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PŘIPOMÍNKY MPO K MATERIÁLU S NÁZVEM:

„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“

Resort Připomínky

Úvod

Obecně:

Po krachu předchozí aukce neprovedl ČTÚ skutečnou analýzu příčin 

tohoto krachu. Dle našeho názoru měl až na jejím základě vyhlásit

podmínky nové aukce tak, aby minimalizoval možnost stejného konce. 

Vzhledem ke skutečnosti, že podmínky druhé aukce se příliš neliší od 

podmínek aukce první, lze téměř s jistotou očekávat, že se zopakuje 

situace z aukce první, kdy došlo k zablokování některých aukčních bloků 

a tím opět nastane stejný vývoj neustále rostoucích cen.

Ministerstva 

průmyslu a 

obchodu

Zásadní připomínka:

1. ČTÚ ve vyhlášení aukce neodůvodnil vyhrazení dvou bloků 

v pásmu 800 MHz pro nové uchazeče oproti předchozí aukci, když při 

vypořádání připomínek k vyhlášení předchozí aukce uváděl Úřad 

výrazné argumenty, proč kmitočty v tomto pásmu pro nového hráče 

nevyhrazovat. Vyhrazení aukčních bloků bez velmi silného odůvodnění 

ulehčuje argumentaci stávajících operátorů v případě jejich právních 

kroků. Zároveň vyhlášení neřeší situaci, kdy se o vyhrazené bloky žádný 

nový uchazeč nepřihlásí – zůstanou totiž v tom případě „ladem“ 

a budou předmětem další aukce, která ale přinese dodatečné náklady 

např. na poradenství, aukční software. Proč nebyla zvolena varianta, 

v níž by se vyhrazené bloky v případě nepřihlášení nového zájemce 

zařadily do aukce pro stávající operátory?

2. Rozvojová kritéria byla ponechána v původní podobě, ale je 

otázkou, zda za současné situace mají ještě nějaký motivační tlak na 
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operátory. Je možné, že do doby, než nová aukce skončí, budou mít 

stávající hráči na trhu pokryty lukrativnější oblasti ČR.

3. Vyhlášení aukce neobsahuje odůvodnění, proč ČTÚ nešel cestou 

předaukce (ale „pouze“ vyhrazením aukčních bloků). Předaukce je 

přitom používaná v těch zahraničních aukcích, které motivují pomocí 

rezervace části spektra nového hráče.

4. Je nutné napravit formální nedostatky anglického překladu. 

Například chybějící podkapitola 5.1.5 v Contents.

5. Varianta, kdy se aukce zúčastní tři stávající operátoři a právě 

jeden nově příchozí operátor způsobí, že zájem o dva nejlukrativnější 

úseky pásem 800 MHz a 1800 MHz, aukční bloky A3 a B1, zcela 

jednoznačně vyvolá okamžité prolomení anonymity nově příchozího 

operátora. Snadnou dedukcí z průběhu prvních kol pak lze odhalit 

operátory ostatní. Porušení anonymity je velmi závažným a zásadním 

problémem celé aukce. 

6. Bez odůvodnění byly navýšeny minimální ceny, s výjimkou 

pásma 2600 MHz. V pásmu 800 MHz se jedná o navýšení o 200 mil Kč 

za jeden blok (celkem 1 mld Kč), větší blok v pásmu 1800 MHz je 

v souhrnu sloučených bloků cenově navýšen o 120 mil Kč 

a v jednotlivých blocích B2 téhož pásma je navýšení celkem 

o 54 mil Kč. Žádáme vysvětlení.

Připomínka:

Závěr

MPO uplatňuje v rámci veřejné konzultace k materiálu „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“ 6 zásadních připomínek a žádá jejich 

vypořádání. Za současné situace nepovažujeme vyhlášení aukce v této 
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podobě za žádoucí.

V Praze dne 24. května 2013

Vypracoval: Ing. Boris Kačírek Podpis: ……………………………




