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Úvod:
Jako předseda podvýboru pro elektronické komunikace a ICT průmysl Parlamentu ČR
pokládám za povinnost účastnit se veřejné konzultace k návrhu dokumentu „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“ (dále jen „Návrh podmínek
aukce“). Podvýbor pro elektronické komunikace a ICT průmysl vznikl v tomto volebním
období (od roku 2010) vůbec poprvé na půdě Poslanecké sněmovny. Stanovil jsem pět
vzájemně provázaných priorit, ve kterých by měl Podvýbor působit především:

1. Zajistit vysokou ochranu spotřebitele.
2. Snížit ceny za mobilní služby až o 50% (nikoliv tupou cenovou regulací, ale
zostřením konkurence na trhu spolu s důslednou kontrolou plnění všech
povinností vyplývajících ze zákona, případné regulace nebo jiných opatření
ČTÚ vůči mobilním operátorům).
3. Posílit konkurenci – ideálně vstupem nového mobilního operátora.
4. Zvýšit kvalitu služeb a rozšířit na celou ČR levný a rychlý mobilní internet.
5. „Rozhýbat“ telekomunikační trh a zajistit jeho dlouhodobý zdravý rozvoj.

Návrh podmínek aukce se přímo nebo částečně dotýká dokonce hned čtyř priority Podvýboru,
proto vítáme možnost přispět do diskuze, která, jak věříme, povede k takovému zkvalitnění
Návrhu podmínek aukce, že priority Podvýboru samotný výsledek aukce naplní. Pro budoucí
konkurenční prostředí na českém telekomunikačním trhu, jehož funkčnost přímo ovlivňuje
cenu a kvalitu služeb, je výsledek aukce naprosto stěžejní. Z mého pohledu je zejména Český
telekomunikační úřad (ČTÚ) zodpovědný za dnešní neutěšený stav konkurenčního
prostředí českého telekomunikačního trhu a tím pádem vysoké ceny za mobilní služby a
horší služby a servis pro zákazníky. I proto považuji zastavení aukce 8. 3. 2013 bývalým
předsedou Rady ČTÚ Pavlem Dvořákem za neodůvodněné a nesmyslné, které způsobilo
zpoždění nástupu nové konkurence, zbrzdění investic, což v důsledku poškozuje zákazníka i
celý telekomunikační trh České republiky. Bývalý předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák ani po
opakovaných výzvách nezveřejnil relevantní podklady, které by mohly odůvodnit březnové
zastavení aukce. Úřad totiž ani nemůže znát ekonomickou situaci jednotlivých podnikatelů,
ani jejich „business“ plán ve vztahu k aukci.

Všeobecné připomínky k celému dokumentu Návrhu podmínek aukce:
Jako předseda Podvýboru pro elektronické komunikace a ICT průmysl vyzývám Český
telekomunikační úřad, aby:
a) připravoval nastavení podmínek aukce tak, aby na českém telekomunikačním trhu
došlo:
a. ke zvýšení kvality služeb,
b. k posílení konkurence – ideálně vstupem nového plnohodnotného
mobilního operátora;
b) při vypořádání připomínek z veřejné konzultace maximálně přihlédnul
k připomínkám vedoucím ke zvýšení míry investic do sektoru elektronických
komunikací a posílení konkurenčního prostředí na trhu,
c) upravil podmínky aukce tak, aby upřesnil metodiku stanovení ceny za
velkoobchodní přístup a národní roaming a metodiku řešení sporů mezi
operátory v případě plnění povinností národního roamingu a velkoobchodní nabídky,
d) zohlednil v podmínkách aktuální ekonomickou situaci a umožnil vítězům aukce
zaplatit cenu za příděl ve splátkách,
e) po vypořádání připomínek z veřejné konzultace připravil aukci tak, aby spotřebitelé
v České republice měli co nejdříve možnost využívat veškerých výhod
technologické inovace mobilních datových služeb za příznivé ceny.
Podvýbor, jako součást státního legislativního orgánu, nemůže a ani nemá kapacitu detailně
navrhnout všechny připomínky. Vyzývám proto ČTÚ, aby výše uvedené všeobecné
připomínky a) až e) zohlednil při zapracování připomínek do výsledné podoby celého
dokumentu podmínek aukce.
Odůvodnění všeobecných připomínek:
Nezohledněním všeobecných připomínek nebudou naplněny ani cíle aukce, ani nebudou
naplněny cíle strategického vládního dokumentu Digitální Česko. Ve výsledku bude postiženo
české hospodářství i koncový zákazník. Ve finále nebude českému zákazníkovi špičková
technologie LTE k dlouhodobému užitku, protože nejvyšší přidělenou měsíční kapacitu
nabízenou operátory vyčerpá za několik hodin či dnů a po zbytek měsíce bude mít
vysokorychlostní internet operátorem „přiškrcen“.
Avšak nad tyto všeobecné připomínky si dovoluji navrhnout ještě tyto konkrétní připomínky:

Konkrétní připomínky:
1. konkrétní připomínka:
bod 5.3.1. Rozvojová kritéria pro využívání rádiových kmitočtů v pásmu 800
MHz
Navrhuji text Návrhu podmínek aukce „Držitel přídělu v pásmu 800 MHz si může
v období před uplynutím lhůty uvedené v písmenu d) započítávat do plnění povinností
pokrytí specifikovaných v písmenu b) i služby poskytované na veřejné komunikační síti
s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 2100 MHz (3G služby), pokud tyto služby
umožňují zákazníkům vysokorychlostní připojení v kvalitě uvedené v písmenu b).“
odstranit a tímto tuto podmínku zrušit. Adekvátně se však musí rozšířit povinnost
národního roamingu dle kapitoly 5.7.1., aby případný nový operátor nebyl
v žádném případě poškozen.
Odůvodnění:
Toto ustanovení je přímo v rozporu s cíli aukce – vytvoření podmínek pro
technologickou inovaci = budování sítí 4. generace (4G). Úřad zařazením tohoto
ustanovení do Návrhu podmínek aukce přímo nesmyslně „nahrává do karet“
dosavadním mobilním operátorům. Tito nemají ani po více jak 10 letech dobudováno
pokrytí 3G a zachováním tohoto ustanovení by jim Úřad dovolil zpozdit i budování
4G. Aukce musí splňovat své cíle a ČTÚ proto musí udělat maximum.
2. konkrétní připomínka:
bod 5.3.1. Rozvojová kritéria pro využívání rádiových kmitočtů v pásmu 800
MHz
Navrhuji v textu Návrhu podmínek aukce „Minimální požadovaná rychlost služby
závazná pro splnění podmínky pokrytí je definována následovně:
-

do 7 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových
kmitočtů je minimální požadovaná rychlost služby stanovena na úrovni 2 Mbit/s
(download);
v následujícím období je minimální požadovaná rychlost služby stanovena na
úrovni 5 Mbit/s (download);

zvýšit minimální požadovanou rychlost. A to konkrétně „do 7 let ode dne nabytí
právní moci….“ ze 2 Mbit/s na 10 Mbit/s (download) a „v následujícím období…“ ze
5 Mbit/s na 30 Mbit/s (download).
Odůvodnění:
Současné nastavení minimální požadované rychlosti je příliš konzervativní,
představuje velmi nízkou úroveň stahování dat, je pod úrovní již současných
technologických možností 4G sítí a už vůbec nereflektuje jejich předpokládaný vývoj.
Zvýšení minimální požadované rychlosti by také přispělo ke zvýšení míry investic.

