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CE'T Capital s.r.o. (CET) vítá moŽnost přispět do veřejné diskuse k návrhu dokumentu
..Vyhlášení výběrového řízení za úče|em udělení práv k vyuŽívání rádiových kmitočtů k
Zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, l800 MHz a 2600 MHz,, (dále jako
,,Navrh l,yhlášeni,,). Výsledky aukce na d|ouhou dobu zce|a zásadně determinují konkurenční
prostředí na českém trhu e|ektronických komunikací a významným způsobem ovlivní růst
intemetové ekonomiky a mezinárodní ko n k u rencesc hopnosl Ceské repubIik1. Našimi
připomínkami bychom rádi podpořili naplnění zánrěru Vlády CR zqfšit mezinárodní
konkurenceschopnost Ceské republiky a přispěli k rea|izaci deklarovaných cí|ů aukce.
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Připominky CET k návrhu dokumentu ,,Vyhlášení výběrového řízení za účelem

uděIení prdv k >yužívtiní ródioých kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě
v pdsmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz":

Přinomínka č.l

Úvod

V úvodu..Návrhu vyh|ášení'' Úřad definuje následující cíle lýběrového řízení:

1. Rozvoj noqých služeb elektronických komunikací prostřednictvím bezdrátových

q'sokorychlostních sítí, zejména mobilního charakteru;

2. V;tvoření podminek pro techno|ogickou inovaci:
3. Zájištění efektivního využití jednotlivých částí kmitočtového spektra pod|e potřeb

provozovatelů veřejných komun ikačních sítí;

4. iodpora hospodářské soutěže v oblasti rnobi|ních sluŽeb s dopadem na ce}ý trh

elekironických komunikací, což ve svém důsledku bude znamenat přínos pro koncové

uživatele;
5. Vyvoření podmínek pro případný vstup dalších subjektů na trh, protože v rámci

nabízeného souboru kmitočtů bude možné získat rádiové kmitočty v rozsahu i

množství obdobnénr' ktery mají v ČR k dispozici současní poskytovate|é mobi|níctr

sIužeb.

Domníváme se, Že kmitočtové spektrum je veřejným vlastnictvím obČanů České repub|iky. za

něž je spravuje Stát, a pfoto by v bodě 3. vedle potřeb provozovatelů veřejných

komunikačních síti mě]a b1t uvedena i tato skutečnost. Navrhujeme nahradit bod 3.

následujícím textem:

"Zajišíění eÍekíivního vjužirí jednotlivých čtistí kmitočtového spektra v uijmu spotřebitelů a

podle potřeb provozovatelů veřejných komunikačních sítí;,,

V ostatním s těmito cíly souh]asíme a jejich naplnění by určitě významně přispělo k posí|ení

mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky' nebý stávající situace na českém trhu

elektronických komunikací deformovaném oligopolem tří mobilních operáloru. Existence

tohoto oligopolu představuje vážné zábrany k realizaci navrhovaných cílů aukce. CF,T je

přesvědčeň, i" náu.ho.'uné podmínky výběrového Íízení - aukce, nepovedou k naplnění

deklarovaných cílů.

odůvodněni:

Rozvoj nouých služeb

Rozvoj nových služeb elektronických kornunikací prostřednictvím bezdrátoqýcn

vysokorychlostních sítí, zejména mobilního charakteru, musí zahrnovat veškeÉ dostupné

aplikace a nemůže bý omezován Ze strany operátorů. Technologie LTE vytváří prostor pro

cllou řadu nových sluŽeb, z nichž pravděpodobně nejvýznamnější z hlediska celkového
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dopadu na současný trh mobilních komunikací je hlasová aplikace VoLTE. Stávající mobilní
operátoři mají zájem využít volné kmitočty především pro lysokorychlostní přístup k síti
Internet. případně další sluŽby nabízené a zpoplatněné operátory, a spolu s ostatními
mobiIními operátory se brání proti tlakům na síťovou neutra|itu, která byjim bránila blokovat
či omezovat aplikace třetích stran, protože by to narušilo jejich současný obchodní model.
Pokud budou nabízené kmitočty v aukci rozdě|eny mezi oligopolní operátory, rozvoj nových
služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobiIních bezdrátových sítí bude omezen.

Vytvoření podmínek pÍo technologickou inovaci

Stávající operátoři neby|i schopní ani za deset let (Teleťónica, T.Mobile), respektivě sedm let
(Vodafone), vybudovat kvalitní sítě 3G a vyuŽíÍ veškerého technologického pokroku, který
nejnovější verze HSPA nabízejí ' Při dlouhodobě nízké míře investic a výzvám, kterým
Telefónica a Deutsche Telekom čeIí na ostatních trzích. si lze jen velmi těžko představit, že
urychlí rozvoj 3G Sítí a zároveň budou investovat do rychlého budování LTE sítí, přechodu na
LTE Advanced a neprodleného nasazování posledních verzí nejrychleji Se rozvíjející mobilní
technologie za posledních dvacet let. Rozdělení kmitočtů mezi oligopolní operátory je
k technoIogické inovaci motivovat nebude.

Efektivní využili jednotliuých aisÍí kmiločtového spektra

oligopolní operátoři dosud p|ně nevyužívají rádiových kmitočtů v pásmu 2100 MHz,
určených pro budování sítí 3G, a v jejich zájmu není ani brzká migrace mobiIních hlasových
služeb z technologie GSM na techno|ogii VoLTE v sítích LTE' která by výrazně přispěla
k efektivnějšímu využívání kmitočtů v pásmech 900 MHz a 1800 MHz a uvolnila je pro
podporu mobilních širokopásmoých služeb. Dosavadní přístup oligopolních operátorů
k využívání přidělených rádiových kmitočtů nedává dostatečné záruky, že budou bez impulsu
v podobě nové konkurence efekivně vyuŽívat kmitočty pro Sítě 4G.

