
Příloha k čj. 66 100/2009-605 
 

Připomínky uplatněné k návrhu opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra 
 č. PV-P/12/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz 

 
a) připomínky subjektů neoznačené jako důvěrné 
 

Čl., odst., 
písm., bod Původní text návrhu 

Připomínku-
jící subjekt 
(poř. číslo 

připomínky) 
Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

čl. 5, odst. 
1, první 
věta 

Úseky 1710–1785 / 1805–
1880 MHz jsou v souladu 
s harmonizačními doku-
menty1), 2) a rozhodnutím 
CEPT3) určeny k provozu 
mobilních komunikačních 
systémů poskytujících 
služby elektronických 
komunikací v Evropském 
společenství (dále jen 
„Společenství“) s využitím 
technologií GSM nebo 
takových technologií, jejichž 
provoz je slučitelný 
s provozem systémů GSM 
a vyhovuje podmínkám 
uvedených dokumentů 
(dále jen „technologie 
UMTS“)4). 

Vodafone 
Czech 

Republic a.s. 
(1) 

Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu 
ustanovení návrh opatření: 
 
„...nebo takových technologií, jejichž provoz je slučitelný 
s provozem systémů GSM a vyhovuje podmínkám uvedených 
dokumentů (dále jen „technologie UMTS“), např. systém UMTS.
 
Odůvodnění: 
Jiné technologie, které jsou, popř. po standardizaci budou 
kompatibilní s GSM, nemohou být souhrnně označovány jako 
UMTS (např. technologie LTE). Zejména z technických důvodů, 
kdy pro ně neplatí kanálové rozteče uvedené zejm. pod písmeny 
c) a d) (LTE může být provozováno s různou šířkou nosného 
kmitočtu – 1.4, 3, 5, 10 nebo 20 MHz). 
 

Akceptováno. 
 
Připomínce vyhověno 
upřesněním označení 
technologií jiných, než je 
GSM, a to  nahrazením 
termínu “technologie 
UMTS” termínem 
“kompatibilní technologie”. 
 

 

                                                           
 1) Rozhodnutí Komise 2009/776/EK ze dne 16. 10. 2009 o harmonizaci pásma 900 MHz a 1800 MHz k poskytování celoevropských služeb elektronických komunikací ve Společenství.  
 2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Směrnice Rady č. 87/372/EHS, o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních 

pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství. 
 3) Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(95)03 – Rozhodnutí ERC z 1. prosince 1995 o kmitočtových pásmech určených pro zavádění DCS 1800 [ERC Decision of 1 December 1995 on the frequency bands to be 

designated for the introduction of DCS 1800]. 
 4) Zkratka UMTS označuje univerzální komunikační pohyblivý systém, anglicky Universal Mobile Telecommunication System. Systém patří do množiny systémů 3. generace mobilních komunikací označovaných 

zkratkou IMT, anglicky International Mobile Telecommunications. 
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čl. 5, odst. 
1, písm. d) d) odstup středu kanálu sítě 

GSM od středu kanálu 
sousední sítě UMTS je 
minimálně 2,8 MHz5), 6); 
 

Vodafone 
Czech 

Republic a.s. 
(2) 

Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu 
ustanovení návrh opatření: 
„ d) odstup středu kanálu sítě GSM od středu kanálu sousední 
sítě UMTS, pokud jsou provozovány různými subjekty, je 
minimálně 2,8 MHz5),6); 
Odůvodnění: 
Takto definovaný odstup je akceptovatelný u sousedních sítí 
provozovaných různými subjekty, v rámci jednoho subjektu však 
je možné díky optimalizačním nastavením dosáhnout úspory a 
efektivity, která se projeví menším odstupem. 

Akceptováno. 
 
Připomínce vyhověno 
upřesněním odstupu kanálů 
sítí GSM a UMTS odkazem 
na přílohu Rozhodnutí EK 
2009/766/ES. 
 
 
 

čl. 6, odst. 1 Implementací 
harmonizačních 
dokumentů1), 2) jsou 
vytvořeny v úsecích 1710–
1785 / 1805–1880 MHz 
podmínky k zavádění sítí 
vyšších generací než je 
GSM. 

