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OTÁZKY A ODPOVĚDI 

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

zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací 
 
(Jednání se zájemci o účast ve výběrových řízeních, Praha 23. listopadu 2010) 
 
 
I. Odpovědi na předem zaslané otázky zájemců o účast ve výběrových řízeních 
 
1. 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 (i) v případě podání více přihlášek k výběrovým řízením na udělení práva pro 
využívání rádiových kmitočtů pro zajištění krajské sítě elektronických komunikací pro 
poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních 
multimediálních aplikací ve více krajích lze předložit předmětné doklady uvedené 
v písmenech d) až f) pouze k jedné přihlášce a v dalších přihláškách pouze uvést tuto 
skutečnost případně (ii) podat více přihlášek v jedné zapečetěné obálce nebo jiném 
vhodném obalu společně a doklady uvedené v písmenech d) až f) v jednom společném 
originálu pro všechny přihlášky? 

 
 Odpověď: 

Ad (i): Ano, v případě podání více přihlášek lze předmětné doklady předložit pouze k jedné 
přihlášce a v dalších přihláškách pouze uvést tuto skutečnost.  
Ad (ii): V souladu se zněním vyhlášení jednotlivých výběrových řízení je nutno každou přihlášku 
podat v samostatné zapečetěné a stanoveným způsobem označené obálce. 

 
 
2.  Pro vyloučení pochybnosti je pod zajištěním možnosti příjmu rozhlasového digitálního 

vysílání obyvatel Královéhradeckého kraje zahrnuto i zajištění možnosti příjmu 
rozhlasového digitálního vysílání pro město Hradec Králové jak vyplývá z počtu obyvatel 
uvedených v části 5. c) dle výsledků posledního sčítání lidu (2001)? 

 (Identické otázky byly položeny pro krajská města dalších 12 krajských přidělení.) 
 

IČ: 70106975 



 Odpověď: 

Ano, předmětný kmitočtový blok je možné využívat pro zajištění možnosti příjmu rozhlasového 
digitálního vysílání obyvatel celého kraje včetně příslušného krajského města. Proto je i možnost 
příjmu v krajském městě zahrnuta pod možnost příjmu obyvatel příslušného kraje. 
 
 

3. Na základě Českým telekomunikačním úřadem často zdůrazňovaného principu 
nediskriminace (naposledy např. v návrhu dokumentu "Postup Českého telekomunikač-
ního úřadu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu 
poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012") si dovolujeme 
vznést dotaz na důvod omezení, že držitel přídělu 

 (i) pro Královéhradecký kraj se nebude moci zúčastnit výběrového řízení na udělení 
práva pro využívání rádiových kmitočtů pro zajištění krajské sítě elektronických 
komunikaci pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání 
a mobilních multimediálních aplikací pro městské přidělení "Hradec Králové " v pásmu L, 

 (identicky uvedeno dalších 12 městských přidělení.) 
 Stanovením podmínky vyloučení žadatele z dalších výběrových řízení organizovaných 

Úřadem v je podle našeho názoru diskriminační, neboť již dopředu vytváří nerovné 
podmínky mezi budoucími soutěžiteli. 

 
 Odpověď: 

ČTÚ v této skutečnosti nevidí diskriminaci, ale naopak posílení trhu. Tato podmínka vylučuje 
možnost získání více skupinových přidělení pro jeden subjekt na shodném území. Vzhledem 
k tomu, že v případě získání přídělu pro krajské přidělení je zajištěna možnost rozhlasového 
digitální vysílání pro obyvatele i na území příslušného krajského města, může držitel krajského 
přídělu v rámci svého přídělu pokrýt i krajské město, tedy stejné území jako na základě městského 
přidělení. Držitel má tedy přístup ke spektru i pro pokrytí krajského města. 
 
 

4. U vyhlášení výběrového řízení na udělení práva pro využívání rádiových kmitočtů pro 
zajištění krajské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského 
digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v Jihočeském kraji 
v L pásmu si dovoluje upozornit, že je uvedená nesprávně řádově minimální částka. 

 
 Odpověď: 

K této tiskové chybě došlo pouze v textu zveřejněném v Telekomunikačním věstníku. Na 
elektronické desce ČTÚ je uvedena správná minimální výše částky 62 000 Kč. Oprava bude 
v Telekomunikační věstníku provedena. 

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

 
5. Proč nekorespondují vyhlášená výběrová řízení se zákonem č. 231/2001 Sb., 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění čl. 
II zákona č. 235/2006 Sb., v němž se stanoví, že analogové vysílání je možné do 2025, 
přičemž doba přídělu ve výběrových řízeních je stanovena na 10 let, tedy na dobu kratší? 

 



 Odpověď: 

Úřad považuje stanovenou dobu platnosti přídělu přiměřenou předpokládaným službám 
elektronických komunikací, které mohou být na uvedených kmitočtech poskytovány. Předmětné 
rádiové kmitočty nejsou určeny výhradně pro digitální rozhlasové vysílání, ale mohou být využity 
rovněž pro mobilní multimediální aplikace. Stanovená doba platnosti přídělu uvedená ve vyhlášení 
výběrového řízení odpovídá době stanovené ve vyhlášení výběrového řízení pro celoplošné 
přidělení, které již proběhlo. Tato délka doby platnosti přídělu, která byla konzultována v rámci 
principů výběrového řízení, kde nebyla rozporována, bude stanovena i v případě vyhlášení 
výběrového řízení pro městská přidělení. Úřad rovněž vychází z předpokladu, že souběh 
digitálního a analogového vysílání musí probíhat dost dlouhou dobu, a potřeba vázat dobu 
platnosti přídělu s koncem analogového vysílání není proto odůvodněná. Mimoto připravovaná 
novela zákona o elektronických komunikacích vytvoří prostor pro možnost přednostního udělení 
nového přídělu po uplynutí doby jeho původnímu držiteli nebo pro pokračování provozování 
vysílacích zařízení po skončení platnosti přídělů či omezení počtu práv na základě individuálních 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 


