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Praha 13. listopadu 2012
ýj. ýTÚ-206 839/2012-613
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. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 zákona
a 12 vydává opatĜením obecné povahy
všeobecné oprávnČní þ. VO-R/1/11.2012-13
k provozování uživatelských terminálĤ rádiových sítí elektronických komunikací.
ýlánek 1
Úvodní ustanovení
Podmínky provozování pĜístrojĤ 1), 2) vztahující se na provozování vysílacích
rádiových zaĜízení pozemní pohyblivé, pevné a družicové služby, která jsou souþástí
komunikaþních systémĤ (dále jen „terminál“), fyzickými nebo právnickými osobami v sítích,
jejichž provozovatelĤm bylo vydáno individuální oprávnČní k využívání rádiových kmitoþtĤ,
nebo které jsou v družicových sítích autorizovány provozovateli tČchto sítí a Ĝízeny
družicovým systémem, stanoví zákon a toto všeobecné oprávnČní podle § 10 odst. 1
zákona.
ýlánek 2
Spoleþné konkrétní podmínky
Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. m) zákona jsou:
(1) Terminály lze provozovat bez individuálního oprávnČní k využívání rádiových
kmitoþtĤ v sítích, jejichž provozovatelĤm jsou pĜidČleny rádiové kmitoþty individuálním
oprávnČním, nebo které jsou v pĜípadČ družicových sítí autorizovány provozovateli tČchto sítí
a Ĝízeny družicovým systémem.
(2) Terminály nesmí být provozovány s pĜídavnými zesilovaþi vysokofrekvenþního
výkonu ani s pĜevadČþi.
(3) V pĜípadČ, kdy byla v rámci individuálního oprávnČní k využívání rádiových
kmitoþtĤ vymezena geografická území, na nichž lze pĜidČlené rádiové kmitoþty využívat, je
možno provozovat terminály pouze v tČchto územích.
(4) Terminály nesmí zpĤsobovat škodlivé rušení uživatelĤm využívajícím rádiové
kmitoþty v rámci pĜednostní radiokomunikaþní služby na základČ individuálního oprávnČní.
1

)

2

)

§ 73 a 74 zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ
(zákon o elektronických komunikacích), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ .
PĜehled harmonizovaných norem vztahujících se k základním požadavkĤm stanoveným smČrnicí þ. 1999/5/ES
a naĜízením vlády þ. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikaþní
koncová zaĜízení, v platném znČní, zveĜejĖuje Evropská komise ve svých sdČleních na http://eur-lex.europa.eu.

IýO: 70106975
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(5) Terminály nesmí být elektricky ani mechanicky mČnČny.
(6) Terminály nesmí být používány pro propojování sítí elektronických komunikací.
ýlánek 3
Konkrétní podmínky pro terminály buĖkových digitálních
pozemních mobilních komunikaþních systémĤ
(1) Pomocí terminálĤ je možno využívat rádiové kmitoþty v tČchto úsecích rádiového
spektra:
Ozn. úseku

Kmitoþtový úsek – vysílání

Kmitoþtový úsek – pĜíjem

Pozn.

a

410–419,8 MHz

420–429,8 MHz

3

b

450–460 MHz

460–470 MHz

3

c

832–862 MHz

791–821 MHz

4 5

d

870–876 MHz

915–921 MHz

3

e

880–915 MHz

925–960 MHz

f

1710–1785 MHz

1805–1880 MHz

g1
g2
g3
h1
h2

1900–1920 MHz
1920–1980 MHz

2110–2170 MHz

2010–2025 MHz
2500–2570 MHz

2620–2690 MHz

2570–2620 MHz

3

)

)
)

), )
)

5

), 6)

5

), 6), 7), 8)
5

), 9)

5

), 9)

5

), 9)

5

), 10)
10

)

Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(04)06 – Rozhodnutí ECC z 19. bĜezna 2004 (aktualizované 9. prosince 2011) –
o dostupnosti kmitoþtových pásem pro zavádČní širokopásmového digitálního PMR/PAMR pozemní pohyblivé
služby v pásmech 400 MHz a 800/900 MHz.
4
) Rozhodnutí Komise 2010/267/EU z 6. kvČtna 2010 o harmonizovaných podmínkách využívání kmitoþtového pásma
790–862 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Evropské unii.
5
) Rozhodnutí ECC/DEC/(12)01 z 1. þervna 2012 o výjimce z individuálního povolování a o volném pohybu
a používání pozemských a družicových mobilních terminálĤ provozovaných pod kontrolou sítČ.
6
) SmČrnice evropského parlamentu a rady 2009/214/ES z 16. záĜí 2009, kterou se mČní smČrnice Rady 87/372/EHS
o frekvenþních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veĜejných celoevropských buĖkových digitálních
pozemních mobilních komunikaþních systémĤ ve Spoleþenství; ProvádČcí rozhodnutí Komise 2011/251/EU
z 18. dubna 2011, kterým se mČní rozhodnutí 2009/766/ES, o harmonizaci kmitoþtových pásem 900 MHz a 1800
MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Spoleþenství;
rozhodnutí ERC/DEC/(98)21 z 23. listopadu 1998 o výjimce z individuálního povolování mobilních terminálĤ
DCS 1800 (známých též jako GSM 1800); þ. ERC/DEC/(00)06 z 19. Ĝíjna 2000 o globální cirkulaci, používání
a povolování pozemních a družicových pohyblivých terminálĤ IMT-2000; zpráva CEPT þ. 40 – Zpráva CEPT
Evropské komisi k pásmĤm 900/1800 MHz – „Studie kompatibility k provozu LTE a WiMAX v pásmech 800–
915/925–960 MHz a 1710–1785/1805–1880 MHz (pásma 900/1800 MHz)“.
7
) Za sítČ GSM 1800, jejichž provozovatelĤm bylo vydáno individuální oprávnČní k využívání rádiových kmitoþtĤ
a v nichž lze terminál provozovat, se považují i sítČ urþené k provozování mobilních komunikaþních služeb
v letadlech (MCA), provozované v letadle, jehož provozovateli bylo vydáno pĜíslušné individuální oprávnČní,
tj. OprávnČní letadlové stanice (Aircraft Station Licence) s mezinárodní platností, v nČmž je uvedena základnová
stanice systému MCA.
8
) Rozhodnutí Komise 2008/294/ES ze 7. dubna 2008, o harmonizovaných podmínkách využívání spektra pro
provozování mobilních komunikaþních služeb v letadlech (služeb MCA) ve Spoleþenství; rozhodnutí
þ. ECC/DEC/(06)07 z 1. prosince 2006 (aktualizované 13. bĜezna 2009), o harmonizovaném využívání kmitoþtových
pásem 1710–1785 a 1805–1880 MHz GSM systémy umístČnými na palubách letadel;
9
) Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC(06)01 z 24. bĜezna 2006, o harmonizovaném využívání spektra pro zemské systémy
IMT-2000/UMTS provozované v pásmech 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz a 2110–2170 MHz.
10
) Rozhodnutí komise þ. 2008/477/ES z 13. þervna 2008, o harmonizaci kmitoþtového pásma 2 500–2 690 MHz pro
zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Spoleþenství; Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(05)05 –
Rozhodnutí ECC z 18. bĜezna 2005 o harmonizovaném využití spektra pro systémy IMT-2000/UMTS provozované
v pásmu 2500–2690 MHz.
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(2) Terminály nesmí být provozovány v pĜímém módu (DMO – Direct Mode
Operation).
(3) Terminály využívající šíĜku rádiového kanálu > 200 kHz lze provozovat
s vyzáĜeným výkonem maximálnČ 1 W e.r.p. Tyto hodnoty musí být dodrženy pĜi jakékoliv
kombinaci výstupního výkonu terminálu a použité antény. Terminály v úsecích a, b, d
využívající šíĜku rádiového kanálu  200 kHz lze provozovat s vyzáĜeným výkonem
maximálnČ 2 W e.r.p.
(4) Terminály mohou být použity i jako stacionární – pevnČ zabudované do rĤzných
ústĜeden, GSM bran, apod., popĜípadČ mohou být pĜipojeny na vnČjší anténu.
(5) Další technické požadavky na provozování terminálĤ v systémech MCA 7) stanoví
PĜíloha þ. 1.
(6) Za terminály podle tohoto þlánku se považují i terminály povolené v þlenských
zemích CEPT, které pĜistoupily k rozhodnutí ERC þ. ERC/DEC/(95)01 z 1. prosince 1995
(aktualizovanému 18. bĜezna 2005 a 14. bĜezna 2008), o volném pohybu rádiových zaĜízení
v þlenských zemích CEPT a þ. ERC/DEC/(97)11 z 5. prosince 1997 o volném pohybu
a užívání mobilních terminálĤ DCS 1800 v þlenských zemích CEPT, rozšiĜující oblast
aplikací ERC/DEC/(95)01 11).

