Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK
30. prosince 2005

Roèník 2005

Èástka 18
O B S A H:

A. Normativní èást
172. Opatøení obecné povahy è. OOP/14/12.2005-43, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných slueb, které mají být mìøeny, obsah, forma a zpùsob uveøejnìní informací o aktuálních cenách, kvalitì
a podmínkách poskytovaných veøejnì dostupných slueb elektronických komunikací
173. Èást plánu vyuití rádiového spektra è. PV-P/16/12.2005-44 pro kmitoètové pásmo 21,224,25 GHz
174. Èást plánu vyuití rádiového spektra è. PV-P/17/12.2005-45 pro kmitoètové pásmo 15,3521,2 GHz
175. Èást plánu vyuití rádiového spektra è. PV-P/18/12.2005-46 pro kmitoètové pásmo 12,514,5 GHz
176. Èást plánu vyuití rádiového spektra è. PV-P/19/12.2005-47 pro kmitoètové pásmo 5,92510 GHz
177. Èást plánu vyuití rádiového spektra è. PV-P/20/12.2005-48 pro kmitoètové pásmo 9601700 MHz
178. Èást plánu vyuití rádiového spektra è. PV-P/21/12.2005-49 pro kmitoètové pásmo 174380 MHz
B. Informativní èást
179. Zpráva o prùbìhu a výsledcích výbìrového øízení na poskytovatele dílèích slueb v rámci univerzální
sluby:
A) pravidelné vydávání telefonních seznamù èísel úèastníkù veøejnì dostupné telefonní sluby a pøístup
koncových uivatelù k tìmto seznamùm podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích,
B) informaèní sluby o telefonních èíslech úèastníkù veøejnì dostupné telefonní sluby podle § 38 odst. 2
písm. d) zákona o elektronických komunikacích
180. Sdìlení o vydání rozhodnutí o uloení povinnosti poskytovat v rámci univerzální sluby dílèí sluby:
A) pravidelné vydávání telefonních seznamù èísel úèastníkù veøejnì dostupné telefonní sluby a pøístup
koncových uivatelù k tìmto seznamùm podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích,
B) informaèní sluba o telefonních èíslech úèastníkù veøejnì dostupné telefonní sluby, dostupná pro
koncové uivatele podle § 38 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických komunikacích

Číslo
1

Parametr
znění
Průměrná doba, za
kterou je zřízeno
připojení v pevném
místě k veřejné
telefonní síti

Definice, metody měření a výpočtu
Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné
telefonní síti, je doba od okamžiku platného objednání připojení
uživatelem do okamžiku zřízení a zprovoznění koncového bodu sítě
v pevném místě. Za zřízení připojení v pevném místě se považuje
rovněž převod koncového bodu sítě stávajícího účastnického
přípojného vedení na jiného účastníka.

kde

2

Četnost poruch
vztažená na
účastnické přípojné
vedení

Subjekt

DZ = DV / VO [dny]
DZ je průměrná doba potřebná pro zřízení služby,
DV je součet všech dob potřebných pro zřízení služby ve
sledovaném období (všechny realizované objednávky,
včetně objednávek převedených z minulých období
realizovaných ve sledovaném období),
VO je celkový počet realizovaných objednávek, včetně
objednávek převedených z minulých období
realizovaných ve sledovaném období.

I)

Četnost poruch vztažená na 100 účastnických přípojných vedení je
poměr počtu platných poruchových hlášení o zhoršení kvality služby
nebo o jejím přerušení podaných uživateli k průměrnému počtu
účastnických přípojných vedení v hodnoceném časovém období.
Poruchy koncových telekomunikačních zařízení připojených ke
koncovému bodu sítě se nezapočítají.
Četnost poruch vztažená na 100 účastnických přípojných vedení
za sledované období
C = (H / A) * 100 [poruchy/rok]
kde C je četnost poruch na 100 účastnických přípojných vedení,
H je počet platných poruchových hlášení přijatých ve
sledovaném období,
A je průměrný počet účastnických přípojných vedení
za sledované období, který se vypočte jako součet
provozovaných účastnických přípojných vedení v
jednotlivých měsících, dělený počtem měsíců,
ve kterých byla služba poskytována.

I) a II)

3

Průměrná doba
Doba odstranění poruchy je doba od okamžiku nahlášení poruchy
odstranění poruchy uživatelem poskytovateli této služby nebo od okamžiku, kdy se
poskytovatel o poruše dozvěděl, do okamžiku, kdy tato služba byla
vrácena do předepsaného provozního stavu. Uvažují se pouze
a) na účastnickém poruchy uvedené v parametru č. 2.
Parametr a)
přípojném vedení,
I)
DP = S / P [hod]
kde DP je průměrná doba odstranění poruchy,
Parametr b)
b) všech ostatních,
S
je součet všech dob trvání poruch ukončených
I) a II)
s výjimkou poruch
ve sledovaném období (včetně převedených z minulého
na účastnickém
období),
přípojném vedení
P
je počet nahlášených poruch ve sledovaném období
včetně převedených z minulého období (ukončených
ve sledovaném období).

4

Četnost reklamací
na vyúčtování ceny
za veřejné
telefonní služby

Četnost reklamací na vyúčtování ceny za telefonní služby je poměr
počtu reklamací na vyúčtování ceny k celkovému počtu všech
vystavených vyúčtování ve sledovaném období. Reklamací na
vyúčtování ceny je každá oprávněná stížnost proti výši vyúčtované
ceny za poskytnuté telefonní služby.
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Číslo

Parametr
znění

Definice, metody měření a výpočtu

kde

5

Průměrná doba
přihlášení obsluhy
pracoviště
informačních
služeb o
telefonních číslech

Doba přihlášení obsluhy pracoviště informačních služeb o
telefonních číslech je doba od okamžiku přijetí hovoru systémem
zajišťujícím distribuci hovoru na operátora, do okamžiku přihlášení
operátora. Do měření budou zahrnuti pouze volající, kteří se
s operátorem pracoviště informačních služeb o telefonních číslech
skutečně spojili.
kde

6

Průměrná doba
přihlášení obsluhy
pracoviště
informačních
služeb

Míra předčasného
přerušení spojení
nebo ztráty
integrity služby
v mobilní síti
elektronických
komunikací

DI = T / K [s]
DI je průměrná doba přihlášení obsluhy pracoviště
informačních služeb ,
T
je součet dob přihlášení obsluhy pracoviště informačních
služeb ve sledovaném období,
K
je celkový počet volání ve sledovaném období.

Míra předčasného přerušení spojení nebo ztráty integrity služby
v mobilní síti elektronických komunikací (s vyloučením vlivu na straně
uživatele) je podíl počtu v síti podnikatele předčasně přerušených
spojení nebo ztráty integrity k celkovému počtu veškerých v síti
podnikatele uskutečněných spojení v hlavní provozní hodině.
kde

Pozn.:

DP = T / K [s]
DP je průměrná doba přihlášení obsluhy pracoviště
informačních služeb o telefonních číslech,
T
je součet dob přihlášení obsluhy pracoviště informačních
služeb o telefonních číslech ve sledovaném období,
K
je celkový počet volání ve sledovaném období.

I), II) a III)

I), II) a III)

Doba přihlášení obsluhy pracoviště informačních služeb je doba od
okamžiku přijetí hovoru systémem zajišťujícím distribuci hovoru na
operátora, do okamžiku přihlášení operátora. Do měření budou
zahrnuti pouze volající, kteří se s operátorem pracoviště
informačních služeb skutečně spojili.
kde

7

R = (RC / VC) * 100 [%]
R je četnost reklamací na vyúčtování ceny,
RC je počet všech reklamací na vyúčtování ceny
přijatých ve sledovaném období (resp. pro hromadná
vyúčtování počet všech účastnických čísel, u kterých došlo
k chybnému vyúčtování ceny ve sledovaném období),
VC je počet všech vystavených vyúčtování ve sledovaném
období (resp. pro hromadná vyúčtování počet
účastnických čísel, pro která bylo vystaveno vyúčtování
ve sledovaném období).

Subjekt

I), II) a III)

III)

MU = (SU / SC) * 100 [%]
MU je míra předčasného přerušení spojení,
SU je celkový počet v síti podnikatele předčasně
přerušených spojení ve sledovaném období,
SC je celkový počet uskutečněných spojení v síti
podnikatele ve sledovaném období.

I) Vykazuje podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu prostřednictvím pevné sítě
elektronických komunikací a zároveň zajišťující veřejnou komunikační síť (přístupovou síť).
II) Vykazuje podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu prostřednictvím pevné sítě
elektronických komunikací, nezajišťující veřejnou komunikační síť (přístupovou síť). Služba je
poskytována prostřednictvím veřejné komunikační sítě jiného operátora.
III) Vykazuje podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu prostřednictvím mobilní sítě
elektronických komunikací.

(2) Informace o výsledných hodnotách měřených parametrů kvality veřejně dostupné
služby elektronických komunikací jsou zpracovány v tomto rozsahu a formě:
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PŘEHLED
o výsledných hodnotách měřených parametrů kvality
za období ………………..
Označení podnikatele:
Parametr
číslo

Parametr
znění

Jednotka

1

Průměrná doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné
telefonní síti

2

Četnost poruch vztažená na účastnické přípojné vedení

3

Průměrná doba odstranění
poruchy

dny
por. / rok

a) na účastnickém přípojném vedení

hod.

b) všech ostatních, s výjimkou poruch
na účastnickém přípojném vedení

hod.

4

Četnost reklamací na vyúčtování ceny za veřejné telefonní služby

%

5

Průměrná doba přihlášení obsluhy pracoviště informačních služeb o
telefonních číslech

s

6

Průměrná doba přihlášení obsluhy pracoviště informačních služeb

s

7

Míra předčasného přerušení spojení nebo ztráty integrity služby v mobilní
síti elektronických komunikací

%

Odesláno dne:

Výsledná
hodnota

Přehled sestavil (odpovědná osoba):
Telefon:
e-mail:

Pozn.: V případě integrovaného pracoviště informačních služeb o telefonních číslech a informačních služeb
vykazuje podnikatel pouze jednu výslednou společnou hodnotu v poli parametru č. 6.

Článek 3
Ceny a podmínky služby
(1) Informace o aktuálních cenách a podmínkách vybraných veřejně dostupných
služeb elektronických komunikací se zpracovávají v závislosti na druhu poskytovaných
služeb v tomto rozsahu a formě:
PŘEHLED
o aktuálních cenách a podmínkách
vybraných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací k datu ………….
I. Veřejně dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací
Označení podnikatele:
Označení cenového plánu
Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ bez rozlišení
Pořadové
číslo

Druh služby

Měrná
jednotka

1

Připojení k síti (zřízení telefonní
účastnické stanice)

1 zřízení

2

Přístup k síti (používání telefonní
účastnické stanice)

1 měsíc
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Cena včetně DPH [Kč]

3

Volné minuty - počet

I)

4

Místní volání – ukončené ve vlastní síti

počet minut

4.1

- silný provoz

3 minuty

4.2

- slabý provoz

3 minuty

4.3

- noc

3 minuty

4.4

- víkend

3 minuty

5

Místní volání – ukončené v ostatních pevných sítích

5.1

- silný provoz

3 minuty

5.2

- slabý provoz

3 minuty

5.3

- noc

3 minuty

5.4

- víkend

3 minuty

6

Dálkové volání – ukončené ve vlastní síti

6.1

- silný provoz

3 minuty

6.2

- slabý provoz

3 minuty

6.3

- noc

3 minuty

6.4

- víkend

3 minuty

7

Dálkové volání – ukončené v ostatních pevných
sítích

7.1

- silný provoz

3 minuty

7.2

- slabý provoz

3 minuty

7.3

- noc

3 minuty

7.4

- víkend

3 minuty

8

Volání ukončené v mobilních sítích

8.1

- silný provoz

3 minuty

8.2

- slabý provoz

3 minuty

8.3

- noc

3 minuty

8.4

- víkend

3 minuty

9

Mezinárodní volání

9.1

Německo

3 minuty

9.2

Slovensko

3 minuty

9.3

Velká Británie

3 minuty

9.4

Rakousko

3 minuty

9.5

Spojené státy americké

3 minuty

9.6

Polsko

3 minuty

9.7

Ukrajina

3 minuty

9.8

Francie

3 minuty

9.9

Itálie

3 minuty

9.10

Rusko

3 minuty

9.11

Nizozemsko

3 minuty

9.12

Švýcarsko

3 minuty

9.13

Belgie

3 minuty

5/15

9.14

Chorvatsko

3 minuty

9.15

Maďarsko

3 minuty

9.16

Španělsko

3 minuty

9.17

Srbsko a Černá Hora

3 minuty

9.18

Švédsko

3 minuty

9.19

Kanada

3 minuty

9.20

Izrael

3 minuty

10

Krátká textová zpráva (SMS)

10.1

- do pevné sítě

1 SMS

10.2

- do mobilní sítě

1 SMS

11

Paušálně hrazené volání

12

Vytáčený (komutovaný) přístup k Internetu

12.1

- I. časové pásmo (resp. silný provoz)

prvních
10 minut

12.2

- I. časové pásmo (resp. silný provoz)

dalších
10 minut

12.3

- II. časové pásmo (resp. slabý provoz)

prvních
10 minut

12.4

- II. časové pásmo (resp. slabý provoz)

dalších
10 minut

12.5

- další časové pásmo

prvních
10 minut

12.6

- další časové pásmo

dalších
10 minut

12.7

Volné minuty - počet

počet minut

13

Určené podmínky rozhodující pro cenový plán

13.1

- cenové podmínky

13.2

- další podmínky

14

Rozdělení provozu – volání

14.1

- silný provoz (od … do … hod.)

14.2

- slabý provoz (od … do … hod.)

14.3

- noc (od … do … hod.)

14.4

- víkend (od … do … hod.)

15

Rozdělení provozu – přístup k Internetu

15.1

- silný provoz (od … do … hod.)

15.2

- slabý provoz (od … do … hod.)

15.3

- další provoz (od … do … hod.)

Odesláno dne:

Přehled sestavil (odpovědná osoba):
Telefon:
e-mail:

Pozn.: I) U pořadového čísla 3 se do sloupce „Cena včetně DPH [Kč]“ uvede počet volných minut.
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II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací
Označení podnikatele:
Označení cenového plánu
Typ technologie (NMT/GSM/UMTS)
Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ bez rozlišení
Pořadové
číslo

Druh služby

Měrná jednotka

1

Připojení k síti (zřízení, aktivace)

1 zřízení

2

Přístup k síti (měsíční paušální cena)

1 měsíc

3

Volné minuty - počet

4

I)

počet minut

Volné SMS – počet

II)

počet SMS

5

Volné MMS - počet

III)

počet MMS

6

Volání ukončené ve vlastní síti

6.1

- silný provoz

3 minuty

6.2

- slabý provoz

3 minuty

6.3

- víkend

3 minuty

7

Volání ukončené v pevných sítích

7.1

- silný provoz

3 minuty

7.2

- slabý provoz

3 minuty

7.3

- víkend

3 minuty

8

Volání ukončené v ostatních mobilních sítích

8.1

- silný provoz

3 minuty

8.2

- slabý provoz

3 minuty

8.3

- víkend

3 minuty

9

Mezinárodní volání

9.1

Německo

3 minuty

9.2

Slovensko

3 minuty

9.3

Velká Británie

3 minuty

9.4

Rakousko

3 minuty

9.5

Spojené státy americké

3 minuty

9.6

Polsko

3 minuty

9.7

Ukrajina

3 minuty

9.8

Francie

3 minuty

9.9

Itálie

3 minuty

9.10

Rusko

3 minuty

9.11

Nizozemsko

3 minuty

9.12

Švýcarsko

3 minuty

9.13

Belgie

3 minuty

9.14

Chorvatsko

3 minuty

9.15

Maďarsko

3 minuty

9.16

Španělsko

3 minuty

9.17

Srbsko a Černá Hora

3 minuty

9.18

Švédsko

3 minuty
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Cena včetně DPH [Kč]

9.19

Kanada

3 minuty

9.20

Izrael

3 minuty

10

Krátká textová zpráva (SMS) ve vlastní
síti

1 SMS

11

Krátká textová zpráva (SMS)
do ostatních sítí

1 SMS

12

Multimediální zpráva (MMS)

1 MMS

13

Určené podmínky rozhodující pro cenový plán

13.1

- cenové podmínky

13.2

- další podmínky

14

Rozdělení provozu

14.1

- silný provoz (od … do … hod.)

14.2

- slabý provoz (od … do … hod.)

14.3

- víkend (od … do … hod.)

Odesláno dne:

Přehled sestavil (odpovědná osoba):
Telefon:
e-mail:

Pozn.: I) U pořadového čísla 3 se do sloupce „Cena včetně DPH [Kč]“ uvede počet volných minut.
II) U pořadového čísla 4 se do sloupce „Cena včetně DPH [Kč]“ uvede počet volných SMS.
III) U pořadového čísla 5 se do sloupce „Cena včetně DPH [Kč]“ uvede počet volných MMS.

III. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací –
mezinárodní roaming
Označení podnikatele:
Označení cenového plánu
Typ technologie (NMT/GSM/UMTS)
Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ bez
rozlišení
Pořadové
číslo
1
1.1

Druh služby

Cena včetně Označení
DPH
operátora
[Kč/3 minuty] v zahraničí

Roaming
- z Belgie do ČR (odchozí)
- z ČR do Belgie (příchozí)

1.2

- z Dánska do ČR (odchozí)
- z ČR do Dánska (příchozí)

1.3

- z Estonska do ČR (odchozí)
- z ČR do Estonska (příchozí)

1.4

- z Finska do ČR (odchozí)
- z ČR do Finska (příchozí)

1.5

- z Francie do ČR (odchozí)
- z ČR do Francie (příchozí)

1.6

- z Irska do ČR (odchozí)
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Určené podmínky
cenové

další

- z ČR do Irska (příchozí)
1.7

- z Itálie do ČR (odchozí)
- z ČR do Itálie (příchozí)

1.8

- z Kypru do ČR (odchozí)
- z ČR na Kypr (příchozí)

1.9

- z Lotyšska do ČR (odchozí)
- z ČR do Lotyšska (příchozí)

1.10

- z Litvy do ČR (odchozí)
- z ČR do Litvy (příchozí)

1.11

- z Lucemburska do ČR (odchozí)
- z ČR do Lucemburska (příchozí)

1.12

- z Maďarska do ČR (odchozí)
- z ČR do Maďarska (příchozí)

1.13

- z Malty do ČR (odchozí)
- z ČR na Maltu (příchozí)

1.14

- z Německa do ČR (odchozí)
- z ČR do Německa (příchozí)

1.15

- z Nizozemska do ČR (odchozí)
- z ČR do Nizozemska (příchozí)

1.16

- z Polska do ČR (odchozí)
- z ČR do Polska (příchozí)

1.17

- z Portugalska do ČR (odchozí)
- z ČR do Portugalska (příchozí)

1.18

- z Rakouska do ČR (odchozí)
- z ČR do Rakouska (příchozí)

1.19

- z Řecka do ČR (odchozí)
- z ČR do Řecka (příchozí)

1.20

- ze Slovenska do ČR (odchozí)
- z ČR do Slovenska (příchozí)

1.21

- ze Slovinska do ČR (odchozí)
- z ČR do Slovinska (příchozí)

1.22

- ze Španělska do ČR (odchozí)
- z ČR do Španělska (příchozí)

1.23

- ze Švédska do ČR (odchozí)
- z ČR do Švédska (příchozí)

1.24

- z Velké Británie do ČR (odchozí)
- z ČR do Velké Británie (příchozí)

1.25

- z Chorvatska do ČR (odchozí)
- z ČR do Chorvatska (příchozí)

1.26

- z Izraele do ČR (odchozí)
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- z ČR do Izraele (příchozí)
1.27

- z Kanady do ČR (odchozí)
- z ČR do Kanady (příchozí)

1.28

- z Ruska do ČR (odchozí)
- z ČR do Ruska (příchozí)

1.29

- ze Srbska a Černé Hory do ČR (odchozí)
- z ČR do Srbska a Černé Hory (příchozí)

1.30

- ze Švýcarska do ČR (odchozí)
- z ČR do Švýcarska (příchozí)

1.31

- z Ukrajiny do ČR (odchozí)
- z ČR na Ukrajinu (příchozí)

1.32

- z USA do ČR (odchozí)
- z ČR do USA (příchozí)

2

Odkaz na internetové stránky
podnikatele týkající se cen roamingu

Odesláno dne:

Přehled sestavil (odpovědná osoba):
Telefon:
e-mail:

IV. Veřejně dostupné služby v pevných a mobilních sítích elektronických komunikací –
vzorové destinace
Označení podnikatele:
Označení cenového plánu
Typ sítě (pevná/mobilní)
Typ technologie (NMT/GSM/UMTS)
Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ bez rozlišení
Pořadové
číslo
1
1.1

Druh služby
Národní volání - místní
Brno – Brno (ukončené ve vlastní síti)

1.1.1

- silný provoz

1.1.2

- slabý provoz

1.1.3

- víkend

1.2

Brno – Brno (ukončené v pevných sítích)

1.2.1

- silný provoz

1.2.2

- slabý provoz

1.2.3

- víkend

1.3

Cena včetně DPH [Kč/3 minuty]

Brno – Brno (ukončené v mobilních sítích)
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1.3.1

- silný provoz

1.3.2

- slabý provoz

1.3.3

- víkend

1.4

Mělník – Benešov (ukončené ve vlastní síti)

1.4.1

- silný provoz

1.4.2

- slabý provoz

1.4.3

- víkend

1.5

Mělník – Benešov (ukončené v pevných sítích)

1.5.1

- silný provoz

1.5.2

- slabý provoz

1.5.3

- víkend

1.6

Mělník – Benešov (ukončené v mobilních sítích)

1.6.1

- silný provoz

1.6.2

- slabý provoz

1.6.3

- víkend

2
2.1

Národní volání - dálková
Karlovy Vary – Zlín (ukončené ve vlastní síti)

2.1.1

- silný provoz

2.1.2

- slabý provoz

2.1.3

- víkend

2.2

Karlovy Vary – Zlín (ukončené v pevných sítích)

2.2.1

- silný provoz

2.2.2

- slabý provoz

2.2.3

- víkend

2.3

Karlovy Vary – Zlín (ukončené v mobilních sítích)

2.3.1

- silný provoz

2.3.2

- slabý provoz

2.3.3

- víkend

3

Určené podmínky rozhodující pro cenový plán

3.1

- cenové podmínky

3.2

- další podmínky

4

Rozdělení provozu

4.1

- silný provoz (od … do … hod.)

