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Český telekomunikační úřad  
Sokolovská 219 
225 02 Praha 025 

Doručeno elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu podatelna@ctu.cz. 

 dne / date 24. 2. 2017 

 věc / re Připomínky vznesené v rámci konzultace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro 
zajištění veřejné mobilní sítě 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., čj. 
ČTÚ-3 626/2017-613. 

   

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK, STANOVISEK A NÁZORŮ 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: T-Mobile Czech Republic a.s. 

 Tomíčkova 2144/1 

 148 00 Praha 4 

IČ: 649 49 681 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Ing. Eva Nemeshegyi 

 Senior specialista regulace 

 mobil: +420 603 423 126 

 e-mail: eva.nemeshegyi@t-mobile.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Eva Nemeshegyi 

 Senior specialista regulace 

 mobil: +420 603 423 126 

 e-mail: eva.nemeshegyi@t-mobile.cz 

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: Níže uvedené připomínky neobsahují 
obchodní tajemství nebo důvěrné informace. 
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I. PŘIPOMÍNKY vznesené v rámci výzvy k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně 
přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě 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.  

  Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále pouze „T-Mobile“) požádala o změnu specifikace rádiových 
kmitočtů v přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací vydaném dne 
1. 8. 2005 pod čj. 26822/2005-613/II. vyř. ve znění pozdějších rozhodnutí a přídělu rádiových kmitočtů 
k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz vydaném dne 21. 2. 2014 pod 
čj. ČTÚ-77 777/2013-613/XL. vyř. (dále jen „Příděly“). 

    

T-Mobile ke své žádosti o změnu Přídělů uplatňuje následující připomínky: 

1. 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 „Aukce 2016“) a jako na nedílnou součást tohoto procesu na ní musí být vždy nahlíženo. 

 
 
2. 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 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 

Připomínka T-Mobile: 

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 
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nepřetržitého poskytování služeb v §61 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů (dále jen „ZOEK“). 

 

3. 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 ZOEK 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 ZOEK ; nebo 

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. 

Připomínka T-Mobile: 

Společnost T-Mobile z výše uvedených důvodů navrhuje, aby Český telekomunikační 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. 

 

4. Závěrem uvádíme, že právě pro výše uvedené důvody není možné se na takto komplexní proces, jakým 
refarming beze sporu je, připravit s předstihem, neboť pro svoji náročnost vyžaduje maximální aktuálnost, 
zejména co se týče technických informací o jednotlivých sítích. Nakonec ani samotné vyhlášení Aukce 2016 
neobsahovalo žádný bližší harmonogram procesu následujícího po podání žádostí o změnu Přídělů. 
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II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU: 
Neuplatňujeme. 

 

 

 

V úctě, 

Ing. Eva Nemeshegyi 

senior specialista regulace 
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