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Připomínky
Kapitola
2.2.2

Řádky
265 – 269

Připomínka
Při posuzování a úpravě postavení
Stávajících operátorů je třeba zohlednit
i kmitočty v pásmech 1800 MHz, 2100 a
2600 MHz. Připomínka je zásadní.

Odůvodnění
Celoplošné mobilní sítě elektronických
komunikací v České republice nejsou
založeny jen na rádiových kmitočtech
v pásmech 800 a 900 MHz. Mobilní sítě
elektronických komunikací stávajících
infrastrukturních operátorů pro svůj
provoz značnou měrou využívají i
rádiové kmitočty v pásmech 1800, 2100
a 2600 MHz. Lze dokonce říci, že bez
přístupu k těmto dalším pásmům by byl
hypotetický mobilní
operátor
na
dnešním
trhu
jen
stěží
konkurenceschopný.
Zvýhodněné
postavení Stávajícího operátora tedy
nevyplývá
jen
z držby
přídělů
v pásmech 800 a 900 MHz, nýbrž se
zakládá i na těchto dalších celoplošných
pásmech. Tomu odpovídá i skutečnost
že například závazek národního
roamingu je v tomto Vyhlášení upraven
i ve vztahu ke kmitočtům v pásmech
1800, 2100 a 2600 MHz.
Vztahovat status Stávajícího operátora
jen k pásmům 800 a 900 MHz je proto
nesystematické. Hrozí navíc také, že

Stránka 1 z 40

Návrh změny
Stávající operátoři disponují rádiovými
kmitočty v pásmech 800 MHz a , 900
MHz, 1800 MHz, 2100 a 2600 MHz,
prostřednictvím kterých provozují sítě a
služby
elektronických
komunikací,
kterými dosahují pokrytí téměř celého
obyvatelstva České republiky a budou
tak i do budoucna na trhu elektronických
komunikací benefitovat z tohoto
existujícího pokrytí a z využití jejich
rádiových kmitočtů v pásech 800 a ,
900, 1800, 2100 a 2600 MHz a existující
infrastruktury.

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
budou-li některá omezení dle tohoto
vyhlášení vztažena jen na držitele
pásem 800 a 900 MHz, převedou
infrastrukturní
operátoři
oprávnění
k využívání pásem 1800, 2100 a 2600
MHz na jiný subjekt, který se nebude
tohoto Výběrového řízení účastnit, a
nebude proto povinen plnit závazky zde
upravené, čímž bude znemožněno
smysluplné
uplatnění
závazku
národního roamingu.
Z obou uvedených důvodů musí být
status Stávajícího operátora vztažen
nejen k držitelům kmitočtů v pásmech
800
a
900
MHz
ale
také
k jakýmkoliv případným
budoucím
držitelům kmitočtů v pásmech 1800,
2100 a 2600 MHz.
2.2.3

325 – 328

Vyhlášení
nezohledňuje, že pro
rentabilní provoz technologie 5G je
třeba obměna koncových zařízení
zákazníků. Připomínka je zásadní.

Smyslem národního roamingu je
usnadnění vstupu infrastrukturního
operátora na trh mobilních služeb
elektronických komunikací, a to buď
formou vstupu nového subjektu, který v
České republice prozatím aktivity
nevyvíjel, nebo rozšířením činností
operátora, který na českém trhu již
působí. Národní roaming má v každém
případě
za
cíl
umožnit
konkurenceschopnost a rentabilitu
služeb nového operátora v prvních
letech, než vybuduje svou vlastní
infrastrukturu. Rentability však v
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Nastavení omezené doby trvání
závazku na jedné straně zajistí, že
Stávající operátoři, kteří odpovídající
závazek převzali, nebudou závazkem
nepřiměřeně zatíženi a na straně druhé
vytváří tlak na Oprávněné zájemce o
národní roaming, aby národní roaming
nahradili vlastní sítí a/nebo komerční
dohodou. Doba trvání závazku
národního roamingu musí být
stanovena tak, aby během ní mohlo
dojít obvyklými tržními procesy
k obměně koncových uživatelských
zařízení u zákazníků na zařízení

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
takovém případě může dosáhnout umožňujících komunikaci s 5G sítí
pouze za situace, že jeho služby budou Oprávněného zájemce o národní
pro zákazníky atraktivní a budou jimi v roaming. Po přechodnou dobu by
co největší míře využívány. Tento navíc mělo být umožněno plnit
požadavek
nicméně
naráží
na podmínky pro přístup k národnímu
skutečnost,
že
současné
znění roamingu i prostřednictvím sítí ve
Vyhlášení cílí jen na výstavbu 5G sítí, standardu 4G.
které samy o sobě prozatím nejsou a v
nejbližší budoucnosti nebudou masivně
využívané
ze
strany
uživatelů.
Důvodem pro to, je skutečnost, že v
dnešní
době většina koncových
uživatelů nevlastní zařízení schopná
využívat standardu 5G. Pro dosažení
zamýšlené rentability, která novému
operátorovi umožní se na trhu etablovat
tak,
aby
mohl
do
budoucna
plnohodnotně fungovat jen s vlastní sítí,
je tak třeba takového nového operátora
podpořit národním roamingem do doby,
než se zařízení schopná využívat sítě
5G stanou mezi koncovými uživateli
obvyklými. Do té doby by navíc mělo být
Oprávněným zájemcům o národní
roaming umožněno plnit podmínky pro
přístup k národnímu roamingu i pro
zákazníky v současné době daleko
rozšířenější technologií ve standardu
4G tak, aby mohli získat dostatečnou
klientskou základnu a začít budovat
svou pozici na trhu. V opačném případě
by hrozilo, že dražené kmitočty nebudou
po řadu let efektivně využívány a
hospodářská soutěž nebude taktéž řadu
let smysluplně posílena.
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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
2.2.3
328
Je třeba doplnit výslovný odkaz na Jak vyplývá z textu Vyhlášení, je Za odstavec končící na řádku 328
možnost uložení povinnosti poskytovat závazek národního roamingu nastaven navrhujeme vložit následující odstavec:
národní roaming při udělování nových tak, aby se jeho konec kryl s koncem
přídělů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz
předstihu
před
trvání přídělů rádiových kmitočtů V dostatečném
a 2600 MHz. Připomínka je zásadní.
koncem
doby
trvání
závazku
přidělených na základě dřívějšího
národního roamingu Úřad opětovně
výběrového
řízení
uskutečněného
zhodnotí, zda trvá potřeba podpory
v roce 2014. Tato situace dává Úřadu prohloubení hospodářské soutěže v
velmi cennou příležitost v budoucnu oblasti
služeb
elektronických
flexibilně reagovat na aktuální situaci na komunikací ve smyslu tohoto
trhu mobilních služeb a v případě, že to Vyhlášení a v případě, že dospěje
bude z objektivních důvodů nutné, k závěru, že taková potřeba trvá, uloží
stanovit prostřednictvím nových přídělů povinnost poskytování národního
roamingu ve prospěch Oprávněných
v pásmu 800 MHz a pásmech
zájemců
o
národní
roaming
souvisejících další povinnost národního v podmínkách
udělení
nových
roamingu navazující na nynější úpravu. přídělů
rádiových
kmitočtů
V současné době je velmi obtížné v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600
predikovat nakolik budou opatření MHz jejich stávajícím držitelům nebo
upravená
v tomto
Vyhlášení v podmínkách nového výběrového
řízení na udělení přídělů k těmto
Výběrového řízení a případně další
kmitočtům.
kroky Úřadu účinné pro zajištění
konkurenceschopného
postavení
nových operátorů na trhu elektronických
komunikací a jaké změny na trhu
přinese nástup technologie 5G. V rámci
obezřetného přístupu k regulaci je třeba
počítat i s tím, že Oprávněný zájemce
může čelit překážkám, které způsobí, že
výstavba jeho vlastní infrastruktury a
budování příslušné klientské základny
bude probíhat pomaleji, než je nyní
předpokládáno.
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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
Důvody, pro které by tato situace mohla
legitimně nastat, jsou popsány níže
v připomínce č. 4 a souvisí především
s nepřipraveností zákaznické základny
na příjem služeb 5G.

2.2.3

329 - 332

Vyhlášení nezohledňuje skutečnost, že
síť budovaná ve standardu 5G nebude
v krátkodobém horizontu rentabilní pro
nedostatek příslušných koncových
zařízení mezi obyvateli České republiky,
a proto by nepřispěla k posílení
hospodářské soutěže. Po přechodnou
dobu je třeba umožnit plnění národního
roamingu i sítí ve standardu 4G.
Připomínka je zásadní.

Tím, že Úřad možnost takového
postupu výslovně popíše již v nynějším
Vyhlášení jednak naplní požadavek
transparentnosti a dobré správy a
současně
předejde
vzniku
nepodloženého očekávání na straně
investorů, kteří by jinak mohli být
v budoucnu
podobným
krokem
zaskočeni.
Smyslem národního roamingu je
usnadnění vstupu infrastrukturního
operátora na trh mobilních služeb
elektronických komunikací, a to buď
formou vstupu nového subjektu, který v
České republice prozatím aktivity
nevyvíjel, nebo rozšířením činností
operátora, který na českém trhu již
působí. Národní roaming má v každém
případě
za
cíl
umožnit
konkurenceschopnost a rentabilitu
služeb nového operátora v prvních
letech, než vybuduje svou vlastní
infrastrukturu. Rentability v takovém
případě může nový operátor dosáhnout
pouze za situace, že jeho služby budou
pro zákazníky atraktivní a budou jimi v
co největší míře využívány. Tento
požadavek
nicméně
naráží
na
skutečnost,
že
současné
znění
Vyhlášení cílí jen na výstavbu 5G sítí,
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Závazek národního roamingu je
stanoven
pouze
ve
prospěch
Oprávněných zájemců o národní
roaming, kteří splní podmínky pro
pokrytí zajišťující, že prostřednictvím
vlastní
veřejně
dostupné
sítě
elektronických
komunikací
pokryjí
veřejně
dostupnými
službami
elektronických
komunikací
po
přechodnou dobu ve Standardu 5G 4G
nebo 5G a od stanoveného data 5G
významnou část populace České
republiky.

