
Informace o ukončení aukční části výběrového řízení a o rozdělení rádiových 
kmitočtů získaných v rámci aukce Vítězům aukce 

 
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že dne 19. července 2016 byla 

provedena druhá fáze aukční části výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových 
kmitočtů v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz – Rozdělení kmitočtů, čímž byla celá aukční část 
výběrového řízení ukončena. Vzhledem k tomu, že na zaslanou výzvu Úřad neobdržel žádnou 
dohodu Vítězů aukce o rozdělení abstraktních Aukčních bloků, byly abstraktní Aukční bloky 
přiřazeny k jednotlivým konkrétním úsekům rádiových kmitočtů postupem podle kapitoly 5 
Aukčního řádu. 

 
Na základě ustanovení kapitoly 5 Aukčního řádu přidělil Úřad abstraktní Aukční 

bloky  jednotlivým konkrétním úsekům rádiových kmitočtů následovně: 
1. Pásmo 1800 MHz: 

- Vzhledem k tomu, že společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen 
„společnost T-Mobile)“ nezískala žádný blok z Aukční kategorie A, odrážka první 
bodu 3 písm. a) kapitoly 5 Aukčního řádu se neuplatnila; 

- Podle bodu 3 písm. a) odrážky druhé kapitoly 5 Aukčního řádu byl přidělen 
kmitočtový úsek A-1 společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen „společnost O2“); 

- Vzhledem k tomu, že společnost T-Mobile nezískala kmitočtový úsek A-1, odrážka 
třetí bodu 3 písm. a) kapitoly 5 Aukčního řádu se neuplatnila; 

- Podle bodu 3 písm. a) odrážky čtvrté kapitoly 5 Aukčního řádu byl přidělen 
kmitočtový úsek B-1 společnosti O2; 

- Vzhledem k tomu, že společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen 
„společnost Vodafone“) nezískala kmitočtový úsek A-2, odrážka pátá bodu 3 písm. 
a) kapitoly 5 Aukčního řádu se neuplatnila; 

- V návaznosti na předcházející byl podle bodu 3 písm. b) kapitoly 5 Aukčního řádu 
přidělen kmitočtový úsek A-2 společnosti O2 a kmitočtový úsek B-2 společnosti 
Vodafone; 

- Vzhledem k tomu, že podle ustanovení bodu 3 písmen a) a b) kapitoly 5 Aukčního 
řádu byly přiřazeny všechny kmitočtové úseky v pásmu 1800 MHz, ustanovení 
bodu 3 písm. c) Aukčního řádu se neuplatnilo. 

2. Pásmo 2600 MHz: 
- Podle bodu 3 písm. d) odrážky první kapitoly 5 Aukčního řádu byl přidělen 

kmitočtový úsek D-2 společnosti O2; 
- Podle bodu 3 písm. d) odrážky druhé kapitoly 5 Aukčního řádu byl přidělen 

kmitočtový úsek D-1 společnosti T-Mobile;  
- Vzhledem k tomu, že podle ustanovení bodu 3 písm. d) kapitoly 5 Aukčního řádu 

byly přiřazeny všechny kmitočtové úseky v pásmu 2600 MHz, ustanovení bodu 3 
písm. e) se neuplatnilo. 

 
Identifikaci vítězných Žadatelů, identifikaci úseků rádiového spektra, které získali 

jednotliví žadatelé – Vítězové aukce v rámci jednotlivých kmitočtových pásem (aukčních 
kategorií) a ceny za všechny získané úseky kmitočtů rádiového spektra přidělené na základě 
tohoto výběrového řízení uvádějí následující tabulky: 

O2 Czech Republic a.s.: 

Kmitočtové pásmo 
Získané kmitočtové úseky Celková cena 

(mil. Kč) 

1800 MHz 

1805,1–1805,3 / 1710,1–1710,3 MHz 

1 472,05 
1842,3–1850,0 / 1747,3–1755,0 MHz 

1855,0–1857,9 / 1760,0–1762,9 MHz 

2600 MHz 2595,0–2620,0 MHz 



 

T-Mobile Czech Republic a.s.: 

Kmitočtové pásmo 
Kmitočtový úsek Celková cena 

(mil. Kč) 

2600 MHz 
2680,0–2690,0 / 2560,0–2570,0 MHz 

729,90 
2570,0–2595,0 MHz 

 

Vodafone Czech Republic a.s.: 

Kmitočtové pásmo 
Kmitočtový úsek Celková cena 

(mil. Kč) 

1800 MHz 1850,0–1855,0 / 1755,0–1760,0 MHz 442,00 

 

V aukční fázi byly přiděleny všechny nabízené kmitočtové úseky. Žádný z Účastníků 
aukce se o rádiové kmitočty neucházel neúspěšně. 

V souladu s Vyhlášením výběrového řízení Úřad vyzve úspěšné Žadatele k zaplacení 
Celkové ceny a po její úhradě rozhodne předseda Rady Úřadu o udělení příslušných přídělů 
rádiových kmitočtů, čímž bude výběrové řízení ukončeno. 