 

Vodafone 
Czech 

Republic a.s. 
(3) 

Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu 
ustanovení návrh opatření: 
Implementací harmonizačních dokumentů1), 2) jsou vytvořeny v 
úsecích 1710–1785 / 1805–1880 MHz podmínky k zavádění sítí 
vyšších generací než je GSM. Práva k využívání kmitočtů 
budou udělována tak, aby nová i stávající práva obsahovala 
ucelené sousedící bloky o velikosti 2x5 MHz; v případě 
potřeby bude v tomto úseku provedeno přeskupení 
stávajících kmitočtových přídělů za účelem získání 
ucelených kmitočtových bloků – tzv. refarming. 
Odůvodnění: 
Protože spektrum 1800 není tolik fragmentované ve srovnání 
s pásmem GSM 900, je účelné toto zachovat a přidělovat 
spektrum v blocích o velikosti 2x5 MHz, které jsou jak z hlediska 
UMTS tak i LTE nejvhodnější. To předpokládá i zachování 
možnosti, aby stávající práva bylo možné doplnit alespoň na 
2x20 MHz. Bude-li však v důsledku budoucího přidělení spektra 
tato část fragmentována, zavádění sítí využívajících technologie 
vyšší generace se bez refarmingu neobejde, a je potřeba tuto 
informaci v kmitočtovém plánu uvést. Provedení refarmingu 
předpokládá i právo ES – Směrnice 2009/114/ES a Rozhodnutí 
Komise 2009/766/ES 

Neakceptováno. 
 
Harmonizační dokumenty 
ES o refarmingu exaktně 
nehovoří.  
Stávající znění návrhu 
nevylučuje budoucí 
reorganizaci pásma, 
navrhované ustanovení je 
nadbytečné. 
 

                                                           
5) Zpráva Výboru CEPT pro elektronické komunikace: Zpráva ECC č. 82 – Studie kompatibility pro systémy UMTS provozované v pásmech GSM 900 a GSM 1800, Roskilde, květen 2006 [ECC Report 82 – 

Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands, Rosklide, May 2006]. 
 

6 ) Zpráva Výboru CEPT pro elektronické komunikace: Zpráva ECC č. 96 – Kompatibilita mezi systémy UMTS 900/1800 a systémy provozovanými v přilehlých pásmech, Krakov, březen 2007 [ECC Report 96 – 
Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands, Krakow, March 2007]. 
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čl. 6, odst. 1 Viz text u připomínky (3) Asociace 
provozovatelů 
kabelových a 

telekomunikač
ních sítí 
v České 
republice 

(4) 

Uvedený bod 1 navrhujeme doplnit větou: 
„Při přidělování kmitočtů budou upřednostnění zájemci, kteří se 
předem zaváží předložit velkoobchodní nabídku poskytování 
pohyblivých služeb osobám podnikajícím v elektronických 
komunikacích.“ 
 
Odůvodnění: 
 
V současné sobě je telekomunikační trh v ČR zaplaven 
nabídkami tří významných mobilních operátorů na poskytování 
konvergovaných služeb fix-mobil (pohyblivé služby a služby 
v pevném místě v jediném balíčku služeb, někdy nazývaném 
quadruple play) pro podnikové i residenční zákazníky. Mobilní 
operátoři mají velkoobchodní přístup ke službám pevných sítí 
(včetně hlasových služeb, přípojek xDSL apod.) zcela otevřený, 
avšak požadavků na zpřístupnění se úspěšně brání. Tím jsou 
provozovatelé fixních sítí včetně operátorů širokopásmových 
přístupových sítí na bázi televizních kabelových rozvodů 
znevýhodňování v hospodářské soutěži a postupně vytlačováni 
z trhu elektronických komunikací. Situace je o to naléhavější, že 
provozovatelé pevných sítí ponesou hlavní investiční zátěž 
přechodu k širokopásmovým sítím nové generace (NGN/NGA), 
což je i v rámci Evropského společenství považováno za hlavní 
rozvojový trend (viz např. návrh Doporučení EK k NGA z června 
2009 a související podklady). 
 
