
 

  
  
 
 
 
 
 
  

 
DO DATOVÉ SCHRÁNKY a9qaats 

 
 

Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219 
190 00 Praha 9 

 
 
 

26. 7. 2019 
 
 

K č. j.: ČTÚ-27 062/2019-613 
 
Re: Vyjádření 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 ze dne 26. 6. 2019  
 
 

Vážení 

v návaznosti na Výzvu k uplatnění připomínek uveřejněnou dne 26. 6. 2019 Českým 

telekomunikačním úřadem, se sídlem Sokolovská 2019, 190 00 Praha 9 (dále jen 

„ČTÚ“), 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, č.j. ČTÚ-27 062/2019-613 (dále 

jen „Výběrové řízení“), tímto v zastoupení společnosti SAZKA a.s., se sídlem Praha 

9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93, IČO: 26493993, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424, poskytujeme ve stanovené lhůtě 

vyjádření a připomínky k návrhu podmínek Výběrového řízení. 

 

(1) Úvodní prohlášení 

Přes dřívější snahy ČTÚ se do dnešní dne nepodařilo přivést čtvrtého mobilního 

operátora na český trh elektronických komunikací. V důsledku toho je český trh 

elektronických komunikací stále v rukou tří MNO (O2, T-Mobile, Vodafone) a 

nedostatečná konkurence udržuje ceny mobilních služeb v rámci České republiky 

mezi nejvyššími v EU. 

Potenciál narušit trh s levnější cenovou nabídkou a nabídkou 5G mobilního datového 

připojení poskytuje příležitost pro vstup nového operátora na český trh 

elektronických komunikací. Kromě přímých přínosů pro spotřebitele by prospěch ze 

vstupu nového MNO měla v konečném důsledku česká ekonomika i celá společnost.  



 

  
  
 
 
 
 
 
  

ČTÚ proto hraje klíčovou roli a dle našeho názoru je potřeba aby zajistil takové 

podmínky Výběrového řízení, které budou příznivé pro vstup nového MNO na český 

trh elektronických komunikací a to tak, aby takový nový MNO byl dlouhodobě 

konkurenceschopný. 

 

(2) Připomínky 

Komentáře a připomínky k návrhu textu Výběrového řízení uvádíme v příloze 

„20190726 Připomínky k Vyhlášení VŘ 700 a 3600 MHz - SAZKA – Příloha“ ve formátu 

vzorové tabulky připravenou ČTÚ. 

 

V případě dotazů či připomínek nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 

266 121 212 či na e-mailové adrese schmiedhammer@sazka.cz. 

 

S pozdravem 

 

 
_______________________ 
SAZKA a.s. 
Jan Schmiedhammer 
ředitel  
divize SAZKAmobil a Finanční a transakční služby 


