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NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI 

žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní elektronických 

komunikací a přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 

MHz společností T-Mobile Czech Republic a.s,, O2 Czech Republic a.s a Vodafone Czech Republic a.s 
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Český telekomunikační úřad („ČTÚ“) dne 25. 1. 2017 na svých internetových stránkách zveřejnil záměr změny přídělů 

rádiových kmitočtů výše uvedených společností a vyzval k zaslání připomínek. Společnost Vodafone vítá možnost se 

k těmto návrhům vyjádřit. Níže uvádíme naše připomínky a komentáře. 

 

 

Nutnost jasného nastavení procesu a eliminace rizik 

 

Společnost Vodafone předně uvádí, že z technického pohledu je připravena provést přeladění příslušné části mobilní 

sítě do nového rozsahu kmitočtů nejpozději do 4 týdnů po té, co bude interně rozhodnuto o započetí tohoto procesu. 

Pro interní rozhodnutí o započetí tohoto procesu je však nutné naplnit právní předpoklady tak, aby nevznikala pro 

společnost Vodafone nepřiměřená rizika z důvodu právní nejistoty ohledně tohoto závažného kroku. 

 

Společnost Vodafone v rámci konzultace považuje za potřebné zdůraznit své očekávání, že postup ČTÚ pro samotné 

provedení změn přídělů rádiových kmitočtů všech dotčených společností bude takový, že: 

 

a) Ke změně přídělů všech dotčených společností (tj. O2, T-Mobile a Vodafone) dojde v jeden stejný okamžik 

b) Bude poskytnuta přiměřená doba pro samotné provedení přeladění kmitočtů. 

 

Společnost Vodafone chápe, že by za určitých předpokladů bylo možné provést přeladění do cílového rozsahu kmitočtů 

před změnou přídělů rádiových kmitočtů, a to na základě změny individuálního oprávnění k využívání kmitočtů vydané 

se souhlasem stávajícího držitele přídělu pro předmětný kmitočtový rozsah ve smyslu § 17 odst. 5 písm. b) zákona o 

elektronických komunikacích (ZEK). Předpokládáme rovněž, že toto využívání na základě souhlasu by bylo (ve vztahu 

ke stávajícímu držiteli přídělu) bezúplatné. Avšak bez jistoty, že využívání rádiových kmitočtů na základě individuálního 

oprávnění se souhlasem stávajícího držitele přídělu nebude trvat nepřiměřeně dlouhou dobu, není společnost Vodafone 

připravena proces zahájit, neboť v takovéto situaci není zajištěna dostatečná právní jistota zejména ohledně všech 

podmínek využívání dotčených rádiových kmitočtů. Společnost Vodafone je pak na základě pravomocného rozhodnutí 

o změně přídělu všech dotčených společností (tj. O2, T-Mobile a Vodafone) připravena zahájit proces přeladění 

relevantní části sítě do nového kmitočtového rozsahu. Vzhledem k tomu, že nabytí právní moci nebude možné zcela 

nepochybně stanovit na konkrétní datum v předstihu, bude rovněž nutné např. odložením účinnosti změny 

kmitočtových rozsahů poskytnout všem stranám dostatečný čas na zajištění příslušných změn individuálních 

rozhodnutí a případně získání souhlasů dotčených držitelů přídělů. 

 

Návrh společnosti Vodafone 

 

Navrhujeme, aby ČTÚ postupoval tak, že rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů všech zúčastněných 

společností nabyde právní moci v den (datum) shodný pro každou z dotčených společností a zároveň aby 

účinnost změny kmitočtových rozsahů nastala až 30 den od data nabytí právní moci rozhodnutí. 
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