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I.

Úvod

Společnost O2 Czech Republic, a.s. (dále jen „O2“) vítá možnost vyjádřit, v rámci veřejné
konzultace vyhlášené Českým telekomunikačním úřadem (dále jen „ČTÚ“) dne
17. 6. 2014, své stanovisko a připomínky k návrhu 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 „návrh Vyhlášení“).
Společnost O2 považuje cíle výběrového řízení, které určil ČTÚ v návrhu Vyhlášení, za
správně nastavené a stejně tak nahlíží společnost O2 na záměr ČTÚ přidělit toto spektrum
prostřednictvím aukce osvědčeného typu SMRA. Z hlediska cílů aukce a efektivní správy
spektra je rovněž vhodná celoplošná definice přídělů a závazek refarmingu. Na druhou
stranu návrh Vyhlášení obsahuje i některá ustanovení, která dle našeho názoru ohrožují
naplnění cílů výběrového řízení.
ČTÚ v návrhu Vyhlášení zcela odstranil nastavený spektrální limit a rozvojová kritéria
v pásmu 1800 MHz, která platila v předchozí aukci spektra v pásmech 800, 1800 a 2600
MHz konané v roce 2013 (dále jen „4G aukce 2013“), čímž vytváří riziko výrazně
disproporční distribuce spektra a jeho nežádoucího hromadění a neefektivního využívání.
Pokud jde o nastavení Minimálních cen pro jednotlivé kategorie bloků v daných pásmech,
přestože z předchozí 4G aukce 2013 zůstala část spektra v pásmu 1800 MHz a část FDD
spektra v pásmu 2600 MHz neprodána, přistoupil ČTÚ namísto ke snížení Minimálních
cen za toto spektrum k jejich zvýšení, čímž zvýšil pravděpodobnost, že toto spektrum
zůstane opět neprodáno. Z pohledu společnosti O2 také neexistuje žádný legitimní důvod,
proč by měl být cíl provést refarming přidělených kmitočtů v pásmu 1800 MHz, který je
v návrhu Vyhlášení zakotven prostřednictvím Závazku vítěze výběrového řízení,
realizován až za více než rok po ukončení výběrového řízení. Podle společnosti O2 rovněž
neexistuje důvod pro neuskutečnění refarmingu v pásmu 2600 MHz.
Společnost O2 identifikovala v Návrhu vyhlášení i některá další ustanovení a podmínky,
která navrhuje změnit. Společnost O2 se přitom opírá o své dlouhodobé zkušenosti a
znalosti trhu elektronických komunikací včetně nedávných zkušeností získaných
společností při účasti v 4G aukci 2013. Společnost O2 tímto předkládá své návrhy na
úpravy návrhu Vyhlášení, které považuje za nezbytné pro zajištění úspěšného průběhu a
naplnění cílů budoucí Aukce.
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II.

Shrnutí hlavních připomínek

Povinností ČTÚ je navrhnout proces udělování práv k využívání rádiových kmitočtů, který
umožní efektivní rozdělení spektra mezi stávající nebo potenciální poskytovatele mobilních
služeb, a který bude z dlouhodobého hlediska podporovat soutěž v poskytování služeb
mobilních sítí.
Návrh Vyhlášení předložený ze strany ČTÚ obsahuje některé nevhodné podmínky, které
dodržení těchto základní principů ohrožují. Na druhou stranu z návrhu Vyhlášení byly
oproti předchozí 4G aukci 2013 odstraněny i některé žádoucí podmínky, které podle
názoru společnosti O2 naopak měly zůstat zachovány.
Společnost O2 je toho názoru, že v pásmu 1800 MHz by neměl být zcela odstraněn
spektrální limit. V současné době platný spektrální limit o velikosti 2 x 23 MHz by
však bylo vhodné navýšit na velikost 2 x 25 MHz. Tím bude zajištěno, že nebude moci
dojít k nežádoucímu neefektivnímu nahromadění spektra jedním subjektem a zároveň
bude stávajícím mobilním operátorům i potenciálním jiným subjektům zachována rovná a
nediskriminační příležitost pro získání potřebného množství frekvencí.
Společnost O2 navrhuje ustanovit velikost Aukčního bloku 2 x 5 MHz v párové části
pásma 2600 MHz a velikost Aukčního bloku 5 MHz v nepárové části spektra 2600
MHz stejně jako tomu bylo v předchozí 4G aukci 2013. Tím bude stávajícím mobilním
operátorům i potenciálním jiným subjektům umožněno získat i jen část nabízeného spektra
v pásmu 2600 MHz, pokud to z pohledu naplňování jejich obchodních strategií a
technických potřeb bude dávat smysl. ČTÚ tímto nastavením podmínek v pásmu
2600 MHz zajistí efektivnější alokaci a využití tohoto spektra než kdyby žádné spektrum
neprodal.
Společnost O2 navrhuje snížení Minimálních cen o 20 % v pásmu 1800 MHz a
v párové části pásma 2600 MHz oproti předchozí 4G aukci 2013, souladně
s postupem, který je navržen pro nepárovou část pásma 2600 MHz.
Není řádně zdůvodněno, a dle našeho názoru neexistují žádné relevantní důvody, proč by
nastavení rozvojových kritérií oproti předchozí 4G aukci 2013 mělo být nějakým způsobem
změněno. Rozvojová kritéria a podmínky s nimi spojené by měly být nastaveny pro
případný nový subjekt (tj. eventuálního nového čtvrtého držitele kmitočtů v tomto
pásmu) i pro stávající mobilní operátory (resp. držitele kmitočtů z předchozího
výběrového řízení v pásmu 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz) obdobně jako tomu bylo
v předchozí 4G aukci 2013.
Zákaz převodu a pronájmu získaných kmitočtových přídělů na jakýkoliv subjekt by
měl platit po dobu 7 let a tedy obdobně jako tomu bylo u 4G aukce 2013.
Závazek refarmingu by se měl být rozšířen i na kmitočty z párové části pásma 2600 MHz.
Neexistuje žádný důvod, proč by měl být refarming realizován až k 30. 6. 2016 a tedy
více než rok po skončení výběrové řízení. Tento termín by měl být z návrhu
Vyhlášení zcela vypuštěn. Namísto toho navrhuje společnost O2 doplnit, že poté co ČTÚ
vydá informaci o cílovém rozdělení kmitočtů v pásmu 1800 MHz a párové části pásma
2600 MHz, tak ČTÚ neprodleně písemně vyzve všechny Držitele přídělů, aby do 30 dnů
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od doručení výzvy ČTÚ podali žádosti o změnu přídělů rádiových kmitočtů v souladu se
závazkem refarmingu. Dále požaduje společnost O2 doplnit, že ČTÚ vydá rozhodnutí o
změně přídělů rádiových kmitočtů do 30 dnů po obdržení žádostí ze strany Držitelů
přídělů. Tím bude zajištěno provedení refarmingu v krátké lhůtě po skončení výběrového
řízení, což je žádoucí stav z pohledu ČTÚ i držitelů kmitočtů v pásmech 1800 MHz a 2600
MHz.
ČTÚ by měl v nadcházejícím výběrovém řízení umožnit Žadatelům použít i jiný, stejně
vhodný záruční instrument, a to předložení originálu záruční listiny bankovní záruky.
Bankovní záruka plně nahrazuje hotovost složenou na účtu ČTÚ a společnost O2 v tomto
smyslu navrhla konkrétní úpravy podmínek kap. 8.3 Záruka v návrhu Vyhlášení.
Výběrové řízení na kmitočty z pásem 1800 MHz a 2600 MHz (tj. aktuální návrh
Vyhlášení) i výběrové řízení na kmitočty z pásem 3600 - 3800 MHz by podle názoru
společnosti O2 mělo být realizováno teprve poté, až dojde k očekávanému vyhodnocení
dopadů poklesu poplatků za využívání spektra v letech 2013 a 2014, jak ho předpokládá
návrh Strategie správy spektra, a k následné očekávané revizi poplatkové politiky u pásem
nad 1 GHz (tj. změně Nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu
poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů).
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III. Podrobné připomínky společnosti Telefónica
k Návrhu vyhlášení
Ke kap. 6 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Ke kap. 6.1 Pásmo 1800 MHz
Společnost O2 podporuje definici 2 kategorií aukčních bloků o velikostech 2 x 5 MHz a
2 x 2,9 MHz. Toto členění zároveň umožňuje přidržet se v maximální možné míře
doporučeného členění na úseky o velikosti 2 x 5 MHz, eliminovat riziko přílišné
fragmentace spektra a zároveň předem nevylučuje možnost rovnoměrné distribuce
spektra v návaznosti na existující příděly.
Za nevhodný krok naopak považujeme, že ČTÚ se rozhodl k velmi radikálnímu kroku
v pásmu 1800 MHz, když navrhuje úplné odstranění platného spektrálního limitu o
velikosti 2 x 23 MHz definovaného v předchozí 4G aukci 2013.
Dle názoru společnosti O2 by se však úplným navrhovaným odstraněním spektrálního
limitu v pásmu 1800 MHz vytvořilo reálné riziko nežádoucího hromadění spektra a
potenciální prostor pro vznik značně nerovnovážné distribuce spektra mezi mobilními
operátory, pokud jde o jejich konečné kmitočtové dispozice v tomto pásmu.
Odstranění spektrálního limitu navrhované ČTÚ může teoreticky vést až k extrémní
situaci, že veškeré volné spektrum v tomto pásmu získá jen společnost Vodafone, která je
v tomto pásmu v současné době držitelem největší části spektra (má celkový kmitočtový
příděl o velikosti 2 x 22 MHz). Finální dispozice stávajících mobilních operátorů by pak
mohly vypadat takto:
Současný
kmitočtový příděl