ýlánek 4
Konkrétní podmínky pro terminály pozemních mobilních sítí využívajících
úzkopásmovou technologii
(1) Pomocí terminálĤ je možno využívat rádiové kmitoþty v tČchto úsecích rádiového
spektra:
Ozn. úseku

Kmitoþtový úsek –
vysílání

Kmitoþtový úsek – pĜíjem

Typ sítČ

a

410,0–419,8 MHz

420,0–429,8 MHz

TETRA 12)

b

455,74–457,38 MHz

465,74–467,38 MHz

PMR/PAMR 13)

Pozn.

(2) Terminály lze provozovat s vyzáĜeným výkonem maximálnČ 10 W e.r.p.
(3) Efektivní výška antény nepohyblivých terminálĤ v úseku c, vypoþtená metodou
podle Doporuþení ITU-R P.1546, mĤže být nejvýše 30 m.

11

) Seznam zemí, které pĜistoupily k tČmto rozhodnutím, a další informace jsou k dispozici na internetové adrese
www.cept.org.
) Terrestrial Trunked Radio – pozemní svazková rádiová síĢ.
13
) PMR – Private Mobile Radio, soukromé nebo firemní pohyblivé rádiové sítČ a spoje; PAMR – Public Access Mobile
Radio, sítČ PMR s pĜístupovým bodem do veĜejných sítí.
12
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ýlánek 5
Konkrétní podmínky pro terminály v širokopásmových pĜístupových sítích
(1) Pomocí terminálĤ je možno využívat rádiové kmitoþty v tČchto úsecích rádiového
spektra:
Ozn. úseku

Kmitoþtový úsek – vysílání

Kmitoþtový úsek – pĜíjem

a1

3410–3480 MHz

3510–3580 MHz

a2

3480–3500 MHz
nebo 3580–3600 MHz

3580–3600 MHz
nebo 3480–3500 MHz

b

25,557–25,781 GHz

24,549–24,773 GHz

c

27,8285–27,9405 GHz

Pozn.
14

), 15)

14

), 15)

16

)

d1

28,8365–28,9485 GHz

27,8285–27,9405 GHz

16

d2

28,9485–29,2285 GHz

27,9405–28,2205 GHz

16

)
)

(2) Terminály nesmí být provozovány v pĜímém módu (DMO – Direct Mode
Operation).
(3) V úsecích c, d1 a d2 musí terminály novČ uvádČné do provozu po 1. bĜeznu 2011
používat automatické Ĝízení vysílacího výkonu.
(4) V úseku d1 je možné provozovat terminály pouze v sítích, jejichž provozovatelĤm
bylo dĜíve vydáno individuální oprávnČní k využívání rádiových kmitoþtĤ, a to nejdéle do
31. prosince 2014, pokud není v individuálním oprávnČní stanoveno jinak.

14

) Doporuþení CEPT/ERC/REC 14–03 z 28. kvČtna 1997 – Harmonizované kmitoþtové rastry a bloková pĜidČlení pro
systémy s malou a stĜední kapacitou, provozované v pásmu 3400–3600 MHz; Rozhodnutí CEPT ECC/DEC/(11)06
z 9. prosince 2011 o harmonizovaném kmitoþtovém uspoĜádání pro mobilní a pevné komunikaþní sítČ využívající
pásma 3400–3600 MHz a 3600–3800 MHz
15
) Rozhodnutí Komise þ. 2008/411/ES, o harmonizaci kmitoþtového pásma 3400–3800 MHz pro zemské systémy
k poskytování služeb elektronických komunikací ve Spoleþenství.
16
) Rozhodnutí ECC/DEC/(05)01 z 18. bĜezna 2005 o využívání pásma 27,5–29,5 GHz pevnou službou a nekoordinovanými
pozemskými stanicemi v družicové pevné službČ (vzestupný smČr).
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ýlánek 6
Konkrétní podmínky pro terminály pro komunikaci pomocí družic
(1) Pomocí terminálĤ je možno využívat rádiové kmitoþty v tČchto úsecích rádiového
spektra:
Ozn.
úseku

Kmitoþtový úsek –
vysílání (vzestupný
smČr)

Kmitoþtový úsek –
pĜíjem (sestupný
smČr)

max. vyzáĜený výkon (VV) /
/max. spektrální hustota
e.i.r.p. (SH)

a

148,0–149,9 MHz

137–138 MHz

SH: 10 dBW /4 kHz

b

1610–1615,035 MHz

1613,8–1626,5 MHz;
2483,5–2500 MHz

urþuje provozovatel
družicové sítČ

c

1615,035–1621,185
MHz

1613,8–1626,5 MHz;
2483,5–2500 MHz

SH: –4 dBW /1,23 MHz

5

d

1621,185–1626,5
MHz

1613,8–1626,5 MHz;
2483,5–2500 MHz

VV: 10 dBW

5

e

1626,5–1660,5 MHz

1525–1559 MHz

urþuje provozovatel
družicové sítČ

f

1980–2010 MHz

2170–2200 MHz

urþuje provozovatel
družicové sítČ

10,70–12,75 GHz

VV max. 60 dBW; v pĜípadČ
provozu s více nosnými
nesmí celkový VV pĜekroþit
tuto hodnotu. Výkon
dodávaný do antény
max. 3 dBW.

