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Společnost Vodafone Czech Republic (dále též „Vodafone“) vítá možnost vyjádřit své stanovisko k návrhu 

části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/XX.2016-Y pro kmitočtové pásmo 380 – 470 MHz (dále jen 

„Návrh“) a předkládá tímto Českému telekomunikačnímu úřadu (dále „ČTÚ“) své vyjádření. 

 

 

Jak uvádí odůvodnění Návrhu, důvodem jeho přípravy je „zejména zavedení podmínek směřujících 

k technologicky neutrálnímu využívání kmitočtů v pásmech využívaných celoplošnými mobilními sítěmi 

určenými k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.“. Konkrétní provedení je pak 

uvedeno v návrzích v čl. 7 odst. 4 a odst. 18. Budoucí vývoj je obecně popsán v čl. 8 odst. 1 a 2. 

 

1. K novému článku 7 odst. 18 Návrhu 

 

Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(04)06 (v poznámce pod čarou č. 38) se vztahuje na celé pásmo 400 MHz, 

v Návrhu je však uvedeno pouze v odstavci 4 (tj. u pásma využívaného primárně společností Air Telecom a.s.), 

nikoliv už v odstavci 18 (tj. u pásma využívaného primárně společností O2 Czech Republic a.s.). Není zřejmé, 

z jakého důvodu není odkaz na uvedené rozhodnutí CEPT uveden i v odstavci 18. 

 

Společnost Vodafone proto žádá, aby odkaz na rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(04)06 byl doplněn i do 

odstavce 18 v obdobné podobě, jako v odstavci 4, tj. jako limitace pro použití širokopásmových 

systémů, neboť služby PMR/PAMR jsou využívané zejména v pásmech přiléhajících k přídělu O2. 

 

 

2. K novému článku 8 Návrhu 

 

Společnost Vodafone chápe snahu ČTÚ uplatňovat technologickou neutralitu obecně, nicméně toto 

uplatňování musí být v souladu s předchozími kroky a stanovisky ČTÚ.  

 

Úpravou navrhovanou v článku 7 odst. 18 má být umožněno technologicky neutrální využití přídělu 

společnosti O2, tj. zejména umožnění využití pásma technologií LTE, namísto v současnosti povolené 

technologie CDMA. V této souvislosti považujeme za zásadní, aby ČTÚ jasně a – s ohledem na právě 

vyhlášenou aukci na kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz – bezodkladně informoval o tom, jaké budou 

kroky a postupy ve vztahu k využívání části pásma 450 MHz nyní přiděleného společnosti O2 formou přídělu. 

Nutnost poskytnout tuto informaci vyplývá ze stanoviska ČTÚ vyjádřeného v dokumentu „Závěry 

přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém 

úseku 451,3–455,74/461,3–465,74 MHz“, který byl zveřejněn na stránkách ČTÚ 15. 8. 20121 v rámci procesu 

znovuudělení (prodloužení) dotčeného přídělu společnosti O2. V uvedeném dokumentu je v části 3 (tj. 

konkrétní závěry přezkumu) pod písmenem d) uveden mj. i tento závěr: 

 

„Využití technologie LTE však nelze v rámci navržené doby platnosti do 7. 2. 2018 umožnit, protože 

by to umožnilo držiteli investice, které by v případě následného určení pásma pro jiné účely byly 

zmařené, což by nepochybně vyvolalo z jeho strany požadavky na jejich úhradu. Využitím úseku pro 

harmonizovaný systém LTE by rovněž mohlo dojít k ovlivnění hospodářské soutěže na trhu služeb 

mobilních komunikací a z tohoto důvodu by bylo nezbytné vyhlásit pro takový účel výběrové řízení 

otevřené pro všechny zájemce.“. 

 

Dle stanoviska ČTÚ v tomto závěru tedy v situaci, kdy by bylo umožněno využití dotčeného úseku 451,3–

455,74/461,3–465,74 MHz, který je nyní pokryt přídělem společnosti O2, technologií LTE, bude nezbytné 

vyhlásit pro využití tohoto úseku výběrové řízení otevřené pro všechny zájemce. Protože se jedná o zásadní 

                                                 
1 http://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-udelit-pridel-radiovych-1  

http://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-udelit-pridel-radiovych-1
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informaci zejména pro stávající mobilní operátory, která nepochybně ovlivní i obchodní modely připravované 

pro již vyhlášenou aukci na kmitočty v pásmu 1800 a 2600 MHz, není možné, aby poskytnutí dalších detailů a 

jejich zveřejnění bylo bezdůvodně odkládáno. Pokud je příděl společnosti O2 platný do února 2018, lze 

předpokládat, že výběrové řízení by se mělo uskutečnit v průběhu roku 2017. 

 

Společnost Vodafone proto žádá, aby obecná informace o předpokládaném výběrovém řízení na 

spektrum v rozsahu 451,3–455,74/461,3–465,74 MHz byla doplněna do článku 8 Návrhu, případně do 

odůvodnění Návrhu a zároveň v samostatném dokumentu, věnovanému pouze věci výběrového 

řízení pro využívání uvedeného kmitočtového rozsahu. 

.  

 

– *** – 


