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81. Jednotné pravidlo è. 9/R/1999

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad vydává podle § 19 odstavce 1 zákona è. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb.

Jednotné pravidlo è. 9/R/1999,

kterým se stanoví zpùsob vyu�ívání kmitoètového pásma 3,5 GHz vysílacími rádiovými stanicemi pevné slu�by.

A. NORMATIVNÍ ÈÁST
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Èl. 1
Úvodní ustanovení

Jednotné pravidlo pro vyu�ívání pásma 3,5 GHz stanoví zpùsob vyu�ívání kmitoètù v rozmezí 3400 a� 3600 MHz vysílacími
rádiovými stanicemi pevné slu�by.

Èl. 2
V�eobecná ustanovení

Pro úèely tohoto jednotného pravidla se rozumí:
a) pøidìlené kmitoètové pásmo je kmitoètové pásmo, uvnitø nìho� je povoleno vysílání rádiové stanice. �íøka tohoto pásma

se rovná potøebné �íøce pásma zvìt�ené o dvojnásobek absolutní hodnoty kmitoètové tolerance,
b) potøebná �íøka pásma je �íøka kmitoètového pásma právì postaèující pøi daném druhu vysílání pro zaji�tìní pøenosu

informace po�adovanou rychlostí a s po�adovanou jakostí v daných podmínkách,
c) �íøka zabraného pásma je �íøka kmitoètového pásma, pod jeho� dolním a nad jeho� horním mezním kmitoètem je støední

výkon vysílání rovný 0,5 % z celkového støedního výkonu vysílání,
d) kmitoètový pøídìl je pøidìlení vymezené èásti kmitoètového pásma za specifikovaných podmínek, ve které je mo�no

provozovat rádiové stanice,
e) duplexní odstup je kmitoètová vzdálenost (rozdíl kmitoètù) mezi jmenovitými kmitoèty dvou rádiových kanálù pøi dvou-

kmitoètovém, tj. dusimplexním, duplexním nebo semiduplexním provozu. V  buòkových systémech je to rozdíl kmitoètu,
na kterém vysílá pevná stanice, a kmitoètu, na kterém vysílá úèastnická stanice-terminál,

f) duplexní provoz je obousmìrný zpùsob provozu, pøi kterém je mo�ný pøenos v obou smìrech souèasnì, rádiový duplexní
provoz vy�aduje pou�ití dvou kmitoètù,

g) digitální modulace je modulace, u které modulovaný signál nabývá diskrétních hodnot jak v èase, tak v amplitudì,
h) pevná stanice je  stanice pevné slu�by. V  buòkových systémech  provoznì zabezpeèuje èinnost úèastnických stanic-

terminálù,
i) ekvivalentní izotropicky vyzáøený výkon (e.i.r.p.) je souèin výkonu dodávaného do antény a jejího izotropního zisku v

daném smìru.

Èl. 3
Zvlá�tní ustanovení

1. Kmitoètové pásmo 3,5 GHz  je na území Èeské republiky rozdìleno takto:
a) kmitoètový úsek 3400 - 3410 MHz  je vyu�íván radiolokaèními prostøedky Armády ÈR. Do doby uvolnìní tohoto

pásma pro civilní vyu�ití jsou v tomto pásmu výjimeènì povolovány radioreléové spoje typu �point to point� (bod -
bod, dále jen �P-P�) a �point to multipoint� (bod - multibod, dále jen �P-MP�) s výraznì omezenou dobou provozo-
vání a za podmínky ukonèení jejich provozu podle potøeby na základì po�adavku Armády ÈR a rozhodnutí Minister-
stva dopravy a spojù - Èeského telekomunikaèního úøadu (dále jen �ÈTÚ�). Povoleny mohou být pouze spoje
pracující s duplexním odstupem 100 MHz, které vyu�ijí i kmitoètový úsek 3500 - 3510 MHz.

b) kmitoètové úseky 3410 - 3480 MHz a 3510 - 3580 MHz jsou urèeny výhradnì pro úzkopásmové radioreléové spoje
typu P-MP, které jsou provozovány jako pøístupové sítì k  poskytování telekomunikaèních slu�eb. V tìchto úsecích
se povolují pouze radioreléové spoje typu P-MP pracující s duplexním odstupem 100 MHz. Výjimeènì, a to nejpozdìji
do  31. 12. 2003, je v oblasti Liberce  povolen  provoz  zaøízení s duplexním odstupem 50 MHz.

