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Praha 24. þervna 2015
ýj. ýTÚ-12 368/2015-605
ýeský telekomunikaþní úĜad (dále jen „ÚĜad“) jako pĜíslušný orgán státní správy
podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o elektronických komunikacích), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon“), a podle § 10 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ, na základČ výsledkĤ veĜejné konzultace uskuteþnČné podle
§ 130 zákona, rozhodnutí Rady ÚĜadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 16
odst. 2 zákona vydává opatĜením obecné povahy
þást plánu využití rádiového spektra þ. PV-P/7/06.2015-4
pro kmitoþtové pásmo 2700–4200 MHz.
ýlánek 1
Úvodní ustanovení
PĜedmČtem úpravy této þásti plánu využití rádiového spektra je stanovení technických
parametrĤ a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 2700 MHz do 4200 MHz
radiokomunikaþními službami. Tato þást plánu využití rádiového spektra navazuje na
spoleþnou þást plánu využití rádiového spektra1).
Oddíl 1
Obecné informace o kmitoþtovém pásmu
ýlánek 2
RozdČlení kmitoþtového pásma
Kmit. pásmo
(MHz)
2700–2900

2900–3100

1
2

3

4

Harmonizaþní zámČr2)

Souþasný stav
PĜidČlení službám

Využití

PĜidČlení službám

LETECKÁ
RADIONAVIGAýNÍ
Radiolokaþní
3
)
RADIOLOKAýNÍ
RADIONAVIGAýNÍ
4
)

MO
LETECKÁ
RADIONAVIGAýNÍ
Radarové a navigaþní
systémy
Radiolokaþní
Meteorologické radary 3)
MO
RADIOLOKAýNÍ
RADIONAVIGAýNÍ
4
)

Využití
MO
Radarové a navigaþní
systémy
Meteorologické radary
MO

Spoleþná þást plánu využití rádiového spektra þ. PV/10.2005-35, ve znČní pozdČjších zmČn.
Zpráva ERC þ. 25: Evropská tabulka pĜidČlení kmitoþtĤ a aplikací v kmitoþtovém pásmu 8,3 kHz až 3000 GHz, rev.
2014 [ERC Report 25: The European Table of Frequency Allocations and Applications in the frequency range 9 kHz to
3000 GHz, rev. 2014].
V souladu s poznámkou 5.423 Radiokomunikaþního Ĝádu mohou pásmo 2700–2900 MHz využívat radiolokátory
umístČné na zemi pro potĜeby meteorologie rovnoprávnČ se stanicemi letecké radionavigaþní služby.
Poznámka 5.426 Radiokomunikaþního Ĝádu.

IýO: 70106975
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3100–3300

RADIOLOKAýNÍ
Družicového
prĤzkumu ZemČ
(aktivní)
Kosmického výzkumu
(aktivní)
5
)
RADIOLOKAýNÍ
5
)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smČr)
Radiolokaþní
6 7
) )

MO
Aktivní senzory

3600–3800

PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Družicová pevná
(sestupný smČr)

IMT
PĜístupové sítČ
Doþasné využití
aplikacemi v pevné
službČ

PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Družicová pevná
(sestupný smČr)

IMT
PĜístupové sítČ

3800–4200

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smČr)

Pevné spoje (P-P)
Koordinované
pozemské stanice

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smČr)

Pevné spoje (P-P)
Koordinované
pozemské stanice

3300–3400
3400–3600

MO
IMT
PĜístupové sítČ
ENG/OB
MO
Amatérské stanice

RADIOLOKAýNÍ
Družicového
prĤzkumu ZemČ
(aktivní)
Kosmického výzkumu
(aktivní)
5
)
RADIOLOKAýNÍ
5
)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Družicová pevná
(sestupný smČr)
Radiolokaþní
6 7
) )
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MO
Aktivní senzory

MO
IMT
PĜístupové sítČ
ENG/OB
MO
Amatérské stanice

ýlánek 3
Charakteristika pásma
(1) Na základČ ProvádČcího rozhodnutí Evropské komise8) (dále jen „Rozhodnutí
Komise“) je pásmo 3400–3800 MHz harmonizováno pro pĜístupové sítČ k poskytování služeb
elektronických komunikací s využitím pevných, nomádických9) a pohyblivých terminálĤ.
Dochází zde tak ke konvergenci pevné a pohyblivé radiokomunikaþní služby. Z tohoto
dĤvodu jsou podmínky využívání kmitoþtĤ v rámci pohyblivé radiokomunikaþní služby
shodné s podmínkami platnými pro službu pevnou10). Pásmo 3400–3600 MHz je využíváno
pĜedevším geograficky vymezenými pĜístupovými sítČmi.
(2) Kmitoþtové pásmo 2700–3400 MHz je využíváno službami radiového urþování.
(3) V kmitoþtovém pásmu 3800–4200 MHz pĜevažuje využívání pevnou službou.

5

6
7
8

9

10

V souladu s poznámkou 5.149 Radiokomunikaþního Ĝádu musí uživatelé pásem 3260–3267 MHz, 3332–3339 MHz
a 3345,8–3352,5 MHz podnikat veškerá uskuteþnitelná opatĜení k ochranČ radioastronomické služby.
Poznámka 5.430A Radiokomunikaþního Ĝádu.
Poznámka CZ7 Plánu pĜidČlení kmitoþtových pásem (národní kmitoþtová tabulka).
ProvádČcí rozhodnutí Komise þ. 2014/276/EU, kterým se mČní rozhodnutí 2008/411/ES o harmonizaci kmitoþtového
pásma 3400–3800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Spoleþenství.
Za nomádickou aplikaci je podle doporuþení ITU k terminologii pro bezdrátový pĜístup (Recommendation ITU-R
F.1399) považován terminál v pohyblivé službČ, který mĤže být využíván na rĤzných místech, ale bČhem provozu je
nehybný.
Netýká se stanovení výše a zpĤsobu výpoþtu poplatkĤ za využívání rádiových kmitoþtĤ.
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ýlánek 4
Mezinárodní závazky
Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Radiokomunikaþního Ĝádu11) (dále jen
„ěád“) a ustanovení Dohody HCM12).

Oddíl 2
Pohyblivá služba
ýlánek 5
Souþasný stav v pohyblivé službČ
(1) Pásmo 3400–3800 MHz je urþeno k využívání sítČmi elektronických komunikací
v souladu s Rozhodnutím Komise8). PĜíloha tohoto rozhodnutí urþuje podmínky využití
kmitoþtĤ vþetnČ technických parametrĤ zvaných spektrální masky hran bloku, které zahrnují
mezní hodnoty vyzaĜování uvnitĜ a vnČ bloku a podmínky dodržení tČchto parametrĤ.
(2) Pásmo 3400–3600 MHz lze využívat geograficky vymezenými sítČmi urþenými
k poskytování vysokorychlostních služeb elektronických komunikací s využitím pevných,
nomádických nebo pohyblivých terminálĤ, pĜiþemž:
a) kmitoþtové uspoĜádání v tČchto úsecích je v souladu s pĜílohou Rozhodnutí
Komise8) s kanálovou rozteþí 5 MHz nebo jejími násobky;
b) kmitoþtové uspoĜádání v párových úsecích 3410–3480/3510–3580 MHz
s kanálovou rozteþí 3,5 MHz13) nebo jejími násobky je možné využívat
s omezením podle písmene c);
c) využívání kmitoþtĤ stanicemi využívajícími jiné kanálové rozteþe, než je uvedena
v písmenu a), je možné nejdéle do 30. þervna 2020;
d) duplexní odstup vysílacího a pĜijímacího kmitoþtu je 100 MHz;
e) maximální spektrální hustota e.i.r.p. základnové stanice14) je 53 dBm/MHz,
maximální e.i.r.p. úþastnického terminálu je urþen podle charakteru stanice
z hlediska nomadicity pĜílohou Rozhodnutí Komise8);
f)

využívání kmitoþtĤ základnovými stanicemi je možné na základČ individuálního
oprávnČní, využívání kmitoþtĤ úþastnickými terminály je možné na základČ
všeobecného oprávnČní15);

g) vnitrostátní a mezinárodní kmitoþtovou koordinaci provádí ÚĜad.

