
Ceský telekomunikacní úrad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025

Praha 5. listopadu 2009
Cj.: 92739/2009-613

Vyhlášení výberového rízení na udelení práva k využívání rádiových kmitoctu
pro zajištení celoplošné síte elektronických komunikací pro poskytování služby šírení

zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací

Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný orgán státní správy
podle § 108 odst. 1 písmoo) a p) zákona c. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a
o zmene nekterých souvisejících zákonu (zákon o elektronických komunikacích), ve znení
pozdejších predpisu (dále jen "zákon"), a podle § 146 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád,
ve znení pozdejších predpisu (dále jen "správní rád"), vyhlašuje podle § 21 zákona výberové
rízení na udelení práva k využívání rádiových kmitoctu pro zajištení celoplošné verejné
komunikacní síte pro poskytování služby šírení zemského digitálního rozhlasového vysílání
a mobilních multimediálních aplikací v rozsahu kmitoctu 1455,616-1457,152 MHz.

Výberové rízení Úrad vyhlašuje za úcelem udelení práva k využívání rádiových
kmitoctu s ohledem na požadavek zajištení správy a úcelného využívání rádiových kmitoctu
podle § 15 odst. 1 a 2 zákona.

I. OBECNÁ USTANOVENí

1. Duvody a cíle výberového rízení

V souladu s § 15 odst. 1 zákona Úrad vykonává k zajištení správy a úcelného
využívání rádiových kmitoctu správu rádiového spektra, pri které odpovídá za jeho optimální
využití. Zpusob a podmínky pro využití jednotlivých cástí rádiového spektra jsou upraveny
plánem využití rádiového spektra podle § 16 odst. 2 zákona.

Podle cI. 17 odst. 2 cásti plánu využití rádiového spektra c. PV-P/20/09.2008-08
pro kmitoctové pásmo 960-1700 MHz (dále jen" PVRS") je kmitoctový úsek 1452-1479,5
MHz (dále jen "L pásmo") urcen pro zemské digitální rozhlasové vysílání vcetne mobilních
multimediálních aplikací. Pocet práv k využívání rádiových kmitoctu je podle cI. 17 odst. 4
PVRS a v souladu s § 20 zákona v L pásmu omezen na jedno pro každé skupinové pridelení
(dále jen "pridelení"). Dohodou Konstanca 20071) je Ceské republice vyhrazeno 27 pridelení
Uedno pridelení pro celoplošnou vysílací sít, 13 pridelení pro regiony v rozsahu jednotlivých
krajských usporádání a 13 pridelení pro pokrytí 13 krajských mest). V L pásmu nebyla dosud
žádná práva k rádiovým kmitoctum udelena, pásmo je volné a je tedy možné práva k jejich
využívání udelit a tak umožnit využívání príslušných rádiových kmitoctu.

Využití techto kmitoctu v souladu s PVRS má znacný význam pro další rozvoj
rozhlasových služeb a vytvorí podmínky i pro poskytování dalších mobilních multimediálních
aplikací.

V rámci prípravy výberového rízení Úrad zpracoval návrh principu a podmínek
výberového rízení na udelení práv k využívání rádiových kmitoctu pro zajištení sítí

1) Zvláštní dohoda Evropské konference poštovních a telekomunikacních správ (CEPT) o využívání pásem 1452-1479,5 MHz
zemskými mobilními multimediálními službami, Konstanca, 2007 [Special Arrangement of the European Conference of
Postal and Telecommunications Administratíons (CEPT) relating to the use of the band 1452-1479.5 MHz for terrestrial
mobile multimedia services, Constanta, 2007].
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elektronických komunikací pro poskytování služeb šíření zemského digitálního rozhlasového 
vysílání a mobilních multimediálních aplikací v pásmu 1452 až 1479,5 MHz (dále jen 
„Principy“), a zveřejnil jej na svých internetových stránkách dne 25. června 2009. Relevantní 
připomínky uplatněné k návrhu Principů Úřad akceptoval a využil je při konečném stanovení 
podmínek tohoto výběrového řízení.  

