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Věc: Žádost o změnu přídělu rádiových kmitočtů 451,3 - 455,74/461,3 - 465,74 MHz 
 
Vážený pane předsedo,  
 
společnost O2 Czech Republic a.s. („O2“) je držitelem přídělu rádiových kmitočtů na základě rozhodnutí 
Českého telekomunikačního úřadu („ČTÚ“) č.j.: ČTÚ-13 794/2012-613/VII. vyř. dne 3. 12. 2012 (dále jen 
„příděl“) pro kmitočty 451,3 - 455,74/461,3 - 465,74 MHz („450 MHz“). V bodu 2 přídělu je uvedeno, že 
práva jsou udělena pro službu přístupu k síti internet pomocí celoplošné sítě elektronických komunikací ve 
standardu CDMA.  
 
Společnost O2 využívá příděl k poskytování služeb na bázi CDMA zákazníkům v převážně v příhraničních, 
hůře dostupných oblastech, kde není možné za nákladově přijatelných podmínek zajistit rovnocennou 
náhradu prostřednictvím jiných kmitočtových pásem, držených společností O2. Technologie CDMA je však 
na hranici své technologické a ekonomické životnosti, a nebude-li nahrazena pokročilejšími 
širokopásmovými standardy, společnost O2 v relativně krátkém časovém horizontu ztratí schopnost 
zajišťovat zmíněnému segmentu zákazníků služby v požadované kvalitě, rozsahu a dostupnosti. V případě 
pokračujícího omezení přídělu na standard CDMA nebude společnost O2 nadále schopna poskytovat své 
služby za konkurenceschopných podmínek, což povede k vyloučení hospodářské soutěže na daném 
segmentu trhu, kde v současnosti působí i jiný mobilní operátor, jemuž je ze strany ČTÚ umožňováno 
kmitočty využívat na technologicky neutrální bázi.    
 
Společnost O2 má s ohledem na shora uvedené za to, že k zajištění kontinuity účelného využívání přídělu a 
k zachování účinné hospodářské soutěže na zmíněném segmentu trhu je nezbytné podmínky přídělu změnit 
tak, aby bylo přidělené kmitočty přípustné využívat na technologicky neutrální bázi. Provedení takové 
změny přídělu je dle názoru společnosti O2 nezbytné rovněž k naplnění harmonizačních záměrů Evropské 
unie, vyjádřených ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady č. 2009/140/ES a č. 2002/21/ES. 
 
Důvodnost zavedení technologické neutrality daného přídělu vyplývá též z opatření obecné povahy „část 
plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/04.2016-7 pro kmitočtové pásmo 380 – 470 MHz“ ze dne 19. 4. 
2016, čj. ČTÚ-924/2016-619 („PVRS“), kde se uvádí, že pro pásmo 450 MHz jsou nově zavedeny podmínky 
směřující k technologicky neutrálnímu využívání kmitočtů širokopásmovými technologiemi v souladu s § 5 
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zákona. Požadavek na technologickou neutralitu vyplývá též z §§ 5 a 6 zákona, z nichž je ČTÚ při výkonu 
svých pravomocí povinen vycházet. 
 
ČTÚ má pravomoc ke změně přídělu na základě příslušných ustanovení § 22a zákona. Pravomoc ČTÚ ke 
změně za účelem technologické neutralizace přídělu vyplývá též z přechodného ustanovení čl. II odst. 3 
novely zákona o elektronických komunikacích provedené zákonem č. 468/2011 Sb., dle něhož je ČTÚ 
oprávněn změnit příděl v rozsahu, v jakém není v souladu s platným PVRS ohledně omezení technologické 
neutrality (viz shora).  
 
Společnost O2 ze shora uvedených důvodů žádá předsedu Rady ČTÚ o změnu stávajícího přídělu tak, aby 
bylo stanoveno, že společnost O2 je předmětné kmitočty v pásmu 450 MHz po dobu platnosti přídělu 
oprávněna využívat pro služby přístupu k síti internet pomocí celoplošné sítě elektronických komunikací 
na technologicky neutrální bázi, tj. pro širokopásmové digitální technologie bez omezení.    
 
S pozdravem 
 
 
JUDr. Michal Krejčík 
Právní a regulatorní záležitosti   
O2 Czech Republic a.s. 
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