Nový příděl získaný
v Aukci

Celkový konečný
kmitočtový příděl

(v MHz)

(v MHz)

(v MHz)

O2

2 x 17

0

2 x 17

T-Mobile

2 x 20

0

2 x 20

Vodafone

2 x 22

2 x 15,8

2 x 37,8

Tím by se rozdíly v kmitočtových dispozicích mobilních operátorů ještě více prohloubily
s negativními dopady do konkurenčního prostředí na infrastrukturní úrovni.
V případě, že by se tento scénář realizoval, ČTÚ by těžko mohl deklarovat optimální
naplnění prvních tří cílů výběrového řízení, zejména pak cíle č. 2 Zajištění efektivního
využití jednotlivých částí kmitočtového spektra ku prospěchu spotřebitelů. Společnost
Vodafone by sice teoreticky mohla využít veškeré držené kmitočty v pásmu 1800 MHz, ale
stěží by se dalo hovořit o efektivním využití. To je zřejmé, zejména porovnáme-li počet
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zákazníků všech tří mobilních operátorů, a vezmeme-li v úvahu jejich celkové kmitočtové
dispozice i technologické a kapacitní potřeby již vybudovaných mobilních sítí a nově
budovaných sítí LTE. Zřejmě by bylo ohroženo i naplnění cíle výběrového řízení č. 1
Rozvoj nových služeb elektronických komunikací prostřednictvím bezdrátových
vysokorychlostních sítí, zejména mobilního charakteru a vytvoření podmínek pro
technologickou inovaci a splnění cíle výběrového řízení č. 3 Podpora hospodářské
soutěže v oblasti služeb elektronických komunikací poskytovaných prostřednictvím
veřejných sítí elektronických komunikací na velkoobchodní i maloobchodní úrovni
s dopadem na celý trh elektronických komunikací, cílená na přínos pro koncové uživatele
by bylo rovněž omezené a problematické.
Šlo by zřejmě o nedovolené hromadění spektra. Prostředky ČTÚ toto ex post prokázat a
daný stav po rozdělení kmitočtů změnit by však byly čistě teoretické a dle názoru
společnosti O2 nerealizovatelné už jenom z toho důvodu, že platná legislativa neobsahuje
explicitní definice popisující přesně, kdy se jedná ještě o efektivní využívání kmitočtů a kdy
již jde o neefektivní využívání kmitočtů (nedovolené hromadění spektra).
ČTÚ by měl výše popsaný scénář spojený s neexistencí spektrálního limitu zvážit a
přijmout taková opatření, která eliminují riziko nenaplnění cílů výběrového řízení a
negativního vývoje na trhu elektronických komunikací včetně dopadů na koncové
uživatele.
Podle názoru společnosti O2 je řešením zachování spektrálního limitu v pásmu 1800 MHz,
avšak s tím, že jeho velikost bude zvýšena ze stávající hodnoty 2 x 23 MHz na hodnotu
2 x 25 MHz.
Spektrální limit 2 x 25 MHz stále představuje žádoucí pojistku proti výše zmíněným
rizikům, jako je nežádoucí hromadění spektra a výrazně disproporční distribuce spektra
mezi operátory. Zároveň oproti spektrálnímu limitu ve výši 2 x 23 MHz snižuje riziko, že
část spektra zůstane neprodána, pokud by se aukce nezúčastnil žádný nový zájemce o
spektrum v pásmu 1800 MHz.

