Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025
dne / date

31. 7. 2014

věc / re

Připomínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 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 zveřejněného dne 17. 6. 2014

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK, STANOVISEK A NÁZORŮ

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:

Návrh textu Vyhlášení výběrového řízení za
účelem udělení práv k využívání rádiových
kmitočtů k zajištění veřejné komunikační
sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz ze
dne 17. 6. 2014

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4

IČ:

649 49 681

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby:

Mgr. Alice Selby, LL.M.
Senior manažer regulace
mobil: +420 603 404 812
e-mail: alice.selby@t-mobile.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Alice Selby, LL.M.
Senior manažer regulace
mobil: +420 603 404 812
e-mail: alice.selby@t-mobile.cz

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:

Níže uvedené připomínky obsahují
obchodní tajemství nebo důvěrné
informace, které jsou v textu vyznačeny.

T-Mobile Czech Republic a.s.
Sídlo společnosti: Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, Czech Republic
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787

Úvod
Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) vítá možnost uplatnit své připomínky
a komentáře 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 zveřejněného dne 17. 6.
2014 (dále jen „Vyhlášení“) na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu (dále také „ČTÚ“
nebo „Úřad“).

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU VYHLÁŠENÍ

I.1. OBECNĚ k dokumentu Vyhlášení
V obecné rovině považujeme za zásadní opětovně konstatovat, že jakákoliv aukce kmitočtového spektra
v kontextu ohlášeného záměru ČTÚ revidovat poplatkovou politiku za využití spektra je předčasná.
Potenciální zájemci totiž nemají stabilní a důvěryhodné informace pro posouzení ekonomické
opodstatněnosti k účasti na aukci, což může být ke škodě celkového průběhu aukce. Opakovaně tedy
apelujeme na ČTÚ, aby roční poplatky za využívání diskutovaného spektra byly efektivně nastaveny a ještě
před samotným začátkem aukce známy tak, aby bylo možno potenciální investici řádně ocenit.
T-Mobile žádá Úřad o odložení realizace aukce spektra 1800 MHz a 2600 MHz, a to do doby, kdy nabude
platnosti zrevidované Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových
kmitočtů a čísel.

I.2. KONKRÉTNĚ k dokumentu Vyhlášení
6.1 Předmět výběrového řízení – Pásmo 1800 MHz
ČTÚ navrhuje ve Vyhlášení rozdělení kmitočtů v pásmu 1800 MHz v tomto výběrovém řízení do abstraktních
bloků. Tabulka na str. 12 však v tomto smyslu není jednoznačná, dokonce naopak výčet bloků a jejich
označení budí dojem, že se jedná o bloky konkrétní.
Žádáme, aby bylo zpřesněno označení abstraktních kmitočtových úseků v tabulce na str. 12, například tak,
že se vypustí sloupec Identifikátor rádiového kmitočtového úseku.

6.2 Předmět výběrového řízení – Pásmo 2600 MHz nepárové (TDD)
ČTÚ navrhuje ve Vyhlášení rozdělení kmitočtů v nepárovém pásmu 2600 MHz:
„Rádiové kmitočty v nepárové části kmitočtového pásma 2600 MHz jsou nabízeny jako jeden samostatný
konkrétní blok o velikosti 50 MHz tak, aby bylo zajištěno co nejúčelnější využití těchto rádiových kmitočtů.“
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***NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ - ZAČÁTEK OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ***
Domníváme se, že nejúčelnějšího využití tohoto pásma lze naopak dosáhnout, pokud bude umožněno
soutěžit na 2 bloky o stejné velikosti 1x25MHz, a to z toho důvodu, že v případě využití například technologie
LTE Advanced pro společný provoz párového a nepárového spektra v pásmu 2600MHz nabízí právě takové
uspořádání dvou bloků větší technologickou flexibilitu pro provozovatele sítě. Zároveň toto uspořádání
nebrání soutěžit o celý kmitočtový příděl 1x50MHz v případě takového zájmu.
T-Mobile žádá ČTÚ o rozdělení bloku 1x50MHz v aukční kategorii D na 2 konkrétní bloky 1x25MHz (vzniknou
bloky D-1 a D-2).
*** NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ - KONEC OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ***

