DO DATOVÉ SCHRÁNKY a9qaats
Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219
190 00 Praha 9

3. 5. 2019
K č. j.: ČTÚ-12 711/2020-613
Re: Vyjádření 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 ze dne 16. 3. 2020
Vážení
v návaznosti na Výzvu k uplatnění připomínek uveřejněnou dne 16. 3. 2020 Českým
telekomunikačním úřadem, se sídlem Sokolovská 2019, 190 00 Praha 9 (dále jen
„ČTÚ“), 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, č.j. ČTÚ-12 711/2020-613 (dále
jen „Výběrové řízení“), tímto v zastoupení společnosti SAZKA a.s., se sídlem Praha
9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93, IČO: 26493993, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424, poskytujeme ve stanovené lhůtě
vyjádření a připomínky k návrhu podmínek Výběrového řízení.

(1)

Úvodní prohlášení

Přes dřívější snahy ČTÚ se bohužel do dnešní dne nepodařilo přivést nového
mobilního operátora na český trh elektronických komunikací. V důsledku toho je
český trh elektronických komunikací primárně stále v rukou tří operátorů (O2, TMobile, Vodafone) a nedostatečná konkurence udržuje ceny mobilních služeb na
vysoké úrovni.
Potenciál narušit trh s levnější cenovou nabídkou a nabídkou 5G mobilního datového
připojení poskytuje příležitost pro vstup nového operátora na český trh. Kromě
přímých přínosů pro spotřebitele by prospěch ze vstupu nového MNO měla
v konečném důsledku česká ekonomika i celá společnost.

ČTÚ proto hraje klíčovou roli a dle našeho názoru je potřeba aby zajistil takové
podmínky Výběrového řízení, které budou příznivé pro vstup nového plnohodnotného
mobilního operátora, který bude dlouhodobě konkurenceschopný.

(2)

Připomínky

Komentáře a připomínky k návrhu textu Výběrového řízení uvádíme v příloze
„20200503 Připomínky k Vyhlášení VŘ 700 a 3500 MHz - SAZKA – Příloha“.

V případě dotazů či připomínek nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle
266 121 212 či na e-mailové adrese schmiedhammer@sazka.cz.

S pozdravem

_______________________
Jan Schmiedhammer
ředitel divize SAZKAmobil a Finanční a transakční služby
SAZKA a.s.

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: SAZKA a.s.

Připomínky
Kapitola
1

Řádky
22

Připomínka
V nových podmínkách aukce došlo
k vyčlenění 40 MHz spektra pro účely
„Průmyslu 4.0“, které nejsou nikde
specifikována.
V nové verzi je vypuštěna rezervace
spektra v pásmu 700 MHz pro nového
operátora. Bez 700 MHz je výstavba
celoplošného konkurenceschopného
operátora nereálná.

Odůvodnění
Není vůbec jasné jak a kdy bude
s tímto spektrem naloženo. Zda bude
účelně využito, aniž by to ohrozilo
investice účastníků aukce.
Tim, že došlo ke zrušení rezervace 700
MHz spektra pro nového hráče bude,
za předpokladu účasti Stávajících
operátorů, získání tohoto spektra velmi
obtížné a drahé. To bude mít
samozřejmě negativní dopad na
business case nového operátora a tím
pádem i negativní dopad na zlepšení
konkurence na trhu a snížení cen pro
koncového zákazníka.
Nedostatek spolupráce ze strany státu
a Stávajících operátorů výrazně
zvyšuje riziko Nového operátora při
zavádění vlastní infrastruktury, např.
potenciální překážky v přístupu k
existujícím pátečním optickým sítím,
což by mohlo ohrozit nebo zpomalilo
rozvoj sítě

2.2.1

220

2.2
(Nová
podkapitola,
která má být
přidána 2.2.6)

N/A

Nedostatečná angažovanost státu a
Stávajících operátorů v oblasti zajištění
přístup k páteřní infrastruktuře ve
prospěch Nového operátora

2.2
(Nová
podkapitola,

N/A

Nedostatečná záruka přístupu k přídělu Nedostatek záruky přístupu k těmto
2x20 MHz v pásmech 1800 MHz / 2100 strategicky významným pásmům
MHz / 2600 MHz pro Nového operátora značně zvýší střednědobé riziko
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Návrh změny
Navrhujeme aukci spektra 3400 – 3600
MHz v původním rozsahu 200 MHz.
A následně upravit související
ustanovení.
Přidat bod: rezervace 20 MHz v pásmu
700 MHz (blok A1) pro nového
operátora.
A následně upravit související
ustanovení.

Zavedení závazku přístupu k páteřní
infrastruktuře všem Stávajícím
operátorům a státním subjektům:
Přístup k páteřním sítím Stávajících
operátorů a státem vlastněné páteční
infrastruktuře je zajištěn na základě
nákladově orientované velkoobchodní
jednotkové ceně služeb.
Zároveň se zavádí povinnost pro
Stávající operátory, umožnit kolokaci
nebo v případě nevyužití nebo rušení
BTS nabídne místo Novému
operátorovi.
Zahrnutí záruku v příloze 2B Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem:

která má být
přidána 2.2.7)

na základě přerozdělení přídělů
Stávajících operátorů do 2 let od
ukončení tohoto Výběrového řízení

Nového operátora, což zvyšuje riziko
negativního obchodního případu
(business case) a neúčasti ve
Výběrovém řízení
Vzhledem k epidemiologické situaci a
následně ekonomické situaci možných
účastníků aukce a jejich potenciálních
partnerů, navrhujeme posun konání
aukce minimálně do roku 2021
Stávající operátoři už dnes disponují
širokým spektrem frekvencí a nový
operátor by měl dostat šanci tuto
nevýhodu částečně kompenzovat
vyšším spektrálním limitem.

5.1

508

Termín Vyhlášení Výběrového řízení by
měl být stanoven ne dříve než v roce
2021

6.2

558

Nastavení spektrálních limitů
nepodporuje dostatečně vznik
konkurence v podobě nových
operátorů.

8

1146

Závazek národního roamingu je časově
omezen do 30. 6. 2029 je pro nového
operátora riskantní. Zároveň model pro
stanovení cen není zcela jasný.

Vzhledem ke stávající a nadcházející
ekonomické situaci, nejasné situaci
ohledně dostupnosti koncových
zařízení navrhujeme závazek
národního roamingu prodloužit.
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Novému operátorovi s přídělem v
pásmu 700 MHz je garantován příděl 2
x 20 MHz v pásmech 1800 MHz / 2100
MHz / 2600 MHz, a to přerozdělením
přídělů Stávajících operátorů do 2 let
od ukončení tohoto Výběrového řízení.
Vyhlášení výběrového řízení: 26. 2.
2021.

Upravené znění: Pro podávání nabídek
na rádiové kmitočty z pásma 3400–
3600 MHz je stanoven Spektrální limit
tak, že celkové množství rádiových
kmitočtů přidělené jednomu Žadateli na
základě tohoto Výběrového řízení v
souhrnu s rádiovými kmitočty, které je
Žadatel nebo člen jeho
Podnikatelského seskupení oprávněn
využívat na základě jemu udělených
přídělů rádiových kmitočtů v
kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz
nesmí překročit 60 MHz v případě
Stávajícího operátora a 120 MHz v
případě nového operátora, který není
Stávající operator
A následně upravit související
ustanovení.
Upravené znění: Tento závazek
národního roamingu je časově omezen
na dobu přídělu spektra.
A následně upravit související
ustanovení.

