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Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání 

rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro 
poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového 

vysílání a multimediálních aplikací 
 
 
 Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje záměr připravit a v roce 2014 
provést výběrová řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu  
174–230 MHz (dále jen „III. pásmo“) pro zajištění sítí elektronických komunikací pro 
poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních 
aplikací. 

 
Cílem výběrových řízení je udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro výstavbu 

a provozování vysílacích sítí pro šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání. Po 
ukončení procesu přechodu zemského analogového televizního vysílání na vysílání digitální 
se podařilo III. pásmo zcela uvolnit a je možné jej nabídnout k využití pro implementaci 
nových digitálních technologií.  

 
Česká republika má ve III. pásmu Plánem GE06 přiděleno celkem 28 nezávislých 

skupinových přidělení rádiových kmitočtů (dále jen „skupinová přidělení“). Záměrem Úřadu je 
pro účely udělení práv k využívání kmitočtů vyhradit v první etapě pro účely zamýšlených 
výběrových řízení celkem 24 skupinových přidělení pro udělení 8 přídělů rádiových kmitočtů 
(dále jen „příděl“). V další etapě hodlá Úřad vyhlásit dvě samostatná výběrová řízení pro 
udělení práv k využívání skupinových přidělení na území Hl. města Prahy.  

 
Dvě skupinová přidělení (12C - Čechy, 12D - Morava) zvažuje Úřad rezervovat pro 

účely případné realizace vysílací sítě pro šíření rozhlasového veřejnoprávního multiplexu. 
Důvodem je v současné době připravovaný návrh novely zákona č. 484/1991 Sb., o Českém 
rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto návrhu by měly být Českému rozhlasu 
vyhrazeny rádiové kmitočty umožňující vytvoření vlastní vysílací sítě pro šíření rozhlasového 
veřejnoprávního multiplexu. V případě přijetí takovéto úpravy bude Úřad povinen vyhradit 
Českému rozhlasu pro tyto účely potřebné rádiové kmitočty. Pokud by k takové změně 
legislativy nedošlo, vyhlásí Úřad výběrové řízení na udělení práv k těmto rádiovým 
kmitočtům později. 

  
 Pro účely přípravy a provedení výběrových řízení bude Úřad postupovat podle § 21 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a při jejich přípravě bude vycházet z následujících principů: 
 
A. Obecné principy 
 

1. Práva k přiděleným rádiovým kmitočtům budou určena pro zajištění sítí elektronických 
komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání 
v systému DAB+ a multimediálních aplikací. 

 
2. V souladu s přílohou Plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/09.2008-09, ve znění 

pozdějších změn, Úřad zamýšlí udělit celkem 8 přídělů – vždy pro jednotlivá nebo 
sloučená skupinová přidělení (1 příděl pro zajištění celoplošné sítě udělený na základě 
sloučení skupinových přidělení umožňující nezávislé regionální vysílání a 7 přídělů pro 
zajištění regionální sítě udělených na základě jednotlivých nebo sloučených krajských 
skupinových přidělení).  
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3. Pro příděl pro zajištění celoplošné sítě budou sloučena skupinová přidělení z Plánu 

GE06 umožňující nezávislé regionální vysílání v následujícím rozsahu: 
 

  
 

4. Pro příděly zajištění regionální sítě budou využita samostatná krajská skupinová 
přidělení z Plánu GE06. V případě, že je pro tři a více krajských skupinových přidělení 
z Plánu GE06 využit shodný kmitočtový blok, budou tato s ohledem na efektivní využití 
rádiových kmitočtů a jejich vzájemnou kompatibilitu sloučena a pro takto sloučená 
skupinová přidělení bude vždy udělen jeden příděl. V rámci samostatných výběrových 
řízeních bude uděleno 7 takto vytvořených přídělů pro 7 regionálních sítí.    

