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Úvod 
 
Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) vítá možnost uplatnit své připomínky a komentáře 
k návrhu opatření obecné povahy č. PV P/12/xx.2009-yy, kterým se vydává část plánu využití rádiového spektra pro 
kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz (dále jen „Návrh“). 
 
 
I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ 
 
Neuplatňujeme. 
 
 
II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ  
 
II.1. Článek 5, odstavec 1 
 
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v návětí tohoto odstavce odkazuje na „harmonizační dokumenty“, tj. 
směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2009/114/ES, kterou se mění směrnice Rady č. 87/372/EHS, a 
rozhodnutí Evropské komise č. 2009/766/EK (dále jen „Rozhodnutí“). Vzhledem k tomu, že se předpokládá změna 
Rozhodnutí ve směru doplnění dalších technologií harmonizovaných s technologiemi GSM a UMTS v tomto 
kmitočtovém pásmu, uvítá společnost T-Mobile upřesnit, zda budoucí změna harmonizačních dokumentů (zejm. 
Rozhodnutí) ve směru doplnění dalších harmonizovaných technologií bude vyžadovat specifickou změnu plánu 
využití rádiového spektra či zda bude využití těchto dalších harmonizovaných technologií v České republice 
umožněno pouhou změnou Rozhodnutí. 
 
 
II.2. Článek 5, odstavec 1, písm. i) 
 
Úřad v této části Návrhu stanovuje počet práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 1710–1785/1805–1880 MHz 
(dále jen „pásmo 1800 MHz“) na celkem čtyři práva, přičemž oproti dnes platnému opatření obecné povahy 
č. PV-P/12/09.2008-10 ze dne 30.9.2008 zvyšuje počet práv v pásmu 1800 MHz ze tří na čtyři. Společnost T-Mobile 
k návrhu této změny uvádí následující skutečnosti: 
 
a) Úřad může omezit počet práv k využívání rádiových kmitočtů postupem podle § 20 odst. 2 zákona 

č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon“). Společnost T-Mobile 
je přesvědčena, že záměr omezit počet práv v pásmu 1800 MHz je nedostatečně odůvodněn, jelikož 
neobsahuje zejména skutečnosti požadované podle § 20 odst. 2 písm d). zákona, tj. důvody, které vedou 
k záměru omezit počet práv k využívání rádiových kmitočtů. Větu „Počet práv k využívání rádiových kmitočtů … 
službu elektronických komunikací.“ uvedenou jako odůvodnění článku 5 v závěru Návrhu (str. 7) nelze 
považovat za naplnění povinnosti Úřadu dle § 20 odst. 2 písm d). zákona1. 

                                                           
1 Společnost T-Mobile si dovoluje polemizovat s názorem Úřadu vysloveném na pracovním setkání dne 23.10.2009 k návrhu 
opatření obecné povahy – části plánu využití rádiového spektra č. PV P/14/xx.2009-yy pro kmitočtové pásmo 2200 – 2700 MHz, že 
ustanovení § 20 odst. 2 zákona se týká pouze případů, kdy Úřad omezí počet práv na jiný počet než je uvedeno v platném plánu 
využití rádiového spektra. Společnost T-Mobile je přesvědčena je náležitosti oznámení podle § 20 odst. 2 zákona se týká i 
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b) Pro dostatečné odůvodnění změny omezení počtu práv je Návrh nezbytné doplnit o důkladnou technickou a 

ekonomickou analýzu, která však v rámci probíhající veřejné diskuse nebyla prezentována. 
 
c) Pokud Úřad přistoupí k zvýšení počtu práv v pásmu 1800 MHz ze tří na čtyři a vyhlásí výběrové řízení na toto 

další právo, je v souladu s ustanovením § 20 odst. 3 nutné vyhlásit na toto dodatečné právo výběrové řízení ve 
lhůtě 1 měsíce od nabytí účinnosti nového plánu využití rádiového spektra pro pásmo 1800 MHz. 

 
d) V rámci tohoto výběrového řízení je nutné respektovat ustanovení § 20 odst. 4 zákona, tj. stanovit stejné (resp. 

obdobné) podmínky jako v případě již existujících přídělů rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz, resp. přídělů 
rádiových kmitočtů v jiných pásmech. To se týká zejména, ale nikoli pouze: 
• Specifikace použitelné technologie: Nový přídělů rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz musí umožnit 

využívání technologie GSM. Udělení práva používat jinou technologii (či jiné technologie) by znamenalo 
neodůvodněné zvýhodnění držitele nového přídělu rádiových kmitočtů v tomto pásmu oproti již uděleným 
přídělům rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz. 

• Rychlost budování sítě: Všechny doposud udělené příděly rádiových kmitočtů (případně telekomunikační 
licence či pověření) obsahovaly určitou formu povinnosti efektivního využívání kmitočtů, jak formou 
dosaženého pokrytí (obyvatelstva či území) v určité lhůtě, tak počtem zprovozněných základnových stanic 
do dané doby či lhůtou, do kdy musí být všechny udělené kmitočty v síti použity. Nový příděl rádiových 
kmitočtů v pásmu 1800 MHz musí obsahovat obdobné povinnosti, které zaručí efektivní využívání udělené 
části kmitočtového spektra. 

 
e) Společnost T-Mobile předpokládá, že Úřad – obdobně jako v pásmu GSM 900 MHz – uspokojí oprávněné 

nároky společnosti T-Mobile na dodatečné spektrum v pásmu 1800 MHz vyplývající z dřívějších 
telekomunikačních licencí a pověření, případně nároky jiných oprávněných subjektů. 

 
 
S pozdravem, 
 
 
 
(podepsáno elektronicky) 
Ing. Richard Stonavský 
Senior manažer regulace 
T-Mobile Czech Republic a.s. 

                                                                                                                                                                                         
vydávání opatření obecné povahy – plánu využití rádiového spektra jako takového. Gramatickým rozborem § 20 zákona lze 
dovodit, že neexistuje spojení mezi povinností Úřadu uvedené v odst. 2 a zvláštním druhem omezení práv dle odst. 1. Též část 
důvodové zprávy (sněmovní tisk č. 768, 4. volební období PSP ČR 2002 – 2006) k § 20 uvádí: 

Stanovuje se postup pro udělení oprávnění k využívání kmitočtů v případech, kdy nelze uspokojit všechny žadatele. 
Oprávnění k využívání takových kmitočtů se udělí na základě výběrového řízení. Před jeho vyhlášením se stanovuje 
povinnost pro Úřad, aby provedl veřejnou konzultaci záměru omezit počet oprávnění k využívání. 

Obecně lze k opatření obecné povahy podle části šesté správního řádu říci, že jeho odůvodnění má s použitím § 174 odst. 1 
splňovat náležitosti uvedené v § 68 odst. 3, zejména pak rozbor a zhodnocení podkladů [pro vydání opatření obecné povahy] 
(Vedral J., Správní řád – komentář, Bova Polygon, Praha 2006, str. 406). 


