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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: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „CETIN“) 

Připomínky 

Kapitola Řádky Připomínka Odůvodnění Návrh změny 

7.7.2 1015 – 1018  Podmínku, že Nový operátor nesmí po 
celou dobu platnosti přídělu kmitočtů 
v pásmu 700 MHz převést nebo 
pronajmout vydražené vyhrazené 
kmitočty ani jejich část nejenom 
Stávajícímu operátorovi, ale ani členu 
jeho Podnikatelského seskupení, i při 
dodržení spektrálního limitu, společnost 
CETIN považuje za nepřiměřenou.   

Nepřiměřenost této podmínky spočívá 
v tom, že Novému operátorovi brání 
ve zkoumání a využívání nových 
obchodních modelů a efektivnímu 
využívání stávající dostupné 
infrastruktury, a to i za situace, kdyby 
Podnikatelské seskupení jako celek 
nepřekročilo využíváním části přídělu 
Nového operátora spektrální limit, a 
tedy by nedošlo k hromadění spektra. 
 

Odstranit uvedenou podmínku. 

7.7.2 1019 – 1031  Spol. CETIN považuje za 
neodůvodněné a nepřiměřeně 
omezující, aby příděl kmitočtů v pásmu 
700 MHz po celou dobu platnosti 
přídělu mohl držet jen Stávající 
operátor z Podnikatelského seskupení. 
 

Spol. CETIN je přesvědčena, že 
pružnost v možnostech využívaní 
přídělu je důležitá pro jeho efektivní 
využití v podmínkách rychlého cyklu 
obnovy technologií a měnícího se trhu.  
 
Společnost CETIN musí zásadně 
odmítnout nepřiměřená pravidla, která 
ČTÚ nastavuje pro vnitřní uspořádání 
fungování Podnikatelského seskupení. 
Tato považujeme za nepřiměřený 
zásah do vnitřních záležitostí 
podnikatele, který není přiměřený a 
ospravedlněný. 
 
Pokud totiž ČTÚ považuje společnosti 
O2 Czech Republic a.s. a CETIN za 
součást jednoho Podnikatelského 

Odstranit podmínku, aby příděl 
kmitočtů v pásmu 700 MHz po celou 
dobu platnosti přídělu mohl držet jen 
Stávající operátor z Podnikatelského 
seskupení. 
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seskupení, je možné v této logice vždy 
zajistit, že povinnosti stíhající toho 
operátora, který získá příslušné 
kmitočty, budou moci být v rámci 
Podnikatelského seskupení zajištěny. K 
tomu není třeba (a proto to není ani 
ospravedlnitelné) určovat, že spektrum 
může získat pouze Stávající operátor z 
Podnikatelského seskupení.  
 
Dále, uvedená podmínka po celou 
dobu platnosti držet příděl 
prostřednictvím Stávajícího operátora 
z Podnikatelského seskupení omezuje 
jakoukoliv pružnost nakládat se 
získanými kmitočty nejen na dobu, 
která odpovídá požadavku na dobu 
poskytování národního roamingu pro 
Nového operátora (maximálně 9 let od 
udělení přídělu), což je deklarovaným 
důvodem uvedené podmínky, ale na 
celých 15 let a je tedy bezdůvodně 
dlouhá.  
 
 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 

7.7.3 1050-1056 Spol. CETIN považuje za 
neodůvodněné a nepřiměřeně 
omezující, aby příděl kmitočtů v pásmu 
3400- 3600 MHz po celou dobu 
platnosti přídělu mohl držet jen 
Stávající operátor z Podnikatelského 
seskupení. 
 

Spol. CETIN je přesvědčena, že 
pružnost v možnostech využívaní 
přídělu je důležitá pro jeho efektivní 
využití v podmínkách rychlého cyklu 
obnovy technologií a měnícího se trhu.  
 
Podmínka po celou dobu platnosti držet 
příděl kmitočtů v pásmu 3400 MHz- 
3600 MHz prostřednictvím Stávajícího 

Odstranit podmínku, aby příděl 
kmitočtů v pásmu 3400- 3600 MHz po 
celou dobu platnosti přídělu mohl držet 
jen Stávající operátor z 
Podnikatelského seskupení. 
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operátora omezuje tuto pružnost, a to 
zcela bezdůvodně.  
 
