
































Oduvodnení

Úrad vydává k provedení § 9 zákona všeobecné oprávnení c. VO-R/10/10.2008-14
k využívání rádiových kmitoctu a k provozování zarízení krátkého dosahu (dále jen
"všeobecné oprávnení").

Všeobecné oprávnení vychází z principu zakotvených v zákone, z kmitoctových plánu
a harmonizacních zámeru Evropských spolecenství a nahrazuje všeobecné oprávnení
c. VO-R/1 0/03.2007 -4 zrušené clánkem 19 tohoto všeobecného oprávnení.

V clánku 2 jsou uvedeny konkrétní podmínky provozování zarízení krátkého dosahu,
které jsou pro jednotlivé druhy zarízení a pro jednotlivá kmitoctová pásma rádiových kmitoctu
specifikovány v cláncích 3 až 17. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí Evropské kon
ference poštovních a telekomunikacních správ (CEPT), zejména z dokumentu "ERC
Recommendation 70-03 Relating to the Use of Short Range Oevices (SRO)", ze smernice
Evropského parlamentu a Rady c. 1999/5/ES, o rádiových zarízeních a telekomunikacních
koncových zarízeních a vzájemném uznávání jejich shody, jakož i z požadavku vyplývajících
z výkonu správy rádiového spektra. Tato ustanovení ve smyslu clánku 18 nebrání provozu
zarízení uvedených na trh pred úcinností všeobecného oprávnení. Clánky 19 a 20 stanoví
úcinnost všeobecného oprávnení a zrušují všeobecné oprávnení c. VO-R/10/03.2007-4.

Po vydání všeobecného oprávnení c. VO-R/10/03.2007-4 vydala Evropská komise tato
rozhodnutí týkající se zarízení krátkého dosahu: Rozhodnutí komise 2008/432/ES ze dne
23. kvetna 2008, kterým se mení rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra
pro zarízení krátkého dosahu, Rozhodnutí komise 2008/671/ES ze dne 5. srpna 2008
o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitoctovém pásmu 5 875-5 905 MHz pro
aplikace inteligentních dopravních systému (ITS) prispívající ke zvýšení bezpecnost v silnicní
doprave a Rozhodnutí komise 2008/673/ES ze dne 13. srpna 2008, kterým se mení
rozhodnutí 2005/928/ES o harmonizaci frekvencního pásma 169,4-169,8125 MHz ve
Spolecenství.

Evropský radiokomunikacní výbor dále vydal dne 30. kvetna 2008 aktualizovanou verzi
doporucení CEPT ERC/REC 70-03 - Užívání zarízení s krátkým dosahem. Za úcelem
implementace techto rozhodnutí EK a doporucení CEPT provedl Úrad ve smyslu § 12
zákona v tomto všeobecném oprávnení následující zmeny oproti všeobecnému oprávnení
c. VO-R/1 0/03.2007-4:

1. CI. 6 byl rozšíren o inteligentní dopravní systémy (ITS) a bylo v nem pridáno nové
kmitoctové pásmo 5875 - 5905 GHz (pásmo f).

2. V cI. 7 byla pridána nová kmitoctové pásma pro radarové merice hladiny (pásma f až j).

3. Byly provedeny dílcí formální úpravy, zejména za úcelem sjednocení znení podmínek
s formulacemi použitými v rozhodnutích Evropské komise.

Na základe § 130 zákona a podle Pravidel Ceského telekomunikacního úradu pro
vedení konzultací na diskusním míste Úrad zverejnil dne 19. zárí 2008 návrh opatrení
obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnení c. VO-R/10/XX.2008-Y k využívání
rádiových kmitoctu a k provozování zarízení krátkého dosahu, a výzvu k podávání pripomí
nek na diskusním míste.

V rámci verejné konzultace Úrad neobdržel žádnou pripomínku.

za Radu Ceského telekomunikacního úradu:
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