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Název návrhu dokumentu ke konzu|taci: \l

,,VyhldšenÍ výběrového řízenÍ zo účelem udělenÍ próv k využÍvóní ródiových *,ito)td
k zojištěnÍ veřejné komunikační sítě v pósmech 800 MHz, 18oo MHz a 2600 MHz.,

Identifikace údaje dotčeného subjektu:

Svaz průmys|u a dopravy české republiky, Freyova 948ltt, tgo 05 Praha 9

|č: 00536211

Kontaktní osoba: |van Vrza I

Tel.:603 462680
e-mail: ivrzal@spcr.cz

Datum: 11. 5. 2012

oprávněná osoba: Ing. Zdeněk Liška, generá|ní řediteI sP ČR

Podpis oprávněné osoby:

Svaz průmysIu a dopravy České repubIiky (SP ČR) považuje uvoInění rádiových kmitočtů
vpásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz a jejich nabídnutí operátorům kvybudování
moderních mobi|ních sítí e|ektronických komunikací za dů|ežitý krok, kteni na dlouhou dobu
významně ovlivní nabídku s|užeb e|ektronických komunikací na českém trhu a bude mít
přímý dopad na mezinárodní kon ku ren ceschop nost České repub|iky. Vítáme proto možnost
přispět do veřejné diskuse k návrhu dokumentu ,,Vyh|ášení výběrového řízení za účeIem
udě|ení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištěníveřejné komunikační sítě v pásmech
800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz,, (dá|e jako ,,Nóvrh vyhlóšení,,\ a níže předk|ádáme naše
sta novisko, připomínky a návrhy.
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práv k wužívóní rddiovÝch kmitočtů k zaiištění veřeiné komunikační sítě v pásmech 8o0
MHz, 7800 MHz o 2600 MHz":

Připomínka č.1

3.3 Předmět v'ýběrového řízení

Navrhujeme spojit úsek L842,3_7842,9/7747,3-I747,9 MHz, zařazený do b|oku 82, s úsekem
7842,9-7857,9/t747,9-L762,9 MHz do jednoho ceIistvého b|oku B1' Podrobnosti a

odůvodněníjsou uvedeny u kapito|y 4'1.2 Pásmo 1800 MHz.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.

Připomínka č.2

3'6 Lhůty výběrového řízení

V .,Návrhu vyh|ášení,, se uvažuje |hůta pro doručení Žádostí o udě|ení práv k využívání
rádiových kmitočtů v dé|ce 49 dní od Vyh|ášení výběrového řízení. Navrhujeme tuto Ihůtu
prodIoužit na 4 měsíce a případně zkrátit některé |hůty mezi doručením Žádostí a V|astni
aukcí.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.

odůvodnění:

Navrhovanou |hůtu 49 dní považujeme za nedostatečnou s oh|edem na nutné Vnitřní
schva|ovací procesy potenciálních nových uchazečů, které souvisejí s podáním Žádosti a
složením záruky. Schva|ovací proces ne|ze formá|ně zahájit na zák|adě.,Návrhu vyh|ášení,,,
a|e pouze po oficie|ním zveřejnění definitivních podmínek aukce ve Vyh|ášení výběrového
řízení' Učastníkům aukce a zejména případným novým zájemcům o Vstup na český trh
mobi|ních e|ektronických komunikací je třeba poskytnout dostatek času na prostudování
podmínek aukce a přijetí závazného rozhodnutí, které musí nutně projít vnitřním
schva|ovacím procesem. Navíc se navrhovaná |hůta překrývá s obdobím |etních dovo|ených,
které může schvaIovací procesy zpomalit.
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Připomínka č. 3

4.7'7 Pásmo 800 MHz:

Navrhujeme text,,Pro podáVání nabídek pro kmitočty z pásma 800 MHz ie stanoven

maximá|ní|imit tak, aby objem spektra získaný v tomto výběrovém řízení nepřekroči| 2 x 15

MHz." nahrad it textem:

,Pro podávúní nabídek pro kmitočý z pásma 80o MHz je stdnoven moximáIní limit tak,
,Ldv 

áaj", spektra získoný v tomto výběrovém řízení v souhrnu s objemem kmitočtů

v pásmu 900 MHz nepřekročil 2 x 20 MHz.,,

Tuto připomínku považujeme za zásadní.

