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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 3440–3600 MHz 
Zveřejněného pod čj. ČTÚ-12 711/2020-613 

Subjekt: CETIN a.s. (dále jen „CETIN“) 

Připomínky 

Kapitola Řádky Připomínka Odůvodnění Návrh změny 

7.7.2 1053 - 1056 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. 
Domníváme se, že do budoucna by 
např. nemělo být vyloučeno držení 5G 
kmitočtů čistě velkoobchodním 
operátorem, což není ve světě 
neobvyklý model.1 
 
Společnost CETIN musí zásadně 
odmítnout nepřiměřená pravidla, která 
Česká telekomunikační úřad  
dále jen „ČTÚ“) nastavuje pro vnitřní 
uspořádání fungování Podnikatelského 
seskupení. Tato považujeme za 
nepřiměřený zásah do vnitřních 
záležitostí podnikatele, který není 
přiměřený a ospravedlněný. 
 
ČTÚ by mohl v logice co nejmenšího 
zásahu do fungování Podnikatelského 
seskupení pouze uložit držiteli přídělu 
vždy zajistit, že povinnosti vázané 
k příslušným kmitočtům budou plněny 
v rámci Podnikatelského seskupení. K 

Odstranit podmínku, aby příděl 
kmitočtů v pásmu 700 MHz po celou 
dobu platnosti přídělu mohl držet jen 
Stávající operátor z Podnikatelského 
seskupení. 
 

9.5 2067 - 2068 Spol. CETIN považuje za 
neodůvodněné a nepřiměřeně 
omezující, aby se výběrového řízení 
mohl zúčastnit jen Stávající operátor z 
Podnikatelského seskupení. 
 
 
 

Odstranit podmínku, aby se 
výběrového řízení mohl zúčastnit jen 
Stávající operátor z Podnikatelského 
seskupení. 
 

 
1 Viz např. Singapur https://www.imda.gov.sg/news-and-
events/Media%20Room/Media%20Releases/2020/Singapore%20Forges%20Ahead%20with%20Nationwide%205G%20Rollout 

https://www.imda.gov.sg/news-and-events/Media%20Room/Media%20Releases/2020/Singapore%20Forges%20Ahead%20with%20Nationwide%205G%20Rollout
https://www.imda.gov.sg/news-and-events/Media%20Room/Media%20Releases/2020/Singapore%20Forges%20Ahead%20with%20Nationwide%205G%20Rollout
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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 Závazkům, ale na 
celých 15 let, a je tedy bezdůvodně 
dlouhá.  
 
 
 
Tato připomínka je zásadní.  
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