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
které samy o sobě prozatím nejsou a v
nejbližší budoucnosti nebudou široce
využitelné. Důvodem pro to, je
skutečnost, že v dnešní době většina
koncových uživatelů nevlastní zařízení
schopná využívat standardu 5G. Pro
dosažení zamýšlené rentability, která
novému operátorovi umožní se na trhu
etablovat tak, aby mohl do budoucna
plnohodnotně fungovat jen s vlastní sítí,
je proto třeba umožnit mu zaměřit se po
přechodnou dobu na výstavbu pro
zákazníky prozatím využitelnější sítě ve
standardu 4G se závazkem od určitého
data (uvažováno do 30. 6. 2025) tuto síť
upgradovat na provoz v 5G. Uvedené
řešení napomůže vstupu nového
operátora na trh a lépe naplní
požadavek technologické neutrality
vyplývající ze zákona o elektronických
komunikacích. V opačném případě by
hrozilo, že dlouhou dobu nebudou
dražené kmitočty efektivně využívány a
hospodářská
soutěž
nebude
smysluplně posílena.
2.2.3
341 - 347
Hodnota povinného počtu základnových Kritérium pokrytí obyvatelstva jakožto Oprávněnými zájemci se stanou pouze
stanic v prvotním období je nastavena podmínka pro využití oprávnění noví operátoři, kteří nejsou Stávajícími
nesystematicky a příliš restriktivně tak, z národního roamingu je svou povahou operátory, kteří splní podmínku pokrytí
že by vytvářela bariéru pro využití
alespoň 10 % obyvatelstva České
v zásadě adekvátní. Číselné vyjádření
národního roamingu a vstupu na trh
republiky
prostřednictvím
jimi
jednotlivých mezních hodnot je nicméně provozovaných
nových operátorů.
sítí
elektronických
vnitřně nekonzistentní, když na jedné komunikací nejpozději k datu zahájení
straně počítá s hodnotami 10% a využívání národního roamingu, přičemž
posléze 30% pokrytí obyvatelstva, tedy veřejně dostupná služba elektronických
poskytovaná
s progresí 1:3, a na druhé straně komunikací
prostřednictvím
vlastní
sítě
musí být
vyžaduje provoz 500 respektive 1000
provozována prostřednictvím nejméně
Stránka 6 z 40

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
základnových stanic, tedy progresi 1:2. 500 350
venkovních
stanovišť
S ohledem na skutečnost, že 1000 základnových stanic.
základnových stanic dle praktických
zkušeností operátorů skutečně zhruba
odpovídá 30% pokrytí obyvatelstva, je
na místě tuto hodnotu zachovat a
upravit
do
stejného
poměru
i
vyžadované počty základnových stanic.
Desetiprocentnímu pokrytí obyvatelstva
jakožto podmínce pro využití práva
z národního roamingu tak odpovídá
spíše 350 základnových stanic (s
rezervou upraveno z přesné hodnoty
333), nikoliv 500, jak bylo navrhováno
ve Vyhlášení. Spravedlivější nastavení
podmínky pro využití práva z národního
roamingu navíc sníží práh pro vstup
nového operátora na trh mobilních
služeb elektronických komunikací a
umožní tak efektivnější posílení
hospodářské soutěže v souladu s cíli
tohoto Výběrového řízení.
Hodnota
350
provozovaných
základnových stanic by navíc lépe
odpovídala rozvojovému kritériu pro
využívání kmitočtů v pásmu 3400 –
3600 MHz. Deklaruje-li totiž úřad v
odkazovaném rozvojovém kritériu, že
230 základnových stanic lze považovat
za ukazatel efektivního nakládání s
daným kmitočtovým pásmem, které
splňuje podmínky tohoto Výběrového
řízení, není důvod stanovovat více než
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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
2x vyšší kvótu (při uplatnění počtu 500
základnových stanic) pro přístup k
národnímu roamingu.
2.2.3
347 – 352
Podporujeme
současné
nastavení Připomínkovatel souhlasí s názorem Navrhujeme zachování hodnoty pokrytí
hodnoty
pokrytí
obyvatelstva
a Úřadu vyjádřeným ve Vyhlášení, že obyvatelstva
a
provozovaných
provozovaných základnových stanic pokrytí 30 % obyvatelstva České základnových stanic v době od 30. 6.
v době od 30. 6. 2025 a navrhujeme,
2025 beze změn.
republiky je dostatečným ukazatelem
aby nebylo měněno. Připomínka je
toho, že daný operátor je významným
zásadní.
infrastrukturním
hráčem,
jehož
působení na trhu povede k naplnění cílů
Výběrového řízení. Parametr pokrytí 30
% obyvatelstva přitom reálně odpovídá
zhruba
1000
provozovaným
základnovým
stanicím.
Uvedené
hodnoty jsou tedy zvoleny adekvátně
jejich účelu a měly by být zachovány,
nebo případně sníženy. Neměly by ale
být navyšovány. I zde platí, že příliš
přísné nastavení podmínky pro využití
práva
z národního
roamingu
by
zvyšovalo práh pro vstup nového
operátora na trh mobilních služeb
elektronických komunikací a ohrožovalo
by dosažení cíle posílení hospodářské
soutěže.
5.1

618, písm. d)

Lhůta pro doručení Žádostí není zcela Lhůta pro podávání žádostí je upravena d. Doručení Žádostí o udělení práv k
v souladu
se
správním
řádem. v ustanovení § 146 odst. 2 zákona č. využívání rádiových kmitočtů v souladu
Připomínka je doporučující.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění s kapitolou 9.2 Vyhlášení [a. + 30 45 dní]
pozdějších předpisů. Dané ustanovení
určuje, že lhůta pro podávání žádostí
nesmí být kratší než 30 dnů, přičemž
však platí, že řízení je zahájeno až
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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
patnáctým
dnem
po
vyvěšení
příslušných písemností způsobem dle §
25 odst. 2 správního řádu. Máme za to,
že lhůta pro podání žádostí v délce
minimálně 30 dnů musí být počítána až
od okamžiku zahájení řízení. Pro
vyloučení případných budoucích sporů
proto navrhujeme, aby lhůta pro
doručení žádostí ve shora uvedeném
ustanovení byla prodloužena tak, aby
reflektovala i dobu od vyvěšení
vyhlášení do zahájení řízení.
6.3

733 - 736

Pevný přírůstek ceny kmitočtových
bloků kategorie B je v porovnání
s kmitočtovými bloky A i s draženými
kmitočty v pásmu 3,7 GHz neúměrně
vysoký, což může vést k neefektivitě
aukčního procesu. Připomínka je
zásadní.

Pevný přírůstek ceny kmitočtových
bloků v pásmu 3400–3600 MHz je
stanoven
jako
procentuálně
dvojnásobný oproti pevnému přírůstku
ceny v pásmu 700 MHz. Tato
nekonzistentnost není přitom nikterak
odůvodněná a v průběhu aukce může
působit neefektivitu dražebního procesu
z důvodu obezřetnosti přihazování
jednotlivých Účastníků aukce u bloků
kategorie B a tím pádem i případně nižší
celkovou cenu, která bude za tyto bloky
dražbou dosažena.

Pevný přírůstek ceny pro jednotlivé
kategorie Aukčních bloků v pásmu 700
MHz je stanoven na 5 % minimální ceny
každého Aukčního bloku. Pevný
přírůstek ceny v pásmu 3400–3600 MHz
je stanoven na 10 5 % minimální ceny
každého Aukčního bloku.
Pevný přírůstek ceny pro jednotlivé
kategorie Aukčních bloků byl stanoven
takto:
Kategorie aukčního bloku
Absolutní
výše pevného přírůstku ceny v Kč
A1
70 000 000
A2
35 000 000
A3
70 000 000
B1
14 000 000 7 000 000
S ohledem na nárůst minimální ceny B2
14 000 000 7 000 000
Aukčních bloků kategorie B oproti dříve
konané aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz
navíc platí, že pevný přírůstek ceny
kmitočtových bloků v pásmu 3400–3600
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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
MHz je nyní v absolutních číslech více
než čtyřnásobný oproti pevnému
přírůstku, který byl stanoven pro aukci
kmitočtů v pásmu 3,7 GHz, kde tato
veličina měla hodnotu 2,9 milionu Kč.
Pokud uvážíme, že v předchozí aukci
byly přidělovány kmitočtové bloky o
velikosti 40 MHz oproti nynějším 20
MHz, pak je nynější pevný přírůstek za
20 GHz spektra dokonce osminásobný
oproti
předchozí
aukci.
Natolik
markantní rozdílnost v přístupu k oběma
uvedeným pásmům není v tomto ohledu
ničím opodstatněná. I pro přiblížení výše
pevného přírůstku ceny kmitočtových
bloků v pásmu 3400–3600 MHz hodnotě
tohoto parametru v předchozí aukci
proto navrhujeme snížení přírůstku u
Aukčních bloků kategorie B alespoň na
5% minimální ceny každého takového
Aukčního bloku, tedy na 7 milionů Kč.
7.1.3

866 – 369

Výraz
„celoplošné
poskytování
elektronických komunikačních služeb“
neodpovídá povaze daného spektra a
mohl
by
vést
k výkladovým
nejasnostem. Připomínka je zásadní.

Rádiové kmitočty v pásmu 3400 – 3600
MHz jsou svou povahou a dosahem
určeny
pro
poskytování
služeb
v územně
omezených
oblastech.
Zatímco tedy platí, že rádiové sítě
vybudované na těchto kmitočtech
mohou být budovány kdekoliv na celém
území České republiky, nejsou vhodné
pro
poskytování
celoplošných
komunikačních
služeb
tak
jako
například pásma 800 nebo 900 MHz.
Terminologickou nepřesnost uvedenou
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S ohledem na evropskou harmonizaci
jsou rádiové kmitočty určeny výhradně
pro
celoplošné
rádiové
sítě
poskytování
elektronických
komunikačních služeb, a to s
předpokladem flexibilního nakládání s
udělenými právy k zajištění efektivního
využívání rádiového spektra a přístupu
k němu i pro další potenciální zájemce
na komerčním základu.

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
v textu Vyhlášení je vhodné opravit tak,
aby
nedocházelo
k výkladovým
nejasnostem.
7.5.2
1088
Přímé určení technologie, která má být V dnešní době většina koncových Rozvojová kritéria platná v období od 3
na dané síti provozována je v rozporu se uživatelů v České republice nevlastní let po právní moci rozhodnutí o udělení
zásadou technologické neutrality a zařízení schopná využívat standardu přídělu do 5 let po právní moci
navíc neodpovídá tržní realitě, kdy
rozhodnutí o udělení přídělu:
5G. Síť vydražitele kmitočtů v pásmu
koncová zařízení pro příjem 5G jsou
prozatím málo rozšířená. Připomínka je 3400 – 3600 MHz, která by byla Minimální počet základnových stanic
s ohledem na povinná rozvojová kritéria využívajících kmitočty v pásmu 3400–
zásadní.
zaměřena pouze na tuto technologii, by 3800 MHz ve Standardu 5G
byla ze strany zákazníků přinejmenším
zpočátku málo využívaná a pro 15
operátora nerentabilní. Požadavek na
Rozvojová kritéria platná v období od 5
výstavbu sítí ve standardu 5G tedy
let po právní moci rozhodnutí o udělení
s ohledem na tuto skutečnost zvyšuje přídělu po celou zbývající dobu platnosti
bariéry pro vstup nových operátorů na přídělu:
trh, může přispívat k neúčelnému
využívání spektra a v každém případě Minimální počet základnových stanic
stojí
v rozporu
s požadavkem využívajících kmitočty v pásmu 3400–
technologické neutrality vyplývajícím ze 3800 MHz ve Standardu 5G
zákona o elektronických komunikacích.
230
Ačkoliv máme za to, že výslovná úprava
technologie pro využívání předmětných
kmitočtů s ohledem na rozpor se
zásadou technologické neutrality není
vhodná, má-li už být technologie
provozovaná s využitím dotčených
rádiových kmitočtů být výslovně
upravena, je třeba zakotvit přechodné
období, po dobu jehož trvání bude
vydražitelům pásma 3400 – 3600 MHz
umožněno plnit rozvojová kritéria i
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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
s využitím technologie 4G, která je
s ohledem na užívaná koncová zařízení
pro
zákazníky
atraktivnější
a
využitelnější. Přechodné období dle
předchozí věty je vhodné nastavit na
dobu do 30. 6. 2025.
8.1

1303 – 1310

Vymezení národního roamingu je ve
vztahu k 5G příliš restriktivní, a navíc
nezohledňuje
potřebu
roamingu
v pásmu 700 MHz pro držitele pásma
3400 – 3800 MHz. Připomínka je
zásadní.

