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Věc: Upozornění na aktuální stav v kmitočtovém pásmu 3400–3600 MHz
Vážení,
Český telekomunikační úřad upozorňuje prostřednictvím Českého radioklubu, zapsaný spolek
(dále jen „ČRK“), jeho všechny členy a držitele individuálního oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů amatérské radiokomunikační služby (dále jen „oprávnění“), že 18. ledna 2021 udělil
v kmitočtovém pásmu 3400–3600 MHz práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí
elektronických komunikací (dále jen „příděl“), která zahrnují i úsek rádiových kmitočtů 3400–
3410 MHz. Příděl je platný pro celé území České republiky.
Kmitočtový úsek 3400-3410 MHz je na základě národní poznámky CZ7 ve vyhlášce č. 105/2010
Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), ve znění pozdějších předpisů,
podružně přidělen amatérské radiokomunikační službě. Obdobně je tento kmitočtový úsek uveden
i v tabulkách v příloze č. 1 vyhlášky č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách
amatérské radiokomunikační služby. Dovolujeme si upozornit, že stanice podružné služby:
a) nesmí působit škodlivé rušení stanicím přednostních služeb, jimž jsou kmitočty již přiděleny
nebo budou přiděleny později než jim,
b) nemohou nárokovat ochranu před škodlivým rušením od stanic přednostní služby, jimž jsou
kmitočty již přiděleny nebo budou přiděleny později než jim,
Využitím rádiových kmitočtů v úseku 3400-3410 MHz stanicemi amatérské radiokomunikační
služby (všech typů stanic, tj. stanic jednotlivců, klubových stanic, tak také neobsluhovaných stanic)
proto nesmí dojít k narušení provozu sítí elektronických komunikací a amatérské stanice současně
nemají nárok na ochranu před rušením. Úřad dále upozorňuje, že držitel amatérského oprávnění
v případě vzniku rušení provozu sítí elektronických komunikací dopouští přestupku, kdy lze za jeho
spáchání v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, udělit
pokutu.
S ohledem na snížení rizika vzniku škodlivého rušení a dále za účelem prevence případných
konfliktních situací, Vás tímto žádáme o poskytnutí spolupráce a zajištění distribuce příslušné
informace registrovaným členům ČRK. Předem Vám děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Jiří Duchač v.r.
ředitel odboru
správy kmitočtového spektra
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