Podpora hospodtiřské soulěže v oblasti mobilních sIužeb

Hospodářská soutěŽ v oblasti mobilních sluŽeb se zqlší pouze v případě příchodu nového
operátora. Bez něj budou mít veškeré doprovodné podmínky ýkající se povinnosti držitelů
kmitočtů v pásmu 800 MHz otevřít své sítě pouze omezený dopad. oligopolní operátoři
nemají povinnost otevřít ostatním operátorum své stávající sítě, takže případní virtuální
operátoři budou mít možnost r1aržít pouze jejich nabídky datových služeb v nově budovaných
sítích LTE. Podle rozvojových kritérií mají operátoři na celorepub|ikové pokrytí pět let, takže
do té doby nebude moci žádný alternativní operátor nabíZet plnohodnotné celoplošné služby.
Navíc mohou operátoři kontrolovat cenovou úroveň služeb v sítích 3G a 4G účtováním
zvláštní prémie za služby v LTE sítích, jak to jiŽ například dělají v Německu, a tím zcela
marginalizovat případné pokusy alternativních operátorů o využití jejich kapcity ve 4G sítích.
V neposlední řadě altemativní operátoři nemohou vůbec ovlivnit míru investic a
technologické inovace.

VyÍvoření podmínek pro případný vstup dalších subjeklů na trh

Rádiové kmitočty nabízené v aukci budou přiděIeny úspěšným účastníkům aukce na l5 let. Je
oroto třeba se dívat na budoucí roz|ožení konkurenčních sil na českém trhu mobilních
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komunikací v tomto časovém horizontu. Je sice velmi pravděpodobné, že technologie GSM i
UMTS budou provozovány ještě po dlouhou dobu, ale dříve nebo později přejdóu všichnr
operátoři na technologii LTE. Aby mohl případný čtvrtý operátor efektivnď konkurovat
stávajícím mobi|ním operátorům, musí mít možnost získat v aukci takové mnoŽství kmitočtů.
které mu umožní nejenom vybudovat novou nezávislou mobilní síť, a|e především zachovat si
d|ouhodobou konkurenceschopnost i po té, až ostatní operátoři plně migrují na LTE. Přitom
tempo této migrace bude zá|eŽet právě na Íom, zda se podaří prostřednictvím aukce při|ákat
nového silného investora.

Pro technologii LTE jsou v Evropě pouŽitelná pásma 800 MHz, 900 MHz, l800 MHz, 2100
MHz a 2600 MHz _ celkem se jedná o 590 MHz. Z tohoÍo mnoŽství již byly stávajícím
operátorum přiděleny kmitočty v celém pásmu 900 MHz, přibližně 2/3 pásma l800 MHz a v
celém pásmu 2|00 MHz _ celkem 29O MHz, tj. 49% veškerýcb kmitóetů vyuŽitelných pro
LTE. 300 MHz, neboli 5 l% vyuŽitelných kmitočtů, se bude dražit v aukci. Navihovane
podmínky aukce umoŽňují případnému novému zájemci vydražiÍ 2X15 MHz v pásmu 1800
MHz a 2x10 MHz v pásmu 2600 MHz. Těchto 2x25 MHz ve dvou pásmech představuje | 7%
z kmitočtů nabízených v aukci a 8 % z ce]kového mnoŽsťví kmitočtů vhodných o.o ná,u,"n,
technologie LTE. Ze zkušeností zjiŽ proběh|ých aukcí v Evropě a navrhovaných aukčních
podmínek v České repub|ice lyplývá, že všechny ostatní kmůočty si mezi sebe rozdělejí
stávající mobilní operátoři. Po ukončení aukce by potom každý z nich vlastnil kmitočtové
příděly ve všech pěti dotčených pásmech, konkrétně 2xl0 MHz v pásmu 800 MHz, 2xl0 až
2x12,5 v pásmu 900 MHz, v pruměru 2x2O MHz v pásmu l 800 MHz, 2x20 MHz v pásmu
2100 MHz 

'a 2x20 n/.Hz v pásmu 2600 MHz. To je pro každého nejméně 2x80 MHz,
nepočítáme-li 45 MHz TDD kmitočtů v pásmu 2600 MHz, neboli více než tri krát tolik, než
by mohl získat potenciá|ní nový operátor.

Hodnota rádiových kmitočtů nabízených v aukci je pro stávající operátory a potenciální nové
uchazeče diametrálně od|išná' V zásadě však p|atí' že hodnola rádior,^ých kmitočtů je
odvozena od množství a cen sluŽeb, které s pomocí těchto kmitočtů operátor bude moci po
dobu platnosti přídě|u na trhu rea|izovat.

Pro. stávající operátory je hodnota volných kmitočtů odvozena od budoucích přijmů
realizovaných při zachování obchodního modelu založeného na pozvolném snižování příjmů
z hjasoq/ch služeb a SMS a postupném nárrrstu příjmů z datových služeb. Pro spoléčnosti
Telefónica CR a T-Mobi|e CR lze hodnofu nabízeného rádiového spektra kvántifikovat
rovněž jako současnou čistou hodnotu oligopolní marže agregované po dobu platnosti
kmitočtového přídělu' tj. na příštích l5 |et. obě společnosti dosahují d|ouhodobě na českém
trhu provozního cash flow o 20% vyššího, než je pruměr jejich sesterských operátoru v
ostatních evropských zemích, a tento rozdíl předstaluje oligopolní marži. která přímo
ov|ivňuje hodnotu nabízených kmitočtů pro uvedené operátory. Veškeré ostatní metody
používané pro \Tipočet hodnoty rádiového spektra, zejména nejjednodušší porovnání na bázr
,, cena/MHz/pop,., se v podmínkách českého mobilního o|igopo|u jeví jako ire|evantní.