Má-li být operátor využívající oprávnění
z národního roamingu na trhu z pohledu
zákazníků konkurenceschopný tak, aby
mohl pozitivně ovlivnit hospodářskou
soutěž, je nezbytné, aby měl možnost
poskytovat dostatečně kvalitní substitut
hlasových služeb a SMS, které v dnešní
době představují nejvíce využívané
mobilní
telekomunikační
služby.
Původní formulace týkající se kvality
přitom ponechávala poměrně velký
prostor pro to, aby byl závazek
národního roamingu plněn jen formálně
a nikoliv způsobem, který umožní
Oprávněnému zájemci o národní
roaming plnohodnotné fungování.

Oprávněnému zájemci o národní
roaming je také nezbytné poskytnout
podporu i s využitím již případně
existujících sítí na bázi rádiových
kmitočtů v pásmu 700 MHz, pokud není
zároveň držitelem i tohoto pásma. Z
přijatých strategických dokumentů na
národní i evropské úrovni vyplývá, že
pásmo 700 MHz bude v oboru kmitočtů
pod 1 GHz primárním pásmem pro
Stránka 12 z 40

Národním roamingem pro účely tohoto
závazku se rozumí přístup k veřejné
komunikační síti provozované Držitelem
přídělu, který získal v tomto Výběrovém
řízení příděl v pásmu 700 MHz a který je
zároveň
Stávajícím
operátorem,
využívané k poskytování veřejně
dostupných
služeb
elektronických
komunikací prostřednictvím (i) 2G, 3G a
4G technologií v plném rozsahu služeb
(vč. dat, hlasu, SMS), a (ii) 5G
technologií v rozsahu služby přístupu k
internetu EBB a datových služeb v
kvalitě neznemožňující umožňující
plnohodnotné poskytování ekvivalentu
hlasových služeb a SMS širokému
okruhu zákazníků, obojí s využitím
rádiových kmitočtů v pásmech, 800
MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz,
a/nebo 2600 MHz a není-li Oprávněný
zájemce o národní roaming držitelem
přídělu v pásmu 700 MHz, pak také v
pásmu 700 MHz.

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
rozvoj sítí 5G. Pokud by toto pásmo
nebylo Oprávněnému žadateli o národní
roaming, který například drží kmitočty v
pásmu 3400 – 3800 MHz, dostupné,
mohl by takový žadatel čelit jen obtížně
řešitelné překážce, která by mu bránila
v rozvoji jeho vlastní sítě 5G
přinejmenším do doby než se na trhu
etabluje a bude schopen dosáhnout
přístupu k 5G síti s využitím kmitočtů v
pásmu 700 MHz komerční cestou.
Velkoobchodní přístup k pásmu 700
MHz upravený v tomto Vyhlášení přitom
pro svou obtížnou reálnou dosažitelnost
vyplývající ze zkušeností operátorů s
obdobnou úpravou ve výběrovém řízení
na kmitočty v pásmu 800 MHz, daný
problém neřeší.
8.1
1315
Je třeba doplnit výslovný odkaz na Jak vyplývá z Vyhlášení, je závazek Za odstavec končící na řádku 1315
možnost uložení povinnosti poskytovat národního roamingu nastaven tak, aby navrhujeme
doplnit
následující
národní roaming při udělování nových se jeho konec kryl s koncem trvání odstavec:
přídělů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz
přídělů rádiových kmitočtů přidělených
a 2600 MHz. Připomínka je zásadní.
předstihu
přede
na základě dřívějšího výběrového řízení V dostatečném
uskutečněného v roce 2014. Tato dnem 30. 6. 2029 Úřad opětovně
zhodnotí, zda trvá potřeba podpory
situace dává Úřadu velmi cennou
prohloubení hospodářské soutěže v
příležitost
v budoucnu
flexibilně oblasti
služeb
elektronických
reagovat na aktuální situaci na trhu komunikací ve smyslu tohoto
mobilních služeb a v případě, že to bude Vyhlášení a v případě, že dospěje
z objektivních důvodů nutné, stanovit k závěru, že taková potřeba trvá, uloží
prostřednictvím nových přídělů v pásmu povinnost poskytování národního
800 MHz a pásmech souvisejících další roamingu ve prospěch Oprávněných
zájemců
o
národní
roaming
povinnost
národního
roamingu
v podmínkách
udělení
nových
navazující
na
nynější
úpravu. přídělů
rádiových
kmitočtů
V současné době je velmi obtížné v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600
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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
predikovat nakolik budou opatření MHz jejich stávajícím držitelům nebo
upravená
v tomto
Vyhlášení v podmínkách nového výběrového
Výběrového řízení a případně další řízení na udělení přídělů k těmto
kmitočtům.
kroky Úřadu účinné pro zajištění
konkurenceschopného
postavení
nových operátorů na trhu elektronických
komunikací a jaké změny na trhu
přinese nástup technologie 5G. V rámci
obezřetného přístupu k regulaci je třeba
počítat i s tím, že Oprávněný zájemce
může čelit překážkám, které způsobí, že
výstavba jeho vlastní infrastruktury a
budování příslušné klientské základny
bude probíhat pomaleji, než je nyní
předpokládáno.
Důvody pro takovou eventualitu mohou
spočívat mimo jiné i v tom, že
Oprávněný zájemce národní roaming,
který
bude
držitelem
kmitočtů
vydražených v tomto Výběrovém řízení
bude v důsledku úpravy rozvojových
kritérií nucen zaměřovat se především
na provozování sítí ve standardu 5G, na
který velká část uživatelů prozatím
nemá a ani v nejbližší době nebude mít
vhodná koncová zařízení. Přirozená
obměna koncových zařízení na přístroje
kompatibilní
s 5G
přitom
může
v návaznosti na možnosti i zájem
zákazníků o tuto technologii trvat i
mnoho let. Po tuto dobu bude přitom
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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
nový operátor pro udržení své pozice na
trhu muset poskytovat služby ve značné
míře právě s využitím standardů 2G, 3G
a 4G na bázi národního roamingu.
Bude-li tedy před koncem stávajícího
závazku národního roamingu zjištěna
pokračující
potřeba
stabilizace
postavení nového operátora za účelem
posílení hospodářské soutěže, je na
místě, aby Úřad v podmínkách nových
přídělů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz
a 2600 MHz opětovně upravil povinnost
národního roamingu v rozsahu a za
podmínek dle tohoto Vyhlášení.

8.1

1311 – 1315

Úprava závazku národního roamingu
umožňuje vyhnout se jeho plnění
z důvodů, které mohou být na straně
poskytovatele národního roamingu čistě
spekulativní, obchodní či marketingové.
Připomínka je zásadní.

Tím, že Úřad možnost takového
postupu výslovně popíše již v nynějším
Vyhlášení jednak naplní požadavek
transparentnosti a dobré správy a
současně
předejde
vzniku
nepodloženého očekávání na straně
investorů, kteří by jinak mohli být
v budoucnu
podobným
krokem
zaskočeni.
Má-li být závazek národního roamingu
schopen plnit cíle vymezené v tomto
Vyhlášení, je nezbytné, aby bylo
zamezeno
jeho
oslabování
či
znehodnocování ze strany Stávajících
operátorů, kterým bude upraven k tíži.
Navrhovaná
úprava
směřuje
k objektivizaci kritérií, za kterých může
být omezeno poskytování služeb na
základě závazku národního roamingu
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Tento závazek národního roamingu je
časově omezen do 30. 6. 2029.
Stávající
operátor,
poskytovatel
národního roamingu, může poskytování
služeb na základě závazku národního
roamingu omezit i v průběhu trvání
závazku do 30. 6. 2029, a to pouze v
rozsahu, ve kterém z technických
nebo právních důvodů nemůže
poskytovat služby dle tohoto závazku

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
tak, aby k tomuto omezení nemohlo národního roamingu z důvodu omezení
docházet ze spekulativních důvodů na nebo ukončení poskytování služeb
straně
poskytovatelů
národního elektronických
komunikací
svým
roamingu, nebo i z důvodů reálných, zákazníkům.
majících ale původ v čistě obchodní
nebo marketingové sféře dotčeného
Stávajícího operátora.
8.1
1316 - 1324
Požadavek na smlouvu o poskytování Navrhovaná změna představuje zčásti Na
základě
závazku
národního
národního
roamingu
umožňuje upřesnění původního textu tak, aby roamingu Držitel přídělu v pásmu 700
obcházení
nebo
znehodnocení nevyvolával výkladové obtíže a zčásti MHz, který je zároveň Stávajícím
stanovené povinnosti a vyžaduje rozšíření jeho nosného principu tak, aby
operátorem,
umožní
Oprávněným
upřesnění. Připomínka je zásadní.
nebylo ze strany Stávajícího operátora
zájemcům
o
národní
roaming,
v souladu
možné
daný
závazek
obcházet
spekulativním
jiným
nastavením s jejich požadavky a s technickými
vlastních služeb. Navrhovaná změna možnostmi sítě, na které je národní
pomůže vyhnout se situacím, kdy roaming
poskytován,
poskytování
Stávající operátor bude v určitém ohledu nezávislých
služeb
elektronických
omezovat rozsah svých vlastních komunikací v rozsahu, kvalitě a s
sužeb, aby mohl zamezit svému
geografickým
pokrytím
území
a
konkurentovi vybudovat od Stávajícího
operátora odlišný obchodní model na obyvatelstva České republiky, které
bázi národního roamingu s odkazem na nejsou horší než rozsah, kvalita a
pokrytí
území
a
to, že on sám služby v daném rozsahu geografické
svým
zákazníkům
neposkytuje. obyvatelstva České republiky, jaké jsou
Doplnění také směřuje k zamezení nebo z technického hlediska mohou
úmyslného
zhoršování
kvality být dány u služeb poskytovaných
národního
roamingu
jeho
hostujícím Stávajícím operátorem, nebo
poskytovatelem v důsledku umělého
zavádění technických nebo kapacitních na žádost Oprávněného zájemce o
opatření, která by zhoršovala funkčnost národní roaming v nižším rozsahu
poskytovaného národního roamingu za služeb a/nebo s nižším geografickým
účelem získání konkurenční výhody.
pokrytím území a obyvatelstva České
republiky.
Užitnost
národního
roamingu nesmí být zhoršována
obchodními,
nebo
nikoliv
nezbytnými
technickými
nebo
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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
kapacitními
řešeními
v
síti
poskytovatele národního roamingu.
8.1

1395 - 1397

Vyhlášení neřeší možnost umělého
navyšování
nákladů
souvisejících
s poskytováním národního roamingu ze
strany jeho poskytovatelů zadáváním
předražených zakázek na plnění od
propojených osob. Připomínka je
zásadní.