odůvodnění:

Navrhovanépodmínkybyvedlykzakonzervovánístávajícítržnísituacesevšeminegativními
průvodními jevy. obě pásma áoo MHz a 900 MHz jsou harmonizována pro širokopásmové

ap|ikaceavhodnápronasazenítechno|ogieLTE.Soh|edemnanavrhovanouplatnostpřídě|ů
ti |et 1e třeba předpok|ádat, že během tohoto období dojde k migraci stávajících GSM sítí na

4G teihno|ogie a budoucí konkurence se bude odehrávat na technologické p|atformě LTE-

Advanced.PokudsemánačeskémmobiInímtrhuzvýšitkonkurence,jenutnépři|ákatdo
aukcenovéinvestory,kteříprodlouhodobéudrženíefektivníkonkurenceschopnostise
stávajícími operátory potřebují získat kmitočty ve všech nabízených pásmech, Včetně 800

MHz. V přímé soutěži se stávajícími operátory však nemohou uspét, protože hodnota

kmitočtůjeprokaždouskupinuoperátorůdiametrá|ně.od|išná,ikdyžsevoboupřípadech
ojvíií od 

- 
potenciá|ních budoucích příjmů' Zatímco však hodnota kmitočtů pro stáVající

operátory je založena na budoucím cash f|ow z oligopo|ních příjmů, hodnota kmitočtů pro

nové uchazeče je odvozena od budoucích nízkých cen, jejichž pok|es svým Vstupem na trh

způsobí'Jinýmis|ovyjsouvesvécenovénabídceschopniocenitiudrženíbariéryproti
Vstupu da|šího operátora, zatímco pro nového operátora je situace odIišná tím, že právé jeho

Vstuoem tato bariéra automaticky zaniká.

Připomínka ě.4

4'7.2 Pósmo 7800 MHz:

Navrhujeme spojit úsek L842,3-t842,g/!747 ,3.7l47 ,g MHz, zařazený do b|oku 82, s úsekem

7842,9-7857'g/7747,g.L]6;-,9MHzdojednohoce|istvéhob|okuB1tak,jakby|onavrhováno
v původním návrhu Zák|adních principů výběrového řízení _ aukce na udě|ení práv k

využívání rádiových kmitočtů v pásmech 80o MHz, 18oo MHz a 2600 MHz, které Úřad

před|ožiI k veřejné konzu|taci L, září 2o7l'

Tuto připomínku považujeme za zásadní.
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odůvodnění:

Jak 'ie uvedeno v kapito|e 5.1.2 Podmínky využívání rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz

toháto ,,Návrhu vyh|ášení,., v sou|adu s normami o LTE vydanými ETS| je pro systémy LTE

nutné up|atnit odstup nejméně 200 kHz mezi hranou kanálu LTE a hranou kaná|u nosného

kmitočtu GSM mezi sousedícími sítěmi LTE a GSM. V případé interferencí mezi různými

techno|ogiemi využívanými V tomto pásmu má přednost vždy systém GsM, tzn. mitigační

opatření*k omezení interferencí rea|iiuje provozovate| sítě jiné než GSM. Z toho vyp|ývá, že

dižite| přídě|u by moh| efektivně uyužíuut kmitočtový úsek o šířce 2 x 74,6 MHz, coŽ

neumožňuje p|ně využít moŽností technologie LTE pracující s 5 MHz kaná|y a znevýhodňuje

p"i"".iar"ir]" nového operátora i v tomto pásmu. oddě|ením při|eh|ého úseku 0,6 MHz na

spodnístraněbloku81docházíkeznehodnocenítohotouce|enéhob|oku,kterýbymohlbýt
á"r."';'ie využit pro LTE síť a širokopásmové sIužby. Považujeme oddě|ení úseku 0,6 MHz

z b|oku 81 za diskriminačnl vůči potenciá|ním novým operátorům a odporující všem

prok|amovaným cílům aukce - omázuje rozvoj nových s|užeb, zpoma|uje techno|ogickou

inovaci, vede k neefektivnimu využiti '1ednot|ivých .částí 
kmitočtového spektra, brzdí

hospodářskou soutěž a misto v|tvo?enipodmínek pro případný vstup da|ších subjektů na trh

jimVytVáříumě|épřekážky.TentopostupmáveIminegativnív|ivnaposuzovánípřípadné
účasti v aukci ze strany potenciá|ních investorů a odradí případné zájemce o vstup na český

mobiInítrh.