Naproti tomu případný nový operiítor může odvozovat maximální hodnotu nabízenÝch
rádioq/ch kmitočtů od:

a) velikosti budoucího trhu mobilních dat a podílu, kteý na něm může realisticky získat;
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b) budoucích cen širokopásmových sluŽeb, posk1tovaných na trhu s lysokou mírou
konkurence, kterou svým vstupem zapÍíčiní'

Při vstupu nového operátora na trhy s nízkou úrovní konkurence je běŽné, že ceny skokově
k|esnou o 30%o i více. Přík|adem mohou bý vstup operátora Wind na kanadský trh mobi]ních
s|uŽeb nebo nedávný vsfup operátora Free na mobilní trh ve Francii. Nový operátor rovněŽ
nemůže počítat s lukrativními pÍí1my z mobilních hlasových s|uŽeb a SMS, protože hlas je
v sítích LTE nahrazen aplikací VoLTE a SMS sociálními sítěmi typu Facebook.

Budoucí konkurenční boj na mobilních trzic,h, včetně toho v České republice. se bude
odehrávat na techno|ogické platformě LTE-Advanced, která umoŽňuje ipojování kanálů
z rťnných kmitočtov"ých pásem do jednoho ce|ku a od toho se odvíjí celková kapacita sítě a
kva|ita služeb, včetně rychlosti stahování a odesí|ání dat. Po přechodu ostatních mobilních
operátorů na LTE-Advanced by případný nový operátor nemohl efektivně reagovat na jejich
nabídku a čelil by nebezpečí postupnó ztráty svého postavení na trhu. Nabízené kmitočty jsou
na dlouhou dobu posledními, které jsou pro mobilní s|užby uvolněny, a jakýko|rv
podnikatelský mode| pro novou celoplošnou mobilní sít' může bý.t postaven pouze na této
nabídce. V otevřené aukci nemůže potenciá|ní nový operátor v žádném případě uspět proti
nabídce stávajících operátorů, a proto je ve|mi nepravděpodobné, Že se při zachování
navrhovaných podmínek nový zájemce do takové aukce přihlásí. Ve všech dosavadních
aukcích, které by|y otevřeny všem uchazečůrn bez omezení, zvíÍězi|i vŽdy stávaj ící operátoři.
Součástí rozhodovacího procesu kaŽdého seriózního investora je důvěra ve schopnost
dlouhodobého zhodnocování dané ínvestice a navrhované podminky aukce, přes nÉkteré
pozitivní doprovodné podmínky, tuto důvěru nevzbuzují.

Případný nový subjekt může v aukci reá|ně vydražit 8% z veškeých kmitočtů vhodných pro
nasazení techno|ogie LTE a v otevřené soutěži těžko v aukci zvítězí nad stávajícími
mobilními operátory, kteří brání svoji oligopo|ní nrarži. Na digitá|ní dividendu, nutnou
k celoplošnému pokry,tí, proto nedosáhne a vyčIeněné kmitočty v pásmech l800 MHz a 2600
MHz nestačí k pokytí celého území republiky. Bude mít sice přístup do LTE sítí stávajících
operátorů na venkově, na jejich dobudování však může čekat až pět let a nemá Žádnou
možnost ov|ivnit ceny, za které bude přístup do LTE sítí v pásmu 800 MHz nabízen.
V Žádném případě se nejedná o možnost ,,Zí'kat rúdiové kmitočly v rozsahu i množstvi
obdobném, kteÚ malí v CR k díspozici současní po'skylovatelé mobilních služeb...

Přioomínka č.2

3.2 Cí|e qÍběrového řízení

Nejsme přesvědčeni, že navrhované podmínky aukce povedou k naplnění cílů l"ýběrového
řízení.

odůvodnění:
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odůvodnění je uvedeno v připomínce č. l a lyp|1foá z našich vlastních dlouhodobých a
hlubokých analýz trhu elektronických komunikací v České repbulice a jeho srovnáním s
slobá|ními trendv.

Připomínka č.3

3.3 Předmět výběrového řízení

Navrhujeme spojit úsek 1842'3_|842'9/|7 47 
'3-|747,9 

MH4 zařazený do bloku 82, s úsekem
|842'9-|857,911747 

'9-|762,9 
MHz do jednoho celistvého bloku Bl.

odůvodnění:

Podrobnosti a odůvodněníjsou uvedeny v připomínce č. 6 u kapitoly 4.l.2 Pásmo l800 MHz

Připomínka č.4

3.ó Lhůty ýběrového řízení

V.'\ávrhu v1h|áŠení..se uvďuje |hůta pro doručeni Zádostí o udě|ení práv k vytŽívání
rádiol"ých kmitočtů v dé|ce 49 dní od Vyh|ášení l"ýběrového řízení. Navrhujeme tuto lhůtu
prodlouŽit na 4 měsíce a případně zkrátit některé lhůty mezi doručením Žádostí a vlastní
aukcí.

odůvodnění:

Navrhovanou lhůtu 49 dní považujeme za nedostatečnou s ohledem na nutné vnitřní
schvalovací procesy potenciálních nových uchazečů, které souvisejí s podáním Žádosti a
s|ožením záruky. Schvalovací proces nelze formálně zahájit na základě ..Návrhu vyhlášení'',
ale pou",e po oficielním zveřejnění definitivních podmínek aukce ve Vyhlášení qýběrového
řízení. Učastníkům aukce a zeiména případným nowým zájemcům o Vstup na český trh
mobilních elektronických komunikací je třeba poskýnout dostatek času na prostudování
podmínek aukce a pÍljeÍí závazného rozhodnutí, které musí nutně projít vnitřním
schva|ovacím procesem' Navíc se navrhovaná lhůta překryvá s obdobím letních dovo|ených,
které může schvalovací procesy zpomalit.

