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Otázky a odpovědi k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění 

veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz 

Text Vyhlášení 

Kapitola Otázka Odpověď 

7.1 Podle kapitoly 7.1 Vyhlášení „Úřad v rozhodnutí o přídělu rádiových 
kmitočtů vydaném na základě výsledků Výběrového řízení stanoví pro 
zajištění součinnosti při výkonu kontroly, prováděné podle zákona č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů 
plnění podmínek podle této kapitoly 7, povinnost v rozsahu nezbytném 
pro zajištění kontroly poskytnou nezbytný počet testovacích SIM karet s 
neomezeným rozsahem spotřeby poskytovaných služeb na kmitočtech 
přidělených na základě výsledku tohoto výběrového řízení.“ Navrhujeme, 
aby Úřad konkretizoval:   

1. z jakého ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, případně z 
jakého jiného právního předpisu vyplývá oprávnění Úřadu 
požadovat od držitele přídělu poskytování služeb (SIM karet s 
neomezeným rozsahem spotřeby poskytovaných služeb); 

2. jaký rozsah (tj. počet SIM karet, rozsah poskytovaných služeb a 
objemu dat) Úřad považuje za nezbytný pro zajištění kontroly; 

3. jakým způsobem Úřad zajistí, aby poskytované služby, resp. 
testovací SIM karty byly využity pro služby poskytované výlučně na 
kmitočtech přidělených na základě výsledku tohoto výběrového 
řízení. 

Ad 1.: Úřad se opírá o ustanovení § 10 odst. 2 uvedeného zákona, kde je 
uvedeno: „Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon 
kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto 
zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě 
určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci 
nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá.“ 
Potřebnou součinnost spatřuje Úřad v poskytnutí SIM karet, bez kterých by 
Úřad nemohl provádět kontrolu držitelem přídělu poskytovaných služeb 
elektronických komunikací. 
Ad 2.: Úřad má k dispozici 28 kusů terminálů, prostřednictvím kterých 
bude provádět kontrolu držiteli přídělů poskytovaných služeb 
elektronických komunikací.  Požadovaný počet testovacích karet tedy bude 
28. Podle podmínek kapitoly 7.1 Vyhlášení musí tyto testovací karty mít 
neomezenou spotřebu poskytovaných služeb na kmitočtech přidělených 
na základě výsledku tohoto výběrového řízení.  
Ad 3.:  Úřad bude vycházet z informací držitelů přídělů rádiových kmitočtů 
o zahájení využívání rádiových kmitočtů získaných v tomto výběrovém 
řízení (tj. poskytování služeb – viz § 15 odst. 3 zákona o elektronických 
komunikacích). O kontrole využívání dotčených rádiových kmitočtů bude 
vyhotoven kontrolní protokol.  

7.1.1, 7.1.2 
 
 
 
 
 

 

V textu Vyhlášení, zejména v kapitole 7.1.1 a 7.1.2 Úřad používá 
hypertextové odkazy na jiné dokumenty, viz např. kapitola 7.1.1 „Veřejná 
komunikační síť provozovaná v pásmu 1800 MHz musí splňovat 
z technického hlediska podmínky uvedené v rozhodnutí Komise 
2011/251/EU, v doporučení ERC REC (08)02 a v rámci Žadatelem 
zvoleného standardu potom podmínky uvedené v normách ETSI, případně 
v dalších souvisejících dokumentech Komise, CEPT nebo ITU.“ Identický 
neurčitý odkaz na další související dokumenty je též v kapitole 7.1.2. 

Ad 1.: Veškeré současně dostupné dokumenty jsou odkazovány přímo 
v textu Vyhlášení. Normy ETSI pro systémy UMTS, LTE a WiMAX jsou 
specifikovány v rámci prováděcího rozhodnutí Komise 2011/251/EU.  
Odkazem na další související dokumenty Komise, CEPT nebo ITU má Úřad 
na mysli dokumenty týkající se budoucích podmínek pro zajištění 
kompatibility využívání předmětných harmonizovaných kmitočtových 
pásem, nebo dalších systémů, které bude možno v budoucnosti 
v dotčených pásmech provozovat. 
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Kapitola Otázka Odpověď 

1. Které veškeré dokumenty má Úřad na mysli výše neurčitým 
odkazem („normy ETSI, další související dokumenty Komise, CEPT 
nebo ITU“)? 

2. Plánuje Úřad v zájmu právní jistoty uveřejnit přesný text výše 
odkazovaných dokumentů v českém jazyce („normy ETSI, další 
související dokumenty Komise, CEPT nebo ITU“)? 