Připomínka č.5

4'7'3 Pásmo 2600 MHz:

Navrhujeme text,,Pro podáVání nabídek pro kmitočty z párové části pásma 2600 MHz je

st"nován maximá|ní |imit tak, aby objem spektra získaný v tomto výběrovém řízení

neořekroči| 2 x 20 MHz',, nahradit textem:

,,Pro podávání nabídek pro kmitočty z pásmd 2600 MHz je stanoven maximální Iimit tok,
,íai 

iaj,, ,p,*tra získaný v tomto výběrovém řízení v souhrnu s objemem kmitočtt)

v pásmu 2700 MHz nepřekročil 2 x 35 MHz..,

Tuto připomínku považu'ieme za zásadní.

odůvodnění:

Rea|izace aukce dIe,,Návrhu vyh|ášení,,by umožni|a případnému novému operátorovi získat

maximá|ně 2X10 MHz v párávé části pásma 2600 MHz. To je příliš má|o pro udržení

dIouhodobé a efektivnÍ kon ku renceschopnosti se stávajícími operátory' Jestliže má případný

novýoperátormítmoŽnostzískatvaukcirádiovékmitočtyvrozsahuimnožstvíobdobném,
r"ů ..i-',.ir V ČR k dispozici současní poskytovate|é mobi|ních s|užeb, musí dostat pří|ežitost

wdražit dostatečné mnoŽství kmitočiů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, protože
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pásma 900 MHz a 2100 MHz již by|a rozdě|ena mezi stáVající mobilní operátory. Jak již by|o

zdůvodněno na jiných místech těchto připomínek, z důvodu rozdí|né hodnoty kmitočtů pro

stávající a potenciálnínové operátory mohou případní noví uchazeči vydražit kmitočty pouze

s pomocí kmitočtových limitů nebo dvoukoIové aukce' Navíc stávající mobiIní operátoři

dosud p|ně nevyužívají pásmo 2100 MHz a mohou s jeho pomocí nadá|e rozvíjet mobilní

technologie 3G a nabízet na jejich p|atformě širokopásmové s|užby v rozsahu a kva|itě

srovnateIné se sIužbami provozovanými na technoIogické pIatformě LTE. Dokud pIně

nevvčerpají potenciá| kmitočtového pásma 2100 MHz, nemá pro ně význam budovat novou

LTE síťv pásmu 2600 MHz.

Připomínka č'6

4.2 cena za udě|ení práv k využívání rádiových kmítočtů

K navrhované výši cen za udě|ení práv k využívání rádiových kmitočtů vydražených v aukci

nemáme připomínky. Nicméně s oh|edem na ce|kovou výši investic nutnou k vybudovánÍ

nové ceIopIošné mobiIní sítě 4G, nároky na veIikost počátečního v|astního kapitálu a

rea|istické předpok|ady budoucích příjmů navrhujeme' aby úhrada ceny za udě|ení práv k

wužívání rádiových kmitočtů vydražených v aukci by|a rozdě|ena do pěti rovnoměrných

ročních sp|átek. Možnost roz|ožení plateb za kmitočtové přídě|y již by|a použita v aukci na

kmitočty V pásmu 2100 MHz V roce 2010 a tato Varianta je použíVaná i v zahraničí, napřík|ad

ve Finsku, které pro chystanou aukci kmitočtů v pásmu 8O0 MHz p|ánuje rozdě|enísp|átek do

oóti |et.

