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Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) vítá možnost uplatnit své 

připomínky a komentáře k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů 

k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti T-Mobile Czech 

Republic a.s. zveřejněného dne 12. 7. 2019 (dále jen „Žádost“) na diskuzním místě Českého 

telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“). 

Společnost T-Mobile podporuje dohodu o změnách kmitočtových přídělů jednotlivých 

mobilních operátorů v pásmu 900 MHz spočívající v novém uspořádání toho pásma, ke které 

došlo při ústních jednáních za účasti a se souhlasem Úřadu.  

Kmitočtové pásmo 900 MHz je v současné době velmi fragmentované a neumožňuje reálné 

nasazení širokopásmových technologií, pro které jsou nezbytné větší celistvé úseky, i když 

jednotlivé příděly byly v souladu s požadavky technologické neutrality rozhodnutími Úřadu 

změněny tak, že formálně je možné pásmo 900 MHz využívat i pro jiné technologie než je GSM. 

V případě kladného vyřízení žádostí mobilních operátorů o změnu přídělů rádiových kmitočtů 

dojde k vytvoření takovýchto celistvých úseků v pásmu 900 MHz a tím i k naplnění harmonizačních 

záměrů EU pro toto pásmo (směrnice 87/372/EHS a rozhodnutí 2009/766/ES). Harmonizace EU 

předpokládá využití tohoto pásma kromě GSM technologie také systémy širokopásmovými, které 

umožní budoucí efektivnější využití předmětného pásma a rovněž tak podpoří infrastrukturní 

soutěž na trhu elektronických komunikací. 

S pozdravem, 

Ing. Libor Šeda 
Senior specialista regulace 
T-Mobile Czech Republic a.s. 
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