Ad 2.: Dokumenty Komise jsou dostupné v českém jazyce přímo na 
odkazech uvedených v textu Vyhlášení. Dokumenty CEPT, ITU a normy ETSI 
jsou dostupné pouze v anglickém jazyce. Pro zajištění autenticity textu 
Úřad odkazuje na originální dokumenty a zveřejnění české verze 
neplánuje. 
Úřad nadto dodává, že v nezbytném rozsahu jsou tyto dokumenty vždy 
zohledněny v opaření obecné povahy, kterým Úřad vydává přílohu k plánu 
využití dotčené části rádiového spektra (PVRS), jehož dodržování je 
podmínkami Vyhlášení také stanoveno. 

7.3.2 Podle kapitoly 7.3.2 Vyhlášení je možné pro plnění pokrytí v pásmu 2600 
MHz využít vlastní příděly rádiových kmitočtů v pásmu 2600 MHz, a to jak 
získané v tomto výběrovém řízení, tak i další, dříve přidělené. Znamená to, 
že i při získání pouze nových aukčních bloků D (a zároveň nejvýše jednoho 
bloku A) je možné rozvojová kritéria (tj. pokrytí 10 % populace v dané 
kvalitě) splnit prostřednictvím dříve získaných kmitočtů v párové části 
pásma 2600 MHz (tj. v režimu FDD)? Pokud ne, žádáme o podrobnější 
vysvětlení takového závěru. 

Vzhledem k tomu, že rozvojová kritéria pro využívání rádiových kmitočtů 
v pásmu 2600 MHz jsou stanovena jednotně pro párovou i nepárovou část 
pásma 2600 MHz, je v uvedeném případě možné rozvojová kritéria pro 
pásmo 2600 MHz splnit prostřednictvím dříve získaných kmitočtů v párové 
části pásma 2600 MHz. 

7.6 V textu Vyhlášení je na řadě míst stanovujících povinnost odkazováno na 
dohodu HCM. Byla dohoda HCM zveřejněna v např. sbírce zákonů, sbírce 
mezinárodních smluv či v Telekomunikačním věstníku? Je závazný text 
dohody HCM k dispozici v oficiálním překladu do českého jazyka? Pokud 
ano, kde je možné jej dohledat? 

Dohoda HCM (v aktuálním znění) nebyla zveřejněna ve sbírce zákonů, 
sbírce mezinárodních smluv ani v Telekomunikačním věstníku. Text 
dohody, která se týká podmínek mezinárodní koordinace kmitočtů na 
společných hranicích, je k dispozici pouze v anglickém jazyce, a to na 
odkazu uvedeném v textu Vyhlášení. Pro zajištění autenticity textu Úřad 
odkazuje na originální jazykovou verzi dohody.  

7.7.2 Ustanovení kapitoly 7.7.2 Vyhlášení má zajistit refarming (přeskupení) 
pásma 1800 MHz. V textu je mj. uvedena věta: „K zajištění tohoto cíle se 
dále každý z Žadatelů, kterému byl v pásmu 1800 MHz vydán příděl 
rádiových kmitočtů přede dnem zahájení tohoto Výběrového řízení (dále 
jen „Stávající příděl rádiových kmitočtů“) zavazuje na výzvu Úřadu dle 
kapitoly 11.1 Vyhlášení a v souladu s § 22a Zákona nejpozději do 30 dnů 
ode dne doručení výzvy Úřadu, podat Úřadu úplnou žádost o změnu 
Stávajícího přídělu rádiových kmitočtů splňující veškeré zákonné 
náležitosti a splňující obsahové náležitosti popsané dále v této kapitole.“  

1. Znamená toto ustanovení, že závazek refarmingu vzniká podáním 
přihlášky do aukce (podání „Žádosti …“ dle Přílohy 1 Vyhlášení) i 
tehdy, pokud by se Žadatel nestal Účastníkem aukce? 

Ad 1., 2.: Jak je uvedeno v kapitole 7.7.2, a jak vyplývá i z bodu 2 
Prohlášení o přijetí závazku Žadatelem podle přílohy č. 2 k Vyhlášení, 
zavazuje se k refarmingu podle podmínek tohoto výběrového řízení každý 
ze Žadatelů pro případ, že mu bude udělen v rámci tohoto Výběrového 
řízení příděl rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz, to znamená, že takový 
Žadatel byl i Účastníkem aukce. 
Ad 3., 4., 5.: Vzhledem k výše uvedenému jsou tyto otázky bezpředmětné. 
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Kapitola Otázka Odpověď 

2. Znamená toto ustanovení, že závazek refarmingu vzniká podáním 
přihlášky do aukce (podání „Žádosti …“ dle Přílohy 1 Vyhlášení), 
bez ohledu na to, zda Účastník aukce získá nějaké kmitočtové 
bloky, resp. v situaci, kdy mu nebude udělen Příděl rádiových 
kmitočtů na základě výběrového řízení? 