Shrnutí návrhu společnosti O2:
Společnost O2 je toho názoru, že v pásmu 1800 MHz by neměl být zcela odstraněn
spektrální limit. V současné době platný spektrální limit o velikosti 2 x 23 MHz by
však měl být zvýšen na velikost 2 x 25 MHz.
Takovéto podmínky zajistí během výběrového řízení férovou soutěž o tyto kmitočty i
jejich efektivní alokaci.
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Ke kap. 6.2 Pásmo 2600 MHz
V předchozí 4G aukci 2013 byla velikost dražených kmitočtových bloků 2 x 5 MHz
v párové části pásma 2600 MHz a 5 MHz v nepárové části pásma 2600 MHz. V návrhu
Vyhlášení ČTÚ provedl zásadní změnu, když veškeré neprodané spektrum v párové části
pásma 2600 MHz sloučil pouze do jednoho bloku o velikosti 2 x 10 MHz a stejně tak i
veškeré neprodané spektrum v nepárové části spektra 2600 MHz sloučil do jednoho bloku
o velikosti 50 MHz.
Tento krok podle názoru společnosti O2 nedává smysl, protože jde o spektrum, které již
bylo volně k dispozici v předchozí 4G aukci 2013 (nešlo ani o vyhrazené spektrum pro
potenciálního čtvrtého operátora) a přesto zůstalo neprodáno, protože o něj neměl nikdo
zájem (resp. nikdo z účastníků aukce na toto spektrum nepodal žádnou nabídku).
Navrhované sloučení tohoto neprodaného spektra do dvou výše uvedených velkých
kmitočtových bloků pro novou Aukci nemůže zájem zvýšit, ale naopak zhoršuje podmínky
pro prodej tohoto spektra.
ČTÚ tímto návrhem zcela eliminoval možnost, že by někdo ze stávajících mobilních
operátorů nebo i jiný účastník Aukce mohl mít zájem koupit menší rozsah kmitočtů
v pásmu 2600 MHz, např. 2 x 5 MHz v párové části nebo např. 15 MHz v nepárové části
atd. Takto nastavené podmínky rozhodně nejsou v souladu se základním principem
efektivní správy kmitočtového spektra, protože ČTÚ tím omezuje možnosti prodeje spektra
v nové Aukci. ČTÚ nemůže dopředu předpokládat a kalkulovat, že nastane jen možnost
prodeje veškerého spektra anebo žádného. Povinností ČTÚ je umožnit prodej i jen části
nabízeného spektra nebo prodej několika zájemcům. Je to rozhodně mnohem lepší
možnost, než aby zůstalo zcela nevyužíváno.
Neobstojí ani možný argument ČTÚ, že tím chce zamezit potenciální fragmentaci spektra.
Každý ze stávajících mobilních operátorů v současné době drží v párové části pásma
2600 MHz kmitočtový příděl o velikosti 2 x 20 MHz a může mít teoreticky motivaci si tento
příděl rozšířit o blok velikosti 2 x 5 MHz – v takovém případě (vzniku přídělu o celkovém
objemu 2 x 25 MHz) nelze o fragmentaci hovořit. V nepárové části pásma 2600 MHz pak
považujeme riziko významnější fragmentace pásma za minimální.

