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Úvod 
 
Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) uplatňuje své připomínky a komentáře 
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 zveřejněného dne 3. 11. 2015 (dále jen návrh 
„Vyhlášení“) na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu (dále také „ČTÚ“ nebo „Úřad“). 

 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU VYHLÁŠENÍ 
 
 
I.1. OBECNĚ k dokumentu Vyhlášení 
 
T-Mobile neuplatňuje žádné obecné připomínky k dokumentu Vyhlášení.  

 
 

I.2. KONKRÉTNĚ k dokumentu Vyhlášení 
 
 
7.3. Podmínky účelného využívání rádiových kmitočtů 
 
Podle návrhu Vyhlášení je s přídělem rádiových kmitočtů spojena povinnost rozvojových kritérií, jak je 
uvedeno v úvodní části kapitoly 7.3 a následně v části 7.3.1. a 7.3.2.  
Z uvedeného textu však není zřejmé, zda k naplnění rozvojových kritérií je nutné použít pouze nově získané 
rádiové kmitočty, či je možné dosáhnout naplnění rozvojových kritérií také pomocí stávajících přídělů daného 
kmitočtového pásma. 
Přestože je společnost T-Mobile přesvědčena o jediném možném výkladu příslušného textu, a sice že 
rozvojová kritéria lze splnit za využití jak nově získaných kmitočtů, tak již existujících, domníváme se, že návrh 
Vyhlášení musí obsahovat jednoznačný text. 
K našemu jednoznačnému výkladu nás vede především skutečnost, že pro stávajícího operátora je 
nerealizovatelné striktní oddělení kmitočtů nově získaných od těch stávajících při rozvoji služeb a pokrývání 
území. A dále nastavení rozvojových kritérií je za použití pouze nově získaných kmitočtů nereálné, např. 
povinnost pokrytí 20% populace České republiky přídělem o velikosti 2x2,9 MHz je naprosto nereálná, 
kombinace se stávajícím přiděleným spektrem je v tomto případě nutná. 
 
T-Mobile žádá Úřad o doplnění tohoto textu v části 7.3.1 a 7.3.2.: 
„Uvedená povinnost pokrytí může být splněna jak za použití rádiových kmitočtů získaných v této Aukci, tak 
rádiovými kmitočty dříve přidělenými.“ 
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7.7.2 – Závazek refarmingu 

Není zřejmé, proč by náklady spojené s realizací refarmingu měli nést dotčení operátoři sami. Je evidentní, že 
ne každý z operátorů bude nucen s ohledem na lokaci spektra refarming realizovat, z čehož plyne 
skutečnost, že ne každý operátor bude nucen náklady na refarming vynaložit a tudíž operátor, který tak bude 
nucen činit, bude logicky znevýhodněn. A dále, vzhledem k současnému rozložení spektra je zřejmé, že 
i v rámci participujících operátorů na procesu refarmingu budou náklady na tento proces značně rozdílné, 
tyto náklady nebudou symetrické. Pro takové zvýhodnění některých operátorů na úkor jiných nelze nalézt 
ospravedlnitelné vysvětlení. 
 
Žádáme ČTÚ o dopracování takového mechanismu úhrady nákladů refarmingu, který zaručí, že žádný 
z operátorů nebude procesem refarmingu znevýhodněn oproti ostatním hráčům na trhu. Vhodným nástrojem 
je v takovém případě úhrada nákladů refarmingu žadatelem o refarming, tedy subjektem, který z procesu 
refarmingu nejvíce profituje.   

 
 
7.7.2 – Závazek refarmingu 

 
Pokud cílem Úřadu v rámci výběrového řízení je zajistit účelné využívání rádiových kmitočtů, pak se 
domníváme, že závazek refarmingu se musí vztahovat rovněž na pásmo 2600 MHz. I v tomto pásmu totiž 
může velmi reálně nastat situace, kdy blok C1 bude přidělen tak, že daný účastník aukce nebude v pásmu 
2600 MHz disponovat souvislým blokem spektra. 
  
Z důvodu zajištění účelného využívání kmitočtových přídělů v pásmu 2600 MHz FDD požaduje T-Mobile 
rozšíření závazku refarmingu také na pásmo 2600 MHz FDD. 
 
 
7.7.2 – Závazek refarmingu 

Z textu Vyhlášení nevyplývá, zda a jakým způsobem bude uložena povinnost refarmingu neúspěšnému 
účastníkovi aukce, tedy účastníkovi, který v tomto výběrovém řízení nezíská žádný příděl rádiových kmitočtů, 
do něhož by povinnost refarmingu byla transponována.  
 
T-Mobile upozorňuje na skutečnost, že neúspěšnému účastníkovi aukce nelze uložit povinnost refarmingu. 

 
 
7.7.2 – Závazek refarmingu 

Z textu Vyhlášení jednoznačně nevyplývá, jaký je vztah mezi procedurou rozdělení kmitočtů Úřadem, tedy 
postupem dle kapitoly 5 Přílohy 4. Aukční Řád k Vyhlášení, a procesem refarmingu, ke kterému se zavazují 
všichni Žadatelé o účast na aukci. Konkrétně jde například o situaci, kdy úspěšní účastníci aukce v pásmu 
1800 MHz nenaleznou shodu nad rozdělením bloků v tomto pásmu dle kapitoly 7.7.2, bude Úřad postupovat 
postupem pro tuto situaci popsaným v kapitole 7.7.2 a následně refarmovat či bude postup jiný? 
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T-Mobile žádá Úřad o doplnění textu v části 7.7.2. návrhu Vyhlášení a v příloze 4 Aukční řád k návrhu 
Vyhlášení, kterým objasní vztah mezi procesem refarmingu a procesem rozdělení kmitočtů Úřadem. 
 
 
 
 
 
I. 3. PŘIPOMÍNKY K PŘÍLOHÁM 
 
Neuplatňujeme. 
 

 
 
II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 
 
 
Neuplatňujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
 
Mgr. Alice Selby, LL.M. 
Senior manažer regulace 
T-Mobile Czech Republic a.s. 
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