 
Cílem výběrového řízení je v souladu s požadavky na zajištění efektivního a účelného 

využívání dotčené části rádiového spektra podle § 15 zákona, a při respektování § 5 a 6 
zákona, přidělit rádiové kmitočty v pásmu 1455,616–1457,152 MHz pro zajištění celoplošné 
sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního 
rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací a vytvoření podmínek pro další 
rozvoj nových digitálních služeb.  

 
Nad rámec tohoto výběrového řízení Úřad sděluje, že v návaznosti na udělení práva 

k využívání rádiových kmitočtů podle tohoto výběrového řízení Úřad předpokládá, že po 
ukončení tohoto výběrového řízení postupně vyhlásí další samostatná výběrová řízení na 
udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro další přidělení v L pásmu. V podmínkách 
těchto výběrových řízení bude stanoveno, že držitel přídělu pro celoplošné přidělení se 
těchto výběrových řízení nebude moci zúčastnit.  

 
 

2. Zásady výběrového řízení  
a) Předmětem výběrového řízení je udělení práva k rádiovým kmitočtům zájemci, který 

podal žádost ve lhůtě podle bodu 4 písm. c), vyhověl všem podmínkám účasti ve 
výběrovém řízení a nejlépe vyhověl stanoveným kritériím hodnocení žádosti. 

b) Ve výběrovém řízení se postupuje podle § 146 správního řádu a § 21 zákona s tím, že 
se rovněž přiměřeně použijí ustanovení o obchodní veřejné soutěži podle zvláštního 
předpisu 2). Na toto výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

c) Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze zájemci splňující podmínky podle 
bodu 7. 

d) Pro posouzení přihlášek a hodnocení žádostí podle části IV. a pro výběr podle části V. 
předseda Rady Úřadu ustavuje pětičlennou výběrovou komisi sestávající ze tří 
zaměstnanců Úřadu, jednoho zaměstnance Ministerstva průmyslu a obchodu a jednoho 
zaměstnance Českého vysokého učení technického. 

e) Výběrové řízení je organizováno jednokolově.  
f) Pro účast ve výběrovém řízení je třeba podat přihlášku splňující požadavky podle tohoto 

vyhlášení. 
g) Účast ve výběrovém řízení se uskutečňuje na náklady předkladatele přihlášky do 

výběrového řízení. Žádný předkladatel přihlášky, včetně předkladatele přihlášky, který 
nesplnil podmínky pro účast ve výběrovém řízení a jehož přihláška nebyla ve výběrovém 
řízení hodnocena, nemá nárok na úhradu jakýchkoliv vynaložených nákladů. 

h) Úřad zorganizuje pro zájemce o účast ve výběrovém řízení jednání, jehož účelem bude 
zodpovězení dotazů týkajících se předmětu a procesu výběrového řízení. Otázky 
zaslané Úřadu předem ve lhůtě podle bodu 4 písm. a) na elektronickou adresu: 
podatelna@ctu.cz, označené číslem jednacím tohoto výběrového řízení, budou 
zodpovězeny přednostně.  

i) Úřad je oprávněn toto výběrové řízení zrušit, a to i po uplynutí lhůty stanovené pro 
předkládání žádostí. 

                                                           
2)  § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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j) Výběrové řízení bude dle § 22 odst. 1 zákona ukončeno v případě, že se do něj přihlásí 
pouze jeden zájemce, který vyhověl podmínkám ve výběrovém řízení. V tomto případě 
předseda Rady rozhodne o udělení přídělu rádiových kmitočtů tomuto zájemci. 

k) Úřad nenese finanční ani jiné závazky plynoucí ze zrušení výběrového řízení. 
 
 
3. Organizace výběrového řízení 

 Výběrové řízení je organizováno jako jednokolové. Výběrového řízení se mohou 
zúčastnit zájemci splňující podmínky podle bodu 7 tohoto vyhlášení výběrového řízení.  

