
 

Mgr. Bohdan Urban 
ředitel 
Odbor provozu informačních technologií a komunikací 
Olšanská 4 
130 27 Praha 3 
 
 
 

Praha 23. července 2019 
Č. j.: MV-102643-1/SIK5-2019 
Počet listů: 4 
 

Věc: Připomínky Ministerstva vnitra České republiky k návrhu textu Vyhlášení 
výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro 
zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 
3400-3600 MHz (čj. ČTÚ-27 062/2019-613) 

Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“) předkládá připomínky k návrhu textu Vyhlášení, 

které jsou v souladu s dohodami učiněnými ve fázi vypořádání připomínek k textu 

„Strategie zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných 

složek s výhledem na 10 let“ a v souladu s postoji MV během spolupráce na přípravě 

podmínek aukce.  
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Připomínky k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro 
zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz 
Zveřejněného pod čj. ČTÚ-27 062/2019-613 
Subjekt: Ministerstvo vnitra 

Připomínky 

Kapitola Řádky Připomínka Odůvodnění Návrh změny 
6.1. 509-511 Pokud nedojde ke vstupu nového 

operátora, požadujeme vyčlenění 
kmitočtů v rozsahu Aukčního bloku 
A1 pro potřeby státu.  

Pokud nedojde ke vstupu nového 
operátora, nedojde k naplnění 
jednoho ze základních cílů aukce, 
kterou stanovil ČTÚ. Vzhledem 
k tomu, že to byl jeden z hlavních 
argumentů pro nevyhrazení spektra 
pro potřeby MV, považujeme fakt 
nevstoupení nového operátora na 
trh za pominutí důvodů pro 
nevyhrazení spektra pro potřeby 
MV.  

V případě, kdy o vyhrazený 
abstraktní Aukční blok A1 o velikosti 
2×10 MHz v prvním Aukčním kole 
neprojeví zájem žádný Nový 
operátor, bude tento blok 
rezervován pro využití 
Ministerstvem vnitra. Zároveň bude 
zrušena povinnost převzetí závazku 
Prioritního BB-PPDR. 
 
(případnými změnami v textu 
zabývající se  strukturou dražených 
bloků a jejich vyvolávací cenou  se 
připomínka nezabývá)   

7.5.1. 914-917 Dospecifikovat rozvojová kritéria 
k aukčnímu bloku A3 

Původní požadavek MV Zajistit pokrytí území České 
republiky  
50% geografického území do 3 let; 
80% geografického území do 5 let; 
95% geografického území do 7 let;  
od data právní moci rozhodnutí o 
udělení přídělu rádiových kmitočtů 
nebo od data uvolnění pásma 700 
MHz, pokud toto nastane později. 
Tato povinnost se týká pouze 
Držitele přídělu Kategorie Aukčního 
bloku A3. 
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8.3.1.1 1378-1381 „Oprávněn“ změnit na „povinnen“ Ukotvení „oprávnění“ nedává smysl  Povinný poskytovatel prioritního BB-
PPDR je povinnen přístup k síti 
rozšířit… 

8.3.3.2 1561-1563 Vypustit danou pasáž.  Text považujeme za nadbytečný Zrušit text. 
8.3.3.3. 1584-1653 Přepracovat v souladu 

s vypořádáním připomínky 
k ekonomickému modelu. 

Vznesena zásadní připomínka 
k ekonomickému modelu pro PPDR 
část 

Přepracovat dle vypořádání. 
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