Připomínka č.5

4. ].1 Pósmo 800 MHz

Navrhujeme texÍ ,,Pro podavání nabídek pro kmitočý z pásma 800 MHz je stanoven
maximální limit tak, aful objem spektra získoný v tomto ýběrovém řízení nepřekročil 2 x 15
MHz.,. nahradit texÍem:
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''Pro 
podrivání nabídek pro kmitočt1 z pásmu 800 MHz je stanoven maximóIní limit t,k, ab!

objem spektra získanj, v tomto ýběrovém řízení v souhrnu s objemem kmitočtů v ptismu
900 MHz nepřekročil 2 x 20 MIIz.,,

odůvodnění:

Navrhované podmínky by vedly k zakonzervování oIigopolu současných mobilních operátorů
se všemi negativními průvodními jevy' obě pásma 800 MHz a 900 MHz jsou harmonizována
pro širokopásmové aplikace a vhodná pro nasazení technologie LTE. S ohledem na
navrhovanou platnost přídělů l5 let je třeba předpokládat, Že během tohoto období dojde k
migraci stávajících GSM Sítí na 4G technologie a budoucí konkurence se bude odehrávat na
technologické platformě LTE-Advanced. Pokud se má na českém mobilním trhu zvýšit
konkurence, je nutné přilákat do aukce nové investory, kteří pro dlouhodobé udržení eflektivní
konkurenceschopnosti Se Stávajícími operátory potřebují získat kmitočty ve všech nabízených
pásmech, včetně 800 MHz' V přímé soutěži se stávajícími operátory však nemohou uspět,
protože hodnota krlitočtů je pro každou skupinu operátoru diametrálně od|išná, i když se v
obou případech odvíjí od potenciálních budoucích příjmů. Zatímco však hodnota kmitočtů pro
stávající operátory je za|ožena na budoucím cash flow z oligopo|ních příjmů, hodnota
kmitočtů pro nové uchazeče je odvozena od budoucích nizkých cen, jejichŽ pokles svým
vstupem na trh způsobí. Navrhované doprovodné podmínky ve formě přístupu nového
operátora do nově budovaných sítí v pásmu 800 MHz tento problém neřeií, prótože noqi
operátor nebude mít kontro|u nad tempem 1ýstavby mobilní sítě v pásmu 800 MHz ze sÍrany
stávajících mobiIních operátoru. její hustotou, technologickou úrovní ani cenou Za přístup k
této síti. Tento problém je dále umocněn návrhem na umoŽnění vyuŽití 3G sítí ke splnění
rozvojolých kritérií, což by vedlo k oddálení budování 4G sítí stávajícími operátory.

Podmínky aukce musí vzít v úvahu existenci oligopolu na trhu rnobiIních služeb
elektronických komunikací v Ceské republice. který neumoŽňuje |érovou soutěŽ mezi
stávajícími operátory na jedné straně a potenciá|ními nor{-imi uchazeči na druhé straně bez
apIikování prvků pozitivní diskriminace. Díky svému oligopolnímu postavení realizují
mobilní operátoři Te|efonica Czech Republic a T-Mobile Czech Repubiic na českém trhu
mimořádnou oligopolní marži, která je navíc na{šena o nižší míru investic, než je průměr u
jejich mateřských společností i než je běŽné v te|ekomunikačním odvětví. Éxistenci
oligopolních marží prokáza| CET podrobnou ana|ýzotl, jejíž závěry jsou uvedeny níže.

oligopol mobilních operdtorů, existence oligopolní marže a investiění deJicit:

Společnosti Telefónica 02, T-Mobile a Vodafone zaujímají s celkovým obratem l00 miliard
Kč téměř 80% podíl českého trhu elektronických komunikací (údaje za rok 2010) a d,íky
svému oligopolnímu postavení rea|izují celkovou oligopolní marži y pruměrné výši l8
miliard Kč ročně. Na této oligopolní marži se Telefónica 02 podí|í 12 miIiardami Kč a T-
Mobile 6 miliardami Kč. od roku 2006 se těmto dvěma mobilním operátorům oodaři|o na
českém trhu realizovat celkovou oligopolní marži za téměř l |0 mi|iard Kc ve fonně
nadpruměrných marží a v podobě nízké míry investic ve srovnání s ostatními částmi svÝch
nadnárodních skupin i s běžnou praxí v odvětví.
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Průměmá marže oIBDA Telefónica Czech Republic za posledních šest let činila 45oÁ a je
nejlyšší z celé skupiny Teleťonica Group. Marže oIBDA Telefónica Czech Republic byla
mezi lety 2006 '201], velmi stabilní a za celou dobu klesla o pouhé 2 procentní body.
Yýrazný propad téměř o 15 procentních bodů zaznamena|a Telefónica vroce 201i na
domácím španělském trhu. Zatímco marŽe oIBDA v ostatních částech skupiny Telefónica se

í ke 30%. v Cesku tato marže zistává i v roce 201 1 stabilní na téměř 44%.

Zdroj: výroční zprávy Te|efónica Group, analýza cf,T

Telefónica Czech Republic vykazuje dlouhodobě stabilní marŽi provozního cash flow a

s průměmými 34% je nejvyšší v rrímci celé skupiny Telefónica. Zatimco marže provozního
cash flow skupiny Telefonica klesla vroce 2011 o 20 procentních bodů oproti roku 2006,
především kvůli lilubokému propadu ve Španělsku, marže české pobočky klesla ve stejném

období o pouhé dva procentní body. Po masivních investicích v Německu se tamní marŽe

v roce 20l 1 zved|a na 13Yo a přib|íži|a se průměru skupiny ve výši 16%.

