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Připomínky k návrhu nabídkového řízení na udělení práv na užívání rádiových frekvencí k poskytování sítí 

elektronických komunikací ve frekvenčních pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz 
Zveřejněno pod Ref. Čís. ČTÚ-12 711/2020-613 

Předmět: 

Komentáře 

Comments by A1 Telekom Austria Group 

Chapter Lines Comments Reasons Proposed change 

7.8.1 Strana 41 Doba platnosti licencí/období přiřazení 
spektra 15 let (700 MHz) a 12 let (3400 
MHz) jsou vnímána zdaleka až krátkou 
dobu, aby se pokryly vysoké investiční 
náklady, a navíc by tyto doby platnosti 
licencí mohly být v rozporu s právními 
předpisy EC. 
  
Podíváme-li se na obtížné obchodní 
podmínky pro nadcházející roky po krizi 
Covid-19 a vysoké investice do 5G 
(např. s odkazem na vysoké minimální 
nabídky), je zapotřebí více času, aby 
bylo možné získat návratnost nákladů. 

EECC* předpokládá v článku 49 (2) 
s minimální dobou přiřazení 15 let se 
snadným prodloužením o 5 let. 
V článku 49 (2) je také řečeno, že: 
„Kde Členské Státy udělují individuální 
práva na užívání rádiového spektra, 
pro něž byly harmonizovanými 
podmínkami stanoveny technickými 
prováděcími opatřeními v souladu s 
rozhodnutím č. 676/2002/ES s cílem 
umožnit jeho používání bezdrátových 
širokopásmových komunikačních 
služeb ("bezdrátové širokopásmové 
služby") po omezenou dobu, budou 
muset zajistit regulační předvídatelnost 
pro držitele práv po dobu nejméně 20 
let, pokud jde o podmínky pro investice 
do infrastruktury, která spojuje 
využívání tohoto rádiového spektra, s 
přihlédnutím k požadavkům uvedeným 
v odstavci 1 tohoto 
článku." 
  
Různé příklady zemí v rámci 
evropského prostoru by odůvodňovaly 
delší dobu platnosti licence pro pásmo 
700 MHz: 
  
• Rakousko: 24 let 

Proto navrhujeme dobu platnosti 
licence pro 5G spektra 20 let v 
souladu s evropským právem (EECC). 
Druhou možností by byla 
harmonizovaná doba platnosti licence 
na 15 let pro obě frekvenční pásma s 
možností snadného prodloužení o 
dalších 5 let. 
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• DK/Norsko/Francie: 20 let 

• Švédsko: 22 let 

 

*Směrnice (EU) 2018/1972 Evropského 
parlamentu a komise z 11. prosince 
2018, kterým se zřizuje Evropský 
elektronický Komunikační kodex 

Please find below an English translation of the previous comment (shown above):  

7.8.1 Page 41 Licence durations/Assigment periods of 
spectrum of 15 years (700 MHz) and 
12 years (3400 MHz) are seen as by 
far to short periods to recover the high 
investment costs and in addition those 
licence durations could be in violence 
with EC legislation. 
 
Regarding the difficult commercial 
conditions for the upcoming years after 
the Covid-19-crisis and the high 
investments for 5G (e.g. also referring 
to the high minimum bids) more time is 
needed to allow for recovery of costs. 

The EECC* foresees in Article 49 (2) a 
minimum assignment period of 15 
years with easy prolongation of another 
5 years. In Article 49 (2) it is also layed 
down that “Where Member States grant 
individual rights of use for radio 
spectrum for which harmonised 
conditions have been set by technical 
implementing measures in accordance 
with Decision No 676/2002/EC in order 
to enable its use for wireless 
broadband electronic communications 
services (‘wireless broadband 
services’) for a limited period, they shall 
ensure regulatory predictability for the 
holders of the rights over a period of at 
least 20 years regarding conditions for 
investment in infrastructure which relies 
on the use of such radio spectrum, 
taking account of the requirements 
referred to in paragraph 1 of this 
Article.” 
 
