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Společnost Vodafone vítá možnost vyjádřit se k záměru Českého telekomunikačního úřadu (dále též 

„Úřad“) a níže zasílá své připomínky: 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: 

Podle konzultace Úřad obdržel od společnosti Czech Digital Group, a.s. (dále „CDG“) žádost o změnu 

přídělu rádiových kmitočtů, vydaného Úřadem pod čj. 25 544/2005-613. Jak vyplývá z  databáze 

přidělených rádiových kmitočtů, která je veřejně dostupná na internetových stránkách Úřadu, v daném 

přídělu čj. 25 544/2005-613 je rozsah kmitočtů, na nichž je držitel přídělu oprávněn vysílat, 470 MHz až 

862 MHz, a příděl platí až do 10.01.2024. Součástí přídělu jsou tedy i práva k využívání kmitočtů v pásmu 

790 - 862 MHz. Vzhledem k očekávané aukci, jejíž podmínky jsou po připomínkovém řízení nyní 

finalizovány, toto zjištění považujeme za závažné. 

V souladu s § 15 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích vycházíme z premisy správnosti údajů 

v databázi. Existence práv k pásmu 790-862 MHz vyplývající z přídělu CDG podle přesvědčení společnosti 

Vodafone představuje zásadní kolizi s podmínkami připravované aukce kmitočtů zahrnující i kmitočty 

z pásma 790 - 862 MHz. Situace je rovněž v rozporu se zněním PVRS č. PV-P/10/08.2012-11 pro 

kmitočtové pásmo 470-960 MHz (dále jen „PVRS 10“), které v čl. 5 vyhrazuje pásmo 790-862 MHz pro 

provozování sítí elektronických komunikací a stanovuje, že počet práv k využívání kmitočtů je omezen na 

šest, což odpovídá šesti blokům 2x5 MHz s celostátním oprávněním, které budou nabídnuty 

v připravované aukci. Obsahuje-li příděl CDG i kmitočty, resp. práva k využívání z rozsahu 790-862 MHz, 

pak se jedná o práva, která buď nejsou v PVRS 10 vůbec uvedena, anebo tento příděl obsahuje práva 

uvedená v čl. 5 odst. 3 písm. g) nebo jejich část.  

Jak dále vyplývá z uvedené veřejné databáze přidělených rádiových kmitočtů, v pásmu 790-862 MHz 

podle zveřejněných údajů existují další dva příděly, vydané Úřadem pod čj. 25 543/2005-613 a 

25 152/2005-613. Ačkoliv tyto příděly nejsou předmětem konzultace, pokud by i u nich došlo ke stejné 

situaci, jakou jsme popsali výše, je potřeba s těmito příděly naložit stejně jako s přídělem CDG (čj. 

25 544/2005-613). 

Kromě toho Úřad rovněž konzultuje obdobnou změnu přídělu společnosti České radiokomunikace a.s.  

(dále „ČRa“). Jedná se o příděl vydaný pod čj. 23 942/2005-613, který však ve výše uvedené databázi 

Úřadu není uveden a společnosti Vodafone tak není dostupná informace, jaký rozsah kmitočtů je 

součástí přídělu. Pokud by však i tento příděl ČRa obsahoval kmitočty, resp. práva z rozsahu 790-862 MHz, 

pak připomínky společnosti Vodafone uvedené v tomto vyjádření platí i k přídělu ČRa a žádáme, aby byly 

považovány za uplatněné v rámci konzultace k přídělu ČRa. 

Pokud by výše uvedené příděly rádiových kmitočtů skutečně obsahovaly rovněž rozsah 790-862 MHz a 

pokud by Úřad neprovedl jejich co nejrychlejší změnu, pak společnost Vodafone dále nemůže souhlasit 

s žádostí o umožnění technologické neutrality využívání přidělených kmitočtů pro část spektra 790-862 

MHz. Vznikl by totiž zásadní právní rozpor mezi takto změněným přídělem, který by umožňoval využití 

pásma 790-862 MHz jakoukoliv technologií (technologická neutralita) a budoucími příděly vzešlými 

z výsledků aukce. Podle názoru společnosti Vodafone by po umožnění technologické neutrality bylo 

možné výše uvedené (již existující) příděly využívat pro budování sítí LTE. 

Společnost Vodafone proto navrhuje, aby Úřad neprodleně napravil situaci tak, aby nemohlo dojít 

ke kolizi s budoucími příděly udělenými na základě výsledků připravované aukce kmitočtů. To 

podle přesvědčení společnosti Vodafone vyžaduje neprodlenou změnu přídělu CDG, případně i 

dalších přídělů uvedených výše, kterou budou kmitočty v pásmu 790-862 MHz z rozsahu 

dotčených přídělů vyňaty a nezahájení aukce do doby, než bude stav uveden do souladu s PVRS a 

s očekáváními budoucích účastníků aukce. 