11

12

13

14
15

Radiokomunikaþní Ĝád, Mezinárodní telekomunikaþní unie, Ženeva, 2012 [Radio Regulations, International
Telecommunication Union, Geneva, 2012].
Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, ýeské republiky, NČmecka, Francie, Maćarska, Nizozemí,
Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska
o koordinaci kmitoþtĤ mezi 29,7 MHz a 43,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu [HCM Agreement –
Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the
Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia
and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 43.5 GHz for the fixed service and the
land mobile service].
Doporuþení CEPT ERC/REC 14–03 – Harmonizované kmitoþtové rastry a bloková pĜidČlení pro systémy s malou
a stĜední kapacitou, pracující v pásmu 3400–3600 MHz [Harmonised radio frequency channel arrangements and
block allocations for low and medium capacity systems in the band 3400 MHz to 3600 MHz].
Centrální stanice.
Všeobecné oprávnČní VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálĤ rádiových sítí elektronických
komunikací.
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(3) V pásmu 3600–3800 MHz je poþet práv k využívání rádiových kmitoþtĤ omezen.
Pásmo lze využívat na základČ pĜídČlĤ udČlených s pĤsobností na celém území ýeské
republiky sítČmi urþenými k poskytování vysokorychlostních služeb elektronických
komunikací a platí:
a) základní kanálová rozteþ v tČchto úsecích je 5 MHz v souladu pĜílohou
Rozhodnutí Komise8). Spodní okraj prvního kanálu odpovídá kmitoþtu 3600 MHz.
Minimální pĜevoditelnou jednotkou v pĜípadČ postupu podle § 23 zákona je blok o
velikosti 5 MHz;
b) pásmo je urþeno pro využívání kmitoþtĤ s þasovČ dČleným duplexem TDD nebo
v jiném provozním režimu, který odpovídá parametrĤm spektrálních masek hran
bloku;
c) držitelé pĜídČlĤ sami koordinují využívání pĜidČlených rádiových kmitoþtĤ
s ostatními držiteli pĜídČlĤ, jejichž sítČ využívají rádiové kmitoþty sousedící
s pĜidČlenými rádiovými kmitoþty16);
d) do doby udČlení pĜídČlĤ rádiových kmitoþtĤ lze pásmo využívat stanicemi pouze
na základČ krátkodobého oprávnČní k využívání rádiových kmitoþtĤ nebo na
základČ individuálního oprávnČní k využívání rádiových kmitoþtĤ pro
experimentální úþely.
ýlánek 6
Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službČ
(1) Pásmo 3400–3800 MHz je perspektivní pro budoucí zavádČní vysokorychlostních
sítí k poskytování služeb elektronických komunikací s využitím kanálových šíĜek výraznČ
vČtších, než je základní kanálová rozteþ. Zejména pásmo 3600–3800 MHz, v nČmž nedojde
ke kolizi s jinými uživateli pásma, je vhodným pásmem pro zĜizování ultravysokorychlostních
pĜístupových sítí.
(2) ZámČrem evropských zemí je v pásmu 3400–3800 MHz na konferenci WRC-1517)
navrhnout zmČnu kategorie pohyblivé služby na pĜednostní službu spolu s celosvČtovým
nevýhradním urþením pásma pro mobilní vysokorychlostní komunikace IMT.
(3) V dílþím pásmu 3400–3600 MHz se oþekává, podle vývoje využívání pásma,
budoucí zavedení podmínek pro duplexní režim s þasovým dČlením (TDD). Z hlediska
dlouhodobého vývoje ÚĜad pĜedpokládá v tomto pásmu zavedení obdobných podmínek
využívání kmitoþtĤ, jako v pásmu 3600–3800 MHz. Z tohoto dĤvodu mĤže ÚĜad v budoucnu
navrhnout zkrácení lhĤty uvedené v þlánku 5 odst. 2 písm. c).
Oddíl 3
Pevná služba
ýlánek 7
Souþasný stav v pevné službČ
(1) V pásmu 3400–3600 MHz lze udČlovat krátkodobá oprávnČní k využívání
rádiových kmitoþtĤ pro doþasné zemské digitální stanice reportážních spojĤ ENG/OB18), a to
pouze v lokalitách, které nejsou využívány podle þlánku 5 odst. 2.
16

17
18

Souþástí optimalizace využití spektra mĤže být také napĜ. vzájemná þasová synchronizace kmitoþtovČ pĜiléhajících
stanic s vyšším vyzáĜeným výkonem.
SvČtová radiokomunikaþní konference WRC-15 se koná v listopadu 2015.
Zkratka ENG/OB oznaþuje elektronické pĜedávání zpravodajství a rozhlasové a televizní vysílání z míst mimo
rozhlasová a televizní studia, anglicky Electronic News Gathering/Outside Broadcasting.
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(2) V pásmu 3400–3800 MHz jsou technické podmínky využívání kmitoþtĤ sítČmi
urþenými k poskytování vysokorychlostních služeb elektronických komunikací popsány
v þlánku 5. Pro úþely postupu podle naĜízení vlády19) jsou stanice využívající kmitoþty
v pásmu 3400–3600 MHz podle þlánku 5 odst. 2 považovány za stanice v pevné
radiokomunikaþní službČ.
(3) Pásmo 3800–4200 MHz je urþeno pro duplexní pevné spoje bod-bod. Kanálová
rozteþ je 29 MHz, pĜiþemž stĜední kmitoþty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálĤ jsou
vzhledem k referenþnímu kmitoþtu f0 = 4003,5 MHz dány vztahy
fn = f0 – 208 + 29n v dolním úseku a
fn’ = f0 + 5 + 29n v horním úseku,
kde n = 1, 2 až 6.
UspoĜádání odpovídá doporuþení ITU-R20).
(4) vnitrostátní a mezinárodní kmitoþtovou koordinaci provádí ÚĜad.
ýlánek 8
Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službČ
Informace o budoucím využívání kmitoþtĤ touto službou v pásmu 3400–3800 MHz
jsou shodné s informacemi v þlánku 6, který se týká služby pohyblivé.
Oddíl 4
Družicová pevná služba
ýlánek 9
Souþasný stav v družicové pevné službČ
(1) SlužbČ je pĜidČleno pásmo 3400–4200 MHz pro sestupný smČr a lze jej využívat
pro spojení z telekomunikaþních družic ke koordinovaným pozemským stanicím.
(2) Vzhledem k implementaci Rozhodnutí Komise8) nejsou zĜizovány nové pozemské
stanice družicové pevné služby v pásmu 3400–3800 MHz.
ýlánek 10
Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pevné službČ
V pásmu 3400–3600 MHz se na národní úrovni pĜedpokládá zmČna harmonizaþního
zámČru kategorie družicové pevné služby na kategorii podružnou.

Oddíl 5
Letecká radionavigaþní služba
ýlánek 11
Souþasný stav v letecké radionavigaþní službČ

19

20

Stanovení poplatkĤ za využívání rádiových kmitoþtĤ podle naĜízení vlády þ. 154/2005 Sb., o stanovení výše a
zpĤsobu výpoþtu poplatkĤ za využívání rádiových kmitoþtĤ a þísel, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Doporuþení ITU-R F.382-8 – UspoĜádání rádiových kanálĤ pro radioreléové systémy provozované v pásmech
2 a 4 GHz [Radio/frequency channel arrangement for radio/relay systems operating in the 2 and 4 GHz bands].
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Využívání pásma 2700–2900 MHz leteckou radionavigaþní službou je v souladu
s poznámkou ěádu21) omezeno na pozemní radiolokátory a s nimi sdružené letadlové
transpondéry, které vysílají pouze, jsou-li aktivovány radiolokátory využívajícími kmitoþty
v témže pásmu.
ýlánek 12
Informace týkající se budoucího vývoje v letecké radionavigaþní službČ
Na mezinárodní úrovni byla iniciována diskuse o možnosti sdílení pásma 2700–
2900 MHz s jinými radiokomunikaþními službami.

Oddíl 6
Radionavigaþní služba
ýlánek 13
Souþasný stav v radionavigaþní službČ
SlužbČ je pĜidČleno pásmo 2900–3100 MHz a v ýeské republice nemá civilní využití.
ýlánek 14
Informace týkající se budoucího vývoje v radionavigaþní službČ
ZmČny ve využívání pásma touto radiokomunikaþní službou nejsou na mezinárodní
ani národní úrovni pĜedpokládány.

Oddíl 7
Radiolokaþní služba
ýlánek 15
Souþasný stav v radiolokaþní službČ
(1) Pásmo 2900–3400 MHz je využíváno radiolokaþní službou pro necivilní úþely.
(2) V pásmu 2900–3100 MHz nesmí stanice v radiolokaþní službČ v souladu
s poznámkou ěádu22) pĤsobit škodlivé rušení radarovým systémĤm v radionavigaþní službČ
ani pĜed nimi požadovat ochranu.
ýlánek 16
Informace týkající se budoucího vývoje v radiolokaþní službČ
ZmČny ve využívání pásma touto radiokomunikaþní službou nejsou na mezinárodní
ani národní úrovni pĜedpokládány.

21
22

Poznámka ěádu 5.337.
Poznámka 5.424A ěádu.
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Oddíl 8
Radioastronomická služba
ýlánek 17
Souþasný stav v radioastronomické službČ
Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikaþní služba založená na pĜíjmu
rádiových vln kosmického pĤvodu. Vzhledem k nízkým úrovním pĜijímaných signálĤ je
provoz této služby závislý na ochranČ pĜed rušením od ostatních radiokomunikaþních služeb.
V souladu s poznámkou ěádu5) musí uživatelé pásem 3260–3267 MHz, 3332–3339 MHz
a 3345,8–3352,5 MHz
podnikat
veškerá
uskuteþnitelná
opatĜení
k ochranČ
radioastronomické služby.
ýlánek 18
Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službČ
ZmČny ve využívání pásma touto radiokomunikaþní službou nejsou na mezinárodní
ani národní úrovni pĜedpokládány.