Navrhovaná
změna
směřuje
k zamezení spekulativního navyšování
nákladů spojených s čerpáním práv z
národního roamingu tím, že by Stávající
operátoři požadovali úhradu netržně
vysokých nákladů, které vynaložili
například za objednávku služeb u jiného
člena téhož podnikatelského seskupení.

Nad rámec jednotkových cen je
Stávající operátor za služby zahrnuté v
závazku národního roamingu oprávněn
účtovat i jednorázové náklady za zřízení
služby
odpovídající
skutečně
vynaloženým nákladům v obvyklé výši.

8.1

1416 – 1426

Vyhlášení nezohledňuje skutečnost, že
síť budovaná ve standardu 5G nebude
v krátkodobém horizontu rentabilní pro
nedostatek příslušných koncových
zařízení mezi obyvateli České republiky,
a proto by nepřispěla k posílení
hospodářské soutěže. Po přechodnou
dobu je třeba umožnit plnění národního
roamingu i sítí ve standardu 4G.
Požadovaný počet základnových stanic
je
navíc
v rámci
vyhlášení
nesystematický
a
příliš
vysoký.
Připomínka je zásadní.

Smyslem národního roamingu je
usnadnění vstupu infrastrukturního
operátora na trh mobilních služeb
elektronických komunikací, a to buď
formou vstupu nového subjektu, který
v České republice prozatím aktivity
nevyvíjel, nebo rozšířením činností
operátora, který na českém trhu již
působí. Národní roaming má v každém
případě
za
cíl
umožnit
konkurenceschopnost a rentabilitu
služeb nového operátora v prvních
letech, než vybuduje svou vlastní
infrastrukturu. Rentability v takovém
případě může nový operátor dosáhnout
pouze za situace, že jeho služby budou
pro zákazníky atraktivní a budou jimi
v co největší míře využívány. Tento
požadavek naráží na skutečnost, že
v dnešní době většina koncových

Držitel přídělu v pásmu 700 MHz, který
je zároveň Stávajícím operátorem, se v
rámci závazku národního roamingu
zaváže neprodleně po obdržení žádosti
o předložení návrhu smlouvy zahájit a
dále vést v dobré víře jednání směřující
k uzavření smlouvy o národním
roamingu s každým Oprávněným
zájemcem o národní roaming, bez
ohledu na to, zda tento Oprávněný
zájemce o národní roaming již splnil
podmínku pokrytí alespoň 10 %
obyvatelstva
České
republiky
prostřednictvím jím provozované sítě
elektronických komunikací s využitím
vlastních rádiových kmitočtů výhradně v
pásmu 700 MHz a/nebo 3400–3800
MHz po přechodnou dobu do 30. 6.
2025 v technologickém Standardu 5G
4G nebo 5G a od 30. 6. 2025 ve
standardu
5G,
přičemž
služba
elektronických komunikací poskytovaná
prostřednictvím vlastní sítě musí být
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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
uživatelů nevlastní zařízení schopná provozována nejméně na 500 350
využívat standardu 5G. Pro dosažení venkovních stanovištích základnových
zamýšlené rentability, která novému stanicích dle platného IO. Tato
podmínka pokrytí může být sjednána
operátorovi umožní se na trhu etablovat
jako odkládací podmínka účinnosti
tak,
aby
mohl
do
budoucna sjednané
smlouvy
o
národním
plnohodnotně fungovat jen s vlastní sítí, roamingu.
je proto třeba umožnit mu zaměřit se po
přechodnou dobu na výstavbu pro
zákazníky prozatím využitelnější sítě ve
standardu 4G se závazkem od určitého
data (uvažováno do 30. 6. 205) tuto síť
upgradovat na provoz v 5G. Uvedené
řešení napomůže vstupu nového
operátora na trh a lépe naplní
požadavek technologické neutrality
vyplývající ze zákona o elektronických
komunikacích.

8.1

1459 - 1462

Počet provozovaných základnových
stanic, jako podmínka využívání práv
z národního roamingu v textu Vyhlášení
neodpovídal hodnotě pokrytí zhruba
10% obyvatelstva. S ohledem na
důvody
uvedené
v odůvodnění
připomínek č. 5 a 9 navrhujeme počet
nutných základnových stanic upravit na
hodnotu 350, která lépe odpovídá
vyjádřenému požadavku na podíl
pokrytí obyvatelstva a nezvyšuje nad
nezbytnou míru práh pro vstup nového
operátora na trh.
Požadavek na smlouvu o poskytování Navrhovaná změna představuje zčásti smlouva musí zajistit, že zákazníkům
národního
roamingu
umožňuje upřesnění původního textu tak, aby Oprávněného zájemce o národní
obcházení stanovené povinnosti a nevyvolával výkladové obtíže a zčásti roaming bude umožněn přístup ke
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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
vyžaduje upřesnění. Připomínka je rozšíření jeho nosného principu tak, aby všem službám s využitím technologií
zásadní.
nebylo ze strany Stávajícího operátora 2G, 3G, 4G a/nebo 5G ve stejném
možné daný závazek obcházet jiným rozsahu, v jakém jsou nebo mohou být
nastavením
vlastních
služeb. poskytovány Držitelem přídělu v pásmu
Navrhovaná změna pomůže vyhnout se 700 MHz, který je zároveň Stávajícím
situacím, kdy Stávající operátor bude operátorem, s využitím technologií 2G,
v určitém ohledu omezovat rozsah 3G, 4G a/nebo 5G;
svých vlastních sužeb, aby mohl
zamezit svému konkurentovi vybudovat
určitý obchodní model na bázi
národního roamingu s odkazem na to,
že on sám služby v daném rozsahu
svým zákazníkům neposkytuje.
8.1
1866 – 1868 Kritéria pro přiměřenost sankcí ve S ohledem na skutečnost, že trh smlouva nesmí obsahovat sankce,
smlouvách o poskytování národního mobilních velkoobchodních služeb včetně sankcí za nedodržení plánu
roamingu
nelze
posuzovat
dle elektronických komunikací v České provozu, nad rámec rozsahu a výše
deformovaných
vztahů
na
trhu
přiměřených
a
oboustranně
republice funguje jen ve zcela
velkoobchodního přístupu k mobilním
vyvážených
sankcí
obvykle
marginálním rozsahu, a i tak je výrazně uplatňovaných v obchodních vztazích
sužbám v ČR. Připomínka je zásadní.
deformován silou tří stávajících velkých mezi podnikateli ve velkoobchodních
operátorů, není vhodné posuzovat vztazích
na
trhu
elektronických
přiměřenost případných sankcí ve komunikací;
smlouvách uzavíraných dle tohoto
ustanovení podle kritéria obvyklosti ve
velkoobchodních vztazích na trhu
elektronických komunikací. Současné
velkoobchodní vztahy na daném trhu
jsou
totiž
v mnoha
případech
nevyvážené
a
deformované
nepřiměřenými
podmínkami
vynucenými ze strany Stávajících
operátorů. Navrhuje se proto zavedení
regulativů přiměřenosti a oboustranné
vyváženosti (jejichž výklad je možné
čerpat z občanského práva). Navrhuje
Stránka 19 z 40

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
se také při posuzování daných sankcí
vycházet z obecného nastavení vztahů
v celé podnikatelské sféře, nikoliv jen na
trhu elektronických komunikací, neboť
takto bude možné lépe zamezit replikaci
dosavadních nevyhovujících vztahů
existujících na poli velkoobchodního
přístupu k sítím pro poskytování
mobilních
služeb
elektronických
komunikací.
8.1

1479 – 1483

Není možné aprobovat situaci, kdy se
smluvní strany závazně dohodnou na
plnění závazku národního roamingu a
poskytovatel pak takové poskytování
jednostranně znemožní. Připomínka je
zásadní.

Má-li závazek národního roamingu
splnit vytýčené cíle, mezi které patří
hlavně posílení hospodářské soutěže
na trhu mobilních služeb elektronických
komunikací,
musí
Oprávněnému
žadateli o národní roaming poskytovat
přiměřenou míru jistoty o trvání práv
založených smlouvou o národním
roamingu. V souladu s obecnou právní
zásadou pacta sunt servanda je pak
povinností poskytovatele národního
roamingu zajistit, že bude moci národní
roaming po celou dobu trvání závazku
z uzavřené
smlouvy
poskytovat.
Jakékoliv spekulativní nebo i jiné
jednostranné změny smluvních práv a
povinností by vedly pouze k právní
nejistotě a k popření účelu a smyslu
závazku národního roamingu, neboť
Oprávněný zájemce o národní roaming
by nikdy nemohl mít odpovídající míru
jistoty o trvání práv a povinností ze
smlouvy o národním roamingu, a
nemohl by tak nerušeně rozvíjet své
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Držitel přídělu v pásmu 700 MHz, který
je zároveň Stávajícím operátorem,
nesmí jednostranně měnit podmínky
smlouvy o národním roamingu, s
výjimkou možnosti omezit poskytování
služeb dle tohoto závazku národního
roamingu z důvodu omezení nebo
ukončení
poskytování
služeb
elektronických
komunikací
svým
zákazníkům v souladu s podmínkami
tohoto závazku.

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
podnikatelské záměry. Situace, kdy by
nový operátor, který na základě
uzavřené smlouvy o národním roamingu
již podnikl potřebné investice a uzavřel
smluvní vztahy se zákazníky, bez svého
zavinění přišel o možnost čerpat
smluvně dojednaná práva k národnímu
roamingu, by pro takového nového
operátora byla velmi pravděpodobně
likvidační. Takové riziko je pro
jakéhokoliv
potenciálního
nového
operátora zvažujícího vstup na trh velmi
obtížně únosné.
8.1
1483
Předepsané
podmínky
smluv
o Navrhované doplnění reaguje na Za
stávající
poslední
odrážku
poskytování národního roamingu neřeší současnou neutěšenou situaci na navrhujeme
doplnit
další
bod
existující praxi tvorby umělých bariér velkoobchodním trhu mobilních služeb v následujícím znění:
zaváděním
nedůvodně
vysokých elektronických komunikací, kdy zájemci
poplatků. Připomínka je zásadní.
o
velkoobchodní
přístup
k sítím Smlouva nesmí obsahovat ceny a
infrastrukturních operátorů velmi často poplatky nad rámec jednotkové ceny
čelí skrytým bariérám znemožňujícím dle tohoto Vyhlášení a skutečně
jim za ekonomicky únosných podmínek vynaložených nákladů za zřízení
uzavírat smlouvy o velkoobchodním služby. Skutečné náklady musí být
přístupu. Tyto bariéry mají mnohdy doloženy položkovým rozpisem a
podobu
různých
propojovacích ceny uvedené v tomto rozpisu nesmí
poplatků, či poplatků za zřízení přístupu, přesáhnout míru cen obvyklých.
které jsou naceněny v řádech milionů V rámci skutečných nákladů nesmí
Kč, aniž by takovým částkám, byť být Oprávněný zájemce o národní
vzdáleně,
odpovídaly
skutečně roaming nucen hradit poskytnutí
vynakládané výdaje. Jedná se o zařízení nebo služby, kterou je
obchodní praktiku, jež je velmi rozšířená připraven si zajistit sám.
a která má podstatný dopad na
současnou
nemožnost
virtuálních
operátorů
vybudovat
konkurenceschopnou nabídku služeb
na základě velkoobchodního přístupu.
Aby mohl být národní roaming na
základě uzavíraných smluv skutečně
Stránka 21 z 40

