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Vypořádání připomínek ve veřejné konzultaci k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro 

zajištění veřejné komunikační sítě systémy P–MP společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
Zveřejněného pod čj. ČTÚ-26 152/2019-613 

Seznam doručených připomínek 
Zkratka Subjekt Podáno dne 

TMCZ T-Mobile Czech Republic a.s. 12.8.2019 

 

Vypořádání připomínek 
Č. Subjekt Připomínka Vypořádání 

1 TMCZ 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. 
 

Neakceptováno - vysvětleno 
Při stanovování podmínek využití rádiového spektra 
v plánu využití rádiového spektra, a to včetně určení 
odpovídajících technických parametrů využití 
rádiových kmitočtů, Český telekomunikační úřad (dále 
jen „Úřad“) postupuje tak, aby tyto podmínky zejména 
respektovaly základní zásady regulace a platnou 
právní úpravu, vč. evropské a příslušných 
harmonizačních záměrů Evropské unie. Úřad obecně 
stanovuje podmínky využití rádiových kmitočtů 
takovým způsobem, aby bylo zajištěno jejich účelné 
a efektivní využití tak, jak mu ukládá zákon 
č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon“).  
 
V konkrétním případě jsou podmínky stanovené 
v předmětném přídělu v souladu s podmínkami 
stanovenými v části plánu využití rádiového spektra 
č. PV-P/2/11.2012-14 pro kmitočtové pásmo 24,25–
27,5 GHz, uveřejněné v částce 21/2012 
Telekomunikačního věstníku (dále jen „PVRS“), neboť 
stávající znění PVRS připouští v dotčených úsecích 
výhradně využití pevnými spoji typu bod–více bodů 
v rámci sítí pevného bezdrátového přístupu (dále také 
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„FWA“), a to včetně příslušných technických 
podmínek pro využívání předmětných rádiových 
kmitočtů. 
 
Tyto podmínky stanovené v PVRS, které Úřad 
formuloval v závěru roku 2012, vycházely 
z dosavadního využití rádiových kmitočtů a Úřad je 
přezkoumal na základě v té době platných principů 
a pravidel zakotvených v zákoně o elektronických 
komunikacích, ve znění zákona č. 468/2011 Sb., 
a evropské legislativě, tj. zejména směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES 
o společném předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací, ve znění směrnice 
2009/140/ES), a rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 676/2002/EC o regulačním rámci pro 
politiku rádiového spektra v Evropském společenství 
(rozhodnutí o rádiovém spektru) a dospěl k závěru, že 
nadále trvávají důvody pro ponechání podmínek 
využití předmětných rádiových kmitočtů pro účely 
pevných spojů typu bod–více bodů v rámci sítí 
pevného bezdrátového přístupu s kmitočtovým 
duplexem (jinak by změnu bezesporu provedl, pokud 
by ji identifikoval jako nutnou). Úřad pro úplnost uvádí, 
že v rámci veřejné konzultace k záměru vydání PVRS 
s tímto záměrem nebyly uplatněny připomínky. 
 
Úřad tímto však nepopírá, že v období nastalém po 
roce 2012 nedošlo ke změnám, na které je nutno 
reagovat, a je si zejména vědom závazného 
prováděcího rozhodnutí komise (EU) 2019/784 pro 
zemské systémy k poskytování bezdrátových 
širokopásmových služeb elektronických komunikací 
pro pásmo 24,25–27,5 GHz. S ohledem na uvedené 
tak bude přistoupeno k příslušné revizi PVRS. Tato 
změna PVRS však není předmětem této veřejné 
konzultace. 
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2 TMCZ 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. 

Částečně akceptováno a vysvětleno 
Platí, že změna přídělu (či příděl samotný) nesmí být 
v rozporu s podmínkami stanovenými v plánu využití 
rádiového spektra, v tomto případě PVRS. Stávající 
znění PVRS omezuje využití předmětných rádiových 
kmitočtů výhradně na systémy pevného bezdrátového 
přístupu, a to systémy bod-více bodů s využitím 
výhradně kmitočtového duplexního odstupu.  
 
Přestože se tato připomínka netýká předmětu této 
veřené konzultace, k požadavku na změnu příslušné 
části plánu (zde PVRS) ex officio Úřad odkazuje na 
vypořádání připomínky č. 1 ve vztahu k PVRS. 
 
Poznámka: pokud je v textu připomínky 
připomínkujícím odkazováno na část plánu využití 
rádiového spektra č. PV-P/11/07.2015-5 pro 
kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz, pak tato 
nepopisuje problematiku využívání rádiových kmitočtů 
v pásmu 26 GHz, která se týká konzultovaného 
přídělu rádiových kmitočtů. resp. jeho změny. Úřad 
proto ve vypořádání reaguje na tuto připomínku jako 
na podnět týkající se PVRS.  

3 TMCZ 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 
v případě „zneutrálnění“ kmitočtového pásma 380 – 470 MHz tak, aby 
nedocházelo k rozdílnému zacházení. 

Neakceptováno – vysvětleno 
V souvislosti s připomínkou k § 2 odst. 4 správního 
řádu, resp. k zásadě legitimního očekávání Úřad 
uvádí, že je pro aplikaci této zásady nutné, aby se 
jednalo o rozhodování skutkově shodných nebo 
podobných případů. Uvedený případ pásma 380–
470 MHz je však zásadně odlišný již přinejmenším 
v tom, že změně přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 
380–470 MHz nebránily podmínky využití uvedené 
v části plánu využití rádiového spektra. Jak je ze 
samotného vyjádření připomínkujícího zřejmé (viz 
připomínka č. 2), je si tento vědom, že v případě 
přídělu v pásmu 26 GHz tomu tak není, když 
současně iniciuje změnu PVRS. Vzhledem 
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k objektivní rozdílnosti obou případů tak nelze 
v případně odlišném výsledku řízení o změně přídělu 
spatřovat porušení zásady legitimního očekávání. 

4 TMCZ 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. 

Neobsahuje konkrétní připomínku k záměru 
změny přídělu rádiových kmitočtů - 
nevypořádává se. 
 
V souladu s článkem 9 odst. 4 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na 
diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, které byly 
uveřejněny v částce 17/2013 Telekomunikačním 
věstníku dne 13. listopadu 2013, Úřad stanoviska 
a názory uplatněné dotčenými subjekty v rámci 
konzultace nevypořádává. Nad to lze uvést, že 
problematika připomínkujícím zmíněných závěrů 
přezkoumání v pásmu 26 GHz ani není předmětem 
této veřejné konzultace.  
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