Srovnání marže olBDA v rámci skupiny Telefónica Group
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Marže provozního cash f|ow ve skupině Te|eÍónica Group
2006 - 2017
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Zatímco pruměmá míra investic ve Skupině Telefónica odpovídá s 15% globálnímu
standardu, v Cesku investuje Te|efónica o 4 procentní body méně. obdobné parametry
vykazují i Irsko a Velká Británie, nejvíce investic Směřovalo do Německa.

Zdřoj: výroční zpřárY T€lefónica Gřoup, aíalýz cET

Zdroj: výroční zpráry Te|€fónica Group, ana|ýza CET

V letech 2006 _ z0|1 se česká pobočka podílela l 6% na obratu' 25%o na marži oIBDA' 39%
na provozním cash flow, ale pouhými l20Á na investičních výdaj ích evropské divize skupiny
Telefónica 02.
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T'Mobile Czech Republic vykazuje nejlyšší marži EBITDA v rrímci Deutsche Telekom AG .
s téméř 47oÁ je o 15 procentních bodů vyšší neŽje průměr skupiny, který se pohybuje mímě
nad 30o/,.

Zdroj: výročnízprávy Deutsche T€l€kom ÁG' ánalýza CET

I přes mímý pokles v posledních dvou letech r,rykazuje T.Mobile Czech Republic dlouhodobě
nejvyšší marži ptovozniho cash flow v rrimci celé skupiny Deutsche Telekom. Zatimco ve
většině zemí došlo po roce 2007 v důsledku ekonomické krize k výraznému poklesu marŽe
provozního cash flow, v Česku ve stejném období marŽe vzrostla a překročila 40%.

Srovnání marže EB|TDA v rámci skupiny Deutsche Te|ekom
2006 - 2077
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Marže provozního cash f|ow ve skupině Deutsche Te|ekom
2(n6 - 20t7
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Zdroj.: výroční zprátT Deutsche Te|ekom ÁG' ana|ýza CET

Míra investic T-Mobile Czech Republic se dlouhodobě pohybuje o více než 5 procentních
bodů pod rrrovní skupiny Deutsche Telekom a teprve v posledním roce se přiblížila kjejímu
globrí'lnímu pruměru.

Srovnání míry investic v řámci skupiny Deutsche Te|ekom
2006 - 2077
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Průměmá marže provozního cash flow T-Mobile Czeoh Republic činí 31% a je o 2()

procentníclr botiů vyšší rtež vdlvizi Evropa i vcelé skupině Deutsche Telekom ACl,7'a
posleclní čtyři roky vyvořil T-Mobile v České republice nejvyšší provozní cash flow, avšak

)ískul neinizsi objem prostředků na investice ze sedmi zemj, kteró byly po oelé období 2008

201 1 součástí evropské divize Deutschc Telekom Group.

Souhrné finanční ukazateIe vybraných zemí T-MobiIe Europe
2008 - 2011

(mil. EUR)

Žaro1. vyrotni zp.avy Deutsche Tclekom Group, ana|ýza CET

t
EBITDA

Existenci oligopolní marže společností Teleťónica Czech Republic a T-Mobile Czech

Republic |ze.- prokázat i poróvnáním jejich marže provozního cash flow s pruměrem

.ep.re,entativnit-'o vzorku největších globálních operátorů. .V 
období 2006 2011 se globální

pňměr marže provozního cash flow pohyboval kolem 19% a od roku 2009 do roku 2011

irůměmá marže klesla z21Yo na l 6%. Průměrná marže T-Mobi1e CR činila v uvedeném

nuaoui :zx, o 20 procerrtních bo<iů více neŽ u mateřské |)eutsche Telekom AG a o 18

procentních bo<lů nad globálním průnrěrem. V roce 2008 tato marže dosáhla 4l% a

v následuj ícím roce dokonce 43Yo, poté klesla až na 33oÁ v roce 201 i. Přesto byla v loňském

roce ještě o 16 procentních bodů vyšší než u matky a o l7 procentních bodů nad globálním

průmirem. Telefónica CR vykazovala ve sledovaném období velmi stabi1ní průměmou marži

vevýši34%'kteráseod.oku2009snížilaopouhé3procentníbodyna33%ovroce2o11'
Mat;řská Telefónica Group přitom zaznamenala největší propad této marže mezi slďovanýnti

operátory ve výši 20 procentních bodů' zejména kvů1i poklesu na domácím trhu ve Spanělsku

avLatinskéAmerice,naglobálníprůměr16%vroce2011.Vloňskémrocetakmarže
|.ouozniho cash flow česk? pobočŘy byla o 17 procentních bodů vyšší neŽ u mateřské

Ťeleťónica Group i oproti gl.obálnímu průměru. Průměmá marže provozního cash flow

Vodafone CR byía u období 2006 2011 při necelých 22oÁ shodná s marŽí VodaÍbne Group a

za uplynulých šest let se zvýšila o 3 procentní body, zatímco rrrarže rnateřské společnosti

klesla o 4 procerrtní body.
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Porovnání marže provozního cash f|ow českých mobi|ních operátorů s vybranými

BIobá|ními operátory
2006 - 2011
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Z výše uvedené ana|ýzy vyp|ývá, že Telefónica Czech Republic a T-Mobile Czech Republic
budou v aukci bránit svoje o|igopolní maÍže a případní noví uchazeči s nimi nemohou v
otevřené aukci soutěŽit. Jedinou cestou pro přilákání nových investorů k účasti v aukci je
poZitivní diskriminace, například formou vhodně nastavených spektrálních limitů' V opačném
případě budou nabízené kmitočty rozděleny mezi stávající operátory a o|igopol mobilních
hlasových a úzkopásmových služeb bude plynule transformován v o|igopol mobilních
Širokopásmoých služeb, se všemi negativními dopady na míru investic v sektoru
e|ektronických komunikací, kva|itu a cenovou úroveň nabízených služeb, rozvoj intemetové
ekonomiky i mezinárodní konkurenceschopnost Ceské republiky.