4.2

- slabý provoz (od … do … hod.)

4.3

- víkend (od … do … hod.)

Odesláno dne:

Přehled sestavil (odpovědná osoba):
Telefon:
e-mail:
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(2) Do přehledu o aktuálních cenách a podmínkách podle odstavce 1 se uvedou ceny
v Kč včetně daně z přidané hodnoty u cenových plánů, na které lze k danému datu uzavřít
smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Jednotlivé
cenové plány budou tvořit samostatné sloupce označené názvem cenového plánu. Uvede se
nejméně tolik cenových plánů, aby každý účastník mohl zvolit alespoň jeden cenový plán.
(3) Informace podle odstavce 1 nezahrnují slevy a akční nabídky spojené
s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
Článek 4
Způsob uveřejnění
(1) Informace podle čl. 2 odst. 2 jsou aktualizovány vždy do 31. 3. za předchozí
kalendářní rok a informace podle čl. 3 odst. 1 jsou průběžně aktualizovány v závislosti na
prováděných změnách cen nebo podmínek, a to tak, aby byly k dispozici vždy v platném
znění nejpozději první den jejich platnosti.
(2) Informace podle odstavce 1 jsou uveřejňovány ve všech provozovnách na místě
veřejně přístupném a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Článek 5
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. února 2006.
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Odůvodnění
Úřad vydává k provedení § 71 odst. 3 zákona
č. OOP/14/12.2005-43 (dále jen „opatření“), kterým se
poskytovaných služeb, které mají být měřeny, obsah, forma a
o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách poskytovaných
elektronických komunikací.

opatření obecné povahy
stanoví parametry kvality
způsob uveřejnění informací
veřejně dostupných služeb

Toto opatření vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména
ve směrnici 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb
elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě), článku 22 odst. 1 a článku 21.
Opatření je zpracováno se zřetelem na cíl regulace v oblasti elektronických komunikací, jak
je vymezen v § 4 zákona, tedy zejména vytváření předpokladů pro řádné fungování
hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu.
Účelem tohoto opatření je poskytnutí srovnatelných informací o kvalitě, podmínkách
a cenách poskytovaných služeb elektronických komunikací, a to takovým způsobem, který
koncovým uživatelům umožní jednoduchým způsobem tyto údaje vzájemně porovnat. Tímto
opatřením se pro výše uvedený účel stanovují parametry kvality poskytovaných služeb,
obsah, forma a způsob zveřejňování informací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách
poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
Podle tohoto opatření postupují podnikatelé poskytující veřejně dostupnou telefonní
službu, a to na základě § 71 odst. 2 pro účely uveřejnění podle § 54 odst. 2 zákona. Dále
podle něj postupují podnikatelé poskytující veřejně dostupnou službu elektronických
komunikací v případě, že jim byla uložena povinnost rozhodnutím Úřadu podle § 71 odst. 1
zákona.
Parametry kvality veřejně dostupné služby elektronických komunikací jsou stanoveny
čl. 2 odst. 1 opatření. Forma poskytovaných informací Úřadu pro účely stanovené zákonem
je stanovena čl. 2 odst. 2 opatření ve formě tabulky „PŘEHLED o výsledných hodnotách
měřených parametrů kvality za období“.
Rozsah a formu „PŘEHLEDU o aktuálních cenách a podmínkách vybraných veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací“ stanovuje článek 3 opatření.
Podnikatelé působící na trhu elektronických komunikací nabízejí velké množství
různých druhů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací v odlišném rozsahu,
struktuře a s různými podmínkami. S ohledem na to je proto nemožné stanovit obecný obsah
a formu přehledu o aktuálních cenách tak, aby zůstaly zachyceny všechny tyto odlišnosti,
které ovlivňují výši porovnávaných cen a přitom zůstal zachován požadavek zákona,
tj. jednoduchá vzájemná porovnatelnost. Z tohoto důvodu se „PŘEHLED o aktuálních
cenách a podmínkách vybraných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací“ týká
pouze vybraného vzorku poskytovaných služeb, které jsou uvedeny v přehledu.
Přehled je rozlišen podle druhu sítě elektronických komunikací, ve které jsou vybrané
služby poskytovány. Jednotlivé údaje podnikatel uvede zejména v souladu s čl. 3 odst. 2.
V úvodu přehledu se do řádku „označení podnikatele“ uvede jméno (název) podnikatele
poskytujícího dané služby, dále označení cenového plánu (název plánu) a dále rozlišení, zda
je plán nabízen bez rozlišení všem koncovým uživatelům, nebo zda je plán určen pouze
podnikovým nebo bytovým uživatelům na daném trhu. Termíny „podnikový“ a „bytový“ jsou
použity především z důvodu návaznosti na výkaznictví. Mobilní operátoři dále v úvodu
uvedou typ technologie, který u daného cenového plánu využívají.
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Pokud podnikatel nerozlišuje volání na místní a dálkové, uvede do příslušných částí
přehledu shodné ceny pro oba typy volání. To obdobně platí i pro rozlišení doby, kdy je
volání uskutečněno (silný provoz, slabý provoz, noc a víkend). Pokud naopak přehled
nerozlišuje jednotlivá časová pásma (rozdělení provozu) a podnikatel je ve skutečnosti
uplatňuje, uvede se cena v silném provozu.
Měrnou jednotkou byly pro všechny druhy volání zvoleny 3 minuty, aby mohl být
zohledněn rozdílný způsob a minimální délka zpoplatnění.
Měrnou jednotkou pro komutovaný (vytáčený) přístup k Internetu bylo zvoleno prvních
10 minut a dalších deset minut v rozdělení na časová pásma (silný, slabý a další provoz).
Do řádku „Určené podmínky rozhodující pro cenový plán“ a do sloupce v tabulce III.
„Určené podmínky“ vyplní podnikatel podmínky, které se vztahují k danému cenovému plánu a
které jsou podle podnikatele pro poskytování tohoto plánu rozhodné (např. způsob účtování,
použití a převod nevyužitých volných jednotek aj.), případně podnikatel uvede odkaz na
relevantní ustanovení ceníku např. prostřednictvím odkazu na internetové stránky podnikatele.
U řádku „Volné minuty – počet“ uvede podnikatel konkrétní počet volných minut, které
jsou u daného cenového plánu poskytovány. Využití volných minut, tzn. na jaké typy volání
lze tyto minuty využít, uvede podnikatel do určených podmínek rozhodujících pro cenový
plán.
U dílčí služby paušálně hrazené volání doplní podnikatel měrnou jednotku a uvede k ní
odpovídající cenu.
Do tabulky „III. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací –
mezinárodní roaming“ se uvedou ceny mezinárodního roamingu u stanovených zemí.
U každé země se uvede cena volání pro takového zahraničního operátora, který je v dané
zemi z pohledu koncového uživatele cenově nejvýhodnější. Označení tohoto operátora se
uvede u jednotlivých zemí do sloupce „Označení operátora v zahraničí“. V případě rozlišení
cen podle časových pásem se uvedou ceny v silném provozu. Tato skutečnost se uvede ve
sloupci „Určené podmínky“. Ceny se uvedou minimálně pro jeden cenový plán za každou
technologii.
Do tabulky „IV. Veřejně dostupné služby v pevných a mobilních sítích elektronických
komunikací – vzorové destinace“ uvede podnikatel údaje v souladu s čl. 3 odst. 2 opatření.
Do oddílu 3 této tabulky „Určené podmínky rozhodující pro cenový plán“ vyplní podnikatel
údaje tak, jak je uvedeno výše, zejména uvede základní charakteristiky jím zvoleného
cenového plánu včetně výše paušálu, počtu volných minut a různých omezení, zejména
smluvního, pokud nějaká existují (např. smlouva na dobu určitou včetně délky jejího trvání).
V případě, že podnikatel nerozlišuje volání na místí a dálková, uvede pro obě oblasti stejné
ceny.
Do „Přehledu o aktuálních cenách a podmínkách vybraných veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací“ se neuvádí časová zvýhodnění, ale pouze stálé cenové plány, na
které lze k danému datu uzavřít smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby
elektronických komunikací. V přehledu se neuvádějí cenové plány, které podnikatel stále
poskytuje, ale novým zákazníkům již nejsou nabízeny. Pokud podnikatel nabízí cenový plán,
který je dostupný všem účastníkům, postačí vyplnit údaje o tomto jediném cenovém plánu.
Přehled je nutno vyplnit v takovém pořadí, v jakém je stanoveno, není přípustné
odstranění jakýchkoli řádků či sloupců, ani není možné měnit obsahy předdefinovaných
ukazatelů.
Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro
vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření
č. OOP/14/XX.2005-Y, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných služeb, které mají
být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění informací o aktuálních cenách, kvalitě
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21,4–22

PEVNÁ
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ
ROZHLASOVÁ
3
)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé

Pevné spoje

DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(pasivní)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (pasivní)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ

Pevné spoje
Pasivní vědecké
aplikace
Radioastronomie

22,55–23

PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ

Pevné spoje
Radioastronomie

23–23,55

PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
PEVNÁ
POHYBLIVÁ

Pevné spoje
ENG/OB
Radioastronomie
Pevné spoje

22–22,21

22,21–22,5

22,5–22,55

23,55–23,6

23,6–24

DRUŽICOVÁ
ROZHLASOVÁ

Družicová televize
s vysokým
rozlišením

3

Pevné spoje
Radioastronomie

Pevné spoje

DRUŽICOVÉHO
Vysílání zakázáno
PRŮZKUMU ZEMĚ Pasivní vědecké
(pasivní)
aplikace
RADIOASTRORadioastronomie
NOMICKÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (pasivní)
4
)
3

)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
RADIOASTRONOMIE
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (pasivní)

Pevné spoje
SAP/SAB
Pasivní vědecké
aplikace
Radioastronomie

PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (pasivní)
Družicového
průzkumu Země
(pasivní)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (pasivní)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (pasivní)

Pevné spoje
SAP/SAB
Pasivní vědecké
aplikace
Radioastronomie

PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (pasivní)
4
)

Pevné spoje
SAP/SAB
Radioastronomie
Pevné spoje
SAP/SAB

Pevné spoje
SAP/SAB
Pasivní vědecké
aplikace
Radioastronomie
Pevné spoje
SAP/SAB
Pasivní vědecké
aplikace
Radioastronomie

Vysílání zakázáno
Pasivní vědecké
aplikace
Radioastronomie

) V souladu s poznámkou 5.530 Radiokomunikačního řádu vstoupí přidělení pásma družicové rozhlasové službě
v platnost 1. dubna 2007.
4
) V souladu s poznámkou 5.340 Radiokomunikačního řádu je vysílání zakázáno.
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24–24,05

AMATÉRSKÁ
AMATÉRSKÁ
DRUŽICOVÁ

24,05–24,25

RADIOLOKAČNÍ
Amatérská
Družicového
průzkumu Země
(aktivní)
Pevná
Pohyblivá

Amatérské aplikace
ISM
Nespecifikované SRD
Povelová zařízení
MO
Amatérské aplikace
ISM
Nespecifikovaná SRD
Povelová zařízení
Družicové radary pro
sledování deště

AMATÉRSKÁ
AMATÉRSKÁ
DRUŽICOVÁ
RADIOLOKAČNÍ
Amatérská
Družicového
průzkumu Země
(aktivní)
Pevná
Pohyblivá

Amatérské aplikace
ISM
Nespecifikované SRD
SAP/SAB
MO
Amatérské aplikace
ISM
Čidla pohybu
Nespecifikovaná SRD
Družicové radary pro
sledování deště
SAP/SAB

Článek 3
Charakteristika pásma
(1) Pásmo je pro civilní účely využíváno převážně pevnou službou. Pro plánování spojů
je důležité brát do úvahy atmosférické vlivy (zejména déšť, mlhu a vodní páry v ovzduší),
které způsobují útlum elektromagnetických vln. Útlum je největší kolem kmitočtu 22,3 GHz
a kolísá podle aktuálních povětrnostních podmínek. Praktická délka pevných spojů dosahuje
15 km, je však nutno brát v úvahu, že v případě sucha se mohou navzájem rušit spoje
v několikanásobně větší vzdálenosti.
(2) V souladu s poznámkou5) Radiokomunikačního řádu6) (dále jen „Řád“) musí
uživatelé úseků 22,01–22,21 GHz, 22,21–22,5 GHz, 22,81–22,86 GHz a 23,07–23,12 GHz
podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.
7

(3) Pásmo 24–24,25 GHz lze v souladu s poznámkou Řádu ) využívat pro průmyslové,
vědecké a lékařské účely ISM8). ISM znamená využití rádiových kmitočtů pro jiné účely než
je přenos informací, např. pro technologický ohřev, osvětlení, vaření, vědecké experimenty,
atd. Škodlivé rušení, které vzniká provozem těchto aplikací, musí být omezeno na minimum.
Radiokomunikační služby provozované v těchto pásmech musí strpět škodlivé rušení
způsobené tímto využíváním.
(4) V souladu s poznámkou Zprávy ERC č. 259) je pásmo 24,05–24,25 GHz sdíleno
vojenskými a civilními aplikacemi.
Článek 4
Mezinárodní závazky
10

Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Řádu a ustanovení Dohody HCM ).
5

) Poznámka 5.149 Radiokomunikačního řádu.
) Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2004 [Radio Regulations, International
Telecommunication Union, Geneva, 2004].
7
) Poznámka 5.150 Řádu
8
) Zkratka ISM označuje průmyslové, vědecké a lékařské účely, anglicky Industrial, Scientific and Medical.
9
) Poznámka EU2 Zprávy ERC č. 25.
10
) Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska,
Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska
a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu,
Vilnius, 2005 [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 39.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Vilnius, 2005].
6
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Oddíl 2
Pevná služba
Článek 5
Současný stav v pevné službě
(1) Pevnými spoji lze v současnosti využívat úseky 22,0–22,6 / 23,0–23,6 GHz
a provozovaná vysílací zařízení musí splňovat následující podmínky:
a) duplexní odstup vysílacího a přijímacího kmitočtu 1008 MHz;
b) digitální modulace;
c) kanálová rozteč je 28 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 21 196 MHz dány
vztahem
fn = f0 + 798 + 28n v dolní polovině pásma a
fn’ = f0 + 1806 + 28n v horní polovině pásma,
kde n = 1, 2 až 20,
nebo 14 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů
jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 21 196 MHz dány vztahem
fn = f0 + 805 + 14n v dolní polovině pásma a
fn’ = f0 + 1813 + 14n v horní polovině pásma,
kde n = 1, 2 až 41,
nebo 7 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou
vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 21 196 MHz dány vztahem
fn = f0 + 808,5 + 7n v dolní polovině pásma a
fn’ = f0 + 1816,5 + 7n v horní polovině pásma,
kde n = 1, 2 až 83,
nebo 3,5 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů
jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 21 196 MHz dány vztahem
fn = f0 + 805 + 3,5n v dolní polovině pásma a
fn’ = f0 + 1813 + 3,5n v horní polovině pásma,
kde n = 1, 2 až 168.
Uspořádání odpovídá doporučením ITU-R11) a CEPT12).
(2) V úseku 22,6–22,7 GHz jsou vyhrazeny 4 kanály pro aplikaci elektronického
předávání aktuálního zpravodajství z míst událostí ENG/OB13), která je v tomto rozsahu
rádiového spektra plánována v rámci pevné služby. Střední kmitočty jednotlivých kanálů jsou
22 606 MHz, 22 634 MHz, 22 662 MHz a 22 690 MHz. Šířka zabraného pásma je 28 MHz.
V souladu s doporučením CEPT14) jsou provozovány bezdrátové kamery a dočasné spoje
bod-bod pro přenos obrazu.
11

) Doporučení ITU-R F.637–3 – Rastry kanálů pro radioreléové systémy v pásmu 23 GHz [Radio frequency channel
arrangements for radio relay systems operating in the 23 GHz band].
) Doporučení CEPT/ERC/REC T/R 13–02 – Preferenční rastry kanálů pro pevné služby v rozsahu 22,0–29,5 GHz
[Preferred channel arrangements for fixed services in the range 22.0–29.5 GHz].
13
) Zkratka ENG/OB označuje elektronické předávání zpravodajství a rozhlasové a televizní vysílání z míst mimo
rozhlasová a televizní studia, anglicky Electronic News Gathering / Outside Broadcasting.
14
) Doporučení CEPT/ERC/REC 25–10 – Kmitočtové rozsahy k použití pro dočasné zemské obrazové spoje při
reportážích z událostí v ostatních členských zemích CEPT [Frequency ranges for the use of temporary terrestrial
ENG/OB video links during events in other CEPT member countries].
12
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Článek 6
Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě
K 1. dubnu 2007 skončí přidělení této službě v pásmu 21,4–22 GHz, protože v pásmu
se v budoucnu předpokládá provoz družicového televizního vysílání s vysokým rozlišením.
Oddíl 3
Pohyblivá služba
Článek 7
Současný stav v pohyblivé službě
(1) Úsek 24–24,25 GHz lze v souladu s doporučením CEPT15) využívat
nespecifikovanými stanicemi krátkého dosahu a úseku 24,05–24,25 GHz i zařízeními pro
detekci pohybu a ostrahu objektů. Provoz je možný na základě všeobecného oprávnění16).
(2) Spoje pomocných aplikací SAB/SAP17) včetně ENG/OB13) jsou v současnosti pro
účely plánování v tomto pásmu zahrnuty do pevné služby.
Článek 8
Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě
Budoucí rozvoj pohyblivé služby v tomto pásmu je v souladu s poznámkou Zprávy ERC
č. 2518) omezen na SAP/SAB17).
Oddíl 4
Amatérská a družicová amatérská služba
Článek 9
Současný stav v amatérské a družicové amatérské službě
(1) Amatérské a družicové amatérské službě je přiděleno v kategorii přednostní služby
pásmo 24–24,05 GHz. Pásmo 24,05–24,25 GHz je přiděleno amatérské službě v kategorii
podružné služby.
(2) Provoz amatérské a družicové amatérské služby se řídí vyhláškou19).
Článek 10
Informace týkající se budoucího vývoje v amatérské a družicové amatérské službě
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni předpokládány.

