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že lze započítat celkový čas odpracovaný pro daný program 
 
 
 

Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv  k využívání 
rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1910,1–1915,1 MHz 
 

 
Kmitočtové pásmo 1900–1920 MHz je určeno pro využití systémy UMTS s časově 

děleným duplexním provozem TDD. V tomto pásmu je v současnosti udělen jeden příděl 
rádiových kmitočtů pro kmitočtový úsek 1910,1–1915,1 MHz. 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon“), stanoví v § 20 odst. 3 povinnost sledovat a v přiměřených intervalech nebo 
na základě důvodného požadavku osoby dotčené omezením počtu práv k využívání rádiových 
kmitočtů přezkoumávat, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových 
kmitočtů. Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“ nebo „správní orgán“) proto provedl 
přezkum, zda důvody pro omezení počtu práv k využívání uvedených rádiových kmitočtů stále 
trvají, a zjistil následující: 
 

1. Dosavadní využití kmitočtového úseku 1910,1–1915,1 MHz 

Ve výběrovém řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování 
veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS, vyhlášeném 30. července 2001, 
byly na základě rozhodnutí řídícího výboru pro výběrové řízení uděleny kmitočty pro sítě UMTS 
v pásmu 1,9 GHz v tomto rozsahu: 

 
• společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o. (nyní O2 Czech Republic a.s.) 

úsek 1920,3–1940,1 / 2110,3–2130,1 MHz (FDD) a 1900,1–1905,1 MHz (TDD),  
 

• společnosti RadioMobil a. s. (nyní T-Mobile Czech Republic a.s.) 
úsek 1959,9–1979,7 / 2149,9–2169,7 MHz (FDD) a 1910,1–1915,1 MHz (TDD).  
 
V následném výběrovém řízení v roce 2005 získala společnost Český Mobil a. s. (nyní 

Vodafone Czech Republic a.s.) úsek 1940,1–1959,9 / 2130,1–2149,9 MHz (FDD) a 1905,1–
1910,1 MHz (TDD).  

 
Zatímco kmitočtové úseky FDD (1920–1980 / 2110–2170 MHz) využívají všichni tři 

držitelé přídělů na základě platných individuálních oprávnění k provozování sítí 3. generace 
(UMTS / IMT), v pásmu TDD 1900–1920 MHz (dále jen „pásmo TDD“) požádal držitel přídělu 
O2 Czech Republic a.s. dne 15. 6. 2012 a Vodafone Czech Republic a.s. dne 11. 7. 2012 
o odnětí části přídělů v předmětných kmitočtových úsecích tohoto pásma z důvodu 
nevyužívání rádiových kmitočtů. Jediným dosud platným přídělem rádiových kmitočtů je příděl 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“). Tento držitel přídělu využíval 
přidělené kmitočty v pásmu TDD na základě individuálního oprávnění, ale od ukončení doby 
platnosti individuálního oprávnění k 30. záři 2015 přidělené kmitočty v pásmu TDD již 
nevyužívá. 

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz (dále jen 
„PVRS“), platná do dubna 2017 stanovovala pro pásmo TDD omezení počtu práv k využívání 
rádiových kmitočtů (jeden příděl rádiových kmitočtů pro jeden 5MHz úsek). PVRS  
č. PV-P/6/03.2017-1, platná od 1. května 2017, již v návaznosti na výše uvedené ukončení 
platnosti přídělů omezuje počet práv pouze pro blok 1910,1–1915,1 MHz. Pro zbytek pásma 
TDD pak stanoví možnost využití kmitočtů pouze na základě krátkodobého oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů nebo na základě individuálního oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů pro experimentální účely. 

 
 



 2/3 

 
 

2. Postup při přezkumu trvání důvodů pro omezení počtu práv 

Při přezkoumávání posuzoval Úřad vedle výše uvedeného i problematiku využívání 
dalších kmitočtových pásem pro širokopásmové mobilní služby. Při tom vzal v úvahu 
především očekávaný vývoj využívání rádiového spektra pro širokopásmové mobilní služby, 
jak je Úřad prezentoval v rámci dokumentace výběrových řízení, týkajících se kmitočtových 
pásem 800, 1800, 2600 a 3700 MHz. Tyto materiály vycházely z procesu evropské 
harmonizace nakládání se spektrem koordinované prostřednictvím CEPT (Evropská 
konference poštovních a telekomunikačních správ) a orgánů Komise, kterými jsou RSPG 
(Skupina pro politiku rádiového spektra) a RSC (Výbor pro rádiové spektrum); dále 
z Rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu o víceletém programu politiky rádiového 
spektra.  

Úřad vzal současně do úvahy záměry budoucího využívání předmětného kmitočtového 
pásma, jak jsou uvedeny ve Strategii Správy Spektra, který projednala a schválila vláda České 
republiky na svém zasedání dne 3. června 2015. Strategie správy spektra pro pásmo TDD 
uvádí, že na evropské úrovni probíhá přehodnocení podmínek směřující k alternativnímu 
využití pásem 1900–1920 MHz a 2010–2025 MHz. Mezi zvažované využití patří aplikace 
nepersonální komunikace (M2M), nízkovýkonové využití IMT-A, SRD, DECT, PPDR, PMSE. 
V březnu 2016 vyšla aktualizace dokumentu CEPT Report 52 o dalším využití pásem 1900–
1920 MHz a 2010–2025 MHz, který však pouze shrnuje současný stav v Evropě a předjímá 
různé možnosti využití pásma.    

