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OTÁZKY A ODPOVĚDI 

k výběrovým řízením na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů  
pro zajištění městských sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření 

zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací 
 
(Jednání se zájemci o účast ve výběrových řízeních, Praha 9. června 2011) 
 
 
I. Odpovědi na předem zaslané otázky zájemců o účast ve výběrových řízeních  
 
1. Jakým způsobem bude ČTÚ garantovat, že v případě přidělení práva k využívání 

rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování 
služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních 
aplikací nedojde ke stejné situaci jako v případě výběrového řízení Čj.: 41 302/2010-613 
na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění krajské sítě elektronických 
komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání 
a mobilních aplikací ve Středočeském kraji a v Praze, kdy byla ČTÚ vydána individuální 
oprávnění pro technicky ekvivalentní kmitočty v LA bloku mimo výběrové řízení a de fakto 
došlo k narušení rovnosti soutěžních podmínek na trhu elektronických komunikací pro 
poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a znehodnocení 
investic vynaložených na ve výběrovém řízení řádně získané rádiové kmitočty pro 
zajištění krajské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského 
digitálního rozhlasového vysílání a mobilních aplikací ve Středočeském kraji a v Praze? 

 
Odpověď: 

K této otázce ČTÚ uvádí, že individuální oprávnění na využívání kmitočtů v L-pásmu 
bude uděleno pro danou oblast (městské přidělení) pouze těm žadatelům, kteří se na 
základě těchto výběrových řízení stanou držiteli přídělů kmitočtů pro městská přidělení. 
Tím nejsou dotčena práva držitelů přídělů pro celoplošné a krajská přidělení. 

 
 
2. Ve vyhlášení jednotlivých výběrových řízení, v části 10, je s požadavky na obsah první 

části přihlášky uvedena i možnost, že 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 čísla jednacího věci, ve které tak bylo učiněno. Lze toto znění interpretovat 
i tak, že v případě podání více přihlášek k výběrovým řízením na udělení práva pro 
využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro 
poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních 
multimediálních aplikací ve více městech lze předložit předmětné doklady uvedené 
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v písmenech d) až f) pouze k jedné přihlášce a v dalších přihláškách pouze uvést tuto 
skutečnost?  

 
Odpověď:  

 Ano, v případě podání více přihlášek lze předmětné doklady předložit pouze k jedné 
přihlášce a v dalších přihláškách pouze uvést tuto skutečnost a odkázat na předmětné 
výběrové řízení. 

 
 
II. Odpovědi na další otázky položené při jednání se zástupci zájemců  
 o účast ve výběrových řízeních: 

 
Další otázky nebyly na jednání položeny. 

 