15

) Doporučení CEPT/ERC/REC 70–03 – Využívání zařízení krátkého dosahu [Relating to the use of Short Range
Devices (SRD)].
) Všeobecné oprávnění č. VO–R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování vysílacích rádiových
zařízení krátkého dosahu, uveřejněné v částce 11/2005 Telekomunikačního věstníku.
17
) Zkratka SAB/SAP označuje pomocné aplikace pro tvorbu rozhlasového a televizního vysílání nebo pro tvorbu
programového obsahu, anglicky Service Ancillary for Broadcasting / Service Ancillary for Program.
18
) Poznámka EU17A Zprávy ERC č. 25.
19
) Vyhláška č. 156/2005 Sb. o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.
16
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Oddíl 5
Služba družicového průzkumu Země a služba kosmického výzkumu
Článek 11
Současný stav ve službě družicového průzkumu Země a službě kosmického výzkumu
Služby jsou provozovány jako pasivní v kategorii přednostní služby s výjimkou pásma
24,05–24,25 GHz, kde je služba družicového průzkumu Země (aktivní) provozována
v kategorii podružné služby. Aktivní využití spočívá v provozu družicových radarů dešťových
srážek.
Článek 12
Informace týkající se budoucího vývoje ve službě družicového průzkumu Země
a službě kosmického výzkumu
Podle Zprávy ERC2) se předpokládá, že pasivní vědecké aplikace v úsecích
21,2–21,4 GHz a 22,21–22,5 GHz ukončí svůj provoz do roku 2015.
Oddíl 6
Radioastronomická služba
Článek 13
Současný stav v radioastronomické službě
Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikační služba založená na příjmu
rádiových vln kosmického původu. Vzhledem k nízkým úrovním přijímaných signálů je
provoz této služby závislý na ochraně před rušením od ostatních radiokomunikačních služeb.
V souladu s poznámkou Řádu6) jsou uživatelé pásem 22,01–22,21 GHz, 22,21–22,5 GHz,
22,81–22,86 GHz a 23,6–24 GHz povinni přijmout veškerá uskutečnitelná opatření, aby
zamezili rušení radioastronomie od svých vysílacích rádiových zařízení. V České republice
však není provozována v tomto pásmu žádná radioastronomická stanice.
Článek 14
Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni předpokládány.
Oddíl 7
Radiolokační služba
Článek 15
Současný stav v radiolokační službě
(1) Pásmo 21,5–26,5 GHz (označováno 24 GHz) lze v souladu s rozhodnutím
Evropské komise20) využívat vozidlovými radary krátkého dosahu za těchto podmínek:
a) zařízení jsou určena pro použití v oblasti bezpečnosti provozu, k předcházení srážek
silničních vozidel a zmírňování jejich následků;
20

) Rozhodnutí Komise 2005/50/EC ze 17. ledna 2005 o harmonizaci pásma 24 GHz pro časově omezené využití
vozidlovými radary krátkého dosahu ve Společenství [Commission Decision 2005/50/EC of 17 January 2005 on the
harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar
equipment in the Community].

6/9

b) zařízení pracují na neinterferenčním a nechráněném základě, tzn. nesmí ostatním
uživatelům pásma působit žádné škodlivé rušení a nemohou nárokovat ochranu před
škodlivým rušením ze strany ostatních systémů a služeb pracujících v uvedeném
pásmu;
c) zařízeními lze pásmo využívat do referenčního data 30. června 2013;
d) pro ultraširokopásmovou UWB21) část vozidlového radarového zařízení krátkého
dosahu je k dispozici celé uvedené pásmo. Maximální střední hodnota hustoty výkonu
je –41,3 dBm/MHz e.i.r.p., špičková hodnota hustoty výkonu je 0 dBm/50 MHz e.i.r.p.,
mimo frekvencí nižších než 22 GHz, kde maximální střední hodnota hustoty je
omezena na –61,3 dBm/MHz e.i.r.p.;
e) rádiové spektrum v pásmu 24,05–24,25 GHz se vymezuje pro režim / složku
úzkopásmového vysílání, sestávající z nemodulované nosné s maximálním špičkovým
výkonem 20 dBm e.i.r.p. a dobou používání, kdy zařízení vysílá více než –10 dBm
e.i.r.p., nepřesahující 10 % během jedné hodiny. Vysílání v pásmu 23,6–24,0 GHz pod
úhlem 30° a větším nad vodorovnou rovinu se musí zeslabit nejméně o 25 dB
u vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu uvedených na trh před rokem 2010
a poté nejméně o 30 dB;
f) zařízení mohou pracovat, jen je-li vozidlo v chodu a pomocí automatického ukončení
vysílání nebo jinou metodou bez zásahu řidiče musí zajistit ochranu
radioastronomických stanic pracujících v pásmu rádiového spektra 22,21–24 GHz. Do
data 30. června 2007 je přípustná metoda ochrany ruční deaktivací vozidlového radaru.
(2) Chráněné radioastronomické stanice jsou uvedeny v příloze k rozhodnutí20). Na
území České republiky není stanovena žádná chráněná radioastronomická stanice.
Článek 16
Informace týkající se budoucího vývoje v radiolokační službě
Předpokládá se rozvoj využívání pásma v radiolokační službě vozidlovými radary
krátkého dosahu. Před rokem 2013 pak nové generace vozidlových radarů začnou využívat
k tomu určené pásmo 79 GHz.
Oddíl 8
Mezidružicová služba
Článek 17
Současný stav v mezidružicové službě
Službě je v kategorii přednostní služby přiděleno pásmo 22,55–23,55 GHz. V České
republice není přidělení využíváno.
Článek 18
Informace týkající se budoucího vývoje v mezidružicové službě
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni předpokládány.

21

) Zkratka UWB označuje aplikace využívající velmi široké pásmo, anglicky Ultra Wide Band.
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Oddíl 9
Družicová rozhlasová služba
Článek 19
Současný stav v družicové rozhlasové službě
Službě je v kategorii přednostní služby přiděleno pásmo 21,4–22 GHz pro provoz
družicového televizního vysílání s vysokým rozlišením HDTV22). Toto přidělení vstoupí
v platnost v souladu s poznámkou Řádu3) 1. dubna 2007. Zkušební provoz služby je možno
provádět před uvedeným datem, nesmí však rušit již provozované aplikace ostatních
radiokomunikačních služeb23).
Článek 20
Informace týkající se budoucího vývoje v družicové rozhlasové službě
V budoucnu se předpokládá rozvoj družicového televizního vysílání HDTV.
Oddíl 10
Závěrečná ustanovení
Článek 21
Účinnost
Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

22

) Zkratka HDTV označuje televizní vysílání s velkým rozlišením, anglicky High Definition Television.
) Rezoluce 525 Světové správní radiokomunikační konference v roce 1992 WARC-92.

23
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15,43–15,63

DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ

Letecká radionavigace DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
MO
LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ

15,63–15,7

LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ

15,7–16,6

RADIOLOKAČNÍ

Letecká radionavigace LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ
MO
MO
RADIOLOKAČNÍ

Letecká radionavigace
Modulační spoje
Koordinované
pozemské stanice
MO
Letecká radionavigace
MO
MO

16,6–17,1

RADIOLOKAČNÍ
Kosmického výzkumu
(daleký kosmos)
(vzestupný směr)
RADIOLOKAČNÍ
Pohyblivá
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(aktivní)
POHYBLIVÁ
RADIOLOKAČNÍ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (aktivní)
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
Radiolokační

MO

MO

17,1–17,2
17,2–17,3

17,3–17,7

MO
MO
Aktivní vědecké
aplikace

MO
Aplikace družicové
pevné služby

RADIOLOKAČNÍ
Kosmického výzkumu
(daleký kosmos)
(vzestupný směr)
RADIOLOKAČNÍ
Pohyblivá
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(aktivní)
POHYBLIVÁ
RADIOLOKAČNÍ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (aktivní)
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
Radiolokační

17,7–18,1

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
(vzestupný směr)

Pevné spoje

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
(vzestupný směr)

18,1–18,4

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
(vzestupný směr)
3
)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(pasivní)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
Kosmického výzkumu
(pasivní)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)

Pevné spoje

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
(vzestupný směr)
3
)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(pasivní)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
Kosmického výzkumu
(pasivní)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)

18,4–18,6

18,6–18,8

18,8–19,3

Pevné spoje

Pevné spoje
Pasivní vědecké
aplikace

Pevné spoje

3

HIPERLAN
MO
HIPERLAN
MO
Aktivní vědecké
aplikace

MO
Modulační spoje
Koordinované
pozemské stanice
Pevné spoje
Modulační spoje
Koordinované
pozemské stanice
Pevné spoje
Modulační spoje
Koordinované
pozemské stanice
Pevné spoje
Koordinované
pozemské stanice
Pevné spoje
Koordinované
pozemské stanice
Pasivní vědecké
aplikace

Pevné spoje
Koordinované
pozemské stanice

) Pásmo 18,1–18,3 GHz je v souladu s poznámkou 5.519 Radiokomunikačního řádu přiděleno navíc doplňkově
přednostně družicové meteorologické službě (sestupný směr).
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19,3–19,7

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
(vzestupný směr)
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
Družicová pohyblivá
(sestupný směr)
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
Družicová služba
kmitočtových
normálů a časových
signálů (sestupný
směr)

19,7–20,1

20,1–20,2

20,2–21,2

Pevné spoje

Nekoordinované
pozemské stanice
SUT
Nekoordinované
pozemské stanice
SUT

MO

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
(vzestupný směr)
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
Družicová pohyblivá
(sestupný směr)
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)

Pevné spoje
Koordinované
pozemské stanice
Nekoordinované
pozemské stanice
SUT
Nekoordinované
pozemské stanice
SUT

MO

Článek 3
Charakteristika pásma
(1) Pásmo je pro civilní účely využíváno zejména pevnými spoji a aplikacemi
v družicové pevné a družicové pohyblivé službě.
(2) V pásmu 15,35–15,4 GHz určeném pro pasivní vědecké aplikace je vysílání
zakázáno v souladu s poznámkou 5.3404) Radiokomunikačního řádu5) (dále jen „Řád“).
(3) Pásmo 17,7–19,7 GHz je v kategorii přednostní služby sdíleno pevnou a družicovou
pevnou službou. Pásmo je pevnou službou intenzivně využíváno a úmysl družicových
operátorů využívat pásmo v družicové pevné službě velkým množstvím nekoordinovaných
účastnických terminálů může v budoucnu způsobit vzájemné škodlivé rušení především
v hustě obydlených oblastech. Proto byly rozhodnutím CEPT6) stanoveny podmínky
vzájemné koexistence. Nekoordinované pozemské stanice v pevné družicové službě
nemohou požadovat ochranu před rušením stanicemi v pevné službě. Pevná služba má tam,
kde je to proveditelné, implementovat metody usnadňující sdílení, jako je automatické řízení
vysílacího výkonu u všech nových zařízení, omezení e.i.r.p. na nezbytné minimum zajišťující
potřebnou kvalitu pevného spoje a použití úzce směrových antén. Družicová pevná služba
má tam, kde je to proveditelné, implementovat metody usnadňující sdílení jako je dynamické
přidělování kanálů, odstínění přijímací stanice polohou, použití antén s potlačením bočního
příjmu v geostacionárních sítích a minimální úhel vyzařování 40° vzhledem k horizontu pro
terminály v negeostacionárních sítích.
4

) Poznámka 5.340 Radiokomunikačního řádu.
) Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2004 [Radio Regulations, International
Telecommunication Union, Geneva, 2004]
6
) Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(00)07 z 19. října 2000 o sdíleném využívání pásma 17,7–19,7 GHz pevnou službou
a pozemskými stanicemi družicové pevné služby (sestupný směr) [ERC Decision of 19 October 2000 on the shared
use of the band 17.7–19.7 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed-satellite service (space-toEarth)].
5
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Článek 4
Mezinárodní závazky
7

Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Řádu a ustanovení Dohody HCM ).
Oddíl 2
Pevná služba
Článek 5
Současný stav v pevné službě
(1) Úseky 17,7–18,53875 / 18,76–19,5625 GHz jsou využívány pevnými spoji bod-bod
střední a vysoké kapacity, úseky 18,53875–18,7 / 19,5625–19,7 GHz pevnými spoji bod-bod
nízké kapacity a úsek 18,7–18,76 GHz je využíván semiduplexními pevnými spoji bod-bod.
(2) Pásmo 18,6–18,8 GHz sdílí pevná služba s vědeckými pasivními aplikacemi
a v souladu s poznámkou Řádu8) je výkon přiváděný do antény vysílače omezen na hodnotu
–3 dBW stanovenou v ustanovení Řádu9).
(3) V pásmu 17,7–19,7 GHz lze provozovat pevné spoje a jejich zařízení musí splňovat
následující podmínky:
a) duplexní odstup vysílacího a přijímacího kmitočtu je 1010 MHz;
b) digitální modulace;
c) kanálová rozteč je 110 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 18 700 MHz dány
vztahy
fn = f0 – 1000 + 110n v dolní polovině pásma a
fn’ = f0 + 10 + 110n v horní polovině pásma,
kde n = 1, 2, 3 až 5,
nebo 55 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů
jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 18 700 MHz dány vztahy
fn = f0 – 1000 + 55n v dolní polovině pásma a
fn’ = f0 + 10 + 55n v horní polovině pásma,
kde n = 1, 2, 3 až 10,
nebo 27,5 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů
jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 18 700 MHz dány vztahy
fn = f0 – 1000 + 27,5n v dolní polovině pásma a
fn’ = f0 + 10 + 27,5n v horní polovině pásma,
kde n = 23, 24, 25 až 30,
7

) Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska,
Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a
Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu,
Vilnius, 2005 [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 39.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Vilnius, 2005].
8
) Poznámka 5.522A Řádu.
9
) Ustanovení č. 21.5A Řádu.
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nebo 13,75 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů
jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 18 700 MHz dány vztahy
fn = f0 – 1000 + 13,75n v dolní polovině pásma a
fn’ = f0 + 10 + 13,75n v horní polovině pásma,
kde n = 46, 47, 48 až 60,
nebo 7,5 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů
jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 18 700 MHz dány vztahy
fn = f0 – 997,5 + 7,5n v dolní polovině pásma a
fn’ = f0 + 12,5 + 7,5n v horní polovině pásma,
kde n = 112, 113, 114 až 121,
nebo 5 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou
vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 18 700 MHz dány vztahy
fn = f0 – 1002,5 + 5n v dolní polovině pásma a
fn’ = f0 + 7,5 + 5n v horní polovině pásma,
kde n = 184, 185, 186 až 193.
Uspořádání pro kanálové rozteče 110 MHz, 55 MHz, 27,5 MHz a 13,75 MHz je
v souladu s doporučeními ITU-R10) a CEPT11) pro digitální systémy střední a vysoké
kapacity. Uspořádání pro kanálové rozteče 7,5 MHz a 5 MHz je v souladu
s dodatkem 4 doporučení ITU-R10) pro nízkokapacitní digitální systémy.
(4) Mimo systémů splňujících výše uvedené požadavky lze také provozovat
semiduplexní digitální systémy v rádiových kanálech se středními kmitočty 18 705 MHz,
18 715 MHz, 18 725 MHz, 18 735 MHz, 18 745 MHz a 18 755 MHz a šířkou zabraného
pásma 10 MHz.
(5) Pro zařízení nově uváděná do provozu navíc platí, že tato zařízení v souladu
s rozhodnutím CEPT6) musí používat automatické řízení vysílacího výkonu a úzce směrové
antény.
Článek 6
Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na národní úrovni
předpokládány.
Oddíl 3
Pohyblivá služba
Článek 7
Současný stav v pohyblivé službě
Pásmo 17,1–17,2 GHz je pohyblivé službě přiděleno podružně a pásmo
17,2–17,3 GHz přednostně. Pásma nejsou v současné době pohyblivou službou využívána.

10

) Doporučení ITU-R Rec. F.595-6 Rastry kanálů pro radioreléové systémy v pásmu 18 GHz [Radio frequency channel
arrangements for radio relay systems operating in the 18 GHz frequency band].
) Doporučení CEPT/ERC/REC 12-03 Harmonizované kmitočtové rastry pro digitální systémy v pevné službě
provozované v pásmu 17,7 až 19,7 GHz [Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial
fixed systems operating in the band 17.7 GHz to 19.7 GHz].

11
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Článek 8
Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě
Doporučení CEPT12) předpokládá využití pásma širokopásmovými systémy k přenosu
dat uvnitř budov s e.i.r.p. do 100 mW na základě všeobecného oprávnění. Dle Zprávy ERC2)
by systémy měly mít nárok na ochranu před aktivními vědeckými kosmickými aplikacemi.
Oddíl 4
Družicová pevná služba a družicová pohyblivá služba
Článek 9
Současný stav v družicové pevné službě a družicové pohyblivé službě
(1) Pásma 15,43–15,63 GHz a 17,3–19,7 GHz jsou přidělena přednostně družicové
pevné službě, pásmo 19,7–20,1 GHz družicové pevné službě přednostně a družicové pevné
službě podružně a pásmo 20,1–21,2 GHz oběma službám přednostně.
(2) V pásmu 15,43–15,63 GHz platí v souladu s poznámkou Řádu13), že minimální
koordinační vzdálenost požadovaná pro ochranu leteckých radionavigačních stanic před
škodlivým rušením působeným pozemskými stanicemi modulačních spojů a maximální
e.i.r.p. vyzařovaný v rovině místního obzoru pozemskou stanicí modulačního spoje musí být
v souladu s doporučením ITU-R14).
(3) Využívání pásma 17,3–18,1 GHz (vzestupný směr) soustavami s geostacionárními
družicemi v družicové pevné službě je omezeno na modulační spoje pro družicovou
rozhlasovou službu a řídí se dodatkem Řádu15).
(4) Sdílení pásma 17,7–18,1 GHz družicovou pevnou a pevnou službou se řídí
rozhodnutím CEPT6).
(5) Využívání pásem 17,3–18,1 GHz (vzestupný směr), 17,8–18,6 GHz (sestupný
směr) a 19,7–20,2 GHz (sestupný směr) soustavami v družicové pevné službě využívajícími
nestacionární dráhy podléhá při koordinaci s ostatními nestacionárními soustavami
v družicové pevné službě ustanovení Řádu16). Negeostacionární družicové soustavy
v družicové pevné službě nesmějí žádat ochranu před geostacionárními soustavami
v družicové pevné službě provozovanými v souladu s Řádem. Negeostacionární soustavy
v pevné družicové službě ve shora zmíněných pásmech musí být v souladu s poznámkami
Řádu17), 18) provozovány tak, že veškeré škodlivé rušení, které se objeví při jejich provozu,
bude bez prodlení odstraněno.
(6) Využívání pásma 18,1–18,4 GHz (vzestupný směr) je omezeno v souladu
s poznámkou Řádu19) na modulační spoje geostacionárních soustav v družicové rozhlasové
službě.
12

) Doporučení CEPT/ERC/REC 70-03 – Využívání zařízení krátkého dosahu [Relating to the use of Short Range
Devices (SRD)].
) Poznámka 5.511C Řádu.
14
) Doporučení ITU-R S.1340 – Sdílení mezi modulačními spoji pro družicovou pohyblivou službu a leteckou
radionavigační službou v vzestupném směru v pásmu 15,4–15,7 GHz. [Sharing between feeder links for the mobilesatellite service and the aeronautical radionavigation service in the Earth-to-space direction in the band
15.4-15.7 GHz].
15
) Dodatek 30A Řádu.
16
) Ustanovení č. 9.12 Řádu.
17
) Poznámka 5.484A Řádu.
18
) Poznámka 5.516 Řádu.
19
) Poznámka 5.520 Řádu.
13
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(7) V souladu s poznámkou Řádu20) jsou vysílání v pevné službě a v družicové pevné
službě v pásmu 18,6–18,8 GHz omezena na hodnoty výkonu, příp. hustoty výkonového toku
podle ustanovení Řádu21).
(8) Využívání pásma 18,6–18,8 GHz družicovou pevnou službou je omezeno v souladu
s poznámkou Řádu22) na geostacionární soustavy a na soustavy s apogeem
(tj. nejvzdálenějším bodem oběžné dráhy) vyšším než 20 000 km.
(9) V pásmu 19,7–21,2 GHz dochází ke konvergenci družicové pevné a družicové
pohyblivé služby a je možná komunikace stanic na družicích v družicové pevné službě
s pohyblivými pozemskými terminály a naopak. V pásmu 19,7–20,2 GHz jsou v sestupném
směru (tzn. příjem z družice) provozovány družicové účastnické terminály SUT23) na základě
všeobecného oprávnění24). V souladu s poznámkou Řádu25) lze v pásmu 20,1–20,2 GHz
komunikovat v družicové pevné službě a družicové pohyblivé službě s pevnými i pohyblivými
pozemskými stanicemi.
Článek 10
Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pevné službě a družicové
pohyblivé službě
(1) Na Světové radiokomunikační konferenci WRC-03 byla pásma 17,3–17,7 GHz
a 19,7–20,2 GHz v sestupném směru identifikována pro budoucí využití stanicemi s velkou
hustotou v pevné družicové službě. Tato identifikace neznamená nemožnost využívat tato
pásma jinými aplikacemi a službami a nezakládá žádné priority.
(2) Pásmo 17,7–19,7 GHz bude i nadále v České republice využíváno pevnou službou
a koordinovanými pozemskými stanicemi v družicové pevné službě. Rozšíření
nekoordinovaných pozemských stanic se v České republice v tomto pásmu v nejbližší době
nepředpokládá.
Oddíl 5
Letecká radionavigační služba
Článek 11
Současný stav v letecké radionavigační službě
Službě je přiděleno pásmo 15,4–15,7 GHz. Stanice provozované v letecké
radionavigační službě v pásmu 15,43–15,63 GHz, které je sdíleno s družicovou pevnou
službou, jsou povinny omezit e.i.r.p. v souladu s doporučením ITU-R14).
Článek 12
Informace týkající se budoucího vývoje v letecké radionavigační službě
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni předpokládány.
20

