
Příloha 1 

Povolovací podmínky pro přenos dat v pásmu 2,4 až 66 GHz: 

 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 

1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě 

výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 

odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 a 12 zákona vydává opatřením obecné povahy. 

 

všeobecné oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12k využívání rádiových kmitočtů a k provozování 

zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz. 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Podmínky provozování přístrojů1),2) vztahující se na využívání rádiových kmitočtů a provozování 

vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat3) (dále jen „stanice“) fyzickými nebo 

právnickými osobami stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona.4) 

 

Článek 2 

Konkrétní podmínky 

a) stanici lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů; 

b) technické parametry stanic jsou: 

 



c) stanice musí dodržet maximální vyzářený výkon e.i.r.p. a maximální střední spektrální hustotu 

při libovolné kombinaci výstupního výkonu vysílače a použité antény; 

 

d) stanice nesmějí být provozovány s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a s 

převaděči; 

 

e) stanice v pásmech c a d musí být vybaveny automatickou regulací výkonu, která průměrně 

poskytuje činitel potlačení rušení alespoň 3 dB oproti maximálnímu povolenému výstupnímu 

výkonu uvedených systémů. Není-li automatická regulace výkonu použita, snižuje se maximální 

povolený střední e.i.r.p. a odpovídající mez střední hustoty e.i.r.p. pro pásma c a do 3 dB; 

 

f) v pásmech c,d a f musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které 

poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách9). 

Technologie potlačení rušení v pásmech c a d musí vyrovnávat pravděpodobnost výběru 

konkrétního kanálu ze všech dostupných kanálů, aby se v průměru zajistilo rovnoměrné 

rozprostření zátěže spektra a aby byl zajištěn provoz slučitelný se systémy rádiového určování; 

 

g) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech; 

 

h) provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými 

stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k 

využívání rádiových kmitočtů nebo jinými stanicemi pro širokopásmový přenos dat. Případné 

rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou. Nedohodnou-li se, postupuje se podle § 

100 zákona, případně zastaví provoz ten uživatel, který uvedl do provozu stanici způsobující rušení 

později; 

 

i) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna. 

 

Článek 3 

Závěrečné ustanovení 

 

Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších 

předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 

10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003. 



Článek 4 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/12/06.2010-9 k využívání rádiových kmitočtů a k 

provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo 

OFDM v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz ze dne 2. června 2010, zveřejněné v částce 11/2010 

Telekomunikačního věstníku. 

 

Článek 5 

Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v 

Telekomunikačním věstníku. 



Příloha 2   

Fotografie zapojeného zařízení: 

 

 