 
 
4. Lhůty výběrového řízení 

 
a) Doručení otázek podle bodu 2 písm. h) – do 26. 11. 2009 
b) Jednání se zájemci o účast ve výběrovém řízení – 4. 12. 2009 v 10.00 v sídle Úřadu 
c) Předložení přihlášek do výběrového řízení – nejpozději do 16. 12. 2009 
d) Otevírání obálek s podanými přihláškami – 17. 12. 2009 v 10.00 v sídle Úřadu 
e) Hodnocení žádostí a provedení výběru – do 8. 1. 2010 
f) Oznámení rozhodnutí o výsledku výběrového řízení – do 30 dnů od ukončení hodnocení 

a provedení výběru 
g) Zveřejnění zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení – do 30 dnů od ukončení 

výběrového řízení 
 

Úřad může lhůty jednotlivých kroků výběrového řízení změnit. O případných změnách 
bude Úřad informovat způsobem podle § 146 odst. 2 správního řádu nebo po uplynutí lhůty 
podle písmene c) změny písemně oznámí jednotlivým účastníkům. 

 
 
 
II. PŘEDMĚT A PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 
5. Informace k předmětu výběrového řízení  
 (podle § 21 odst. 5 písm. a), b), c) a d) zákona) 
 
a) Právo k využívání rádiových kmitočtů bude naplněno udělením přídělu rádiových 

kmitočtů. Příděl rádiových kmitočtů bude udělen pro zajištění veřejné komunikační sítě 
pro poskytování služeb šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání ve standardu 
T-DAB, případně pro šíření jiných mobilních multimediálních aplikací založených na 
technologii Eureka 147 (DAB+, DMB) za dodržení podmínek Dohody Konstanca 20071).  

 
b) Ve výběrovém řízení bude udělen jeden příděl pro jedno právo k využívání rádiových 

kmitočtů pro následující přidělení: 
 

číslo 
přidělení 

Identifikátor 
bloku 

Střední 
kmitočet 
v MHz 

Kmitočtový rozsah 
v MHz Územní rozsah přidělení 

01 LC 1456,384 1455,616–1457,152 celoplošné 
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c) Využívání uvedeného přídělu je podmíněno mezinárodní koordinací technických 
parametrů vysílačů v případě, že kumulovaná intenzita elektromagnetického pole 
ze všech vysílačů v rámci daného přidělení překročí na hranicích přidělení hodnoty 
stanovené v Dohodě Konstanca 20071). V takovém případě se před udělením 
individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů koordinují technické parametry 
vysílačů, které toto překročení způsobí.  

 
d) Držitel přídělu rádiových kmitočtů, kterému bude uděleno právo k využívání rádiových 

kmitočtů, musí zajistit, aby veřejná komunikační síť provozovaná v předmětném úseku L 
pásma splňovala z technického hlediska podmínky uvedené v Dohodě Konstanca 
20071) a v rámci jím zvoleného standardu potom podmínky uvedené v  normách ETSI 3) 
případně v dalších souvisejících dokumentech EK, CEPT nebo ITU.  

 
e) Držitel přídělu rádiových kmitočtů musí zajistit, že přidělené rádiové kmitočty budou 

efektivně využívány. Efektivním využíváním se rozumí zajištění možnosti příjmu 
rozhlasového digitálního vysílání alespoň pro 30 % obyvatel území, pro které je 
skupinové přidělení určeno.  

 
f) Držitel přídělu musí zajistit využívání přidělených rádiových kmitočtů v rozsahu podle 

písmene e) do doby, k níž se zavázal v přihlášce, nejdéle však do šesti měsíců od výzvy 
oprávněného provozovatele rozhlasového vysílání 4) a nejpozději do dvou let od data 
vydání rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů.  

 
g) Držitel přídělu rádiových kmitočtů musí v případě šíření celoplošného vysílání umožnit 

na základě vzájemného smluvního ujednání provozovateli tohoto vysílání splnit 
podmínky pokrytí území v souladu s platnými právními předpisy4). Tím nejsou dotčeny 
povinnosti a lhůty vyplývající z písmen e) a f). 

 
h) Doba platnosti přídělu rádiových kmitočtů bude 10 let od data jeho právní moci.  

 
i) Další podmínky využívání kmitočtů v L pásmu jsou uvedeny v části plánu využití 

rádiového spektra č. PV-P/20/09.2008-08 a budou stanoveny v individuálních 
oprávněních k využívání rádiových kmitočtů.  

