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Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219 
P. O. Box 02 
225 02  Praha 025 
 
  

 
 
Věc: Připomínky společnosti České Radiokomunikace a.s. k Vyhlášení výběrového řízení za 
účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v 
pásmech 1800 MHz a 2600 MHz 
 

 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 

Vyhlášení výběrového řízení za účelem 
udělení práv k využívání rádiových 
kmitočtů k zajištění veřejné komunikační 
sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: 
 

České Radiokomunikace a.s.     
se sídlem Skokanská 2117/1     
169 00 Praha 6 - Břevnov     

IČ 247 38 875       

 
 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
     

Ing. František Smejkal,  
Senior specialista pro regulatorní služby  
Tel.: +420 242 417 158 
Mob.: +420 739 385 902    
Fax: +420 242 417 595        
E-mail: f.smejkal@radiokomunikace.cz                     

 
 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:  

Uvedené připomínky neobsahují 
obchodní tajemství a důvěrné informace 

 
 
 
Datum: 31. 7. 2014 
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Český telekomunikační úřad vyzval dne 17. června 2014 na svých webových stránkách k 

uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání 

rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen 

„Aukce“). 

 

 Společnost České Radiokomunikace a.s. se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – 

Břevnov, IČO: 247 38 875 (dále jen „ČRa“) uplatňuje možnost připomínkovat Českým 

telekomunikačním úřadem (dále jen „ČTÚ“) zveřejněné podmínky Aukce. 

 

 

 

Zásadní připomínky 

 

 

Připomínka k bodu 6.2 Pásmo 2600 MHz:  

 

ČTÚ v nepárové části pásma 2600 MHz stanovil pouze 1 samostatný konkrétní blok o velikosti 50 

MHz pro účelné využití kmitočtů.  

ČTÚ významně odstoupil od původního záměru z aukce LTE 20131, kde pro tuto část pásma bylo 

definováno 9 samostatných abstraktních bloků.  

Jsme toho názoru, že vhodnější by bylo rozdělit tuto část kmitočtového spektra pro Aukci na 2 

samostatné bloky, a to 1 x 20 MHz a 1 x 30 MHz. Takto nastavené dva samostatné bloky jsou 

dostatečně široké a kmitočtové spektrum v tomto kmitočtovém úseku tak bude moci získat jeden 

nebo dva subjekty (účastníci Aukce). 

 

Připomínka k bodu 7.3.1 Rozvojová kritéria… pásmo 1800 MHz :  

 

ČTÚ pro pásmo 1800 MHz nestanovil žádnou specifickou povinnost pokrytí území, pouze 

podmínku nutnosti pokrytí území 20% službou elektronických komunikací, pro možnost využití 

možnosti závazku národního roamingu, převzatého Držiteli přídělů na základě aukce LTE 2013. 

Společnost ČRa konstatuje, že rozvojová kritéria (1800 MHz) by měla být stanovena konzistentně 

s podmínkami  aukce LTE 2013. Takto nejsou stanovena „de facto“ žádná rozvojová kritéria. 

Rozvojová kritéria by měla být stanovena pro pásmo 1800 MHz pro subjekt, který v Aukci získá 5 

MHz a více kmitočtového spektra v pásmu 1800 MHz, a to ve znění viz aukce LTE 2013: 

 
„Do 8 let ode dne právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů musí Držitel přídělu 

pokrýt minimálně 50 % populace České republiky.  

                                                 
1
 http://www.ctu.cz/cs/download/vyberova_rizeni/vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_15_08_2013.pdf 
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Pokrytím se rozumí provozování veřejné sítě elektronických komunikací s využitím vlastních 

přídělů rádiových kmitočtů získaných ve výběrovém řízení v pásmu 1800 MHz nebo 2600 MHz.“ 

 

 

 

 


