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Název návrhu dokumentu ke konzu|taci: 1[ -n5. ?Ů17 N9,/ -.-,

l\ mu"*

,,Vyhtášení výběrového řízetlí za účelem udělení prav k využívání rácliových kmítočtťt l
k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, ]B00 MHz a 2600 MHz,,

Identifikační údaje dotčenóho subjektu:

Jun Hustik, předseda podvýboru pro elektronické
komunikace o ICT průmysl PurIamentu ČR

Poslaneckú sněmovna
Sněmovní 4
118 26 Prslta I
telefon: 731 60 38 63

/v.zatt 11

e-mo i I : h us a k i(dtt s tt. c z

,r,.ro;- L/ !
Datum:

oprávněná osoba: Jun Hustik

Podpis oprávněné osoby:

Jako předseda podvýboru pro elektronické komunikace a lCT průrnysl Parlamentu CR
pokládám za povinnost účastnit se veřejné konzultace k návrhu dokumentu .'Vyhlášení
výběrového řízení za účelern udělení práv k vyuŽívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejne
korrrunikační sítě v pásmech 800 MHz. l800 MřIz a2600 MHz,' (tlúle jen 

', 
Núvrh podnlínek

aukce'.). Podvýbor pro elektronické korrrunikace a ICT průmysl vznikl v tonrto volebním
období (od roku 2010) vťlbec poprvé na půdč Poslanecké snčmovny. Stanovil jsem ptt
vzájemně provázaných priorit' ve kterých by měl Podvýbor působit především:

1. Zajistit vysokou ochranu spotřebite|e.

2. Snížit ccny za mobi|ní služby až o 50oÁ (nikoliv Íupolr cenoýou regulací' ale
zostřením konkttrence na trhu spolu s důslednou kontrolou plnění všech
povinností vyplývajících ze zókona, případné regulace nebo jiných opatření
CTU vůči mobilním operátorům),

3. Posí|it konkurenci _ ideálně vstupcm nového mobi|ního operátora.
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4. Zvýšit kva|itu služeb a rozšÍřit na ce|ou ČR levný a rych|ý mobilní internet.

5. ,oRozhýbato. te|ekomunikačnÍ trh a zajistit jeho d|ouhodobý zdravý rozvoj.

Návrh podminek aukce se přímo nebo částečně dotýká dokonce hned čtyř priority Podvýboru.
proto vítáme možnost přispět do diskuze, která. jak věříme' povede k takovému zkvalitnění
Návrhu podrnínek aukce, Že priority Podvýboru Samotný výsledek aukce naplní. Pro budoucí
kor-kurenční prostředí na českém telekomunikačním trhu, jehož |unkčnost přímo ovlivňuje
cenu a kvalitu sluŽeb, je výsledck aukce naprosto stěŽejní. Z mého poh|edu je zejmena Český
tc|ckomunikační úřad (ČTÚ) zot|povědný za dnešní neutěšený stav konkurenčního
prostředí českého telekomunikačniho trhu a tím pádem vysoké ceny za mobilní služby a
horší s|užby a scrvis pro zákazniky. Zdůrazňuji, Že pokud aukce nějakým způsobem
nenarr|ní cíle aukce vytýčené v bodě 3.2. dokumentu Návrhu podmínek aukce (zejména
l, odrťižce ,,podpora hospodářské sotttěže v oblasti mobilních služeb s dopadem na celý trh
elektroniclEch komunikací' což ye svém díisledktt bude znamenat přínos pro koncového
uživatele,, : zlepšení služeb a lepší technologie za dostt'tpné ceny)' bttdll apelovat na celkové
nřehodnocení rolc a dosavadniho působení Č1 Ú.

Jako předseda Podvýboru pro elektronické komunikace a lCT průmysl vyzývám Ceský
te1ekomunikační úřad, aby:

a) připravoval nastavcní podmínek aukce tak. aby na českém telekomunikačním trhu
doš]o:

a. ke zvýšení kvality služeb'
b. k posilení konkurence _ idcálnč vstupcm novóho plnohodnotného

mobi|ního operátora;
b) při vypořádání připomínek z veřejl-ré konzultace rnaximálně přihlédnuI

k připomínkám vedoucím ke zvýšcní míry investic do sektoru elektronických
komunikací a posílení konkurcnčního prostředí na trhu,

c) upravi| podmínky aukce tak, aby upřesnil metodiku stanovení ceny za
velkoobchodní přístup a národní roaming a metodiku řcšeni sporů mezi
operátory v případě plr,rění povinrrostí rrárodního roamingu a velkoobchodní nabídky,

d) zohlednil v podmínkách aktuální ekonomickou situaci a umožnil vítězům aukce
zaplatit ccnu za příděl vc sp|átkách.

e) po vypořádání připorrrínek z veřejné konzultace připravil aukci tak, aby spotřebite|é
v Ceské republice měli co ncjdříve možnost využívat veškerých výhod
techno1ogickó inovace mobilních datových sluŽeb za příznivé ceny.