Oddíl 9
Služby družicového prĤzkumu ZemČ a kosmického výzkumu
ýlánek 19
Souþasný stav ve službách družicového prĤzkumu ZemČ a kosmického výzkumu
Pásmo 3100–3300 MHz je v tČchto službách využíváno radary a aktivními senzory
urþenými k mČĜení fyzikálních vlastností povrchu ZemČ, oceánĤ a atmosféry23).

ýlánek 20
Informace týkající se budoucího vývoje ve službách družicového prĤzkumu ZemČ
a kosmického výzkumu
ZmČny ve využívání pásma tČmito radiokomunikaþními službami nejsou na
mezinárodní ani národní úrovni pĜedpokládány.

Oddíl 10
Amatérská služba
ýlánek 21
Souþasný stav v amatérské službČ
(1) Poznámkou Plánu pĜidČlení kmitoþtových pásem je amatérské službČ doplĖkovČ
v kategorii podružné služby pĜidČleno v ýeské republice pásmo 3400–3410 MHz.
(2) Využívání kmitoþtĤ stanicemi amatérské služby se Ĝídí zvláštním právním
pĜedpisem24).

23

24

Charakteristiky uvedeny v Doporuþení ITU-R RS 1166-4 – Performance and interference criteria for active
spaceborne sensors.
Vyhláška þ. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikaþní služby.
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ýlánek 22
Informace týkající se budoucího vývoje v amatérské službČ
ZmČny ve využívání pásma touto radiokomunikaþní službou nejsou na mezinárodní
ani národní úrovni pĜedpokládány.
Oddíl 11
ZávČreþná ustanovení
ýlánek 23
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se opatĜení obecné povahy þást plánu využití rádiového spektra
þ. PV-P-7/07.2012-10 pro kmitoþtové pásmo 2700–4200 MHz.
ýlánek 24
Úþinnost
Tato þást plánu využití rádiového spektra nabývá úþinnosti dnem 15. þervence 2015.
OdĤvodnČní
ÚĜad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatĜením obecné povahy þást plánu
využití rádiového spektra þ. PV-P/7/XX.2015-YY (dále jen „þást plánu“), kterou se stanoví
technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitoþtĤ od 2700 MHz
do 4200 MHz radiokomunikaþními službami. Tato þást plánu vychází z principĤ zakotvených
v zákonČ a evropské legislativČ, zejména ve smČrnici Evropského parlamentu a Rady
2002/21/ES o spoleþném pĜedpisovém rámci pro sítČ a služby elektronických komunikací ve
znČní smČrnice 2009/140/ES25) a v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
þ. 676/2002/EC o regulaþním rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském spoleþenství
(rozhodnutí o rádiovém spektru) a dále z principĤ stanovených ve spoleþné þásti plánu
využití rádiového spektra þ. PV/10.2005-35, ve znČní pozdČjších zmČn. Úþelem této þásti
plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a pĜedvídatelnost
rozhodnutí ÚĜadu.
Tato þást plánu nahrazuje opatĜení obecné povahy – þást plánu využití rádiového
spektra þ. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitoþtové pásmo 2700–4200 MHz. DĤvodem nového
vydání þásti plánu využití rádiového spektra jsou jednak úpravy smČĜující k vytvoĜení
podmínek pro rozvoj využívání pásma 3400–3800 MHz vysokorychlostními a perspektivnČ
i ultravysokorychlostními pĜístupovými sítČmi, jednak strukturální úpravy vycházející
z konvergence radiokomunikaþní služby pohyblivé a pevné. Mezi nejvýznamnČjší úpravy
patĜí stanovení podmínek využívání kmitoþtĤ v pásmu 3600–3800 MHz, v nČmž je omezen
poþet práv k využívání rádiového spektra, implementace Rozhodnutí Komise8) k pásmu
3400–3800 MHz a úpravy související s konvergencí pevné a pohyblivé radiokomunikaþní
služby v pásmu 3400–3800 MHz.
V þlánku 2 jsou uvedeny informace z plánu pĜidČlení kmitoþtových pásem (národní
kmitoþtová tabulka) s uvedením hlavních aplikací, které mohou pásmo využívat. Další detaily
jsou v oddílech vČnovaných jednotlivým radiokomunikaþním službám. ZároveĖ je v tabulce
uveden harmonizaþní zámČr z hlediska pĜidČlení radiokomunikaþním službám a využití
kmitoþtĤ aplikacemi podle Zprávy ERC þ. 25 – Evropská tabulka pĜidČlení a využití kmitoþtĤ.
25

SmČrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES, kterou se mČní smČrnice 2002/21/ES o spoleþném
pĜedpisovém rámci pro sítČ a služby elektronických komunikací, smČrnice 2002/19/ES o pĜístupu k sítím
elektronických komunikací a pĜiĜazeným zaĜízením a o jejich vzájemném propojení a smČrnice 2002/20/ES,
o oprávnČní pro sítČ a služby elektronických komunikací.
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Z dĤvodu nevyužívání pásma 3400–3600 MHz družicovou službou v ýeské republice
a v souladu s urþením pásma k provozu sítí k poskytování služeb vysokorychlostního
pĜístupu k internetu v radiokomunikaþní službČ pevné a pohyblivé je provedena zmČna
národního zámČru kategorie služby pevné družicové z pĜednostní na podružnou.
ýlánek 3 s charakteristikou pásma informuje mimo jiné o harmonizovaném využívání
kmitoþtĤ z pásem 3400–3800 MHz, která jsou urþena k poskytování služeb elektronických
komunikací na základČ Rozhodnutí Komise8), které bylo zpracováno s pĜihlédnutím
k závČrĤm Zprávy CEPT þ. 4926), která upĜesĖuje technické podmínky harmonizovaného
využití pásma 3400–3800 MHz systémy IMT a pĜístupovými sítČmi, vþetnČ podmínek
vzájemné koexistence jednotlivých systémĤ.
V þlánku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, což v pĜípadČ pĜedmČtného pásma
znamená Radiokomunikaþní Ĝád Mezinárodní telekomunikaþní unie a Dohodu HCM.
ýlánek 5 uvádí podmínky využití kmitoþtĤ v pohyblivé službČ, která má pĜidČlení
v pásmech 3400–3800 MHz. Z dĤvodu konvergence radiokomunikaþních služeb v tomto
pásmu (tj. stírání rozdílu mezi pohyblivou a pevnou radiokomunikaþní službou) jsou
technické podmínky využívání pásma 3400–3800 MHz uvedeny v tomto þlánku spoleþné pro
službu pohyblivou i pevnou ve smyslu Rozhodnutí Komise8) a v souladu se Zprávou
CEPT26). V uvedeném pásmu je pĜedpokládán rozvoj vysokorychlostních pĜístupových sítí
urþených k poskytování služeb elektronických komunikací využívajících slouþené kanálové
úseky o násobcích 5 MHz. Úpravou technických podmínek ÚĜad sleduje pĜedpokládaný
trend zavádČní perspektivních systémĤ s provozními kanály širšími než 5 MHz27), které
umožní ultravysokorychlostní pĜipojení odpovídající cílĤm definovaným ve strategiích
evropských28) a národních29). K dosažení uvedených cílĤ, a tedy k naplnČní úþelného
využívání rádiových kmitoþtĤ, budou v ÚĜadem pĜipravovaném vyhlášení výbČrového Ĝízení
uvedena rozvojová kritéria týkající se zajištČní pokrytí službami elektronických komunikací
doplnČná o další parametry (napĜ. kvalitativní kritéria). Postupný pĜechod na kanálový rastr
5 MHz v pásmu 3400–3600 MHz odráží prĤbČžný pokles stávajícího využívání pásma
stanicemi s pĤvodním kanálovým uspoĜádáním. Dalším dĤvodem pĜechodu na
harmonizované využívání rádiového spektra v pásmu 3400–3800 MHz je mimo jiné podpora
rozvoje jednotného evropského trhu z hlediska dostupnosti terminálĤ a interoperability na
národní a mezinárodní úrovni. Ustanovení odst. 3 písm. c) ukládá držitelĤm pĜídČlĤ povinnost
vnitrostátní koordinace stanic, vþetnČ zajištČní podmínek na hranicích ýeské republiky
v souladu s mezinárodními závazky uvedenými v þl. 4 nebo dohodami o vzájemné koordinaci
rádiových kmitoþtĤ mezi ýeskou republikou a okolními státy. V pĜípadČ pronájmu pĜídČlu
rádiových kmitoþtĤ je za zajištČní povinnosti uvedené v odst. 3 písm. c) odpovČdný držitel
pĜídČlu. Využití pásma 3600–3800 MHz na základČ krátkodobého oprávnČní nebo pro
experimentální úþely podle odst. 3 písm. d) je možné pouze do doby udČlení práv držitelĤm
pĜídČlĤ.
ýlánek 6 s informacemi o budoucím vývoji v pohyblivé službČ naznaþuje pĜedpoklad
využívání pásem 3400–3800 MHz generaþnČ pokroþilejšími systémy umožĖujícími
vysokorychlostní pĜístup ke službám elektronických komunikací. V pásmech neexistuje
technologické omezení a prĤbČžné technologické inovace sítí uživatelĤ rádiového spektra
v tČchto pásmech nemají omezení ani v budoucnu na základČ technologicky neutrálního
vymezení podmínek užití pásem závazným Rozhodnutím Komise8). V pĜípadČ úspČšného
rozvoje využívání pásma 3600–3800 MHz zváží ÚĜad v souladu s Rozhodnutím Komise
sjednocení podmínek využívání i ve zbývajících úsecích pásma 3400–3600 MHz k umožnČní
efektivního využívání tohoto pásma inovativními technologiemi, a to zejména zavedením
26

