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Vážení,

ve věci shora uvedeného výběrového řízení na kmitočtová pásma 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (čj. ČTÚ-
50 004/2012-613) si dovoluji
zaslat své připomínky k návrhu zveřejněnému Vaším úřadem:

ad Rozvojová kriteria (bod 5.3.1) 

1) Měly by být stanoveny sankce pro případy nedostatečného pokrytí ; dále pro porušení vazby pokrytí okresu 
typu A za podmínky odpovídajícího pokrytí okresu B 
Dále vytvořit podmínky pro odebrání (části) kmitočtů které nebudou ani  v přiměřené lhůtě operátorem 
skutečně a účelně využity, aby se neopakovala situace, která nastala u kmitočtů 3G. 

2) K započtení pokrytí frekvencemi 3G: 
Obecně lze konstatovat, že započtení umožňuje odklad vybudování přiměřeného pokrytí;  a po zkušenostech 
ze sítí 3G v České republice,  lze předpokládat tento nežádoucí efekt. 
Dále by bylo vhodné doplnit , že pro započtení musí být smlouva uzavřena s každým oprávněným operátorem, 
který o o ni požádá, aby se vyloučil výklad formulace, že postačuje uzavření smlouvy s jediným. Dále v zájmu 
konzistentnosti by se při započtení měl aplikovat i nástroj Velkoobchodní nabídky i na 3G (viz též dále). 

ad Národní Roaming (bod 5.7.1) 

1) Podmínka v počátku prvního odstavce "a současně nezískají příděl v pásmu 800 MHz" je nadbytečná, neboť 
tito operátoři se vždy kvalifikují dle druhé části téhož odstavce "...a dále zájemců, kteří získají v tomto 
výběrovém řízení příděl rádiových kmitočtů v pásmu 800..." 

2) Dále zde chybí povinnost poskytnout roaming i v pásmu 2100 MHz (3G) , tzn. nikoliv pouze na dobrovolné 
bázi, jak předpokládá  bod 5.3.1. 

ad Velkoobchodní nabídka/Virtuální operátoři (bod 5.7.2) 

Povinnost velkoobchodní nabídky se týká jen kmitočtů nabytých v této aukci a s povinným min. závazkem 
doby účinnosti  smluv jen 2 roky.  Vznik virtuálních operátorů by však bylo účinné  především při nasazení v 
již vybudovaných sítích 900/1800/2100 MHz, a to bez omezení doby účinnosti. 
Každá z  dvou podmínek tendru tak tento jinak vítaný nástroj prakticky znehodnocuje. 
Rovněž zde lze samostatně upozornit na vazbu s výše připomínkovaným ustanovením o započetní pokrytí 3G. 
Operátor disponující kapacitou v 3G si "zajistí" splnění pokrytí započtením dle bodu 5.3.1, avšak tyto služby 
formou velkoobchodní nabídky nebude povinnen nabídnout, nebot se pásma 2100 MHz povinnost netýká. 

Dále by bylo žádoucí zakotvit povinnost umožnit sdílení stanovišť základnových stanic mezi operátory. 

Děkuji
S pozdravem
Ing. František Boček