 
 
6. Výše poplatku za udělení práva k využívání rádiových kmitočtů 

(podle § 21 odst. 5 písm. e) zákona) 
 
a) Výše poplatku za udělení práva k využívání rádiových kmitočtů se bude rovnat nejvyšší 

nabídnuté výši poplatku předkladatele přihlášky, kterému bude toto právo uděleno.  
 
b) Výše nabízeného poplatku nesmí být nižší, než je minimální výše poplatku stanovená 

v písmenu c). 
 

c) Minimální výše poplatku je stanovena takto: 
 

Číslo přidělení Územní rozsah přidělení Počet obyvatel 5) Minimální výše 
poplatku [Kč] 

01 celoplošné 10 230 060 511 500 
  

                                                           
3)  ČSN ETSI 300 401, ETSI TS 102 563, ETSI TS 102 428. 
4)  Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 
5)  Počet obyvatel byl stanoven podle výsledků posledního sčítání lidu (2001).  
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 Minimální výše poplatku byla stanovena v závislosti na počtu obyvatel, kteří náleží 
tomuto skupinovému přidělení s využitím koeficientu stanoveného na 500,– Kč za každých 
celých 10 000 obyvatel pro celoplošné skupinové přidělení. 

 
d) Poplatek za udělení práva k využívání rádiových kmitočtů musí být uhrazen v korunách 

českých v nabídnuté výši na účet Úřadu, vedený u ČNB, pobočka Praha,  
č. ú. 19-725001/0710. Při platbě se za variabilní symbol dosadí IČ držitele přídělu, do 
položky „Zpráva pro příjemce“ se uvede „PRIDEL KMITOCTU 01“.  

 
 Poplatek musí být uhrazen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení, 
kterou zašle Úřad vybranému zájemci po provedení výběru podle části V. 
 
 Poplatek se považuje za zaplacený jeho připsáním na uvedený účet Úřadu. 
 
 Pokud poplatek nebude v této lhůtě zaplacen, příděl rádiových kmitočtů se v tomto 
výběrovém řízení neudělí. 

  

7. Podmínky účasti ve výběrovém řízení 
Úřad podle § 21 odst. 2 zákona stanoví následující podmínky účasti ve výběrovém 

řízení: 

a) Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze subjekty, které: 
1. jsou oprávněny podle § 8 odst. 2 a § 13 zákona zajišťovat veřejnou komunikační síť 

pro přenos rozhlasového a televizního vysílání a poskytovat službu šíření 
rozhlasového a televizního signálu, 

2. předloží do výběrového řízení ve stanoveném termínu přihlášku, která splňuje 
věcné, obsahové a formální požadavky podle části III. 

 
b) Předkladatel přihlášky do výběrového řízení musí prokázat své ekonomické a finanční 

předpoklady k zajištění využívání přidělených rádiových kmitočtů, včetně předpokládané 
výše investičních nákladů na výstavbu a rozvoj sítě elektronických komunikací. 

 
 
8. Podmínky spojené s využíváním přidělených kmitočtů 

8.1 Úřad předpokládá, že v rámci výběrového řízení bude: 
 

a) udělen příděl rádiových kmitočtů na celoplošné přidělení uvedené v bodě 5 písm. b), 
b) na žádost držitele přídělu mu budou vydána příslušná individuální oprávnění k využívání 

rádiových kmitočtů. 
 

