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Připomínky
Připomínka

Odůvodnění

Návrh změny

6.1

Stanovit souhrnný
spektrální limitu pro
všechny operátory v
komerčních pásmech
pod 1 GHz na 2x30 MHz.

Stanovit souhrnný spektrální limitu pro
všechny operátory v komerčních
pásmech pod 1 GHz na 2x30 MHz.

2.2.1

Potenciální nový hráč
vstupující na trh by mít
měl dostatečnou
možnost získat spektrum
jak v pásmu 700 MHz,
tak v pásmu 3,4-3,6
GHz.

Jak už MPO navrhovalo dříve, považujeme pro rozvoj
trhu za potřebné zajistit jednak efektivitu využití
spektra a také směřovat k určité vyváženosti
v objemu spektra drženého hlavními hráči na trhu.
S ohledem na skutečnost, že pásma 700, 800 a 900
MHz mají do jisté míry podobné charakteristiky (a
budou v ohledné době všechna využitelná i pro sítě
5G), nepovažujeme za vhodné, aby v těchto
komerčních pásmech pod 1 GHz docházelo
k neefektivnímu hromadění spektra u jednoho hráče.
Zároveň však považujeme za potřebné, aby současní
hráči měli možnost část pásma 700 MHz v této aukci
získat. Z toho důvodu navrhujeme stanovit souhrnný
spektrální limit pro tato pásma na 2x30 MHz.
Aktuální situace krize spojené s novým koronavirem
COVID-19 ještě zvýraznila význam telekomunikační
infrastruktury jako klíčové infrastruktury pro fungování
státu v takovýchto kritických obdobích a zároveň
akcelerovala využívání digitální infrastruktury
v sektoru domácností i firem.

Kapitola

Řádky

Současné trendy naznačují rostoucí důležitost
telekomunikační infrastruktury pro státy ze
strategického hlediska. A to tedy jak ve vztahu ke
kritické infrastruktuře v telekomunikacích, tak ve
vztahu ke kritické infrastruktuře v dalších oblastech, a
také pro zajištění chodu ekonomiky jako takové.
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Zvážit opatření k řešení popsané
situace s ohledem na klíčový význam
telekomunikační infrastruktury i
v návaznosti na současnou krizi
spojenou s COVID-19. Ke zvážení je
také možnost, aby v případě, že
potenciální nový hráč v rámci aukce
nezíská spektrum v druhém
z nabízených pásem, měl možnost
z aukce odstoupit s minimální
penalizací.

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 3,7 GHz
Na základě všech těchto skutečností navrhujeme, aby
ČTÚ koncept výrazné podpory nových hráčů v aukci
zvážil ve světle rizika potenciální fragmentace trhu,
ale také očekávané schopnosti potenciálních nových
hráčů přinést na český telekomunikační infrastrukturní
trh výrazné dlouhodobé investice, které by doplnily
stávající infrastrukturu a zároveň by posílily koncept
strategické infrastruktury v souladu se současnými
trendy.

8.1

Umožnit transparentní
přístup ke sdílení sítí
mezi operátory, a to mj. s
ohledem na
charakteristiky sítí 5G

V té souvislosti považujeme za vhodné, aby
potenciální nový hráč vstupující na trh měl
dostatečnou možnost získat spektrum jak v pásmu
700 MHz, tak v pásmu 3,4-3,6 GHz. V případě, že
tento nový hráč v rámci aukce nezíská spektrum
v druhém z nabízených pásem, doporučujeme, aby
měl možnost z aukce odstoupit s minimální
penalizací.
Jak už dříve MPO uvádělo, tak rozvoj
telekomunikačních sítí je velmi intenzivní, a jedním
z limitů je čím dál omezenější možnosti výstavby sítě,
z důvodu ekologických, stavebních či prostorových
omezení atd. Pro rozvoj telekomunikačních sítí se mj.
i s příchodem 5G stává stále významnějším prvkem
sdílení. Sdílení je významné nejen na úrovni pasivní
infrastruktury, ale také na úrovni přístupu k sítím. Jak
bylo také uvedeno ve zdůvodnění předchozí
připomínky, potřeba takového přístupu
k telekomunikační infrastruktuře se zvyšuje dále
s ohledem na probíhající krizi spojenou s novým
koronavirem COVID-19. Transparentní možnost
přístupu ke sdílení sítí tak bude do budoucna
klíčovým aspektem rozvoje digitální infrastruktury.

Umožnit transparentní přístup ke
sdílení sítí mezi operátory.

Stránka 2 z 2
Petr Očko

Digitálně podepsal Petr Očko
DN: cn=Petr Očko, givenName=Petr, sn=Očko, c=CZ, title=náměstek ministra, o=Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu,
ou=Sekce digitalizace a inovací, serialNumber=ICA - 10527113
Datum: 2020.05.04 20:41:55 +02'00'

