
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 

 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 
 
Čj.: ČTÚ-12 711/2020-613 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Rostislav Kocman 
 
IČO (bylo-li přiděleno):  
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
Rostislav Kocman, +420 736 477 726, rostislav.kocman@gmail.com  
 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: 

 Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné, 
pouze pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství. 

 Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou 
údajů označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit podle 
Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. 

Pokud dotčený subjekt označí připomínku, popřípadě její část, za důvěrnou nebo jako 
obchodní tajemství, pak taková připomínka nebude uveřejněna na diskusním místě. Obdobně 
se postupuje i v případě stanovisek a názorů. 

Připomínky, které nebudou uveřejněny na diskusním místě, se podle čl. 9 odst. 3 
Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě 
nevypořádávají. 
 

 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: 
 

1. Uvedení konkrétního ustanovení návrhu opatření, kterého se připomínka týká: 
 

2.2.5 Závazek velkoobchodní nabídky 
8 Závazky 
8.2 Závazek velkoobchodní nabídky (700 MHz) 
Příloha 2B 
 
Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:  
 
Navrhuji definovat závazek velkoobchodní nabídky pro všechny Žadatele (tj. nejen 

Stávající operátory dle definice ve 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, ale pro všechny účastníky aukce – 
Žadatele, splňující kvalifikační předpoklady, kteří podají žádost o účast ve Výběrovém 
řízení), ve všech relevantních dokumentech a částech dokumentů 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, dle 
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principů určených a vyhlášených v jiných výběrových řízeních za účelem udělení práv 
k využívání rádiových kmitočtů, dle principů popsaných v relevantních částech 
věnovaných velkoobchodní nabídce v části 8.2 (Závazky velkoobchodní nabídky – 700 
MHz), dle principů povinnosti velkoobchodní nabídky u projektů výstavby sítí 
elektronických komunikací podpořených z části nebo zcela z veřejných zdrojů (např. 
v programech OP PIK) a v souladu s pravidly hospodářské soutěže, s pravidly veřejné 
podpory a v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie, část třetí: vnitřní politiky a 
činnosti Unie – Hlava VII: společná pravidla pro hospodářskou soutěž, daně a sbližování 
právních předpisů, - Kapitola 1: Pravidla hospodářské soutěže. 

 
 Závazek velkoobchodní nabídky by neměl být časově omezen, resp. měl by platit po 
celou dobu přídělu rádiového spektra. Navrhuji proto v tomto směru upravit řádky 1350-1351. 

 
 
Odůvodnění: 

 
 Česká republika se přistoupením ke Smlouvě o fungování Evropské unie zavázala 
dodržovat pravidla pro hospodářskou soutěž a veřejnou podporu a udělením práv 
k využívání rádiových kmitočtů dochází ke kumulativnímu splnění podmínek pro vznik 
veřejné podpory dle čl. 107 SFEU: 
 

a. musí se jednat o opatření státu prostřednictvím státních prostředků, 
b. toto opatření musí zakládat selektivní ekonomickou výhodu, 
c. jeho důsledkem je narušení hospodářské soutěže či hrozba jejího narušení a 
d. toto opatření má dopad na obchod mezi členskými státy EU. 

 
Usnesením vlády České republiky ze dne 27. ledna 2020 č. 84 bylo Českému 
telekomunikačnímu úřadu doporučeno zohlednit … 
 

1) v zájmu dostupnosti služeb elektronických komunikací akcentovat podmínky vedoucí 
ke snížení ceny mobilních dat pro koncové spotřebitele na evropsky srovnatelnou 
úroveň, především prostřednictvím nastavení atraktivních podmínek pro větší 
množství operátorů s různou mírou vlastní infrastruktury a rádiového spektra,… 

 
Český telekomunikační úřad v části 2.1 Stanovené cíle Výběrového řízení dokumentu 
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 
deklaruje, že cílem Výběrového řízení je naplnění cílů: 

• podpora prohloubení hospodářské soutěže v oblasti služeb elektronických 
komunikací; 

• zajištění efektivního využití rádiových kmitočtů ku prospěchu koncových uživatelů; 
Úřad dále konstatuje, že jednotlivé cíle jsou synergické. Efektivní hospodářská soutěž a 
nástroje směřující k jejímu prohloubení jsou důležitým faktorem, který zajistí rozvoj sítí 5G a 
efektivní využívání rádiových kmitočtů lépe než opatření směřující k minimálním standardům 
stanoveným ze strany Úřadu, čímž naplňuje bod 2) Usnesení vlády České republiky ze dne 
27. ledna 2020 č. 84. 
 
Ve druhém odstavci (řádky 185-188 na straně 7. pak Český telekomunikační úřad 
konstatuje, že komerční velkoobchodní nabídky Stávajících operátorů neumožňují 
virtuálním mobilním operátorům pro některé typy služeb vytvoření maloobchodních 
nabídek srovnatelných s nabídkami Stávajících operátorů. 
 