14,00–14,50 GHz

g1

g2

14,00–14,50 GHz

10,70–12,75 GHz

VV: 50 dBW

h

29,50–30,00 GHz

10,70–12,75 GHz;
19,70–20,20 GHz

urþuje provozovatel
družicové sítČ

Pozn.
17

)

5

), 18)
), 18)
), 18)

5

), 18)

5

), 18)

19

)

družicová
letecká
pohybl.
služba 20)
19

)

(2) Terminály smí být provozovány v pĜímém módu (DMO – Direct Mode Operation,
tj. pĜímá komunikace mezi pozemskými terminály navzájem) pouze v úseku f, kde mĤže být
v rámci sítí družicové pohyblivé služby uskuteþĖováno spojení mezi pohyblivou pozemskou
stanicí a jednou nebo nČkolika komplementárními pozemními stanicemi s pevným stanovištČm.
(3) Terminály v úseku
radioastronomické služby.

b

nesmí

17

zpĤsobovat

škodlivé

rušení

stanicím

) Rozhodnutí ERC/DEC/(99)06 z 10. bĜezna 1999 (aktualizované 27. þervence 2000), o harmonizaci zavádČní
družicových personálních komunikaþních systémĤ provozovaných v pásmech pod 1 GHz (S-PCS <1 GHz).
18
) Rozhodnutí ECC/DEC/(07)04 z 21. 12. 2007 o volném pohybu a používání pohyblivých družicových terminálĤ
provozovaných v kmitoþtových pásmech v rozsahu 1–3 GHz pĜidČlených družicové pohyblivé službČ;
ECC/DEC/(07)05 z 21. 12. 2007 o výjimce z individuálního povolování pozemních pohyblivých družicových
terminálĤ provozovaných v kmitoþtových pásmech v rozsahu 1–3 GHz pĜidČlených družicové pohyblivé službČ;
Rozhodnutí Evropské komise þ. 2007/98/ES z 14. 2. 2007, o harmonizovaném využívání rádiového spektra
v kmitoþtových pásmech 2 GHz pro realizaci systémĤ poskytujících družicové pohyblivé služby.
19
) Rozhodnutí ERC/DEC/(98)15 z 23. 11. 1998, o vyjmutí terminálĤ Omnitracs pro systém Euteltracs z režimu
individuálního povolování; ECC/DEC/(03)04 z 17. 10. 2003 o výjimce z individuálního povolování terminálĤ VSAT
v kmitoþtových pásmech 14,25–14,5 GHz (vzestupný smČr) a 10,7–11,7 GHz (sestupný smČr); ECC/DEC/(06)02
z 24. 3. 2006 o vyjmutí družicových interaktivních terminálĤ s malým e.i.r.p. (LEST) provozovaných v kmitoþtových
pásmech 10,70–12,75 GHz nebo 19,70–20,20 GHz (sestupný smČr) a 14,00–14.25 GHz nebo 29,50–30,00 GHz
(vzestupný smČr); ECC/DEC/(06)03 z 24. 3. 2006 o vyjmutí družicových interaktivních terminálĤ s vysokým e.i.r.p.
(HEST) provozovaných v kmitoþtových pásmech 10,70–12,75 GHz nebo 19,70–20,20 GHz (sestupný smČr)
a 14,00–14.25 GHz nebo 29,50–30,00 GHz (vzestupný smČr).
20
) Rozhodnutí ECC/DEC/(05)11 z 24. 10. 2005 o volném pohybu a využívání pozemských stanic na palubách letadel
v kmitoþtových pásmech 14–14,5 GHz (vzestupný smČr), 10,7–11,7 GHz (sestupný smČr) a 12,5–12,75 GHz
(sestupný smČr).
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(4) Maximální úroveĖ nežádoucího vyzaĜování v úseku d je –70 dBW/MHz.
(5) V úseku e lze využívat kmitoþty v þásti 1 645,5–1 646,5 MHz/1 544,0–1 545,0 MHz
pouze pro tísĖovou a bezpeþnostní komunikaci.
(6) Terminály v úsecích g1 a h jsou souþástí družicových sítí pevné družicové služby,
družicové pozemní pohyblivé služby nebo družicové rozhlasové služby.
(7) Terminály v úseku g2 jsou souþástí družicových sítí družicové letecké pohyblivé
služby.
(8) Terminály v úsecích g1 a h mohou být provozovány pouze ve vzdálenosti vČtší
než 500 m od hraniþních plotĤ letišĢ.
(9) Využívání rádiových kmitoþtĤ v þásti 14,25–14,50 GHz úsekĤ g1 a g2 je zaĜazeno
do podružné služby 21) vĤþi stanicím pevné služby, terminály tedy nesmí zpĤsobovat škodlivé
rušení stanicím pevné služby; v þásti 14,47–14,50 GHz úseku g1 nesmí terminály navíc
zpĤsobovat škodlivé rušení stanicím radioastronomické služby.
(10) Terminály v úsecích g1 a g2 využívající pro pĜíjem kmitoþty z þásti 10,7–11,7 GHz
nemají nárok na ochranu pĜed škodlivým rušením od stanic pozemní pevné služby, resp.
radioastronomické služby.
(11) Další požadavky na technické parametry terminálĤ (vyzáĜený výkon, odstup
kanálĤ, typ modulace, kapacitu pĜenosu apod.) urþuje provozovatel družicové sítČ.
ýlánek 7
Konkrétní podmínky pro terminály v sítích zvláštního urþení
(1) Pomocí terminálĤ je možno využívat rádiové kmitoþty v tČchto úsecích rádiového
spektra:
Ozn.
úseku