)
)
22
)
23
)
24
)

Poznámka 5.522A Řádu.
Ustanovení č. 21.5A Řádu, případně ustanovení č. 21.16.2 Řádu.
Poznámka 5.522B Řádu.
Zkratka SUT označuje uživatelské terminály družicových systémů, anglicky Satellite User Terminal.
Všeobecné oprávnění č. VO–R/4/07.2005-17 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech
10 až 30 GHz, uveřejněné v částce 10/2005 Telekomunikačního věstníku.
25
) Poznámka 5.526 Řádu.
21
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Oddíl 6
Radiolokační služba
Článek 13
Současný stav v radiolokační službě
Radiolokační službě je přednostně přiděleno pásmo 15,7–17,3 GHz a podružně pásmo
17,3–17,7 GHz. Služba v těchto pásmech nemá civilní využití.
Článek 14
Informace týkající se budoucího vývoje v radiolokační službě
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni předpokládány.
Oddíl 7
Služba družicového průzkumu Země
Článek 15
Současný stav ve službě družicového průzkumu Země
Služba je provozována jako pasivní v pásmech 15,35–15,4 GHz a 18,6–18,8 GHz
a aktivní v kategorii přednostní služby v pásmu 17,2–17,3 GHz. V souladu s poznámkou
Řádu26) platí, že aktivní čidla na palubách družic provozované v pásmu 17,2–17,3 GHz
nesmí působit škodlivé rušení radiolokaci ani jiným službám s přednostním přidělením ani
omezovat jejich rozvoj. Pasivním využitím v pásmu 18,6–18,8 GHz je sledování vyzařování
zemského povrchu, sledování sněhové pokrývky a sledování ledu na moři.
Článek 16
Informace týkající se budoucího vývoje ve službě družicového průzkumu Země
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni předpokládány.
Oddíl 8
Služba kosmického výzkumu
Článek 17
Současný stav ve službě kosmického výzkumu
Služba je provozována jako pasivní v pásmech 15,35–15,4 GHz a 18,6–18,8 GHz,
aktivní v kategorii podružné služby v pásmu 16,6–17,1 GHz a aktivní v kategorii přednostní
služby v pásmu 17,2–17,3 GHz. V souladu s poznámkou Řádu26) platí, že aktivní čidla na
palubách družic provozované v pásmu 17,2–17,3 GHz nesmí působit škodlivé rušení
radiolokaci ani jiným službám s přednostním přidělením ani omezovat jejich rozvoj.

26

) Poznámka 5.513A Řádu.
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Článek 18
Informace týkající se budoucího vývoje ve službě kosmického výzkumu
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni předpokládány.
Oddíl 9
Radioastronomická služba
Článek 19
Současný stav v radioastronomické službě
(1) Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikační služba založená na příjmu
rádiových vln kosmického původu. Vzhledem k nízkým úrovním přijímaných signálů je
provoz této služby závislý na ochraně před rušením od ostatních radiokomunikačních služeb.
(2) Veškeré vysílání v pásmu 15,35–15,4 GHz je zakázáno a uživatelé okolních pásem
jsou povinni přijmout veškerá uskutečnitelná opatření, aby zamezili rušení radioastronomie
od svých vysílacích rádiových zařízení.
Článek 20
Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni předpokládány.
Oddíl 10
Družicová meteorologická služba
Článek 21
Současný stav v družicové meteorologické službě
Službě je v souladu s poznámkou Řádu27) doplňkově přednostně přiděleno pásmo
18,1–18,3 GHz v sestupném směru. Jeho využívání je omezeno na geostacionární družice
a musí být v souladu s ustanoveními Řádu28), jež stanovují limity hustoty výkonového toku na
povrchu Země produkované vysíláním z družice. Přidělení se v České republice nevyužívá.
Článek 22
Informace týkající se budoucího vývoje v družicové meteorologické službě
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni předpokládány.

27

) Poznámka 5.519 Řádu.
) Článek 21 Řádu, tabulka 21-4.

28

9/11

Oddíl 11
Družicová služba kmitočtových normálů a časových signálů
Článek 23
Současný stav v družicové službě kmitočtových normálů a časových signálů
Družicové službě kmitočtových normálů a časových signálů (sestupný směr) je
přiděleno podružně pásmo 20,2–21,2 GHz. Přidělení se v České republice nevyužívá.
Článek 24
Informace týkající se budoucího vývoje v družicové službě kmitočtových normálů
a časových signálů
Zpráva ERC2) přidělení této službě neuvádí a předpokládá se, že přidělení bude
zrušeno.
Oddíl 12
Závěrečná ustanovení
Článek 25
Účinnost
Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.
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12,75–13,25

13,25–13,4

13,4–13,75

13,75–14

14–14,25

14,25–14,3

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
Pohyblivá
Kosmického výzkumu
(daleký kosmos)
(sestupný směr)
Družicového
průzkumu Země
(aktivní)
LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ
Kosmického výzkumu
(aktivní)
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(aktivní)
RADIOLOKAČNÍ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU
Družicová služba
kmitočtových
normálů a časových
signálů (vzestupný
směr)
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
RADIOLOKAČNÍ
Družicová služba
kmitočtových
normálů a časových
signálů (vzestupný
směr)
Kosmického výzkumu
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
Družicová pohyblivá
(vzestupný směr)
kromě družicové
letecké pohyblivé
Kosmického výzkumu
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
Družicová pohyblivá
(vzestupný směr)
kromě družicové
letecké pohyblivé
Kosmického výzkumu

MO
Pevné spoje
Aplikace družicové
pevné služby

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)

MO
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
Letecká radionavigace
(aktivní)
Aktivní vědecké
LETECKÁ
aplikace
RADIONAVIGAČNÍ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (aktivní)
MO
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
Aktivní vědecké
(aktivní)
aplikace
RADIOLOKAČNÍ
SRD pro radiolokaci
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU

Pevné spoje
Aplikace družicové
pevné služby

Letecká radionavigace
Aktivní vědecké
aplikace

MO
Aktivní vědecké
aplikace
SRD pro radiolokaci
Radiolokace

MO
SRD pro radiolokaci

DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
RADIOLOKAČNÍ
Kosmického výzkumu

MO
SRD pro radiolokaci
Radiolokace
Aplikace družicové
pevné služby
Pasivní vědecké
aplikace

VSAT
SNG

DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
Družicová pohyblivá
(vzestupný směr)
kromě družicové
letecké pohyblivé
Kosmického výzkumu
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
Družicová pohyblivá
(vzestupný směr)
kromě družicové
letecké pohyblivé
Kosmického výzkumu

VSAT
SNG
Aplikace družicové
pohyblivé služby

VSAT
SNG
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VSAT
SNG
Aplikace družicové
pohyblivé služby

14,3–14,4

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
Družicová pohyblivá
(vzestupný směr)
kromě družicové
letecké pohyblivé
Družicová
radionavigační
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
Družicová pohyblivá
(vzestupný směr)
kromě družicové
letecké pohyblivé
Kosmického výzkumu
(sestupný směr)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
Družicová pohyblivá
(vzestupný směr)
kromě družicové
letecké pohyblivé
Radioastronomická
3
)

14,4–14,47

14,47–14,5

VSAT

DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
Družicová pohyblivá
(vzestupný směr)
kromě družicové
letecké pohyblivé

VSAT
SNG
Aplikace družicové
pevné služby
Aplikace družicové
pohyblivé služby

VSAT

DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
Družicová pohyblivá
(vzestupný směr)
kromě družicové
letecké pohyblivé

VSAT
SNG
Aplikace družicové
pevné služby
Aplikace družicové
pohyblivé služby

VSAT
Radioastronomie

DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
Družicová pohyblivá
(vzestupný směr)
kromě družicové
letecké pohyblivé
Radioastronomická
3

)

Článek 3
Charakteristika pásma
(1) Popisované pásmo je charakterizováno využíváním v družicové pevné, družicové
pohyblivé a v pevné službě. V družicových službách dochází ke konvergenci, kdy
nekoordinované terminály, pevné i pohyblivé, komunikují se stanicemi na družicích
provozovaných jak v družicové pevné, tak i družicové pohyblivé službě. Jedná se o terminály
s malou anténou, které jsou využívány především pro datovou jednosměrnou i obousměrnou
komunikaci.
(2) V souladu s poznámkou EU2 zprávy ERC2) je pásmo 13,4–14 GHz sdíleno civilními
a necivilními aplikacemi.

3

) V souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.149 musí uživatelé pásma 14,47–14,5 GHz podnikat veškerá
uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.
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Článek 4
Mezinárodní závazky
Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Radiokomunikačního řádu4) (dále jen
5
„Řád“) a ustanovení Dohody HCM ).
Oddíl 2
Družicová pevná služba a družicová pohyblivá služba
Článek 5
Současný stav v družicové pevné službě a družicové pohyblivé službě
(1) Pásmo 12,5–12,75 GHz je využíváno v družicové pevné službě pro vysílání z družic
k pozemským stanicím s velmi malou anténou VSAT6), družicovým interaktivním terminálům
SIT7), pozemským terminálům systému OMNITRACS systému EUTELTRACS a terminálům
systému ARCANET SUITCASE. Družicové pohyblivé službě není pásmo přiděleno.
(2) Využití pásma 12,75–13,25 GHz aplikacemi družicové pevné služby se řídí
dodatkem Řádu8). Družicové pohyblivé službě není pásmo přiděleno.
(3) Pásmo 14–14,25 GHz mohou využívat v družicové pevné službě pro družicové
předávání zpravodajských příspěvků SNG9) a další účely pozemské terminály s velmi malou
anténou VSAT a družicové pohyblivé službě pozemské terminály ARCANET SUITCASE
a pozemské terminály OMNITRACS systému EUTELTRACS. Provoz stanic je možný na
základě všeobecného oprávnění10).
(4) Pásmo 14,25–14,3 GHz lze využívat v družicové pevné i družicové pohyblivé
službě pro družicové předávání zpravodajských příspěvků SNG.
(5) Pásmo 14,3–14,5 GHz lze využívat v družicové pevné i družicové pohyblivé službě
pro vysílání pozemských terminálů s velmi malou anténou VSAT.
(6) Vnitrostátní a mezinárodní kmitočtovou koordinaci provádí Úřad.

4

) Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2004 [Radio Regulations, International
Telecommunication Union, Geneva, 2004].
5
) Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska,
Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska
a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu,
Vilnius, 2005 [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 39.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Vilnius, 2005].
6
) Zkratka označuje terminály s anténami velmi malých rozměrů, anglicky Very Small Aperture Terminal.
7
) Zkratka označuje interaktivní terminály družicových systémů, anglicky Satellite Interactive Terminal.
8
) Dodatek 30B Řádu.
9
) Zkratka SNG označuje družicové spoje pro předávání zpravodajských příspěvků, anglicky Satellite News Gathering.
10
) Všeobecné oprávnění č. VO–R/4/07.2005-17 k provozování vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí
terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz, uveřejněné v částce 10/2005
Telekomunikačního věstníku.
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Článek 6
Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pevné službě a družicové
pohyblivé službě
(1) V pásmu 14,3–14,5 GHz dojde podle doporučení CEPT11) k útlumu pevné služby
a rozvoji družicových služeb. Předpokládá se provoz terminálů VSAT na základě
všeobecného oprávnění.
(2) Rozhodnutí CEPT12) umožnilo rozvoj pozemských stanic na palubách lodí, toto
využití však nebude na provoz v České republice mít vliv.
(3) Rozhodnutím CEPT13) jsou pásma 14–14,5 GHz (vzestupný směr), 10,7–11,7 GHz
(sestupný směr) a 12,5–12,75 GHz (sestupný směr) určena pro harmonizovaný rozvoj
pozemských stanic na palubách letadel.
Oddíl 3
Pevná služba
Článek 7
Současný stav v pevné službě
(1) Pásmo 12,75–13,25 GHz je v Evropě využíváno pevnou službou víceúčelovými
radioreléovými spoji. Délka jednotlivých spojů bod-bod je od 5 do 35 km.
(2) V pásmu 12,75–13,25 GHz lze pro pevné spoje bod-bod provozovat zařízení, která
splňují následující podmínky:
a) kanálová rozteč je 28 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 12 996 MHz dány
vztahy
fn = f0 – 259 + 28n v dolní polovině pásma a
fn’ = f0 + 7 + 28n v horní polovině pásma,
kde n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8;
b) nebo je kanálová rozteč 7 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 12 996 MHz dány
vztahy
fn = f0 – 248,5 + 7n v dolní polovině pásma a
fn’ = f0 + 17,5 + 7n v horní polovině pásma,
kde n = 1, 2, 3 až 32;

11

) Doporučení CEPT/ERC/REC 13-03 – Využití pásma 14,0–14,5 GHz pro pozemské stanice s velmi malými anténami
(VSAT) a pro družicový sběr zpráv (SNG) [The use of the band 14.0–14.5 GHz for Very Small Aperture Terminals
(VSAT) and Satellite News Gathering (SNG)].
12
) Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(05)10 – Rozhodnutí ECC z 24. října 2005 o volném pohybu a využívání pozemských
stanic na palubách lodí provozovaných v sítích družicové pevné služby v kmitočtových pásmech 14–14,5 GHz
(vzestupný směr), 10,7–11,7 GHz (sestupný směr) a 12,5–12,75 GHz (sestupný směr) [ECC Decision of 24 June
2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks
in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth/to/space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (spaceto-Earth)].
13
) Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(05)11 – Rozhodnutí ECC z 24. října 2005 o volném pohybu a využívání pozemských
stanic na palubách letadel v kmitočtových pásmech 14–14,5 GHz (vzestupný směr), 10,7–11,7 GHz (sestupný
směr) a 12,5–12,75 GHz (sestupný směr) [ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Aircraft
Earth Stations (AES) in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth/to/space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and
12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)].
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b) nebo je kanálová rozteč 3,5 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 12 996 MHz dány
vztahy
fn = f0 – 246,75 + 3,5n v dolní polovině pásma a
fn’ = f0 + 19,25 + 3,5n v horní polovině pásma,
kde n = 1, 2, 3 až 64.
Uspořádání je v souladu s doporučeními ITU-R14) a CEPT15).
(3) Provozní kanály č. 2 a 4 pro kanálovou rozteč 28 MHz jsou určeny pro krátkodobé
využívání. Podle výše uvedených vztahů se překrývají s kanály č. 5 až 8 a č. 13 až 16 pro
kanálovou rozteč 7 MHz, č. 9 až 16 a č. 25 až 32 pro rozteč 3,5 MHz.
Článek 8
Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě
V pásmu 14,3–14,5 GHz, které je také pevné službě přiděleno dojde dle doporučení
CEPT11) k útlumu pevné služby a rozvoji družicových služeb. Uvedené pásmo se však
v České republice nevyužívá.
Oddíl 4
Pohyblivá služba
Článek 9
Současný stav v pohyblivé službě
Pohyblivá služba, které je podružně přiděleno pásmo 12,75–13,25 GHz, není v České
republice využívána.
Článek 10
Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni předpokládány.
Oddíl 5
Služba družicového průzkumu Země a služba kosmického výzkumu
Článek 11
Současný stav ve službě družicového průzkumu Země a službě kosmického výzkumu
(1) V souladu s poznámkami Řádu16), 17) nesmí služba družicového průzkumu Země
(aktivní) a kosmického výzkumu (aktivní) v pásmu 13,25–13,75 GHz působit škodlivé rušení
letecké radionavigační službě ani omezovat její využití a rozvoj.

14

) Doporučení Rec. ITU-R F.497-6 Rastry kanálů pro radioreléové systémy v pásmu 13 GHz [Radio-frequency
channel arrangements for radio-relay systems operating in the 13 GHz frequency band].
15
) Doporučení CEPT/ERC/REC 12-02 Harmonizované kmitočtové rastry pro analogové a digitální systémy v pevné
službě provozované v pásmu 12,75 až 13,25 GHz [Harmonised radio frequency channel arrangements for analogue
and digital terrestrial fixed systems operating in the band 12.75 GHz to 13.25 GHz].
16
) Poznámka 5.498A Řádu.
17
) Poznámka 5.501B Řádu.
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(2) V souladu s poznámkou Řádu18) je přednostní přidělení pásma 13,4–13,75 GHz
službě kosmického výzkumu omezeno na aktivní čidla na palubách družic. Ostatní využívání
tohoto pásma službou kosmického výzkumu je v kategorii podružné služby.
Článek 12
Informace týkající se budoucího vývoje ve službě družicového průzkumu Země
a službě kosmického výzkumu
Změny ve využívání pásma těmito radiokomunikačními službami nejsou na
mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.
Oddíl 6
Radioastronomická služba
Článek 13
Současný stav v radioastronomické službě
(1) Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikační služba založená na příjmu
rádiových vln kosmického původu. Vzhledem k nízkým úrovním přijímaných signálů je
provoz této služby závislý na ochraně před rušením od ostatních radiokomunikačních služeb.
(2) V souladu s poznámkou Řádu3) musí uživatelé úseku 14,47–14,5 GHz podnikat
veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby. V České republice
není tato radiokomunikační služba využívána.
Článek 14
Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni předpokládány.
Oddíl 7
Letecká radionavigační služba
Článek 15
Současný stav v letecké radionavigační službě
V souladu s poznámkou Řádu19) je využívání pásma 13,25–13,4 GHz leteckou
radionavigační službou omezeno jen na navigační zařízení využívající Dopplerův jev
(Dopplerův navigátor).
Článek 16
Informace týkající se budoucího vývoje v letecké radionavigační službě
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni předpokládány.

18

) Poznámka 5.501A Řádu.
) Poznámka 5.497 Řádu.

