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I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ:
(připomínky jsou řazené podle důležitosti pro APKT)

1. Uvedení konkrétního ustanovení návrhu opatření, kterého se připomínka týká:
závěrečný odstavec článku 5.7.2 (str. 36):
Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:
text „v délce minimálně 2 let“ nahradit textem „v délce minimálně 5 let“ a doplnit explicitně, že 
„opakované žádosti oprávněných zájemců jsou možné“.
Odůvodnění:
Na rozdíl od národního roamingu, kde se předpokládá postupná výstavba vlastní sítě, je u 
velkoobchodní nabídky přístupu nutné zajistit oprávněným zájemcům stabilní podnikatelské 
prostředí odpovídající celé době trvání práv k využívání přidělených kmitočtů. Stávající znění 
by implikovalo situaci, že činnost MVNO je jen přechodnou záležitostí (po uplynutí 2 až 12 let 
by jejich činnost mohl mobilní operátor jednostranně ukončit), a to by se promítlo do zájmu o 
využívání služeb MVNO i do jejich cenové politiky. Domníváme se, že omezení 
velkoobchodní nabídky jen na nově přidělované kmitočty a dlouhé lhůty pro uzavření 
velkoobchodních smluv jsou samy o sobě více než dostatečným omezením pro činnost 
MVNO v ČR.

2. Uvedení konkrétního ustanovení návrhu opatření, kterého se připomínka týká:
Příloha 6, odst. 4.2a, 4.2.b
Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:

Změnit pořadí a formulaci těchto odstavců následovně:

4.2 Rušení pronikáním rušícího signálu do systému rozvodu

a) vzhledem k velkému počtu účastníků přebírajících signál z jedné HS je třeba ochránit 
televizní kabelové rozvody (TKR) od rušení signálem LTE vhodným umístěním a nastavením 
EIRP HS LTE po dohodě s provozovatelem lokálního TKR. 

b) pokud dojde k rušení TKR pronikáním signálu LTE se stejným kmitočtem, potřebná 
ochranná opatření provede provozovatel TKR na náklady provozovatele rušícího radiového 
zařízení LTE.

Odůvodnění:
Za nejlepší řešení problému možného rušení TKR pronikáním signálu vyzařovaného HS sítě 
LTE v dané lokalitě je konsultace budoucího provozovatele LTE s provozovatelem TKR v 
daném místě při dodržení platných norem. Nedoporučujeme zavádět termín "dominantní 
provozovatel TKR" ani specifikovat velikost TKR počtem obsluhovaných zákazníku, protože 
ten se může s časem výrazně měnit. Považujeme za logické, aby potřebné dodatečné 
úpravy TKR pro zamezení rušení jeho provozu provedl provozovatel TKR, avšak náklady 
tímto vyvolané uhradil provozovatel sítě LTE. Tato povinnost jej současně bude nutit hledat 
řešení, jak případné rušení TKR ve spolupráci s jeho provozovatelem minimalizovat.

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ:
(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.)

APKT jako representant širokopásmových přístupových operátorů dlouhodobě usiluje o 
možnost rozšířit nabídku poskytovaných služeb svým zákazníkům i o mobilní a 
konvergované služby. Začlenění závazku velkoobchodní nabídky do podmínek připravované 
aukce odpovídá trendům liberalizace trhů elektronických komunikací a proto ji plně 
podporujeme. Je však zřejmé, že toto opatření nebude postačovat k naplnění deklarovaných 



cílů posílení hospodářské soutěže a podpory technologických inovací a další opatření 
regulátora na trhu mobilních služeb budou nezbytná.

APKT má rovněž zájem o to, aby změnou užívání kmitočtů v rámci tzv. digitální dividendy 
nedocházelo ke snižování kvality distribuce TV programů včetně šíření v televizních 
kabelových rozvodech. 




