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Český telekomunikační úřad 
Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu 
Sokolovská 219 
Praha 9 
 
Doručeno prostřednictvím datové schránky. 
 

 dne / date 2. 7. 2019 

 věc / re Žádost o změnu přídělu rádiových kmitočtů podle § 22a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. 

 

Identifikační údaje Žadatele: 

Společnost:     T-Mobile Czech Republic a.s. 

Adresa:      Praha 4, Tomíčkova 2144/1 

IČO:      649 49 681 

Osoba oprávněná jednat jménem Žadatele:  Ing. Eva Nemeshegyi (na základě plné moci) 

(dále jako „T-Mobile“) 

 

Rozhodnutími Českého telekomunikačního úřadu čj. 26 822/2005-613 ze dne 1. 8. 2005 a č.j. 51 430/2009 – 613 
ze dne 22. 6. 2009 ve znění pozdějších rozhodnutí o změně bylo rozhodnuto o udělení práv společnosti T-Mobile 
k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz v celkovém rozsahu 2x12,4 MHz v těchto kmitočtových úsecích: 

886,9–889,9/931,9–934,9 MHz (2×3,0 MHz) 
894,3–897,1/939,3–942,1 MHz (2×2,8 MHz) 
899,9–902,1/944,9–947,1 MHz (2×2,2 MHz) 
904,1–906,1/949,1–951,1 MHz (2×2,0 MHz) 
909,3–911,7/954,3–956,7 MHz (2×2,4 MHz) 
 

Tímto dle § 22a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. žádám o: 

 

1. změnu specifikace rádiových kmitočtů uvedenou v rozhodnutích čj. 26 822/2005-613 ze dne 1. 8. 2005 a č.j. 
51 430/2009 – 613 ze dne 22. 6. 2009 tak, aby byl společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. přidělen souvislý 
kmitočtový úsek v pásmu 900 MHz s kmitočtovou specifikací 890,1–902,5/935,1–947,5 MHz v celkovém 
rozsahu 2×12,4 MHz. 

 

2. rozšíření práv a povinností vyplývající z přídělu pro kmitočtové pásmo 900 MHz o toto ustanovení:  
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 „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.“ 

O uvedené rozšíření práv a povinností pro kmitočtové pásmo 900 MHz žádá T-Mobile pouze za předpokladu, že 
tato podmínka bude vložena i do přídělů ostatních držitelů rádiových přídělů v pásmu 900 MHz. 

 
 

Odůvodnění 

Společnost T-Mobile plní po celou dobu platnosti uvedených rozhodnutí všechny podmínky v nich stanovené, při 
zajišťování komunikační sítě se řídí příslušnými právními předpisy, plány využití rádiového spektra, vydanými 
opatřeními Českého telekomunikačního úřadu a normami ČSN. 

Společnost T-Mobile dodržuje podmínku účelného využívání radiových kmitočtů a při jejich využívání nedochází 
k narušení pravidel hospodářské soutěže.  

Vyhověním žádosti dojde k naplnění harmonizačních záměrů EU pro kmitočtové pásmo 900 MHz, neboť 
harmonizace EU předpokládá využití tohoto pásma kromě systémy GSM také systémy širokopásmovými. 
K efektivnímu nasazení širokopásmových systémů je však potřeba větších celistvých úseků v tomto kmitočtovém 
pásmu, proto současná fragmentace pásma neumožňuje nasazení širokopásmové technologie.  

Protože došlo k nalezení shody mezi současnými držiteli práv k využívání frekvenčního pásma 900 MHz o dalším 
možném uspořádání toho pásma, které spočívá ve vytvoření celistvého bloku pro každého ze současných držitelů, 
vyhověním žádosti tak Český telekomunikační úřad formálně naplní harmonizační záměry EU a umožní budoucí 
efektivnější využití předmětného pásma. 

 

 

 

 

 

Za T-Mobile Czech Republic a.s. 

 

 

Eva Nemeshegyi 

na základě plné moci 

 