3. Pokud ano, tj. pokud by vzniknul závazek refarmingu i Účastníkovi 
aukce, který podal přihlášku do aukce, avšak nezíská žádné 
kmitočty, a tudíž mu nebude udělen Příděl rádiových kmitočtů na 
základě výběrového řízení, na základě jakého ustavení zákona o 
elektronických komunikacích povinnost refarmingu vznikne a jak 
bude vymahatelná? 

4. Jaká sankce a podle jakého ustanovení zákona o elektronických 
komunikacích, příp. jiného právního předpisu, bude při nesplnění 
takové povinnosti Účastníkovi aukce, kterému nebude udělen 
Příděl rádiových kmitočtů na základě výběrového řízení, vyměřena. 

5. Pokud z odpovědi Úřadu na předchozí otázku nebude zřejmé, 
jakou formou lze odmítnutí refarmingu sankcionovat, tj. že 
refarmingu nemusí být závazkem definovaným ve Vyhlášení 
dosaženo, znamená to, že naše společnost nemůže řádně stanovit 
hodnotu jednotlivých bloků A a B, jelikož minimálně části těchto 
bloků by i po využití závazku refarmingu nemusely přiléhat ke 
Stávajícímu přídělu rádiových kmitočtů a jejich hodnota by pak 
byla významně menší. 

15 1. Dle definice Aukčního bloku v kapitole 15 Vyhlášení má platit, že 
„V případě, že je Aukční blok definován jako abstraktní, potom je 
tomuto bloku přiřazen blíže nespecifikovaný úsek rádiových 
kmitočtů o stanovené velikosti; konkrétní úsek rádiových kmitočtů 
bude takovému bloku přidělen až na základě druhé fáze Aukce – 
Rozdělení kmitočtů.“ V rámci kapitoly 6, která popisuje předmět 
aukce, jsou však bloky označené jednotlivými písmeny 
charakterizovány konkrétním kmitočtovým rozsahem.   

2. Jak bude vypadat výsledné konkrétní umístění kmitočtů v pásmu 
1800 MHz po uplatnění postupu stanoveného pro přidělení 
kmitočtů v kapitole 5.3 a násl. Aukčního řádu, pokud společnost 
Vodafone Czech Republic získá oba aukční bloky A a společnost 

Ad 1.: Pro vyloučení pochybností Úřad potvrzuje, že kmitočtové bloky 
v aukčních kategoriích A, B a D budou v Aukční fázi nabízeny jako 
abstraktní, tj. bez vazby na konkrétní úsek rádiových kmitočtů. Konkrétní 
bloky s rozsahy kmitočtů uvedenými v kapitole 6 Vyhlášení budou 
přiřazeny Vítězům aukce v rámci Přiřazovací fáze podle kapitoly 5 
Aukčního řádu.  
Ad 2.: V případě, že v pásmu 1800 MHz nedojde k dohodě Vítězů aukce 
o přiřazení abstraktních Aukčních bloků k jednotlivým konkrétním úsekům 
rádiových kmitočtů definovaných v rámci předmětu Výběrového řízení 
v kapitole 6 Vyhlášení, bude Úřad při rozdělení kmitočtů postupovat dle 
odrážek uvedených v kapitole 6 odst. 3 Aukčního řádu v pořadí shora. 
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Kapitola Otázka Odpověď 

T-Mobile Czech Republic oba bloky B? Žádáme Úřad pro uvedený 
příklad o konkrétní (názorný) popis postupu a výsledku přidělování 
aukčních bloků na základě kapitoly 5.3 a násl. Aukčního řádu, a to i 
s ohledem na cíl refarmingu pásma 1800 MHz. 

