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Ceský telekomunikacní úrad
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Cj. 40 862/2009-613

Zpráva o prubehu a výsledcích výberového rízení pro prídely rádiových kmitoctu
k zajištení verejné mobilní síte elektronických komunikací ve standardu GSM

Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") vydává podle § 21 odst. 7 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"),
zprávu o prubehu a výsledcích výberového rízení pro prídely rádiových kmitoctu k zajištení
verejné mobilní síte elektronických komunikací ve standardu GSM (dále jen "výberové
rízení").

1. Úvod

Výberové rízení bylo vyhlášeno dne 3. brezna 2009, tj. dnem uverejnení Vyhlášení
výberového rízení pro prídely rádiových kmitoctu k zajištení verejné mobilní síte
elektronických komunikací ve standardu GSM cj. 12 636/2009-613 (dále jen "Vyhlášení")
v cástce 5/2009 Telekomunikacního vestníku v souladu s § 125 zákona. Vyhlášení

výberového rízení navázalo na skutecnost, že využívání predmetných kmitoctových úseku
jinými službami již skoncilo, a proto bylo možno tyto úseky pridelit pro systémy a služby GSM
a zajistit tak v souladu s Plánem využití rádiového spektra úcelné využívání príslušných
rádiových kmitoctu.

Cílem výberového rízení bylo v souladu s požadavky § 15 zákona na zajištení
úcelného využívání dotcené cásti rádiového spektra, a pri respektování § 5 a 6
zákona i omezení poctu práv stanoveného Cástí plánu využití rádiového spektra
c. PV-P/10/05.2008-5 pro kmitoctové pásmo 470-960 MHz, pridelit rádiové kmitocty
z uvolnených úseku pásma GSM 900 MHz (dríve oznacovaného jako E-GSM) soucasným
operátorum GSM pro uspokojení jejich oduvodnených potreb dalšího rozvoje existujících sítí
GSM, a soucasne pro vytvorení základních podmínek pro možné budoucí využití pásma
GSM 900 i novými systémy vyšších generací umožnujícími poskytovat širokopásmové
mobilní služby.

Úrad soucasne podle § 21 odst. 1 a 2 zákona stanovil ve Vyhlášení podmínky úcasti ve
výberovém rízení a kritéria hodnocení žádostí obsažených v predkládaných prihláškách do
výberového rízení.

Pro posouzení a hodnocení prihlášek do výberového rízení ustanovil predseda Rady
Úradu výberovou komisi. Výberová komise se sešla celkem na ctyrech zasedáních ve dnech
30. brezna 2009, 23. dubna 2009, 11. kvetna 2009 a 18. kvetna 2009. Ke všem svým
zasedáním vydala výberová komise tiskové zprávy.

Výberová komise posuzovala predložené prihlášky a v nich obsažené nabídky podle
cásti IV. Vyhlášení. Na záver výberová komise zpracovala o prubehu výberového rízení
záverecnou zprávu, kterou v souladu s cástí VI. písmo a) Vyhlášení predala Úradu.

1/4
IC: 70106975



2. Průběh výběrového řízení  

V souladu se stanoveným harmonogramem výběrového řízení bylo dne 10. března 
2009 zveřejněno na internetové stránce Úřadu sdělení o místě a času konání schůzky se 
zájemci o účast ve výběrovém řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné 
mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM; termín této schůzky byl stanoven 
na 30. března 2009. 

Dne 19. března 2009 byl stejným způsobem zveřejněn Losovací řád pro výběr 
umístění bloků rádiových kmitočtů jednotlivých předkladatelů přihlášek a současně ve dnech 
19. a 27. března 2009 byly zveřejněny dvě opravy zjevných písařských chyb v textu 
Vyhlášení. 

Dne 30. března 2009 se v sídle Úřadu konalo jednání se zájemci o účast ve výběrovém 
řízení, na kterém zástupci Úřadu zodpovídali otázky týkající se předmětu a procesu 
výběrového řízení. Jednání se zúčastnili zástupci těchto společností: Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. (dále jen „Telefónica“), T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) 
a Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“). Na toto jednání se zájemci navázalo 
první zasedání výběrové komise, na němž výběrová komise schválila dokumenty upravující 
její činnost.  

 

2.1. Předkládání a otevíráni obálek  

Ve stanoveném termínu do 23. dubna 2009 doručily Úřadu přihlášky do výběrového 
řízení, jejichž součástí byla i žádost o příděl rádiových kmitočtů, a zaplatily stanovený 
účastnický poplatek 10 000 Kč společnosti Telefónica, T-Mobile a Vodafone.  

Dne 23. dubna 2009 proběhlo v sídle Úřadu za účasti notářky a zástupců předkladatelů 
přihlášek otevírání obálek s přihláškami do výběrového řízení. Před otevřením obálek 
výběrová komise konstatovala, že obálky jsou odpovídajícím způsobem nadepsány 
a zapečetěny. Po otevření obálek členové výběrové komise provedli kontrolu úplnosti 
originálu a kopie předložených přihlášek a konstatovali, že všechny tři přihlášky splňují 
náležitosti podle části III., bodů 10 až12 Vyhlášení, a proto postoupily do dalšího posuzování 
a hodnocení.  

Na druhém zasedání výběrové komise, které se konalo tentýž den, výběrová komise 
podle  bodu 14 písm. d) textu Vyhlášení rozhodla, že: 

a)  přihláška společnosti Telefónica má drobný formální nedostatek v dokladování podle 
bodu 11 písm. f) odst. 4 Vyhlášení, a proto podle čl. 14 písm. d) Vyhlášení vyzvala 
předkladatele k jeho odstranění v termínu do 5. května 2009. Tento požadavek 
předkladatel splnil. Tato skutečnost byla ověřena na 3. zasedání výběrové komise. 

b)  přihláška společnosti Vodafone má drobný formální nedostatek v dokladování podle bodu 
11 písm. f) odst. 3 Vyhlášení, a proto podle čl. 14 písm. d) Vyhlášení vyzvala 
předkladatele k jeho odstranění v termínu do 5. května 2009. Tento požadavek 
předkladatel splnil. Tato skutečnost byla ověřena na 3. zasedání výběrové komise. 