Zákonnou povinností ČTÚ je zajišťovat, aby k narušování nebo 
omezování hospodářské soutěže nedocházelo a nebyl 
znevýhodňován žádný druh používané technologie (§4 až §6 
Zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a 
související předpisy EU, zejména směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/19/ES). Tato povinnost byla potvrzena i 
rozsudkem Soudního dvora EU ze dne 13. 11. 2008, kde bylo 
výslovně stanoveno, že vnitrostátní regulační orgány musí 
přijmout veškerá přiměřená opatření k tomu, aby nedocházelo 
k narušování nebo omezování hospodářské soutěže. Přidělování 
nových úseků spektra představuje neopakovatelnou příležitost 
pro ex-ante opatření pro ovlivnění vývoje v odvětví 

Neakceptováno. 
 
Požadavek jde nad rámec 
zákonného zmocnění 
Úřadu k vydávání OOP. 
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elektronických komunikací (viz nap. ERG-RSPG Report on radio 
spectrum competition issues z června 2009). 
 
Domníváme se proto, že navrhované zrovnoprávnění fixních a 
mobilních služeb by mělo být v zájmu transparentnosti a 
předvídatelnosti uvedeno již v připravovaném opatření obecné 
povahy. Pokud by však regulátor rozhodl, že v této fázi je 
navrhované doplnění nadbytečné, žádáme, aby náš návrh byl 
zvážen jako stanovisko naší asociace a bylo k němu přihlédnuto 
v dalších etapách přidělování kmitočtů pro pohyblivé služby. 

 

4 



 
b) komentáře a stanoviska subjektů neoznačené jako důvěrné – uvedeno pouze k informaci – nevypořádává se 
 

Čl., odst., 
písm., bod Původní text návrhu 

Komentující 
subjekt (poř. 

písm. 
komentáře 

nebo 
stanoviska) 

Komentář, stanovisko Stanovisko ČTÚ 

  

GTS NOVERA 
s.r.o. 
(a) 

Stanoviska a názory k návrhu opatření (ČTÚ k uplatněným 
stanoviskům a názorům přihlédne při konečném znění opatření, 
avšak nevypořádává je.) 
 
Rádiové spektrum j jedním ze základních vstupů pro podnikání 
v elektronických komunikacích. Spektrum použitelné pro 
elektronické komunikace je omezený zdroj, s omezeným 
množstvím držitelů licence. Maximalizace příležitostí. Využití 
rádiového spektra vyžaduje, aby spektrum bylo využíváno 
efektivně a aby žádný podnikatel nemohl kmitočtové příděly 
nepřiměřeně hromadit nebo zneužívat svou tržní sílu 
k omezování soutěže. 
K takovým situacím může kupříkladu docházet, pokud jsou celá 
900 a 1800 spektra v držení několika mál operátorů a proto již 
není možná vstup nového operátora na trh mobilních služeb 
elektronických komunikací. 
Vzácnost spektra může vést k situaci, kdy malé množství již 
existujících operátorů shledají výhodné společně, či nezávisle na 
sobě se pokoušet získat kmitočtové příděly proto aby omezili 
růstu jejich konkurence, nebo aby vytvořili bariéru vstupu novým 
podnikatelů, na trh. Tato skutečnost plyne z přirozené tendence 
oligopolu, která je vlastní trhům závislých na omezených zdrojích 
(kmitočtovém spektru). Touto přirozenou součinností je pak 
efektivně znemožněno novým operátorům vstoupit a hrát 
průkopnickou roli na maloobchodním trhu. 
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 Taková situace sice ještě nemusí nutně znamenat soutěžní 
problém, pokud jsou uložena vhodná nápravná opatření, jako je 
kupříkladu umožnění přístupu sítí virtuálním operátorům (MVNO) 
k již existujícím sítím stávajících mobilních operátorů (MNO), ale 
tam kde takováto opatření zavedena nejsou může jít o 
zneužívání společného významného postavení na trhu. 
Jako analogie může posloužit rozhodnutí MNO zda budou či 
nebudou nabízet přístup ke své síti MVNO. Někteří z evropských 
regulátorů v takovém případě došlo k závěru, že MNO (na 
základě tiché dohody) zneužívají společné významné postavení 
na trhu. 
Obecně platí, že regulátor, který designuje nový příděl má 
jedinečnou příležitost ovlivnit vývoj v sektoru. Počet přídělů 
v daném rozsahu spektra naprosto zásadním způsobem 
ovlivňuje vývoj konkurence. Tím že regulátor vytvoří určitý počet 
práv ke spektru (omezený počet přídělů) tak do značné míry 
určuje počet operátorů. 
Mnoho členských států využívá výběrová řízení jako způsob 
přidělení omezených kmitočtových rozsahů. Problém v takovém 
případě nastává, pokud jedna společnost, nebo několik 
společností se snaží využít výběrového řízení k tomu aby 
zabránila získat příděly kmitočtů operátorům co se snaží vstoupit 
na trh, nebo operátorů, kteří se sice na trhu pohybují, ale jsou 
relativně slabí. Z pohledu podniknu již na trhu působícího se 
může takovéto hromadění kmitočtů jevit jako racionální obchodní 
strategie, avšak z hlediska stavu konkurence na trhu je vždy 
v konečném důsledku kontraproduktivní. 
Jedním z možných řešení problémů plynoucích z výběrových 
řízení je zavedení tzv. „specifických požadavků“ pro ty, kteří se 
chtějí výběrového řízení zúčastnit. Specifické požadavky určí 
regulátor tak, aby ti, kteří se účastní výběrovém řízení jako noví 
operátoři měli reálnou šanci vstoupit na trh. 
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 Jako příklad specifických požadavků, které již byly úspěšně 
použity operátory mohou posloužit následující příklady: 