27
28
29

Zpráva CEPT þ. 49 – Technické podmínky harmonizace spektra pro bezdrátové zemské systémy v pásmu 3400–
3800 MHz [CEPT Report 49 – Technical conditions regarding spectrum harmonisation for terrestrial wireless systems
in the 3400-3800 MHz frequency band].
NapĜ. systémy IMT-Advanced.
Rozhodnutí þ. 243/2012/EU Evropského parlamentu a Rady o vytvoĜení prvního programu politiky rádiového spektra.
Státní politika v elektronických komunikacích – Digitální ýesko v.2.0 a Strategie správy rádiového spektra zveĜejnČná
dne 7. Ĝíjna 2014 na stránkách ÚĜadu.
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rastru 5 MHz v pásmech 3410–3480/3510–3580 MHz, popĜ. zkrácením lhĤty þlánku 5 odst. 2
písm. c) nebo dílþí reorganizací využití pásma.
Oddíl 3 informuje o podmínkách využívání kmitoþtĤ pevnou službou. Reportážní
spoje ENG/OB mohou využívat kmitoþty na základČ krátkodobého oprávnČní za
pĜedpokladu, že nedojde ke kolizi se stávajícím využitím pásma pĜístupovými sítČmi.
Technické podmínky využívání kmitoþtĤ stanicemi pevné služby, které jsou provozovány
v rámci sítí elektronických komunikací v souladu s Rozhodnutím Komise v pásmu 3400–
3800 MHz, jsou uvedeny spoleþnČ pro pevnou a pohyblivou službu v þlánku 5. DĤvodem
sjednocení podmínek je uplatnČní konvergence radiokomunikaþních služeb, které je
popsáno v þlánku 3 a v odĤvodnČní þlánku 5. Z dĤvodu zachování podmínek19) pro
provozování geograficky omezených sítí (tj. sítí malého rozsahu) je pro uživatele pásma
3400–3600 MHz, využívaném sítČmi elektronických komunikací, þlánku 7 odst. 2 explicitnČ
uvedena klasifikace služby, tj. na sítČ v pásmu 3400–3600 MHz se pohlíží jako na sítČ
v pevné radiokomunikaþní službČ. V pásmu 3600–3800 MHz, kde se pĜedpokládá udČlení
kmitoþtĤ držitelĤm pĜídČlĤ rádiových kmitoþtĤ a zavádČní progresivních celoplošných sítí
s terminály bez rozlišení nomadicity, se pĜi postupu podle naĜízení19) postupuje podle
podmínek stanovených pro pozemní pohyblivou službu.
Oddíl 4 informuje o podmínkách využívání kmitoþtĤ pevnou družicovou službou.
PĜedpoklad zmČny kategorie této služby v pásmu 3400–3600 MHz na kategorii podružnou
reflektuje pĜednostní využití pásma pro služby elektronických komunikací ve službách pevné
a pohyblivé. V ýeské republice není toto pásmo stanicemi v družicové službČ využíváno.
Oddíl 5 se týká letecké radionavigaþní služby a podmínky využití jsou stanoveny
v souladu s ěádem. Z hlediska budoucího vývoje lze pĜedpokládat diskuse k problematice
studií sdílení s ostatními radiokomunikaþními službami s cílem zvýšit efektivitu využívání této
þástí pásma pĜedevším v oblastech, kde využívání touto službou není pĜíliš intenzivní a kde
studie prokážou vzájemnou kompatibilitu.
V oddílu 6 je zaĜazena informace o pĜidČlení pásem radionavigaþní službČ. Bližší
podmínky využívání nejsou uvedeny z dĤvodu necivilního využití kmitoþtĤ.
Oddíl 7 pĜedkládá podmínky civilního využívání radiolokaþní službou, která
v pásmech 2700–3100 MHz musí respektovat pĜidČlení službČ radionavigaþní.
Oddíl 8 informuje o pĜidČlení pásem službČ radioastronomické, která kmitoþty sice
nevyužívá aktivnČ, ale má z hlediska ěádu nárok na ochranu pĜed rušením od ostatních
služeb.
Oddíl 9 informuje o pĜidČlení pásma 3100–3300 MHz službám družicového prĤzkumu
ZemČ a kosmického výzkumu. Rádiové stanice tČchto vČdeckých služeb jsou umístČny na
družici nebo na kosmickém plavidle.
Oddíl 10 se týká služby amatérské, jejíž národní pĜidČlení odpovídá poznámce EU17
Evropské tabulky pĜidČlení a využití kmitoþtĤ.
ýlánek 23 obsahuje derogaþní ustanovení, þlánek 24 stanoví úþinnost této þásti
plánu využití rádiového spektra.
Na základČ § 130 zákona a podle Pravidel ýeského telekomunikaþního úĜadu pro
vedení konzultací na diskusním místČ ÚĜad zveĜejnil dne 23. dubna 2015 návrh opatĜení
obecné povahy þást plánu využití rádiového spektra þ. PV-P/7/XX.2015-YY a výzvu
k podávání pĜipomínek na diskusním místČ. BČhem veĜejné konzultace ÚĜad obdržel
pĜipomínky od dvou subjektĤ. ýást pĜipomínek a komentáĜĤ smČĜovala k technologické
neutralitČ pásma 3400–3800 MHz. ÚĜad ve vypoĜádání potvrdil princip technologické
neutrality pásma opíraje se o harmonizaþní dokumenty globální a evropské. Na základČ
pĜipomínky ke zdĤvodnČní omezení poþtu práv ve smyslu § 20 odst. 1 zákona bylo
odĤvodnČní doplnČno o upĜesĖující text. Návrh na omezení duplexního provozu FDD
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Opatøení obecné povahy – èást plánu využití rádiového spektra è. PV-P/12/06.2015-3 pro
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(reprodukce dokumentu na str. 148–155)
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DSOLNDFH
32+<%/,9ÈNURPČ
OHWHFNpSRK\EOLYp
  

9\XåLWt

3(91È
3HYQpVSRMH
'58ä,&29È0(7(2 02
52/2*,&.È
0HWHRURORJLFNp
VHVWXSQêVPČU 
DSOLNDFH
3RK\EOLYiNURPČ
OHWHFNpSRK\EOLYp
  
















 6SROHþQi þiVW SOiQX Y\XåLWt UiGLRYpKR VSHNWUD þ39 XYHĜHMQČQi Y þiVWFH  7HOHNRPXQLNDþQtKR
YČVWQtNX
 =SUiYD(5&þ(YURSVNiWDEXONDSĜLGČOHQtNPLWRþWĤ DDSOLNDFtYNPLWRþWRYpPSiVPXN+]Då *+]UHY
>(5&5HSRUW7KH(XURSHDQ7DEOHRI)UHTXHQF\$OORFDWLRQVDQG$SSOLFDWLRQVLQWKHIUHTXHQF\UDQJHN+]WR
*+]UHY@
 3R]QiPND5DGLRNRPXQLNDþQtKRĜiGX
 3iVPR ±0+] PĤåH EêW YVRXODGX VSR]QiPNRX  5DGLRNRPXQLNDþQtKR ĜiGX Y\XåtYiQR VOXåERX
GUXåLFRYpKR SUĤ]NXPX =HPČ VSRGPtQNRX åH QHEXGH SĤVRELW ãNRGOLYp UXãHQt VWDQLFtP VOXåHE MLPå MH SiVPR
SĜLGČOHQR

,ý2
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±

3(91È
32+<%/,9È
    

*60,07
5DGLRDVWURQRPLH

3(91È
32+<%/,9È
    

*60,07
5DGLRDVWURQRPLH

±

3(91È
32+<%/,9È

   

*60,07
'(&7
65'306(
3HYQpVSRMH

3(91È
32+<%/,9È

   