c) kmitoètové úseky 3480 - 3500 MHz a 3580 - 3600 MHz jsou urèeny pro úzkopásmové radioreléové spoje typu
P-MP stávajících oprávnìných poskytovatelù veøejné telefonní slu�by jako náhrada za uvolnìní jiných kmitoèto-
vých pásem. V tìchto úsecích se povolují pouze radioreléové spoje typu P-MP pracující s duplexním odstupem 100
MHz.

2. Kmitoètové úseky podle bodu 1 písm. b) jsou dále rozdìleny na duplexní úseky o zabrané �íøce pásma 3,5 MHz (celkem
20 úsekù) s tím, �e tyto jsou jednotlivým �adatelùm pøidìlovány podle po�adavku �adatele, s povinností vlastní kmito-
ètové  koordinace mezi jednotlivými provozovanými radioreléovými spoji, buï pro celé území Èeské republiky, nebo
regionálnì s geografickým vymezením území. V pøípadì, kdy je pøidìlený úsek opakovanì pøidìlen nìkolika provozova-
telùm, platí zásada, �e náklady na odstranìní vzniklého ru�ení hradí ten provozovatel, jeho� zaøízení bylo uvedeno do
provozu pozdìji, pokud ru�ení nevzniklo vlivem nedodr�ení pøedepsaných parametrù zaøízení, které bylo uvedeno do
provozu døíve. Pokud nedojde k dohodì mezi provozovateli, rozhodne ve správním øízení povolující orgán.

3. �est kmitoètových úsekù podle bodu 2 a opakované pøídìly v kmitoètovém úseku podle bodu 1 písm. c) tohoto
jednotného pravidla jsou pøednostnì urèeny pro poskytovatele veøejné telefonní slu�by. Tyto úseky budou pøidìlovány
v návaznosti na udìlení licencí pro poskytování veøejné telefonní slu�by.

4. Kmitoètové úseky podle bodu 1 písm. c) jsou dále rozdìleny na duplexní úseky o zabrané �íøce pásma 2,0 MHz (celkem
10 úsekù) s tím, �e do tìchto úsekù bude nejpozdìji do 31. 12. 2000 pøeveden provoz radioreléových spojù typu P-MP
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z kmitoètového pásma 1,5 GHz. Po pøevedení tìchto zaøízení bude rozhodnuto o pøípadném dal�ím vyu�ití tìchto
kmitoètových úsekù a o zpùsobu jejich pøidìlování.

5. V kmitoètových úsecích podle bodu 1 písm. a) mohou být jednotlivé radioreléové spoje zøizovány a provozovány na
základì individuálních povolení ke zøízení a provozování udìlených ÈTÚ po dohodì s kmitoètovými orgány Armády ÈR.

6. Jednotlivé radioreléové spoje s kmitoètovou koordinací podle bodu 1 písm. b) a c) jsou v pøidìleném kmitoètovém úseku
zøizovány a provozovány na základì individuálních povolení ke zøízení a provozování udìlených ÈTÚ na základì
�ádosti u�ivatele. Povolení jsou vydávána na pevnou stanici s uvedením jejích technických parametrù a s vymezením
provozní oblasti, v ní� je mo�no zøizovat a provozovat úèastnické stanice - terminály. Tyto údaje je nutno uvést rovnì�
v �ádosti o vydání povolení.

7. Kmitoètová pásma podle bodu 1 písm. b) a c) jsou urèena pro provozování vysílacích rádiových stanic pou�ívajících
digitální modulaci 4PSK a vy��í s maximálním výstupním výkonem pevné stanice 30 dBm a maximálním e.i.r.p. 24 dBW.

8. Pokud není pøidìlený kmitoètový úsek vyu�íván po dobu �esti mìsícù ode dne jeho pøidìlení, rozhodne ÈTÚ ve
správním øízení o jeho odnìtí. Za vyu�ívání se nepova�uje krátkodobé uvedení zaøízení pevné slu�by do provozu za
úèelem zkou�ek nebo mìøení zaøízení.

