Připomínky k části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2017-YY
Obecně
Plán využití rádiového spektra a jeho jednotlivé části musí být v souladu s Plánem přidělení
kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), dále jen „NKT“, a v případě nesouladu NKT s
Radiokomunikačním řádem ITU platí ustanovení Radiokomunikačního řádu. Rozdíly, resp. nesoulady
jsou nejvíce patrné ve znění NKT, která je v současnosti v mezirezortním připomínkovém řízení, když
zatím není známé její konečné znění.
Pokud jsou uvedeny odkazy na Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/899 ze dne
17. května 2017 a Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/687 ze dne 28. dubna 2016 je nanejvýše
nutné používat přesné citace z uvedených dokumentů.

Podrobnější připomínky
1. Příklady nevhodného textu s odkazem na Rozhodnutí (EU), zde Rozhodnutí Rady a EP 2017/899
a) Oddíl 1, Článek 3 - Charakteristika pásma, odstavec (3)
(3) Rozhodnutím EU7) je členským zemím uloženo do 30. června 2020 zavést podmínky umožňující
využívání pásma 700 MHz mobilními přístupovými sítěmi.
Rozhodnutí Rady a EP 2017/899 má následující znění:
Čl. 1
1.
Do 30. června 2020 umožní členské státy využívání kmitočtového pásma 694–790 MHz (dále
jen „pásmo 700 MHz“) pro zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby
elektronických komunikací pouze za harmonizovaných technických podmínek stanovených Komisí
podle článku 4 rozhodnutí č. 676/2002/ES.
Pojem „zavedení podmínek umožňujících využívání pásma“ nelze zaměňovat za pojem "umožnění
využívání pásma".
b) Oddíl 4, Článek 9 - odůvodnění
Odůvodnění ke článku 9 odst. 6 - "časový harmonogram vyplývající z rozhodnutí EU7) o uvolnění pásma
694–790 MHz pro mobilní sítě k termínu 30. června 2020"
Rozhodnutí Rady a EP 2017/899 má následující znění:
Čl. 1
1.
Do 30. června 2020 umožní členské státy využívání kmitočtového pásma 694–790 MHz (dále
jen „pásmo 700 MHz“) pro zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby
elektronických komunikací pouze za harmonizovaných technických podmínek stanovených Komisí
podle článku 4 rozhodnutí č. 676/2002/ES.
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Rozhodnutí neříká nic o "uvolnění pásma 694–790 MHz", ale jednoznačně stanoví povinnost ukončit
změnu využívání kmitočtového pásma 694–790 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat
bezdrátové širokopásmové služby.
Pouhé "vyklizení" pásma má jiný časový horizont, než stav, kdy je možné "využívání" stejného
kmitočtového pásma, což je i zájmem EK.
Tím je zpochybněna i reálnost některých časových údajů Oddílu 4, Článku 9.
2. Nesouhlasíme se zavedením virtuálního provozu zařízení a se zavedením pojmu " Zařízení
provozovaná mimo radiokomunikační služby":
Oddíl 2 - "Zařízení provozovaná mimo radiokomunikační služby"
"Provoz mimo radiokomunikační služby" skýtá řadu problémů. Např. Radiokomunikační řád nedokáže
takovému provozu alokovat žádné kmitočty, když kmitočty se alokují službám, nikoliv aplikacím. Viz.
ustanovení Radiokomunikačního řádu, Kapitola 5, odst. 5.1. Kmitočtová přidělení.
Dále pak vzniká celá řada dalších legislativních problémů. V případě, že např. charakter stanic SRD
nevyhovuje definici radiokomunikačních služeb popsaných v ustanovení 1.61 Radiokomunikačního
řádu, pak je nutné zařadit je pod jinou radiokomunikační službu. Rozhodně nelze zařízení vyřadit ze
služeb úplně nebo jakékoliv radiokomunikační zařízení provozovat nedefinovaně "mimo
radiokomunikační služby".
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