Kmitoþtový úsek –
vysílání 22)

Kmitoþtový úsek –
pĜíjem 21)

Urþení

a

148,200–149,050 MHz

152,800–153,650 MHz

železniþní doprava

b

150,050–150,975 MHz

154,650–155,575 MHz

železniþní doprava

c

152,800–153,650 MHz

157,400–158,250 MHz

železniþní doprava

d

157,450–158,375 MHz

162,050–162,975 MHz

železniþní doprava

ukonþení provozu
31. 12. 2014

e

380,000– 384,9875 MHz

390,000– 394,9875 MHz

integrovaný
záchranný systém

technologie
TETRAPOL 23), 24)

f

457,400–458,450 MHz

467,400–468,450 MHz

železniþní doprava

g

876,0125–880,000 MHz

921,2–925,000 MHz

železniþní doprava

21

Pozn.

ukonþení provozu
31. 12. 2014

technologie
GSM-R

) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 pĜílohy k vyhlášce þ. 105/2010 Sb., o plánu pĜidČlení kmitoþtových pásem (národní
kmitoþtová tabulka).
22
) Jsou uvádČny stĜední kmitoþty rádiových kanálĤ.
23
) BuĖková svazková rádiová síĢ pro pĜenos hlasu a dat.
24
) Rozhodnutí ECC/DEC/(08)05 – Rozhodnutí ECC z 27. þervna 2008 o harmonizaci kmitoþtových pásem urþených
pro zavádČní digitálních rádiových aplikací ochrany veĜejnosti a krizové komunikace (PPDR) v pásmu 380–470 MHz.
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(2) Terminály v úsecích a, b, c, d, f, g mĤže provozovat pouze fyzická nebo právnická
osoba, která je držitelem platné licence k provozování drážní dopravy25) nebo fyzická nebo
právnická osoba vykonávající þinnosti související se zabezpeþením provozu dráhy a drážní
dopravy. Terminály v úseku e mohou provozovat pouze složky integrovaného záchranného
systému.
(3) Terminály smí být provozovány v pĜímém módu (DMO – Direct Mode Operation)
pouze v þásti 380,0–380,3/390,0–390,3 MHz úseku e a v þásti 876,0125–876,0625 MHz
úseku g a pouze za pĜedpokladu, že jsou registrovány do sítČ provozovatele, jemuž jsou
pĜíslušné kmitoþty pĜidČleny individuálním oprávnČním.
(4) V úsecích a, b, c, d, f musí terminály používat volací znaþky, které jednotlivým
terminálĤm pĜidČluje provozovatel sítČ ze souboru volacích znaþek pĜidČlených mu ÚĜadem.
(5) V úsecích a, b, c, d je maximální vyzáĜený výkon terminálĤ 10 W e.r.p., v úseku f
je maximální vyzáĜený výkon terminálĤ 6 W e.r.p.
(6) Terminály v úseku g mohou být použity i jako stacionární – pevnČ zabudované do
rĤzných ústĜeden, GSM bran, apod., popĜípadČ mohou být pĜipojeny na vnČjší anténu.
ýlánek 8
PĜechodné ustanovení
(1) Za terminál, který 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 terminál, u kterého ÚĜad rozhodl o schválení nebo
uznání typu rádiového zaĜízení podle § 10 zákona þ. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
a o zmČnČ dalších zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, pokud tento terminál byl uveden
na trh pĜed dnem 1. dubna 2003.
(2) Provozování terminálĤ vysílajících v úsecích 150,050–150,975 MHz
a 157,450–158,375 MHz podle þl. 7 odst. 2 (úseky b a d) musí být ukonþeno ke dni
31. prosince 2014.
ýlánek 9
Zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se všeobecné oprávnČní þ. VO-R/1/12.2008-17 k provozování
uživatelských terminálĤ sítí GSM a UMTS z 2. prosince 2008, zveĜejnČné v þástce 20/2008
Telekomunikaþního vČstníku.
(2) Zrušuje se všeobecné oprávnČní þ. VO-R/4/05.2009-6 k provozování terminálĤ
pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz z 14. kvČtna 2009, zveĜejnČné
v þástce 9/2009 Telekomunikaþního vČstníku.
(3) Zrušuje se všeobecné oprávnČní þ. VO-R/5/07.2005-18 k provozování
uživatelských terminálĤ rádiových sítí standardĤ TETRA a TETRAPOL z 20. þervence 2005,
zveĜejnČné v þástce 10/2005 Telekomunikaþního vČstníku.
(4) Zrušuje se všeobecné oprávnČní þ. VO-R/6/07.2005-19 k provozování terminálĤ
sítí pozemní pohyblivé služby v pásmu 450 MHz (hromadných rádiových sítí) z 20. þervence
2005, zveĜejnČné v þástce 10/2005 Telekomunikaþního vČstníku.
(5) Zrušuje se všeobecné oprávnČní þ. VO-R/9/05.2009-07 k provozování terminálĤ
pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1525 až 2200 MHz z 14. kvČtna 2009, zveĜejnČné
v þástce 9/2009 Telekomunikaþního vČstníku.