8.2 S využíváním rádiových kmitočtů přidělených v tomto výběrovém řízení bude spojena 
povinnost plnění následujících podmínek: 
  
a) zajistit, že veřejná komunikační síť využívající rádiové kmitočty celoplošného přidělení 

bude z hlediska použité technologie splňovat podmínky uvedené v přídělu rádiových 
kmitočtů, 

b) zajistit, že nově přidělené kmitočty budou efektivně využívány; efektivním využíváním se 
rozumí zajištění možnosti příjmu rozhlasového digitálního vysílání alespoň pro 30 % 
obyvatel území, pro které je skupinové přidělení určeno, 

c) zajistit, že nově přidělené kmitočty budou využívány v souladu s termínem uvedeným 
v přihlášce do výběrového řízení, 
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d) zajistit, aby veřejná komunikační síť provozovaná v předmětném úseku L pásma 
splňovala z technického hlediska podmínky uvedené v Dohodě Konstanca 20071) 
a v rámci jím zvoleného standardu potom podmínky uvedené v  normách ETSI3), 
případně v dalších souvisejících dokumentech EK, CEPT nebo ITU, 

 
e) umožnit oprávněnému provozovateli celoplošného vysílání splnit na základě 

vzájemného smluvního ujednání podmínky pokrytí území v souladu s platnými právními 
předpisy4). 

 
9. Kritéria hodnocení žádosti 

Pro účely tohoto výběrového řízení a s ohledem na jeho předmět Úřad stanovuje, 
vedle požadavků na předkládání, formu a obsah přihlášek podle části III., hodnotící kritéria, 
kterými jsou: 

a) nabízená výše poplatku za udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro toto 
skupinové přidělení; tato výše nesmí být nižší než minimální výše poplatku podle 
bodu 6,  

b) doba zahájení využívání rádiových kmitočtů, kterou se rozumí doba dosažení 
předepsaného pokrytí podle bodu 8.2 písm. b); tato doba nesmí být delší než šest 
měsíců od výzvy oprávněného provozovatele rozhlasového vysílání4) a nejpozději do 
dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů, 

c) předpokládaná výše investičních nákladů na výstavbu a rozvoj sítě elektronických 
komunikací spojené s využitím požadovaných rádiových kmitočtů, 

d) technické, odborné a finanční předpoklady k využívání přidělených rádiových kmitočtů.  
 
Stanovená hodnotící kritéria budou při hodnocení předložených žádostí použita v jejich 
pořadí podle písmen a) až d) tak, že každé následující kritérium bude pro hodnocení použito 
pouze v případě, kdy nebude nejlepší žádost vybrána na základě hodnocení kritéria 
předcházejícího postupem podle části V. 
 
 

III. POŽADAVKY NA PŘIHLÁŠKY 
 
Pro předkládání, formu a obsah přihlášek se stanovují následující požadavky: 

 
10. Obecné požadavky 

 
a) Přihlášky se podávají v listinné podobě. 
 
b) Předkládaný počet výtisků přihlášek je jeden originál a jedna kopie. Přihlášky se 

předkládají zpracované v českém jazyce. Přihlášky musí být uspořádány do dvou 
samostatných částí, zpracovaných na listech formátu A4, jejichž obsahové náležitosti 
jsou uvedeny dále. 

 
c) Originál přihlášky musí být proveden tak, aby jeho obsah nebylo možno měnit. Za plnou 

shodu originálu přihlášky s její kopií odpovídá předkladatel přihlášky. Do první části 
přihlášky proto zařadí prohlášení o shodě originálu přihlášky s její kopií. Pokud není 
stanoveno jinak, zařadí do originálu přihlášky v jednom vyhotovení originály dokladů, 
případně jejich úředně ověřené kopie, do kopie přihlášky lze zařadit i prosté neověřené 
kopie těchto dokladů. 
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d) Originál přihlášky i kopie musí být předloženy společně v jedné zapečetěné obálce nebo 
jiném vhodném obalu, na kterém je uvedeno identifikační číslo osoby (IČO) 
předkladatele přihlášky, číslo jednací tohoto vyhlášení výběrového řízení a výrazné 
označení „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ L PÁSMO“. 

