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V Brně dne 2. října 2019

Vážený pane předsedo,
na základě Vašeho dopisu č.j. ČTÚ-27 062/2019-613/III. vyř. ze dne 29. srpna 2019 Vám sděluji, že
k materiálu 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 (dále
též „Výběrové řízení“) uplatňuji následující připomínky.
Předně uvádím, že výběrové řízení ve formě aukce obecně je nástrojem souladným se soutěžním
právem a při zachování transparentního a nediskriminačního přístupu umožňuje férovou soutěž
mezi uchazeči. Z pohledu hospodářské soutěže je vytvoření podmínek Výběrového řízení pro vstup
nového operátora obecně prosoutěžní, pokud jejich nastavení není diskriminační, což by mohlo
vést ve svém důsledku k možnému oslabení soutěže na trhu. Vedle toho je však třeba v souladu
s nediskriminačním přístupem takové nastavení podmínek, které nebude zvýhodňovat jednoho či
více subjektů oproti zbývajícím. V této souvislosti doporučuji zvážit zejména otázku zohledňování
sdílení sítí, popř. dalších forem spolupráce mezi soutěžiteli ve vazbě na plnění rozvojových kritérií.
Jelikož sdílení sítí může být za splnění určitých podmínek z pohledu hospodářské soutěže
problematické,1 je žádoucí, aby rozvojová kritéria výběrového řízení nestimulovala operátory
k potenciálně protisoutěžním dohodám o sdílení sítí, popř. dalším formám spolupráce
a koordinace za účelem plnění těchto kritérií, aniž by byly přítomny odpovídající benefity pro
spotřebitele. Rozvoj sítě úspěšných uchazečů Výběrového řízení by měl spočívat zejména ve využití
vlastních přídělů rádiových frekvencí. Spolu s tím by mělo být v nastavení podmínek Výběrového
řízení adekvátně zohledněno i nepřekročení spektrálních limitů.
Vedle výše uvedeného rovněž upozorňuji na problematiku velkoobchodního využití kmitočtů, tedy
situaci, kdy operátor nenabízí své služby konečným zákazníkům, ale ostatním operátorům.
Doporučuji, aby nastavení Výběrového řízení a rozvojových kritérií adekvátně zohledňovalo
velkoobchodní využití kmitočtů z pohledu eliminace možných rizik v obcházení nastavených
podmínek přechodu, převodu, pronájmu a dalších dispozic k využívání rádiových kmitočtů jakožto
jedné z podmínek Výběrového řízení.
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Antitrust: Commission sends Statement of Objections to O2 CZ, CETIN and T-Mobile CZ for their network sharing
agreement, online, dostupné přes: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5110_en.htm
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Č. j.: /830/JFo
Rovněž uvádím, že z hlediska zajištění souladu nastavení podmínek Výběrového řízení s pravidly
hospodářské soutěže je třeba dostatečného zdůvodnění vytvoření podmínek vstupu nového
operátora.
Závěrem konstatuji, že je žádoucí, aby se Výběrové řízení uskutečnilo, neboť případný příchod
dalšího operátora by mohl pozitivně přispět k rozvoji hospodářské soutěže v dané oblasti.

Vážený pan
Ing. Mgr. Jaromír Novák
Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Sokolovská 58/219
225 02 Praha 09 - Vysočany
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