Various country examples within the 
European area would justify a longer 
licence duration for the 700 MHz:  
 
• Austria: 24 years 
• DK/Norway/France: 20 years 

We therefore propose a licence 
duration for 5G spectrum of 20 years in 
line with European law (EECC). 
A second possibility would be a 
harmonized licence duration of 15 
years for both frequency bands with an 
option of easy prolongation for further 5 
years. 
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• Sweden: 22 years 
 
 
*Directive (EU) 2018/1972 of the 
European Parliament and of the 
Council of 11 December 2018 
establishing the European Electronic 
Communications Code 

 

7.5.1 Strany 34ff Současné nastavení 700 MHz 
povinností týkajících se pokrytí by mělo 
být mírně optimalizováno tak, aby byla 
zajištěna účast nových účastníků na 
nadcházející aukci. 

Vzhledem k obtížným obchodním 
podmínkám pro nadcházející roky a 
překážkám zavádění infrastruktury 5G 
(právo na cesty, diskuse o EMS, ...) 
jsou povinnosti pokrytí považovány za 
příliš restriktivní a bujně. 
  
Vítáme myšlenku poskytnout více času 
na pokrytí obyvatelstva, dálnic, 
rychlostních silnic a železničních 
koridorů, které jsou již nyní začleněny. 
  
Navrhované prodloužení o jeden rok 
však považujeme za příliš krátké a 
požadujeme prodloužení tohoto 
odkladu až o 2 roky. 

Poskytnout dodatečnou lhůtu (odložení 
až o 2 roky) pro nové účastníky na trhu 
na pokrytí obyvatelstva, dálnic, 
rychlostních silnic a železničních 
koridorů. 

Please find below an English translation of the previous comment (shown above):  

7.5.1 Pages 34ff The current 700 MHz set-up on 
coverage obligations should be slightly 
optimised to secure new entrant’s 
participation at the forthcoming auction. 

Given the difficult commercial 
conditions for the upcoming years and 
the hurdles of 5G-infrastructure roll-out 
(right of ways, EMS discussions, …) 
the the coverage obligations are seen 
as far too restrictive and exuberantly. 
 
We welcome the idea of granting 
additional time to cover population, 
motorways, expressways and railway 
corridors already incorporated now.  

Grant an additional time (postponement 
of up to 2 years) for new entrants to 
cover population, motorways, 
expressways and railway corridors) 
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However we see the proposed 
prolongation by one year as being too 
short and would demand an extension 
of this postponement of up to 2 years.  

 
11. 
Způsoby 
platby 
úspěšných 
aukčních 
nabídek 

s. 71 
"Částka 
musí být 
zaplacena 
do 15 dnů 
ode dne 
obdržení 
žádosti o 
platbu." 

Domníváme se, že způsob platby 
navržený pro spektrum není 
nejvhodnější pro zajištění účasti 
jakéhokoliv nového účastníka na 
nadcházející aukci. 
  
Vzhledem k obtížným obchodním 
podmínkám pro nadcházející roky po 
krizi ve Covid-19 a vysokým investicím 
do 5G (např. s odkazem na vysoké 
minimální nabídky) jsou zapotřebí 
atraktivní způsoby platby, které umožní 
návratnost nákladů. 

Navrhujeme přizpůsobit způsoby platby 
úspěšných aukčních nabídek na 
stupňovitou platbu namísto paušální 
částky. 

Zejména v roce 2020, kdy vrchol 
korona-krize vážně zasáhl podnikatele, 
navrhujeme přizpůsobit způsoby platby 
úspěšných aukčních nabídek na 
stupňovitou platbu v období 5-10 let 
namísto jednorázové částky, která má 
být zaplacena v roce 2020. 
  
  
  
  

Please find below an English translation of the previous comment (shown above):  

11. on 
payment 
modalities for 
successful 
auction bids 

p. 71 “The 
amount must 
be paid 
within 15 
days of the 
date of 
receiving the 
request for 
payment.” 

We think that payment modality 
proposed for the spectrum is not best 
suited to secure participation of any 
new entrant at the forthcoming auction. 
 
Given the difficult commercial 
conditions for the upcoming years after 
the Covid-19-crisis and the high 
investments for 5G (e.g. also referring 
to the high minimum bids) attractive 
payment modalities are needed to 
allow for recovery of costs. 

 
We propose to adapt the payment 
modalities of the successful auction 
bids towards a stepped payment 
instead of a lump sum. 

Especially in 2020, when the high peak 
of corona crisis has seriously impacted 
business entrepreneurs we propose to 
adapt the payment modalities of the 
successful auction bids towards a 
stepped payment over a period of 5-10 
years instead of a lump sum to be paid 
in 2020. 
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