Přioomínka č.6

4.1.2 Pdsmo 1800 MHz

Navrhujeme spojit úsek |842,3_1842'9l|7 47 
'3-l]41 ,9 MHz, zaÍazený do bloku 82, s úsekem

|842,9-1857 
'9l|7 

47,9-1762,9 MHz do jednoho ce|istvého bloku B 1 tak, jak by|o navrhováno
v původním návrhu Základních principů výběrového řízení - aukce na udělení prárl k
vyuŽívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, které Uřad
předložil k veřejné konzultaci 1.září201|.

odůvodnění:

Jak je uvedeno v kapitole 5.1.2 Podmínky využívání rádiových kmitočtů vpásmu l800 MHz
tohoto ,'Návrhu lryhlášení.., v souladu s normami o LTE lydanými ETSI je pro systémy LTE
nutné uplatnit odstup nejméně 200 kHz mezi hranou kanálu LTE a hranou kanálu nosného
kmitočtu GSM mezi sousedícími sítěmi LTE a GSM. V případě interferencí mezi různ}jml
technologiemi lyužívanými v tomto pásmu má přednost vždy systérn GSM, tzn. mitigační
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opatření k omezení interferencí realizuje provozovatel sítě jiné neŽ GSM. Z toho vyplývá, Že
držitel příděIu by mohl efoktivně využívat kmitočtový úsek o šířce 2 x 14,6 MH4 coŽ
neumožňuje plně vyuŽít moŽností technologie LTE pracující s 5 MHz kanály a znevýhodňuje
potenciálního nového operátora i V tomto pásmu. odděiením přilehlého úseku 0'6 MHz na
spodní straně bloku Bl dochází ke znehodnocení tohoto uce|eného b|oku, který by mohl být
okamžitě vyuŽit pro LTE síť a širokopásmové sluŽby. Sousední příděl spo|ečnosti T-Mobile
již má souvis|ou šířku 2 x l7'8 MHz a jeho rozšíření o 0,6 MHz nemá žádné |ogické
opodstatnění. PovaŽujeme oddělení úseku 0,6 MHz z bloku Bl za diskriminační vůči
potenciá|ním novým operátorům a odporující všem proklamovaným cílům aukce - omezuje
rozvoj nových služeb, zpomaluje technologickou inovaci, vede k neefektivnímu využití
jednotlivých čáStí kmitočtového spektra, brzdí hospodářskou soutěž a místo }Ttvořeni
podmínek pro případný vstup dalších subjektů na trh jim vyváří umě|é překážky. Tento
postup má velmi negativní v|iv na posuzování případné účasti v aukci Ze strany potenciá|ních
investoru a odradí případné zájemce o vstup na český mobilní trh.
Tuto připomínku rovněž odůvodňujeme existencí mobilního oligopolu zdokumentovaného
v rámci připomínky č.5.

Připomínka č.7

4.I'3 Púsmo 2600 MHz:

Navrhujeme texÍ ,,Pro podavání nabídek pru kmitočý z párové části pásma 2600 MHz ie
Stanoven ma,cimální limit tak, aby tlbjem spektra získaný v tomto výběrovém řízení
nepřekročil 2 x 20 MHz.,' nahradit textem:

,,Pro potlóvání nabídek pro kmitočý z púsmg 2600 MHz je stanoven ma.timdlní limit íak,
dbj objem speklra získaný v tomto ýběrovém řízení v souhrnu s objemem kmitočtů
v pásmu 2100 MHx nepřekročil 2 x 35 MHz.

odůvodnění:

Realizace aukce dIe .Návrhu lyhlášení', by umoŽnila případnému novému operátorovi získat
maximáIně 2x l0 MHz v párové části pásma 2600 MHz' To je pří|iš málo pro udrženi
dlouhodobé a efektivní konkurenceschopnosti se stávajícími operátory. JestliŽe má mít
případný nový operátor možnost získat v aukci rádiové kmitočty ,,v rozsuhu i množství
obdobném, kteý nají v CR k di'spozici současní posltytovatelé mobilních služeb,,, musí dostat
pří|ežitost vydražit dostatečné mnoŽswí kmitočtů v pásmech 800 MHz, l800 MHz a 2600
MHz, protože pásma 900 MHz a 2 l00 MHz již byla rozděIena mezi stávající mobilní
operátory. Jak již bylo zdůvodněno na jiných místech těchto připomínek, z důvodu rozdílné
hodnoty kmitočtů pro stávaj ící a potenciální nové operátory mohou případní noví uchazeči
\'Tdražit kmitočty pouze s pomocí kmitočtol"ých |imitu nebo dvoukolové aukce. Navíc
stávající mobilní operátoři dosud p|ně nevyužívají pásmo 2l00 MHz a mohou s jeho pomocí
nadále rozvíjet mobilní technologie 3G a nabízet najejich platformě širokopásmové služby v
rozsahu a kvalitě srovnateIné se službami provozovanými na současné technoIogické
platformě LTE. Dokud plně nevyčerpají potenciál kmitočtového pásma 2l00 MHz, nebudou
motivováni budovat novou LTE' síť v oásmu 2600 MHz.
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.l.uto připomínku rovněŽ odůvodňujeme existenoí mobilního oligopolu zdokumentovaného
v rámci připomínky č.5.

