
 

             
                                                                                                         

Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219 
P. O. Box 02 
225 02  Praha 025 
 
  

 
 
Věc: Připomínky společnosti České Radiokomunikace a.s. k Vyhlášení výběrového řízení za 
účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických 
komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 

Vyhlášení výběrového řízení za účelem 
udělení práv k využívání rádiových 
kmitočtů pro zajištění sítí elektronických 
komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz 
 
 

 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: 
 

České Radiokomunikace a.s.     
se sídlem Skokanská 2117/1     
169 00 Praha 6 - Břevnov     

IČ 247 38 875       

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

František Smejkal,  
Senior specialista pro regulatorní služby  
Tel.: +420 242 417 158 
Mob.: +420 739 385 902    
Fax: +420 242 417 595        
E-mail: f.smejkal@radiokomunikace.cz                     

 
 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:  

Uvedené připomínky neobsahují 
obchodní tajemství a důvěrné informace 

 
 
Datum: 9. 12. 2016 



 

             
                                                                                                         

Český telekomunikační úřad vyzval dne 11. listopadu 2016 na svých webových stránkách k 

uplatnění připomínek k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových 

kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz (dále jen 

„Aukce“). 

 

 Společnost České Radiokomunikace a.s. se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – 

Břevnov, IČO: 247 38 875 (dále jen „CRA“) uplatňuje možnost připomínkovat Českým 

telekomunikačním úřadem (dále jen „ČTÚ“) zveřejněné podmínky Aukce. 

 

A. Obecné připomínky 

Současně nastavené podmínky Aukce jsou nevyhovující, protože nastavené spektrální limity 

zcela rezignují na soutěžní chování v Aukci a na vytvoření konkurenčních podmínek. Rozvojová 

kritéria směřují k hromadění kmitočtového spektra a k jeho neefektivnímu využívání, což je proti 

zásadám využívání kmitočtového spektra, které vymezuje zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích. Nastavené podmínky Aukce zvýhodňují Stávající operátory a prostor pro nového 

operátora je znevýhodněn a limitován. 

 

 

B. Konkrétní připomínky – nové - zásadní 

1. Textace Aukce: Bod 7.4 Podmínky účelného využívání rádiových kmitočtů/   

 Pro účely využívání rádiových kmitočtů jsou specifikována závazná kritéria z hlediska naplnění 

podmínek účelného využívání rádiových kmitočtů získaných v tomto Výběrovém řízení: 

Velikost obce  

Rozvojová kritéria 
platná v období od 3 

let od právní moci 
rozhodnutí o udělení 

přídělu do 5 let od 
právní moci 

rozhodnutí o udělení 
přídělu 

Rozvojová kritéria platná v období od 5 let od 
právní moci rozhodnutí o udělení přídělu po 

celou zbývající dobu platnosti přídělu 

Minimální počet 
pokrytých obcí dle 
přílohy 4 Vyhlášení 

Minimální počet 
pokrytých obcí dle 
přílohy 4 Vyhlášení 

Minimální počet 
pokrytých okresů ČR 

obce s počtem 
obyvatel ≥ 2000 a < 

5000 
x 40 % obcí 30 okresů 

obce s počtem 
obyvatel ≥ 5000 

10 % obcí 45 % obcí 30 okresů 



 

             
                                                                                                         

Ve vypořádání připomínek z 5. 5. 20161 (str. 19 Úřad uvádí, že upraví podmínky - rozvojová 
kritéria  Aukce následovně: 
  
Vypořádání: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avšak v nových podmínkách, které jsou předmětem této veřejné konzultace,  je uvedeno  něco jiného 
– jde o počet let, místo 4 let je uvedeno 5. Tzn. nové podmínky nejsou v souladu s vypořádáním ze dne 5. 5. 
2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-online/49745/soubory/20160505-vyporadanipripominek3600vk2.pdf 

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-online/49745/soubory/20160505-vyporadanipripominek3600vk2.pdf


 

             
                                                                                                         

C. Konkrétní připomínky – původní (aktualizované) - zásadní 

 

1. Textace Aukce: Bod 6.1 Pásmo 3,7 GHz/      

Rádiové kmitočty v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz budou rozděleny do pěti abstraktních bloků o velikosti 40 
MHz (8 kanálů o šířce 5 MHz).  
Ve Výběrovém řízení budou přiděleny následující kmitočtové úseky (jsou uváděny okraje kmitočtových 
kanálů):  
 

Identifikátor rádiového 
kmitočtového úseku  

Kmitočtový rozsah v MHz  Velikost úseku v MHz  

A  3600–3640  40  
B  3640–3680  40  
C  3680–3720  40  
D  3720–3760  40  
E  3760–3800  40  

 

Pro podávání nabídek na rádiové kmitočty je pro Žadatele, kteří nejsou Stávajícími operátory, stanoven 

maximální spektrální limit tak, že celkové množství rádiových kmitočtů přidělené jednomu takovému 

Žadateli na základě tohoto Výběrového řízení nesmí překročit 80 MHz. 

