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Společnosti Telefónica Czech Republic a T-Mobile Czech Republic podepsaly smlouvu o sdílení
stávajících mobilních sítí druhé a třetí generace. Cílem spolupráce je zajištění optimálního pokrytí
území České republiky sítěmi 2G a 3G a zvýšení efektivity provozu mobilních sítí obou operátorů.
Chystané sdílení sítí tak významně přispěje i ke zkvalitnění poskytovaných mobilních služeb.
Smlouva je výsledkem jednání zahájeného v srpnu tohoto roku.
Vzhledem k vysoké technické náročnosti tohoto projektu proběhnou první laboratorní testy sdílení
již v následujícím týdnu, přičemž jejich cílem je otestovat především funkčnost navrženého
technického řešení. Po odladění všech nezbytných procesů v testovacích podmínkách začne
komerční provoz sdílení sítí 2G a 3G v průběhu prvního pololetí roku 2014. V následujících letech
bude sdílení postupně rozšiřováno na celé území České republiky s výjimkou Prahy a Brna.
„Aktuální vývoj v řadě evropských zemí nám ukazuje, že sdílení sítí mezi operátory je budoucností
celého telekomunikačního sektoru. Těší nás, že můžeme stát na čele tohoto vývoje,“ říká Luis
Malvido, generální ředitel společnosti Telefónica Czech Republic. „Dohoda se společností T-Mobile
přinese zákazníkům obou operátorů lepší pokrytí hlasových a datových služeb, čímž obě strany
dohody mohou jen získat,“ dodává Malvido.
„Jsme rádi, že se nám tuto důležitou smlouvu podařilo uzavřít; sdílení sítí pokládáme za velmi
důležitý strategický krok,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile, a dodává: „ Naše služby
tak budou přístupnější většímu počtu zákazníků a náš provoz efektivnější. Důležitým hlediskem je
také pozitivní dopad na životní prostředí. “
Operátoři navazují na velmi úspěšný společný projekt sdílení sítí třetí generace z let 2011-2012,
což byl první funkční projekt svého v druhu v Evropě, který významně přispěl k urychlení pokrytí a
poskytování 3G služeb v menších městech České republiky. V tuto chvíli spolu společnosti
Telefónica Czech Republic a T-Mobile již od roku 2011 sdílí necelých 1 000 vysílačů pro mobilní sítě
3G. Počet sdílených základnových stanic v rámci právě podepsané dohody bude, mimo jiné,
záviset i na výsledcích laboratorních zkoušek.
Plánovaná dohoda nemá žádný vztah k novým technologiím ani k budoucím kmitočtovým
přídělům.
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O společnosti Telefónica Czech Republic
Telefónica Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu. V současnosti
provozuje téměř sedm miliónů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně
konvergentních služeb na světě. Nabízí nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice. Mimořádnou
pozornost věnuje využití růstového potenciálu především v datové a internetové oblasti. Společnost provozuje
nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně sítí 3. generace – datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat,
hlasu, obrazu a videa. Telefónica Czech Republic je také předním poskytovatelem ICT služeb v zemi.

O společnosti Telefónica
Společnost Telefónica je z hlediska tržní kapitalizace jednou z největších telekomunikačních firem na světě. Své obchodní
aktivity zaměřuje především na služby pevné a mobilní telefonie, přičemž za klíčový nástroj k rozvoji obojího považuje
širokopásmové připojení. Společnost ve významném rozsahu působí celkem v 25 zemích světa a počet jejích zákazníků
dosahuje více než 300 milionů. Její zastoupení se soustřeďuje na Evropu a země Latinské Ameriky, kde realizuje svou
růstovou strategii. Telefónica je 100% soukromá společnost, akcie společnosti jsou kotované na burze v Madridu a dalších
burzách a dělí se o ně více než 1,5 miliónu přímých akcionářů.
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