 

11. Požadavky na obsah první části přihlášky 
První část přihlášky bude obsahovat tyto identifikační a další údaje a doklady 

o předkladateli přihlášky:  

a) Obchodní firmu zapsanou v obchodním rejstříku, název, sídlo, popřípadě sídlo 
organizační složky na území České republiky, identifikační číslo a adresu pro 
doručování. 

b) Jméno, příjmení a titul osoby nebo osob oprávněných jednat a činit úkony jménem 
předkladatele přihlášky ve věcech výběrového řízení, číslo telefonu, faxu a adresu 
elektronické pošty pro styk s Úřadem ve věci tohoto výběrového řízení. 

c) Žádost o udělení přídělu rádiových kmitočtů v rozsahu kmitočtů podle bodu 5 písm. b). 

d) Výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. 

e) Čestné prohlášení o oprávnění podnikat v elektronických komunikacích podle § 8 a 10 
zákona.  

f) Doklady prokazující ekonomické a finanční předpoklady podle bodu 7 písm. b): 

1. potvrzení místně příslušného finančního úřadu, že nemá nedoplatky na daních nebo 
odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách a penále, včetně nákladů 
řízení, které vybírají a vymáhají územní finanční orgány, 

2. čestné prohlášení o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 
zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

3. čestné prohlášení o tom, že není v úpadku ani v hrozícím úpadku ve smyslu § 3 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů., 

4. účetní závěrku a zprávu auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou pro účetní rok 
2008. 

V případě, že Úřadu byl některý doklad uvedený v písmenech d) až f) předložen v době ne 
delší než 90 dnů přede dnem předložení přihlášky do tohoto výběrového řízení, postačí 
odvolat se na takto předložený doklad s uvedením čj. věci, ve které tak bylo učiněno. 

 

12. Požadavky na obsah druhé části přihlášky 
 Druhá část přihlášky musí obsahovat: 

a) Nabídnutou výši poplatku za udělení práva k využívání rádiových kmitočtů v Kč 
(korunách českých). 

b) Prohlášení o době zahájení a způsobu využívání rádiových kmitočtů v souladu s bodem 
9 písm. b), z hlediska naplnění požadavku účelnosti a efektivnosti jejich využívání. 

c) Prohlášení předkladatele přihlášky o jím předpokládané výši investičních nákladů na 
výstavbu a rozvoj veřejné komunikační sítě s využitím rádiových kmitočtů, které jsou 
předmětem tohoto výběrového řízení, s uvedením harmonogramu jejich použití a zdroje 
financování. 
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d) Informace a případně i doklady, kterými předkladatel přihlášky prokazuje své technické 
a odborné předpoklady k využívání přidělených rádiových kmitočtů. 

 

13. Lhůta a místo pro podávání přihlášek 
Lhůta pro podávání přihlášek do výběrového řízení je stanovena v bodě 4 takto: 

nejpozději do 16. 12. 2009 doručením do podatelny Úřadu. 

 

IV. POSUZOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK 

Všechny přihlášky, předložené ve stanovené lhůtě do tohoto výběrového řízení, budou 
posuzovány a hodnoceny podle následujících kritérií takto: 

 
14. Otevírání obálek 
a) V termínu stanoveném v bodě 4 písm. d) budou obálky za účasti notáře a členů 

výběrové komise otevřeny a bude posouzeno, zda: 

1. předkladatel přihlášky splňuje požadavky na účastníka výběrového řízení podle bodu 
7 písm. a),  

2. přihláška je zpracována a obsahuje všechny náležitosti podle části III.  
 
Otevírání obálek se může zúčastnit nejvýše jeden zástupce každého předkladatele 
přihlášky, který se prokáže zmocněním. 

b) V případě, že přihláška nesplňuje požadavky podle písmene a) a má drobné formální 
nedostatky, vyzve Úřad v souladu s § 45 odst. 2 správního řádu předkladatele přihlášky 
k  bezodkladnému odstranění těchto nedostatků. 

c) Přihlášky, které splňují všechny náležitosti podle tohoto vyhlášení, postupují do další 
části výběrového řízení, v níž bude výběrová komise hodnotit žádosti předložené 
v přihláškách podle kritérií uvedených v bodu 9. 

