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 3440–3600 MHz
Zveřejněného pod čj. ČTÚ-12 711/2020-613
Subjekt: Ing. Jakub Rulec, ITBUSINESS, s.r.o., 608 964 464, jr@tibusiness.cz
V případě dalších dotazů, vysvětlení jsem prosím k dispozici, děkuji

Připomínky
Kapitola
2.1.

Řádky
139

Připomínka
Důraz na vytvoření velkoobchodní
vrstvy pod monopolními hráči
(TMO,VF,O2 …dále big3) bez
záměrných vysokých bariér vstupu.

Odůvodnění
velká trojka zneužívá své oligopolní
postavení. Aktuálně si vymyšlejí
vysoké bariáry vstupu pro malé telco
hráče, např. implementační poplatek
za 10M Kč apod.

2.2.1

158

Viz. stejné výše

2.2.2

253-257

Nepřesně, nekonkrétně vyjádřeno,
(big3 mohou obejít)

Viz. stejné výše
https://www.lupa.cz/clanky/kmitoctyjaromira-novaka-tacitni-koluze-nenikartel/
Není jasné řečeno, jaká je cena, za
kterou Stávající operátoři budou
poskytovat Novým operátorům.
Aktuálně big3 nabízí WS ceny vyšší
než „podpultovkou“ business klientům.
+ bariéry vstupu Implementační ceny.
Nutné sem dát nějaká čísla… ČTU
sama musí řící velikosti/parametry
čísel.

2.2.5

305

Stejné viz. výše

Nutné doplnit čísla, závazek.
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Návrh změny
„ …vč. vytvoření
konkurenceschopného
velkoobchodního trhu, odstranění
vysokých bariér vstupu pro další
regionální hráče, kteří jsou řádné
registrováni u ČTU.“
“..v České republice je nefunkční z
důvodu tacitní koluze tří monopolních
hráčů .
257…. „Cena služeb národního
roamingu Stávajících operátorů musí
být vždy nižší min. o 20% než cena za
služby, které reálně poskytují Stávající
operátoři svým zákazníkům
(business/úřady/domácnost) .
Implementační jednorázová cena
národního roamingu maximálně 100
tisíc korun. Jakékoliv další více
náklady jsou povolené jen se
souhlasem ČTU“.
305…. „Cena velkoobchodních služeb
Držitelů přídělů musí být vždy nižší
min. o 20% než cena za služby, které
reálně poskytují Držitelé přídělů svým
zákazníkům
(business/úřady/domácnost) .
Implementační jednorázová cena

Vypořádání připomínek ve veřejné konzultaci k upravenému návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů
pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 700MHz a 3,7 GHz
národního roamingu maximálně 100
tisíc korun. Jakékoliv další více
náklady jsou povolené jen se
souhlasem ČTU“.
8.1.
1170
Volná ruka pro big3
Chybí, kdo rozhodne o „objektivně
„V případě, že z objektivně
prokazatelných kapacitních důvodů“
prokazatelných kapacitních důvodů, o
mělo by o tom rozhodovat ČTU.
kterých rozhodne ČTU, ….“
Big3 by mělo informovat dopředu ČTU.
Jinak se na to big3 bude vymlouvat.
8.1.
1176
Cena národní roaming nepřehledné,
Vše je moc složité, stačí, když
Přidat “Cena za poskytování
moc složité, dá se obejít, kouzlit
viz. Návrh upravy
národního roaming musí být nižší min.
Pozor důležité je slovo „aktulně
od 20% než cena za kterou Stavající
poskytuje“ … nikde nesmí být
operátoři reálně, aktuálně poskytují
„aktuálně nabízí“.. jelikož big3 nabízí
svým zákazníkům”, Implementační
služby za X Kč, ale reaálně poskytuje
jednorázové poplatky max 100tis. Kč
za X-30% Kč
8.1.
1231
Bariéra vstupu big3
Aktuálně big3 toto využívají, dávají XX “..jednorázové náklady za zřízení
mil. Kč za jednorázové náklady.
služby odpovídající skutečně 1231
Tím odrazují další hráče.
vynaloženým nákladům, které
odsouhlasí ČTU. Výše nesmí
přesánout 100 tis. Kč.
8.2.
1381
Naivní úvaha „.aby nepůsobily jako
Subjektivní. Stavající big3 aktuálně toto
překážka rozvoje konkurence“
neřeší, nechce konkurenci, virtuály,
klade překážky
8.2
1385+1391+1392 Nutný souhlas ČTU s referenčními
Nutné na to dohlednout, aktuálně se
„základě ustanovení § 82 odst. 4
nabídkami.
big3 nechovají férově, ČTU to nemůže Zákona40 a ČTU tyto nabídky
nechat jenom na big3 hráčích.
odsoulasí, tímto ČTU zaručí férové,
Musí být více aktivní.
konkurenční prostředí pro další hráče.“
8.2.
1402
Ceny služeb nekonkrétní
Není toto možné nechat na big3
„Ceny služeb Držitelů 700MH, které
budou poskytovány pro velkoobchodní
subjekty (MVNO X ) musí být vždy
min. o 20% nižší než ceny služeb,
které Držitelé 700MHz poskytují svým
zákazníkům (firmy/domácnosti/urady).
Instalační jednorázové poplatky
maximálně 100tis. Kč.
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pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 700MHz a 3,7 GHz
8.2.
1434
Pozor na minimální plnění - zákaz
Big3 často chtějí minimální plnění X Mil „Smlouvy mezi Držiteli 700MH a
Kč/měs. – to je nutné zde uvést, že
velkoobchodní subjektem MVNO
toto se nemohou dovolit.= bariéra
nesmí vyžadovat minimální plnění
vstupu hráčů
odběru, fakturace“
8.2.
1461
Odebrání licence na 700MHz
Pokud big3 porušují pravidla, nutné
„ … vč. možného odebrání Licence
zahájit řízení na odebrání licence na
Držiteli 700MHz“
700MHz + penále…. Penále však moc
nezabírá aktuálně
… to by mělo big3 dost vystrašit
9.3.
2007
Vysoká bariéra vstupu od ČTU
Cíl aukce je co nejvíce žadatelů,
Pro firmy s obratem nad X miliard ok.
nových hráčů. Čím více hráčů, tím
Pro menší hráče prosím v řádech mil.
větší konkurence, tím cena dolu,
Kč záruky.
kvalita nahoru. Stávající hráči se
začnou bát, cena půjde dolu.
Záruky v řádech XXX mil. Kč jsou
přehnané a odpudí nové menší hráče.
I z malého hráče může postupně vyrůst
velký hráč, který nastaví nové pravidla
trhu.
Druhá věc: velké Záruky pak Operátoři
vyždimou na konečných klientech.
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