• V Dánsku pro výběrové řízen na UMTS byla nastavena 
podmínka, že se nemůže zúčastnit zájemce, který již 
kontroluje dvě nebo více GSM sítí. 

• V Itálii byla podmínka aby účastníci byly na sobě 
nezávislí a současně byly určité licence ´vyhrazeny 
pouze pro nově vstupující operátory. 

• V Portugalsku byli GSM a UMTS operátoři zcela 
vyloučeni z účastni na výběrovém řízení pro pásmo 450–
470 MHz. 

• V Kanadě byla jedna licence vyhrazena pro nově 
vstupujícího operátora a to za výhodnějších podmínek, 
aby byl podpořen vstup nového soutěžitele na trh, kde 
působili pouze tři operátoři. 

V České republice byl omezen počet licencí provozovatelů GSM 
na tři licence. Tyto tři licence byly využity a vznikli tři operátoři 
provozující příslušné sítě. Těmto operátorům byly na základě 
výběrového řízení, z něhož byli vyloučeni operátoři, kteří 
neprovozovali veřejnou mobilní síť, rozděleny uvolněné kmitočty 
v pásmu 900 MHz. Tím došlo k uspokojení technické, provozní a 
obchodní potřeby stávajících mobilních operátorů. 
V současné době Český telekomunikační úřad rozšířil počet práv 
pro využití pásma 1800 MHz a připravuje s tím související 
výběrové řízení na kmitočty v pásmu 1800 MHz. Vzhledem 
k tomu, že požadavky stávajících mobilních operátorů měli být 
přednostně uspokojeny výběrovým řízením přídělem v pásmu 
900 MHz, za kterýmžto účelem byli vyloučeni z výběrového 
řízení ostatní zájemci, by měl Český telekomunikační úřad zvážit 
uložení specifických požadavků na účast ve výběrovém řízení na 
nový celonárodní příděl v pásmu 1800 MHz. 
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 Specifické požadavky by měly umožnit vstup do výběrového 
řízení pouze novým operátorům tak aby mohla vzniknout čtvrtá 
mobilní síť a tak být reálně naplněna čtvrtá licence k využití 
pásma 1800 MHz. V případě dalších oprávněných požadavků 
v té době již 4 mobilních operátorů provozujících své sítě 
v pásmech 900, resp. 1800 MHz bude možno přidělit zbývající 
pásmo 1800 MHz nezávislým výběrovým řízením, jehož 
předmětem nebude rozsah určený pro nový celonárodní příděl 
v pásmu 1800 MHz. 