Shrnutí návrhu společnosti O2:
Společnost O2 je toho názoru, že návrh ČTÚ na vytvoření pouze jednoho bloku o
velikosti 2 x 10 MHz v párové části pásma 2600 MHz a vytvoření pouze jednoho bloku o
velikosti 50 MHz v nepárové části spektra 2600 MHz neodpovídá výše deklarovaným
záměrům Aukce.
Společnost O2 proto navrhuje ustanovit velikost Aukčního bloku 2 x 5 MHz v párové
části pásma 2600 MHz a velikost Aukčního bloku 5 MHz v nepárové části spektra
2600 MHz stejně jako tomu bylo v předchozí 4G aukci 2013.
Tím bude stávajícím mobilním operátorům i potenciálním jiným subjektům umožněno
získat i jen část nabízeného spektra v pásmu 2600 MHz, pokud to z pohledu naplňování
jejich obchodních strategií a technických potřeb bude dávat smysl.
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Ke kap. 6.3 Cena za udělení práv k využívání rádiových kmitočtů
ČTÚ zvolil jako východisko pro stanovení Minimálních cen výsledky předchozí 4G aukce
2013. Na základě toho došlo v porovnání s 4G aukcí 2013 ke zvýšení Minimální ceny
v pásmu 1800 MHz, zachování Minimální ceny v párové části pásma 2600 MHz a snížení
Minimální ceny v nepárové části pásma 2600 MHz.
Je však třeba vzít v úvahu, že ČTÚ zachoval dobu platnosti přídělu rádiových kmitočtů
z předchozí 4G aukce 2013, tedy do 30. června 2029. To by znamenalo, že nové
kmitočtové příděly budou vydávány na dobu o zhruba 12 měsíců kratší, než tomu bylo v
předchozí 4G aukci 2013. Kratší doba, na kterou je příděl udělován, by tedy znamenala,
že skutečný růst Jednotkové ceny v pásmu 1800 MHz je ještě vyšší než ČTÚ uvádí
v návrhu Vyhlášení a je proveden „skrytě“ přes kratší dobu platnosti udělovaných
kmitočtových přídělů. V párové části pásma 2600 MHz by nešlo o zachování stejné
Jednotkové ceny jako u předchozí 4G aukce 2013, ale rovněž o její skrytý růst.
V nepárové části pásma 2600 MHz by také nešlo o ČTÚ deklarovaný pokles Jednotkové
ceny o 20%. ČTÚ by měl svůj návrh na ponechání totožné doby platnosti kmitočtových
přídělů jako v předchozí 4G aukci 2013 vysvětlit a odůvodnit přímo ve Vyhlášení. ČTÚ by
ale měl především tuto skutečnost reálně zohlednit do poklesu výše Jednotkových a
Minimálních cen.
Společnost O2 je toho názoru, že návrh ČTÚ na růst Jednotkové ceny v pásmu 1800 MHz
i párové části pásma 2600 MHz není odůvodnitelný. V předchozí 4G aukci 2013 vytvořil
ČTÚ v pásmu 1800 MHz umělý nedostatek volného spektra pro stávající mobilní operátory
tím, že vyhradil větší část kmitočtů o celkové velikosti 2 x 15,8 MHz jen pro nového
operátora. I přes takto uměle stlačenou nabídku se Minimální cena za šest dražených
bloků o velikosti 2 x 1 MHz zvýšila jen o jeden inkrement ve výši 5 % a za tři dražené bloky
o velikosti 2 x 1 MHz se zvýšila jen o dva inkrementy tj. celkem o 10 %. Vyhrazené
spektrum pro nového operátora se neprodalo vůbec. Z tohoto průběhu 4G aukce 2013
v pásmu 1800 MHz nelze v žádném případě dovozovat, že by šlo ze strany stávajících
mobilních operátorů o silnou poptávku, která by výrazně převyšovala nabídku a dávala tak
opodstatnění pro růst Minimálních cen v tomto pásmu.
Současná situace je taková, že všichni stávající mobilní operátoři si v předchozí 4G aukci
2013 zvýšili své velikosti kmitočtových přídělů v pásmu 1800 MHz. Společnosti T-Mobile a
Vodafone dokonce drží takovou velikost spektra, která jim umožňuje dosáhnout
současného technologického maxima sítě LTE (využít kmitočtový kanál o celkové šířce
2 x 20 MHz). Navíc oproti předchozí Aukci 2013 bude v nové Aukci z pohledu stávajících
mobilních operátorů k dispozici podstatně více spektra (oproti 2 x 9 MHz to bude
2 x 15,8 MHz).
Obdobná situace je i v párové části pásma 2600 MHz, kde všichni mobilní operátoři získali
příděly 2 x 20 MHz a žádný jiný zájemce na toto spektrum v rámci aukce nepřihazoval.
Nelze bez dalšího usuzovat, že za takové situace bude existovat poptávka stávajících
operátorů po dodatečném úseku spektra za stejnou Minimální cenu. ČTÚ by se neměl
dopředu spoléhat ani možnost prodeje této části spektra jinému subjektu než stávajícím
mobilním operátorům za tuto Minimální cenu, když se Aukce na totožné spektrum opakuje
v krátkém časovém úseku zhruba jednoho roku a v předchozí Aukci žádný jiný subjekt než
stávající mobilní operátoři u tohoto spektra nepodal aktivně jedinou Nabídku.
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Výše uvedené argumenty svědčí pro to, aby ČTÚ místo navýšení Jednotkových cen
v pásmu 1800 MHz a v párové části pásma 2600 MHz oproti předchozí 4G aukci 2013,
přistoupil k jejich snížení. Společnost O2 proto navrhuje snížení Jednotkových cen o 20 %
v pásmu 1800 MHz i v párové části pásma 2600 MHz, tedy ve stejné výši jakou ČTÚ
navrhuje v případě nepárové části pásma 2600 MHz. Z toho vyplývá, že i navržené
Minimální ceny aukčních bloků v kategorii A, B a C by se měly proporcionálně snížit o 20%
oproti Minimálním cenám v předchozí Aukci 2013. V tomto navrhovaném snížení je
zahrnutá i kompenzace za zkrácení doby platnosti kmitočtových přídělů oproti 4G aukci
2013.

Shrnutí návrhu společnosti O2:
Společnost O2 navrhuje snížení Jednotkových cen o 20 % v pásmu 1800 MHz a
v párové části pásma 2600 MHz oproti předchozí 4G aukci 2013.
Z toho vyplývá, že současně společnost O2 navrhuje snížení navržené Minimální ceny
aukčních bloků v kategorii A, B a C o 20 % oproti Minimálním cenám v předchozí
4G aukci 2013 (stejně jako navrhl ČTÚ pro nepárovou část pásma 2600 MHz):
Kategorie aukčního bloku