Èl. 4
Pøechodná a závìreèná ustanovení

1. Platnost a podmínky  povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic v uvedeném kmitoètovém pásmu
vydaných pøede dnem úèinnosti tohoto jednotného pravidla upraví ÈTÚ rozhodnutím, a to nejpozdìji do tøí  mìsícù od
nabytí úèinnosti tohoto jednotného pravidla.

2. Toto pravidlo nabývá úèinnosti dnem 1. listopadu 1999.

Ing. David Stádník  v.r.
vrchní øeditel

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

82. Upozornìní

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad upozoròuje v�echny dr�itele Povìøení ke zøizování a provozová-
ní veøejné telekomunikaèní sítì a poskytování telekomunikaèních slu�eb, Povolení na poskytování telekomunikaèních slu�eb a
Povolení ke zøizování a provozování telekomunikaèních zaøízení mimo JTS, kteøí zabezpeèují úkoly v oblasti obrany a bezpeènos-
ti státu, na povinnost postupovat v souladu se zákonem è.148/1998 Sb., o ochranì utajovaných skuteèností a o zmìnì nìkterých
zákonù. Rozsah utajovaných skuteèností v telekomunikacích je stanoven Seznamem utajovaných skuteèností - aplikace do
podmínek resortu Ministerstva dopravy a spojù (Telekomunikaèní vìstník èástka 8/1999).

MDS - ÈTÚ è.j. 97/99
odbor krizového øízení

83. Oznámení o úpravì Seznamu utajovaných skuteèností, publikovaného v Telekomunikaèním
vìstníku èástka 8, roèník 1999

Ministerstvo dopravy a spojù oznamuje, �e upravuje Seznam utajovaných skuteèností, publikovaný v Telekomunikaèním
vìstníku èástka 8, strana 7, èást aplikace pøílohy è. 1, poøadové èíslo 1 následovnì:

bod 1b) se ru�í,

bod 1c) se mìní na bod 1b),

bod 1d) se mìní na bod 1c).

bod 1d) má znìní

Stupeò utajení
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Poø. èís. Utajovaná skuteènost resort celostátní regionální a
pùsobnost. místní pùs.

1. d) ostatní dokumentace krizových plánù - - -

MDS - ÈTÚ è.j. 98/99
odbor krizového øízení

84. Informace pro u�ivatele kmitoètového pásma 15 GHz

V souvislosti s pøistoupením Èeské republiky k NATO probíhá harmonizace vyu�ívání nìkterých èástí kmitoètového spektra
v ÈR s podmínkami platnými pro èlenské zemì NATO. Dùsledkem této harmonizace bylo také zastavení pøidìlování kmitoètù v
pásmu 15 GHz, jeho� èást musí být postupnì uvolnìna pro potøeby Armády ÈR.

Proto�e platnost stávajících povolení konèí k 31. 12. 1999 a resort obrany nemá v souèasné dobì k dispozici dostatek
informací, týkajících se vyu�ití tohoto pásma armádami èlenských státù NATO, Meziresortní radiokomunikaèní koordinaèní
komise projednala mo�nost prodlou�ení platnosti tìchto povolení. Na základì stanoviska této komise MDS - ÈTÚ prodlou�í
platnost stávajících povolení do 31. 12. 2001. Podle po�adavku zástupcù resortu obrany musí v�ichni provozovatelé, kteøí chtìjí
tato zaøízení provozovat pøípadnì i po tomto termínu, pøedlo�it MDS - ÈTÚ do 30. 6. 2000 návrh harmonogramu postupného
uvolòování pásma 15 GHz. Na základì tìchto návrhù bude v souladu s potøebami resortu obrany zpracován koneèný harmono-
gram uvolòování kmitoètového pásma 15 GHz, který by mìl umo�nit dal�í, alespoò èásteèné prodlou�ení uvolòování tohoto
pásma stávajícími u�ivateli. Zcela musí být pásmo 15 GHz uvolnìno pro potøeby Armády ÈR a NATO nejpozdìji do 31. 12. 2004.
V pøípadech, kdy bude nutné pro zaji�tìní potøeb resortu obrany provoz zaøízení ukonèit mimo stanovené trmíny, budou
provozovatelé tìchto zaøízení informováni pøímo.

