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Vážený pane předsedo,

děkuji Vám za Vaše připomínky k návrhu textu 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 „Vyhlášení“), které jsem obdržel 

dne 9. srpna 2013. 

Vaše připomínky Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zvážil a v maximální 

možné míře zohlednil. Úřad oceňuje Vaši podporu záměru vytvoření podmínek vstupu 

čtvrtého operátora a Vaše připomínky směřující k tomu, aby tato podpora byla 

nediskriminační a nemohla narušit hospodářskou soutěž.

Vaše doporučení, související s dosud neuzavřeným posuzováním podnětu jednoho 

z potenciálních účastníků výběrového řízení ke zveřejněnému konzultačnímu návrhu 

podmínek výběrového řízení příslušnými orgány Evropské komise, vzal Úřad na vědomí 

s tím, že předpokládá vyjádření Komise do doby rozhodnutí předsedy Rady Úřadu o udělení 

přídělu rádiových kmitočtů na základě výsledků tohoto výběrového řízení. 

Souhlasíme s vaší připomínkou směřující k tomu, že podmínky výběrového řízení 

musí vycházet z vyhodnocení dosavadního i budoucího vývoje trhu a zhodnocení dopadů. 

Potvrzujeme, že náš Úřad všechny tyto aspekty při stanovení podmínek výběrového řízení 

důkladně zvážil a zohlednil. Pro podrobnější informace odkazujeme na materiál Vypořádání 

připomínek ve veřejné konzultaci textu „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 zveřejněný na našich internetových stránkách dne 24. června 2013. 



Vaši připomínku týkající se případného rizika, že v případě účasti pouze jednoho 

nového subjektu může tento získat vyčleněnou část rádiového spektra za vyvolávací cenu 

Úřad řešil již v analytické fázi předcházející zveřejnění podmínek výběrového řízení ke 

konzultaci. Mimo jiné i s ohledem na toto riziko Úřad stanovil ve Vyhlášení úroveň 

minimálních (vyvolávacích) cen na základě analýzy (benchmarku) dosažených cen za udělení 

práv k využívání rádiových kmitočtů pro sítě nové generace v relevantních evropských 

zemích, v nichž proběhly aukce na rádiové kmitočty v kmitočtových pásmech 800 MHz, 1800 

MHz a 2600 MHz. Pro odstranění veškerých pochybností Úřad benchmark zaktualizoval a 

v konečné verzi Vyhlášení budou minimální ceny stanoveny na základě benchmarku 

aktualizovaného ke dni 1. srpna 2013. Nemůže tedy dojít k situaci, kdy by kterýkoli subjekt 

získal spektrum za nepřiměřeně nízkou cenu v porovnání s cenami, za které bylo spektrum 

přiděleno v jiných relevantních evropských zemích. Všechny podmínky související 

s vyčleněnou částí spektra Úřad stanovil s ohledem na obecně platné principy přiměřenosti a 

transparentnosti podmínek výběrového řízení ve Vyhlášení. 

Úřad rovněž učinil veškerá opatření k tomu, aby se výběrového řízení zúčastnilo více 

uchazečů z řad nově vstupujících operátorů. Kromě tiskových zpráv Úřad v rámci přípravy 

výběrového řízení proaktivně o výběrovém řízení písemně informoval široký okruh 

potenciálních možných zájemců o účast ve výběrovém řízení z České republiky i zahraničí. 

Dle posledních informací se zdá, že tyto aktivity Úřadu vedly ke hmatatelným výsledkům. 

Poslední informace zveřejněné v médiích, týkající se možné účasti dalšího nového zájemce 

(viz např. Hospodářské Noviny, 12. 8. 2013, str. 14, „Dial Telecom se míní utkat s PPF na 

mobilním trhu“) možnou účast více nových zájemců naznačují. V této souvislosti Úřad také 

obdržel dodatečnou připomínku Ministerstva průmyslu a obchodu požadující prodloužení 

lhůty pro podání žádostí do výběrového řízení, které vyhověl. 

Vašim připomínkám, které směřovaly k zajištění samostatnosti nově vstupujícího 

subjektu z hlediska jeho možné kontroly stávajícími operátory, a potřeby jeho nezávislosti na 

nich a z toho vyplývající návrh doplnit podmínky výběrového řízení o opatření k zajištění 

samostatnosti nově vstupujících subjektů na stávajících operátorech, Úřad vyhověl. Ve 

smyslu připomínky a v rozsahu svého zmocnění podle zákona o elektronických komunikacích 

je také do konečného znění textu Vyhlášení zapracoval. 

Úřad vyhověl i Vašemu doporučení ponechat omezení převoditelnosti kmitočtů 

získaných ve výběrovém řízení po dobu 7 let, směřující k prevenci spekulativního chování 

účastníků výběrového řízení.



K problematice řešení sporů o ceny podle bodu 5.7.3 Vyhlášení, kde jste doporučil 

provést některé úpravy zveřejněné metodiky a upozornil na případnou škodlivost nepřiměřeně 

vysokých cen, uvádím, že ač tyto připomínky nesměřují přímo k podmínkám výběrového 

řízení, Úřad tyto Vaše připomínky pečlivě vyhodnotí a vezme v úvahu a v rámci výkonu své 

působnosti.

Vážený pane předsedo, na závěr Vám ještě jednou děkuji za Váš vstřícný přístup 

k uvedené problematice, která má zásadní význam jak pro Úřad, tak i pro vývoj trhů a služeb 

elektronických komunikací v České republice během následujících let.

S pozdravem

Ing. Mgr. Jaromír Novák

Za správnost: Ing. Martin Hanuš, 14. 8. 2013
Vpraveno dne: 15. 8. 2013

Vážený pan 
Ing. Petr Rafaj
předseda
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Brno
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