Minimální cena za jeden blok

A

69 600 000 Kč

B

120 000 000 Kč

C

128 000 000 Kč

D

216 000 000 Kč

Ke kap. 7.3 Podmínky účelného využívání rádiových kmitočtů
Ke kap. 7.3.1 Rozvojová kritéria pro využívání rádiových kmitočtů v pásmu
1800 MHz
Ke kap. 7.3.2 Rozvojová kritéria pro využívání rádiových kmitočtů v párové
části pásma 2600 MHz
Ke kap. 7.3.3 Rozvojová kritéria pro využívání rádiových kmitočtů v nepárové
části pásma 2600 MHz
V porovnání s pravidly 4G aukce 2013 ČTÚ vypustil rozvojová kritéria pro pásmo
1800 MHz a párovou část pásma 2600 MHz. Není přitom zřejmé, k jaké zásadní změně na
trhu elektronických komunikací v mezidobí došlo, aby ČTÚ odstranil takto zásadní
opatření směřující k zajištění efektivního využívání spektra. ČTÚ by měl postupovat při
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svém rozhodování transparentně a předvídatelně. Nevidíme žádný legitimní důvod, proč
by nastavení rozvojových kritérií oproti předchozí 4G aukci 2013 mělo být jakýmkoliv
výrazným způsobem změněno.
ČTÚ v návrhu Vyhlášení uvádí, že vychází z předpokladu, že nový subjekt, který by získal
množství spektra alespoň v rozsahu 5 MHz v pásmu 1800 MHz, bude mít zájem se stát
Oprávněným žadatelem o národní roaming, a tudíž bude muset sám pokrýt minimálně
20% území ČR. Bez ohledu na to, že ČTÚ v návrhu Vyhlášení chybně uvádí, že jde o 20%
pokrytí území namísto 20% pokrytí obyvatelstva, nemůže podle názoru společnosti O2
ČTÚ tuto jistotu o případném chování nového subjektu nijak dopředu získat, a proto
z tohoto předpokladu ani nemůže jakkoli vycházet. Ve výběrovém řízení může získat tyto
kmitočty např. subjekt, který je chce využít spíše za účelem spekulace a budoucího
přeprodeje nebo pronájmu, než skutečného budování vlastní sítě (byť s využitím
národního roamingu). Toto riziko roste zejména poté, co ČTÚ v návrhu Vyhlášení změkčil
podmínky přeprodeje a pronájmu získaných kmitočtů. Kromě toho podmínka 20% pokrytí
obyvatelstva vlastní sítí pro získání oprávnění k využití národního roamingu od některého
ze stávajících mobilních operátorů je z pohledu využití jako „náhražky“ rozvojového kritéria
pro mobilní sítě budované na kmitočtech v pásmu 1800 MHz velmi měkká a ve své
podstatě se dá redukovat na pokrytí jen dvou největších měst v celé ČR – Prahy a Brna.
Takovéto pokrytí ale pak nelze považovat za efektivní využívání kmitočtů.
Rozvojová kritéria a podmínky s nimi spojené by proto měly být nastaveny pro případný
nový subjekt (tj. eventuálního nového čtvrtého držitele kmitočtů v tomto pásmu) i pro
stávající mobilní operátory (resp. držitele kmitočtů z předchozího výběrového řízení
v pásmu 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz) obdobně jako tomu bylo v předchozí 4G aukci
2013. Je samozřejmě nutné zohlednit rozdílnou definici aukčních bloků v porovnání s 4G
aukcí 2013.
V nepárové části pásma 2600 MHz sice ČTÚ zachoval rozvojové kritérium jako
u předchozí 4G aukce 2013, avšak odstranil podmínku, že Minimální požadovaná rychlost
služby je do 7 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových
kmitočtů stanovena na úrovni 2 Mbit/s (download). Společnost O2 navrhuje tuto podmínku
zachovat jako u předchozí 4G aukce 2013.
Pokud ČTÚ zachová nastavení všech rozvojových kritérií jako u předchozí 4G aukce
2013, tak zajistí, že případný nový subjekt bude muset získané kmitočty používat
v souladu se zákonnou podmínkou účelného využívání rádiových kmitočtů. Nový subjekt
bude muset sám investovat a vybudovat část sítě v hustěji osídlených oblastech
(především ve městech).
Pro stávající držitele kmitočtů z pásma 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, které získali
v rámci 4G aukce 2013, by měla platit podmínka povinných rozvojových kritérií pro držené
kmitočty z nejnižšího pásma zavedená již v předchozí 4G aukci 2013.
Pokud by tedy některý ze stávajících držitelů kmitočtů z pásma 800 MHz získal v rámci
nového výběrového řízení další kmitočty z pásma 1800 MHz a 2600 MHz, pak by se na
tyto kmitočty v jeho případě již nevztahovala konkrétní nová rozvojová kritéria určená pro
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tato pásma, ale měl by možnost získané kmitočty použít pro plnění svých rozvojových
kritérií, které má uloženy na základě přídělu v pásmu 800 MHz.

Shrnutí návrhu společnosti O2:
V kapitole 7.3 Podmínky účelného využívání rádiových kmitočtů společnost O2
navrhuje doplnit třetí odrážku takto:
•

zajištění pokrytí území a obyvatel nabídkou služeb – rozvojová kritéria – v rozsahu
definovaném pro jednotlivá kmitočtová pásma v kapitolách 7.3.1 a 7.3.2
Vyhlášení. V případě, že se Žadatel stane Držitelem přídělu rádiových
kmitočtů, které jsou předmětem tohoto výběrového řízení, ve více
kmitočtových pásmech, potom jsou pro splnění podmínky zajištění pokrytí
závazná pouze jedna rozvojová kritéria:
o Pokud je Žadatel držitelem přídělu rádiových kmitočtů v pásmu
800 MHz z 4G aukce 2013 a zároveň získá jakýkoliv příděl rádiových
kmitočtů v kmitočtových pásmech 1800 MHz a 2600 MHz, potom se
specifická rozvojová kritéria dle kapitoly 7.3.1 a 7.3.2 neuplatňují a
tento příděl lze použít k plnění rozvojových kritérií stanovených
v přídělu získaném na základě 4G aukce 2013;
o Pokud Žadatel, který není držitelem přídělu rádiových kmitočtů
v pásmu 800 MHz, na základě tohoto výběrového řízení získá jakýkoliv
příděl rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz a 2600 MHz, potom jsou
pro celý jeho příděl rádiových kmitočtů závazná rozvojová kritéria dle
kapitoly 7.3.1 Vyhlášení;
o Pokud Žadatel, který není držitelem přídělu rádiových kmitočtů
v pásmu 800 MHz, na základě tohoto výběrového řízení získá jakýkoliv
příděl rádiových kmitočtů pouze v pásmu 2600 MHz, potom jsou pro
celý jeho příděl rádiových kmitočtů závazná rozvojová kritéria dle
kapitoly 7.3.2 Vyhlášení.

Kapitolu 7.3.1 Rozvojová kritéria pro využívání rádiových kmitočtů v pásmu 1800
MHz se navrhuje upravit takto:
S přídělem rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 1800 MHz bude spojena
povinnost pokrytí v následujícím rozsahu:
• do 8 let ode dne právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových
kmitočtů musí Držitel přídělu pokrýt minimálně 50 % populace České
republiky.
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, která je schopna poskytovat službu vysokorychlostního přístupu
k internetu s požadovanou rychlostí, a to při 75 % pravděpodobnost vnitřního příjmu
(indoor pokrytí) bez využití externí antény a 85 % pravděpodobnosti vnitřního příjmu
s využitím externí antény. Minimální požadovaná rychlost služby závazná pro splnění
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podmínky pokrytí je definována následovně:
• do 8 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).
Kapitoly 7.3.2 a 7.3.3 se navrhuje upravit a sloučit do jedné kapitoly 7.3.2
Rozvojová kritéria pro využívání rádiových kmitočtů v párové a nepárové části
pásma 2600 MHz:
S přídělem rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2600 MHz bude spojena povinnost
pokrytí v následujícím rozsahu:
• do 7 let ode dne právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových
kmitočtů musí Držitel přídělu pokrýt minimálně 10 % populace České
republiky.
Pokrytím se rozumí provozování veřejné sítě elektronických komunikací s využitím
vlastních přídělů rádiových kmitočtů získaných ve výběrovém řízení v pásmu 2600 MHz,
která je schopna poskytovat službu vysokorychlostního přístupu k internetu
s požadovanou rychlostí, a to při 75 % pravděpodobnost vnitřního příjmu (indoor pokrytí)
bez využití externí antény a 85 % pravděpodobnosti vnitřního příjmu s využitím externí
antény. 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).