Společnost CETIN musí zásadně 
odmítnout nepřiměřená pravidla, která 
ČTÚ nastavuje pro vnitřní uspořádání 
fungování Podnikatelského seskupení. 
Tato považujeme za nepřiměřený 
zásah do vnitřních záležitostí 
podnikatele, který není přiměřený a 
ospravedlněný. 
 
Vyhlášení neobsahuje žádné podmínky 
z hlediska závazků či využívaní 
konkrétních technologií anebo 
poskytování služeb, jimiž by se dalo 
odůvodnit uvedené omezení. Naopak, 
pokud lze v několika dalších letech 
předpokládat využití pásma 3400 – 
3600 MHz k poskytování služeb 
v pevném místě, je svázání pásma se 
Stávajícím operátorem nejen zcela 
zbytečné, ale i v rozporu s cílem aukce 
- rozvoj nových služeb elektronických 
komunikací prostřednictvím 
bezdrátových vysokorychlostních sítí a 
vytvoření podmínek pro technologickou 
inovaci sítí. 
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

9.5 1944 – 1945  Podmínka, že pokud je členem 
Podnikatelského seskupení Stávající 
operátor, může se toto Podnikatelské 
seskupení zúčastnit Výběrového řízení 
pouze prostřednictvím tohoto 
Stávajícího operátora, apriori vylučuje 

V důsledku takové podmínky by v 
případě, že se Stávající operátor 
hypoteticky z jakéhokoliv důvodu 
rozhodne nezúčastnit aukce, došlo k a 
priori vyloučení z možnosti ucházet se 
o kmitočty nejenom společnosti CETIN, 

Úprava podmínky tak, aby výběrové 
řízení umožnilo účast kterémukoliv 
(jednomu) členu Podnikatelského 
seskupení. 
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společnost CETIN z výběrového řízení, 
a to i za situace, kdy by se Stávající 
operátor z Podnikatelského seskupení 
z jakéhokoliv důvodu mohl rozhodnout 
výběrového řízení neúčastnit.   

ale jakéhokoliv subjektu z 
Podnikatelského seskupení.  
Podmínku účasti pouze Stávajícího 
operátora považujeme za diskriminační 
a neopodstatněnou. Diskriminace 
spočívá v znevýhodnění 
Podnikatelského seskupení vůči jiným 
zájemcům, kteří nejsou součástí 
Podnikatelského seskupení anebo 
jehož součástí není Stávající operátor.  
Argumentace potřebou zajistit 
podmínky pro poskytování národního 
roamingu neobstojí. Podmínky aukce 
nijak neomezují ani neodrazují od 
účasti jiné zájemce, kteří nejsou 
Stávajícími operátory. Naopak, 
podmínky nevylučují možnost takových 
zájemců ucházet se i o bloky 
nevyhrazené pro Nového operátora. 
Může tedy dojít k tomu, že i 
nevyhrazené kmitočty budou vydraženy 
zájemci, kteří nedisponují stávající sítí 
pro poskytnutí národního roamingu. 
Přestože v takovém případě by došlo k 
stejnému důsledku, kterému se zřejmě 
ČTÚ podle odůvodnění svého záměru 
snaží vyhnout (zúží se počet operátorů 
schopných poskytnout národní 
roaming), diskriminačně z účasti 
vylučuje pouze zájemce z řad 
Podnikatelského seskupení, jehož 
součástí je Stávající operátor.  
Neopodstatněnost podmínky spočívá v 
tom, že v žádném realistickém scénáři 
nelze předpokládat, že Nový operátor s 
nárokem na národní roaming nebude 
mít svůj nárok kde uplatnit. Dále, z 
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logiky věci, v případě hypotetické 
neúčasti Stávajícího operátora by 
stejně k přebrání závazku národního 
roamingu nedošlo. Bránit 
Podnikatelskému seskupení v účasti 
prostřednictvím jiného subjektu, než je 
Stávající operátor, je tedy 
neopodstatněné.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
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