 

Výběrová komise dále v případě přihlášky předložené společností T-Mobile rozhodla 
o potřebě podání vysvětlení k prohlášení o zahájení využívání rádiových kmitočtů 
obsaženého v přihlášce. Výběrová komise proto podle bodu 15 Vyhlášení vyzvala tohoto 
předkladatele k předložení písemného vysvětlení v termínu do 5. května 2009 tak, aby bylo 
zcela zřejmé, jaká je doba předpokládaného zahájení využívání rádiových kmitočtů od 
okamžiku udělení přídělu. Tento požadavek předkladatel splnil. Tato skutečnost byla 
ověřena na 3. zasedání výběrové komise.  
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2.2. Hodnocení nabídek  

V období mezi 2. a 3. zasedáním výběrové komise její členové studovali přihlášky 
uložené na Úřadě. Na základě tohoto studia dospěla výběrová komise k názoru, že jednotliví 
zájemci o účast ve výběrovém řízení uvedli požadované údaje k prokázání splnění kritérií 
podle bodu 9 Vyhlášení nestejně. Výběrová komise proto dne 5. května 2009 zaslala 
předkladatelům přihlášek požadavek podle bodu 15 vyhlášení, aby předložili doplňující 
vysvětlení formou odpovědí na identické otázky stanovené výběrovou komisí v termínu do 7. 
května 2009. Současně byli předkladatelé pozváni k projednání požadovaných vysvětlení na 
zasedání výběrové komise dne 11. května 2009. Ve stanoveném termínu všichni 
předkladatelé předložili svá doplňující vysvětlení k zaslaným otázkám. 

Na úvod 3. zasedání výběrové komise dne 11. května 2009 proběhlo ústní jednání se 
zástupci předkladatelů přihlášek, na kterém zástupci společností v pořadí: 1. Telefónica; 
2. T-Mobile; 3. Vodafone prezentovali svá vysvětlení a zodpověděli další doplňující otázky 
členů komise.  

Výběrová komise následně projednala hodnocení jednotlivých žádostí z hlediska 
splnění kritérií pro hodnocení žádosti podle bodu 9 Vyhlášení. Výběrová komise 
konstatovala, že všichni tři zájemci ve své žádosti prokázali splnění kritérií hodnocení žádostí 
stanovených v bodě 9 Vyhlášení a postupují do výběru podle části V. Vyhlášení. 

 

2.3. Výběr umístění bloků rádiových kmitočtů 

Dne 18. května 2009 proběhl v sídle Úřadu za účasti notářky a zástupců předkladatelů 
přihlášek výběr umístění bloků rádiových kmitočtů v předmětných úsecích podle části V. 
Vyhlášení. Výběr byl proveden losováním, a to postupem podle Losovacího řádu, 
vyhlášeného Úřadem dne 19. března 2009. Zástupci předkladatelů přihlášek losovali 
postupně o čísla reprezentující umístění úseků rádiových kmitočtů podle bodu 5 písm. c) 
Vyhlášení v pořadí podle doručení přihlášek do výběrového řízení Úřadu. 

Na základě výsledků provedeného losování a určení umístění bloků rádiových kmitočtů 
podle bodu 16 písm. b) až d) Vyhlášení výběrového řízení získaly společnosti, které 
předložily přihlášky do výběrového řízení, tyto kmitočtové úseky (uvedeno v pořadí doručení 
přihlášek do výběrového řízení): 

a) Společnost Telefónica vylosovala číslo 2 a podle bodu 16 písm. c) Vyhlášení získává 
tedy kmitočtový úsek 885,5-886,9 / 930,5-931,9 MHz. 

b) Společnost T-Mobile vylosovala číslo 3 a podle bodu 16 písm. d) Vyhlášení získává 
kmitočtový úsek 886,9-888,1 / 931,9-933,1 MHz.  

c) Společnost Vodafone vylosovala číslo 1 a podle bodu 16 písm. b) Vyhlášení získává 
kmitočtové úseky 881,9-885,5 / 926,9-930,5 + 889,9-890,1 / 934,9-935,1 MHz.  

 

Průběh losování, jeho soulad s Losovacím řádem a výsledek losování byl ověřen 
notářkou. Na losování navázalo 4. zasedání výběrové komise, která projednala výsledky 
losování a zpracovala závěrečnou zprávu, kterou spolu s dokumentací výběrového řízení 
předala Úřadu.  
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3. Výsledek výberového rízení

Na základe výsledku výberového rízení a zprávy výberové komise informoval Úrad
podle cásti VI. písmo b) Vyhlášení všechny predkladatele, kterí se zúcastnili výberového
rízení, o výsledku výberového rízení a vyzval je k zaplacení poplatku za prídel rádiových
kmitoctu podle bodu 6 Vyhlášení.

V návaznosti na výsledky výberového rízení projedná Úrad žádosti o udelení prídelu
rádiových kmitoctu predložené jednotlivými spolecnostmi v jejich prihláškách do výberového
rízení v príslušném správním rízení. O udelení prídelu rádiových kmitoctu rozhodne
predseda Rady Úradu podle § 22 zákona do 30 dnu po zaplacení poplatku podle bodu 6
Vyhlášení.

PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady

Ceského telekomunikacního úradu
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