*60,07
'(&7
65'306(




ýOiQHN
&KDUDNWHULVWLNDSiVPD

3iVPR MH Y\XåtYiQR SĜHYiåQČ YSRK\EOLYp VOXåEČ UiGLRYêPL VtWČPL SRVN\WXMtFtPL
VOXåE\ HOHNWURQLFNêFK NRPXQLNDFt .SURYR]X XYHGHQêFK V\VWpPĤ O]H Y\XåtW NURPČ
WHFKQRORJLH *60  WDNp WDNRYp WHFKQRORJLH MHMLFKå SURYR] MH VH V\VWpP\ *60 VOXþLWHOQê
ýiVWL SiVPD MVRX URYQČå Y\XåtYiQ\ DSOLNDFHPL SHYQp GUXåLFRYp PHWHRURORJLFNp
DUDGLRDVWURQRPLFNpVOXåE\

ýOiQHN
0H]LQiURGQt]iYD]N\

1D Y\XåtYiQt D NRRUGLQDFL UiGLRYêFK NPLWRþWĤ VH Y]WDKXMt XVWDQRYHQt
5DGLRNRPXQLNDþQtKRĜiGX  GiOHMHQÄěiG³ KDUPRQL]DþQtGRNXPHQW\(YURSVNpXQLH  

 XVWDQRYHQt 'RKRG\ +&0  D XVWDQRYHQt GYRX D YtFHVWUDQQêFK NRRUGLQDþQtFK GRKRG
RY\XåtYiQt NPLWRþWĤ QD VSROHþQêFK KUDQLFtFK NWHUp E\O\ X]DYĜHQ\ VSĜtVOXãQêPL VSUiYDPL
VRXVHGQtFK]HPt


























































3R]QiPND5DGLRNRPXQLNDþQtKRĜiGX
3R]QiPND$5DGLRNRPXQLNDþQtKRĜiGX
3R]QiPND5DGLRNRPXQLNDþQtKRĜiGX
3R]QiPND5DGLRNRPXQLNDþQtKRĜiGX
3R]QiPND$5DGLRNRPXQLNDþQtKRĜiGX
=NUDWND *60 R]QDþXMH VYČWRYê V\VWpP SUR SRK\EOLYp NRPXQLNDFH DQJOLFN\ *OREDO 6\VWHP IRU 0RELOH
&RPPXQLFDWLRQV
5DGLRNRPXQLNDþQt ĜiG 0H]LQiURGQt WHOHNRPXQLNDþQt XQLH äHQHYD  >5DGLR 5HJXODWLRQV ,QWHUQDWLRQDO
7HOHFRPPXQLFDWLRQ8QLRQ*HQHYD@
3URYiGČFt UR]KRGQXWt .RPLVH (8 ]H GQH  GXEQD  NWHUêP VH PČQt UR]KRGQXWt (6
RKDUPRQL]DFL NPLWRþWRYêFK SiVHP 0+] D0+] SUR ]HPVNp V\VWpP\ VFKRSQp SRVN\WRYDW FHORHYURSVNp
VOXåE\HOHNWURQLFNêFKNRPXQLNDFtYH6SROHþHQVWYt.
3URYiGČFt UR]KRGQXWt (YURSVNp NRPLVH þ (8 ]H GQH  OLVWRSDGX  NWHUêP VH PČQt UR]KRGQXWt
þ(6]D~þHOHPGRSOQČQtRGDOãtWHFKQRORJLHSĜtVWXSXDNPLWRþWRYiSiVPDSURPRELOQtNRPXQLNDþQtVOXåE\
YOHWDGOHFK VOXåE\0&$ 
'RSRUXþHQt (YURSVNp NRPLVH þ(6 ]H GQH GXEQD RRSUiYQČQt SUR PRELOQt NRPXQLNDþQt VOXåE\
YOHWDGOHFK VOXåE\0&$ Y(YURSVNpPVSROHþHQVWYt
'RKRGD+&0±'RKRGDPH]LVSUiYDPL5DNRXVND%HOJLHýHVNpUHSXEOLN\1ČPHFND)UDQFLH0DćDUVND1L]R]HPt
&KRUYDWVND ,WiOLH /LFKWHQãWHMQVND /LWY\ /XFHPEXUVND 3ROVND 5XPXQVND 6ORYHQVND 6ORYLQVND DâYêFDUVND
RNRRUGLQDFLNPLWRþWĤPH]L0+]D*+]SURSHYQRXVOXåEXDSR]HPQtSRK\EOLYRXVOXåEX>+&0$JUHHPHQW±
$JUHHPHQW EHWZHHQ WKH $GPLQLVWUDWLRQV RI $XVWULD %HOJLXP WKH &]HFK 5HSXEOLF *HUPDQ\ )UDQFH +XQJDU\ WKH
1HWKHUODQGV &URDWLD ,WDO\ /LHFKWHQVWHLQ /LWKXDQLD /X[HPERXUJ 3RODQG 5RPDQLD WKH 6ORYDN 5HSXEOLF 6ORYHQLD
DQG 6ZLW]HUODQG RQ WKH FRRUGLQDWLRQ RI IUHTXHQFLHV EHWZHHQ 0+] DQG  *+] IRU WKH IL[HG VHUYLFH DQGWKH
ODQGPRELOHVHUYLFH@
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2GGtO
3RK\EOLYiVOXåED

ýOiQHN
6RXþDVQêVWDYYSRK\EOLYpVOXåEČ

 ÒVHN\ ±±0+] MVRX YVRXODGX VKDUPRQL]DþQtPL GRNXPHQW\
(YURSVNp XQLH  D &(37  XUþHQ\ N SURYR]X FHORSORãQêFK VtWt SRVN\WXMtFtFK YHĜHMQČ
GRVWXSQp VOXåE\ HOHNWURQLFNêFK NRPXQLNDFt VY\XåLWtP WHFKQRORJLt *60 QHER WDNRYêFK
WHFKQRORJLt MHMLFKå SURYR] MH VOXþLWHOQê VSURYR]HP V\VWpPĤ *60 DY\KRYXMH SRGPtQNiP
XYHGHQêFK GRNXPHQWĤ GiOH MHQ ÄNRPSDWLELOQt WHFKQRORJLH³   9~VHFtFK MH SRþHW SUiY
RPH]HQDSODWt
D  ~VHN±0+]MHXUþHQSURY\VtOiQtWHUPLQiOĤN]iNODGQRYêPVWDQLFtP~VHN
±0+] SUR Y\VtOiQt ]iNODGQRYêFK VWDQLF NWHUPLQiOĤP 'XSOH[Qt RGVWXS MH
0+]
E  ]iNODGQtNDQiORYiUR]WHþMHN+]DVWĜHGQtNPLWRþW\NDQiOĤMVRXGiQ\Y]WDK\
IQ>0+]@  Q± YGROQtP~VHNXD
IQ>0+]@ IQYKRUQtP~VHNX
NGHQ Då
F  SUR~þHO\]DYiGČQtSURYR]XNRPSDWLELOQtFKWHFKQRORJLtO]HVOXþRYDWSĜLGČOHQpNDQiO\
GREORNĤRYHOLNRVWLFHOLVWYêFKQiVRENĤãtĜN\NDQiOXN+]
G  SRNXG PH]L SURYR]RYDWHOL VRXVHGQtFK VtWt QHH[LVWXMt GYRXVWUDQQp QHER YtFHVWUDQQp
GRKRG\MVRXGUåLWHOpSĜtGČOĤNWHĜt]DYiGČMtNRPSDWLELOQtWHFKQRORJLHSRYLQQLY\WYRĜLW
PH]L KUDQRX EORNX NRPSDWLELOQt WHFKQRORJLH D RNUDMHP QHMEOLåãtKR NDQiOX *60
RFKUDQQê~VHNN+]    
H  GUåLWHOp SĜtGČOĤ MVRX RSUiYQČQL YUiPFL VYpKR SĜtGČOX VDPL SOiQRYDW MHGQRWOLYp
NPLWRþW\SURNRQNUpWQt]iNODGQRYpVWDQLFH
I  Y\XåtYiQt NPLWRþWĤ ~þDVWQLFNêPL WHUPLQiO\ MH PRåQp QD ]iNODGČ YãHREHFQpKR
RSUiYQČQt 
J  GUåLWHO SĜtGČOX MH SRYLQHQ ViP NRRUGLQRYDW Y\XåtYiQt SĜLGČOHQêFK NPLWRþWĤ VMLQêPL
GUåLWHOLSĜtGČOĤÒGDMHSRWĜHEQpSURWXWRNRRUGLQDFLPXQD]iNODGČåiGRVWLSRVN\WQH
ÒĜDG 'UåLWHO SĜtGČOX ĜHãt YVRXþLQQRVWL VRVWDWQtPL GUåLWHOL SĜtGČOĤ URYQČå SĜtSDG\
Y]iMHPQpKR UXãHQt PH]L VtWČPL SURYR]RYDQêPL Y~VHFtFK ±±
0+]
