 
5. Příděly budou uděleny zájemcům ve výběrovém řízení.  

 
6. Úřad uvádí krajská skupinová přidělení v souladu s Plánem GE06, vč. sloučených 

skupinových přidělení, která budou předmětem jednotlivých přídělů pro zajištění 
regionální sítě. 
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B. Podmínky účasti (§ 21 odst. 2 zákona) 
 

Vedle formálních požadavků na podávané přihlášky Úřad předpokládá stanovení 
následujících podmínek účasti ve výběrovém řízení: 
 

1. Účastníkem ve výběrovém řízení může být pouze podnikatel v elektronických 
komunikacích, který splňuje ustanovení § 8 a §13 zákona. 

 
2. Pro zajištění konkurence budou s ohledem na omezený počet disponibilních 

skupinových přidělení stanoveny podmínky, které budou vylučovat možnost získání 
více skupinových přidělení pro shodné území ČR jedním subjektem. Pro ten účel Úřad 
stanoví podmínky omezující vícenásobnou účast stejného subjektu. 
 
To však nevylučuje možnost stejnému zájemci získat skupinová přidělení v různých 
územích. 

 
3. Každý zájemce se může při respektování bodu 2 ucházet o libovolný počet 

skupinových přidělení. 
 

4. Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze subjekty, které jsou na sobě ekonomicky 
nezávislé. Žádost do výběrového řízení může být podána pouze prostřednictvím 
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jednoho subjektu podnikatelského seskupení podle ustanovení § 66a Obchodního 
zákoníku.  

 
5. Účastník, který získá příděl pro zajištění celoplošné sítě, se nemůže účastnit 

výběrového řízení k zajištění žádné regionální sítě. V případě vyhlášení dalších 
výběrových řízení pro území Hl. města Prahy platí tato podmínka obdobně. Ustanovení 
bodu 4 tímto není dotčeno. 

 
 
C. Organizace výběrových řízení 
 

1. Jako první bude vyhlášeno výběrové řízení na udělení přídělu pro zajištění celoplošné 
sítě elektronických komunikací. Po ukončení tohoto výběrového řízení respektive po 
nabytí právní moci rozhodnutí o udělení přídělu budou vyhlášena samostatná výběrová 
řízení na udělení přídělů pro zajištění regionálních sítí elektronických komunikací. 

 
2. Výběrové řízení bude řešeno jednokolovou aukcí (obálkovou metodou) a výběrem 

podle nejvyšší nabídnuté ceny.  
 

3. Pro stanovení pořadí předložených nabídek bude rozhodujícím kritériem výše nabízené 
ceny s tím, že první pořadí získává účastník, který nabídne cenu nejvyšší, která však 
nebude nižší než stanovená minimální výše ceny.  

 
 
D. Podmínky spojené s právem k využívání rádiových kmitočtů 
 

V rámci výběrového řízení hodlá Úřad stanovit následující podmínky pro využívání 
rádiových kmitočtů: 

a) Držitel přídělu musí zajistit, aby vysílací sítě provozované na rádiových kmitočtech 
v přidělených kmitočtových blocích byly využívány pro šíření zemského digitálního 
rozhlasového vysílání v systému DAB+ a mobilních multimediálních aplikací 
v souladu s podmínkami uvedenými v Dohodě Ženeva 2006 případně v dalších 
dokumentech EK, CEPT, ITU, ETSI nebo pro systémy, které by umožňovaly 
efektivnější využití přidělených kmitočtových bloků pro šíření co největšího 
množství rozhlasových programů a doprovodných informací.  

b) Držitel přídělu musí zajistit, že přidělené rádiové kmitočty budou efektivně 
využívány. Efektivním využíváním se rozumí zajištění možnosti příjmu alespoň 
pro 80 % obyvatel v oblastech, pro které budou příděly uděleny podle daného 
rozsahu skupinových přidělení. Zvláštní podmínky budou stanoveny pro zajištění 
pokrytí dopravní infrastruktury České republiky. 

c) Držitel přídělu musí zajistit využívání přidělených rádiových kmitočtů v rozsahu 
podle písm. b) nejdéle do šesti měsíců od výzvy oprávněného žadatele, 
nejpozději však do dvou let od data nabytí právní moci přídělu rádiových kmitočtů.  