V uvedeném případě je však rozdělení kmitočtů jednoznačně určeno 
vzhledem k tomu, že v každé z Aukčních kategorií A a B bude vždy jen 
jeden Vítěz aukce. Proto budou oba bloky v každé z kategorií přiděleny 
vždy tomuto Vítězi.  
V uvedeném případě nemůže být proveden refarming, protože příděl 
rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz by v tomto případě nezískala 
společnost O2 Czech Republic a.s., která je jedním z držitelů přídělů 
rádiových kmitočtů v tomto pásmu. To však nebrání samostatné dohodě 
o provedení refarmingu mezi držiteli příslušných přídělů rádiových 
kmitočtů. 
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Příloha 4 – Aukční řád 

Kapitola Otázka Odpověď 

4.4.2 V této kapitole je napsáno, že Aukční fáze je rozdělena na tři aukční cykly, 
přičemž závěrečné aukční kolo prvního a druhého cyklu nastane ve dvou 
případech:   

a) budou-li Nabídky účastníků obsahovat pouze bloky, u kterých již 
tito účastníci byli držiteli nejvyšší nabídky na začátku kola, resp.  

b) z rozhodnutí úřadu. 
Jaký je důvod, proč je tento nový mechanismus do aukce zaveden? Lze si 
představit, že účastníci aukce zvolí v 1. nebo 2. aukčním cyklu vyšší aktivitu 
než minimální, equilibrium tedy nebude dosaženo a následně tyto cykly 
bude muset ukončit úřad z vlastního rozhodnutí (bod b)). 
Má úřad stanovena pravidla, na základě kterých bude rozhodovat o 
ukončení jednotlivých aukčních cyklů? Pokud ano, jaká? Bude ukončení 
aukčního cyklu indikováno více než jedno aukční kolo dopředu? 

Možnost ukončení aukčních cyklů z rozhodnutí Aukcionáře je standardním 
nástrojem využívaným v SMRA (i „clock“) aukcích. Důvodem pro jeho 
využívání je možnost urychlit průběh aukce k závěrečnému aukčnímu 
cyklu, a to např. i z důvodu uvedeného v otázce. Pravidla pro využití tohoto 
práva nejsou součástí Aukčního řádu a Úřad bude využití tohoto práva 
posuzovat individuálně na základě konkrétního průběhu Aukční fáze. 
Možnost indikovat ukončení aukčního cyklu dopředu není součástí 
Aukčního řádu a Úřad obdobný postup nezamýšlí. 

5 V kapitole 5 Aukčního řádu, bod 3., písm. a) je v třetím a pátém bodě 
uvedeno rozdělení kmitočtových v pásmu 1800 MHz, které překračuje 
Spektrální limit (společnost T-Mobile Czech Republic by získala 2 × 33 MHz 
resp. společnost Vodafone Czech Republic by získala 2 × 35 MHz). Žádáme 
tímto Úřad o vyjasnění popsaného rozdělení kmitočtových bloků. 

Úřad tuto zjevnou chybu v kapitole 5 Aukčního řádu opraví v rámci opravy 
zřejmých nesprávností v textu Vyhlášení výběrového řízení, kterou 
zveřejní. 
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Otázky nad rámec textu Vyhlášení 

Kapitola Otázka Odpověď 

- V rámci připomínek společnost O2 Czech Republic žádala, aby byla do 
podmínek Aukce doplněna ustanovení zajišťující rovněž refarming v pásmu 
2600 MHz. V rámci vypořádání připomínek Úřad uvedl, že „Kmitočtový 
úsek v párové části pásma 2600 MHz je vzhledem k možnosti využití 
technologie LTE-A možné efektivně využít bez ohledu na jeho spojitost 
s jinými kmitočtovými úseky v tomto kmitočtovém pásmu. Dostupné 
technologie současně neuvažují využití souvislých bloků větších než 2 × 20 
MHz.“ Domníváme se, že nelze odmítnout požadavek definovat refarming 
párové části (FDD) pásma 2600 MHz uvedenou argumentací Technologický 
vývoj je natolik rychlý, že technologie schopné využít souvislý blok větší 
než 2x20 MHz mohou být k dispozici velmi brzo. Úřad musí tento 
technologický vývoj předvídat a kmitočty přidělovat technologicky 
neutrálně a způsobem, který v době platnosti přídělu umožní jejich 
nejefektivnější využití a zajistí ho i pro budoucnost. Jakým způsobem 
plánuje Úřad dospět k refarmingu párové části pásma 2600 MHz po 
ukončení Výběrového řízení? 

Jak již Úřad uvedl ve vypořádání předmětné připomínky, je možné 
kmitočtový úsek v párové části pásma 2600 MHz efektivně využít bez 
ohledu na jeho spojitost s jinými kmitočtovými úseky v tomto 
kmitočtovém pásmu. Dle názoru Úřadu lze bez pochybností předpokládat, 
že i budoucí technologie budou obdobné využití nespojitých kmitočtových 
úseků umožňovat. Úřad proto v souvislosti s tímto výběrovým řízení 
nepředpokládá vynucené provedení refarmingu v předmětné části 
rádiového spektra. 
Nicméně Úřad v této souvislosti též opětovně deklaruje, že nebude bránit 
vzájemným dohodám držitelů přídělů v tomto kmitočtovém pásmu 
o refarmingu jejich přídělů, pokud tato dohoda bude v souladu s 
příslušnými ustanoveními Zákona. 