 5R]KRGQXWt &(37(5&'(&   ± 5R]KRGQXWt (5& ]SURVLQFH  R NPLWRþWRYêFK SiVPHFK XUþHQêFK SUR
]DYiGČQt'&6>(5&'HFLVLRQRI'HFHPEHURQWKHIUHTXHQF\EDQGVWREHGHVLJQDWHGIRUWKHLQWURGXFWLRQ
RI'&6@
 7HFKQRORJLH QiOHåHMtFt GR PQRåLQ\ V\VWpPĤ PRELOQtFK NRPXQLNDFt R]QDþRYDQêFK ]NUDWNRX ,07 D ,07$ DQJOLFN\
,QWHUQDWLRQDO0RELOH7HOHFRPPXQLFDWLRQV
 3ĜtORKD 3URYiGČFtKR UR]KRGQXWt .RPLVH (8 ]H GQH  GXEQD  NWHUêP VH PČQt UR]KRGQXWt
(6 RKDUPRQL]DFL NPLWRþWRYêFK SiVHP 0+] D0+] SUR ]HPVNp V\VWpP\ VFKRSQp SRVN\WRYDW
FHORHYURSVNpVOXåE\HOHNWURQLFNêFKNRPXQLNDFtYH6SROHþHQVWYt
 =SUiYD (&&þ ± 6WXGLH NRPSDWLELOLW\ SUR V\VWpP\ 8076 SURYR]RYDQp YSiVPHFK *60 D*60
5RVNLOGHNYČWHQ>(&&5HSRUW±&RPSDWLELOLW\VWXG\IRU8076RSHUDWLQJZLWKLQWKH*60DQG*60
IUHTXHQF\EDQGV5RVNLOGH0D\@
 =SUiYD (&&þ ± .RPSDWLELOLWD PH]L V\VWpP\ 8076 DV\VWpP\ SURYR]RYDQêPL YSĜLOHKOêFK SiVPHFK
.UDNRY EĜH]HQ  >(&&5HSRUW ± &RPSDWLELOLW\ EHWZHHQ 8076  DQG V\VWHPV RSHUDWLQJ LQ DGMDFHQW
EDQGV.UDNRZ0DUFK@
 =SUiYD&(37þ±=SUiYD&(37(YURSVNpNRPLVLNSiVPĤP0+]±Ä6WXGLHNRPSDWLELOLW\NSURYR]X/7(
D:L0$; YSiVPHFK ±± 0+] D ±± 0+] SiVPD  0+] ³ >5HSRUW IURP
&(37 WR WKH (XURSHDQ &RPPLVVLRQ LQ UHVSRQVH WR WDVN  RI WKH PDQGDWH WR &(37 RQ WKH  0+] EDQGV
³&RPSDWLELOLW\VWXG\ IRU /7( DQG :L0$; RSHUDWLQJ ZLWKLQ WKH EDQGV ±± 0+] DQG ±±
0+] 0+]EDQGV ³@
 9ãHREHFQp RSUiYQČQt þ925 NSURYR]RYiQt XåLYDWHOVNêFK WHUPLQiOĤ UiGLRYêFK VtWt HOHNWURQLFNêFK
NRPXQLNDFtYH]QČQtSR]GČMãtFK]PČQ
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K  PH]LQiURGQt NRRUGLQDFL  D YQLWURVWiWQt NRRUGLQDFL VSURYR]RYDWHOL PLPR VtWČ Y
~VHFtFK ±±0+] SURYiGt ÒĜDG SRGOH SODWQêFK PH]LQiURGQtFK
DYQLWURVWiWQtFK GRKRG QD ]iNODGČ åiGRVWL GUåLWHOH SĜtGČOX ÒĜDG PĤåH SURYiGČQtP
NRRUGLQDFHSRYČĜLWGUåLWHOHSĜtGČOX
L  SRþHW SUiY NY\XåtYiQt UiGLRYêFK NPLWRþWĤ MH GiQ SRþWHP GXSOH[QtFK NDQiOĤ SRGOH
StVPE WMGXSOH[QtFKNDQiOĤ

 ÒVHN\ ±±0+] O]H GiOH YVRXODGX VUR]KRGQXWtP (YURSVNp
NRPLVH Y\XåtYDWNSURYR]RYiQtPRELOQtFKNRPXQLNDþQtFKVOXåHEYOHWDGOHFK VOXåE\0&$ 
DSODWtåH
D  åiGQp UDGLRNRPXQLNDþQt VOXåEČ QHVPt EêW ]SĤVRERYiQR ãNRGOLYp UXãHQt D ]iURYHĖ
QHO]H QiURNRYDW RFKUDQX WČFKWR ]DĜt]HQt SĜHG ãNRGOLYêP UXãHQtP ]H VWUDQ\
UDGLRNRPXQLNDþQtFKVOXåHE
E  SRGPtQN\SURYR]RYiQtVOXåHE0&$XSUDYXMHSĜtORKDUR]KRGQXWt 
F  YOHWDGOHFK UHJLVWURYDQêFK YýHVNp UHSXEOLFH MH SURYR] ]DĜt]HQt LQVWDORYDQêFK QD
SDOXEČOHWDGHOPRåQêQD]iNODGČLQGLYLGXiOQtKRRSUiYQČQt
G  XåLWtWHUPLQiOĤMHPRåQpQD]iNODGČYãHREHFQpKRRSUiYQČQt 
H  MVRXOL VSOQČQ\ WHFKQLFNp SRGPtQN\ UR]KRGQXWt  X OHWDGHO UHJLVWURYDQêFK YMLQêFK
VWiWHFK QHY\åDGXMt VH YVRXODGX VGRSRUXþHQtP  GRGDWHþQi RSUiYQČQt SUR
SURYR]RYiQtVOXåHE0&$QDG~]HPtPýHVNpUHSXEOLN\

  ÒVHN ±0+] O]H Y\XåtYDW YVRXODGX 5R]KRGQXWtP .RPLVH  D
VGRSRUXþHQtP &(37  ]DĜt]HQtPL SUR EH]GUiWRYê SĜHQRV ]YXNX .RQNUpWQt SRGPtQN\
Y\XåtYiQt UiGLRYêFK NPLWRþWĤ YþHWQČ WHFKQLFNêFK SDUDPHWUĤ MVRX VWDQRYHQ\ YãHREHFQêP
RSUiYQČQtP 

 ÒVHN±0+]MHYVRXODGXVH6PČUQLFt5DG\ DVUR]KRGQXWtP&(37 
Y\XåtYiQVWDQLFHPLV\VWpPX'(&7 DSODWt
D  VWDQLFH XPRåĖXMt SĜHQRV KODVX L GDW D Y\XåtYDMt VH MDNR EH]ãĖĤURYp WHOHIRQ\
RSDNRYDþH NEXĖNRYêP V\VWpPĤP SRERþNRYêFK ~VWĜHGHQ SĜHQRVQp SODWHEQt
WHUPLQiO\ GiOH SUR WHOHPHWULL GiONRYp RYOiGiQt EH]ãĖĤURYp SURSRMHQt NDQFHOiĜVNp
WHFKQLN\DSRG
E  VWDQLFHY\XåtYDMtþDVRYČGČOHQêGXSOH[QtUHåLP7'' 
F  SURYR] VWDQLF NURPČ Y\VtODFtFK UiGLRYêFK ]DĜt]HQt SRXåLWêFK NYêVWDYEČ YHĜHMQêFK
WHOHNRPXQLNDþQtFKVtWtMHPRåQêQD]iNODGČYãHREHFQpKRRSUiYQČQt 






