19
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Oddíl 8
Radiolokační služba
Článek 17
Současný stav v radiolokační službě
Pásmo 13,4–14,0 GHz se v radiolokační službě civilně využívá v souladu
s doporučením CEPT20) zařízeními krátkého dosahu pro detekci pohybu a pro ostrahu.
Provoz stanic je možný na základě všeobecného oprávnění21).
Článek 18
Informace týkající se budoucího vývoje v radiolokační službě
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni předpokládány.
Oddíl 9
Družicová služba kmitočtových normálů a časových signálů
Článek 19
Současný stav v družicové službě kmitočtových normálů a časových signálů
Družicové službě kmitočtových normálů a časových signálů (vzestupný směr) je
přiděleno podružně pásmo 13,4–14 GHz. Přidělení se v České republice nevyužívá.
Článek 20
Informace týkající se budoucího vývoje v družicové službě kmitočtových normálů
a časových signálů
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni předpokládány.
Oddíl 10
Závěrečná ustanovení
Článek 21
Účinnost
Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

20

) Doporučení CEPT/ERC/REC 70-03 – Zařízení s krátkým dosahem [Relating to the use of Short Range Devices
(SRD)].
21
) Všeobecné oprávnění č. VO–R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování vysílacích rádiových
zařízení krátkého dosahu, uveřejněné v částce 11/2005 Telekomunikačního věstníku.
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6700–7075

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
(sestupný směr)
Radiolokační

Pevné spoje
Modulační spoje pro
družicovou
pohyblivou službu
MO

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
Družicového
průzkumu Země
(pasivní)

7075–7145

PEVNÁ
POHYBLIVÁ

Pevné spoje

7145–7235

PEVNÁ
POHYBLIVÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU
(vzestupný směr)

Pevné spoje

7235–7250

PEVNÁ
POHYBLIVÁ

Pevné spoje

7250–7300

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)

Pevné spoje
MO

PEVNÁ
Družicového
průzkumu Země
(pasivní)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU
(vzestupný směr)
Družicového
průzkumu Země
(vzestupný směr)
Kosmického provozu
(vzestupný směr)
PEVNÁ
Družicového
průzkumu Země
(vzestupný směr)
Kosmického provozu
(vzestupný směr)
Kosmického výzkumu
(vzestupný směr)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
POHYBLIVÁ
4
)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
4
)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ
(sestupný směr)
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé

4

)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
Pohyblivá kromě
letecké pohyblivé
4
)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ
(sestupný směr)
Pohyblivá kromě
letecké pohyblivé

7300–7450

7450–7550

Pevné spoje
MO

Pevné spoje
MO

4

Pevné spoje
Modulační spoje pro
družicovou
pohyblivou službu
Pasivní vědecké
aplikace
Aplikace družicové
pevné služby
Pevné spoje
Pasivní vědecké
aplikace
Pevné spoje
Vědecké aplikace

Pevné spoje
Vědecké aplikace

MO

Pevné spoje
MO

Pevné spoje
Meteorologické
družice
MO

) Pásmo 7250–7375 MHz je v souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.461 doplňkově přiděleno v kategorii
přednostní služby družicové pohyblivé službě (sestupný směr).
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7550–7750

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
Pohyblivá kromě
letecké pohyblivé
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ
(sestupný směr)
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
Radiolokační
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
POHYBLIVÁ
Radiolokační
5
)
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(sestupný směr)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(sestupný směr)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ
(vzestupný směr)
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(sestupný směr)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
POHYBLIVÁ

7750–7850

7850–7900

7900–8025

8025–8175

8175–8215

8215–8400

Pevné spoje
MO

Pevné spoje
MO

Pevné spoje
MO

Pevné spoje
MO

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný směr)
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ
(sestupný směr)
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé

Pevné spoje
MO

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
POHYBLIVÁ

MO

Pevné spoje
Meteorologické
družice
MO

Pevné spoje
MO

5

)
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(sestupný směr)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(sestupný směr)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ
(vzestupný směr)
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(sestupný směr)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný směr)

Pevné spoje
MO

Pevné spoje
MO

Pevné spoje
MO

5

Pevné spoje
Vědecké aplikace
MO

Pevné spoje
Vědecké aplikace
MO

Pevné spoje
Vědecké aplikace
MO

) Pásmo 7900–8025 MHz je v souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.461 doplňkově přiděleno v kategorii
přednostní služby družicové pohyblivé službě (vzestupný směr).
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8400–8500

PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU
(sestupný směr)
PEVNÁ
RADIOLOKAČNÍ
6
)
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(aktivní)
RADIOLOKAČNÍ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (aktivní)
6
)
RADIOLOKAČNÍ
6
)
RADIOLOKAČNÍ
LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ

8500–8550

8550–8650

8650–8750
8750–8850

MO

PEVNÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU
(sestupný směr)
Radiolokace

Pevné spoje
MO

MO

RADIOLOKAČNÍ

Letecká radionavigace
MO

6

)

MO

MO
Letecká radionavigace
MO

DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(aktivní)
RADIOLOKAČNÍ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (aktivní)
6
)
RADIOLOKAČNÍ
6
)
RADIOLOKAČNÍ
LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ
Kosmického výzkumu
RADIOLOKAČNÍ
NÁMOŘNÍ
RADIONAVIGAČNÍ
Kosmického výzkumu
LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ
Radiolokační
Kosmického výzkumu
RADIOLOKAČNÍ
NÁMOŘNÍ
RADIONAVIGAČNÍ
Kosmického výzkumu

8850–9000

RADIOLOKAČNÍ
NÁMOŘNÍ
RADIONAVIGAČNÍ

Letecká radionavigace
MO

9000–9200

LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ
Radiolokační

Letecká radionavigace
MO

9200–9300

RADIOLOKAČNÍ
NÁMOŘNÍ
RADIONAVIGAČNÍ

9300–9500

RADIOLOKAČNÍ
RADIONAVIGAČNÍ

9500–9800

RADIOLOKAČNÍ
RADIONAVIGAČNÍ
Družicového
průzkumu Země
(aktivní)
Kosmického výzkumu
(aktivní)

Pátrací a záchranné
kmitočty (SART)
Letecká radionavigace
SRD
MO
Pátrací a záchranné
RADIONAVIGAČNÍ
kmitočty (SART)
Radiolokační
MO
Kosmického výzkumu
Letecká radionavigace DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
SRD
(aktivní)
MO
RADIOLOKAČNÍ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (aktivní)

6

Letecká radionavigace
MO

Letecká radionavigace
MO
Letecká radionavigace
MO

Letecká radionavigace
MO

Letecká radionavigace
MO

Pátrací a záchranné
kmitočty (SART)
Letecká radionavigace
SRD
MO
Pátrací a záchranné
kmitočty (SART)
MO
Letecká radionavigace
SRD
MO

) Pásmo 8500–8750 MHz je v souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.469 doplňkově přiděleno v kategorii
přednostní služby pozemní pohyblivé službě a radionavigační službě.
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9800–10000

RADIOLOKAČNÍ
Kosmického výzkumu
7
)

Letecká radionavigace RADIOLOKAČNÍ
SRD
Kosmického výzkumu
7
MO
)

Letecká radionavigace
SRD
MO

Článek 3
Charakteristika pásma
(1) Popisované pásmo je jedním z hlavních pásem pro pevnou službu a významně je
také využíváno družicovou pevnou službou a službou rádiového určování (radionavigací
a radiolokací).
(2) Navíc nad přidělení uvedená v předchozím článku lze kmitočet 6427 MHz využívat
v souladu s poznámkou8) Radiokomunikačního řádu9) (dále jen „Řád“) družicovou službou
kmitočtových normálů a časových signálů na základě dohody dle ustanovení10) Řádu.
Článek 4
Mezinárodní závazky
11

Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Řádu a ustanovení Dohody HCM ).
Oddíl 2
Pevná služba
Článek 5
Současný stav v pevné službě
(1) Podmínky využívání pásem 5925–6425 MHz a 6425–7125 MHz pevnou službou
jsou v současnosti v souladu s harmonizací v Evropě, harmonizace v ostatních pásmech
bude probíhat v delším časovém horizontu.
(2) Pásmo 5925–6425 MHz lze využívat pevnými spoji bod-bod a provozovaná
zařízení musí splňovat následující podmínku:
kanálová rozteč je 29,65 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 6175 MHz dány vztahy
fn = f0 – 259,45 + 29,65n v dolní polovině pásma a
fn’ = f0 – 7,41 + 29,65n v horní polovině pásma,
kde n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8.
Uspořádání je v souladu s doporučeními ITU-R12) a CEPT13).
7

) Pásmo 9800–10 000 MHz je v souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.479 doplňkově přiděleno
v kategorii podružné služby družicové meteorologické službě.
8
) Poznámka 5.440 Radiokomunikačního řádu.
9
) Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2004 [Radio Regulations, International
Telecommunication Union, Geneva, 2004].
10
) Ustanovení 9.21 Řádu.
11
) Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska,
Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska
a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu,
Vilnius, 2005 [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 39.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Vilnius, 2005].
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(3) Pásmo 6425–7125 MHz lze využívat pevnými spoji bod-bod a provozovaná
zařízení musí splňovat následující podmínku:
kanálová rozteč je 40 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 6770 MHz dány vztahy
fn = f0 – 350 + 40n v dolní polovině pásma a
fn’ = f0 - 10 + 40n v horní polovině pásma,
kde n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8.
Uspořádání je v souladu s doporučeními ITU-R14) a CEPT15).
(4) Pásmo 7125–7425 MHz lze využívat pevnými spoji bod-bod a platí následující
podmínky:
a) kanálová rozteč je 14 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 7275 MHz dány vztahy
fn = f0 – 147 + 14n v dolní polovině pásma a
fn’ = f0 + 14 + 14n v horní polovině pásma,
kde n = 1, 2, 3 až 8.
Uspořádání je odvozeno od doporučení ITU-R16);
b) pro rádiové kanály č. 1 až 6 vydává Úřad individuální oprávnění s platností do
31. prosince 2007. Rádiové kanály č. 7 a 8 lze využívat bez omezení.
(5) Pásmo 7425–7725 MHz lze využívat pevnými spoji bod-bod a platí následující
podmínky:
a) kanálová rozteč je 7 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálů jsou vzhledem k referenčního kmitočtu f0 = 7575 MHz dány vztahy
fn = f0 – 154 + 7n v dolní polovině pásma a
fn’ = f0 + 7 + 7n v horní polovině pásma,
kde n = 1, 2, 3 až 20.
Uspořádání je odvozeno od doporučení ITU-R16);
b) nebo kanálová rozteč je 14 MHz, přičemž pro dosažení potřebné šířky pásma budou
sloučeny dva sousední 7 MHz kanály a to kanály č. 2 a č. 3, nebo č. 4 a č. 5, … č. 18
a č. 19 dle vzorce uvedeného výše;
c) stávající pevné spoje provozované s jinou kanálovou roztečí nebo v jiném uspořádání
mohou být provozovány až do konce platnosti jejich individuálního oprávnění.

12

) Doporučení ITU-R F.383-6 – Rastry kanálů pro vysokokapacitní radioreléové systémy v dolním pásmu 6 GHz
[Radio-frequency channel arrangements for high capacity radio-relay systems operating in the lower 6 GHz band].
13
) Doporučení CEPT/ERC/REC 14-01 – Kmitočtové rastry pro vysokokapacitní analogové a digitální systémy
provozované v pásmu 5925 MHz–6425 MHz [Radio-frequency channel arrangements for high capacity analogue
and digital radio-relay systems operating in the band 5925 MHz–6425 MHz].
14
) Doporučení ITU-R F.384-7 – Rastry kanálů pro analogové nebo digitální radioreléové systémy střední a vysoké
kapacity v horním pásmu 6 GHz [Radio-frequency channel arrangements for medium and high analogue or digital
radio-relay systems operating in the upper 6 GHz band].
15
) Doporučení CEPT/ERC/REC 14-02 – Kmitočtové rastry pro analogové systémy střední a vysoké kapacity nebo
pro vysokokapacitní digitální systémy provozované v pásmu 6425 MHz–7125 MHz [Radio-frequency channel
arrangements for medium and high capacity analogue or high capacity digital radio-relay systems operating in the
band 6425 MHz–7125 MHz].
16
) Doporučení ITU-R F.385-7 – Rastry kanálů pro radioreléové systémy provozované v pásmu 7 GHz [Radiofrequency channel arrangements for radio-relay systems operating in the 7 GHz band].
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Článek 6
Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě
V rámci evropské harmonizace dochází v současnosti k vyčleňování pásem
7250–7300 MHz a 7975–8025 MHz pro necivilní využití v družicových službách. Záměrem je
tato pásma rozšířit na šířku až 2 × 125 MHz (7250–7375 / 7900–8025 MHz). Vzhledem
k intenzivnímu využívání těchto pásem v České republice pevnou službou bude proces
probíhat dlouhodobě a prvním krokem je časové omezení platnosti vydávaných oprávnění.
Oddíl 3
Družicová pevná služba
Článek 7
Současný stav v družicové pevné službě
(1) Pásmo 5925–6700 MHz je určeno pro vysílání koordinovaných pozemských stanic
k družicovým stanicím.
(2) V souladu s poznámkou Řádu17) je Úřad povinen při přidělování kosmickým
stanicím v pásmu 6700–7025 MHz přijmout veškerá uskutečnitelná opatření pro ochranu
pozorování spektrálních čar v radioastronomické službě v pásmu 6650–6675,2 MHz před
škodlivým rušením.
(3) Využívání pásma 6700–7075 MHz (sestupný směr) je v souladu s poznámkou
Řádu18) omezeno jen na modulační spoje negeostacionárních soustav v družicové pohyblivé
službě, podléhá koordinaci v souladu s ustanovením Řádu19) a nepodléhá ustanovení
Řádu20). Využívání pásma 6725–7025 MHz (vzestupný směr) musí být na základě poznámky
Řádu21) v souladu s ustanoveními dodatku Řádu22). Pásmo 6925–7075 MHz lze využívat
modulačními spoji pro družicovou pohyblivou službu.
(4) Vnitrostátní a mezinárodní kmitočtovou koordinaci provádí Úřad při respektování
plánovacích parametrů pevné služby.
(5) V pásmech nad 7250 MHz služba nemá civilní využití.
Článek 8
Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pevné službě
Předpokládá se rozvoj necivilního využití v této radiokomunikační službě.

17

)
)
19
)
20
)
21
)
22
)
18

Poznámka 5.458A Řádu.
Poznámka 5.458B Řádu.
Ustanovení č. 9.11A Řádu.
Ustanovení č. 22.2 Řádu.
Poznámka 5.441 Řádu.
Dodatek 30B Řádu.
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Oddíl 4
Družicová pohyblivá služba
Článek 9
Současný stav v družicové pohyblivé službě
Přidělení pásem 7250–7375 MHz (sestupný směr) a 7900–8025 MHz (vzestupný
směr) družicové pohyblivé službě je stanoveno v souladu s poznámkou Řádu23) a využití
podléhá dohodě podle postupu v ustanovení Řádu24). Družicová pohyblivá služba nemá
v České republice civilní využití.
Článek 10
Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pohyblivé službě
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni předpokládány.
Oddíl 5
Služba rádiového určování
Článek 11
Současný stav ve službě rádiového určování
(1) Součástí služby rádiového určování jsou podle ustanovení Řádu25) služby
radiolokační, radionavigační a letecká radionavigační.
(2) V souladu s poznámkou Řádu26) je využívání pásma 8750–8850 MHz leteckou
radionavigační službou omezeno na navigační zařízení na palubách letadel na středním
kmitočtu 8800 MHz, která využívají Dopplerův jev.
(3) V souladu s poznámkou Řádu27) je využívání pásma 9000–9200 MHz leteckou
radionavigační službou omezeno na pozemní radiolokátory a s nimi sdružené letadlové
radarové odpovídače, které vysílají pouze na kmitočtech v tomto pásmu a pouze jsou-li
aktivovány radiolokátory provozovanými v tomtéž pásmu.
(4) Pásmo 9200–9975 MHz lze v radiolokační službě v souladu s doporučením
CEPT28) využívat zařízeními krátkého dosahu SRD29) pro detekci pohybu. Provoz stanic je
možný na základě všeobecného oprávnění30).
(5) V pásmu 9200–9500 MHz mohou být na základě poznámky Řádu31) používány
radarové odpovídače pro účely pátrání a záchrany SART32) při dodržení doporučení ITU-R33)
viz článek Řádu34).
23

)
)
25
)
26
)
27
)
28
)
24

29

)
)

30

31

)
)

32

Poznámka 5.461 Řádu.
Ustanovení č. 9.21 Řádu.
Ustanovení č. 1.40, 1.42, 1.46 a 1.48 Řádu.
Poznámka 5.470 Řádu.
Poznámka 5.337 Řádu.
Doporučení CEPT/ERC/REC 70-03 – Využívání zařízení krátkého dosahu [Relating to the use of Short Range
Devices (SRD)].
Zkratka SRD označuje zařízení krátkého dosahu, anglicky Short Range Device.
Všeobecné oprávnění č. VO–R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování vysílacích rádiových
zařízení krátkého dosahu, uveřejněné v částce 11/2005 Telekomunikačního věstníku.
Poznámka 5.474 Řádu.
Zkratka SART označuje radarová odpovídací zařízení pro účely pátrání a záchrany, anglicky Search and Rescue
Transponder.
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(6) V souladu s poznámkou Řádu35) je stanoveno, že v pásmu 9300–9500 MHz nesmí
odezva radarových odpovídačů být schopna záměny s odezvou radarových majáků Racon36)
a nesmí působit rušení lodním nebo leteckým radarům v radionavigační službě. Platí však
ustanovení Řádu37).
(7) Využívání pásma 9300–9500 MHz leteckou radionavigační službou je v souladu
s poznámkou Řádu38) omezeno na letadlové meteorologické radiolokátory a pozemní
radiolokátory. V úseku 9300–9320 MHz lze navíc provozovat pozemní radiolokační majáky
s podmínkou, že nebude působeno škodlivé rušení námořní radionavigační službě. V pásmu
9300–9500 MHz mají pozemní radiolokátory pro meteorologické účely přednost před
ostatními radiolokačními zařízeními.
Článek 12
Informace týkající se budoucího vývoje ve službě rádiového určování
V pásmech 6450–7075 MHz se v souladu se zprávou ERC2) nepředpokládá přidělení
radiolokační službě a v České republice se předpokládá zrušení tohoto přidělení
do 31. prosince 2007.
Oddíl 6
Pohyblivá služba
Článek 13
Současný stav v pohyblivé službě
Přidělení pásem 8025–8200 MHz a 8215–8400 MHz pohyblivé službě nemá v České
republice civilní využití.
Článek 14
Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě
Vzhledem k využívání uvedených pásem jinými radiokomunikačními službami není
využití v budoucnu plánováno.
Oddíl 7
Družicová meteorologická služba
Článek 15
Současný stav v družicové meteorologické službě
Využívání pásma 7450–7550 MHz meteorologickými družicemi je omezeno v souladu
s poznámkou Řádu39) na geostacionární systémy a využívání pásma 7750–7850 MHz
v souladu s poznámkou Řádu40) na negeostacionární systémy.
33

) Doporučení ITU-R M.628-3 – Technické charakteristiky radarových odpovídačů pro účely pátrání a záchrany
[Technical characteristics for search and rescue radar transponders].
) Článek 31 Řádu.
35
) Poznámka 5.427 Řádu.
36
) Termín Racon označuje radarový maják, anglicky Radio Beacon.
37
) Ustanovení č. 4.9 Řádu.
38
) Poznámka 5.475 Řádu.
39
) Poznámka 5.461A Řádu.
40
) Poznámka 5.461B Řádu.
34
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Článek 16
Informace týkající se budoucího vývoje v družicové meteorologické službě
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou se na mezinárodní ani
národní úrovni nepředpokládají.
Oddíl 8
Radioastronomická služba
Článek 17
Současný stav v radioastronomické službě
(1) Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikační služba založená na příjmu
rádiových vln kosmického původu. Vzhledem k nízkým úrovním přijímaných signálů je
provoz této služby závislý na ochraně před rušením od ostatních radiokomunikačních služeb.
(2) V souladu s poznámkou Řádu3) musí uživatelé pásma 6650–6675,2 MHz přijímat
veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.
Článek 18
Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou se na mezinárodní ani
národní úrovni nepředpokládají.
Oddíl 9
Služba družicového průzkumu Země a služba kosmického výzkumu
Článek 19
Současný stav ve službě družicového průzkumu Země a službě kosmického výzkumu
(1) V obou službách je možno rádiové spektrum využívat vědeckými aplikacemi.
(2) V pásmu 6425–7250 MHz je ve službě družicového průzkumu Země v souladu
s poznámkou Řádu41) prováděno měření teploty moří a oceánů pomocí pasivních
mikrovlnných čidel.
(3) V souladu s poznámkou Řádu42) je využívání pásma 7145–7190 MHz službou
kosmického výzkumu (vzestupný směr) vyhrazeno pro daleký kosmos a v pásmu
7190–7235 MHz nesmí být do dalekého kosmu vysíláno.
(4) Geostacionární družice ve službě kosmického výzkumu provozované v pásmu
7190–7235 MHz nesmí požadovat ochranu před existujícími a budoucími stanicemi v pevné
a pohyblivé službě. Ustanovení Řádu43) zde neplatí.
(5) Využívání pásma 8400–8450 MHz službou kosmického výzkumu je v souladu
s poznámkou Řádu44) omezeno na daleký kosmos.
41

)
)
43
)
44
)
42

Poznámka 5.458 Řádu.
Poznámka 5.460 Řádu.
Ustanovení č. 5.43A Řádu.
Poznámka 5.465 Řádu.
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(6) V obou službách v pásmech 8550–8650 MHz a 9500–9800 MHz platí pro aktivní
čidla na vesmírných plavidlech, v souladu s poznámkami Řádu45), 46), že nesmí způsobovat
škodlivé rušení stanicím v radiolokační službě a v radionavigační službě a nesmí je ani jinak
omezovat.
Článek 20
Informace týkající se budoucího vývoje ve službě družicového průzkumu Země
a službě kosmického výzkumu
V souladu s evropskou harmonizací přidělení pásem radiokomunikačním službám se
předpokládá přidělení dalších pásem těmto službám, avšak ve využívání na národní úrovni
se změny neočekávají.
Oddíl 10
Závěrečná ustanovení
Článek 21
Účinnost
Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

45

) Poznámka 5.469A Řádu.
) Poznámka 5.476A Řádu.