6.3 Cena za udělení práv k využívání rádiových kmitočtů
Úřad navrhl stanovit minimální cenu bloku pro kategorie aukčních bloků A, B a C na úrovni ceny dosažené
v rámci aukce 2013.
S takto stanovenou minimální cenou nemůžeme souhlasit a to zejména z těchto důvodů:
 principiálně je předmět aukce 2014 shodný s předmětem aukce 2013; nicméně
 rozsahem spektra, který je předmětem aukce, je však aukce 2014 spíše doplňkovou aukcí k aukci
2013. Velikosti bloků v jednotlivých aukčních kategoriích nedosahují velikosti potřebné pro
provozování plnohodnotné 4G sítě. Hodnota nabízeného spektra tak takto jednoduše není
srovnatelná a je významně nižší;
 v neposlední řadě nelze opomenout skutečnost, že délka přidělených práv k využití nabízených
kmitočtů nebude 15 let, ale bude se pravděpodobně blížit spíše délce 14 let (podle data účinnosti
přídělu získaného na základě úspěšné účasti v aukci).
Z těchto důvodů se domníváme, že minimální cena musí být stanovena na úrovni nižší, než byly úrovně
minimálních cen aukce 2013 (v přepočtu na velikost bloku, který je předmětem aukce 2014).

7.3.3. Rozvojová kritéria pro využívání rádiových kmitočtů v nepárové části pásma 2600 MHz
Podle návrhu Českého telekomunikačního úřadu je s přídělem rádiových kmitočtů v nepárové části
kmitočtového pásma 2600 MHz odpovídající Aukčnímu bloku D spojena povinnost pokrytí minimálně 10 %
populace České republiky, a to do 7 let ode dne právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů.
*** NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ - ZAČÁTEK OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ***
Splnění takové podmínky je však obtížně měřitelné a doložitelné a zároveň její smysl je diskutabilní v případě,
že toto spektrum bude využíváno pro indoor pokrytí uvnitř budov s charakterem veřejného prostoru (úřady,
firmy, obchodní centra, dopravní uzly). Toto využití se dá očekávat v nemalé míře, nebude-li dokonce
dominantní.
Proto kladení podmínky tohoto typu považujeme za zbytečné, neefektivní a její plnění i nedoložitelné
vzhledem k účelu, k jakému bude toto spektrum z velké části využito.
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*** NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ - KONEC OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ***
Efektivní nakládání se spektrem je přitom zajištěno §22b odst. 2 Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích.
Navrhujeme zrušit rozvojové kriterium pokrytí pro nepárové spektrum 2600MHz zcela a bez náhrady.

7.7.2 – Náklady refarmingu
*** NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ - ZAČÁTEK OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ***
Není zřejmé, proč by náklady spojené s realizací refarmingu měli nést dotčení operátoři sami. Je evidentní, že
ne každý z operátorů bude nucen s ohledem na lokaci spektra refarming realizovat, z čehož plyne
skutečnost, že ne každý operátor bude nucen náklady na refarming vynaložit a tudíž operátor, který tak bude
nucen činit, bude logicky znevýhodněn. A dále, vzhledem k současnému rozložení spektra je zřejmé, že i
v rámci participujících operátorů na procesu refarmingu budou náklady na tento proces značně rozdílné, tyto
náklady nebudou symetrické. Pro takové zvýhodnění některých operátorů na úkor jiných nelze nalézt
ospravedlnitelné vysvětlení.
Žádáme ČTÚ o dopracování takového mechanismu úhrady nákladů refarmingu, který zaručí, že žádný z
operátorů nebude procesem refarmingu znevýhodněn oproti ostatním hráčům na trhu. Vhodným nástrojem
by kromě přímé úhrady nákladů refarmingu (viz. proces refarmingu ve Švédsku) bylo například adekvátní
prodloužení doby platnosti přídělu radiových kmitočtů (viz. proces refarmingu ve Španělsku).
*** NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ - KONEC OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ***

8.1.3 Odborné a technické podmínky účasti ve výběrovém řízení
V návrhu Vyhlášení je kvalifikačním předpokladem k účasti na Aukci 2014 předložení čestného prohlášení o
oprávněnosti Žadatele k podnikání v elektronických komunikacích podle §8 a 13 Zákona.
Protože je tato informace ČTÚ známa v rámci výkonu jeho činnosti, požadujeme tento kvalifikační
předpoklad za nadbytečný a žádáme jej vypustit.