 'RSRUXþHQt(&&5(&  NHNPLWRþWRYpPXSOiQRYiQtDNRRUGLQDFLSURV\VWpP\*60 Yþ(*60 8076
*608076YSRK\EOLYpVOXåEČ>(&&5(&  ±)UHTXHQF\SODQQLQJDQGIUHTXHQF\FRRUGLQDWLRQIRUWKH
*60 LQFOXGLQJ(*60 8076*608076ODQGPRELOHV\VWHPV@
 3URYiGČFt UR]KRGQXWt .RPLVH þ (8 R KDUPRQL]RYDQêFK WHFKQLFNêFK SRGPtQNiFK Y\XåtYiQt UiGLRYpKR
VSHNWUD EH]GUiWRYêPL ]YXNRYêPL ]DĜt]HQtPL SUR ]DMLãWČQt ]SUDYRGDMVNêFK SURJUDPĤ D SRĜiGiQt KURPDGQêFK
VSROHþHQVNêFKDNFt 306( Y8QLL
 'RSRUXþHQt &(37(5&5(&  ± 9\XåtYiQt ]DĜt]HQt V NUiWNêP GRVDKHP >5HODWLQJ WR WKH XVH RI 6KRUW 5DQJH
'HYLFHV 65' @
 9ãHREHFQp RSUiYQČQt þ925 NY\XåtYiQt UiGLRYêFK NPLWRþWĤ D N SURYR]RYiQt Y\VtODFtFK UiGLRYêFK
]DĜt]HQtNUiWNpKRGRVDKXYH]QČQtSR]GČMãtFK]PČQ
 6PČUQLFH 5DG\ (+6 ]H GQH  þHUYQD  R IUHNYHQþQtP SiVPX NWHUp Pi EêW XUþHQR SUR NRRUGLQRYDQp
]DYiGČQtHYURSVNêFKGLJLWiOQtFKEH]ãĖĤURYêFKWHOHNRPXQLNDFt '(&7 YH6SROHþHQVWYt
 5R]KRGQXWt &(37(5&'(&   ± 5R]KRGQXWt (5& ]ĜtMQD RNPLWRþWRYpP SiVPX XUþHQpP SUR
NRRUGLQRYDQp]DYiGČQtV\VWpPX'(&7 >(5&'HFLVLRQRI2FWREHURQWKHIUHTXHQF\EDQGWREHGHVLJQDWHG
IRUWKHFRRUGLQDWHGLQWURGXFWLRQRIWKH'LJLWDO(XURSHDQ&RUGOHVV7HOHFRPPXQLFDWLRQV6\VWHP@
 =NUDWND '(&7 R]QDþXMH (YURSVNê GLJLWiOQt EH]ãĖĤURYê NRPXQLNDþQt V\VWpP DQJOLFN\ 'LJLWDO (XURSHDQ &RUGOHVV
7HOHFRPPXQLFDWLRQV6\VWHP
 =NUDWND7''R]QDþXMHGXSOH[QtSURYR]VþDVRYêPGČOHQtPDQJOLFN\7LPH'LYLVLRQ'XSOH[
 9ãHREHFQp RSUiYQČQt þ925 NY\XåtYiQt UiGLRYêFK NPLWRþWĤ D SURYR]RYiQt ]DĜt]HQt EH]ãĖĤURYp
WHOHNRPXQLNDFHVWDQGDUGX'(&7YH]QČQtSR]GČMãtFK]PČQ
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ýOiQHN
,QIRUPDFHWêNDMtFtVHEXGRXFtKRYêYRMHYSRK\EOLYpVOXåEČ

 ,PSOHPHQWDFt KDUPRQL]DþQtKR GRNXPHQWX  MVRX Y\WYRĜHQ\ Y ~VHFtFK ±
±0+]SRGPtQN\N]DYiGČQtVtWtY\ããtFKJHQHUDFtQHåMH*60

 9VRXODGXVSR]QiPNRXěiGX EXGHPRåQpSiVPR±0+]Y\XåtYDWQD
SODWIRUPiFKYHYHONêFKYêãNiFK ]iNODGQRYêPLVWDQLFHPLSUR,07 


2GGtO
3HYQiVOXåED

ýOiQHN
6RXþDVQêVWDYYSHYQpVOXåEČ

 ÒVHN±0+]MHXUþHQSURVLPSOH[QtSHYQpVSRMHERG±ERGDSODWt
D  NDQiORYiUR]WHþMHN+]
E  VWĜHGQtNPLWRþW\NDQiOĤMVRXGiQ\Y]WDK\
IQ>0+]@ Q
NGHQ Då

 ÒVHN±0+]MHY\XåtYiQSURQHFLYLOQt~þHO\

 3iVPR±0+]QHQtSHYQRXVOXåERXY\XåtYiQR3HYQpDSOLNDFHV\VWpPX
*60 QDSĜ SHYQČ XPtVWČQp ~þDVWQLFNp WHUPLQiO\  O]H SURYR]RYDW SRX]H YUiPFL SRK\EOLYp
VOXåE\D]DSRGPtQHNXYHGHQêFKYþOiQNX

 ÒVHN ±0+] O]H Y\XåtYDW SHYQêPL VSRML ERG±YtFH ERGĤ D ERG±ERG
Y\XåtYDMtFtPL WHFKQRORJLL '(&7 9HãNHUp NPLWRþW\ MVRX SRYDåRYiQ\ ]D VGtOHQp SĜLþHPå
Y]iMHPQp RYOLYĖRYiQt PH]L VWDQLFHPL V\VWpPX '(&7 SURYR]RYDQêPL YSHYQp QHER
SRK\EOLYpVOXåEČVHQHSRYDåXMH]DãNRGOLYpUXãHQt

ýOiQHN
,QIRUPDFHWêNDMtFtVHEXGRXFtKRYêYRMHYSHYQpVOXåEČ

3UR GDOãt Y\XåtYiQt SiVPD YSHYQp VOXåEČ EXGH UR]KRGXMtFt KDUPRQL]DFH Y\XåtYiQt
Y(YURSČ =SUiYD (5&  SĜHGSRNOiGi ]PČQX SĜLGČOHQt SHYQp VOXåE\ YSiVPHFK ±
0+]D±0+]QDSRGUXåQp


2GGtO
'UXåLFRYiPHWHRURORJLFNiVOXåED

ýOiQHN
6RXþDVQêVWDYYGUXåLFRYpPHWHRURORJLFNpVOXåEČ

6OXåEČ MH SĜLGČOHQR SiVPR ±0+] YVHVWXSQpP VPČUX SUR SĜtMHP GDW
]PHWHRURORJLFNêFKGUXåLF







 3RGOHXVWDQRYHQt$ěiGXMGHRVWDQLFHXPtVWČQpYHYêãFHDåNPQDREMHNWXYHVSHFLILNRYDQpPMPHQRYLWpP
SHYQpPERGXY]KOHGHPN=HPL
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ýOiQHN
,QIRUPDFHWêNDMtFtVHEXGRXFtKRYêYRMHYGUXåLFRYpPHWHRURORJLFNpVOXåEČ

=PČQ\ YH Y\XåtYiQt SiVPD WRXWR UDGLRNRPXQLNDþQt VOXåERX QHMVRX QD PH]LQiURGQt
DQLQDQiURGQt~URYQLSĜHGSRNOiGiQ\


2GGtO
5DGLRDVWURQRPLFNiVOXåED

ýOiQHN
6RXþDVQêVWDYYUDGLRDVWURQRPLFNpVOXåEČ

 5DGLRDVWURQRPLFNiVOXåEDMHSDVLYQtUDGLRNRPXQLNDþQtVOXåED]DORåHQiQDSĜtMPX
UiGLRYêFK YOQ NRVPLFNpKR SĤYRGX 9]KOHGHP N Qt]NêP ~URYQtP SĜLMtPDQêFK VLJQiOĤ MH
SURYR]WpWRVOXåE\]iYLVOêQDRFKUDQČSĜHGUXãHQtPRGRVWDWQtFKUDGLRNRPXQLNDþQtFKVOXåHE

 9VRXODGX VSR]QiPNDPL ěiGX   Y\XåtYi UDGLRDVWURQRPLH ~VHN ±
0+]SURSR]RURYiQtVSHNWUiOQtFKþDUDRVWDWQtXåLYDWHOp~VHNXMVRXSRYLQQLSĜLMPRXW
YHãNHUi XVNXWHþQLWHOQi RSDWĜHQt DE\ ]DPH]LOL UXãHQt UDGLRDVWURQRPLH RG VYêFK Y\VtODFtFK
UiGLRYêFK]DĜt]HQt

ýOiQHN
,QIRUPDFHWêNDMtFtVHEXGRXFtKRYêYRMHYUDGLRDVWURQRPLFNpVOXåEČ

=PČQ\ YH Y\XåtYiQt SiVPD WRXWR UDGLRNRPXQLNDþQt VOXåERX QHMVRX QD PH]LQiURGQt
DQLQDQiURGQt~URYQLSĜHGSRNOiGiQ\


2GGtO
=iYČUHþQiXVWDQRYHQt

ýOiQHN
=UXãRYDFtXVWDQRYHQt

=UXãXMH VH RSDWĜHQt REHFQp SRYDK\ þiVW SOiQX Y\XåLWt UiGLRYpKR VSHNWUD
þ393SURNPLWRþWRYpSiVPR±0+]

ýOiQHN
ÒþLQQRVW
7DWRþiVWSOiQXY\XåLWtUiGLRYpKRVSHNWUDQDEêYi~þLQQRVWLGQHPþHUYHQFH
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2GĤYRGQČQt