46
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1215–1240

DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(aktivní)
RADIOLOKAČNÍ
DRUŽICOVÁ
RADIONAVIGAČNÍ
(sestupný směr)
(družice-družice)
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (aktivní)
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(aktivní)
RADIOLOKAČNÍ
DRUŽICOVÁ
RADIONAVIGAČNÍ
(sestupný směr)
(družice-družice)
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (aktivní)
Amatérská
4
)
RADIOLOKAČNÍ
LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ
DRUŽICOVÁ
RADIONAVIGAČNÍ
(vzestupný směr)
5
)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOLOKAČNÍ
RADIONAVIGAČNÍ

1240–1300

1300–1350

1350–1400

5 6 7

Radarové a navigační
systémy
Aktivní čidla
Družicová navigace
MO

Radarové a navigační
systémy
Aktivní čidla
Družicová navigace
Amatérské aplikace
Družicové amatérské
aplikace
MO

Radarové a navigační
systémy
Radioastronomie
MO

Radarové a navigační
systémy
Radioastronomie
Pasivní vědecké
aplikace
MO

) ) )
DRUŽICOVÉHO
Radioastronomie
PRŮZKUMU ZEMĚ Vysílání zakázáno
(pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (pasivní)

1400–1427

4

DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(aktivní)
RADIOLOKAČNÍ
DRUŽICOVÁ
RADIONAVIGAČNÍ
(sestupný směr)
(družice-družice)
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (aktivní)
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(aktivní)
RADIOLOKAČNÍ
DRUŽICOVÁ
RADIONAVIGAČNÍ
(sestupný směr)
(družice-družice)
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (aktivní)
Amatérská
4
)
RADIOLOKAČNÍ
LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ
DRUŽICOVÁ
RADIONAVIGAČNÍ
(vzestupný směr)
5
)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOLOKAČNÍ

5 6 7

Radarové a navigační
systémy
Aktivní čidla
Družicová navigace

Radarové a navigační
systémy
Aktivní čidla
Družicová navigace
Amatérské aplikace
Družicové amatérské
aplikace

Radarové a navigační
systémy
Radioastronomie
Družicová navigace

Pevné spoje nízké
kapacity
Radioastronomie
Pasivní vědecké
aplikace
MO

) ) )
DRUŽICOVÉHO
Radioastronomie
PRŮZKUMU ZEMĚ Vysílání zakázáno
(pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (pasivní)

) Úsek 1260–1270 MHz může v souladu s poznámkou 5.282 Radiokomunikačního řádu využívat družicová
amatérská služba (vzestupný směr).
5
) V souladu s poznámkou 5.149 Radiokomunikačního řádu musí uživatelé pásem 1330–1400 MHz,
1610,6–1613,8 MHz a 1660–1670 MHz podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické
služby.
6
) Pásmo 1370–1400 MHz je v souladu s poznámkou 5.339 Radiokomunikačního řádu navíc přiděleno v kategorii
podružné služby službě kosmického výzkumu (pasivní) a družicového průzkumu Země (pasivní).
7
) Pásmo 1390–1392 MHz je v souladu s poznámkou 5.339A Radiokomunikačního řádu navíc přiděleno v kategorii
podružné služby družicové pevné službě (sestupný směr) a toto přidělení je omezeno na modulační spoje pro
negeostacionární soustavy v družicové pohyblivé službě mající uživatelské spoje pod 1 GHz. Platí zde Rezoluce
745 Světové radiokomunikační konference WRC-03.
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1427–1429

1429–1452

1452–1492

1492–1518

1518–1525

1525–1530

KOSMICKÉHO
PROVOZU
(vzestupný směr)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
8
)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
ROZHLASOVÁ
DRUŽICOVÁ
ROZHLASOVÁ
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé

MO

PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
KOSMICKÉHO
PROVOZU
(sestupný směr)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
Družicového
průzkumu Země
Pohyblivá kromě
letecké pohyblivé

MO

MO

T-DAB
S-DAB

MO

Aplikace družicové
pohyblivé služby
Pevné spoje
MO

8

KOSMICKÉHO
PROVOZU
(vzestupný směr)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
8
)
ROZHLASOVÁ
DRUŽICOVÁ
ROZHLASOVÁ
Pevná
Pohyblivá kromě
letecké pohyblivé
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé

Pevné spoje nízké
kapacity
MO

PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
KOSMICKÉHO
PROVOZU
(sestupný směr)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)

Jednosměrné pevné
spoje
Aplikace družicové
pohyblivé služby
MO

Pevné spoje nízké
kapacity
MO
T-DAB
S-DAB

Pevné spoje nízké
kapacity
MO

Aplikace družicové
pohyblivé služby
Jednosměrné pevné
spoje

) Pásmo 1430–1432 MHz je v souladu s poznámkou 5.339A Radiokomunikačního řádu navíc přiděleno v kategorii
podružné služby družicové pevné službě (vzestupný směr) a toto přidělení je omezeno na modulační spoje pro
negeostacionární soustavy v družicové pohyblivé službě mající uživatelské spoje pod 1 GHz. Platí zde Rezoluce
745 Světové radiokomunikační konference WRC-03.
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1530–1533

KOSMICKÉHO
PROVOZU
(sestupný směr)
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
Družicového
průzkumu Země
Pevná
Pohyblivá kromě
letecké pohyblivé

Aplikace družicové
pohyblivé služby

1533–1535

1535–1544

DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
1544–1545
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
1545–1555
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
9
)
1555–1559
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
1559–1610
LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ
DRUŽICOVÁ
RADIONAVIGAČNÍ
(sestupný směr)
(družice-družice)
1610–1610,6 DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ
10 11
) )

Aplikace družicové
pohyblivé služby
Tísňová
a bezpečnostní
komunikace
Aplikace družicové
pohyblivé služby

Aplikace družicové
pohyblivé služby
Družicová navigace
MO

Aplikace družicové
pohyblivé služby
MO

9

KOSMICKÉHO
PROVOZU
(sestupný směr)
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
Družicového
průzkumu Země
Pevná
Pohyblivá kromě
letecké pohyblivé

Aplikace družicové
pohyblivé služby

KOSMICKÉHO
PROVOZU
(sestupný směr)
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
Družicového
průzkumu Země
Pohyblivá kromě
letecké pohyblivé
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
9
)
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ
DRUŽICOVÁ
RADIONAVIGAČNÍ
(sestupný směr)
(družice-družice)
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ
10 11
) )

Aplikace družicové
pohyblivé služby

Aplikace družicové
pohyblivé služby
Tísňová
a bezpečnostní
komunikace
Aplikace družicové
pohyblivé služby

Aplikace družicové
pohyblivé služby
Družicová navigace

Aplikace družicové
pohyblivé služby

) V pásmu 1545–1555 MHz jsou navíc povoleny v souladu s poznámkou 5.357 Radiokomunikačního řádu přenosy
z leteckých zemských stanic přímo k letadlovým stanicím nebo mezi letadlovými stanicemi letecké pohyblivé
služby (R), pokud slouží k rozšíření nebo doplnění spojů od družic k letadlům.
10
) Pásmo 1610–1626,5 MHz je v souladu s poznámkou 5.367 Radiokomunikačního řádu doplňkově přiděleno
v kategorii přednostní služby družicové letecké pohyblivé (R) službě s podmínkou dosažení dohody podle
ustanovení 9.21 Radiokomunikačního řádu.
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1610,6–
1613,8

DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
RADIOASTRONOMICKÁ
LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ
5 10 11
) ) )
1613,8–
DRUŽICOVÁ
1626,5
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ
Družicová pohyblivá
(sestupný směr)
10 11
) )
1626,5–
DRUŽICOVÁ
1645,5
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
1645,5–
DRUŽICOVÁ
1646,5
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
1646,5–
DRUŽICOVÁ
1656,5
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
12
)
1656,5–1660 DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
1660–1660,5 DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
RADIOASTRONOMICKÁ
5
)
1660,5–1668 RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (pasivní)
Pevná
Pohyblivá kromě
letecké pohyblivé
5
)

Aplikace družicové
pohyblivé služby
Radioastronomie
MO

Aplikace družicové
pohyblivé služby
MO

Aplikace družicové
pohyblivé služby
Tísňová
a bezpečnostní
komunikace
Aplikace družicové
pohyblivé služby

Aplikace družicové
pohyblivé služby
Aplikace družicové
pohyblivé služby
Radioastronomie

Radioastronomie
MO

11

DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
RADIOASTRONOMICKÁ
LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ
5 10 11
) ) )
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ
Družicová pohyblivá
(sestupný směr)
10 11
) )
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
12
)
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
RADIOASTRONOMICKÁ
5
)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (pasivní)
Pevná
Pohyblivá kromě
letecké pohyblivé
5
)

Aplikace družicové
pohyblivé služby
Radioastronomie

Aplikace družicové
pohyblivé služby

Aplikace družicové
pohyblivé služby
Tísňová
a bezpečnostní
komunikace
Aplikace družicové
pohyblivé služby

Aplikace družicové
pohyblivé služby
Aplikace družicové
pohyblivé služby
Radioastronomie

Radioastronomie
MO

) Pásmo 1610–1626,5 MHz je v souladu s poznámkou 5.371 Radiokomunikačního řádu doplňkově přiděleno
v kategorii podružné služby družicové službě rádiového určování (vzestupný směr) s podmínkou dosažení dohody
podle ustanovení 9.21 Radiokomunikačního řádu.
12
) V pásmu 1646,5–1656,5 MHz jsou navíc povoleny v souladu s poznámkou 5.376 Radiokomunikačního řádu
přenosy z leteckých zemských stanic přímo k letadlovým stanicím nebo mezi letadlovými stanicemi letecké
pohyblivé služby (R), pokud slouží k rozšíření nebo doplnění spojů od družic k letadlům.
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1668–1668,4 DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (pasivní)
Pevná
Pohyblivá kromě
letecké pohyblivé
5
)
1668,4–1670 DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
RADIOASTRONOMICKÁ
5
)
1670–1675
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ
(sestupný směr)
POHYBLIVÁ
Pevná
1675–1690
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ
(sestupný směr)
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
1690–1700
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ
(sestupný směr)
Pevná
Pohyblivá kromě
letecké pohyblivé
13
)

Radioastronomie
MO

MO

MO

MO

13

DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (pasivní)
Pevná
Pohyblivá kromě
letecké pohyblivé
5
)
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
PEVNÁ
RADIOASTRONOMICKÁ
Pohyblivá kromě
letecké pohyblivé
5
)
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ
(sestupný směr)
POHYBLIVÁ
Pevná
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ
(sestupný směr)
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ
(sestupný směr)
Pevná
Pohyblivá kromě
letecké pohyblivé
13
)

Radioastronomie
MO

Radioastronomie
Meteorologické
aplikace
MO

Meteorologické
aplikace

Meteorologické
aplikace
MO

Meteorologické
aplikace
MO

) Pásmo 1690–1710 MHz může být v souladu s poznámkou 5.289 Radiokomunikačního řádu využíváno službou
družicového průzkumu Země s podmínkou, že nebude působit škodlivé rušení stanicím služeb, jimž je pásmo
přiděleno.
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Článek 3
Charakteristika pásma
(1) Přidělení pásem službám a využívání pásem odpovídá evropské harmonizaci.
Pásmo je významné pro navigační aplikace a systémy v družicové pohyblivé službě.
Vzhledem k důležitosti pásma pro radioastronomická pozorování se uplatňují ochranná
opatření a veškeré vysílání v pásmu 1400–1427 MHz je zakázáno. V pásmu
1400–1727 MHz se podle poznámky14) Radiokomunikačního řádu15) (dále jen „Řád“)
v některých zemích provádí výzkum pasivními detektory v rámci programu pátrání po
úmyslném vysílání mimozemského původu.
(2) V souladu s poznámkou Řádu16) se pásma 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz,
1626,5–1645,5 MHz a 1646,5–1660,5 MHz nesmí využívat modulačními spoji17) (feeder link)
žádné služby.
Článek 4
Mezinárodní závazky
18

Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Řádu, ustanovení Dohody HCM )
a plán pro zemské digitální rozhlasové vysílání Maastricht-0219).
Oddíl 2
Družicová pohyblivá služba
Článek 5
Současný stav v družicové pohyblivé službě
(1) Družicová pohyblivá služba je popisována včetně družicové letecké pohyblivé (R)
služby a družicové pozemní pohyblivé služby. Označení (R) znamená v souladu
s ustanovením Řádu20) službu na mezinárodních a národních letových trasách.
(2) Pásmo 1525–1559 MHz (sestupný směr) je využíváno pro vysílání z družic
k terminálům.
(3) Pásmo 1615,035–1621,185 MHz (vzestupný směr) lze v souladu s rozhodnutím
CEPT21) využívat vysílacími rádiovými zařízeními, která jsou součástmi terminálů systému
14

) Poznámka 5.341 Radiokomunikačního řádu.
) Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2004 [Radio Regulations, International
Telecommunication Union, Geneva, 2004].
16
) Poznámka 5.351 Řádu.
17
) Ustanovení 1.115 Řádu.
18
) Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska,
Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska
a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu,
Vilnius, 2005 [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 39.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Vilnius, 2005].
19
) Plán CEPT pro využití pásma 1452–1479,5 MHz zemským digitálním rozhlasovým vysíláním Maastricht, 2002
[Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)
relating to the use of the band 1452–1479.5 MHz for Terrestrial Digital Audio Broadcasting [T-DAB], Maastricht,
2002].
20
) Ustanovení 1.33 Řádu.
15
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Globalstar. Terminály řízené družicovým systémem umožňují hlasovou a datovou
komunikaci a faksimilní přenos. Provoz stanic je možný na základě všeobecného
oprávnění22).
(4) Pásmo 1621,35–1626,5 MHz (vzestupný směr) (sestupný směr) lze v souladu
s rozhodnutím CEPT21) využívat vysílacími rádiovými zařízeními, která jsou součástmi
terminálů systému Iridium. Terminály řízené družicovým systémem umožňují hlasovou
a datovou komunikaci. Provoz stanic je možný na základě všeobecného oprávnění22).
(5) Pásmo 1626,5–1660,5 MHz (vzestupný směr) lze využívat v družicové pohyblivé
službě vysílacími rádiovými zařízeními na základě individuálního oprávnění, kromě
následujících vysílacích rádiových zařízení, jejichž provoz je možný na základě všeobecného
oprávnění22) za předpokladu, že kmitočty, které stanice využívají, jsou považovány za
sdílené:
a) vysílací rádiová zařízení, která jsou součástmi terminálů řízených družicovým
systémem EMS-PRODAT nebo EMS-MSSAT. Terminály řízené EMS-PRODAT
umožňují datovou komunikaci. Terminály řízené družicovým systémem EMS-MSSAT
umožňují obousměrnou hlasovou, telefaxovou a datovou komunikaci a službu krátkých
textových zpráv;
b) vysílací rádiová zařízení, která jsou součástmi terminálů INMARSAT-B, INMARSAT-M,
INMARSAT-Mini-M nebo INMARSAT-M4. Terminály řízené družicovým systémem
umožňují hlasovou a datovou komunikaci;
c) vysílací rádiová zařízení, která jsou součástmi terminálů INMARSAT-C nebo
INMARSAT-D. Terminály řízené družicovým systémem umožňují nízkorychlostní
datovou komunikaci;
d) vysílací rádiová zařízení, která jsou součástmi pohyblivých uživatelských terminálů
systému Thuraya. Terminály řízené družicovým systémem umožňují přenos hlasu,
faxů, datovou komunikaci do 9,6 kbit/s a krátkých textových zpráv;
e) vysílací rádiová zařízení, která jsou součástmi pohyblivých uživatelských terminálů
systému SpaceChecker S-SMS. Terminály řízené družicovým systémem umožňují
obousměrný přenos dat a krátkých textových zpráv;
f) vysílací rádiová zařízení, která jsou součástmi pohyblivých uživatelských terminálů.
Terminály řízené družicovým systémem umožňují přenos hlasu a dat.
(6) Pro provoz a koordinaci družicové pohyblivé služby platí následující:
a) využívání pásma 1518–1525 MHz je v souladu s poznámkou Řádu23) podmíněno
koordinací podle ustanovení24) Řádu. Stanice v družicové pohyblivé službě nesmí
požadovat ochranu před stanicemi v pevné službě. Ustanovení Řádu25) zde neplatí
a na využívání pásma se vztahuje rezoluce26);
b) využívání pásem 1525–1559 MHz a 1626,5–1660,5 MHz je v souladu s poznámkou
Řádu27) podmíněno koordinací podle ustanovení Řádu24);
21

) Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC(97)03 – Rozhodnutí z 30. června 1997 o harmonizovaném využívání kmitočtového
spektra pro družicové personální komunikační služby (S-PCS) provozované v pásmech 1610–1626,5 MHz,
2483,5–2500 MHz, 1980–2010 MHz a 2170–2200 MHz [ERC Decision of 30 June 1997 on the harmonised use of
spectrum for satellite personal communication services (S-PCS) operating within the bands 1610-1626,5 MHz,
2483,5-2500 MHz, 1980-2010 MHz a 2170-2200 MHz].
22
) Všeobecné oprávnění č. VO–R/9/07.2005-20 k provozování terminálu pro komunikaci pomocí družic v pásmech
1525 až 2200 MHz, uveřejněné v částce 10/2005 Telekomunikačního věstníku.
23
) Poznámka 5.348 Řádu.
24
) Ustanovení č. 9.11A Řádu.
25
) Ustanovení č. 5.43A Řádu.
26
) Rezoluce 225 Světové radiokomunikační konference WRC-03.
27
) Poznámka 5.354 Řádu.
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c) při koordinaci stanic (postup podle Řádu28) v pásmech 1530–1544 MHz
a 1626,5–1645,5 MHz se v souladu s poznámkou Řádu29) upřednostní požadavky na
spektrum pro tísňové, pilnostní a bezpečnostní komunikace systému GMDSS30)
a ostatní soustavy jim nesmí působit škodlivé rušení ani požadovat před nimi ochranu;
d) využívání pásma 1544–1545 MHz (sestupný směr) a pásma 1645,5–1646,5 MHz
(vzestupný směr) (družice-družice) je v souladu s poznámkami Řádu31), 32) omezeno
na tísňové a bezpečnostní komunikace;
e) při koordinaci stanic (postup podle Řádu28) v pásmech 1545–1555 MHz
a 1646,5–1656,5 MHz se v souladu s poznámkou Řádu33) upřednostní požadavky na
spektrum pro družicovou leteckou pohyblivou (R) službu zabezpečující přenos zpráv
s prioritou 1 až 6 podle článku Řádu34). Ostatní soustavy nesmí působit škodlivé rušení
ani požadovat ochranu;
f) využívání pásma 1610–1626,5 MHz družicovou pohyblivou službou (vzestupný směr)
je podmíněno upřesněním technických parametrů uvedených v poznámce Řádu35)
a v souladu s touto poznámkou koordinací podle ustanovení Řádu24);
g) v pásmu 1610–1626,5 MHz neplatí v souladu s poznámkou Řádu36) pro družicovou
pohyblivou službu ustanovení Řádu37) (tj. požadavky na ochranu radionavigace
a bezpečnostních služeb);
h) stanice družicové pohyblivé služby využívající pásmo 1610–1626,5 MHz nesmí
v souladu s poznámkou Řádu38) působit škodlivé rušení stanicím radioastronomické
služby využívajícím pásmo 1610,6–1613,8 MHz;
i) využívání pásma 1613,8–1626,5 MHz družicovou pohyblivou službou (sestupný směr)
je v souladu s poznámkou Řádu39) podmíněno koordinací podle ustanovení Řádu24);
j) pozemní pozemské stanice v družicové pohyblivé službě, tj. dle ustanovení Řádu40)
pozemské stanice družicové pozemní pohyblivé služby umístěné uvnitř určené oblasti
k realizaci modulačního spoje pro družicovou pohyblivou službu, využívající pásma
1631,5–1634,5 MHz a 1656,5–1660 MHz nesmí v souladu s poznámkou Řádu41)
působit škodlivé rušení stanicím pevné služby provozovaným v zemích vyjmenovaných
v poznámce Řádu42). Česká republika v poznámce Řádu42) uvedena není, ze
sousedních států je uvedeno Německo, Polsko a Maďarsko;
k) pozemské stanice využívající pásmo 1660–1660,5 MHz nesmí v souladu s poznámkou
Řádu43) 5.376A působit škodlivé rušení stanicím v radioastronomické službě;
l) využívání pásma 1668–1675 MHz je v souladu s poznámkou Řádu44) podmíněno
koordinací podle ustanovení24) Řádu. Na využívání pásma se vztahuje Rezoluce45).

