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Vypořádání připomínek k 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 společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., žádosti o vydání 
rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz 
a 2600 MHz společnosti O2 Czech Republic a.s. a žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových 
kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz společnosti Vodafone 
Czech Republic a.s.  
zveřejněno pod čj. ČTÚ-3 625/2017-613 až ČTÚ-3 627/2017-613 

Seznam doručených připomínek 
Zkratka Subjekt Podáno dne 

TMO T-Mobile Czech Republic a.s. 24. 2. 2017 
VOD Vodafone Czech Republic a.s. 24. 2. 2017 

 

Vypořádání připomínek 
Č. Subjekt Připomínka Vypořádání 

1 TMO Především konstatujeme, že žádost o změnu Přídělů byla předložena na 
základě závazku refarmingu, který společnost T-Mobile převzala v rámci 
výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů 
k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz 
vyhlášeném dne 8. 2. 2016 pod čj. ČTÚ-1/2016-613 (dále jen „Výběrové 
řízení“) a jako na nedílnou součást tohoto procesu na ní musí být vždy 
nahlíženo. 
V této souvislosti chceme opětovně upozornit, že proces refarmingu je 
technicky a administrativně velmi náročný, vyžadující alokaci značných 
finančních a lidských zdrojů. Technickou náročnost celého procesu 
prezentoval T-Mobile opakovaně na jednání se zástupci Českého 
telekomunikačního úřadu, a rovněž také na společném jednání dotčených 
operátorů a Českého telekomunikačního úřadu. Zejména prezentoval, že 
proces refarmingu v sobě nese několik dílčích kroků a v případě společnosti 

Částečně akceptováno. 
Úřad při stanovení harmonogramu refarmingu v přiměřené míře zohlední 
závěry uvedené analýzy společnosti T-Mobile, které byly doručeny Úřadu 
dne 6. 3. 2017. Úřad však současně konstatuje, že povinnost provedení 
refarmingu byla všem držitelům přídělů, tedy i společnosti T-Mobile známa 
již od ukončení aukční části Výběrového řízení a konkrétní cílové rozdělení 
kmitočtů v pásmu 1800 MHz Úřad držitelům přídělů oznámil již dne 
16. 12. 2016. 
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T-Mobile je navíc ztížen skutečností, že v pásmu 1800MHz provozuje GSM 
síť, v rámci které má na některých BTS nainstalovány úzkopásmové 
předzesilovače, které v případě refarmingu budou vyžadovat fyzickou 
výměnu. Maximální celkovou časovou náročnost T-Mobile odhaduje na 28 
týdnů. K zahájení vlastního procesu refarmingu je nezbytná analýza, jejíž 
hlavním účelem je technická analýza proveditelnosti, zejména pak přesná 
identifikace BTS s předzesilovači a popsání, zda je možné proces refarmingu 
uskutečnit v několika fázích či nikoliv. T-Mobile konstatuje, že tato analýza 
bude dokončena nejpozději v prvním týdnu měsíce března. 
Dalšími dílčími kroky v celém procesu refarmingu jsou zejména: 

 objednávka a dodávka hardwaru; 

 fyzické nahrazení nevyhovujícího hardwaru na vybraných sitech; 

 konfigurace a optimalizace. 
T-Mobile žádá Český telekomunikační úřad, aby bral v potaz celkovou 
náročnost procesu a tu dále zohlednil v rámci procesu vydávání nových 
Přídělů tak, aby v prvé řadě mohla být dodržena zákonná povinnost 
nepřetržitého poskytování služeb v §61 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
(dále jen „zákon“). 

2 TMO Protože vyhověním žádostem o změnu Přídělu pozbydou platnosti stávající 
Příděly a individuální oprávnění ke dni nabytí účinnosti nových přídělů, je 
nezbytné proces refarmingu ošetřit po procesní stránce tak, aby na základě 
rozhodnutí správního orgánu nedošlo následně k porušení citovaného § 61 
odst. 1 zákona ze strany operátorů, tedy je třeba zajistit právní kontinuitu 
přídělů a individuálních oprávnění. 
V zásadě jsou možné dva scénáře: 

a. Český telekomunikační úřad vydá všem žadatelům o změnu Přídělů 
pravomocné nové příděly a příslušná individuální opatření 
k jednomu shodnému datu ještě před provedením samotného 
refarmingu pásma 1800MHz a současně k témuž datu žadatelé 
o změnu Přídělů udělí souhlas s dočasným využitím jejich pásma 
jiným žadatelem o změnu Přídělu v souladu s §22 odst. 5 zákona; 
nebo 

Akceptováno. 
Závěry technické analýzy společnosti T-Mobile byly Úřadu doručeny dne 
6. 3. 2017, tedy před datem zveřejnění tohoto vypořádání připomínek 
a před vydáním rozhodnutí ve věci. Úřad k této doplňkové informaci, ve 
které společnost T-Mobile upřesnila předpokládané termíny pro provedení 
přeladění vysílačů, při vydání rozhodnutí též přihlédne. 
Harmonogram jednotlivých kroků refarmingu bude projednán na společném 
ústním jednání všech účastníků řízení (tj. držitelů přídělů). 
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b. Český telekomunikační úřad vydá všem žadatelům o změnu Přídělů 
nové příděly a příslušná individuální opatření s odloženou právní 
účinností, a to ke shodnému datu technického provedení 
refarmingu pásma 1800MHz. 

Obě varianty v sobě obsahují neznámé faktory, které ovšem zcela bez 
pochyby odstraní výše zmiňovaná technická analýza T-Mobile. 
Společnost T-Mobile z výše uvedených důvodů navrhuje, aby Český 
telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) žádostem o změnu Přídělů vyhověl 
až poté, co: 

1. budou známy závěry technické analýzy společnosti T-Mobile; 
2. dojde ke stanovení časového harmonogramu refarmingu jak po 

technické, tak po administrativněprávní stránce; 
3. tento časový harmonogram bude projednán a zafixován se všemi 

zúčastněnými stranami. 
3 VOD 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 Úřad 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. 

Částečně akceptováno. 
Úřad vydá rozhodnutí o změně všech dotčených přídělů ve společném řízení 
společným rozhodnutím dle § 140 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád. Toto zaručuje, že k právní moci změny přídělů všech dotčených 
společností (podle jimi podaných žádostí) dojde ve stejný okamžik. Tím bude 
vyloučena možnost vzniku současných práv dvou subjektů ke stejnému 
rádiovému spektru v případě, že by kterýkoliv účastník řízení využil 
opravných prostředků. 
Úřad současně vydá uvedené rozhodnutí o změně přídělů s odložením 
vykonatelnosti na konkrétní den tak, aby stanovené datum vykonatelnosti 
odpovídalo požadované lhůtě 30 dní.  
Dle názoru Úřadu není vhodné, s ohledem na další nezbytné administrativní 
kroky (tj. zejména nutnost současného vydání souvisejících individuálních 
oprávnění), stanovit vykonatelnost rozhodnutí pouze lhůtou 30 dní od data 
právní moci rozhodnutí, vzhledem k tomu, že toto datum není předem 
známo. 
Harmonogram jednotlivých kroků refarmingu bude projednán na společném 
ústním jednání všech účastníků řízení (tj. držitelů přídělů). 



Vypořádání připomínek ve veřejné konzultaci k upravenému návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění 
sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz 

Stránka 4 z 4 
 

Č. Subjekt Připomínka Vypořádání 

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. 
Navrhujeme, aby Úřad 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. 

 


