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ISP Alliance a.s. jako zástupce regionálních operátorů dlouhodobě považuje potřeby kmitočtů pro
budování přístupových sítí i mimo pásmo 5 GHz za klíčové pro dosažení cílů Digitálního Česka 2.0,
udržení kvalifikované síly v regionech a rozvoj digitální ekonomiky.
Operátoři sdružení v naší organizaci při připomínkách v roce 2014 požadovali soutěž o frekvence na
regionálním principu.
Takového principu se nám nepodařilo dosáhnout, s odkazem na možnost velkoobchodního přístupu
využívání těchto kmitočtů. Velkoobchodní přístup ale nepovažujeme za řešení našeho problému a
myslíme si, že nebylo ze strany regulátora dostatečně pochopeno, proč si regionální operátoři chtějí
svoje věci spravovat sami.
V dokumentu, ve kterém se veřejně připomínkovali podmínky aukce z roku 2014 bylo jednoznačně
uvedeno, že bude dodržená technologická neutralita. Taková technologická neutralita umožní nasadit
technologie několika výrobců, i pro pásmo 3,7 GHz široce dostupné. S odpovídající spektrální
efektivitou, vyhovujícími mitigačními technikami pro provozování sítě s jednou frekvencí. Takovou
technologií, pro které máme postavené stávající infrastruktury.
V aktuálně připomínkovaném dokumentu se operátoři obávají porušení technologické neutrality,
zejména na základě znění odstavce 7.1.
7.1

Podmínky využívání přidělených rádiových kmitočtů Rádiové kmitočty nabízené ve Výběrovém řízení
jsou určeny k využívání na celém území České republiky. V případě šetření stížnosti na rušení
rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových stanic využívajících příděly rádiových kmitočtů, které
jsou předmětem tohoto Výběrového řízení, bude postupováno dle Zákona. Podmínky využívání
rádiových kmitočtů v pásmu 3,7 GHz jsou uvedeny v PVRS a budou promítnuty do IO, případně do
dalších dokumentů vydávaných na základě Zákona. Veřejná komunikační síť nebo část veřejné
komunikační sítě provozovaná s využitím kmitočtů v pásmu 3,7 GHz musí splňovat z technického
hlediska podmínky uvedené v rozhodnutí Komise 2008/411/ES9 ve znění prováděcího rozhodnutí
2014/276/EU3 , v rozhodnutí ECC/DEC/(11)0610 a v rámci Žadatelem zvoleného standardu potom
musí splňovat podmínky uvedené v normách ETSI, případně v dalších souvisejících dokumentech
Komise, CEPT nebo ITU.
Připomínka ISP Alliance tedy vede k jednoznačné výzvě – podmínky Vyhlášení výběrového řízení za
účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v
kmitočtovém pásmu 3,7 GHz musí být vyhlášeny jako technologicky neutrální. Předepsání
technologie splňující podmínky specifikace IMT 2000, tedy v podstatě technologie LTE neumožní plně
využít možnosti pásma a neuvolní přetížení stávajících pásem přístupových sítí.
Takový postup by neumožnil plnit cíle Digitálního Česka 2.0 a dalších cílů státní politiky
v elektronických komunikacích.
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