
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 

 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Opatření obecné povahy, všeobecného 
oprávnění č. VO-R/14/xx.2020-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v 
kmitočtovém pásmu 10 GHz 
 
Čj.: ČTÚ-16 392/2020-613 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: O2 Czech Republic a.s. 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 60193336 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): Ing. Lukáš Vilt, 
271 462 595, lukas.vilt@o2.cz 
 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: 

 Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné, 
pouze pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství. 

 Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou 
údajů označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit podle 
Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. 

Pokud dotčený subjekt označí připomínku, popřípadě její část, za důvěrnou nebo jako 
obchodní tajemství, pak taková připomínka nebude uveřejněna na diskusním místě. Obdobně 
se postupuje i v případě stanovisek a názorů. 

Připomínky, které nebudou uveřejněny na diskusním místě, se podle čl. 9 odst. 3 
Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě 
nevypořádávají. 
 

 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: 
 

1. Uvedení konkrétního ustanovení návrhu opatření, kterého se připomínka týká: 
 
Článek 2 (Konkrétní podmínky) nezavádí oznamovací, respektive registrační povinnost 
pevných venkovních instalací před zahájením využívání rádiových kmitočtů. 
 

Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu 
opatření: 
  
Doplnit do článku 2 (Konkrétní podmínky) oznamovací, respektive registrační 
povinnost ve stejném rozsahu jako je zavedena v případě pásma 60 GHz. Tedy 
povinnost oznámit před zahájením využívání rádiových kmitočtů, ne však dříve než 5 
pracovních dní, prostřednictvím registračního portálu následující údaje: 
 
a) zeměpisné souřadnice stanice s přesností na jednu desetinu vteřiny uvedené 
v geodetickém systému WGS-84; 



b) zisk použité antény, 
c) střední výkon 
d) zabranou šířku pásma, 
e) požadovaný poměr úrovně užitečného signálu k úrovni rušení, 
f) vysílací rádiový kmitočet, 
g) hlavní směr vyzařování, 
f) MAC Wireless adresu nebo výrobní číslo, nebyla-li MAC adresa výrobcem 
přidělena. 
 

Odůvodnění: 
 
Pásmo 10 GHz je nyní využíváno nadměrným množstvím vzájemně nekoordinovaných 
spojů, které v mnoha lokalitách způsobují úplné zahlcení tohoto pásma. Z rozšíření 
kanálů nebude při současném stavu v tomto pásmu možné čerpat benefity ve 
srovnatelné šíři jako při zavedení oznamovací povinnosti, která výrazně zvýší 
koordinaci v tomto pásmu a sníží tak vzájemné rušení jednotlivých spojů. 
 
I s ohledem na rozšíření kanálů a zvyšující se potřebu kapacitních datových spojů je 
zřejmé, že hodnota tohoto kmitočtového pásma roste a oznamovací povinnost je 
minimálním opatřením při jeho ochraně a efektivním využívání. O hodnotě tohoto 
pásma vypovídá právě neustále se zvyšující poptávka, která je v mnoha lokalitách již 
nyní neúnosná. 
 
ČTÚ má přitom již nyní pozitivní zkušenosti s v lednu spuštěným portálem pro pásmo 
60 GHz. Zavedení tohoto institutu v tomto pásmo by tak znamenalo pouze nízké 
inkrementální náklady ve srovnání s benefity, které by takové řešení přineslo. 
 

 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při 
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.) 

 
1. Společnost O2 podporuje rozšíření kanálů v tomto pásmu. Širší kanály umožní dostat 

kvalitnější služby do míst, kde se nevyplatí budovat optické spoje či spoje v jiných 
kmitočtových pásmech. Poskytování služeb v dostatečné kvalitě je ale podmíněno 
registrací a koordinaci jednotlivých spojů. 
 

 

 

 

Datum: 15. 5. 2020 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Lukáš Vilt, specialista regulačních záležitostí 

Podpis oprávněné osoby): podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

                                                 
) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno opatřit příslušnou datovou zprávu uznávaným 

elektronickým podpisem. 
 