Připomínka č.8

4.2 Cena za udělenÍ práv k r1'uživání rádiových kmitočtů

K navrhované výši cen za udělení práv k vyuŽívání rádiových kmitočtů lydraŽených v aukci
nemáme přípomínky. Nicméně s ohledem na celkovou výši investic nutnou k vybudování
nové celoplošné mobi]ní sítě 4G, nároky na velikost počátečního vlastníl-ro kapitálu a

realistickó předpoklady budoucích příjmů navrhujeme, aby úhrada ceny za udělení práv k
využíváni rádiových kmitočtů vydražených v aukci byla rozdělena do pěti rovnoměrných
ročních splátek.

odůvodnění:

Pokud má Česká republika skutečný zájem na vybudování nové celoplošné mobilní sítě
kompletně za|ožené na 4G platformě (s největší pravděpodobností s použítím technologie
LTE)' musí bý podmínky aukce atraktivní pro soukromé investory, ať uŽ domácí nebo
zahraniční. Na základě vyvolávacích cen navrhovaných Uřadem hodnota minimálního
množství kmitočtů, které nový operátor nrusí získat pro vybudování plnohodnotné sítě 4G,
představuje přibliŽně polovinu vlastního kapitrílu potřebného pro za|ožení a vybudování
mobilního operátora ,,na zelené ltluce',. Y dnešním globalizovaném světě převládá poptávka
po investicích nadjejich nabídkou a investoři v sektoru telekomunikací se zaměřují především
na rychle se rozvíjející trhy Asie' Středního Východu, Afriky a Latinské Ameriky'
Kmitočtové spektrum vhodné pro budovríLrri 4G sítí se uvolňuje a nabizi investorům
prostřednictvím aukcí po celém světě včetně Evropy, kde jen v letošním a příštím roce jsou
aukce kmitočtů obsahujících digitální dividendu vedle Ceské republiky plánovány například i
ve Velké Britárrii' Irsku, Holandsku' Polsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a ve
Finsku. RozloŽení úhrady cen za kmitočtové příděly považujeme za jeden ze zák|adních
předpokladů pro podnícení zájmu nov.ých investorů o účast v aukci.

Možnost roz|oženi plateb za kmitočtové příděly jiŽ byla použita v aukci na kmitočty v pásmu

2100 MHz v roce 2001 a tato variarita je používaná i v zahraničí' například ve Finsku, které

pro chystanou aukci kmitočtů v pásmu 800 MHz plánuje rozdělení splátek do pěti let.

Podkud navrhov ané roz|oženi úhrady ceny za udělení práv k využívání rádiových kmitočtů
vydražených v aukci do pěti ročnich splátek neumožní interpretace Ziú<ona o elektronických
komunikacích, je možné tento Zákon před vlastní rea|izaci aukce jednoduchým dodatkem
novelizovat. Jsme přesvědčeni, Že přilákaní nových investic do sektoru elektronických
komunikací je natolik významné pro udrŽení mezinárodrri konkurenceschoprrosti České
republiky' že takovouto drobnou novelu zákona dostatečně ospravedlňuje.
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Přinomínka č. 9

5.1.4 Vydávání a změna individuá|ního oprávnění a zkušební provoz

Navrhujeme poslední odstavec od'.ovlivňování okolních pásem... ,,aŽ 
do konce čIánku

wDustit.

odůvodnění:

Problematika nekompatibility a rušení je řeŠena detailně v dokumentu..vyhlaseni vyberoveho_rizeni-20 03 20l2jriloha_ójostupjri setreni ruseni.pdf,, a
proto není důvod toto duplicitně řešit v článku 5.l.4. Není nám jasnó, proč by postup pro
šetření stíŽností, popsaný v příloze 6. který funguje pro ostatní frekvence, neměl fungovat i u
LTE'. V č|ánku 5.l.4 rovněž chybí deÍinice ,.zkušebního provozu'' a případnó spory mohou
ohrozit splnění závazku pokrytí.

Připomínka č.l0

5.3.l Rozvojová kritéria pro ryuživání rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz

Nesouhlasíme s tím, aby si moh| ,'držitel přídělu v pástnu 800 MHz v období před uplynutim
lhůty uvedené v písmenu d) započítávat do plnění povinnos!í pokrytí specýikoianých v
písmenu b) i služby poslq,tované na veřejné komunikrlční síti s l'yužitím rátlioých kmitočtů v
pásmu 2100 MHz (3G služby)' pokud 4,to služby umožňují zúkazníkitm lysokorychlostni
připojení v kvalitě wedené v písmenu á/ '' a navrhujeme tuto možnost v aukčních podmínkách
zrušit.

odůvodnění:

Možnost vyuŽít sítě 3G k plnění rozvojových kritérií je v přímém rozporu s deklarovanýmr
cíli aukce, protože by umožniIa stávajícím operátorum odloŽit burlování 4C sítí a,po,-'-'álilu
by technologickou inovaci a rozvoj nových služeb. Tlak stávajících mobilních operiítorů na
prosazení této možnosti potvrzuje skutečnost. že v dohledné době nemají váŽný zájem
budovat celoplošné sítě 4G, protože ještě p|ně nevyuŽily možností 3G technologii a
plnohodnotné širokopásmové sluŽby ve 4G sítích by kanibalizovaly jejich stáva.|ící sIužby v
3G sítích' Stávající mobilní operátoři jsou držiteli přídě|ů kmitočtů v pásmu 2l00 Mř{Z
vhodných pro 3G sítě již tl let v případě TeleÍónica Czech Republic a T-Mobi|e Czech
Republic, respektivě 7 let v případě Vodafone Czech Republic, a v současné době by všichni
tři mě|i mít již dávno vybudované kvalitní celopIošné 3G sítě. Zahrnutí 3G sítí oo
rozvojových kritérií by zcela popřelo samou podstatu aukce, která má přispět k co
ne.|rychlejšímu budování 4G Sítí a umožnit obyvatelům. firrnám, státním i dalším veřejnýrrr
institucím v Ceské republice přístup k nejnovějším technologiim.
Uzayření smloulry o národním roamingu pro veřejné sítě provozované s využitím rádiových
kmitočtů v pásmu 2l00 M}{z s oprávněným zájemcem o národní roaming tento probíém
neřeší, protože neov|ivní tempo investic do nových techno|ogií 4G' RovněŽ by tato možnost
oddá|iIa vznik Viftuálních operátorťr, kteří by museIi čekat výrazně déle na budování 4G síti,
protože do stávajících 2G a 3G sítí nebudou mít přístup.
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Připomínka č. 1 1:

K vybudtlr áni krátkých mikrovlnných spojů mezi základnovými stanicemi a páteřní optickou

sítí narrhujeme přidělit případným novým operátorum plošně kanály vpásmu 42 GHz na

omezenou dobu ma-xinrálně šesti let' shodnou se závaznými termíny pro pokrytí. Po uplynutí

této dob1-b1 r.eškeré nevyuŽité krnitočty byly vráceny.

