Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:
Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro
zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
Čj.: ČTÚ-XXX/2020-613
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:
Obchodní firma / název / jméno a příjmení:

Český radioklub, zapsaný spolek,
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
IČO (bylo-li přiděleno):

00551201
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty):

Libuše Kociánová, tajemnice, tel. 607 208 230, e-mail crk@crk.cz
Jan Karel, tel 739 826 928, e-mail jan.karel@soukroma.cz
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:
Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné,
pouze pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství.
Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou
údajů označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit
podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.
Pokud dotčený subjekt označí připomínku, popřípadě její část, za důvěrnou nebo jako
obchodní tajemství, pak taková připomínka nebude uveřejněna na diskusním místě.
Obdobně se postupuje i v případě stanovisek a názorů.
Připomínky, které nebudou uveřejněny na diskusním místě, se podle čl. 9 odst. 3
Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě
nevypořádávají.

I.
Kapitola
7.1.3

PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ:
Řádky
Spektrální
maska mezi
řádky 851 a
852 – viz
kopie
obrázku níže
pod tabulkou.

Připomínka
Stanovené
technické
parametry pro
základnové
stanice (BEM)
limitují
nežádoucí
vyzařování
mimo přidělené
bloky a mimo
pásmo 3400 –
3600 MHz.
Nežádoucí
vyzařování
bloku B1.1 je na
nižších
kmitočtech
limitováno na
Doplňkovou
úroveň „A“, tj.
EIRP je
omezeno na -59
dBm/MHz na
anténu u nonAAS respektive
na -52
dBm/MHz na
anténu u AAS.

Odůvodnění
1. Dle dosud platné úpravy vyhláškou
č. 156/2005 Sb. ze dne 19. dubna
2005 o technických a provozních
podmínkách amatérské
radiokomunikační služby je v
kmitočtovém pásmu 3 400 -3 410
MHz povolen amatérské službě
provoz na neinterferenční bázi s
výkonem do 10 W. Týž příděl za
shodných podmínek předpokládá i
připravované nové znění vyhlášky.
V uvedeném kmitočtovém pásmu i
nadále probíhá radioamatérský
provoz, zejména při mezinárodních
radioamatérských závodech a
soutěžích.
2. V dokumentu „Připomínky a
stanoviska uplatněné k návrhu
opatření obecné povahy – části
plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/7/06.2019-5 pro
kmitočtové pásmo 2700–4200
MHz“ je na naší připomínku
uvedeno, že „Předmětná úprava
v plánu využití spektra nemění
podmínky využití spektra
amatérskou službou a
nevylučuje například postup,
který subjekt navrhuje“.

Datum: 2. července 2020
Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby:
Ing. Jiří Šanda, předseda
Podpis oprávněné osoby):

Návrh změny
Posunout hranici, do které
platí Doplňková úroveň
„A“ z 3400.000 MHz na
3401,000 MHz. Tato
úprava bude umožňovat
alespoň v omezeném
míře v úseku širokém 1
MHz amatérský provoz na
neinterferenční bázi.