ÒĜDG Y\GiYi NSURYHGHQt  RGVW ]iNRQDRSDWĜHQtP REHFQpSRYDK\ þiVW SOiQX
Y\XåLWt UiGLRYpKR VSHNWUD þ393;;<< GiOH MHQ ÄþiVW SOiQX³  NWHURX VH VWDQRYt
WHFKQLFNpSDUDPHWU\DSRGPtQN\Y\XåLWtUiGLRYpKRVSHNWUDYUR]VDKXNPLWRþWĤRG0+]
GR0+]UDGLRNRPXQLNDþQtPLVOXåEDPL7DWRþiVWSOiQXY\FKi]t]SULQFLSĤ]DNRWYHQêFK
Y]iNRQČ DHYURSVNp OHJLVODWLYČ ]HMPpQD YH VPČUQLFL (YURSVNpKR SDUODPHQWX D 5DG\
(6RVSROHþQpPSĜHGSLVRYpPUiPFLSURVtWČDVOXåE\HOHNWURQLFNêFKNRPXQLNDFtYH
]QČQt VPČUQLFH (6  DY UR]KRGQXWt (YURSVNpKR SDUODPHQWX D 5DG\
þ(&RUHJXODþQtPUiPFLSURSROLWLNXUiGLRYpKRVSHNWUDY(YURSVNpPVSROHþHQVWYt
UR]KRGQXWt R UiGLRYpP VSHNWUX  DGiOH ]SULQFLSĤ VWDQRYHQêFK YH VSROHþQp þiVWLSOiQX
Y\XåLWt
UiGLRYpKR
VSHNWUD
þ39 YH ]QČQt SR]GČMãtFK ]PČQ ÒþHOHP WpWR þiVWL SOiQX MH ]DMLVWLW
WUDQVSDUHQWQRVW SRGPtQHN SUR Y\XåtYiQt UiGLRYpKR VSHNWUD DSĜHGYtGDWHOQRVW UR]KRGQXWt
ÒĜDGX
7RWR RSDWĜHQt REHFQp SRYDK\ QDKUD]XMH þiVW SOiQX Y\XåLWt UiGLRYpKR VSHNWUD
þ393SURNPLWRþWRYpSiVPR±0+]'ĤYRGHPQRYpKRY\GiQtþiVWL
SOiQX Y\XåLWt UiGLRYpKR VSHNWUD MH LPSOHPHQWDFH GYRX HYURSVNêFK KDUPRQL]DþQtFK
GRNXPHQWĤ UR]KRGQXWt .RPLVH  N PRELOQtPNRPXQLNDFtP QD SDOXEiFK OHWDGHO UR]ãLĜXMH
Y\XåLWt SiVPD 0+] RPRåQRVW SRVN\WRYiQt GDWRYêFK ãLURNRSiVPRYêFK VOXåHE D
UR]KRGQXWt .RPLVH  UR]ãLĜXMH SiVPD SUR EH]GUiWRYê SĜHQRV ]YXNX Yþ ]DĜt]HQt 306(
SRXåtYDQêFKSUR]DMLãWČQt]SUDYRGDMVNêFKSURJUDPĤDSRĜiGiQtKURPDGQêFKVSROHþHQVNêFK
DNFt
9þOiQNX  MVRX XYHGHQ\ LQIRUPDFH ]SOiQX SĜLGČOHQt NPLWRþWRYêFK SiVHP QiURGQt
NPLWRþWRYi WDEXOND  D MVRX GRSOQČQ\ R VRXþDVQp Y\XåLWt DSOLNDFHPL =iURYHĖ MH XYHGHQ
KDUPRQL]DþQt ]iPČU WM SĜLGČOHQt UDGLRNRPXQLNDþQtP VOXåEiP D Y\XåLWt DSOLNDFHPL SRGOH
=SUiY\ (5& þ (YURSVNi WDEXOND SĜLGČOHQt D Y\XåLWt NPLWRþWĤ  9 SĜHKOHGXY\XåLWt MVRX
XYHGHQ\ KODYQt DSOLNDFH D GDOãt GHWDLO\ MVRX YRGGtOHFK YČQRYDQêFK MHGQRWOLYêP
UDGLRNRPXQLNDþQtP VOXåEiP 9SiVPX ± 0+] VH YSHYQp VOXåEČ SĜHGSRNOiGi
SRVWXSQpXNRQþHQtY\XåtYiQtSiVPDSHYQêPLVSRMLMHMLFKåSĤYRGQt~þHOMLåE\OQDSOQČQ
ýOiQHNXYiGtFKDUDNWHULVWLNXY\XåtYiQtUiGLRYpKRVSHNWUDSRSLVRYDQpKRWRXWRþiVWt
SOiQX7HFKQRORJLH,07MVRXYSiVPX±±0+]]DYiGČQ\]DSĜHGSRNODGX
VOXþLWHOQRVWLVSURYR]HPV\VWpPĤ*60
ýOiQHN LQIRUPXMH R PH]LQiURGQtFK ]iYD]FtFK Y]WDKXMtFtFK VH NSĜHGPČWQpPX
SiVPX 0+] Då 0+] .RRUGLQDþQt GRKRG\ X]DYĜHQp VH VSUiYDPL UiGLRYpKR
VSHNWUD VRXVHGQtFK ]HPt ]RKOHGĖXMt WHFKQRORJLFNê UR]YRM Y\XåtYiQt SiVPD ±
±0+]
2GGtO  LQIRUPXMH RSRGPtQNiFK Y\XåLWt NPLWRþWĤ SRK\EOLYRX VOXåERX VtWČPL
SRVN\WXMtFtPL YHĜHMQČ GRVWXSQp VOXåE\ HOHNWURQLFNêFK NRPXQLNDFt YþHWQČ NRPXQLNDþQtFK
VOXåHE YOHWDGOHFK R]QDþRYDQêFK ]NUDWNRX 0&$ GiOH ]DĜt]HQtPL SUR EH]GUiWRYê SĜHQRV
]YXNX DVWDQLFHPL '(&7 .PLWRþWRYê UDVWU XYHGHQê Y RGVW  RGSRYtGi VSHFLILNDFL V\VWpPĤ
*60 =GĤYRGĤ XPRåQČQt UHRUJDQL]DFH SiVPD ±±0+] D ]DYiGČQt
WHFKQRORJLt Y\XåtYDMtFtFK YČWãt ãtĜN\ UiGLRYpKR NDQiOX QHå MH XWHFKQRORJLH *60 MH
]DYHGHQD PRåQRVW VOXþRYiQt SĜLGČOHQêFK NDQiOĤ ]D SĜHGSRNODGX GRVDåHQt SRGPtQHN
Y]iMHPQpNRH[LVWHQFHUiGLRYêFKVtWt1D]iNODGČ5R]KRGQXWt.RPLVH E\ORNUXKWHFKQRORJLt
Y\XåtYDQêFK YUiPFL NRPXQLNDFt 0&$ UR]ãtĜHQ R WHFKQRORJLL /7( NWHUi XPRåQt
ãLURNRSiVPRYê SĜtVWXS NH VOXåEiP HOHNWURQLFNêFK NRPXQLNDFt WDNp QD SDOXEiFK OHWDGHO
3RYLQQRVW LQGLYLGXiOQt DXWRUL]DFH VWDQLF LQVWDORYDQêFK QD SDOXEiFK OHWDGHO UHJLVWURYDQêFK







 6PČUQLFH (YURSVNpKR SDUODPHQWX D 5DG\ (6 NWHURX VH PČQt VPČUQLFH (6 R VSROHþQpP
SĜHGSLVRYpP UiPFL SUR VtWČ D VOXåE\ HOHNWURQLFNêFK NRPXQLNDFt VPČUQLFH (6 R SĜtVWXSX NVtWtP
HOHNWURQLFNêFK NRPXQLNDFt DSĜLĜD]HQêP ]DĜt]HQtP D R MHMLFK Y]iMHPQpP SURSRMHQt D VPČUQLFH (6
RRSUiYQČQtSURVtWČDVOXåE\HOHNWURQLFNêFKNRPXQLNDFt
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B. Informativní èást
22.

Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance vèetnì magnetické karty è. 37

Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, že prùkaz zamìstnance vèetnì magnetické karty è. 37 na jméno Michal
Novotný, Bc. je neplatný. Používání prùkazu è. 37 sdìlte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
èj. ÈTÚ-35 699/2015-604
samostatné oddìlení
bezpeènosti a krizového øízení
23.

Sdìlení o vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílèí
službu – pøístup zdravotnì postižených osob k veøejnì dostupné telefonní službì, k informaèní
službì o telefonních èíslech a k úèastnickým seznamùm rovnocenný s pøístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostøednictvím speciálnì vybavených telekomunikaèních koncových zaøízení podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) sdìluje, že Rada Úøadu vydala v øízení se spoleèností O2 Czech
Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IÈO: 60193336, rozhodnutí èj. ÈTÚ-239/
/2015-610/X. vyø. o uložení povinnosti v rámci univerzální služby poskytovat dílèí službu – pøístup zdravotnì
postižených osob k veøejnì dostupné telefonní službì, k informaèní službì o telefonních èíslech a k úèastnickým
seznamùm rovnocenný s pøístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostøednictvím speciálnì
vybavených telekomunikaèních koncových zaøízení podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
Rozhodnutí bylo doruèeno dne 16. èervna 2015 spoleènosti O2 Czech Republic a.s.
èj. ÈTÚ-239/2015-610/XI. vyø.
odbor regulace komunikaèních èinností
a poštovních služeb
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