- Pokud jde o závazek a povinnost národního roamingu, ve vypořádání 
připomínky č. 2-01 uplatněné ve veřejné konzultaci zahájené 3. 11. 2015 
Úřad uvádí, že nový subjekt má nárok na národní roaming, jen pokud získá 
2 × 15,8 MHz v pásmu 1800 MHz, resp. že nový subjekt, který získá pouze 
2 × 5 MHz v pásmu 1800 MHz, oprávněným žadatelem o národní roaming 
není. 

1. Existuje zásadní rozdíl mezi chápáním povinnosti uvedené 
v přídělu LTE ze strany naší společnosti a Úřadu. Příděl LTE naší 
společnosti (a text Vyhlášení 4G Aukce 2013) v příslušné části zní 
„Oprávněnými zájemci o národní roaming (dále jen „oprávněný 
zájemce“) jsou pro držitele přídělu dle závazku národního 
roamingu zájemci, kteří získají po dni vyhlášení Výběrového řízení:  

 příděl rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz minimálně 
o velikosti 2 × 5 MHz a současně nejsou držiteli přídělu 
rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz a/nebo 

 příděl rádiových kmitočtů v nepárové části rádiového 
spektra v pásmu 2600 MHz o velikosti 50 MHz a současně 

Ad 1.: Úřad chybné informace ve vypořádání připomínky 2-01 opravil 
v rámci vypořádání připomínek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
Toto vypořádání Úřad zveřejnil dne 3. 2. 2016 na stránkách Úřadu 
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-
online/29621/soubory/20160203-poradanipripominekuohs.pdf . 
Vyhlášení výběrového řízení rovněž v kapitole 15 obsahuje definici pojmu 
Oprávněný zájemce, ze kterého je zřejmá vazba na podmínky podle 
podmínek výběrového řízení vyhlášeného v roce 2013 (tj. i nezbytný 
rozsah držených kmitočtů). 
Ad 2.: Argumenty, které Úřad považuje za relevantní z hlediska podpory 
hospodářské soutěže ve vztahu k možnosti Oprávněného zájemce využít 
národní roaming, a tedy i k naplnění cílů výběrového řízení, jsou 
dostatečně uvedeny v závěru kapitoly 2.1.2 Vyhlášení. 
Úřad dále upozorňuje, že účelem této časově vymezené části procesu 
výběrového řízení je výhradně vysvětlení případných nejasností týkajících 
se textu Vyhlášení výběrového řízení a proto Úřad nemůže akceptovat 
jakékoliv požadavky na zpracování dalších podkladů týkajících se 
výběrového řízení. 

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-online/29621/soubory/20160203-poradanipripominekuohs.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-online/29621/soubory/20160203-poradanipripominekuohs.pdf
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nejsou držiteli přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 800 
MHz.“ Požadujeme, aby Úřad pro vyloučení pochybností 
vyjasnil, při držení jakého objemu spektra vzniká 
dotčenému subjektu (Oprávněnému zájemci), za splnění 
dalších podmínek uvedených ve Vyhlášení a Vyhlášení 4G 
Aukce 2013) nárok na národní roaming.  

2. Pokud je odpověď na předchozí otázku taková, že Oprávněnému 
zájemci vzniká nárok na národní roaming při získání minimálně 
2 × 5 MHz v pásmu 1800 MHz (a splnění dalších ve Vyhlášení a ve 
Vyhlášení 4G Aukce 2013 uvedených kritérií), žádáme Úřad 
o vyjasnění souladu této odpovědi vypořádáním připomínky 
č. 2-01 ve veřejné konzultaci zahájené dne 3. 11. 2015. Zde totiž 
Úřad přisvědčil, že příděl v pásmu 1800 MHz o velikosti 2 × 5 MHz 
je nutné vnímat jako „symbolický“. Pokud vypořádání této 
připomínky konstatuje, že by takový operátor „pokrytí vlastní sítě 
zřejmě velice obtížně více rozvíjel“, žádáme Úřad o odpověď 
formou analýzy, jak nový operátor s přídělem 2 × 5 MHz v pásmu 
1800 MHz přispěje k naplnění cíle Výběrového řízení podle bodu 
2.1.2 Vyhlášení. 
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