d) Před vlastní realizací vysílacích sítí je nezbytná mezinárodní koordinace 
technických parametrů jednotlivých požadovaných vysílačů. Zahájení provozu 
jednotlivých vysílačů je možné až po úspěšném dokončení koordinace. Úřad 
negarantuje úspěšnou koordinaci vysílačů s takovými technickými parametry, 
které neodpovídají hodnotám stanoveným Plánem GE06 na hranicích jednotlivých 
skupinových přidělení. O mezinárodní koordinaci technických parametrů vysílačů 
musí držitel práv požádat Úřad v dostatečném předstihu před plánovaným 
termínem zahájení jejich provozu (minimálně 5 měsíců). 

e) V individuálních oprávněních pro využívání rádiových kmitočtů může Úřad 
stanovit i další podmínky, týkající se zejména zajištění vzájemné kompatibility 
s dalšími službami a provozovanými rozhlasovými zařízeními, povinnostmi 
operátora při poskytování služby provozovatelům vysílání, kteří jsou povinni 
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splňovat ustanovení zákona 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání. 

 
E. Minimální výše ceny za udělení práv k využívání rádiových kmitočtů 
 

Udělením předmětných práv k využívání rádiových kmitočtů chce Úřad vytvořit 
především podmínky pro implementaci a rychlý rozvoj plošných vysílacích sítí zemského 
digitálního rozhlasového vysílání. Tím současně vytvoří i podmínky pro zvýšení počtu 
vysílaných programů a podmínky pro další zvýšení konkurence v oblasti zemského 
rozhlasového vysílání. Cena požadovaná za udělení práv proto nemůže tvořit bariéru proti 
dosažení výše uvedených cílů nebo bariéru pro rozvoj vysílacích sítí a slouží výhradně pro 
výběr vítězné nabídky v rámci tržní hodnoty předmětného rádiového spektra. Úřad proto 
předpokládá, že minimální výše ceny za příděl v rozsahu jednoho skupinového přidělení, 
případně v rozsahu sloučených skupinových přidělení bude stanovena v závislosti na počtu 
obyvatel, kteří náleží příslušnému území České republiky, které skupinová přidělení 
pokrývají, a to podle koeficientu 10 000,- Kč za 10 000 obyvatel náležejících do příslušné 
oblasti, přičemž počet obyvatel získaných podle údajů z posledního sčítání lidu bude pro 
jednotlivá skupinová přidělení spadající do jednoho přídělu sečten a zaokrouhlen na celistvé 
desetitisíce.   

 
Uvedený způsob stanovení minimální výše ceny navrhuje Úřad i s ohledem na 

skutečnost, že se jedná o zavádění nových technologií určených pro využití širokou 
veřejností.  

 
 

F. Doba platnosti přídělu rádiových kmitočtů 
 

Úřad předpokládá, že doba platnosti přídělů bude stanovena na 15 let od 
předpokládané doby ukončení výběrového řízení. 
 
 
G. Další postup při přípravě výběrového řízení 

 
Úřad předpokládá, že výběrové řízení pro celoplošnou síť bude dále organizováno při 

zvážení všech obdržených připomínek k těmto Principům a v návaznosti na projednání 
a schválení Strategie správy spektra vládou České republiky v souladu podle opatření č. 4, 
uvedeného v příloze usnesení vlády ze dne 20. března 2013 č. 203 ke Státní politice 
elektronických komunikací „Digitální Česko v.2.0 Cesta k digitální ekonomice“. Součástí 
Strategie správy rádiového spektra budou i podmínky pro další technologický rozvoj 
terestrického digitálního televizního a rozhlasového vysílání.  

 
V závislosti na připomínkách obdržených v rámci veřejné konzultace a postupu 

přípravy Strategie správy spektra Úřad provede bezodkladně další kroky směřující k zahájení 
první etapy výběrových řízení (viz bod C.1).  

 
 

Úřad vyzývá všechny dotčené subjekty, aby svá případná stanoviska nebo 
připomínky k navrženým principům předložily v termínu do 20. září 2013 na elektronickou 
adresu: novakovaj@ctu.cz. Úřad upozorňuje, že se nejedná o konzultaci s dotčenými 
subjekty podle § 130 zákona. 

 


