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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, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/xx.2018-y k využívání rádiových kmitočtů 

a k provozování zařízení krátkého dosahu 

 

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 

Návrh opatření obecné povahy, 

všeobecného oprávnění č. VO-

R/10/xx.2018-y k využívání rádiových 

kmitočtů a k provozování zařízení 

krátkého dosahu 

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:  

Zdeněk Vorel, senior specialista pro regulatorní služby  

Tel.: +420 242 417 158, Mob.: +420 733 140 349, E-mail: z.vorel@radiokomunikace.cz 
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DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:  
Uvedené připomínky neobsahují 

obchodní tajemství a důvěrné 

informace 

 

V Praze dne 27. 12. 2018 

 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vyzval dne 28. listopadu 2018 na svých 

webových stránkách k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného 

oprávnění č. VO-R/10/xx.2018-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého 

dosahu, čj. ČTÚ-65 914/2018-613 (dále jen „Návrh VO-R“), které by mělo nahradit stávající 

opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/12.2017-10 k využívání rádiových 

kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu, č.j. ČTÚ-70 774/2017-613, ze dne 19. 

prosince 2017 (dále jen „VO-R“). 

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

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

zveřejněný Návrh VO-R. 

K Návrhu VO-R společnost ČRA předkládá následující připomínky: 

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/xx.2018-y 

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu 

 Na úvod svých připomínek společnost ČRA nejprve konstatuje, že jakékoli navržené změny 

v rámci Návrhu VO-R musí zohledňovat evropský harmonizační rámec, kterým je v tomto případě 

Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2018/1538 ze dne 11. října 2018 o harmonizaci rádiového 

spektra pro zařízení krátkého dosahu v kmitočtových pásmech 874–876 a 915–921 MHz (dále jen 

„Prováděcí nařízení“). Toto Prováděcí nařízení uvádí v příloze předmětná kmitočtová pásma 

s příslušnými harmonizovanými technickými podmínkami a lhůtami pro provedení pro zařízení 

krátkého dosahu. 

 V souladu s přílohou Prováděcího nařízení proto navrhuje společnost ČRA úpravu tabulky 

uvedené v čl. 15 odst. 2, která spočívá v: 

I. doplnění podmínky na řádku b1, která v případě zařízení krátkého dosahu s vyzářeným 

výkonem 500 mW e.r.p. povoluje vysílání pouze v kmitočtových rozsazích 917,3–

917,7 MHz a 918,5–918,9 MHz 

 

II. doplnění požadavku na řádcích a2 a b1 na využívání adaptivního řízení výkonu 

(APC) nebo jiné techniky zmírnění rušení, které dosahují alespoň rovnocenné 

úrovně kompatibility spektra 
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Výše uvedené podmínky považuje společnost ČRA za nutné z pohledu efektivní správy 

kmitočtového spektra a ochrany všech stávajících a budoucích uživatelů a sítí elektronických 

komunikací v pásmech harmonizovaných prováděcím rozhodnutím. Pokud by tyto podmínky 

nebyly uloženy, hrozí v předmětných kmitočtových pásmech zhoršení nebo narušení řádné 

koexistence mezi jednotlivými zařízeními krátkého dosahu. 

 


