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C2 General 

Společnost Vodafone Czech Republic (dále též „Vodafone“) vítá možnost vyjádřit své stanovisko k návrhu všeobecné 

oprávnění č. VO-R/24 (dále jen „Návrh“) a předkládá tímto Českému telekomunikačnímu úřadu (dále „ČTÚ“) své 

připomínky a vyjádření. 

 

 

K článku 5 

 

ČTÚ navrhuje vložit nový článek 5, kterým by bylo povoleno zřizovat opakovače signálu pro dokrytí vnitřku vlaků. Toto 

zřizování by mělo být bez souhlasu provozovatele dotčené mobilní sítě (navrhovaný odstavec 2). 

Společnost Vodafone nesouhlasí s principem, aby zřizování opakovačů bylo povoleno bez souhlasu 

provozovatele sítě za uvažovaných podmínek a proto žádá vypuštění článku 5. 

Navrhujeme, aby byla zřízena pracovní skupina pod vedením ČTÚ, která by prodiskutovala a navrhla možné 

parametry a podmínky pro jednodušší proces zřizování a provozování opakovačů k zajištění signálu uvnitř 

vlaků. 

 

Odůvodnění: 

Zprovoznění opakovačů ve vlacích není triviální činnost a ze stávajících praktických zkušeností společnosti Vodafone 

vyplývá, že bez interakce provozovatele opakovače a provozovatele mobilní sítě vzniká neakceptovatelné riziko 

negativních vlivů opakovače na kvalitu služeb mobilní sítě poskytovanou prostřednictvím sousedících/dotčených 

základnových stanic. V praxi vzniká řada zásadních otázek ohledně kompatibility provozu opakovačů s mobilní sítí, které 

Návrh nijak nepostihuje a neřeší, a tím vyvolává riziko výskytu řady problémů v praxi. Navrhujeme proto, aby byla zřízena 

pracovní skupina pod vedením ČTÚ, která by měla řešit zejména následující oblasti či otázky: 

- Koordinace úprav technických nastavení mobilní sítě  a funkcionality opakovačů mezi provozovateli opakovačů 

a mobilním síťovým operátorem 

- Nastavení potřebných parametrů opakovačů – není zřejmé, z čeho ČTÚ vycházel pro stanovení navrhovaných 

hodnot, společnosti Vodafone se jeví jako nefunkční 

- Provoz opakovačů v pásmu 900 MHz, kde je jejich provoz velmi komplikovaný vzhledem ke stávající 

rozdrobenosti přídělů pásma a kde je zároveň připravováno přeskupení těchto úseků (refarming v souvislosti 

s aukcí pásma 700 MHz) 

Vzhledem k tomu, že mobilní operátoři mají přiděleny exkluzivní úseky kmitočtového pásma, což zejména 

zaručuje minimalizaci rušení či jiných negativních dopadů na kvalitu služeb, přičemž za tuto exkluzivitu rovněž 

vydávají nemalé finanční částky, považujeme navrhované ustanovení článku 5 za významné narušení uvedené 

jistoty. 
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