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
využíván a aby mohl přispívat
k napravení
hospodářské
soutěže
v daném odvětví, je třeba zajistit, že tyto
umělé bariéry nebudou v nabídkách
Stávajících operátorů replikovány.
8.1
1483 - 1491
Pro reálnou možnost užívání práv Aby mohl Oprávněný zájemce o národní Za
stávající
poslední
odrážku
z národního roamingu je zároveň třeba roaming připravovat potřebné obchodní navrhujeme
doplnit
další
bod
upravit informační povinnost povinných strategie
a
podnikatelské
plány v následujícím znění:
osob tak, aby mohl Oprávněný zájemce
založené
na
čerpání
národního
o národní roaming kvalifikovaně
Oprávněný zájemce o národní
posoudit své možnosti k čerpání roamingu, musí mít přístup k určitému
roaming je oprávněn odůvodněnou
národního roamingu. Připomínka je okruhu informací o infrastruktuře a
kapacitách Stávajícího operátora, jehož písemnou žádostí požádat Držitele
zásadní.
závazek
k poskytování
národního přídělu v pásmu 700 MHz, který je
roamingu zamýšlí využít. Rozsah zároveň Stávajícím operátorem, o
potřebných
informací
zde
bude poskytnutí údajů o možnostech
národního
roamingu
zahrnovat především otázky spojené využití
lokalitě
vymezené
s aktivními
zařízeními
Stávajícího v konkrétní
v
žádosti,
jako
jsou
například
operátora a dostupnou kapacitou na
o
dostupných
nich. V tomto ohledu tedy stojí mimo informace
dosah informační povinnosti dle zákona základnových stanicích Stávajícího
č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení operátora a kapacitě na nich, aby se
nákladů
na
zavádění mohl informovaně rozhodnout o
vysokorychlostních sítí elektronických uzavření smlouvy o národním
komunikací a o změně některých roamingu a jejích náležitostech.
souvisejících
zákonů,
ve
znění Držitel přídělu v pásmu 700 MHz,
je
zároveň
Stávajícím
pozdějších předpisů. Bez tohoto který
oprávnění by Oprávněný zájemce o operátorem je povinen Oprávněnému
národní
roaming
nemohl
ani zájemci o národní roaming tyto údaje
kvalifikovaně vymezit předmět a rozsah poskytnout bez zbytečného odkladu.
požadovaného přístupu pro potřeby
smlouvy uzavírané dle tohoto odstavce Držitel přídělu v pásmu 700 MHz, který
je zároveň Stávajícím operátorem, se
zaváže informovat Úřad písemně o
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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
Vyhlášení. Národní roaming by tak bylo každé žádosti o předložení návrhu
smlouvy o národním roamingu a každé
obtížné reálně využívat.
žádosti o poskytnutí údajů o
možnostech
využití
národního
roamingu,
kterou
obdrží
od
Oprávněného zájemce o národní
roaming, a to do 15 pracovních dnů ode
dne obdržení příslušné žádosti. Držitel
přídělu v pásmu 700 MHz, který je
zároveň Stávajícím operátorem se
zavazuje průběžně, nejméně však
jednou za měsíc, písemně informovat
Úřad o vývoji jednání o uzavření
smlouvy o národním roamingu. Tímto
závazkem nebudou dotčeny ostatní
oznamovací povinnosti těchto subjektů
vůči Úřadu. Tyto informace nemohou
být Úřadu odepřeny s ohledem na jejich
důvěrnou povahu.
8.4.3
2060 – 2064 Lhůta pro sjednání a oznámení Lhůta pro oznámení uzavření částečné Držitelé přídělů jsou povinní podat do
částečné dohody u refarmingu pásma je dohody o výkonu práv v souvislosti se lhůty pěti třiceti pracovních dní ode dne
nepřiměřeně krátká. Připomínka je závazkem refarmingu je bez zjevného doručení oznámení Úřadu podle
zásadní.
předešlé věty žádost o vykonání úprav v
důvodu zcela nepřiměřeně krátká.
souladu s částečnou dohodou. Pokud
V takto nastavené lhůtě nelze reálně Úřad obdrží ve lhůtě do 5 30 dnů
očekávat sjednání obchodní a technické oznámení Držitelů přídělů o částečné
dohody – tím spíše měla-li by zahrnovat dohodě, přezkoumá ji a v případě, že
více subjektů. Institut částečné dohody dospěje k závěru, že touto dohodou
by se takto krátce nastavenou lhůtou nedojde k narušení pozic ostatních
stal reálně nevyužitelným, což by mohlo Držitelů přídělů, cílové rozdělení změní
ve smyslu dohody.
vést ke snížení efektivity rozdělení a
využívání dotčených kmitočtů.
9.1.3

2218 – 2225

Požadavek na překládání potvrzení S ohledem na skutečnost, že do konce Ekonomické a finanční podmínky účasti
banky o odeslání Záruky je nadbytečný, lhůty pro podávání Žádosti musí být dle ve Výběrovém řízení splní Žadatel, který
musí-li být Záruka stejně ve stejné lhůtě poslední věty daného odstavce Záruka nejpozději k poslednímu dni lhůty pro
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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
připsána na účet úřadu. Tento připsána na stanovený účet Úřadu v podání Žádostí podle kapitoly 9.4
požadavek může působit administrativní plné výši, je potvrzení banky v tomto Vyhlášení složí na bankovní účet Úřadu
a časové problémy. Připomínka je případě nadbytečné. Budou-li příslušné pro účely složení záruky uvedený v
zásadní.
kapitole 4 Vyhlášení Záruku ve výši
prostředky včas připsány na bankovní
podle kapitoly 9.3 Vyhlášení a tuto
účet Úřadu, není třeba žádného dalšího skutečnost doloží potvrzením banky o
důkazního prostředku. Požadavek na odeslání odpovídající částky na určený
opatření potvrzení banky o odeslání bankovní
účet
Úřadu
čestným
může způsobit na straně žadatele prohlášením. Z potvrzení musí
časovou tíseň a případně i zmařit jeho vyplývat, že částka Záruky byla
účast ve výběrovém řízení, vznikne-li na nevratně odepsána z účtu Žadatele a
odeslána na stanovený účet Úřadu.
straně banky po odeslání příslušných
Záruka současně musí být nejpozději k
prostředků jakýkoliv prostoj, zejména poslednímu dni lhůty pro podání Žádosti
z administrativních důvodů.
podle kapitoly 9.4 Vyhlášení připsána na
stanovený účet Úřadu v plné výši.
9.5
2361
Je třeba řešit mezeru v úpravě ohledně Cílem navrhovaného doplnění je Za odstavec končící na řádku 2361
možnosti,
že
v podnikatelském zamezit
spekulativním
přesunům navrhujeme doplnit nový odstavec
seskupení je jak Stávající operátor tak spektrálních
přídělů
v rámci v následujícím znění:
držitel jiných přídělů. Je také třeba
Podnikatelského seskupení, které by
předejít
spekulativním
převodům
Bude-li v Podnikatelském seskupení
doposud nezohledňovaných kmitočtů. mohlo ztěžovat výkon některých práv více subjektů, kteří jsou držiteli
(zde například práva z národního
Připomínka je zásadní.
kmitočtů v pásmech 800 MHz, 900
roamingu) a vynucování některých
MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz
povinností popsaných ve Vyhlášení a/nebo 3600–3800 MHz, může se člen
výběrového
řízení.
Je-li
členem takového
Podnikatelského
daného Podnikatelského
seskupení seskupení
Výběrového
řízení
také držitel přídělů v pásmech 1800 zúčastnit jen jestliže bude nejpozději
MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, musí být ke dni podání Žádosti držitelem
těchto
kmitočtů.
Tuto
zájemce o účast v tomto Výběrovém všech
vlastnost
si
musí
člen
řízení držitelem i těchto kmitočtů. Kdyby
Podnikatelského seskupení zachovat
příděly těchto kmitočtů totiž byly po celou dobu jeho přídělu kmitočtů
přesunuty do jiného subjektu, který v pásmech 700 MHz a/nebo 3400 –
například jinak poskytuje služby 3600 MHz.
velkoobchodním způsobem, nebylo by
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pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz
možné
v plném
rozsahu
využít
oprávnění z národního roamingu dle
ustanovení oddílu 8.1 upravené na
řádku 1303 a následujících. Úřad by
proto neměl umožnit převod ani přechod
dotčených kmitočtů, kterým by došlo
k rozdrobení celkového portfolia přídělů,
a to tak, že převod nebo přechod
takových kmitočtů by po dobu trvání
přídělu z tohoto Výběrového řízení byl
umožněn jen tehdy, pokud by byly
zároveň převáděny – nebo pokud by
přecházely
–
všechny
uvedené
kmitočty.

14

2538 – 2539

Podoba požadavku mlčenlivosti ve
Vyhlášení
neodpovídá
obchodním
zvyklostem a může diskriminovat malé a
střední soutěžitele. Připomínka je
zásadní.

Navrhovaná změna také řeší dosavadní
mezeru v úpravě Vyhlášení Výběrového
řízení – totiž jak postupovat v případě,
že v rámci jednoho Podnikatelského
seskupení je jeden subjekt Stávajícím
operátorem, tj. držitelem přídělu
v pásmech 800 a 900 MHz, a jiný
subjekt
držitelem jiných přídělů.
Navrhuje se, aby se v takovém případě
mohl Výběrového řízení účastnit jen
subjekt držící všechny mobilní kmitočty
v daném Podnikatelském seskupení.
Navrhovaná úprava odpovídá běžné
obchodní praxi, dle které se ve
smluvních vztazích za porušení
povinnosti mlčenlivosti nepovažuje
například
konzultace
s právním
zástupcem nebo s účetním, jsou-li tyto
osoby ze zákona nebo smluvně vázány
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Žadatelé jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech,
které se týkají jejich účasti v tomto
Výběrovém řízení. Za porušení
povinnosti
mlčenlivosti
se
nepovažuje poskytnutí informací
právním zástupcům či podobným

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
povinností mlčenlivosti v obdobném jiným osobám za předpokladu, že
rozsahu. Bez provedení této úpravy by jsou ze zákona nebo z uzavřené
povinnost mlčenlivosti tak, jak je ve smlouvy
vázány
povinností
vyhlášení upravena, mohla znamenat mlčenlivosti.
diskriminaci menších podnikatelských
subjektů, které nejsou vybaveny
vlastními interními právními či účetními
odděleními a tyto služby čerpají od
externích specialistů, oproti velkým
společnostem, zejména Stávajícím
operátorům, které často vlastními
právními
a
účetními
odděleními
disponují.
15

2638 – 2651

Vyhlášení nezohledňuje skutečnost, že
síť budovaná ve standardu 5G nebude
v krátkodobém horizontu rentabilní pro
nedostatek příslušných koncových
zařízení mezi obyvateli České republiky,
a proto by nepřispěla k posílení
hospodářské soutěže. Po přechodnou
dobu je třeba umožnit plnění národního
roamingu i sítí ve standardu 4G. Počet
požadovaných základnových stanic je
navíc nekonzistentní s podmínkami
národního roamingu i s podmínkami
výběrového řízení na kmitočty v pásmu
3,7 GHz. Připomínka je zásadní.