28

) Sekce II Článku č. 9 Řádu.
) Poznámka 5.353A Řádu.
) Zkratka GMDSS označuje Světový námořní tísňový a bezpečnostní systém, anglicky Global Maritime Distress and
Safety System.
31
) Poznámka 5.356 Řádu.
32
) Poznámka 5.375 Řádu.
33
) Poznámka 5.357A Řádu.
34
) Článek č. 44 Řádu.
35
) Poznámka 5.364 Řádu.
36
) Poznámka 5.368 Řádu.
37
) Ustanovení č. 4.10 Řádu.
38
) Poznámka 5.372 Řádu.
39
) Poznámka 5.365 Řádu.
40
) Ustanovení č. 1.70 Řádu.
41
) Poznámka 5.374 Řádu.
42
) Poznámka 5.359 Řádu.
43
) Poznámka 5.376A Řádu.
44
) Poznámka 5.379B Řádu.
45
) Rezoluce 225 Světové radiokomunikační konference WRC-03.
29
30
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Článek 6
Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pohyblivé službě
Světová radiokomunikační konference WRC-03 provedla přidělení pásma
1670–1675 MHz družicové pohyblivé službě. V Evropě se předpokládá jeho harmonizované
využití společně s párovým pásmem 1518–1525 MHz.
Oddíl 3
Služba rádiového určování
Článek 7
Současný stav ve službě rádiového určování
(1) Ze služeb rádiového určování (viz ustanovení Řádu46) mají v tomto pásmu přidělení
služby letecká radionavigační, družicová radionavigační, radiolokační a družicová služba
rádiového určování.
(2) Pásmo 960–1215 MHz je v letecké radionavigační službě v souladu s poznámkou
Řádu47) vyhrazeno pro provoz a rozvoj palubních elektronických pomůcek pro leteckou
navigaci a s nimi přímo sdružených zařízení na zemi, např. zařízení pro měření vzdálenosti
DME48) nebo multifunkční informační distribuční systém v letecké dopravě MIDS49).
(3) Pásmo 1164–1215 MHz je v souladu s poznámkou Řádu50) navíc přednostně
přiděleno družicové radionavigační službě (sestupný směr) (družice-družice) pro družicovou
navigaci, stanice však nesmí působit škodlivé rušení stanicím v letecké radionavigační
službě, ani si nesmí nárokovat ochranu před nimi, přičemž platí omezení uvedená v této
poznámce.
(4) Pásmo 1215–1300 MHz se může využívat družicovou radionavigační službou pro
družicovou navigaci v souladu s poznámkou Řádu51), tj. s podmínkou, že nebude působeno
škodlivé rušení radionavigační službě povolené podle poznámky Řádu52) a že nebude
požadována ochrana před touto službou.
(5) Využívání systémů v družicové radionavigační službě (družice-družice) v pásmech
1215–1300 MHz a 1559–1610 MHz není určeno v souladu s poznámkou Řádu53) pro
aplikace bezpečnostní povahy a nesmí působit žádná dodatečná omezení ostatním
systémům nebo službám.
(6) Úsek 1270–1295 MHz je využíván radary pro sledování pohybu vzdušných mas.
(7) Využívání pásma 1300–1350 MHz leteckou radionavigační službou je v souladu
s poznámkou Řádu54) omezeno na pozemní radiolokátory a s nimi sdružené letadlové
transpondéry, které vysílají pouze na kmitočtech v tomto pásmu a pouze jsou-li aktivovány
radiolokátory provozovanými v tomtéž pásmu.
46

)
)
48
)
49
)
47

50

)
)
52
)
51

53

)
)

54

Ustanovení č. 1.40, 1.41, 1.43, 1.46 a 1.48 Řádu.
Poznámka 5.328 Řádu.
Zkratka DME označuje zařízení na měření vzdálenosti, anglicky Distance Measuring Equipment.
Zkratka MIDS označuje multifunkční distribuční systém v letecké dopravě, anglicky Multifunction Information
Distribution System.
Poznámka 5.328A Řádu.
Poznámka 5.329 Řádu.
Poznámka 5.331 Řádu. Radionavigační služba je poznámkou mimo jiné povolena v sousedních státech Německu
a Rakousku.
Poznámka 5.329A Řádu.
Poznámka 5.337 Řádu.
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(8) Využívání pásma 1300–1350 MHz pozemskými stanicemi v družicové
radionavigační službě a stanicemi v radiolokační službě nesmí v souladu s poznámkou
Řádu55) působit škodlivé rušení letecké radionavigační službě ani omezovat její provoz nebo
rozvoj.
(9) Využívání pásma 1350–1400 MHz existujícími zařízeními radionavigační služby
v České republice je možné v souladu s poznámkou Řádu56). V tomto pásmu není možné
uvádět do provozu nová zařízení a využívání pásma radionavigační službou skončí
31. prosince 2007.
(10) Pásmo 1559–1610 MHz je využíváno družicovou navigací.
(11) Pásmo 1610–1626,5 MHz je v souladu s poznámkou Řádu57) vyhrazeno pro
využívání a rozvoj elektronických pomůcek pro leteckou navigaci a pro všechny s nimi přímo
sdružené prostředky při povrchu Země a na družicích.
(12) Využívání pásma 1610–1626,5 MHz družicovou službou rádiového určování
(vzestupný směr) je podmíněno splněním podmínek uvedeným v poznámce Řádu58)
a v souladu s touto poznámkou koordinací podle ustanovení Řádu24). V souladu
s poznámkou Řádu59) neplatí pro družicovou službu rádiového určování ustanovení Řádu37)
(tj. požadavky na ochranu radionavigace a bezpečnostních služeb). Stanice služby
rádiového určování využívající pásmo 1610–1626,5 MHz nesmí v souladu s poznámkou
Řádu38) působit škodlivé rušení stanicím radioastronomické služby využívajícím pásmo
1610,6–1613,8 MHz.
Článek 8
Informace týkající se budoucího vývoje ve službě rádiového určování
Aplikacemi s rostoucím významem jsou družicové navigační systémy v současnosti
reprezentované systémy GPS a GLONASS, ke kterým od roku 2008 přibude evropský
systém GALILEO. V roce 2004 zahájil provoz korekční systém EGNOS60), který je první
součástí evropského systému určování polohy GALILEO a EGNOS bude do spuštění
samotného systému GALILEO vysílat pro leteckou a námořní přepravu korekční údaje
zpřesňující údaje amerického systému GPS61) a ruského systému GLONASS62) na území
Evropy.
Oddíl 4
Pevná služba
Článek 9
Současný stav v pevné službě
Pevné službě jsou přidělena pásma 1145–1215 MHz, 1350–1400 MHz,
1427–1535 MHz a 1660,5–1700 MHz. V současné době nemá služba civilní využití.
55

)
)
57
)
58
)
59
)
60
)

Poznámka 5.337A Řádu.
Poznámka 5.338 Řádu.
Poznámka 5.366 Řádu.
Poznámka 5.364 Řádu.
Poznámka 5.368 Řádu.
Zkratka EGNOS označuje Evropský geostacionární navigační překryvný systém, anglicky European Geostationary
Navigation Overlay Service.
61
) Zkratka GPS označuje Světový systém určování polohy, anglicky Global Positioning System.
62
) Zkratka GLONASS označuje Světový orbitální družicový navigační systém, anglicky Global Orbiting Navigation
Satellite System.
56
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Článek 10
Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě
Plánovací parametry budou stanoveny dodatečně podle aktuální technologie dostupné
na trhu v případě, že Úřad rozhodne o zavedení civilního využívání těchto pásem.
Předpokládá se, že přidělení pásma 1145–1215 MHz v sekundární kategorii bude zrušeno.
V souvislosti se zaváděním rozhlasového digitálního vysílání v pásmu 1452–1492 MHz se
předpokládá změna kategorie přidělení pevné službě z primární na sekundární.
Oddíl 5
Pohyblivá služba
Článek 11
Současný stav v pohyblivé službě
(1) V pásmech 1350–1400 MHz, 1427–1535 MHz a 1660,5–1670 MHz nemá pohyblivá
služba civilní využití.
(2) Pásmo 1670–1675 MHz je možno v souladu s poznámkou Řádu63) využívat pro
vysílání země – letadlo pro letecké veřejné telekomunikace. Aplikací měla být zemská
soustava komunikací s letadly TFTS k jejímuž rozvoji však nedošlo.
(3) V pásmu 1675–1700 MHz nemá pohyblivá služba civilní využití.
Článek 12
Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě
Budoucí využití
nepředpokládá.

pásma

1670–1675 MHz

aplikacemi

pohyblivé

služby

se

Oddíl 6
Služba družicového průzkumu Země a služba kosmického výzkumu
Článek 13
Současný stav ve službě družicového průzkumu Země a službě kosmického výzkumu
(1) V pásmech 1215–1260 MHz a 1260–1300 MHz nesmi aktivní čidla na palubách
družic ve službě družicového průzkumu země a ve službě kosmického výzkumu v souladu
s poznámkami Řádu64), 65) působit škodlivé rušení provozu nebo rozvoji radiolokační služby,
radionavigační služby a ostatních služeb, jimž je toto pásmo přiděleno v přednostní kategorii,
ani vyžadovat před nimi ochranu nebo je jinak omezovat.
(2) Úsek 1370–1400 MHz je v souladu s poznámkou Řádu66) přidělen oběma službám
pro pasivní využívání v kategorii podružné služby.

63

)
)
65
)
66
)
64

Poznámka 5.380 Řádu.
Poznámka 5.332 Řádu.
Poznámka 5.335A Řádu.
Poznámka 5.339 Řádu.
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(3) Pásmo 1400–1427 MHz je přidělené oběma službám v kategorii přednostní služby
spolu s radioastronomickou službou pro pasivní pozorování. Veškeré vysílání je v daném
pásmu zakázáno.
(4) Pásmo 1525–1535 MHz je přiděleno službě družicového průzkumu Země
v podružné kategorii.
(5) Pásmo 1660,5–1668,4 MHz je přiděleno službě kosmického výzkumu v přednostní
kategorii pro pasivní využití.
Článek 14
Informace týkající se budoucího vývoje ve službě družicového průzkumu Země
a službě kosmického výzkumu
V současnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány změny ve
využití pásma těmito radiokomunikačními službami.
Oddíl 7
Radioastronomická služba
Článek 15
Současný stav v radioastronomické službě
(1) Radioastronomická služba je pasivní služba založená na příjmu rádiových vln
kosmického původu. Vzhledem k nízkým úrovním přijímaných signálů je provoz této služby
závislý na ochraně před rušením od ostatních radiokomunikačních služeb.
(2) V souladu s poznámkou Řádu5) musí všichni uživatelé rádiového spektra
v pásmech 1330–1400 MHz, 1610,6–1613,8 MHz a 1660–1670 MHz přijmout veškerá
uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby, jejíž aplikace provádí v tomto
úseku pozorování. Stanice služby rádiového určování a stanice družicové pohyblivé služby
využívající pásmo 1610–1626,5 MHz nesmí v souladu s poznámkou Řádu67) působit
škodlivé rušení stanicím radioastronomické služby využívajícím pásmo 1610,6–1613,8 MHz.
Pozemské stanice využívající pásmo 1660–1660,5 MHz nesmí v souladu s poznámkou
Řádu68) působit škodlivé rušení stanicím v radioastronomické službě.
Článek 16
Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě
V současnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány změny ve
využití pásma touto radiokomunikační službou.

67

) Poznámka 5.372 Řádu.
) Poznámka 5.376A Řádu.

68
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Oddíl 8
Rozhlasová a družicová rozhlasová služba
Článek 17
Současný stav v rozhlasové a družicové rozhlasové službě
(1) Využívání pásma 1452–1492 MHz rozhlasovou službou a družicovou rozhlasovou
službou je v souladu s poznámkou Řádu69) omezeno na digitální rozhlasové vysílání. Pásmo
1452–1492 MHz je v rozhlasové službě označováno jako kmitočtové pásmo L.
(2) Pro pozemní složku digitálního rozhlasového vysílání T-DAB70) je určen úsek
1452–1479,5 MHz. První konference CEPT pro plánování T-DAB Wiesbaden-95
naplánovala také skupinová přidělení v pásmu 1452–1467,5 MHz. Následná plánovací
konference v Maastrichtu v r. 2002 doplnila 7 dodatečných T-DAB bloků v pásmu
1467,5–1479,5 MHz. Připojením části plánu Wiesbaden-95 vznikl plán Maastricht-0271)
zahrnující celý úsek 1452–1479,5 MHz.
(3) Z plánu Maastricht-02 vyplývají pro ČR následující skupinová přidělení:
T-DAB
blok
LA
LB
LC
LD

Střední kmitočet
v MHz
1452,960
1454,672
1456,384
1458,096

Kmitočtový rozsah
v MHz
1452,192–1453,728
1453,904–1455,440
1455,616–1457,152
1457,328–1458,864

LE
LF
LG

1459,808
1461,520
1463,232

1459,040–1460,576
1460,752–1462,288
1462,464–1464,000

LH
LI
LJ
LK

1464,944
1466,656
1468,368
1470,080

1464,176–1465,712
1465,888–1467,424
1467,600–1469,136
1469,312–1470,848

LL
LM
LN
LO
LP

1471,792
1473,504
1475,216
1476,928
1478,640

1471,024–1472,560
1472,736–1474,272
1474,448–1475,984
1476,160–1477,696
1477,872–1479,408

Skupinové přidělení pro region
nebo městské aglomerace
České republice nepřiděleno
Zlín
celoplošné
Pardubice, České Budějovice,
Praha-město,
Karlovy Vary-město
Brno
České republice nepřiděleno
Ústí nad Labem, Jihlava,
Plzeň-město,
České Budějovice-město,
Olomouc-město,
Hradec Králové-město
Hradec Králové
Praha
Karlovy Vary
Olomouc, Liberec-město,
Ostrava-město
Liberec, Zlín-město
Plzeň
České republice nepřiděleno
Ústí nad Labem-město
Ostrava, Jihlava-město,
Brno-město, Pardubice-město

Pokud je v tabulce uveden název města bez dovětku „-město“, jedná se o skupinové
přidělení pro region přibližně odpovídající kraji a dále platí, že:
69

) Poznámka 5.345 Řádu.
) Zkratka T-DAB označuje systém zemského rozhlasového vysílání, anglicky Terrestrial – Digital Audio Broadcasting.
) Plán CEPT pro využití pásma 1452–1479,5 MHz zemským digitálním rozhlasem [Special Arrangement of the
European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the band
1452 – 1479.5 MHz for Terrestrial Digital Audio Broadcasting [T-DAB], Maastricht, 2002].

70
71

14/17

a) pro skupinové přidělení Olomouc bloku LK je požadována koordinace s Ukrajinou
a v případě zahájení využívání před rokem 2008 i s Maďarskem;
b) pro skupinové přidělení Plzeň bloku LM je požadována koordinace s Rakouskem a
c) pro skupinové přidělení Ostrava bloku LP je požadována koordinace s Ukrajinou.
(4) Pro družicovou složku S-DAB72) je v souladu s Rozhodnutím CEPT73) určen úsek
1479,5–1492 MHz.
Článek 18
Informace týkající se budoucího vývoje v rozhlasové a družicové rozhlasové službě
V současnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány změny ve
využití pásma těmito radiokomunikačními službami. Větší využívání pásma lze očekávat až
v souvislosti s nabídkou cenově dostupných přijímačů.
Oddíl 9
Amatérská a družicová amatérská služba
Článek 19
Současný stav v amatérské a družicové amatérské službě
(1) Amatérské službě je v kategorii podružné služby přiděleno pásmo 1240–1300 MHz.
(2) Družicová amatérská služba může v souladu s poznámkou Řádu74) využívat
kmitočty v úseku 1260–1270 MHz s podmínkou, že nebude působit škodlivé rušení ostatním
službám. Využití je omezeno na vzestupný směr.
(3) Provoz amatérské a družicové amatérské služby se řídí zvláštním právním
předpisem75).
Článek 20
Informace týkající se budoucího vývoje v amatérské a družicové amatérské službě
V současnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány změny ve
využití pásma těmito radiokomunikačními službami.
Oddíl 10
Služba kosmického provozu
Článek 21
Současný stav ve službě kosmického provozu
Služba může v kategorii přednostní služby pro vzestupný směr využívat pásmo
1427–1429 MHz a pro sestupný směr pásmo 1525–1535 MHz. Služba není v současnosti
v České republice využívána.

72

) Zkratka S-DAB označuje systém družicového rozhlasového vysílání, anglicky Satellite – Digital Audio Broadcasting.
) Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(03)02 z 17. října 2003 o určení kmitočtového pásma 1479,5–1492 MHz pro využití
družicovými digitálními rozhlasovými systémy [ECC Decision of 17 October 2003 on the designation of the
frequency band 1479.5–1492 MHz for use by Satellite Digital Audio Broadcasting systems].
74
) Poznámka 5.282 Řádu.
75
) Vyhláška č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.
73
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Článek 22
Informace týkající se budoucího vývoje ve službě kosmického provozu
V současnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány změny ve
využití pásma touto radiokomunikační službou.
Oddíl 11
Pomocná meteorologická služba
Článek 23
Současný stav v pomocné meteorologické službě
Služba může v kategorii přednostní služby využívat pásmo 1668,4–1700 MHz.
Článek 24
Informace týkající se budoucího vývoje v pomocné meteorologické službě
V současnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány změny ve
využití pásma touto radiokomunikační službou.
Oddíl 12
Družicová meteorologická služba
Článek 25
Současný stav v družicové meteorologické službě
Službě jsou v kategorii přednostní služby v sestupném směru přidělena pásma
v rozsahu 1670–1700 MHz.
Článek 26
Informace týkající se budoucího vývoje v družicové meteorologické službě
V současnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány změny ve
využití pásma touto radiokomunikační službou.
Oddíl 13
Závěrečná ustanovení
Článek 27
Účinnost
Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.
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223–225

ROZHLASOVÁ
Pozemní pohyblivá

225–230

230–242,95
242,95–
243,05

PEVNÁ
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
POHYBLIVÁ

243,05–322

PEVNÁ
POHYBLIVÁ

322–328,6

PEVNÁ
POHYBLIVÁ

Televizní vysílání
T-DAB
Bezdrátové mikrofony
MO

ROZHLASOVÁ

MO

POHYBLIVÁ

MO

Tísňový
a bezpečnostní
kmitočet 243 MHz
MO
MO

DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
LETECKÁ
POHYBLIVÁ
POHYBLIVÁ

Tísňový
a bezpečnostní
kmitočet 243 MHz
MO
MO

MO

POHYBLIVÁ
RADIOASTRONOMICKÁ
3
)

Radioastronomie
MO

ILS
MO
MO

LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ

ILS
MO
MO

3

328,6–335,4
335,4–380

)
LETECKÁ
RADIONAVIGAČNÍ
PEVNÁ
POHYBLIVÁ

ROZHLASOVÁ
Pozemní pohyblivá

POHYBLIVÁ

T-DAB
DVB-T
T-DAB
DVB-T
MO

Článek 3
Charakteristika pásma
(1) Civilní využití je charakterizováno intenzívním využíváním rozhlasovou službou
v pásmu 174–230 MHz.
(2) Pásmo 230–380 MHz je v souladu se Zprávou ERC č. 252) vyhrazeno pro vojenské
harmonizované využití.
(3) Kmitočet 243 MHz je v souladu s poznámkou4) Radiokomunikačního řádu5) (dále
jen „Řád“) určen pro využití stanicemi záchranných plavidel i letadel a zařízeními
používanými k záchranným účelům, viz Dodatek Řádu6). Kmitočet může být v souladu
s poznámkou Řádu7) využíván v souladu s postupy platícími pro zemské radiokomunikační
služby také pro pátrací a záchranné operace týkající se kosmických plavidel s posádkou.