25

) § 24 a násl. zákona þ. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
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(6) Zrušuje se všeobecné oprávnČní þ. VO-R/11/11.2009-17 k provozování zaĜízení
neveĜejné rádiové sítČ pozemní pohyblivé služby pro úþely železniþní dopravy v pásmech
150 MHz a 450 MHz z 25. listopadu 2009, zveĜejnČné v þástce 21/2009 Telekomunikaþního
vČstníku.
(7) Zrušuje se všeobecné oprávnČní þ. VO-R/18/02.2011-2 k provozování terminálĤ
v pevných bezdrátových pĜístupových sítích v pásmech 3,5 GHz, 25 GHz a 28 GHz
z 8. února 2011, zveĜejnČné v þástce 1/2011 Telekomunikaþního vČstníku.
(8) Zrušuje se všeobecné oprávnČní þ. VO-R/19/08.2005-31 k provozování
uživatelských terminálĤ sítí GSM-R z 27. þervence 2005, zveĜejnČné v þástce 10/2005
Telekomunikaþního vČstníku.
(9) Zrušuje se všeobecné oprávnČní þ. VO-R/20/08.2005-32 k provozování
širokopásmových digitálních vysílacích rádiových zaĜízení v pásmech 400 MHz a 800/900 MHz
z 27. þervence 2005, zveĜejnČné v þástce 20/2008 Telekomunikaþního vČstníku.
(10) Zrušuje se všeobecné oprávnČní þ. VO-R/22/02.2007-2 k provozování terminálĤ
družicových systémĤ pro osobní komunikaci v kmitoþtovém pásmu 150 MHz z 8. února
2007, zveĜejnČné v þástce 5/2007 Telekomunikaþního vČstníku.
ýlánek 10
Úþinnost
Toto všeobecné oprávnČní nabývá úþinnosti dnem 1. ledna 2013.

