Dodatečné otázky k dokumentu Vyhlášení výběrového
řízení III
1. Otázky ke kapitole 5.1.1
Získání přístupu k národnímu roamingu, prostřednictvím kterého bude případný nový
zájemce o vstup na trh mobilních komunikací moci poskytovat celoplošné služby, je efektivně
nutnou podmínkou možnosti zahájit komerční poskytování služeb s využitím rádiových
kmitočtů přidělených v rámci Výběrového řízení. Podmíněním získání nároku na národní
roaming pokrytím 20% populace je případný nový MNO nucen dosáhnout takového pokrytí
ve velmi krátké době. Ta je podstatně kratší, než nejkratší lhůta uvalená na stávající MNO,
tedy pokrytí 95% okresů ze skupiny A do 30 měsíců ode dne nabití právní moci rozhodnutí o
udělení přídělu rádiových kmitočtů. Lze očekávat, že případný nový MNO za účelem
zkrácení lhůty do zahájení poskytování komerčních služeb, samozřejmě za předpokladu
splnění všech podmínek Vyhlášení, bude nejprve budovat pokrytí území s vysokou hustotou
zalidnění. S uvážením toho, že části regionu Ostrava a Karviná lze klasifikovat jako
příhraniční oblasti, může být nový MNO ve snaze co nejrychleji dosáhnout 20% pokrytí na
rozdíl od stávajících MNOs, kterých se podobná podmínka netýká, výrazně omezován
přetrvávajícím analogovým televizním vysíláním v Polsku.
Otázka:
Bude ČTÚ při posuzování dosažení pokrytí 20% populace za účelem potvrzení nároku na
získání národního roamingu přihlížet k tomu, že nový MNO kvůli riziku rušení analogovým
televizním vysíláním efektivně nebude moci pokrýt někdy podstatné části okresů, které by
jinak pokrýval prioritně?
Odpověď:
Pro maximální možnost pokrytí v příhraničních oblastech vyjednal ČTÚ bilaterální dohody se
všemi sousedními státy. Urychlení ukončení analogového vysílání v Polsku není v
možnostech ČTÚ. Požadavek na pokrytí 20% populace je stanoven Vyhlášením a není
možné jej měnit. Držitelé přídělů rádiových kmitočtů však mohou naplnit požadované
podmínky s využitím kmitočtů ve všech pásmech, která jsou předmětem výběrového řízení.
V kapitole 5.1.1 Vyhlášení ČTÚ odkazuje v otázce rizika rušení pokračujícího vysílání
analogové televize v Polsku na výsledky Regionální radiokomunikační konference Ženeva
2006, resp. Na zprávu CEPT č. 29. Ta uvádí striktnější požadavky, které významněji omezují
šíření signálu LTE v příhraničních oblastech, než které uvádí ČTÚ v kapitole 5.6.1 Vyhlášení
jako parametry definované v bilaterálních dohodách se všemi sousedními státy ČR.
Otázka:
Může ČTÚ pro zamezení veškerých pochybností potvrdit, že závazné požadavky pro šíření
signálu LTE v příhraničních oblastech ČR jsou uvedeny v kapitole 5.6.1 a odkazy v kapitole
5.1.1 se na ně nijak nevztahují?
Odpověď:
Jak je uvedeno v kapitole 5.6 Vyhlášení, podmínky pro využívání kmitočtů v příhraničních
oblastech vyplývají z dvojstranných dohod o vzájemné koordinaci kmitočtů mezi Českou
republikou a okolními státy.
Vzhledem k okolnostem může být pro nového MNO přesah analogového televizního vysílání
i do roku 2013 podstatná komplikace pro dosažení pokrytí 20% populace, čímž je podmíněn
nárok na získání národního roamingu a přeneseně též možnost zahájit poskytování
komerční služby.

Otázka:
Mohl by ČTÚ uvést svůj aktuální odhad nejzazšího termínu pro ukončení analogového
televizního vysílání v Ostravě na 63. kanálu (MUX 4)?
Odpověď:
Přesnější termín uvolnění kanálu 63 od digitálního vysílání MUX 4 zatím není ČTÚ znám. V
listopadu 2012 proběhne další jednání ČTÚ s polskou kmitočtovou správou, na kterém ČTÚ
bude požadovat urychlenou koordinaci náhradního kmitočtu pro přeladění sítě 4 na vysílači
Ostrava.
2. Otázka ke kapitole 5.3
Otázka:
Jak ČTÚ nahlíží na možnost využívání technologie MOCN (Multi-Operator Core Network),
respektive sdílení frekvencí mezi operátory v kontextu plnění rozvojových kritérií?
Je dle výkladu ČTÚ v souladu s Podmínkami účelného využívání rádiových kmitočtů, pokud
je obecně zákazníkům Držitele poskytován přístup k pokrytí definovaném v kapitolách 5.3.1
až 5.3.3 s využitím dotčených rádiových kmitočtů přidělených Držiteli, nebo ČTÚ vyžaduje,
aby s využitím daných rádiových kmitočtů Držitel šířil signál s vlastním kódem sítě?
Bude pokrytí realizované prostřednictvím MOCN plně započitatelné do plnění rozvojových
kritérií?
Odpověď:
Sdílení kmitočtů prostřednictvím MOCN není z možnosti plnění rozvojových kritérií
vyloučeno. Sdílení však musí odpovídat zákonným požadavkům a podmínkám stanoveným
ve Vyhlášení.
3. Otázka ke kapitole 7.6.5
Zatímco dle kapitoly 7.6.5 Vyhlášení je umožněno navýšení nabídky na blok, který není
obsazen, jelikož jeho předchozí Držitel využil práva Stažení nejvyšší nabídky, jen o 10%
resp. 20%, příloha 4 pojednávající o tomtéž v kapitole 4.2.3 umožňuje taktéž navýšení
nabídky o 2,5% resp. 5%.
Otázka:
Jaké z těchto navzájem si odporujících ustanovení je pro účastníky aukce závazné?
Odpověď:
Rozpor kapitoly 7.6.5 Vyhlášení s kapitolou 4.2.3 přílohy 4 – Aukční rád ČTÚ odstranil dne
29. 8. 2012 zveřejněním opravy zřejmých nesprávností v textu Vyhlášení výběrového řízení.
V tomto textu ČTÚ potvrdil možnost navýšení stažené Nejvyšší nabídky o 2,5%, 5%, 10%
nebo 20%.