Ke kap. 7.4 Změna, pozbytí platnosti, přechod, převod a pronájem přídělu
rádiových kmitočtů
V porovnání s 4G Aukcí 2013 došlo ke zkrácení doby, po kterou nelze provést převod a
pronájem přídělu. Obdobně jako v případě rozvojových kritérií není zřejmé, k jaké zásadní
změně v období cca jednoho roku došlo, aby ČTÚ takto razantně modifikoval pravidla
z minulé aukce v této oblasti. Navíc jde o zřejmou diskriminaci subjektů, které získaly
spektrum v rámci předchozí 4G aukce 2013.
Domníváme se, že nadále trvá v nezměněné míře zájem na vyloučení spekulativního
zájmu o akvizici spektra v rámci připravované Aukce.
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Shrnutí návrhu společnosti O2:
V kap. 7.4 Změna, pozbytí platnosti, přechod, převod a pronájem přídělu rádiových
kmitočtů trváme na zachování stejné délky doby pro zákaz převodu a pronájmu
kmitočtového přídělu na jakýkoliv subjekt po dobu 7 let (tj. nastavit stejné
podmínky jako byly u 4G aukce 2013).

Ke kap. 7.7.2 Závazek refarmingu
Ke kap. 11 POSTUP ÚŘADU SMĚŘUJÍCÍ K REFARMINGU PÁSMA
1800 MHZ
Ke kap. 11.1 Informace o cílovém rozdělení rádiových kmitočtů a výzvy
k podání žádostí
K Příloze 2 Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem
K Příloze 5 Vzor žádosti o změnu kmitočtů
Pro účelné využívání rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz může po skončení Aukce
vyvstat potřeba provedení refarmingu spektra v tomto pásmu. Za tím účelem ČTÚ definuje
do návrhu Vyhlášení Závazek refarmingu a s tím spojenou proceduru, která má po
ukončení výběrového řízení vést v případě, že budou v pásmu 1800 MHz u některých
držitelů spektra nespojité kmitočtové úseky, k jejich scelení do souvislého bloku
s účinností k 30. 6. 2016.
Kromě potřeby zefektivnění využívání pásma 1800 MHz existuje z hlediska společnosti O2
druhý, neméně důležitý, důvod pro zajištění celistvosti jednotlivých přídělů rádiových
kmitočtů v pásmu 1800 MHz, a totiž vyrovnání soutěžních podmínek na trhu. Naše
společnost jako jediná nedisponuje spojitým přídělem o velikosti alespoň 2 x 20 MHz
v pásmu 1800 MHz. Ze současného rozdělení kmitočtů v pásmu 1800 MHz mezi jeho
držitele a nastavení podmínek alokace z abstraktních bloků na konkrétní bloky uvedené
v Příloze 4 Aukční řád, kap. 5 ROZDĚLENÍ KMITOČTŮ návrhu Vyhlášení vyplývá, že i
v případě akvizice dodatečné spektra v tomto pásmu bude nezbytně držet nesouvislý
příděl.
Společnost O2 proto nejen, že souhlasí s návrhem Závazku refarmingu i s tím spojenou
procedurou, ale navíc je přesvědčena, že refarming musí být proveden mnohem rychleji,
než k 30. 6. 2016. Podle návrhu kap. 11.1 Informace o cílovém rozdělení rádiových
kmitočtů a výzvy k podání žádostí má ČTÚ do 10 dnů od nabytí právní moci posledního
rozhodnutí o vydání přídělu rádiových kmitočtů vydaného na základě Výběrového řízení
vydat informaci o cílovém rozdělení kmitočtů v pásmu 1800 MHz. Následně má ČTÚ
vyzvat písemně všechny držitele přídělu, aby do 30 dnů od doručení výzvy ČTÚ podali
žádosti o změnu přídělů rádiových kmitočtů v souladu se závazkem refarmingu dle kap.
7.7.2 Vyhlášení. V postupu není uvedeno, kdy resp. v jaké přesně lhůtě ČTÚ tuto výzvu
učiní. Pravděpodobně se předpokládá, že ČTÚ vydá tuto výzvu v krátké době po
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uveřejnění informace o cílovém rozdělení kmitočtů v pásmu 1800 MHz, protože není
žádný důvod, aby tato lhůta byla zbytečně prodlužována.
V kap. 11.1 dále není ani uvedena další lhůta, a to sice do kdy ČTÚ vydá změněné
kmitočtové příděly s celistvými úseky rádiových kmitočtů jednotlivým držitelům. Na základě
obsahu kap. 7.7.2 Závazek refarmingu lze implicitně předpokládat, že ČTÚ toto plánuje
provést až s účinností k 30. červnu 2016. Neexistuje žádný objektivní důvod ani technická
překážka proto, aby po obdržení žádostí o změnu přídělů rádiových kmitočtů ze strany
jejich držitelů výše uvedeným postupem, ČTÚ vyčkával další cca jeden rok, než změněné
příděly jejich držitelům vydá. Po ukončení výběrového řízení a vydání informace o cílovém
rozdělení kmitočtů v pásmu 1800 MHz by mělo být v zájmu ČTÚ, ale i samotných držitelů,
začít používat tyto kmitočty co nejdříve v souladu s informací ČTÚ.
Společnost O2 proto navrhuje, aby bylo do kap. 11.1 doplněno, že výzva ČTÚ k podání
žádostí o změnu přídělů rádiových kmitočtů v souladu se závazkem refarmingu dle kap.
7.7.2 Vyhlášení bude učiněna neprodleně (nebo lze použít i termín bez zbytečného
odkladu) poté, co ČTÚ vydá informaci o cílovém rozdělení kmitočtů v pásmu 1800 MHz.
Dále je třeba do kap. 11.1 doplnit, že po obdržení žádostí o změnu přídělů rádiových
kmitočtů ze strany jejich držitelů, ČTÚ vydá rozhodnutí o změně přídělů do 30 dnů po
jejich obdržení. Takto nastavený proces pak nevyžaduje stanovení přesné společné lhůty
účinnosti pro všechny příděly.
Společnost O2 dále upozorňuje, že ČTÚ se v návrhu Vyhlášení žádným způsobem
nezabýval potenciální možností, že po skončení výběrového řízení nastane situace, kdy
budou v párové části pásma 2600 MHz existovat u jednoho držitele spektra nespojité
úseky (např. pokud spektrum v párové části získá společnost O2 nebo T-Mobile). Tato
situace by mohla nastat i v případě, že ČTÚ nebude akceptovat připomínky společnosti
O2 ke kap. 6.2 Pásmo 2600 MHz, které se týkají požadavku na rozdělení aukčního bloku
o velikosti 2 x 10 MHz na dva bloky o velikosti 2 x 5 MHz v párové části pásma 2600 MHz.
Společnost O2 proto navrhuje v příslušných ustanoveních kap. 7.7.2 Závazek refarmingu,
kap. 11.1 Informace o cílovém rozdělení rádiových kmitočtů a výzvy k podání žádostí,
Příloze 2 – Prohlášení o přijetí závazků žadatelem a Příloze 5 - Vzor žádosti o změnu
kmitočtů, rozšířit závazek refarmingu kromě kmitočtů z pásma 1800 MHz i o kmitočty
z párové části pásma 2600 MHz. V párové části pásma 2600 MHz je třeba doplnit jiné
pořadí cílového uspořádání (O2, T-Mobile, Vodafone, ostatní držitelé přídělu rádiových
kmitočtů).