OdĤvodnČní
ÚĜad vydává k provedení § 9 a § 12 zákona všeobecné oprávnČní
þ. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálĤ rádiových sítí elektronických
komunikací (dále jen „všeobecné oprávnČní“).
Všeobecné oprávnČní vychází z principĤ zakotvených v zákonČ, z kmitoþtových plánĤ
a harmonizaþních zámČrĤ Evropské unie a nahrazuje 10 všeobecných oprávnČní uvedených
v þl. 9 všeobecného oprávnČní a zrušených tímto þlánkem.
V þlánku 2 jsou uvedeny konkrétní podmínky provozování terminálĤ, které jsou pro
jednotlivé druhy terminálĤ a pro jednotlivé typy sítí, v nichž jsou terminály provozovány,
specifikovány v þláncích 3 až 7. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí CEPT a ze smČrnice
Evropského parlamentu a Rady þ. 1999/5/ES, o rádiových zaĜízeních a telekomunikaþních
koncových zaĜízeních a vzájemném uznávání jejich shody (dále jen „smČrnice RTTE“), jakož
i z požadavkĤ vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra.
Tato ustanovení ve smyslu þlánku 8 nebrání provozu zaĜízení uvedených na trh pĜed
úþinností všeobecného oprávnČní. ýlánek 8 rovnČž stanoví þasové omezení pro
provozování nČkterých terminálĤ. ýlánky 9 a 10 zrušují dosavadní všeobecná oprávnČní na
provozování terminálĤ a stanoví úþinnost všeobecného oprávnČní. PĜíloha þ. 1 stanoví další
technické požadavky na provozování terminálĤ v systémech MCA.
Po vydání všeobecných oprávnČní na terminály uvedených v þlánku 9 vydala Evropská
komise ProvádČcí rozhodnutí Komise 2011/251/EU z 18. dubna 2011, kterým se mČní
rozhodnutí 2009/766/ES, o harmonizaci kmitoþtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro
zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve
Spoleþenství. Dále byla vydána SmČrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/114/ES
z 16. záĜí 2009, kterou se mČní SmČrnice Rady þ. 87/372/EHS o frekvenþních pásmech
vyhrazených pro koordinované zavedení veĜejných celoevropských buĖkových digitálních
pozemních mobilních komunikaþních systémĤ ve Spoleþenství. V souvislosti
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PĜíloha þ. 1 k VO-R/1/11.2012-13

(7) Pro komunikaci na plavidle jsou urþeny kmitoþty 156,75 MHz (kanál þ. 15 dle
23
Technické
požadavky
na provozování
terminálĤ
MCA
dodatku ěádu
) a 156,85
MHz (kanál
þ. 17 dle dodatku
ěádu23v) systémech
s maximálním
e.r.p. 1 W.
(8) Projsou
využití
v rámci systému
Ĝíþníchpásmu
informaþních
služeb
RIS27) jsou
1. Terminály
provozovány
v kmitoþtovém
1710–1785
/1805–1880
MHz.v souladu
23
28
s dodatkem ěádu ) a rozhodnutím CEPT ) urþeny kmitoþty 161,975 MHz (AIS 1)
2. Terminály jsou provozovány ve výšce minimálnČ 3 000 m nad zemí.
a 162,025 MHz (AIS 2). Výstupní výkon stanice pro pĜenos AIS nesmí pĜekroþit 25 W.
3. Výstupní výkon terminálĤ je omezen prostĜednictvím základnové stanice v letadle (BTS)
na úroveĖ
0 dBm 156,525
ve všechMHz
fázích
komunikace,
vþetnČ
poþáteþního
(9) Kmitoþet
(kanál
þ. 70 dle
dodatku
ěádu23)pĜístupu.
je podle poznámky
26
29
ěádu
) urþense
pronacházejí
námoĜní na
pohyblivou
služburegistrovaného
výhradnČ pro mód
DSCrepublice.
) pĜi tísĖové, pilnostní
4.
Terminály
palubČ letadla
v ýeské
a bezpeþnostní komunikaci nebo pĜi volání. Podmínky využívání tohoto kmitoþtu jsou
5. Ekvivalentní izotropicky
vyzáĜený výkon (e.i.r.p.) vnČ letadla, pocházející z terminálu
pĜedepsány v ěádu30). PĜi využívání tohoto kmitoþtu v ýeské republice se k tomuto statutu
vysílajícího s výstupním výkonem 0 dBm, nesmí pĜekroþit tyto hodnoty:
musí pĜihlížet. Používání DSC na vnitrozemských vodních cestách není povoleno. Kmitoþet
31
156,525 MHzVýška
se nad
mĤže
poznámkou
ěádu
) apocházející
postupyze pro
zemské
zemí v souladu sMaximální
e.i.r.p. vnČ
letadla,
stanice
pásmu GSM operace
1800 MHz [dBm/kanál]
radiokomunikaþní [m]
služby využívat pro pátrací av záchranné
týkající se kosmických
3 000
–3,3
plavidel s posádkou.
4 000

–1,1

9
(10) Plavidla,
kód ATIS32), musí pĜi
5 000jimž byl v souladu s úmluvou RAINWAT ) pĜidČlen
0,5
vysílání používat 6identifikaci
tímto kódem podle úmluvy RAINWAT.
000
1,8

