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  NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Návrh opatření obecné povahy, část plánu 
využití rádiového spektra č. PV-
P/10/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 
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Úvod 
 
Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále také „T-Mobile“) vítá možnost uplatnit své připomínky k Návrhu 
opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 470–
960 MHz., čj. ČTÚ-65/2019-619, zveřejněnému na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu (dále 
také „ČTÚ“ nebo „Úřad“) dne 10. 1. 2019 (dále také „Návrh“). 
 
 

I. 

Připomínky k Návrhu 
 
 

 
1. připomínka 

Navrhujeme upravit vymezení frekvenčního bloku textu článku 7, odst. 7, písm. c) bez použití desetinných míst. 
    

Odůvodnění 
Navrhované vymezení bude v souladu s vymezením ve zbytku textu. 
 

2. připomínka 
Požadujeme upravit text článku 7, odst. 7, písm. e) tak, aby dohody či ochranné úseky dle tohoto článku nebyly 
požadovány při provozování jiných systémů než GSM. 
 
Odůvodnění 
Definice ochranného úseku se zaměřuje zejména na GSM systém a nebere v potaz „přirozený“ ochranný úsek 
jiných technologií – tedy úsek, který není využívaný pro přenos. Např. u LTE 10 MHz s kanálováním 50x180 MHz 
vznikne přirozeně 1 MHz úseku, který není využíván pro přenos signálů. Ten slouží jako přirozený ochranný úsek. 
 

3. připomínka 
Navrhujeme doplnit text článku 7, odst.7, písm. f Návrhu o další ustanovení, která stanoví maximální e.r.p. také pro 
další technologie než GSM. 

 

Odůvodnění:  
Pokud je využití předmětného úseku umožněno rovněž jinými technologiemi než GSM, pak považujeme za nutné, 
aby maximální  e.r.p. základnové stanice bylo stanoveno také pro jiné technologie. 
 
 

4. připomínka 
Požadujeme doplnění textu článku 7 odst. 7 o kanálové uspořádání pro technologie označované 3G, 4G a 5G, 
včetně odvozených technologií, tak jak je uvedeno v odůvodnění na str. 16, 2. odst.  
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S pozdravem, 

Ing. Eva Nemeshegyi 
senior specialista regulace 
T-Mobile Czech Republic a.s. 
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