8.3 Záruka
Český telekomunikační úřad uvádí, že účet využívaný pro složení záruky je bezúročný.
Vzhledem ke zkušenostem z předchozích aukcí o jejich průběhu, a vzhledem k faktu, že harmonogram aukce
je předem dán a určen ze strany ČTÚ, můžeme konstatovat, že nejkratší možná doba uložení záruk u
finančního úřadu se bude pohybovat v řádu několika měsíců. Nic tedy nebrání využití účtu s minimální dobou
výběru vkladu a s odpovídajícím úročením zůstatku.
Vzhledem k nemalé výši záruky, považujeme využití úročeného vkladového účtu a vrácení (odečtení) záruky
žadatelům včetně částky úroku za zcela samozřejmý a automatický požadavek.
Požadujeme proto uložení záruky na termínovaný úročený účet a úroky započíst do vrácené nebo odečtené
výše záruky.
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9.1 Předmět aukce
Kategorie aukčních bloků A je ve třetím sloupci tabulky označeném jako „Kmitočty (MHz)“ vymezena
chybným způsobem.
Žádáme Úřad, aby přeformuloval rozdělení bloků tak, aby bylo patrno, že se v kategorii Aukčních bloků A
jedná o dva abstraktní bloky, např. nahrazením znaku „&” mezi bloky 1842,3-1845,0/1747,3-1750,0 a
1855,0-1857,9/1760,0-1762,9 vodorovnou čarou.

I. 3. PŘIPOMÍNKY K PŘÍLOHÁM

Příloha č. 4 – Aukční řád
3. Předmět aukce
Kategorie aukčních bloků A je ve třetím sloupci tabulky označeném jako „Kmitočty (MHz)“ opět vymezena
zmatečným způsobem.
Žádáme Úřad, aby upřesnění rozdělení bloků tak, aby bylo patrno, že se v kategorii Aukčních bloků A jedná o
dva abstraktní bloky, např. nahrazením znaku „&” mezi bloky 1842,3-1845,0/1747,3-1750,0 a 1855,01857,9/1760,0-1762,9 vodorovnou čarou.

Příloha č. 4 – Aukční řád
4.4.2 Pravidla Aktivity
Protože v této aukci nebyly stanoveny žádné spektrální limity, žádáme Úřad o vypuštění bodu b.
Dále, z důvodu zefektivnění aukce, dáváme ke zvážení, zda by nebylo dostatečné uplatnění pouze dvou
(namísto tří) aukčních cyklů.
1. aukční cyklus: 50% bodů eligibility
2. aukční cyklus: 65% bodů eligibility.

Příloha č. 4 – Aukční řád
4.4.5 Stažení nejvyšší nabídky
Jako již v minulé aukci 2013 nelze souhlasit s následujícím textem: „V každém Aukčním kole, ve kterém Úřad
sníží cenu Aukčního bloku dle tohoto postupu, bude všem Účastníkům aukce s nenulovou Eligibilitou a s
vyloučením Účastníka aukce, který příslušné Stažení nejvyšší nabídky učinil, zvýšeno množství bodů Eligibility
o hodnotu odpovídající hodnotě aktivitních bodů Aukčního bloku (popř. Aukčních bloků), u kterého Úřad
snížil cenu.“
Protože naše připomínka v aukci 2013 byla špatně pochopena a vypořádání Úřadem tedy chybné, není nám
stále znám důvod, proč by neměly být vráceny body Eligibility tomu účastníkovi, který již všechny body
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Eligibility ztratil. Jak jsme uvedli minule, v hypotetickém případě je mohl ztratit právě proto, že jiný účastník
aukce neúměrně zvyšoval cenu daného bloku/bloků, na které nakonec použil Právo stažení nejvyšší nabídky.
Z tohoto důvodu navrhujeme změnit výše uvedený text následovně:
„V každém Aukčním kole, ve kterém Úřad sníží cenu Aukčního bloku dle tohoto postupu, bude všem
Účastníkům aukce s vyloučením Účastníka aukce, který příslušné Stažení nejvyšší nabídky učinil,
zvýšeno množství bodů Eligibility o hodnotu odpovídající hodnotě aktivitních bodů Aukčního bloku
(popř. Aukčních bloků), u kterého Úřad snížil cenu.“

Příloha č. 4 – Aukční řád
4.5 Informace poskytované EAS v průběhu Aukční fáze
Žádáme, aby po vyhodnocení každého Aukčního kola bylo účastníkovi v rámci reportu zpřístupněno také
informace o čase podání nejvyšší nabídky.

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ:

Neuplatňujeme.

S pozdravem,

alice.selby@tmobile.cz

Digitálně podepsal alice.selby@tmobile.cz
DN: cn=alice.selby@t-mobile.cz
Datum: 2014.07.30 16:16:16
+02'00'

Mgr. Alice Selby, LL.M.
Senior manažer regulace
T-Mobile Czech Republic a.s.
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