 
 

V. HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ  
 

Při hodnocení předložených žádostí výběrovou komisí budou použita stanovená 
hodnotící kritéria v jejich pořadí podle bodu 9 písm. a) až d) tak, že každé následující 
kritérium bude pro hodnocení použito v případě, kdy nebude nejlepší žádost vybrána na 
základě hodnocení kritéria předcházejícího. Při výběru nejlepší žádosti o udělení práva 
k využívání rádiových kmitočtů uvedených v bodě 5 písm. b) bude výběrová komise 
postupovat následujícím způsobem: 

a) Výběrová komise doporučí udělení práva k využívání rádiových kmitočtů předkladateli 
přihlášky, jehož přihláška byla hodnocena a který nabídl nejvyšší výši poplatku podle 
bodu 9 písm. a). 

b) V případě, že při hodnocení podle písmene a) budou zjištěny dvě nebo více žádostí se 
shodnou nabízenou nejvyšší výší poplatku, doporučí výběrová komise z těchto přihlášek 
udělení práva k využívání rádiových kmitočtů tomu předkladateli přihlášky, který nabídl 
nejdřívější dobu zahájení využívání rádiových kmitočtů podle bodu 9 písm. b).  

c) Pokud doba zahájení využívání rádiových kmitočtů bude shodná u žádostí hodnocených 
podle písmene b), doporučí výběrová komise udělení práva k využívání rádiových 
kmitočtů pro celoplošné přidělení předkladateli přihlášky, který nabízí vyšší 
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predpokládané investicní náklady na výstavbu a rozvoj verejné komunikacní síte spojené
s využitím požadovaných rádiových kmitoctu podle bodu 9 písmo c).

d) V prípade, že výše predpokládaných investicních nákladu bude shodná u všech prihlášek
hodnocených podle písmene c), doporucí výberová komise udelení práva k využívání
rádiových kmitoctu tomu predkladateli prihlášky, u nehož se výberová komise hlasováním
vetšinou všech svých clenu usnesla, že nejlépe splnuje technické, odborné a financní
predpoklady k využívání pridelených rádiových kmitoctu podle bodu 9 písmo d).

Výberová komise má právo od príslušného predkladatele prihlášky kdykoliv
v prubehu výberového rízení vyžadovat potrebná vysvetlení.

VI. VÝBER

a) Výberová komise po provedeném hodnocení žádostí predloží Úradu zprávu o jeho
prubehu a záverecné doporucení pro výber nejlepší žádosti. Zpráva bude obsahovat
prehled všech obdržených prihlášek a v nich obsažených nabídek, hodnocení a poradí.
Tuto zprávu podepisují všichni clenové výberové komise a predají ji s veškerými
podklady Úradu.

b) Po predání zprávy podle písmene a) rozhodne predseda Rady Úradu o výsledku
výberového rízení postupem podle § 21 zákona a § 146 správního rádu a rozhodnutí
oznámí predkladatelum prihlášek v souladu se správním rádem.

c) Na základe výsledku výberového rízení rozhodne predseda Rady Úradu do 30 dnu po
zaplacení poplatku podle bodu 6 o udelení prídelu rádiových kmitoctu podle § 22
zákona.

d) V prípade, že by se predkladateli prihlášky, kterému má být prídel rádiových kmitoctu
udelen, tohoto prídelu z jakéhokoliv duvodu vzdal, nebo nezaplatil do 15 dnu ode dne
dorucení výzvy k zaplacení poplatek podle bodu 6, nebude v rámci výberového rízení
prídel rádiových kmitoctu udelen.

VII. ZÁVER

Úrad zprávu o prubehu a výsledcích výberového rízení podle § 21 odst. 7 zákona
vcetne oduvodnení uverejní nejpozdeji do 30 dnu od jeho ukoncení. Ukoncením výberového
rízení se rozumí nabytí právní moci rozhodnutí podle cásti VI. písmo c).

PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady

Ceského telekomunikacního úradu
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