Smyslem národního roamingu je
usnadnění vstupu infrastrukturního
operátora na trh mobilních služeb
elektronických komunikací, a to buď
formou vstupu nového subjektu, který
v České republice prozatím aktivity
nevyvíjel, nebo rozšířením činností
operátora, který na českém trhu již
působí. Národní roaming má v každém
případě
za
cíl
umožnit
konkurenceschopnost a rentabilitu
služeb nového operátora v prvních
letech, než vybuduje svou vlastní
infrastrukturu. Rentability v takovém
případě může nový operátor dosáhnout
pouze za situace, že jeho služby budou
pro zákazníky atraktivní a budou jimi
v co největší míře využívány. Tento
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Oprávněný zájemce o národní roaming
– operátor, který není Stávajícím
operátorem, a který je Držitelem přídělu
v pásmu 700 MHz a/nebo v pásmu
3400–3800 MHz, a který ke dni zahájení
poskytování služeb dle smlouvy o
národním roamingu splňuje podmínku
pokrytí alespoň 10 % obyvatelstva
České republiky prostřednictvím jím
provozované
sítě
elektronických
komunikací s využitím vlastních
kmitočtů výhradně v pásmu 700 MHz
a/nebo
3400–3800
MHz
po
přechodnou dobu do 30. 6. 2025 v
technologickém Standardu 5 4G a/nebo
5G a od 30. 6. 2025 ve standardu 5G,
přičemž
služba
elektronických
komunikací
poskytovaná
prostřednictvím vlastní sítě musí být
provozována nejméně na 500 350

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
požadavek naráží na skutečnost, že venkovních stanovištích základnových
v dnešní době většina koncových stanic dle platného IO.
uživatelů nevlastní zařízení schopná
využívat standardu 5G. Pro dosažení
zamýšlené rentability, která novému
operátorovi umožní se na trhu etablovat
tak,
aby
mohl
do
budoucna
plnohodnotně fungovat jen s vlastní sítí,
je proto třeba umožnit mu zaměřit se po
přechodnou dobu na výstavbu pro
zákazníky prozatím využitelnější sítě ve
standardu 4G se závazkem od určitého
data (uvažováno do 30. 6. 205) tuto síť
upgradovat na provoz v 5G. Uvedené
řešení napomůže vstupu nového
operátora na trh a lépe naplní
požadavek technologické neutrality
vyplývající ze zákona o elektronických
komunikacích.
Počet provozovaných základnových
stanic, jako podmínka využívání práv
z národního roamingu v textu Vyhlášení
neodpovídal jinak navrhované hodnotě
pokrytí zhruba 10% obyvatelstva.
S ohledem
na
důvody
uvedené
v odůvodnění připomínek č. 5 a 9
žádáme počet nutných základnových
stanic upravit na hodnotu 350, která
lépe odpovídá vyjádřenému požadavku
na podíl pokrytí obyvatelstva a
nezvyšuje nad nezbytnou míru práh pro
vstup nového operátora na trh.
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15
2700 - 2702
Kritérium
pro
status
Stávajícího Postavení Stávajícího operátora je Stávající operátor – právnická nebo
operátora bezdůvodně nezohledňuje významným
prvkem
podmínek fyzická osoba, která je k poslednímu dni
některá klíčová kmitočtová pásma a Výběrového řízení. Rozlišení na lhůty pro podání Žádostí stanovené v
umožňuje tak obcházení povinností
Stávající a ostatní operátory je určujícím kapitole 9.4 Vyhlášení držitelem přídělu
z tohoto Výběrového řízení. Připomínka
faktorem pro identifikaci subjektů rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz,
je zásadní.
zvýhodněných v konkurenčním boji a/nebo 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz
dřívějšími
příděly
v kmitočtových a/nebo 2600 MHz.
pásmech užívaných pro poskytování
mobilních
služeb
elektronických
komunikací, kterým jsou za účelem
vyrovnání
podmínek
a
podpory
hospodářské
soutěže
ukládány
specifické povinnosti. Aby bylo předejito
spekulativním
převodům
přídělů
kmitočtů
v rámci
podnikatelských
seskupení za účelem vyvázání určitých
přídělů z povinností stanovených tímto
Vyhlášením, navrhuje se vztáhnout
status Stávajícího operátora i na držitele
přídělů v pásmech 1800 MHz, 2100
MHz a/nebo 2600.
Příloha 2A, odst. 4
kapitola 1

Vymezení národního roamingu je ve
vztahu k 5G příliš restriktivní, a navíc
nezohledňuje
potřebu
roamingu
v pásmu 700 MHz pro držitele pásma
3400 – 3800 MHz. Připomínka je
zásadní.

Má-li být operátor využívající oprávnění
z národního roamingu na trhu z pohledu
zákazníků konkurenceschopný tak, aby
mohl pozitivně ovlivnit hospodářskou
soutěž, je nezbytné, aby měl možnost
poskytovat dostatečně kvalitní substitut
hlasových služeb a SMS, které v dnešní
době představují nejvíce využívané
mobilní
telekomunikační
služby.
Původní formulace týkající se kvality
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Beru na vědomí, že národním
roamingem pro účely tohoto závazku
národního roamingu se rozumí přístup k
veřejné komunikační síti provozované
Držitelem přídělu, který získal v tomto
Výběrovém řízení příděl v pásmu 700
MHz a který je zároveň Stávajícím
operátorem, využívané k poskytování
veřejně
dostupných
služeb
elektronických
komunikací
prostřednictvím (i) 2G, 3G a 4G
technologií v plném rozsahu služeb (vč.

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
přitom ponechávala poměrně velký dat, hlasu, SMS), a(ii) 5G technologií v
prostor pro to, aby byl závazek rozsahu služby přístupu k internetu
národního roamingu plněn jen formálně EBB a datových služeb v kvalitě
neznemožňující
umožňující
a nikoliv způsobem, který umožní
plnohodnotné poskytování ekvivalentu
Oprávněnému zájemci o národní hlasových služeb a SMS širokému
roaming plnohodnotné fungování.
okruhu zákazníků, obojí s využitím
rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz,
Nad rámec výše uvedeného je nezbytné 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, a/nebo
Oprávněnému zájemci o národní 2600 MHz a není-li Oprávněný
roaming poskytnout podporu i s využitím zájemce o národní roaming držitelem
již případně existujících sítí na bázi přídělu v pásmu 700 MHz, pak také
rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz, v pásmu 700 MHz.
pokud není zároveň držitelem i tohoto
pásma. Z přijatých strategických
dokumentů na národní i evropské úrovni
vyplývá, že pásmo 700 MHz bude v
oboru kmitočtů pod 1 GHz primárním
pásmem pro rozvoj sítí 5G. Pokud by
toto pásmo nebylo Oprávněnému
žadateli o národní roaming, který
například drží kmitočty v pásmu 3400 –
3800 MHz, dostupné, mohl by takový
žadatel čelit jen obtížně řešitelné
překážce, která by mu bránila v rozvoji
jeho vlastní sítě 5G přinejmenším do
doby než se na trhu etabluje a bude
schopen dosáhnout přístupu ke
kmitočtům v pásmu 700 MHz komerční
cestou. Velkoobchodní přístup k pásmu
700 MHz upravený v tomto Vyhlášení
přitom pro svou obtížnou reálnou
dosažitelnost vyplývající ze zkušeností
operátorů s obdobnou úpravou ve
výběrovém řízení na kmitočty v pásmu
800 MHz, daný problém neřeší.
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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
Příloha 2A, odst. 5
Je třeba doplnit výslovný odkaz na V souladu s připomínkou č. 3 platí, že v Za stávající odst. 5 navrhujeme doplnit
kapitola 1
možnost uložení povinnosti poskytovat současné podobě vyhlášení, je závazek následující nový odstavec:
národní roaming při udělování nových národního roamingu nastaven tak, aby
přídělů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz
se jeho konec kryl s koncem trvání Beru na vědomí, že v dostatečném
a 2600 MHz. Připomínka je zásadní.
přídělů rádiových kmitočtů přidělených předstihu přede dnem 30. 6. 2029
Úřad opětovně zhodnotí, zda trvá
na základě dřívějšího výběrového řízení
potřeba
podpory
prohloubení
uskutečněného v roce 2014. Tato hospodářské soutěže v oblasti
situace dává Úřadu velmi cennou služeb elektronických komunikací ve
příležitost
v
budoucnu
flexibilně smyslu tohoto Vyhlášení a v případě,
reagovat na aktuální situaci na trhu že dospěje k závěru, že taková
trvá,
uloží
povinnost
mobilních služeb a v případě, že to bude potřeba
poskytování
národního
roamingu
ve
z objektivních důvodů nutné, stanovit
prospěch Oprávněných zájemců o
prostřednictvím nových přídělů v pásmu
národní
roaming
v podmínkách
800 MHz a pásmech souvisejících další udělení nových přídělů rádiových
povinnost
národního
roamingu kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800
navazující na nynější úpravu. V MHz a 2600 MHz jejich stávajícím
nebo
v podmínkách
současné době je velmi obtížné držitelům
nového
výběrového
řízení
na udělení
predikovat nakolik budou opatření
přídělů k těmto kmitočtům.
upravená
v
tomto
Vyhlášení
Výběrového řízení a případně další
kroky Úřadu účinné pro zajištění
konkurenceschopného
postavení
nových operátorů na trhu elektronických
komunikací a jaké změny na trhu
přinese nástup technologie 5G. V rámci
obezřetného přístupu k regulaci je třeba
počítat i s tím, že Oprávněný zájemce
může čelit překážkám, které způsobí, že
výstavba jeho vlastní infrastruktury a
budování příslušné klientské základny
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pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz
bude probíhat pomaleji, než je nyní
předpokládáno.
Důvody pro takovou eventualitu mohou
spočívat mimo jiné i v tom, že
Oprávněný zájemce národní roaming,
který
bude
držitelem
kmitočtů
vydražených v tomto Výběrovém řízení
bude v důsledku úpravy rozvojových
kritérií nucen zaměřovat se především
na provozování sítí ve standardu 5G, na
který velká část uživatelů prozatím
nemá a ani v nejbližší době nebude mít
vhodná koncová zařízení. Přirozená
obměna koncových zařízení na přístroje
kompatibilní s 5G přitom může v
návaznosti na možnosti i zájem
zákazníků o tuto technologii trvat i
mnoho let. Po tuto dobu bude přitom
nový operátor pro udržení své pozice na
trhu muset poskytovat služby ve značné
míře právě s využitím standardů 2G, 3G
a 4G na bázi národního roamingu.
Bude-li tedy před koncem stávajícího
závazku národního roamingu zjištěna
pokračující
potřeba
stabilizace
postavení nového operátora za účelem
posílení hospodářské soutěže, je na
místě, aby Úřad v podmínkách nových
přídělů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz
a 2600 MHz opětovně upravil povinnost
národního roamingu v rozsahu a za
podmínek dle tohoto Vyhlášení.
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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
Příloha 2A, odst. 6
Požadavek na smlouvu o poskytování Navrhovaná změna směřuje k tomu, aby Na
základě
závazku
národního
kapitola 1
národního
roamingu
umožňuje nebylo ze strany Stávajícího operátora roamingu
se
zavazuji
umožnit
obcházení stanovené povinnosti a možné daný závazek obcházet jiným Oprávněným zájemcům o národní
vyžaduje upřesnění. Připomínka je nastavením vlastních služeb. Pro roaming, v souladu s jejich požadavky a
zásadní.
zajištění působení většího počtu nových s technickými možnostmi sítě, na které
operátorů
na
mobilním
trhu je národní roaming poskytován,
elektronických komunikací je nezbytné, poskytování
nezávislých
služeb
aby tyto zpravidla menší subjekty se elektronických komunikací v rozsahu,
zpočátku užšími klientskými bázemi kvalitě a s geografickým pokrytím území
měly možnost využívat dle své volby a obyvatelstva České republiky, které
specifické technologické a obchodní nejsou horší než rozsah, kvalita a
modely a v rámci svých možností se geografické
pokrytí
území
a
případně specializovat na poskytování obyvatelstva České republiky u služeb,
určitých typů služeb a najít si tak svou které poskytuji nebo mohu poskytovat
tržní niku. Je tedy třeba zajistit, že svým zákazníkům, nebo, na žádost
takové inovativní modely bude možné Oprávněného zájemce o národní
na
základě
závazku
národního roaming, v nižším rozsahu služeb
roamingu provozovat i způsobem a a/nebo s nižším geografickým pokrytím
v rozsahu, v jakém Stávající operátor území a obyvatelstva České republiky.
dle svého vlastního obchodního modelu
tyto služby neposkytuje. Navrhovaná
změna také pomůže vyhnout se
situacím, kdy Stávající operátor bude
v určitém ohledu omezovat rozsah
svých vlastních sužeb, aby mohl
zamezit svému konkurentovi vybudovat
určitý obchodní model na bázi
národního roamingu s odkazem na to,
že on sám služby v daném rozsahu
svým zákazníkům neposkytuje.
Příloha 2A, odst. 10
Vyhlášení neřeší možnost umělého Navrhovaná
změna
směřuje Za
služby
zahrnuté
v závazku
kapitola 1
navyšování
nákladů
souvisejících k zamezení spekulativního navyšování národního roamingu jsem nad rámec
s poskytováním národního roamingu ze nákladů spojených s čerpáním práv z jednotkových cen oprávněn účtovat i
strany jeho poskytovatelů zadáváním
národního roamingu tím, že by Stávající jednorázové náklady za zřízení služby
předražených zakázek na plnění od
propojených osob. Připomínka je operátoři požadovali úhradu netržně
vysokých nákladů, které vynaložili
zásadní.
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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
například za objednávku služeb u jiného odpovídající skutečně vynaloženým
člena téhož podnikatelského seskupení. nákladům v obvyklé výši.
Příloha 2A, odst. 12
kapitola 1