7 000
8 000

2,9

ýlánek 10
3,8
Informace týkající se budoucího vývoje v námoĜní pohyblivé službČ
v radiokomunikacích
na vnitrozemských
vodních
cestách
6. Terminály a
nesmí
rušit provoz rádiových
zaĜízení jiných
uživatelĤ
rádiového spektra
a nemají ochranu pĜed škodlivým rušením zpĤsobeným vysílacími rádiovými zaĜízeními
(1)uživatelĤ
UvolnČní. dalších kmitoþtĤ pro úþely komunikace na vnitrozemských vodních
jiných
cestách, a to zejména kmitoþtĤ urþených pro plavební informace, se oþekává po aktualizaci
24
7.
Terminály
mohoupĜedpisu
být pĜipojeny
pouze k síti, která za úþelem poskytování služeb MCA
zvláštního
právního
).
splĖuje následující požadavky:
(2) V jednotka
námoĜní pohyblivé
službČ
se pĜedpokládá
rozvoj
systémĤ
Ĝíþních informaþních
a) Ĝídicí
sítČ (NCU)
zabrání,
aby terminály
vysílaly
v pásmech,
v nichž jsou
služeb provozovány
RIS27).
zemské systémy, a pĜihlašovaly se do tČchto systémĤ:
33
KmitoþtovéWRC-12
pásmo [MHz]
Pozemní systémy
(3) Konference
) rozhodla o nových kmitoþtových
pĜidČleních pro provoz
460–470
CDMA 2000, FLASH OFDM
bezpeþnostních systémĤ pro lodČ. Pásma 156,7625–156,7875
MHz, 156,8125–
921–960
GSM, WCDMA
156,8375 MHz,
161,9625–161,9875 MHz a 162,0125–162,0375
MHz jsou s platností od
nového vydání1 805–1
Radiokomunikaþního
Ĝádu34) pĜidČlena podružnČ
družicové pohyblivé službČ
880
GSM, WCDMA
s omezením na
vysílání
automatických identifikaþních
systémĤ AIS a za podmínek
2 110–2
170
WCDMA
uvedených v souvisejících poznámkách a Dodatku 18 nového vydání ěádu.
b) celkový ekvivalentní izotropicky vyzáĜený výkon (e.i.r.p.) vnČ letadla, pocházející
z palubních NCU nebo z BTS, nepĜekroþí stanovené meze:

Výška nad zemí
[m]

Maximální spektrální hustota e.i.r.p. produkovaná BTS/NCU vnČ letadla
460–470 MHz
921–960 MHz
1 805–1 880 MHz
2 110–2 170 MHz
[dBm/1,25 MHz]
[dBm/200 kHz]
[dBm/200 kHz]
[dBm/3,84 MHz]

3 000
–17,0
–19,0
–13,0
1,0
4 000
–14,5
–16,5
–10,5
3,5
5 000
–12,6
–14,5
–8,5
5,4
6 000
–11,0
–12,9
–6,9
7,0
7
000
–9,6
–11,6
–5,6
8,3
27
) Zkratka RIS oznaþuje systém Ĝíþních informaþních služeb, anglicky River Information System.
28
8 000
–8,5– Rozhodnutí ERC–10,5
–4,4
) Rozhodnutí
CEPT/ERC/DEC/(99)17
z 1. þervna 1999 o kanálech
pro univerzální 9,5
automatický
identifikaþní lodní systém v námoĜním pásmu VKV [ERC Decision of 1 June 1999 on the Universal Shipborne
Automatic Identification System (AIS) channels in the maritime VHF band].
29
8. Všeobecným
nejsoupĜi dotþeny
požadavky
vyplývající
z právních
pĜedpisĤ
) Zkratka DSC oprávnČním
oznaþuje druh provozu
tísni, bezpeþnostní
komunikaci
a navazování
spojení, anglicky
Digital
v30oblasti
letecké
Selective
Calling. dopravy.
)
)
)
33
)
34
)
31
32

-

ýlánek 31 a Dodatek 18 ěádu.
Poznámka 5.111 ěádu.
Automatická informaþní služba koncového zaĜízení, anglicky Automatic Terminal Information Service.
World Radiocommunication Conference 2012 – SvČtová radiokomunikaþní konference 2012.
1. leden 2013.
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B. Informativní èást

54.

Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnìní
è. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitoètù a k provozování zaøízení v kmitoètovém
pásmu 10 GHz (2. kolo veøejné konzultace)

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „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 6. listopadu 2012 na internetové stránce Úøadu v sekci Diskusní místo návrh opatøení obecné povahy, kterým
se vydává všeobecné oprávnìní è. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitoètù a k provozování zaøízení
v kmitoètovém pásmu 10 GHz.
èj. ÈTÚ-227 599/2012-613
odbor správy kmitoètového spektra
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