Shrnutí návrhu společnosti O2:
V kap. 7.7.2 Závazek refarmingu, v kap. 11.1 Informace o cílovém rozdělení rádiových
kmitočtů a výzvy k podání žádostí, v Příloze 2 – Prohlášení o přijetí závazků žadatelem
a v Příloze 5 – Vzor žádosti o změnu kmitočtů, se navrhuje:
•

doplnit k ustanovením o kmitočtech z pásma 1800 MHz i kmitočty z párové části
pásma 2600 MHz,

•

doplnit k párové části pásma 2600 MHz jiné pořadí cílového uspořádání (O2, TMobile, Vodafone, ostatní držitelé přídělu rádiových kmitočtů),
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•

vypustit konkrétní datum účinnosti provedení refarmingu k 30. 6. 2016,

•

doplnit, že poté, co ČTÚ vydá informaci o cílovém rozdělení kmitočtů v pásmu
1800 MHz a párové části pásma 2600 MHz, ČTÚ neprodleně písemně vyzve
všechny Držitele přídělů v obou výše uvedených pásmech, aby do 30 dnů od
doručení výzvy ČTÚ podali žádosti o změnu přídělů rádiových kmitočtů v souladu
se závazkem refarmingu,

•

doplnit, že ČTÚ vydá rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů do 30 dnů
po obdržení žádostí ze strany Držitelů přídělů.

Ke kap. 8 PRAVIDLA A PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
(KVALIFIKACE)
Ke kap. 8.3 Záruka
Stejně jako u předchozí 4G Aukce 2013 navrhuje ČTÚ použít povinnost složení příslušné
finanční částky na bankovní účet ČTÚ ještě před podáním Žádosti jako institut k zajištění
povinností Žadatele zaplatit Celkovou cenu, u neúspěšných Žadatelů k zajištění povinnosti
zaplatit Rozdíl, a k zajištění povinností Žadatele dle kapitoly 12 zdržet se jednání, které by
ohrožovalo nebo mařilo průběh nebo výsledek Výběrového řízení ve smyslu § 21 odst. 6
Zákona.
ČTÚ by však měl v nadcházejícím výběrovém řízení použít jiný, mnohem vhodnější
záruční instrument, a to předložení originálu záruční listiny bankovní záruky dle § 2029 a
násl. Občanského zákoníku.
Podle společnosti O2 jsou argumenty a důvody preference bankovní záruky před přímým
finančním depozitem následující:
•

neefektivní využití finančního kapitálu pro hlavní předmět svého podnikání – po několik
měsíců nemůže společnost O2 (ani jiní Účastníci Aukce) efektivně použít tyto peníze
pro své standardní i rozvojové obchodní aktivity,

•

účet ČTÚ, kde jsou tyto peníze složeny, je bezúročný, a proto jde ve své podstatě o
ztracený úrok, který při dané výši finančního depozita a délce doby, po kterou leží na
účtu ČTÚ, není rozhodně zanedbatelný,

•

oba výše uvedené body jsou v rozporu s principem řádného hospodaření, kterým se
management zodpovídá akcionářům společnosti O2,

•

bankovní záruka plně nahrazuje hotovost složenou na účtu ČTÚ, a proto není žádný
důvod, aby ČTÚ tento záruční instrument neakceptoval (např. regulátor na Slovensku
v aukci v roce 2013 pracoval, bez jakýchkoliv problémů, právě jen se záruční listinou).

Dále máme za to, že je vhodné zvýšit minimální výši záruky na ekvivalent 30 bodů
Eligibilty, tedy 150 milionů Kč, aby se posílila funkce Záruky nebo Bankovní záruky
v podobě odrazujícího účinku od nekalého chování v Aukci.
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Vzhledem k výše uvedenému společnost O2 navrhuje upravit konkrétní ustanovení kap.
8.3 Záruka následujícím způsobem:
8.3 Záruka

