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Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219 
Praha 9 

Doručeno elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu podatelna@ctu.cz. 

 dne / date 22. 1. 2018 

 věc / re Veřejná konzultace k uplatnění připomínek k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděl 
rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 900 a 1800 MHz podle § 22a odst. 1 zákona o 
elektronických komunikacích. 

 
 
 

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 

   NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Záměr Českého telekomunikačního 
úřadu udělit příděl rádiových kmitočtů 
v kmitočtovém pásmu 900 a 1800 MHz 
podle § 22a odst. 1 zákona 
o elektronických komunikacích a 
Znalecký posudek č. 130/2017 na 
ocenění práva používání tohoto 
kmitočtového pásma. 

   čj. ČTÚ-42 014/2016-613/XV. vyř. 

 

  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:   T-Mobile Czech Republic a.s. 
          Tomíčkova 2144/1 
          149 00 Praha 4 
          IČ: 649 49 681 

 
OPRÁVNĚNÁ OSOBA (KONTAKTNÍ OSOBA):   Ing. Eva Nemeshegyi 
        senior specialista regulace 

        mobil: +420 603 423126 
        e-mail:  eva.nemeshegyi@t-mobile.cz 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:   Připomínky neobsahují důvěrné informace, 
        a informace tvořící předmět obchodního 

tajemství společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s. 
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ÚVOD 

 

Český telekomunikační úřad (dále také „ČTÚ“ nebo „Úřad“) vyzval v rámci konzultačního procesu podle 
§130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (dále „ZEK“) k uplatnění připomínek k záměru ČTÚ udělit příděl rádiových kmitočtů v 
kmitočtových pásmech 900 a 1800 MHz podle § 22a odst. 1 zákona o elektronických komunikacích 
(dále také „Záměr ČTÚ“). Důvodem záměru ČTÚ je žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s. 
(dále jen „Vodafone“), která je držitelem přídělů rádiových kmitočtů v pásmech 900 a 1800 MHz 
s platností do 15. 1. 2021, aby ČTÚ přistoupil neprodleně k vydání takových přídělů rádiových kmitočtů 
pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací v pásmech 900 MHz a 1800 MHz této společnosti, 
které budou pokrývat stejný rozsah kmitočtů jako dosud platné příděly, budou na tyto příděly časově 
navazovat, a jejich platnost bude stanovena do r. 2029. 

Jak ČTÚ konstatoval, na základě žádosti společnosti Vodafone ČTÚ postupem vycházejícím z § 20 odst. 
5 zákona zajistil ocenění přídělů rádiových kmitočtů ve výše uvedených kmitočtových pásmech 
znaleckým ústavem. Znalecký ústav ČVUT stanovil znaleckým posudkem č. 130/2017 (dále jen 
„Znalecký posudek“) cenu prodloužení doby platnosti přídělů ve výše uvedených kmitočtových 
pásmech do r. 2029 na 207 mil. Kč při splatnosti do roku 2020. Součástí konzultačního procesu je 
rovněž tento znalecký posudek. 

ČTÚ dále oznámil, že po provedení konzultace hodlá vyzvat Vodafone k podání žádosti o udělení 
nového přídělu, navazujícího na výše udělené příděly. O žádosti ČTÚ rozhodne v souladu s platným 
zněním zákona bez výběrového řízení podle § 21 zákona. Cena přídělu bude stanovena v souladu 
s provedeným oceněním. 

Konzultační proces je veden pod čj. ČTÚ-42 014/2016-613/XV. vyř. 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále také „T-Mobile“) vítá možnost vyjádřit se v rámci 
konzultačního procesu k výše uvedenému Znaleckému posudku. 

 

PPřřiippoommíínnkkyy  ssppoolleeččnnoossttii  TT--MMoobbiillee  kkee  ZZnnaalleecckkéémmuu  ppoossuuddkkuu::  

11..  ŽŽááddáámmee  oo  vvyyssvvěěttlleenníí  aa  ddeettaaiillnníí  rroozzbboorr,,  jjaakk  bbyyllyy  ssttaannoovveennyy  vvýýcchhoozzíí  hhooddnnoottyy  kkooeeffiicciieennttuu  kkaa  ((nnaappřř..  vv      ggrraaffeecchh  
nnaa  oobbrr..  11  nnaa  ssttrr..  3333  ZZnnaalleecckkééhhoo  ppoossuuddkkuu))..  

22..  ŽŽááddáámmee  oo  oobbjjaassnněěnníí,,  jjaakk  bbyyllyy  ooddhhaaddnnuuttyy  iinnvveessttiiccee  nnaa  oobbnnoovvuu  aa  rroozzvvoojj  vv  ppřříílloozzee  0033  --  SSttřřeeddnníí  pprrooggnnoozzaa..ppddff::  

  SSkkookkoovvýý  nnáárrůůsstt  iinnvveessttiicc  nnaa  rroozzvvoojj  vv  rrooccee  22001199,,  ppřřeeddppookkllááddáámmee,,  zzaahhrrnnuujjee  ii  uudděělleenníí  nnoovvýýcchh  pprráávv  nnaa  
vvyyuužžíívváánníí  ffrreekkvveennccíí..  JJaakk  bbyyllaa  ttaattoo  ččáássttkkaa  ssttaannoovveennaa??  

  OObbddoobbnněě  vv  rrooccee  22002299  iinnvveessttiiccee  nnaa  oobbnnoovvuu  zzřřeejjmměě  uuvvaažžuujjee  ii  ss  iinnvveessttiiccíí  nnaa  oobbnnoovvuu  pprráávv  nnaa  
vvyyuužžíívváánníí  ffrreekkvveennccíí..  JJaakk  bbyyllaa  ttaakkttoo  iinnvveessttiiccee  ssttaannoovveennaa??  
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Odůvodnění: 

Po detailním prozkoumání Znaleckého posudku se společnost T-Mobile domnívá, že Znalecký posudek 
vykazuje na některých místech jistou míru netransparentnosti, pro kterou není možné předložit 
kvalifikované vyjádření ke znaleckému posudku v rámci konzultačního procesu. I přes pochopení výnosové 
metodiky použité Znalcem pro ocenění práv na využití frekvencí však při bližším zkoumání Znaleckého 
posudku nalézáme ničím odůvodněná východiska a zjevné nejasnosti. Na zásadní z nich, které mají vliv na 
výsledné ocenění, poukazujeme výše. Pokud ČTÚ hodlá, tak jak Znalec navrhuje, danou metodiku využívat 
pro stanovení výchozí ceny v aukci, nebo pro další prodlužování práv na využívání frekvencí, měl by být 
postup Znalce zcela transparentní a metodicky pochopitelný pro každý relevantní subjekt na trhu v každém 
svém detailu. 

 

Protože připomínky T-Mobile považujeme za zásadní, požadujeme, aby po doplnění požadovaných 
informací byla provedena opětovná konzultace tak, aby všechny dotčené subjekty na trhu měly možnost 
přednést své připomínky ke kompletnímu materiálu. 

 

 

V úctě, 

 

 

Eva Nemeshegyi 

na základě plné moci 
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