Praha, 3. února 2016
čj. ČTÚ-66 666/2015-613/V.vyř.

Vážený pane předsedo,

děkuji Vám za Vaše připomínky 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, které jsem obdržel dne 19. ledna 2016. Vaše připomínky Český
telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zvážil a v maximální možné míře zohlednil.
K Vašemu požadavku týkajícímu se informování Evropské komise o přípravě
výběrového řízení z důvodu jejího posuzování sdílení sítí 2G, 3G a 4G společnostmi T-Mobile
Czech Republic a.s. a O2 Czech Republic a.s. (dále jen „společnost O2“) sděluji, že Úřad
samozřejmě s průběžným informováním příslušných orgánů Evropské komise o vyhlášení
výběrového řízení a jeho dalším průběhu počítá.
Definice pojmu „Oprávněný zájemce“ bude v souladu s Vaší připomínkou do textu
doplněna. K této připomínce dále i níže uvedené upozornění.
K Vaší poznámce týkající se vypořádání připomínky č. 8-02 potvrzuji, že Úřad tuto
připomínku vypořádal pouze v rozsahu záměru přípravy výběrového řízení, samotné
posouzení, zda by spolupráce mezi společnosti O2 a Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
naplnila znaky jednání narušujícího hospodářskou soutěž, náleží Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže.
Nad rámec Vašich připomínek ještě upozorňuji, že Úřad věcně nesprávně vypořádal část
připomínky 2-01, odrážka třetí, která se týká minimálního rozsahu drženého spektra v pásmu
1800 MHz Oprávněného zájemce. Oprávněnými zájemci o národní roaming dle Závazku
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národního roamingu ve smyslu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení
práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,
1800 MHz a 2600 MHz zveřejněného dne 15. srpna 2013 pod čj. ČTÚ-77 777/2013-613 jsou
i zájemci, kteří získají v tomto výběrovém řízení příděl rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz
o velikosti minimálně 2 × 5 MHz. Dle názoru Úřadu může i subjekt s takovýmto přídělem
rádiových kmitočtů přispět k rozvoji soutěže na úrovni infrastruktury a služeb, i když to může
být obtížné. Tato věcná nesprávnost však nemá žádný vliv na podmínky připravovaného
výběrového řízení.
Vážený pane předsedo, na závěr Vám ještě jednou děkuji za Váš vstřícný přístup.

S pozdravem

Ing. Mgr. Jaromír Novák v.r.

Vážený pan
Ing. Petr Rafaj
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