Vyhlášení nezohledňuje skutečnost, že
síť budovaná ve standardu 5G nebude
v krátkodobém horizontu rentabilní pro
nedostatek příslušných koncových
zařízení mezi obyvateli České republiky,
a proto by nepřispěla k posílení
hospodářské soutěže. Po přechodnou
dobu je třeba umožnit plnění národního
roamingu i sítí ve standardu 4G.
Připomínka je zásadní.

Smyslem národního roamingu je
usnadnění vstupu infrastrukturního
operátora na trh mobilních služeb
elektronických komunikací, a to buď
formou vstupu nového subjektu, který
v České republice prozatím aktivity
nevyvíjel, nebo rozšířením činností
operátora, který na českém trhu již
působí. Národní roaming má v každém
případě
za
cíl
umožnit
konkurenceschopnost a rentabilitu
služeb nového operátora v prvních
letech, než vybuduje svou vlastní
infrastrukturu. Rentability v takovém
případě může nový operátor dosáhnout
pouze za situace, že jeho služby budou
pro zákazníky atraktivní a budou jimi
v co největší míře využívány. Tento
požadavek naráží na skutečnost, že
v dnešní době většina koncových
uživatelů nevlastní zařízení schopná
využívat standardu 5G. Pro dosažení
zamýšlené rentability, která novému
operátorovi umožní se na trhu etablovat
tak,
aby
mohl
do
budoucna
plnohodnotně fungovat jen s vlastní sítí,
je proto třeba umožnit mu zaměřit se po
přechodnou dobu na výstavbu pro
zákazníky prozatím využitelnější sítě ve

Stránka 33 z 40

Zavazuji se neprodleně po obdržení
žádosti o předložení návrhu smlouvy,
zahájit a dále vést v dobré víře jednání
směřující k uzavření smlouvy o
národním
roamingu
s každým
Oprávněným zájemcem o národní
roaming, bez ohledu na to, zda tento
Oprávněný zájemce o národní roaming
již splnil podmínku pokrytí alespoň 10 %
obyvatelstva
České
republiky
prostřednictvím jím provozované sítě
elektronických komunikací s využitím
vlastních kmitočtů výhradně v pásmu
700 MHz a/nebo 3440–3800 MHz po
přechodnou dobu do 30. 6. 2025 v
technologickém Standardu 5G 4G nebo
5G a od 30. 6. 2025 ve standardu 5G,
přičemž
služba
elektronických
komunikací
poskytovaná
prostřednictvím vlastní sítě musí být
provozována
nejméně
na
500
venkovních stanovištích základnových
stanicích dle platného IO. Tato
podmínka pokrytí může být sjednána
jako odkládací podmínka účinnosti
sjednané
smlouvy
o
národním
roamingu.

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
standardu 4G se závazkem od určitého
data (uvažováno do 30. 6. 205) tuto síť
upgradovat na provoz v 5G. Uvedené
řešení napomůže vstupu nového
operátora na trh a lépe naplní
požadavek technologické neutrality
vyplývající ze zákona o elektronických
komunikacích.

Příloha 2A, odst. 18
kapitola 1

Kritéria pro přiměřenost sankcí ve
smlouvách o poskytování národního
roamingu
nelze
posuzovat
dle
deformovaných
vztahů
na
trhu
velkoobchodního přístupu k mobilním
sužbám v ČR. Připomínka je zásadní.

Počet provozovaných základnových
stanic, jako podmínka využívání práv
z národního roamingu v textu Vyhlášení
neodpovídal hodnotě pokrytí zhruba
10% obyvatelstva. S ohledem na
důvody
uvedené
v odůvodnění
připomínek č. 5 a 9 navrhujeme počet
nutných základnových stanic upravit na
hodnotu 350, která lépe odpovídá
vyjádřenému požadavku na podíl
pokrytí obyvatelstva a nezvyšuje nad
nezbytnou míru práh pro vstup nového
operátora na trh.
S ohledem na skutečnost, že trh
mobilních velkoobchodních služeb
elektronických komunikací v České
republice funguje jen ve zcela
marginálním rozsahu, a i tak je výrazně
deformován silou tří stávajících velkých
operátorů, není vhodné posuzovat
přiměřenost případných sankcí ve
smlouvách uzavíraných dle tohoto
ustanovení podle kritéria obvyklých
sankce ve velkoobchodních vztazích na
trhu
elektronických
komunikací.
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smlouva nebude obsahovat sankce,
včetně sankcí za nedodržení plánu
provozu, nad rámec rozsahu a výše
přiměřených
a
oboustranně
vyvážených
sankcí
obvykle
uplatňovaných v obchodních vztazích
mezi podnikateli ve velkoobchodních
vztazích
na
trhu
elektronických
komunikací;

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
Současné velkoobchodní vztahy na
daném trhu jsou totiž v mnoha
případech nevyvážené a deformované
nepřiměřenými
podmínkami
vynucenými ze strany Stávajících
operátorů. Navrhuje se proto zavedení
důležitých regulativů přiměřenosti a
oboustranné vyváženosti (jejichž výklad
je možné čerpat z občanského práva).
Navrhuje se také při posuzování daných
sankcí vycházet z obecného nastavení
vztahů v celé podnikatelské sféře,
nikoliv jen na trhu elektronických
komunikací, neboť takto bude možné
lépe zamezit replikaci dosavadních
nevyhovujících vztahů existujících na
poli velkoobchodního přístupu k sítím
pro poskytování mobilních služeb
elektronických komunikací.
Příloha 2A, odst. 18
kapitola 1

Předepsané
podmínky
smluv
o
poskytování národního roamingu neřeší
existující praxi tvorby umělých bariér
zaváděním
nedůvodně
vysokých
poplatků. Připomínka je zásadní.

Navrhované doplnění reaguje na
současnou neutěšenou situaci na
velkoobchodním trhu mobilních služeb
elektronických komunikací, kdy zájemci
o
velkoobchodní
přístup
k sítím
infrastrukturních operátorů velmi často
čelí skrytým bariérám znemožňujícím
jim za ekonomicky únosných podmínek
uzavírat smlouvy o velkoobchodním
přístupu. Tyto bariéry mají mnohdy
podobu
různých
propojovacích
poplatků, či poplatků za zřízení přístupu,
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Za
stávající
poslední
odrážku
navrhujeme
doplnit
další
bod
v následujícím znění:
Smlouva nesmí obsahovat ceny a
poplatky nad rámec jednotkové ceny
dle
Vyhlášení
a
skutečně
vynaložených nákladů za zřízení
služby. Skutečné náklady musí být
doloženy položkovým rozpisem a
ceny uvedené v tomto rozpisu nesmí
přesáhnout míru cen obvyklých.
V rámci skutečných nákladů nesmí
být Oprávněný zájemce o národní

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
které jsou naceněny v řádech milionů roaming nucen hradit poskytnutí
Kč, aniž by takovým částkám, byť zařízení nebo služby, kterou je
vzdáleně,
odpovídaly
skutečně připraven si zajistit sám.
vynakládané výdaje. Jedná se o
obchodní praktiku, jež je velmi rozšířená
a která má podstatný dopad na
současnou
nemožnost
virtuálních
operátorů
vybudovat
konkurenceschopnou nabídku služeb
na základě velkoobchodního přístupu.
Aby mohl být národní roaming na
základě uzavíraných smluv skutečně
využíván a aby mohl přispívat
k napravení
hospodářské
soutěže
v daném odvětví, je třeba zajistit, že tyto
umělé bariéry nebudou v nabídkách
Stávajících operátorů replikovány.
Příloha 2A, odst. 18
kapitola 1

Předepsané
podmínky
smluv
o
poskytování národního roamingu neřeší
tvorbu možných
umělých
bariér
v důsledku plnění povinností, které
nejsou pro plnění smlouvy nezbytné.
Připomínka je zásadní.