Odůr.odněni:

Pro vj'stavbu mobilní přístupové sítě je nezbytné zajistit vysokokapacitní spoje mezi páteřní

opiixou 'i.i 
a je<1notliv.imi iádiovými základnovými stanicemi (RBS), což lze reálně zajistit

pouze bezdrátovjmi bod-bo<t mikrorlnrrjmi spoji tbudování ontic\l;h l11o:.1Y Il"1Ti'].''
itBS je investičně a časově příliš nríročné a pro rychlé pokrýí ce1eho úz.emi CR nereálné).

st.i*;i"i operátoři již mají výbudovanou hustóu síť RBS s konektivitou jak pomocí optických

t<arcň' tat mikroůnnýcň spojů. I při velicc konzervativním odhadu budou moci minimáIně

íil .eór'* lokalit použít i. pro výstavbu 4G sítě. Navíc disponují celoplošným přídělem

kmitočtů pro bod.bód spoje v pásmu 28 GHz. Využití pásma 42 GHz by novému operátorovi

umoŽnilo efektivncii pÍariovai a burlovat mobilrrí síť zejména v městských aglomeracích a

*lzito jel'o adminlstiatil ní zátěŽ. 
.f 

ento rrávrh b"v vedl k e1ěktivnímu ."yuŽití dotčeného

pásma.protoŽeb1'nor'j-operátornemohldlohodobědrŽetnevyuŽitékmitočty.

Připomínka č.12

\arrhuienre. ab}' součásti podmínek přídělu byl závazek ze st.uny ČTÚ. Že knitočtová

koordinace a pridelení kanálu pro jednotlivé mikrovlnné spoje proběhrrou nejpozděj i clo 2

týdnú od podání Žádosti.

Odůvodnění:

V některých lokalitách' zejména verrkovských, bude nutné pro mikrovlnné spoje pouŽít i jiná

pásma, neŽ například 42 GHz zmiňované v Připomínce č.10. U některých pásem je současná

ihůtu p.o získání inťormace, zde je rnožné v dané lokalitě mikrovlmý spoj zřídit, jeden měsíc'

v případě nutnosti mezinárorlní koordinace i více. Přitom se může stát, Že operátol Se po

mÉsíci dozvi, Že v dané oblasti neisou v požadovaném pásmu volné kmitočty. Zkrácení lhůt

by urychlilo plánování i budováni nové mobilní sítě. Zároveň platí i odůvodnětrí uvedené u

Připomínkyč.l1.

Přioomínka č.13

\ar,.rhujeme, aby ČrÚ zrušil dvojí zpoplatnění rádiových kmitočtů při použití obou polarizací

' iednom kanále.

odúvodnční:

Pro zvýšení kapacity mikrovlnných Spoiů j9 vhodné před nasazením dalších kanálů vyuŽít

obou polarizací. V současné době však ČTÚ vybírá poplatky za v'užiti kmitočtů za kaŽdou
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polarizaci zvlášt'. odstranění tohoto dvojího zpoplatnění by vedlo k efektivnějšímu využíváni
rádiového spektra, protoŽe operátoři by byli více motivováni k využití obou polarizací dříve,
než požádqí o další kanál.

Připomínka č.14

Navrhujeme, aby v rámci podmínek aukce ČTÚ uloŽil stávajícím operátorům povinnost
sdílení anténních systémů s novými operátory a zabržn|l jim blokovat vyuŽití lokalit
vhodných pro výstavbu zríkladnových stanic. V případě' Že umístění dalších anténních
systémů či jiného te1ekomunikačniho zaŤizení by bylo spojené s novými investicemi, je
moŽné požaáovat jejich úhradu ze stmny nového operátora. ČrÚ uy měl rovněž zamezit, aby
stávající operátoři blokovali přisfup nového operátoÍa prostřednictvím sých smluv s majiteli
lokalit (pozemků, střech apod.), kde je jejich telekomunikační zařízení umístěno.

Odůvodnění:

V České republice je stár'ajícími třemi mobilními operátory vyuŽivána již většina lokalit
r hodných k umístění anténních S} stémů a dalšího telekomunikačního zaÍizení. Pro nového
operátora bude re]mi obtíŽné. spíše nemoŽné' vybudovat celoplošnou mobilní síť na zce|a
ntrl} ch itlkaliÉch. Nutně bude muset vyuŽít lokalit, kde je v současné době umístěna
..--:-:c'cgi; jednoho i r íce nrobilních operátorů. Stávající mobilní operátoři budou mít zcela
]]-.rtrz.ně ájem. ab)' \rSta\'bu další sítě zpomalily a zkomplikovaly. Bez aktivního přispění
CTl.r tomto směru bude obtíŽné pro případného nového operátora naplnit rozvojová kŤitéria
a r1budor at mobilní sít. r'poŽadovarrých termínech. Kolokace více rádioqÍch systémů
r jedné lokalitěje ror'něŽ v zájmu sníŽení negativnich dopadů na Životní prostředí.
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