Podmínkou účasti ve Výběrovém řízení dle kapitoly 8.1.4 Vyhlášení je a) složení finanční
Záruky („Záruka“) nebo b) předložení originálu záruční listiny bankovní záruky dle
§ 2029 a násl. Občanského zákoníku („Bankovní záruka“). Záruka a Bankovní záruka
slouží k zajištění povinností Žadatele zaplatit Celkovou cenu, u neúspěšných Žadatelů k
zajištění povinnosti zaplatit Rozdíl, a k zajištění povinností Žadatele dle kapitoly 12 zdržet
se jednání, které by ohrožovalo nebo mařilo průběh nebo výsledek Výběrového řízení ve
smyslu § 21 odst. 6 Zákona.
Z Bankovní záruky musí vyplývat, že banka uspokojí věřitele (Úřad) za dlužníka
(Účastníka aukce) v případě, že nastane situace dle této kapitoly, a to na první
písemnou žádost věřitele (Úřadu) a nejpozději do 15 pracovních dní ode dne
doručení žádosti. Bankovní záruka musí být neodvolatelná. Záruka nesmí mezi
bankou a dlužníkem (Účastníkem aukce) obsahovat žádné námitky dlužníka vůči
věřiteli.
Záruka musí být uhrazena bezhotovostním převodem a musí být připsána na účet Úřadu
určený pro složení Záruky uvedený v kapitole 4 Vyhlášení před uplynutím lhůty pro
podávání Žádostí podle kapitoly 8.4 Vyhlášení. Jako variabilní symbol při platbě Záruky
musí Žadatel použít své IČO (popř. jiný identifikační údaj u Žadatelů, kteří IČO nemají).
Veškeré bankovní poplatky a jiné náklady související s platbou Záruky nese Žadatel.
Žadatel je zodpovědný za to, že Záruka bude připsána na účet Úřadu včas a v plné výši.
Bankovní záruka musí být doručena spolu s Žádostí a v době doručení musí mít
platnost nejméně 6 měsíců. Žadatel je povinen po dobu výběrového řízení zajistit její
platnost, a to i opakovaně, ledaže dojde k jejímu vrácení anebo k propadnutí ve
prospěch státního rozpočtu České republiky dle této kapitoly v rámci její doby
platnosti.
Výše Záruky nebo Bankovní záruky Žadatele odpovídá počtu bodů Eligibility, které Žadatel
uvede v Žádosti. Celková výše Záruky a Bankovní záruky se vypočte jako násobek
5.000.000 Kč (slovy: pětmilionůkorunčeských) a počtu bodů Eligibility uvedených
v Žádosti.
Z důvodu přiměřenosti výše Záruky nebo Bankovní záruky ve vztahu k zajišťovaným
povinnostem Žadatele v rámci Výběrového řízení Úřad stanovil minimální výši Záruky
nebo Bankovní záruky na 150.000.000 Kč (slovy: stopadesátmilonůkorunčeských), čemuž
odpovídá 30 bodů Eligibility.
Úřad rovněž stanovil maximální počet bodů Eligibility omezujících celkové množství
získaných rádiových kmitočtů v rámci Výběrového řízení na 111 bodů, čemuž odpovídá
maximální výše Záruky nebo Bankovní záruky ve výši 555.000.000 Kč (slovy:
pětsetpadesátpětmilionůkorunčeských).
Pokud k Žádosti nebude včas složena Záruka nebo přiložena Bankovní záruka, bude to
považováno za nesplnění podmínky účasti ve Výběrovém řízení a Úřad rozhodne o
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vyřazení Žadatele z další účasti na řízení. Podání opravného prostředku proti tomuto
rozhodnutí nemá odkladný účinek. Účet využívaný pro složení Záruky je bezúročný.
Záruka nebo Bankovní záruka propadají v následujících případech:
a) Úřad vyzve úspěšného Žadatele na základě výsledků Aukce k zaplacení Celkové
ceny a Žadatel Celkovou cenu nebo její část nezaplatí ve lhůtě stanovené v kapitole
10 Vyhlášení; nebo
b) Úřad vyzve neúspěšného Žadatele na základě výsledků Aukce k zaplacení Rozdílu
a Žadatel Rozdíl nebo jeho část nezaplatí ve lhůtě stanovené v kapitole 10
Vyhlášení; nebo
c) Žadatel se dopustí jednání podle kapitoly 12 Vyhlášení.
Propadlá Záruka nebo Bankovní záruka podle této kapitoly 8.3 Vyhlášení je příjmem
státního rozpočtu České republiky.
Pokud nejsou důvody pro propadnutí Záruky nebo Bankovní záruky, Záruka nebo
Bankovní záruka se vrací Žadatelům:
a) po právní moci rozhodnutí o vyřazení Žadatele z další účasti na Výběrovém řízení
podle § 21 odst. 2 Zákona nebo podle kapitoly 8.5 Vyhlášení;
b) po právní moci rozhodnutí o vyřazení Žadatele z další účasti na Výběrovém řízení
podle § 21 odst. 6 Zákona;
c) po právní moci zamítnutí Žádosti neúspěšného Žadatele podle § 21 odst. 8 Zákona;
d) po právní moci rozhodnutí Úřadu o zrušení Výběrového řízení; nebo
e) po zaplacení Celkové ceny podle kapitoly 10 Vyhlášení.
Záruka bude Žadatelům vrácena na bankovní účet, z něhož byla Úřadu odeslána, a to
nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy nastane některá z výše uvedených skutečností.
V případě Bankovní záruky bude Bankovní záruka vrácena Žadatelům, a to nejpozději do
10 dnů ode dne, kdy nastane některá z výše uvedených skutečností.
Náklady spojené s vrácením Záruky nebo Bankovní záruky nese Úřad.

Shrnutí návrhu společnosti O2:
ČTÚ by měl v nadcházejícím výběrovém řízení umožnit Žadatelům použít i jiný, stejně
vhodný záruční instrument, a to předložení originálu záruční listiny bankovní záruky.
Bankovní záruka plně nahrazuje hotovost složenou na účtu ČTÚ a společnost O2
v tomto smyslu navrhla konkrétní úpravy podmínek kap. 8.3 Záruka v návrhu Vyhlášení.
Záruka stejně jako Bankovní záruka (tj. záruční listina) by měla být vrácena Žadatelům
nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy nastane některá ze skutečností definovaných ve
Vyhlášení.
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Ke kap. 5 ROZDĚLENÍ KMITOČTŮ
V případě akceptování připomínky na zachování spektrálního limitu ve výši 2 x 25 MHz
v pásmu 1800 MHz je zřejmé, že společnosti O2, T-Mobile i Vodafone budou limitovány
v kombinacích kategorií kmitočtových úseků kategorie A a B, které mohou získat. Proto
bude nutné, aby v tomto smyslu ČTÚ upravil odpovídajícím způsobem i pravidla pro
rozdělení kmitočtů po ukončení Aukční fáze uvedená v bodě 3.
Rovněž tak v případě akceptování připomínky týkající se požadavku na rozdělení
Aukčního bloku o velikosti 2 x 10 MHz na dva bloky o velikosti 2 x 5 MHz v párové části
pásma 2600 MHz a Aukčního bloku o velikosti 50 MHz na 10 bloků o velikosti 5 MHz bude
třeba doplnit pravidla v bodech 1, 2 a zejména 3 o podmínky zachování celistvosti úseků
rádiových kmitočtů v pásmu 2600 MHz. V tom ale nespatřuje společnost O2 žádný
problém, neboť lze tato pravidla v podstatě převzít z podmínek 4G aukce 2013.

Shrnutí návrhu společnosti O2:
V Kap. 5 ROZDĚLENÍ KMITOČTŮ se navrhuje:
•

upravit pravidla v bodě 3, aby byla v souladu připomínkou společnosti O2 na
zachování spektrálního limitu 2 x 25 MHz v pásmu 1800 MHz,

•

doplnit pravidla v bodech 1, 2 a zejména 3 o podmínky zachování celistvosti
úseků rádiových kmitočtů v pásmu 2600 MHz, aby byla v souladu s připomínkou
společnosti O2 na změnu velikosti Aukčních bloků v pásmu 2600 MHz.
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