Úřad dále v prvním odstavci (řádky 221-223) na straně 8 konstatuje, že Za účelem podpory 
hospodářské soutěže a rovněž pro maximální možné zachování kontinuity již v minulosti 



převzatých závazků zařadil Úřad do podmínek Výběrového řízení také závazek 
velkoobchodní nabídky. 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že Český telekomunikační úřad indikoval, že závazek 
velkoobchodní nabídky je nezbytným předpokladem podpory prohloubení 
hospodářské soutěže a shledal, že současný stav velkoobchodního trhu neumožňuje 
s využitím stávajících velkoobchodních nabídek účinnou hospodářskou soutěž.  
 
Je tedy nezbytné – a v souladu s Usneseními vlády, cíli Výběrového řízení, zákonem 
127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, stejně jako s dalšími aktuálními 
strategickými dokumenty a legislativou – přijmout opatření k podpoře prohloubení 
hospodářské soutěže, zejména v podobě závazku velkoobchodní nabídky pro všechny 
úspěšné účastníky Výběrového řízení, a to zejména s ohledem na fakt, že úspěšní 
účastníci Výběrového řízení se stávají příjemci veřejné podpory podle čl. 107 Smlouvy 
o fungování Evropské unie; přičemž lze usuzovat, že určením tohoto závazku jen pro 
některé úspěšné účastníky Výběrového řízení by došlo k diskriminačnímu jednání a 
porušení pravidel hospodářské soutěže. 
 

2. Uvedení konkrétního ustanovení návrhu opatření, kterého se připomínka týká: 
 

Řádek 2403 – Stávající operátor 
 
Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:  
 
Navrhuji rozšířit definici Stávajícího operátora následovně: 
Stávající operátor – právnická nebo fyzická osoba, která je k poslednímu dni lhůty 

pro podání Žádosti stanovené v kapitole 9.4 Vyhlášení držitelem přídělu rádiových 
kmitočtů v pásmu 800 MHz a/nebo 900 MHz a/nebo 3600-3800 MHz. 

 
Odůvodnění: 

 
 Je zřejmé, že držitelé přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 3600-3800 MHz získali tyto 
příděly za zcela jiných podmínek, kdy nebylo v době aukce těchto přídělů známo, jakou 
podporu získají v této aukci. Tito držitelé rádiových kmitočtů v pásmu 3600-3800 MHz nemají 
povinnost velkoobchodní nabídky, na rozdíl od jiných držitelů rádiových kmitočtů, čímž je 
porušen princip nediskriminace a je možné na takové podmínky pro tyto držitele, vyplývající 
z tohoto Výběrového řízení, nahlížet jako na veřejnou podporu podle čl. 107 Smlouvy o 
fungování Evropské unie.  
Jestliže jedním z opatření k podpoře hospodářské soutěže, jak je uvedeno v Usnesení vlády 
č. 84 ze dne 27. ledna 2020 i v cílech definovaných touto zadávací dokumentací i jinými 
stanovisky a rozhodovací praxí Českého telekomunikačního úřadu, v souladu s platnou 
legislativou a strategickými dokumenty, je podpora hospodářské soutěže prostřednictvím 
závazku velkoobchodní nabídky, pak je potřeba tento závazek uplatnit vůči všem držitelům 
přídělu rádiových frekvencí, dotčených tímto Výběrovým řízení, aby nedocházelo 
k podezření z diskriminačního přístupu k některým žadatelům a z nedovolené veřejné 
podpory. 

 
 
 
 

3. Uvedení konkrétního ustanovení návrhu opatření, kterého se připomínka týká: 
 

6.3 Cena za udělení práv k využívání rádiových kmitočtů 
 
Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:  



 
Navrhuji upravit metodiku stanovení ceny za udělení práv k využívání rádiových 

kmitočtů založenou na benchmarku se zohledněním parity kupní síly obyvatel 
jednotlivých zemí na benchmark se zohledněním parametru návratnosti investic a 
s pomocným parametrem veřejné známých nákladových modelů vydražitelů daného 
spektra. 

 
Odůvodnění: 

 
Takové stanovení minimální ceny lépe zohledňuje efektivitu využití rádiového spektra 

a atraktivní parametr návratnosti investic stimuluje žadatele k investicím, které vedou 
k atraktivní nabídce pro koncové spotřebitele, což je v souladu s bodem 1) usnesení 
vlády České republiky č. 84 ze dne 27. ledna 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 4. 5. 2020 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Rostislav Kocman, konzultant 

Podpis oprávněné osoby): 

 

 

 

) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno opatřit příslušnou datovou zprávu uznávaným 

elektronickým podpisem. 
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