Úřad dále oslovil T-Mobile jako držitele jediného přídělu v přezkoumávaném 
kmitočtovém pásmu s výzvou k vyjádření se dotčeného subjektu před zveřejněním závěrů 
přezkoumání, v níž žádal o vyjádření k těmto bodům: 

1. Hodlá T-Mobile využívat v budoucnu kmitočty v kmitočtovém úseku 1910,1–1915,1 
MHz, které jí byly přiděleny přídělem rádiových kmitočtů čj. 26855/2005-613/II. vyř.? 

2. Jaké jsou další představy T-Mobile o účelném využívání přidělených rádiových 
kmitočtů v kmitočtovém pásmu pro UMTS?  

Vyjádření T-Mobile obdržel Úřad dne 14. července 2016. T-Mobile uvedl k těmto 
bodům zejména, že „… společnost T-Mobile již po několik posledních let svůj příděl rádiových 
kmitočtů o velikosti 5 MHz v pásmu 1900–1920 MHZ nevyužívá (kromě individuálního 
oprávnění k využívání radiových kmitočtů pro experimentální účely z roku 2015). Dedikování 
této části spektra pro jiný účel než pro rozvoj sítí elektronických komunikací na evropské 
úrovni, přetrvávající dedikování spektra pro UMTS technologie na národní úrovni, a nakonec i 
úzkost pásma totiž činí předmětné spektrum neatraktivním pro další rozvoj mobilních datových 
sítí nové generace.“. 

Držitel přídělu dále uvedl, že „… by bylo přínosné se k výše uvedeným otázkám vrátit 
až v momentě, kdy na základě definitivních rozhodnutí na evropské úrovni o dalším využití 
tohoto pásma bude Úřad přizpůsobovat národní využití promítnutím do plánu využití rádiového 
spektra a společnost T-Mobile bude mít konkrétní představu o tom, zda hodlá do budoucna 
předmětné pásmo využívat v souladu s novým určením a jakým konkrétním způsobem.“.  

 
 

3. Závěr provedeného přezkumu 

Na základě výše uvedeného Úřad postupoval při hodnocení zjištěného stavu podle 
požadavků § 20 odst. 3, analogicky s § 20 odst. 4 Zákona takto: 

 
a) nutnost zachování omezení počtu práv: 
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 Důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 
1910,1–1915,1 MHz již netrvají, neboť kmitočtové pásmo 1900–1920 MHz již není pro 
širokopásmové sítě využíváno, což vyplývá ze současného vývoje mobilních sítí. To je 
v souladu s dokumentem Strategie správy spektra, který uvádí, že původní využití části pásma 
k provozu systémů 3G UMTS TDD bylo ukončeno v roce 2012 a v současnosti probíhá na 
evropské úrovni přehodnocení podmínek směřující k alternativnímu využití pásem. 
 
b) účelné využívání přidělených rádiových kmitočtů dosavadním držitelem přídělu: 
 
 Jak je uvedeno výše, dosavadní držitel přídělu již přidělené kmitočty nevyužívá pro 
žádný účel a pro mobilní sítě používá přidělené kmitočty v jiných pásmech.  
 
c) technické podmínky dalšího využívání rádiových kmitočtů: 
 
 Podle PVRS a v souladu s vládou schválenou Strategií správy spektra bude pásmo 
TDD zatím využíváno pouze na základě krátkodobého oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů nebo na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro 
experimentální účely. Po přijetí strategie dalšího využití pásma TDD na evropské úrovni bude 
možné tuto strategii snadno implementovat na národní úrovni, protože vzhledem k ukončení 
omezení počtu práv pro využití technologií UMTS/TDD nebude hrozit kolize jakýchkoliv nových 
podmínek s podmínkami pro UMTS. 
 
d) zájem dosavadního držitele přídělu o předmětné rádiové kmitočty: 
 
 Jak bylo uvedeno výše, držitel přídělu kmitočty nevyužívá a nemá v současnosti žádný 
záměr jejich dalšího využívání. 

 
 
e) fungování hospodářské soutěže v oblasti elektronických komunikací: 

 
 Vzhledem k tomu, že pro poskytování širokopásmového přístupu k internetu mají 
stávající operátoři k dispozici dostatek vhodných pásem, která tuto službu umožňují, zejména 
po provedení aukcí v letech 2012–2017, které umožnily zájemcům získat pro služby 
širokopásmového přístupu další kmitočtové úseky vhodné a harmonizované pro využití 
nových moderních technologií (4G) a k připravované aukci pro kmitočty uvolněné v rámci 
II. digitální dividendy (kmitočty pro 5G), a vzhledem k zastaralosti technologie, pro níž již 
kmitočty v pásmu 1900–1920 MHz žádný operátor nevyužívá, neovlivní změna spočívající ve 
zrušení omezení počtu práv v tomto pásmu žádným způsobem hospodářskou soutěž. Naopak 
pokračování stavu, kdy je v pásmu 1900–1920 MHz omezeno využití pouze jedním právem, 
které se však vztahuje pouze k úseku 1910,1–1915,1 MHz, by mohlo v budoucnu ztížit 
možnosti využívání tohoto pásma a tím i fungování hospodářské soutěže. 

 
 
Ze všech výše uvedených důvodů má proto Úřad za to, že omezení počtu práv 

v kmitočtovém úseku 1910,1–1915,1 MHz je třeba zrušit a pro využívání tohoto kmitočtového 
úseku stanovit v PVRS stejné podmínky, jako jsou stanoveny v ostatních úsecích pásma TDD, 
do doby, než bude harmonizováno využití pásma TDD na evropské úrovni. Úřad rozhodne o 
změně přídělu rádiových kmitočtů společnosti T-Mobile čj. 26855/2005-613/II. vyř. tak, aby 
v něm již nebyl uveden tento kmitočtový úsek.  

 
 

čj. ČTÚ-59 460/2017-613/IV. vyř. 
odbor správy kmitočtového spektra 


