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Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219 
P. O. Box 02 
225 02  Praha 025 
 
  

 
 
Věc: Připomínky společnosti České Radiokomunikace a.s. k návrhu opatření obecné povahy, 
části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/XX.2015-YY pro kmitočtové pásmo 960–1700 
MHz 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 

Návrh opatření obecné povahy, části plánu 
využití rádiového spektra č. PV-
P/20/XX.2015-YY pro kmitočtové pásmo 
960–1700 MHz 
 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: 
 

České Radiokomunikace a.s.     
se sídlem Skokanská 2117/1     
169 00 Praha 6 - Břevnov     

IČ 247 38 875       

 
 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
     

František Smejkal,  
Senior specialista pro regulatorní služby  
Tel.: +420 242 417 158 
Mob.: +420 739 385 902    
Fax: +420 242 417 595        
E-mail: f.smejkal@radiokomunikace.cz                     

 
 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:  

Uvedené připomínky neobsahují 
obchodní tajemství a důvěrné informace 

 
 
Datum: 1. 12. 2015 
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Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“)vyzval dne 2. listopadu 2015 na svých webových 

stránkách k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového 

spektra č. PV-P/20/XX.2015-YY pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz (dále jen „PVRS“). 

 

 Společnost České Radiokomunikace a.s. se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – 

Břevnov, IČO: 247 38 875 (dále jen „ČRa“) uplatňuje možnost připomínkovat Úřadem zveřejněné 

PVRS. 

 

 
Konkrétní připomínky 

1. Článek 18 – Informace týkající se budoucího vývoje v rozhlasové a družicové rozhlasové službě 

 

Lhůta platnosti přídělů rádiových kmitočtů v rozhlasové službě v L pásmu je stanovena na 10 let 

(tedy do roku 2021). Úřad v textu PVRS neindikuje blíže, kdy předpokládá udělení přídělů 

rádiových kmitočtů pro pohyblivou službu v L pásmu (zahájení využívání kmitočtů 

podpůrnými pohyblivými vysokorychlostními sítěmi). Zda to bude ještě před uplynutím lhůty 

platnosti přídělů pro rozhlasovou službu nebo v delším horizontu? Úřad v textu uvádí pouze 

nedostatečnou informaci o střednědobém horizontu. 

Vzhledem k prosazování předvídatelné regulace Úřadem, požadujeme blíže upřesnit 

předpokládané období (interval) zahájení využívání kmitočtů podpůrnými pohyblivými 

vysokorychlostními sítěmi v pásmech 1427–1452 MHz, 1452–1492 MHz a 1492–1581 MHz. 

2. článek 11 – pohyblivá služba, současný stav v pohyblivé službě - pásmo L 

 

Dále v textu PVRS nebo v odůvodnění postrádáme informaci, zda byly provedeny nebo budou 

provedeny praktické testy (měření) koexistence rozhlasové služby a pohyblivé služby k využívání 

vysokorychlostními sítěmi elektronických komunikací v L pásmu, a to v souladu s parametry 

stanovenými v ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/750 ze dne 8. května 2015 o harmonizaci 

kmitočtového pásma 1 452–1 492 MHz pro zemské systémy.  

V tomto rozhodnutí Komise je deklarováno, že „Členské státy zajistí, aby zemské systémy 

uvedené v odstavci 1 poskytovaly náležitou ochranu pro: a) systémy v přilehlých pásmech a b) 

systémy zemského rozhlasového vysílání provozované v kmitočtovém pásmu 1 452–1 

479,5 MHz. 

Nicméně stávající systémy zemského vysílání by měly být v dlouhodobém časovém 

horizontu chráněny, a to i v případě obnovení jejich oprávnění.“ 

 

Vzhledem k výše uvedenému požadujeme doplnit informaci o praktickém zajištění koexistence 

rozhlasové a pohyblivé služby v L pásmu. 


