého provozu včetně
technické a provozně technické koncepční podpory:
Za Vodafone
Ing. Martin Štěch

Vinohradská 167
100 00 Praha 10
tel: +420 776 971 111
e-mail: martin.stech@vodafone.com

5. Pro osobní předávání provozních podkladů podle Přílohy D, odúčtováním a účtováním:
Za Vodafone
Ing. Jana Köppelová

Vinohradská 167
100 00 Praha 10
tel: +420 776 971 111
e-mail:jana.koppelova@vodafone.com

6. Technická podpora pro operativní řízení provozu v případě zásadních problémů
propojení jako jsou např. rozsáhlé výpadky sítě, změny databáze a pod.:
Za Vodafone
Národní centrum
řízení sítě (NMC)
Ricany-HiTec

Zděbradská 75, Jažlovice,
okres Praha-východ
251 01 Říčany u Prahy
tel.: +420 776 972 420
tel.: +420 323 612 421
e-mail: noc@vodafone.cz
e-mail: ops@vodafone.cz
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