 

čl. 5, odst. 
(1) 

(1) Úseky 1710–
1785 / 1805–1880 MHz 
jsou v souladu 
s harmonizačními doku-
menty1), 2) a rozhodnutím 
CEPT3) určeny k provozu 
mobilních komunikačních 
systémů poskytujících 
služby elektronických 
komunikací v Evropském 
společenství (dále jen 
„Společenství“) s využitím 
technologií GSM nebo 
takových technologií, jejichž 
provoz je slučitelný 
s provozem systémů GSM 
a vyhovuje podmínkám 
uvedených dokumentů 
(dále jen „technologie 
UMTS“)4). Úseky lze držiteli 
přídělů využít pro 
provozování celoplošných 
pohyblivých sítí 
poskytujících veřejně 
dostupnou službu 
elektronických komunikací 
a platí: 

T-Mobile 
Czech 

Republic a.s. 
(b) 

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. 
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čl. 5, odst. 
(1), písm. i) 
a souvisejí-
cí stať 
odůvodnění 

i) počet práv k využívání 
rádiových kmitočtů je 
omezen na čtyři. 

stať v odůvodnění: 
 
Úřad oproti předchozímu 
stavu změnil počet práv 
k využívání rádiových 
kmitočtů v úsecích 1710–
1785 / 1805–1880 MHz. 
Počet práv k využívání 
rádiových kmitočtů byl 
rozšířen ze tří na čtyři 
především z důvodu 
záměru Úřadu 
zpřístupněním spektra 
z dosud nepřidělených 
kmitočtů nabídnout 
možnost zřízení i další 
celoplošné pohyblivé sítě 
poskytující veřejně 
dostupnou službu 
elektronických komunikací. 
 

T-Mobile 
Czech 

Republic a.s. 
(c) 

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). zákona (odkaz na komentář T-Mobile písm. 
d). 
 
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. 
 
 

Úřad toto obdržené 
stanovisko následovně 
komentuje a v odůvodnění  
OOP uvádí: 
 
Úřad v návaznosti na 
vydání harmonizačního 
dokumentu ES 
liberalizujícího podmínky 
využívání spektra v pásmu 
1710–1785 / 1805–
1880 MHz a existenci 
volných disponibilních 
kmitočtů v uvedeném 
pásmu má záměr zvýšit 
úroveň hospodářské 
soutěže v poskytování 
služeb elektronických 
komunikací mobilního 
charakteru nabídkou 
možnosti zřízení i další 
celoplošné sítě.  
V uvedeném návrhu OOP 
je počet práv k využívání 
rádiových kmitočtů omezen, 
kmitočty jsou zde tedy 
přidělovány formou 
výběrového řízení. 
V pásmu jsou dosud tři 
držitelé přídělů rádiových  
kmitočtů.  
Úřad k realizaci výše 
uvedeného záměru hodlá 
udělit další příděl, 
přepokládaný počet práv, 
která budou udělována, je 
jedno právo. 
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   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 
pásmu1800 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. 
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 T-Mobile 
Czech 

Republic a.s. 
(d) 

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 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). 
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  MobilKom, a.s.
(e) 

Pro operátory, kteří chtějí poskytovat bezdrátové, mobilní služby 
elektronických komunikací koncovým zákazníkům je stěžejní bod 
přístup k rádiovému spektru. Omezení přístupu konkurentů ke 
spektru může bránit jejich schopnosti nabízet 
konkurenceschopné služby. 
 
Český telekomunikační úřad by měl umožnit vstup do 
výběrového řízení pouze operátorům, kteří v současné sobě 
nemají oprávnění využívat rádiové spektrum v oblastech 900 a 
1800 MHz (k provozu mobilních komunikačních systémů 
využívající technologie ve standardu GSM č technologie UMTS), 
aby mohla na základě přidělené čtvrté licence v pásmu 
1800 MHz vzniknout čtvrtá mobilní síť kompatibilní se 
standardem GSM. Podobným způsobem přistupují 
k problematice využití rádiového spektra i regulátoři v dalších 
zemích uvnitř i vně Evropské unie. 
 
Technologický pokrok přináší poskytování nových 
konvergentních služeb což implikuje potřebu větší odolnosti ve 
využití rádiového spektra a potřebu technologické neutrality. 
Regulační přístup, který umožní větší volnost ve sdílení 
radiového spektra přinese inovaci a poskytování nových, lepších 
a konkurenceschopnějších služeb koncovým uživatelům. 
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