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Vec
Verejná konzultácia o výberovom konaní na vydanie individuálnych povolení na používani
frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz formou elektronickej
aukcie - zaslanie pripomienok

Združenie občianskej sebaobrany (ďalej ZOS), ktoré aktívne pôsobí v ochrane
spotrebiteľa, a to okrem iného aj v oblasti telekomunikačného trhu a médií verejnej služby
do prebiehajúcej verejnej konzultácie pod názvom Verejná konzultácia o výberovom konaní
na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz,
1800 MHz, 2600 MHz formou elektronickej aukcie týmto zasiela nasledovné pripomienky,
ktoré majú charakter žiadosti.

ZOS žiada Telekomunikačný úrad SR, ako úrad štátneho dohľadu, aby
frekvenčné pásmo (frekvenčný blok) 2570-2620 MHz bolo sprístupnené a pridelené pre
nové typy elektronických komunikačných služieb a sietí odo dňa 1.1.2015 a to bud'
realizáciou samostatného výberového konania, príp. plánovaným výberovým konaním
pričom by operátorom MMDS služieb boli predÍžené existujúce individuálne povolenia
čím by spotrebitelia, resp. koncoví užívatelia mohli uvedené frekvenčné pásmo využívať
do 31.12.2014.
Poznámka: Rozhodnutie Komisie 2008/477/ES toto umožňuje podľa bodu (7), (10), čl. 1,
resp. čl. 2 ods. 2 a čl. 3.

Analýza:
Po oboznámení sa s textom predkladajúceho v predmetnej veci sme dospeli k názoru, že ide
o návrh, ktorý v prípade, že by bol prijatý a frekvenčné spektrum bolo dostupné, spôsobí
diskrimináciu spotrebiteľov - koncových užívateľov káblových operátorov poskytujúcich
služby pozemského šírenie televízneho signálom prostredníctvom systémov MMDS. Podľa
našich zistení ide o cca niekoľko tisíc spotrebiteľov, ktorí tieto služby prijímajú legálne
zmluvne (taktiež nezmluvne, čím je preukázateľný verejný záujem). Títo spotrebitelia, by
k 31.12.2013 prišli o možnosť príjmu televízneho signálu a to napriek tomu, že ich
požiadavky na tento typ príjmu pretrvávajú. Spotrebitelia sa pre príjem MMDS rozhodli
z dôvodu výhod im poskytovaným (napr. voľne dostupné nekódované vysielanie ďalších
slovenských programových služieb vrátane RTVS aj v lokalitách, v ktorých v minulosti
nebolo dostupné žiadne digitálne vysielanie).





Pri tejto príležitosti uvádzame aj skutočnost', že Vláda SR zabezpečuje
implementáciu práv spotrebiteľov prostredníctvom Stratégie spotrebiteľskej politiky na
roky 2007-2013, ktorý parafovala predchádzajúca vláda. Ochranu spotrebiteľa ako aj
s aplikáciou komunitárneho práva v Slovenskej republike ktorého implementáciu
Európska komisia sleduje prostredníctvom systému EÚ Pilot.

Do tohto patrí aj zabezpečovanie jedného zo základných spotrebiteľských práv,
ktorým je slobodný výber opierajúc sa aj o rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady
a taktiež Komisie, súvisiacich aj s regulačným rámcom pre politiku rádiového
frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve.

Z dôvodu argumentačnej komplexnosti uvádzame niektoré známe skutočnosti
súvisiace s regulačným rámcom politiky rádiového frekvenčného spektra:

v rozhodnutí Európskej komisie č. 2008/477/EC, ods. 7, ktoré bolo prijaté dňa
13.6.2008 sa uvádza, že pri vymedzovaní a sprístupňovaní pásma 2500-2690 MHz sa
v súlade s výsledkami činnosti na základe mandátu CEPT uznáva skutočnosť, že
v rámci tohto pásma existujú iné aplikácie. V správe Výboru pre elektronické
komunikácie (ECC) Č. 45 boli vypracované príslušné kritériá týkajúce sa spoločného
využívania a koexistencie s inými systémami (okrem iného aj MMDS),

rozhodnutie Európskej komisie Č. 2008/477/EC zo dňa 13.6.2008 Slovenská republika
ako člen EÚ implementovala dňa 12.10.2012

v zmysle Memoranda MMDS Európskej komisie RSCOM08-39 zo dňa 27. júna
2008, Slovenská republika deklarovala potrebu predlženia platnosti MMDS
licencií do konca roka 2014 pre frekvencie 2572 - 2620 MHz a v súlade s (ECC) Č.

45. Napriek tomu, že sa jedná o pracovný materiál, Európska komisia k
tomuto uvádza, že členské štáty EÚ by toto mali vo vzťahu k rozhodnutiu
Európskej komisie Č. 2008/477/EC rešpektovať (krajiny ako Írsko, Litva, tak už
urobili a na Islande taktiež pokračuje MMDS vysielanie v pásme 2500-2690 MHz).