MDS - ÈTÚ upozoròuje u�ivatele pásma 15 GHz, �e mohou obvyklým zpùsobem po�ádat o prodlou�ení povolení tìch
zaøízení, která chtìjí po 31. 12. 1999 nadále vyu�ívat.

MDS - ÈTÚ
odbor správy kmitoètového spektra

85. Rozhodnutí o ukonèení platnosti Rozhodnutí o schválení technické zpùsobilosti rádiového zaøízení
Président WILSON

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad vydalo dne 6. 8. 1999 podle ust. § 46 zákona è. 71/1967 Sb., o
správním øízení, a v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 písmeno b), § 22 a § 22a zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve
znìní pozdìj�ích pøedpisù, rozhodnutí o ukonèení platnosti Rozhodnutí o schválení technické zpùsobilosti rádiového zaøízení
Président WILSON, (výrobce Groupe President Electronics, Francie), è. ÈTÚ 1995 9 R 341 G, vydané dne 13. 11. 1995 pod è.j.
18936/95. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. 8. 1999.

Zaøízení dodávaná v rámci vý�e uvedeného rozhodnutí nemohou být po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí novì
uvádìna do provozu. Zaøízení, uvedená do provozu do dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, mohou být provozována
pouze do 31. 12. 1999.

Toto rozhodnutí bylo vydáno na základì skuteènosti, �e spoleènost Ing. Igor Bártek - President Electronics Ostrava
po�ádala jako zástupce ustanovený výrobcem pro Èeskou republiku o ukonèení platnosti vý�e uvedeného Rozhodnutí z
dùvodu, �e zaøízení ji� není dodáváno a �e ve smyslu Generálního povolení è. GP - 09/1995, bod 4, je vysílání s amplitudovou
modulací povoleno jen do 31. 12. 1999.

MDS - ÈTÚ è.j. 119987/99
odbor certifikace

86. Informace o nabídce volných míst ITU

Nabídka volného místa è. 19/1999
Funkce: Radiokomunikaèní in�enýr
Pozice: P.4
Po�adavky: V� se zamìøením na telekomunikace a radiokomunikace, sedmiletá praxe v oblasti radiokomunikací, znalost Radioko-
munikaèního øádu, vynikající znalost angliètiny nebo francouz�tiny nebo �panìl�tiny a dobrá znalost jednoho ze zbývajících
dvou jazykù, znalost tøetího jazyka výhodou
Termín pro pøihlá�ení: 25. øíjna 1999
Nabídka volného místa è. 20/1999
Funkce: Poradce generálního øeditele pro informaèní technologii,
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Pozice: P.3
Po�adavky: V� se zamìøením na telekomunikace nebo informaèní technologii, pìtiletá praxe na podobném místì v OSN nebo v
jiné mezinárodní organizaci, velmi dobrá znalost japon�tiny a angliètiny, znalost francouz�tiny výhodou
Termín pro pøihlá�ení: 18. øíjna 1999

Nabídka volného místa è. 21/1999
Funkce: Správní pracovník
Pozice: P.3
Po�adavky: V� se zamìøením na telekomunikace nebo podobný obor, více ne� pìt let praxe v oboru, dobrá znalost zavádìní
projektù podle pravidel UNDP, velmi dobrá znalost �panìl�tiny a/nebo angliètiny s dobrou znalostí dal�ího jazyka.
Termín pro pøihlá�ení: 30. listopadu 1999

Nabídka volného místa è. 22/1999
Funkce: Vedoucí odboru pozemních slu�eb
Pozice: D.1
Po�adavky: V� + dal�í stupeò vzdìlání se zamìøením na telekomunikace a radiokomunikace, patnáctiletá praxe v oblasti radioko-
munikací, znalost Radiokomunikaèního øádu, vynikající znalost angliètiny nebo francouz�tiny nebo �panìl�tiny a dobrá znalost
jednoho ze zbývajících dvou jazykù, znalost tøetího jazyka výhodou
Termín pro pøihlá�ení: 1. listopadu 1999

Nabídka volného místa è. 23/1999
Funkce: In�enýr - redaktor
Pozice: P.4
Po�adavky: V� se zamìøením na telekomunikace, sedmiletá praxe v oblasti radiokomunikací, praxe ve vydávání technických
textù, vynikající znalost angliètiny a dobrá znalost francouz�tiny a/nebo �panìl�tiny
Termín pro pøihlá�ení: 1. listopadu 1999

Bli��í informace o podmínkách podá odbor 310 MDS.
�ádost za�lete na adresu: Ministerstvo dopravy a spojù, úsek 300, nábø. L. Svobody 12/22, 110 15  Praha 1.