Po<lvýbor, jako součást státního legislativního orgánu'- nemůže a ani nemá kapacitu detai]ně

navrhnout všechny připomínky. Vyzývám proto CTU, aby výše uvedené všeobecné
připomínky a) až e) zohlednil při zapracování připomínek do výsledné podoby celého
dokumentu podmínek aukce.

o tl ťtvo dně ní vš e o be c ný c lt tl ř i po m h e k :

Nezohledněním všeobecných připomínek nebudou naplněny ani cíle aukce, ani nebudou
rraplněny cíle strategického vládního dokumentu Digirá|ní Česko. Ve výsledku bude postiŽeno
české hospodářství i koncový zákazník. Ve finále nebude českému zákazníkovi špičková
teclrnologie LTE k dlouhodobému užitku, protoŽe nejvyšší přidělenou měsíční kapacitu



nabízenou operátory vyčerpá Za několik hodin či dnů a po zbytek měsíce bude mít
vysokorychlostní internet operátorem',přiškrcen...

Avšaknad tyto všeobecné přípomínky si dovoIuji navrhnout ještě tyto konkrétní připomínky:

l . kclnkrétní při1.;onlínka'.

bod 3'2. Cíle výběrového řízeni:

Návrh podmínek aukce v současném znění je nedostatečný. aby vedl k naplnění
těchto cí1ů.

odtivodnění l. konkrétní nřipomínkv:

Pro splnění cílů je nutrré nastolit skutečnou konkurenci na trhu elektronických
komunikací. Konkurenci však lze vytvořit jedině Vstupem dalších hráčů na hřiště
vstupu nového operátora na telekomunikační trh. Pokud nikdo nevstoupí, bude mít
výsledek aukce na ozdravení trhu pouze minimální dopad. Vytvořené podrnínky dle
současného Návrhu podmínek aukce jsou pouze ťormální. Dle rrrého názoru musí bý
vytvořeny takové atraktivní podmínky, aby nový operátor přišel ."sám.. nalákán
těmito podmínkarni' obávám se, Že oslovování telekomunikačních firem a nabízení
.,neatraktivního zboŽí.. nepovede k Žádnému výsledku a žáclný nový operátor zde
nakonec investovat nebude.

2' konkrétní připontínka.

bod 4.1.1. Cí|e výběrového řízení:

Navrhuj i text Návrhu podmínek aukce .'Pro podávóní nabídek pro kmitočty z ptisma
B00 MHz je Stanoven ntaximální limi| |clk, aby objem spektra získaný v tomto
výběrovém řízení nepřeh'očil 2 x 15 MHz...nahradit novým textem:

,,Pro potltivdní nabídek pro kmitočty z púsmo 800 MHz je stanoven maximáIní linit
tak' aby objem spektra 7ískaný v tomto výběrovém řízení v souhrnu s objemem
kmitočtit v pcismu 900 MHz nepřekročil 2 x 20 MHz.,,

o tl tivo clně n í 2. ko n k rét n í p ři po mín ky :

Tírnto zpťlsobem lze stanovit jednu z mínimálních, skutečně atraktivních podmínek
pro vstup nového operátora. Bez tohoto opatření je šance vstupu nového hráče na trh
téměř nulová, coŽ ve výsledku povede k nenap|nění Cílů výběrového řízení v bodu
3.2., a český zákazník se v následujících 1 5 letech nedočká výrazných změn zejména
cenové dostupnosti' dostatečné kvality a neomezené kapacity!

3 ' konll'étní Dřioomínka.

bod 5.3.1. Rozvojová kritéria pro využívání rádiových kmitočtů v pásmu 800
MHz



Navrhuji text Návrhu podmínek aukce ,, Držitel přídělt't v pdsmu 800 MHz si může
v období před uplynutím lhťtty uvedené v písmentt d) započítávat do plnění povinností
pokrytí specifikovaných v písmenu b) i služby pclskytované na veřejné komttnikační síti
S ýyužilím rádiových kmitočtů v pásmtt 2100 MHz (3G slttžby), pokud tyto služby
umožňují zúkazníkům vysokorychlostní připojení v kvalitě tnedené v písmenu b),,'
odstranit a tímto tuto podmínku zrušit. Adekvátně se však musí rozšířit povinnost
národního roamingu d|e kapitoly 5.7.l.' aby případný nový operátor neby|
v žádném případě poškozcn.

odůvodnění 3. konkrétní připomínkv:

Toto ustanovení je přímo V rozporu s cíli aukce vytvoření podmínek pro
technologickou inovaci : budování sítí 4. generace (4G,1. Uřad zďazením tohoto
ustanovení do Návrhu podmínek aukce přímo nesmyslně .,nahrává do karet..
dosavadním mobilním operátorům. Tito nemají.ani po 10letech dobudováno pokrytí
3G a zachováním tohoto ustanovení by jim Uřad dovolil zpozdit i budování 4G'
Aukce musí splňovat své cíle a ČTÚ proto musí udělat maxlmum.