existujúce distribučné systémy MMDS, ktoré sú definované ako verejné
elektronické komunikačné siete, pracujúce vo frekvenčnom pásme 2500-2690
MHz občanom Slovenskej republiky digitálnu dividendu (okrem digitálne
televízia aj televíziu s vysokým rozlíšením obrazu tzv. HDTV)

spotrebitelia, resp. konco ví užívatelia na základe dopytu trhu, pružného
a hospodárneho využívania frekvenčného spektra a v súlade s politikou rádiového
frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve toho času využívajú podobne ako
v Írsku, Litve či na Islande výhodu častokrát jediného zdroju príjmu rozhlasového a
televízneho vysielania vo frekvenčnom pásme 2500-2690 MHz, kde sú im
poskytované ako koncesionárovi vo verejnom záujme, bezodplatne a nekódovane
prostredníctvom MMDS systému služby verejnoprávneho vysielateľa zo zákona ako
univerzálnej služby. Ide o vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a to v zmysle
smernice Európskeho parlamentu Č. 2002/22/ES (o univerzálnej službe a právach
užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí)

podľa smernice európskeho parlamentu Č. 2002/21/ES (o spoločnom regulačnom
rámci pre elektronické komunikačné siete a služby) rádiové frekvencie sú podstatným





vstupom pre elektronické komunikačné služby založené na bezdrôtovom prenášaní
signálov a, pokiaľ sa týkajú takýchto služieb, mali by byť preto prideľované
národnými regulačnými orgánmi podľa sústavy harmonizovaných cieľov a princípov
riadiacich ich činnosť ako aj objektívnych, transparentných a nediskriminačných
kritérií berúc do úvahy demokratické, sociálne, jazykové a kultúrne záujmy
vzťahujúce sa k používaniu frekvencie. Je dôležité, aby prideľovanie a priraďovanie
rádiových frekvencií bolo riadené čo najefektívnejšie. Prenos rádiových frekvencií
môže byť účinným nástrojom zvýšenia efektívneho využívania spektra, pokiaľ
existuje dostatočná ochrana verejného záujmu, najmä potreba zabezpečenia
transparentnosti a regulačného dozoru nad takýmito prenosmi. Rozšírenie zariadení
digitálnej televízie na spotrebiteľskej úrovni by sa malo podporovať s cieľom
zabezpečenia voľného pohybu informácií, plurality médií a kultúrnej rozmanitosti.
Spotrebitelia by mali mať možnosť prijímať, bez ohľadu na režim prenosu, všetky
služby digitálnej televízie berúc do úvahy technologickú neutralitu, budúci
technologický pokrok a potrebu podporovania nástupu digitálnej televízie a stav
hospodárskej súťaže na trhoch služieb digitálnej televízie.

ZOS dáva do pozornosti Telekomunikačného úradu SR skutočnosť, že jeho
pripomienky, týkajúce sa využívania frekvenčného pásma 2500-2690 MHz sú už v poradí
tretie, ktoré ZOS za posledné dva roky úradu adresovalo.

Pretože záujem spotrebiteľov o frekvenčné spektrum 2570-2620 MHz naďalej
pretrváva, ako aj obáv, že uvedené frekvenčné spektrum zostane od 1.1.2014 nevyužívané, pri
tejto príležitosti ZOS žiada Telekomunikačný úrad SR o neodkladné ďalšie podrobné
preskúmanie tak párovanej, ako aj nepárovanej časti frekvenčného spektra 2500-2690 MHz za
účelom objektívneho posúdenia jeho ďalšieho reálneho využitia. Aby sa zamedzilo rôznym
špekulatívnym úmyslom s ďalším využívaním frekvenčného spektra 2500-2690 MHz a tým
pádom aj jeho neefektívnym, nehospodárnym a nepružným narábaním ZOS žiada
Telekomunikačný úrad SR, aby spoločnosti písomne deklarovali svoj záujem o pridelenie
frekvencií tak z párovanej, ako aj nepárované časti uvedeného frekvenčného spektra ešte pred
začatím procesu samotného výberového konania tak, ako to úrad vyžadoval od záujemcov
o pridelenie voľných frekvencií 4. multiplexu v pásme UHF. Žiadosť ZOS o podrobné
odôvodnené preskúmanie frekvenčného spektra zo strany spotrebiteľov je v súlade
s Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012IEÚ, ktorým sa zriaďuje viacročný
program politiky rádiového frekvenčného spektra.

Dovoľujeme si upozorniť, že ZOS zvažuje aj možnosť požiadať o vypočutie poradné
orgány Európskej komisie a to Výbor pre rádiové frekvenčné spektrum a taktiež Skupinu pre
politiku rádiového frekvenčného spektra v zmysle Rozhodnutia Európskeho parlamentu
a Rady č. 676/2002 ES a Rozhodnutia komisie č. 2002/622/ES ako aj ďalšie organizačné
zložky Európskej komisie s cieľom dosiahnutia výnimky na spoločné používanie
frekvenčného spektra v prechodnom období a v súlade s rozhodnutím Európskej komisie č.
2008/477/ES.

Záver:
ZOS je presvedčené, že vyssie uvedené pripomienky, deklarujúce požiadavky
zabezpečenia práv spotrebiteľa na trhu verejných elektronických komunikačných
služieb sú akceptovatel'né a reálne pre prax. Slovenská republika sa tým pripojí k
d'alším krajinám EÚ (Írsko, Litva, Island), v ktorých pokračuje vysielanie MMDS
v pásme 2,6 GHz do roku 2014. Ich národné telekomunikačné úrady vyhoveli káblovým





operátorom a predÍžili im využívanie týchto frekvencií na d'alšie obdobie (naposledy
napr. Írsko, rozhodnutím írskeho regulátora COMREG, ktorý dňa 19. Apríla 2014
rozhodol o predÍžení všetkých existujúcich individuálnych povolení operátorom MMDS
služieb a to až do 18 Apríla 2016), čím jednoznačne deklarovali aj rešpektovanie práva
slobodného výberu spotrebiteľa.
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