Telekomunikaèní vìstník - vychází mìsíènì.
Vydává: Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad v Nakladatelství dopravy a turistiky spol. s r. o. -
- NADATUR.  Øídí a pøíspìvky pøijímá: Redakèní rada, Èeský telekomunikaèní úøad, Klimentská 27, 225 02 Praha 1,
tel.: 2400 4608, fax: 2422 5890.
Tiskne: BAtisk, Bá��.
Distribuce: NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, 110 00 Praha 1.
Zasílá: Èeská po�ta s.p., o.z. Pøeprava. Podávání zásilek povoleno Èeskou po�tou s.p., o.z. Pøeprava è.j. 72/96 ze dne
5.1.1996. Informace o pøedplatném a objednávky pøijímá redakce NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, 110 00 Praha 1,
tel.: 2422 4749, fax: 2421 9547.
Nevy�ádané pøíspìvky nevracíme. ISSN 0862-724X.
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Vá�ení obchodní partneøi,
v pøípadì Va�eho zájmu o Národní kmitoètovou tabulku (roz�íøené vydání)  vyplòte laskavì následující objednávku. Tyto údaje jsou
nutné pro fakturaci.

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA
Objednávám ............................. ks Národní kmitoètové tabulky
Firma: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresa: ............................................................................................................................................................................................................................................................................
IÈO: .......................................................................... DIÈ: .......................................................................... Tel.: ..............................................................................
Bank. spojení: .............................................................................................................. è. úètu: ......................................................................................................

(nutné pro identifikaci Va�í platby)

.........................................................................................

podpis a razítko

Objednávku za�lete nebo faxujte na adresu: redakce Telekomunikaèního vìstníku, NADATUR, spol. s r.o.,
Hybernská 5, 110 00 Praha 1, tel.: (02) 2422 4749, fax: (02) 2421 9547.

Nové vydání Národní kmitoètové tabulky
Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad vydává novou Pøílohu k Jednotnému
pravidlu è. 2/R/1999 �Národní kmitoètovou tabulku� (pøedbì�ná cena 261,- Kè). Souèasnì je vydá-
vána pøehledná �Mapa grafického znázornìní pøidìlených kmitoètových pásem v Èeské republi-
ce� (pøedbì�ná cena 360,- Kè), která je samostatným doplòkem Národní kmitoètové tabulky. NKT i
Mapu lze zakoupit jednotlivì v Nakladatelství dopravy a turistiky, spol. s r.o. - NADATUR, Hybernská 5, 110
00 Praha 1, tel.: 02/2422 4749, fax: 02/2421 9547, nebo objednat na dobírku. V pøípadì va�eho zájmu
vyplòte následující závaznou objednávku:

---------------------"-------------------------------------"--------------------------------------"--------------------
Vá�ení obchodní partneøi,
v pøípadì Va�eho zájmu o Mapu grafického znázornìní pøidìlených kmitoètových pásem v ÈR vyplòte laskavì následující
objednávku. Tyto údaje jsou nutné pro fakturaci.

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA
Objednávám ............................. ks Mapy grafického znázornìní pøidìlených kmitoètových pásem v ÈR
Firma: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresa: ............................................................................................................................................................................................................................................................................
IÈO: .......................................................................... DIÈ: .......................................................................... Tel.: ..............................................................................
Bank. spojení: .............................................................................................................. è. úètu: ......................................................................................................

(nutné pro identifikaci Va�í platby)

.........................................................................................

podpis a razítko

Objednávku za�lete nebo faxujte na adresu: redakce Telekomunikaèního vìstníku, NADATUR, spol. s r.o.,
Hybernská 5, 110 00 Praha 1, tel.: (02) 2422 4749, fax: (02) 2421 9547.


