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Věc 

Žádost o změnu přídělu rádiových kmitočtů podle § 22a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. 

 

 

Identifikační údaje Žadatele: 

 

Společnost:  Vodafone Czech Republic a.s. 

Adresa: náměstí Junkových 2, Praha 5, 15500 

IČO:  25788001 

Osoba oprávněná jednat jménem Žadatele: Mgr. Petr Piškula, manažer regulace 

 

(dále jako „Žadatel“ nebo „Vodafone“) 

 

Rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) čj. 26824/2005-613/II. vyř. ze dne 1. 8. 2005 ve 

znění pozdějších rozhodnutí Úřadu a dále rozhodnutím čj. 50 854/2009-613 ze dne 22. 6. 2009 ve znění pozdějších 

rozhodnutí Úřadu bylo rozhodnuto o udělení práva Žadateli k využívání rádiových kmitočtů s následující specifikací 

rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz: 

 

881,9–885,5/926,9–930,5 MHz  

889,9–894,3/934,9–939,3 MHz  

912,9–914,9/957,9–959,9 MHz  

 

Doba platnosti výše uvedených rozhodnutí Úřadu je do 15. 1. 2021. 

 

Dále bylo rozhodnutím čj. ČTÚ-16 648/2018-613/II. vyř. ze dne 23. 4. 2018 rozhodnuto o udělení práva Žadateli 

k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz se shodnou specifikací uvedenou výše, a to s dobou platnosti 

stanovenou od 16. 1. 2021 do 30. 6. 2029. 

 

 

Tímto dle § 22a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. 

 

ž á d á m 

 

I. 

o změnu specifikace rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz v rozhodnutí čj. 26824/2005-613/II. vyř., v rozhodnutí  čj. 

50 854/2009-613 a v rozhodnutí čj. ČTÚ-16 648/2018-613/II. vyř. následovně: 

 

Specifikace rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz se mění ze stávající specifikace  

881,9–885,5/926,9–930,5 MHz  

889,9–894,3/934,9–939,3 MHz  
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912,9–914,9/957,9–959,9 MHz 

 

na specifikaci 880,1–890,1/925,1–935,1 MHz. 

 

 

II. 

o doplnění následující podmínky do přídělu rádiových kmitočtů:  

„Držitel přídělu není oprávněn po dobu do 22. 10. 2024 pronajmout ostatním držitelům přídělů v pásmu 900 MHz práva 

vyplývající z individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na základě tohoto přídělu. Uvedené omezení se 

nevztahuje na preferenční kanály GSM pro koordinaci kmitočtů v příhraničních oblastech.“ 

 

O doplnění této podmínky Žadatel žádá pouze za předpokladu, že tato podmínka bude vložena i do přídělů ostatních 

držitelů rádiových přídělů v pásmu 900 MHz. 

 

 

Odůvodnění žádosti: 

Ad I.:  Harmonizace EU (směrnice 87/372/EHS a rozhodnutí 2009/766/ES) předpokládá využití pásma 900 MHz kromě 

systémy GSM rovněž širokopásmovými systémy. Výše uvedené příděly Žadatele byly v souladu s požadavky 

technologické neutrality rozhodnutími Úřadu změněny tak, že formálně je možné pásmo 900 MHz využívat i pro jiné 

technologie než je GSM. Toho společnost Vodafone v r. 2013 využila a jako první v ČR spustila služby LTE právě 

s využitím kmitočtů v pásmu 900 MHz (v rozsahu 2x3 MHz). Pro nasazení širokopásmových služeb s dostatečnou 

kvalitou je však potřeba, aby byly k dispozici větší ucelené úseky, než 2x3 MHz.  Dosavadní rozdělení pásma 900 MHz je 

velmi fragmentované,  neumožňuje reálné nasazení širokopásmových technologií, a tím rovněž brání efektivnímu 

využití tohoto spektra.  

Vzhledem k tomu, že harmonizace EU stanovuje pravidla fungování širokopásmových systémů společně se systémy 

GSM, a tím potvrzuje, že tyto systémy jsou schopny fungovat společně, a vzhledem k tomu, že došlo mezi stávajícími 

držiteli přídělů v pásmu 900 MHz za účasti zástupců Úřadu k dohodě o možném konečném kmitočtovém uspořádání 

tohoto pásma s cílem zajistit ucelené bloky rádiových kmitočtů pro všechny držitele, je zcela důvodné, aby bylo reálně 

umožněno naplnění předpokladu a požadavku harmonizace EU o zajištění využití pásma 900 MHz i kompatibilními 

širokopásmovými systémy. 

 

Ad II.: Umožnění nasadit širokopásmové systémy v pásmu 900 MHz představuje zásadní změnu situace, která může mít 

dopad nepochybně i na hospodářskou soutěž. Protože se jedná o otevření nové možnosti pro poskytování služeb, je 

potřebné ošetřit možná rizika. V této souvislosti je povinností Úřadu při vydávání rozhodnutí ve své kompetenci na 

základě § 5 odst. 1. zákona o elektronických komunikacích (ZEK) ex-ante zajistit, aby nedocházelo „k narušování nebo 

omezování hospodářské soutěže“. 

Bez navrhovaného omezení změny držitele práv, resp. omezení pronájmu práv k využívání rádiových kmitočtů by mohlo 

dojít k situaci, kdy by někteří držitelé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů mezi sebou uzavřeli dohody, kterými by 

si pronajali práva vyplývající z oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, čímž by u některých držitelů oprávnění k 

využívání rádiových kmitočtů mohl být vytvořen kmitočtový blok, který by při využití pro širokopásmové služby (jako 

např. 5G) a další podobné služby zásadně a diskriminačně zvýhodňoval takové držitele proti ostatním držitelům přídělů 

v pásmu 900 MHz, přičemž takovýto důsledek se svým dopadem rovná rovněž hromadění spektra (jehož negativním 

dopadům je Úřad rovněž povinen předcházet, mimo jiné postupem dle § 23 odst. 5 ZEK). O pronájmu práv 

z individuálních oprávnění přitom nemají držitelé příslušných individuálních oprávnění povinnost Úřad informovat, tedy 

by se o této skutečnosti Úřad ani nemusel dozvědět. Vzhledem k důležitosti rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz pro 

hospodářskou soutěž a časovému omezení změny držitele práv, resp. omezení pronájmu práv k využívání rádiových 
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kmitočtů do 22. října 2024 toto odpovídá též zásadám nediskriminace, objektivity, technologické neutrality, 

transparentnosti a proporcionality dle § 5 odst. 4 ZEK. 

Žadatel je přesvědčen, že v případě přeskupení přiděleného rádiového spektra v pásmu 900 MHz, a tedy faktického 

otevření pásma 900 MHz širokopásmovým službám, se z hlediska hodnocení dopadů na hospodářskou soutěž jedná o 

obdobnou situaci jako je  udělení nových práv k využívání rádiových kmitočtů, zejména v pásmech 700, 800, 2600 a 

3700 MHz. Obdobně jako byl zájem státu stanovit pravidla z pohledu hospodářské soutěže pro tato nová pásma, resp. 

příděly, a tato pravidla mimo jiné omezila možnost pronajímat a převádět práva k využívání dotčených rádiových 

kmitočtů, je stejný důvod stanovit podmínku držitelům přídělu v pásmu 900 MHz omezující jejich možnosti využití 

tohoto pásma nanejvýš na rozsah stanovený jejich vlastním přídělem. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Vodafone Czech Republic a.s.  