Pro podávání nabídek na rádiové kmitočty je pro Žadatele, kteří jsou Stávajícími operátory, stanoven 

maximální spektrální limit tak, že celkové množství rádiových kmitočtů přidělené jednomu takovému 

Žadateli na základě tohoto Výběrového řízení nesmí překročit 40 MHz. V případě, že na základě 

vyhodnocení prvního Aukčního kola dojde k situaci, kdy Nabídku nepodá ani jeden Účastník aukce, který 

současně není Stávajícím operátorem, bude spektrální limit pro Stávající operátory zvýšen na 80 MHz pro 

všechna následující Aukční kola. V takovém případě by platilo, že celkové množství rádiových kmitočtů 

přidělené jednomu Žadateli, který je současně Stávajícím operátorem, nesmí překročit 80 MHz.  

 

Návrh (navrhujeme textaci změnit):  

Rádiové kmitočty v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz budou rozděleny do tří abstraktních bloků o velikosti                
2 x 80 MHz (16 kanálů o šířce 5 MHz) a 1 x 40 MHz (8 kanálů o šířce 5 MHz).  
Ve Výběrovém řízení budou přiděleny následující kmitočtové úseky (jsou uváděny okraje kmitočtových 
kanálů):  

 
Identifikátor rádiového 
kmitočtového úseku  

Kmitočtový rozsah v MHz  Velikost úseku v MHz  

A  3600–3680  80  
B  3680–3720  40  
C  3720–3800  80  

 



 

             
                                                                                                         

Pro podávání nabídek na rádiové kmitočty je pro Žadatele, kteří nejsou Stávajícími operátory, stanoven 

maximální spektrální limit tak, že celkové množství rádiových kmitočtů přidělené jednomu takovému 

Žadateli na základě tohoto Výběrového řízení nesmí překročit 80 MHz.  

Pro podávání nabídek na rádiové kmitočty je pro Žadatele, kteří jsou Stávajícími operátory, stanoven 

maximální/minimální spektrální limit tak, že celkové množství rádiových kmitočtů přidělené jednomu 

takovému Žadateli na základě tohoto Výběrového řízení nesmí překročit 80 MHz a současně nesmí být 

méně než 80 MHz. V případě, že na základě vyhodnocení prvního Aukčního kola dojde k situaci, kdy 

Nabídku nepodá ani jeden Účastník aukce, který současně není Stávajícím operátorem, bude maximální 

spektrální limit pro Stávající operátory zvýšen na 100 MHz pro všechna následující Aukční kola. V takovém 

případě by platilo, že celkové množství rádiových kmitočtů přidělené jednomu Žadateli, který je současně 

Stávajícím operátorem, nesmí překročit 100 MHz.  

 

Odůvodnění:  

Změnu textace pasáže týkající se spektrálních limitů společnost CRA považuje za zcela nutnou, a to 

s ohledem na aktuální stav trhu. Navržená úprava společností CRA  je více prokonkurenční a umožní 

v Aukci soutěžit Stávajícím operátorům, přičemž v rámci prohloubení konkurence je dána možnost účasti 

novým subjektům, pro něž je vyhrazen blok 40 MHz. Bez více soutěžního nastavení spektrálních limitů by 

došlo k Aukci, kde si Stávající operátoři „rozeberou“ spektrum pouze za vyvolávací cenu a dojde tak (jak je 

známo z nedávné historie) k hromadění spektra. To by bylo podpořeno i poměrně mírně nastavenými 

rozvojovými podmínkami. 

Navržení abstraktních bloků v aukci jako celoplošných bloků považujeme za adekvátní. Nedojde takto 

k fragmentaci spektra, kmitočtové spektrum bude efektivněji využíváno a v neposlední řadě bude 

snadnější eliminovat interference v hraničních pásmech mezi jednotlivými uzly nebo regiony. 

 

 


