Praha, 9. dubna 2013

PPF se zúčastní nové aukce, jen pokud zůstane zachována reálná
možnost skutečně vybudovat IV. operátora
Skupina PPF vítá rozhodnutí ČTÚ zahájit veřejné konzultace k Návrhu podmínek
nové aukce kmitočtů v rámci tzv. digitální dividendy. Skupina PPF je připravena
se aktivně zúčastnit veřejné konzultace a při zachování základních parametrů
návrhu zveřejněných podmínek deklaruje svoji připravenost zúčastnit se nové
aukce a následně vybudovat v ČR nového mobilního operátora. Aby ale nová
aukce neskončila opět neúspěchem, tedy bez vzniku IV. operátora, považujeme
za nezbytné zachování základních parametrů nynějšího návrhu ČTÚ.
Za zásadní parametry nové aukce považujeme zejména:


Vyhrazení dvou bloků (2x10 MHz) v pásmu 800 MHz pouze pro nové
subjekty.



Zabránění diskriminace nových subjektů vstupujících na trh, konkrétně
jde o garanci možnosti získat pro nové hráče srovnatelné množství
kmitočtového spektra, jaké dnes mají stávající operátoři.



Striktní povinnost pro stávající operátory poskytnout v sítích 2G a 3G tzv.
národní roaming plus garance regulátorem deklarované ochrany nových
subjektů na trhu proti tzv. margin squeezu (povinnost poskytovat
velkoobchodní nabídku za nižší ceny než maloobchodní).



Zajištění naprosté anonymity jednotlivých účastníků aukce.

Bez zachování těchto podmínek v připravované aukci a bez vypsání aukce bez
zbytečných odkladů se PPF nové aukce nezúčastní. Zkušenost první neúspěšné
aukce totiž jasně ukázala, že bez splnění uvedených parametrů není vstup nového
operátora na trh dominovaný stávajícím oligopolem tří operátorů možný.
Odpovědnost za výsledek, respektive za vstup nového operátora na trh, tak plně
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leží na ČTÚ a MPO jako státních orgánech odpovědných za regulaci
telekomunikačního trhu v ČR.

Poznámka pro editory
Skupina PPF
Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes
pojišťovnictví, nemovitosti, oblast energetiky a těžbu nerostů, zemědělství,
maloobchodní služby až po biotechnologie. Působnost PPF sahá ze střední a
východní Evropy přes Rusko až do Asie. Skupina vlastní aktiva ve výši zhruba
17,6 miliardy EUR (k 30. 6. 2012).
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