3

) V souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.149 musí uživatelé pásma 322–328,6 MHz podnikat veškerá
uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.
4
) Poznámka 5.256 Radiokomunikačního řádu.
5
) Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2004 [Radio Regulations, International
Telecommunication Union, Geneva, 2004].
6
) Dodatek 13 Řádu.
7
) Poznámka 5.111 Řádu.
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Článek 4
Mezinárodní závazky
8

Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Řádu, ustanovení Dohody HCM )
9
a Dohody Stockholm, 1961 ).
Oddíl 2
Pohyblivá a pozemní pohyblivá služba
Článek 5
Současný stav v pohyblivé a pozemní pohyblivé službě
(1) Úsek 174–174,015 MHz (celkový úsek 173,965–174,015 MHz) je v souladu
s Doporučením CEPT10) určen pro pomůcky postižených osob – bezdrátové mikrofony.
Provoz je možný na základě všeobecného oprávnění11).
(2) V pásmu 174–216 MHz lze provozovat bezdrátové mikrofony na základě
všeobecného oprávnění11). Protože pásmo je určeno pro televizní vysílání, mohou být
bezdrátové mikrofony provozovány pouze za podmínek podružné služby, tzn. nesmí rušit
příjem televizního signálu a nemají nárok na ochranu proti rušení televizním signálem.
(3) V pásmu 174–230 MHz lze provozovat bezdrátové mikrofony pro profesionální
využití s maximálním e.r.p. 100 mW. Protože pásmo je určeno pro televizní vysílání mohou
být bezdrátové mikrofony provozovány pouze za podmínek podružné služby, tzn. nesmí rušit
příjem televizního signálu a nemají nárok na ochranu proti rušení televizním signálem.
(4) Úsek 242,95–243,05 MHz je určen pro tísňové a bezpečnostní komunikace.
Článek 6
Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé a pozemní pohyblivé službě
Pro další vývoj těchto služeb bude rozhodující přechod na digitální vysílání
v rozhlasové službě. Po jeho ukončení budou zhodnoceny možnosti využití rádiového
spektra, např. pro interaktivní aplikace související s televizním a rozhlasovým vysíláním
v pozemní pohyblivé službě.

8

) Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska,
Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska
a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu,
Vilnius, 2005 [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 39.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Vilnius, 2005].
9
) Regionální dohoda pro Evropskou rozhlasovou oblast o využívání kmitočtů rozhlasovou službou v pásmech VKV
a UKV, Stockholm, 1961 [Regional Agreement for the European Broadcasting Area concerning the use of
frequencies by the broadcasting service in the VHF and UHF bands, Stockholm, 1961].
10
) Doporučení CEPT/ERC/REC 70-03 – Využívání zařízení krátkého dosahu [Relating to the use of Short Range
Devices (SRD)].
11
) Všeobecné oprávnění č. VO–R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování vysílacích rádiových
zařízení krátkého dosahu, uveřejněné v částce 11/2005 Telekomunikačního věstníku.
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Oddíl 3
Pevná služba
Článek 7
Současný stav v pevné službě
Pevná služba nemá v uvedeném pásmu v České republice využití.
Článek 8
Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě
Vzhledem k harmonizaci využívání spektra v Evropě a charakteru aplikací, které lze
provozovat v rámci pohyblivé služby, bude přidělení pevné službě v uvedeném pásmu do
31. prosince 2007 zrušeno.
Oddíl 4
Družicová pohyblivá služba
Článek 9
Současný stav v družicové pohyblivé službě
(1) Pásma 235–322 MHz a 335,4–399,9 MHz mohou být v souladu s poznámkou
Řádu12) využívána družicovou pohyblivou službou s podmínkou dohody, dosažené podle
postupu stanoveného v ustanovení Řádu13), a s podmínkou, že stanice v této službě
nebudou působit škodlivé rušení stanicím ostatních služeb.
(2) Pásmo 242,95–243,05 MHz je v souladu s poznámkou Řádu14) v družicové
pohyblivé službě určeno pro vysílání rádiových návěstidel pro určení polohy tísňové události
EPIRB15) k přijímačům na palubách družic.
(3) Pásmo 267–272 MHz může být v souladu s poznámkou Řádu16) využíváno pro
družicovou telemetrii na základě dohody podle ustanovení Řádu13).
(4) Pásmo 312–315 MHz (vzestupný směr) může být v souladu s poznámkou Řádu17)
využíváno soustavami s negeostacionárními družicemi a podléhá koordinaci podle
ustanovení Řádu18).
Článek 10
Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pohyblivé službě
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni předpokládány.

12

)
)
)
15
)

Poznámka 5.254 Řádu.
Ustanovení 9.21 Řádu.
Poznámka 5.199 Řádu.
Zkratka EPIRB označuje rádiové návěstidlo pro určení polohy tísňové události, anglicky Emergency Position
Indicating Radio Beacon.
16
) Poznámka 5.257 Řádu.
17
) Poznámka 5.255 Řádu.
18
) Ustanovení 9.11A Řádu.
13
14

4/9

Oddíl 5
Letecká radionavigační služba
Článek 11
Současný stav v letecké radionavigační službě
Využívání pásma 328,6–335,4 MHz leteckou radionavigační službou je v souladu
s poznámkou Řádu19) omezeno na soustavy ILS-GP20) pro přistávání letadel pomocí
přístrojů.
Článek 12
Informace týkající se budoucího vývoje v letecké radionavigační službě
Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni předpokládány.
Oddíl 6
Rozhlasová služba
Článek 13
Současný stav v rozhlasové službě
(1) V rozhlasové službě je pásmo 174–230 MHz označeno jako III. televizní pásmo.
(2) Plán využívání pásma je stanoven Dohodou Stockholm, 19619) a pásmo je
využíváno pro analogové televizní vysílání.
(3) Přehled vysílačů s e.r.p. větším než 50 W21):
Název

Televizní kanál č.

e.r.p. ve W

Poznámka

Brno

R9

141 254

do 2017

České Budějovice

R2

100 000

do 2017

Domažlice

R12

1 412

Dvůr Králové

R9

50

do 2017

Hradec Králové

R6

100 000

do 2017

Jablunkov

R6

100

22

Jáchymov

R7

794

do 2017

Jihlava

R11

19 952

do 2017

Klatovy

R6

1 412

do 2017

Králíky

R11

50

Liberec

R8

15 135

do 2017

Ostrava

R1

100 000

do 2017

19

22

)

)

22

)

) Poznámka 5.258 Řádu.
) Zkratka ILS-GP označuje součást systému přístrojového přistávání letadel, anglicky Instrument Landing System –
Glide Path.
21
) Přehled vysílačů, jejich charakteristiky a údaje ve sloupci poznámka vztahující se k programu šířeného daným
vysílačem jsou platné ke dni vydání této části plánu.
22
) Kmitočty vyhrazené pro provozovatele televizního vysílání ze zákona podle zákona č. 483/1991 Sb., o České
televizi, ve znění pozdějších předpisů.
20
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Plzeň

R10

104 713

do 2017

Praha

R1

158 489

do 2017

Praha

R7

19 952

do 2018

Sušice

R9

602

do 2017

Teplice

R8

50

do 2017

Trutnov

R11

794

do 2017

Ústí nad Labem

R12

67 608

do 2017

Valašské Meziříčí

R6

602

do 2017

(4) V České republice je používán systém PAL D, tj. s kanálovou roztečí 8 MHz
a odstupem nosného kmitočtu obrazu od nosného kmitočtu zvuku 6,5 MHz. Televizní kanály
pro analogové vysílání jsou označeny R6–R12. Kanál R6A je použit výjimečně na základě
koordinace s okolními státy.
(5) Uvádění nových analogových vysílacích zařízení do provozu bylo již ukončeno.
Článek 14
Informace týkající se budoucího vývoje v rozhlasové službě
(1) V pásmu 174–230 MHz dojde k přechodu na zemské digitální televizní vysílání
a zemské digitální rozhlasové vysílání. Pro harmonizované nasazení v Oblasti 1 Mezinárodní
telekomunikační unie ITU byly vybrány systémy DVB-T23) a T-DAB24).
(2) Příprava nové dohody k zemskému digitálnímu vysílání je na programu Regionální
radiokomunikační konference (dále jen „RRC“) Mezinárodní telekomunikační unie ITU. První
část RRC proběhla v květnu 2004 a stanovila technické základy pro sestavení plánu druhou
částí RRC konané v termínu 15. května až 16. června 2006. Nový kmitočtový plán, příloha
nové dohody přijaté druhou částí RRC, nabude účinnosti po 12 měsících od jeho přijetí
a v tento den začne podle dohody přechodné období (dále jen „přechodné období ITU“).
Dohoda také stanoví datum ukončení přechodného období ITU, od kterého bude platit pouze
nový digitální plán.
(3) Souběžně s RRC proběhne i konference k revizi Dohody Stockholm, 19619).
(4) Základem pro plánování skupinových přidělení a přídělů v III. televizním pásmu
bude v České republice kanálová rozteč 7 MHz. Z tohoto důvodu bude nutno před zahájením
využívání kmitočtů podle nového plánu ukončit analogové televizní vysílání v tomto pásmu.

23

) Zkratka DVB-T označuje systém pro digitální zemské televizní vysílání, anglicky Digital Video Broadcasting –
Terrestrial.
24
) Zkratka T-DAB označuje systém pro digitální zemské rozhlasové vysílání, anglicky Terrestrial – Digital Audio
Broadcasting.
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(5) Přehled uspořádání kanálů pro analogovou televizi a DVB-T a bloků pro T-DAB:
Analogové TV kanály
(rozsah kmitočtů
v MHz)
R6
(174–182)
nebo
R6A
(173–181)
R7
(182–190)

R8
(190–198)

DVB-T kanály
(rozsah kmitočtů
v MHz)

Bloky
T-DAB

5
(174–181)

5A
5B
5C
5D

Střední
kmitočet
v MHz
174,928
176,640
178,352
180,064

6A

181,936

181,168–182,704

6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A

183,648
185,360
187,072
188,928
190,640
192,352
194,064
195,936

182,880–184,416
184,592–186,128
186,304–187,840
188,160–189,696
189,872–191,408
191,584–193,120
193,296–194,832
195,168–196,704

8B

197,648

196,880–198,416

8C
8D
9A
9B

199,360
201,072
202,928
204,640

198,592–200,128
200,304–201,840
202,160–203,696
203,872–205,408

9C

206,352

205,584–207,120

9D
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C

208,064
209,936
211,648
213,360
215,072
216,928
218,640
220,352

207,296–208,832
209,168–210,704
210,880–212,416
212,592–214,128
214,304–215,840
216,160–217,696
217,872–219,408
219,584–221,120

11D

222,064

221,296–222,832

12A
12B
12C
12D

223,936
225,648
227,360
229,072

223,168–224,704
224,880–226,416
226,592–228,128
228,304–229,840

6
(181–188)

7
(188–195)

8
(195–202)
R9
(198–206)
9
(202–209)
R10
(206–214)

R11
(214 –222)

R12
(222–230)

10
(209–216)

11
(216–223)

12
(223–230)

Rozsah kmitočtů v MHz
174,160–175,696
175,872–177,408
177,584–179,120
179,296–180,832

(6) Přechod na digitální vysílání a postupné ukončování provozu analogových vysílačů
bude vycházet z koordinačních dohod s okolními státy a výsledků druhé části RRC a postup
pro kmitočtové pásmo popisované v této části plánu využití rádiového spektra Úřad stanoví
v její aktualizaci vydané nejpozději do nabytí účinnosti nové dohody přijaté RRC.
(7) Evropská komise ve svém sdělení25) předpokládá, že konečným termínem pro
ukončení analogového vysílání ve všech členských státech Evropské unie bude počátek
roku 2012.
25

) COM(2005) 204 final – Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů o urychlení přechodu z analogového na digitální vysílání, Brusel, 24. 5. 2005
[Communication from the Commission to the Council, the European parliament, the European economic and social
committee and the Committee of the regions on accelerating the transition from analogous to digital broadcasting,
Brussels, 24.05.2005].
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(12) V dlouhodobém výhledu se v Evropě uvažuje o rozšíření T-DAB i do pásma
230–240 MHz, které je v současnosti vyhrazeno pro vojenské využití.
Oddíl 7
Radioastronomická služba
Článek 15
Současný stav v radioastronomické službě
(1) Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikační služba založená na příjmu
rádiových vln kosmického původu. Vzhledem k nízkým úrovním přijímaných signálů je
provoz této služby závislý na ochraně před rušením od ostatních radiokomunikačních služeb.
V souladu s poznámkou Řádu3) musí uživatelé pásma 322–328,6 MHz podnikat veškerá
uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.
(2) Radioastronomická služba v pásmu 322–328,6 MHz není v současnosti v České
republice provozována, uživatelé pásma však musí brát ohled na možnost provozu
v okolních státech.
Článek 16
Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě
V souladu s harmonizací přidělení kmitočtových pásem v Evropě se předpokládá
přidělení pásma 322–328,6 MHz této radiokomunikační službě.
Oddíl 8
Závěrečná ustanovení
Článek 17
Účinnost
Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.
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Úřad současně podle § 39 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích stanovil ve
Vyhlášení pro účely výběrového řízení podmínky účasti ve výběrovém řízení, požadavky na
kvalitu a rozsah poskytovaných služeb a kritéria hodnocení přihlášek do výběrového řízení.
Pro posouzení a hodnocení přihlášek do výběrového řízení Rada Úřadu ustanovila
výběrovou komisi. Výběrová komise se sešla na dvou zasedáních ve dnech 5. a 12. prosince
2005. Ke každému svému zasedání vydala výběrová komise tiskovou zprávu. Výběrová
komise posuzovala předložené přihlášky a v nich obsažené nabídky podle částí II. a III.
Vyhlášení. Na závěr výběrová komise zpracovala o vyhodnocení nabídek závěrečnou
zprávu, kterou v souladu s bodem 13 písm. k) Vyhlášení předala Úřadu.

2. Průběh výběrového řízení
2.1 Předkládání a otevírání obálek
V souladu se stanoveným harmonogramem výběrového řízení předložily dne
5. prosince 2005 v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. za notářského dohledu obálky
s přihláškami do výběrového řízení dvě společnosti.
Po uplynutí lhůty pro předložení přihlášek bylo za notářského dohledu provedeno
otevření obálek podle bodu 12 Vyhlášení a bylo zjištěno, že v obálkách jsou přihlášky do
výběrového řízení společností ČESKÝ TELECOM, a.s. a Mediaservis s.r.o.
Obě
přihlášky
byly
dále
výběrovou
komisí
posouzeny
podle
bodu
12 písm. a) Vyhlášení. Bylo zjištěno, že přihláška společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.
obsahuje nabídku podle bodu 4 písm. d) podbodu iii) Vyhlášení, tj. nabídku na poskytování
obou výše uvedených dílčích služeb současně, a že přihláška splňuje náležitosti podle bodu
12 písm. a) Vyhlášení. Výběrová komise proto rozhodla, že přihláška společnosti ČESKÝ
TELECOM, a.s. bude dále posuzována a hodnocena.
Po posouzení přihlášky společnosti Mediaservis s.r.o. bylo konstatováno, že přihláška
obsahuje nabídku podle bodu 4 písm. d) podbodu ii) Vyhlášení, tj. nabídku na poskytování
informační služby podle písmene B). V rámci posuzování přihlášky podle bodu 12 písm. a)
Vyhlášení bylo zjištěno, že:
a)

Společnost Mediaservis s.r.o. nesplněním podmínky podle § 8 a 13 zákona
o elektronických komunikacích nesplnila podmínky účasti ve výběrovém řízení podle
bodu 4 písm. a) Vyhlášení.

b)

Přihláška společnosti Mediaservis s.r.o. neobsahuje všechny náležitosti podle bodu 9
písm. f) Vyhlášení.

c)

Přihláška společnosti Mediaservis s.r.o. není zpracována v členění a způsobem
stanoveným v bodu 8 písm. b) Vyhlášení.

Na základě zjištění výše uvedených skutečností bylo výběrovou komisí konstatováno,
že přihláška společnosti Mediaservis s.r.o. nesplňuje náležitosti podle bodu 12 písm. a)
Vyhlášení a nebude proto dále posuzována a hodnocena. O této skutečnosti Úřad podle
bodu 12 písm. b) Vyhlášení předkladatele přihlášky bezodkladně vyrozuměl.
Podrobný průběh předkládání obálek s přihláškami do výběrového řízení, jejich
otevírání a hodnocení přihlášek z formálního hlediska je uveden v notářském zápisu, který
je uložen jako součást dokumentace výběrového řízení.
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2.2 Hodnocení nabídek
S ohledem na zjištěné skutečnosti podle bodu 2.1 výběrová komise na základě
posouzení přihlášek podle bodu 12 písm. a) Vyhlášení upustila od bodového hodnocení
nabídek podle stanovených kritérií.
Po posouzení a hodnocení přihlášky společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. (dále též
„předkladatel“) výběrová komise na svém druhém zasedání k nabídce předkladatele
konstatovala, že:
a) Podaná přihláška splňuje všechny formální požadavky na její zpracování podle části III.
Vyhlášení.
b) Předkladatel splňuje všechny požadavky na účastníka výběrového řízení podle bodu
4 písm. a) Vyhlášení a ve stanovené lhůtě uhradil účastnický poplatek podle bodu 4
písm. b) Vyhlášení.
c) Druhá část přihlášky obsahuje závazek předkladatele poskytovat dílčí služby podle
požadavků uvedených v bodu 6 a 7 Vyhlášení s tím, že u požadavků podle bodu
6 písm. b) a c) a u požadavku podle bodu 7 písm. b) se předkladatel ve své nabídce
zavázal ke splnění uvedených požadavků v dřívějších termínech než jsou uvedeny
v citovaných bodech Vyhlášení.
d) Předkladatel se ve své nabídce zavázal, že po dobu tří let nebude nárokovat žádné
požadavky na úhradu čistých nákladů vyplývajících z poskytování obou uvedených
dílčích služeb. Tuto skutečnost podpořil konkrétním návrhem výpočtu čistých nákladů
a jejich předpokládané výše za dobu tří let, zpracovaným v souladu s bodem 10 písm. a)
a podle osnovy uvedené v příloze Vyhlášení.
e) Předkladatel prokázal své technické a odborné předpoklady k poskytování obou dílčích
služeb a současně prokázal i dosavadní zkušenosti z výkonu činností srovnatelných
s poskytováním předmětných dílčích služeb. Srovnatelné služby poskytuje již v současné
době na základě povinnosti poskytovat univerzální službu, která mu byla uložena podle
zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Výběrová komise po posouzení a hodnocení přihlášek do výběrového řízení ve své
závěrečné zprávě doporučila Úřadu, aby na základě výsledků tohoto výběrového řízení uložil
povinnost poskytovat obě dílčí služby v rámci univerzální služby společnosti ČESKÝ
TELECOM, a.s.
3. Výsledek výběrového řízení
Úřad akceptoval doporučení výběrové komise a na základě výsledků výběrového řízení
podle § 39 odst. 2 a násl. zákona o elektronických komunikacích, a rozhodnutí Rady Úřadu
podle § 107 odst. 8 písm. b) zákona o elektronických komunikacích, vydal dne 21. prosince
2005 rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby:
A) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní
služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům podle § 38 odst. 2 písm. c)
zákona o elektronických komunikacích,
B) informační služba o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby,
dostupná pro koncové uživatele podle § 38 odst. 2 písm. d) zákona
o elektronických komunikacích,
společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., identifikační číslo 60 19 33 36, se sídlem Olšanská
55/5, Praha 3.
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180. Sdělení o vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci
univerzální služby dílčí služby:
A) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné
telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům podle §
38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích,
B) informační služba o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné
telefonní služby, dostupná pro koncové uživatele podle § 38 odst. 2 písm. d)
zákona o elektronických komunikacích
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 39 odst. 8 zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích) a na základě rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107
odst. 8 písm. b) tohoto zákona, vydal rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci
univerzální služby dílčí služby podle výše uvedených bodů A) a B) společnosti ČESKÝ
TELECOM, a.s. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. prosince 2005.
Text rozhodnutí v plném znění je uveden na elektronické úřední desce Úřadu.

ČTÚ čj. 41709/2005-610/II.vyř.
odbor regulace sítí a služeb elektronických
komunikací
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