
 

Telefónica CR – Rychlý komentář 
ČTU hodlá vyhradit část lukrativního pásma pro nového 

operátora 

Český telekomunikační úřad svolal veřejnou diskusi nad novými podmínkami aukce frekvencí, která poběží do 8. května. 

Hlavní body nových podmínek aukce jsou následující: 

Zaměření na šest 10MHz bloků v lukrativním pásmu 800MHz, potřebných pro 4G. Aukce by měla vyhradit dva 10 MHz 

bloky v tomto lukrativním pásmu novému operátorovi a navýšit rozsah pro nového operátora v pásmu 1800 MHz na dva 

bloky po 15.8 MHz ze dvou bloků po 15.6 MHz.  /Negativní. Telefónica CR, T-Mobile CZ a Vodafone CZ potřebují každý po 

dvou blocích v pásmu 800 MHz. Podle nových podmínek aukce by nově vstupující hráč(i) na trh (potenciálně PPF) měl(i) 

alokaci v pásmu 800 MHz garantovanou. To by novému subjektu, vstupujícímu na trh, umožnilo vyřadit jednoho nebo 

dokonce dva současné operátory z lukrativního pásma 800 MHz a zabezpečit tak výhodnou pozici při vyjednávání s 

konkurenty v budoucnu./ 

Pravidla nové aukce dále snižují počet možností stažení nejvyšší nabídky na dvě a současně zavádí sankce za zneužití této 

možnosti a také zrychlují průběh elektronické aukce cestou více kol za den a zvýšení hodnoty minimálního možného 

příhozu. Pravidla již zrušené aukce povolovala každému účastníkovi aukce až 5krát bez jakékoliv sankce stáhnout svou 

nejvyšší nabídku. To pravděpodobně prodlužovalo celou aukci kmitočtů a vedlo k tak vysoké ceně. Domníváme se, že nově 

navržená pravidla by mohla výrazně urychlit průběh aukce. Podle  

oznámení ČTÚ by měla veřejná diskuze trvat 30 dnů (do 8. května 2013) a nová aukce by mohla být spuštěna již v červnu. 

Samotný proces aukce by mohl trvat několik týdnů. Otázkou vyvstává dopad květnové volby nového šéfa ČTÚ na celý 

průběh aukce. 

Vzhledem k tomu, že si nová aukce klade za cíl dopomoci ke (dřívějšímu) vstupu nového operátora, 

považujeme tuto zprávu za negativní pro akcie Telefóniky CR. Nový subjekt na trhu může dále nahlodat již 

nyní se zhoršující výsledky hospodaření, což může firmu v budoucnu donutit snížit vyplácenou  

dividendu. 

Tomáš Tomčány, Patria Direct 

 

Pokud si nepřejete analyticko-zpravodajský servis zasílat, prosím odpovězte na tento email „nezasílat“. 
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Oddělení analýz 

 
 

 


