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Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) by tímto ráda uplatnila připomínky 

a komentáře v rámci veřejné konzultace, jež je vedena k její žádosti o vydání rozhodnutí o změně 

přídělu rádiových kmitočtů, resp. kmitočtových úseků 24,549–24,605 GHz a 25,557–25,613 GHz. 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. požádala o změnu tohoto přídělu s ohledem na 

skutečnost, že stávající příděl v současné době odporuje zásadě technologické neutrality a brání 

efektivnímu využívání relevantní části spektra v souladu s technologickým vývojem. 

Technologická neutralita je v současné době převažujícím principem při výstavbě sítí, neboť 

umožňuje operátorům využívat spektrum co nejefektivněji, a to ve světle posledního 

technologického vývoje. Tento přístup je reflektován v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „ZoEK“), jehož § 16a odst. 1 

stanoví, že „při správě rádiového spektra Úřad jedná v souladu se zásadou technologické neutrality 

a neutrality vůči službám elektronických komunikací.“  Při správě rádiového spektra zákon tudíž 

počítá s univerzální aplikací zásady technologické neutrality. 

Pouze ve zcela výjimečných a taxativně vymezených případech (§ 16a odst. 2 ZoEK) může Úřad 

přistoupit k omezení technologické neutrality prostřednictvím Plánu využití rádiového spektra 

(dále jen „PVRS“). Omezení v podobě pevných radiových spojů typu bod – více bodů (P–MP) 

v kmitočtových úsecích 24,549–24,605 GHz a 25,557–25,613 GHz, které by za současného stavu 

technologií mohly být využívány efektivněji, ovšem nenaplňuje podmínky vymezené ustanovením 

§ 16a odst. 2 ZoEK. 

Společnost T-Mobile je přesvědčena, že v zájmu zajištění souladu se zásadou technologické 

neutrality a v zájmu co nejefektivnějšího využití spektra je nutné změnit stávající znění přídělu, 

které vymezuje výhradní využití sítěmi FWA, a to pevnými rádiovými spoji typu bod – více bodů 

(P–MP). T-Mobile si uvědomuje omezení vyplývající z PVRS a považuje dále za účelné, aby Úřad 

s ohledem na princip dobré správy ex officio zahájil potřebné kroky vedoucí ke změně části PVRS 

č. PV-P/11/07.2015-5 pro kmitočtové pásmo 27,5—33,4 GHz.  

S ohledem na zásadu legitimního očekávání (§ 2 odst. 4 správního řádu), podle které musí Úřad 

při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů postupovat tak, aby nevznikaly 

nedůvodné rozdíly, předpokládá společnost T-Mobile, že Úřadem bude postupováno jako 
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v případě „zneutrálnění“ kmitočtového pásma 380 – 470 MHz tak, aby nedocházelo k rozdílnému 

zacházení. 

Společnost T-Mobile dále doplňuje, že se nedokáže ztotožnit se „Závěry přezkoumání, zda stále 

trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 24,549–24,745 GHz 

a 25,557–25,753 GHz“, které Úřad zveřejnil 21. 3. 2019. V tomto dokumentu Úřad uvádí:  

„Přesto, že dva držitelé přídělu vyjádřili zájem pokračovat ve využívání předmětných 

rádiových kmitočtů, Úřad se nedomnívá, že by tento zájem měl automaticky vyústit v 

takové závěry, že důvody pro omezení počtu práv nadále přetrvávají.“ 

Úřad tedy dospěl k závěru, že po skončení doby platnosti stávajících přídělů v pásmu 26 GHz již 

není třeba zachovávat omezení počtu práv. 

 

S pozdravem 

Mgr. Kristýna Benešová, LL.M. 
T-Mobile Czech Republic a.s. 