Navrhovaná změna směřuje k předejití
tvorby nadbytečných finančních bariér
pro využívání práv odpovídajících
závazku národního roamingu z tohoto
Výběrového řízení. Oprávněný zájemce
o národní roaming by danými
smlouvami neměl být nucen si od
Stávajícího operátora v souvislosti
s národním roamingem kupovat služby,
které pro své podnikání buď vůbec
nepotřebuje, nebo které je schopen si
zajistit sám za nižší náklady s využitím
vlastních kapacit či dodavatelských
řetězců. S ohledem na očekávaný
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Za
stávající
poslední
odrážku
navrhujeme
doplnit
další
bod
v následujícím znění:
Oprávněný zájemce o národní
roaming nesmí být na základě
smlouvy nucen poskytovat plnění
nebo vynakládat náklady, které
nejsou nezbytné pro plnění smlouvy,
jako např. pojištění či servisní
poplatky.

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
menší počáteční rozsah hospodářských
možností nových operátorů v porovnání
se Stávajícími operátory budou tito noví
operátoři
snáze
ohrozitelní
nadbytečnými ekonomickými bariérami
snižujícími
rentabilitu
nebo
konkurenceschopnost
poskytování
jejich služeb. Pro posílení konkurence
na trhu a pro ozdravení hospodářské
soutěže je proto třeba zajistit, aby žádné
takové nadbytečné bariéry nevznikaly.
Příloha 2A, odst. 19
kapitola 1

Pro reálnou možnost užívání práv
z národního roamingu je zároveň třeba
upravit informační povinnost povinných
osob tak, aby mohl Oprávněný zájemce
o národní roaming kvalifikovaně
posoudit své možnosti k čerpání
národního roamingu. Připomínka je
zásadní.

Aby mohl Oprávněný zájemce o národní
roaming připravovat potřebné obchodní
strategie
a
podnikatelské
plány
založené
na
čerpání
národního
roamingu, musí mít přístup k určitému
okruhu informací o infrastruktuře a
kapacitách Stávajícího operátora, jehož
závazek
k poskytování
národního
roamingu zamýšlí využít. Rozsah
potřebných
informací
zde
bude
zahrnovat především otázky spojené
s aktivními
zařízeními
Stávajícího
operátora a dostupnou kapacitou na
nich. V tomto ohledu tedy stojí mimo
dosah informační povinnosti dle zákona
č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení
nákladů
na
zavádění
vysokorychlostních sítí elektronických
komunikací a o změně některých
souvisejících
zákonů,
ve
znění

Stránka 37 z 40

Za
stávající
poslední
odrážku
navrhujeme
doplnit
další
bod
v následujícím znění:
Oprávněný zájemce o národní
roaming
je
oprávněn
mne
odůvodněnou písemnou žádostí
požádat o poskytnutí údajů o
možnostech
využití
národního
roamingu
v konkrétní
lokalitě
vymezené v žádosti, jako je jsou
například
informace
o
mých
dostupných základnových stanicích
a kapacitě na nich, aby se mohl
informovaně rozhodnout o uzavření
smlouvy o národním roamingu a
jejích náležitostech. Oprávněnému
zájemci o národní roaming se
zavazuji tyto údaje poskytnout bez
zbytečného odkladu.

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
pozdějších předpisů. Bez tohoto Zavazuji se informovat Úřad písemně o
oprávnění by Oprávněný zájemce o každé žádosti o předložení návrhu
národní
roaming
nemohl
ani smlouvy o národním roamingu a každé
žádosti o poskytnutí údajů o
kvalifikovaně vymezit předmět a rozsah
možnostech
využití
národního
požadovaného přístupu pro potřeby roamingu, kterou od Oprávněného
smlouvy uzavírané dle tohoto odstavce zájemce o národní roaming obdržím, a
Vyhlášení. Národní roaming by tak bylo to do 15 pracovních dnů ode dne
obdržení příslušné žádosti. Dále se
obtížné reálně využívat.
zavazuji průběžně, nejméně však
jednou za měsíc, písemně informovat
Úřad o vývoji jednání o uzavření
smlouvy o národním roamingu. Beru na
vědomí, že tímto závazkem nejsou
dotčeny ostatní oznamovací povinnosti
vůči Úřadu, které se na mě uplatní.
Jsem si vědom toho, že nejsem
oprávněn tyto informace Úřadu odepřít
s odkazem na jejich důvěrnou povahu.
Příloha 2A, odst. 1
Lhůta pro sjednání a oznámení Lhůta pro oznámení uzavření částečné Držitelé přídělů jsou povinní podat do
oddíl 4.3
částečné dohody u refarmingu pásma je dohody o výkonu práv v souvislosti se lhůty pěti třiceti pracovních dní ode dne
nepřiměřeně krátká. Připomínka je závazkem refarmingu je bez zjevného doručení oznámení Úřadu podle
zásadní.
předešlé věty žádost o vykonání úprav v
důvodu zcela nepřiměřeně krátká.
souladu s částečnou dohodou. Pokud
V takto nastavené lhůtě nelze reálně Úřad obdrží ve lhůtě do 5 30 dnů
očekávat sjednání obchodní a technické oznámení Držitelů přídělů o částečné
dohody – tím spíše měla-li by zahrnovat dohodě, přezkoumá ji a v případě, že
více subjektů. Institut částečné dohody dospěje k závěru, že touto dohodou
by se takto krátce nastavenou lhůtou nedojde k narušení pozic ostatních
stal reálně nevyužitelným, což by mohlo Držitelů přídělů, cílové rozdělení změní
ve smyslu dohody.
vést ke snížení efektivity rozdělení a
využívání dotčených kmitočtů.
Příloha
pododdíl
4.4.7.1

3, 468 - 475

Je třeba vyloučit aplikaci možnosti Možnost snížení „exposure risk“ Stažení
nejvyšší
nabídky
u
stažení nejvyšší nabídky z bloku A1 pro potenciálních nových operátorů pro vyhrazeného Aukčního bloku A1 není
případy, kdy nový operátor již úspěšné případ, kdy by k bloku A1 zároveň samostatně možné. Postup podle této
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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
vydražil dostatek spektra v pásmu 3400 nevydražili dostatečný rozsah kmitočtů kapitoly 4.4.7.1 Aukčního řádu má za cíl
– 3600 MHz. Připomínka je zásadní.
v pásmu 3400 – 3600 vnímáme jako snížit tzv. „exposure risk“ Účastníků
pozitivní opatření, které má potenciál aukce, kteří jsou oprávněni podat
zvýšit zájem i aktivitu takových subjektů nabídku na vyhrazený Aukční blok A1,
ve Výběrovém řízení. Úprava obsažená nejsou držiteli přídělů v pásmu 3600v Aukčním řádu nicméně uvedenému 3800 MHz a jejichž Eligibilita je
záměru nevyhovuje, neboť obsahuje minimálně 23 bodů. Pravidlo Stažení
mezeru, dle které by stažení nejvyšší nejvyšší nabídky u vyhrazeného
nabídky z bloku A1 bylo možné i Aukčního bloku A1 lze využít pouze v
v případě, kdy by předmětný nový Aukčním kole, ve kterém cena všech
operátor dostatečný rozsah kmitočtů Aukčních bloků B2 je minimálně o 20 %
v blocích B1 a/nebo B2 již úspěšně vyšší než Minimální cena bloku B2,
vydražil. Stažení nejvyšší nabídky u není-li Držitel nejvyšší nabídky u
bloku A1 by pak nemohlo sloužit již Aukčního bloku A1 zároveň držitelem
žádnému legitimnímu účelu a stalo by nejvyšších nabídek v souhrnu u
se ryze spekulativním. Navrhujeme tedy alespoň čtyř bloků B1 a/nebo B2.
Aukční řád upravit tak, že možnost Pokud Aukční blok A1 není vyhrazený,
stažení nejvyšší nabídky u bloku A1 potom
ustanovení
této
kapitoly
nemá takový Účastník aukce, který je již 4.4.7.1nejsou uplatněna a postupuje se
Držitelem nejvyšší nabídky u alespoň plně
v
souladu
s
kapitolou
čtyř bloků typu B, což odpovídá 80 MHz 4.4.7Aukčního řádu.
rádiových kmitočtů v pásmu 3400 –
3600 MHz.
Příloha
pododdíl
4.4.7.1

3, 500 - 502

V současném znění Aukčního řádu
chybí úprava pro spravedlivé snížení
ceny aukčních bloků kategorie B
v případě stažení nejvyšší nabídky u
bloku A1 specifickým způsobem dle
tohoto pododdílu. Připomínka je
zásadní.

Jestliže Účastník aukce využije svého
práva na stažení své nejvyšší nabídky u
bloku A1 způsobem dle pododdílu
4.4.7.1 Aukčního řádu, je zároveň
povinen stáhnout
nejvyšší nabídku
všech svých Aukčních bloků a podat
prázdnou nabídku, na základě které mu
bude snížen počet bodů Eligibility na
nulu. V případě bloků kategorie A je
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Současně dojde k úpravě nabídkových
nejvyšších nabídek, popř. nabídkových
cen Aukčních bloků kategorie A a byl-li
Účastník aukce, který stáhl nevyšší
nabídku dle této kapitoly 4.4.7.1
držitelem nejvyšší nabídky také
v jednom či více blocích kategorie B,
pak také k úpravě nabídkových

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
následně upraven proces snížení cen nejvyšších
nabídek,
popř.
ostatních bloků tak, aby ostatní nabídkových cen Aukčních bloků
Účastníci aukce mohli na uvolnění kategorie B, pro následující Aukční kolo
náležitě reagovat a aby další průběh
podle následujících pravidel:
aukce nebyl zatížen následky činnosti
Účastníka, který sovu nabídku takto
stáhl. V případě bloků kategorie B Následně je třeba upravit pravidla
nabídkových nejvyšších
taková úprava schází, i když i zde se úpravy
nabídek,
popř. nabídkových cen
může stažení nabídek dané Účastníka
projevit. U bloků kategorie B by se tak bloků kategorie B konzistentně
mohlo stát, že jiní Účastníci aukce by s úpravou bloků kategorie A.
byli povinni hradit cenu, která by byla
vyšší, než by bylo nezbytně nutné,
kdyby se Účastník aukce, který stáhl
svou nabídku dle tohoto ustanovení
Aukce neúčastnil. Taková úprava
zvýhodňuje méně aktivní Účastníky
aukce a aktivní Účastníky naopak
znevýhodňuje. Navrhujeme tedy přijetí
odpovídající úpravy snížení cen
ostatních bloků kategorie B, která bude
zrcadlit postup zakotvený pro bloky
kategorie A.
K
celému K
celému Podporujeme
závazek
národního Z důvodů detailně popsaných v našem Navrhujeme zachování a případně
Vyhlášení
Vyhlášení
roamingu a důrazně žádáme, aby byl ve stanovisku
podporujeme
závazek posílení závazku národního roamingu.
Vyhlášení zachován a případně posílen. národního roamingu jako nezbytnou
součást podmínek tohoto Výběrového
řízení. Tento závazek odpovídá národní
i mezinárodní právní úpravě a není
důvod jej jakkoliv oslabovat.
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