Tuto připomínku považujeme za zásadní'

odůvodnění:

Pokud má Česká repub|ika skutečný zájem na vybudování nové ce|opIošné mobiIní sítě

komp|etně za|ožené na 4G p|atformě (s největší p ravd ěpodobn ostí s použitím techno|ogie

LTE), musí být podmínky aukce atraktivní pro soukromé investory, ať už domácí nebo

zahraniční. Na zák|adě vyvo|ávacích cen navrhovaných Úřadem hodnota minimá|nÍho

množstvíkmitočtů,kterénovýoperátormusízískatprovybudováníp|nohodnotnésítě4G,
představuje přibližně po|ovinu vlastního kapitálu potřebného pro za|ožení a vybudování

mobi|ního operá tora ,,no zelené louce,, ' V dnešním g|oba|izovaném světě přev|ádá poptáVka

po investicích nad 'iejich nabídkou a investoři v sektoru te|ekomunikací se zaměřují

především na rych|e se rozvíjející trhy Asie, Středního Východu, Afriky a Latinské Ameriky.

Kmitočtové spektrum vhodné pro budování 4G sítí se uvo|ňuje a nabízí investorům

prostřednictvím aukcí po ce|ém světě včetně Evropy, kde jen v Ietošním a příštím roce jsou

aukce kmitočtů obsahujících digitá|ní dividendu ved|e České repub|iky p|ánovány napřík|ad i

ve Ve|ké Británii, Irsku, Holandsku, Po|sku, Mad,arsku, Rumunsku, na S|ovensku a Ve Finsku.

Roz|ožení úhradv cen za kmitočtové příděIy považujeme za jeden ze zák|adních předpok|adů

pro podnícenízájmu nových investorů o účast v aukci.
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Možnost roz|ožení p|ateb za kmitočtové přídě|y již by|a použita v aukci na kmitočty v pásmu

2100 MHz V roce 2001 a tato Varianta je používaná iv zahraničí, napřík|ad ve Finsku, které

prochystanouaukcikmitočtůvpásmu8ooMHzp|ánujerozdě|enísp|átekdopěti|et..Pokud 
navrhované roz|ožení úhrady ceny za udě|ení práv k využívání rádiových kmitočtů

vydražených v aukci do pěti ročních sp|átek neumožní interpretace Zákona o e|ektronických

komunikacích, je možné tento Zákon před v|astní rea|izací aukce jednoduchým dodatkem

novelizovat' Jsme přesvědčeni, že při|ákání nových investic do sektoru eIektronických

komunikací je nato|ik významné pro udržení mezinárodní kon ku ren ceschop nosti České

repubIiky' že takovouto drobnou nove|u zákona dostatečně ospraved|ňuje'

Připomínka č.7

5'3.1 Rozvojová křitéria pro Wužívání rádiov'ých kmitočtů v pásmu 800 MHz

Nesouh|asíme s tím, aby si moh|,,držitet přídětu v pásmu 800 MHz v období před uplynutÍm

thůtyuvedenévpísmenud)započítóvatdoplněnípovinnostípokrytíspecifikovonýchv
písmenu b) i stužby poskytovoné na veřejné komunikační síti s využitím rádiových kmitočtů v
,pásmu 

2100 MHz (3G služby), pokud tyto služby umožňují zákazníkům vysokorychlostní

připojení v kvatitě uvedené v písmenu b).,,

Tuto připomínku považujeme za zásadní.

odůvodnění:

Možnost využít síté 3G k p|nění rozvojových kritérií je v přímém rozporu s dek|arovanými cí|i

aukce, protože by umožniIa stávajícím operátorům odIožit budování 4G sítí a zpomaIiIa by

technologickou inovaci a rozvoj nových s|užeb' T|ak stávajících mobiIních operátorů na

orosazení této možnosti potvrzuje skutečnost, že v dohIedné době nemají vážný zájem

budovat ce|op|ošné sítě 4G, protože ještě p|ně nevyuži|y možností 3G technologie a

pInohodnotné širokopásmové sIužby ve 4G sítích by kanibaIizova|y jejich stávající sIužby v 3G

s ít ích.

Uzavřenísmlouvyonárodnímroamingproveřejnésítěprovozovanésvyužitímrádiových
kmitočtů v pásmu 2100 MHz s oprávněným zájemcem o národní roaming tento prob|ém

neřeší, protože neovlivni tempo investic do nových techno|ogií 4G. Rovněž by tato možnost

oddáli|a vznik Virtuálních operátorů, kteří by muse|i čekat výrazně dé|e na budování 4G sítÍ,

protože do stávajících 2G a 3G sítí nebudou mít přístup.
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