Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219
Praha 9
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Stanovisko ICTU
k dokumentu ČTÚ
Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání
rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě
v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
ke kapitole
PODMÍNKY A ZÁVAZKY SPOJENÉ S UDĚLENÍM PRÁVA K VYUŽÍVÁNÍ
RÁDIOVÝCH KMITOČTŮ
ICT unie projednala návrh výběrového řízení a to se zřetelem ke kapitole Podmínky a
závazky spojené s udělením práva k využívání rádiových kmitočtů. K této kapitole přijala
následující stanovisko a komentář.
5.3.1 – 5.3.3 Rozvojová kritéria pro využívání rádiových kmitočtů …
V podmínkách je nutno přesně definovat platnost podmínek v situaci, kdy držitel získá příděl
ve více pásmech. Navrhujeme, aby v takovém případě platila pro celý příděl podmínky
(rozvojová kritéria) platné pro nejnižší vydražené pásmo.
Zdůvodnění:
Vyšší pásma jsou v případě, kdy jsou součástí přídělu ve více pásmech, používána k doplnění
pokrytí; měla by tedy pro ně (pro celý příděl) platit rozvojová kritéria platná pro základní
(nejnižší) pásmo.
5.3.1 Započítávání služby poskytované na veřejné komunikační síti s využitím rádiových
kmitočtů v pásmu 2100 MHz (3G služby)
 Žádáme vysvětlit, jak se budou započítávat 3G služby při vyhodnocování plnění
kritéria 5.3.1 a) – střídavé pokrývání A/B. Příklad: Pokud Praha jako okres B bude
dostatečně pokrýt dle 5.3.1 b) signálem v pásmu 2100 MHz, bude nutno nejprve
dotáhnout pokrytí okresu A a poté začít párovat A/B?
 Žádáme upřesnit/doplnit, jak se bude postupovat po dokrytí všech okresů A – volnost
pokrývání okresů B není zmíněno

Vedle tohoto stanoviska byly diskutovány tyto části:
5.7.1 Národní roaming
5.7.2 Velkoobchodní nabídka
5.7.3 Společná ustanovení k Závazku národního roamingu a Závazku velkoobchodní
nabídky
5.3.1 Termín do kdy musí operátor oznámit využívání pásma 2100 Započítávání služby
poskytované na veřejné komunikační síti s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 2100
MHz (3G služby)
Účastníci diskuse se neshodli na jednotném stanovisku a stanoviska k těmto a dalším otázkám
odešlou jednotlivé firmy samostatně.
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