
  
Žádost o změnu přídělu rádiových kmitočtů  stránka 1 

 

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu 
poštovní přihrádka 02 
225 02 Praha 025 
 
Čj. 023/2019 LU-REG 
 

 
Žádost o změnu přídělu rádiových kmitočtů 

podle § 22a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. 
 
 
Identifikační údaje Žadatele: 
 

Společnost: …. O2 Czech Republic a.s. 

Adresa: ………. Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022 

IČO: ……………601 93 336 

Osoba oprávněná jednat jménem Žadatele: … Ing. Miloš Koděra 

 
(dále jako „Žadatel“) 
 
Rozhodnutím čj. ČTÚ-52 417/2015-613/III. vyř. předsedy Rady Úřadu ze dne 9. října 2015 
vydaným společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen „společnost O2“) na základě žádosti o 
udělení nového přídělu rádiových kmitočtů, podané společností O2 dne 21. srpna 2015 na 
základě výzvy Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) bylo rozhodnuto o udělení 
práva k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz s následující specifikací rádiových 
kmitočtů: 
 
880,1-881,9 / 925,1-926,9 MHz; 
885,5-886,9 / 930,5-931,9 MHz; 
897,1-899,9 / 942,1-944,9 MHz; 
902,1-904,1 / 947,1-949,1 MHz; 
906,1-909,3 / 951,1-954,3 MHz; 
911,7-912,9 / 956,7-957,9 MHz. 
 
 
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. října 2015.  
 
 
Tímto dle § 22a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. 
 

ž á d á m 
 
o změny v rozhodnutí čj. ČTÚ-52 417/2015-613/III. vyř. ze dne 9. října 2015 (dále jen „příděl 
rádiových kmitočtů“) následovně: 
 
A. Specifikace rádiových kmitočtů v bodě 1. a) přídělu rádiových kmitočtů se mění ze 

stávající specifikace: 
 

“880,1-881,9 / 925,1-926,9 MHz; 
885,5-886,9 / 930,5-931,9 MHz; 
897,1-899,9 / 942,1-944,9 MHz; 
902,1-904,1 / 947,1-949,1 MHz; 
906,1-909,3 / 951,1-954,3 MHz; 



 

911,7-912,9 / 956,7-957,9 MHz;“ 
 

na specifikaci: 
 

„902,5-914,9 / 947,5-959,9 MHz;“ 
 
 
B. Stanovení podmínky využívání přidělených rádiových kmitočtů v tomto znění: 

 
„Držitel přídělu není oprávněn po dobu do 22. 10. 2024 pronajmout ostatním držitelům 
přídělů v pásmu 900 MHz práva vyplývající z individuálních oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů na základě tohoto přídělu. Uvedené omezení se nevztahuje na 
preferenční kanály GSM pro koordinaci kmitočtů v příhraničních oblastech.“ 

 
 
Společnost O2 žádá o změnu přídělu rádiových kmitočtů z důvodu zajištění efektivního a 
účelného využití rádiového spektra, které bude v případě vyhovění této žádosti lepší oproti 
současnému rozložení rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz, které neumožňuje nasazení 
širokopásmových technologií jako je např. LTE. K tomuto rozhodnutí dospěla společnost O2 
společně s ostatními držiteli přídělů rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz, kteří jsou ve stejné 
situaci, na ústních jednáních za účasti a se souhlasem Českého telekomunikačního úřadu.  
 
Reorganizace rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz (dále jen „refarming“) tedy umožní využití 
moderních širokopásmových technologií, obdobně jako tomu již je v jiných členských státech 
Evropské unie, a v souladu se standardizací 3GPP a v souladu s přijatými harmonizačními 
dokumenty Evropské unie a rovněž tak podpoří infrastrukturní soutěž na trhu elektronických 
komunikací. 
 
Podmínka B byla navržena společností Vodafone Czech Republic a.s. se zdůvodněním potřeb 
zajištění hospodářské soutěže. Pověření zástupci všech držitelů přídělů rádiových kmitočtů 
v pásmu 900 MHz se stanovením této podmínky souhlasili na společném ústním jednání 
v sídle ČTÚ dne 25. 6. 2019. 
 
 
 
 
V Praze dne 28. června 2019 

 
 
 

Za O2 Czech Republic a.s.: 
 
        Ing. Miloš Koděra 

senior specialista regulačních záležitostí 
 podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 


