
 
Principy a podmínky výběrového řízení na udělení práv k využívání 
rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro 

provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání a 
multimediálních aplikací 

 
 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že připravuje výběrové řízení 
na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 1452 až 1479,5 MHz pro zajištění 
sítí elektronických komunikací pro provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání a 
multimediálních aplikací.  

 
Pro výše uvedené účely bude Úřad postupovat podle § 21 zákona č. 127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a při přípravě 
výběrového řízení bude vycházet z následujících principů a podmínek: 
 
 
A. Obecné principy  
 

1. Práva k přiděleným rádiovým kmitočtům mohou být využita pro zajištění sítí 
elektronických komunikací pro provozování zemského digitálního rozhlasového 
vysílání a multimediálních aplikací. Konkrétní standard není předepsán. 

 
2. Práva k rádiovým kmitočtům budou udělena v kmitočtovém pásmu 1452 – 1479,5 

MHz. V tomto kmitočtovém pásmu je Dohodou Konstanca 2007 přiděleno České 
republice 27 skupinových přidělení (1 celoplošné, 13 krajských a 13 pro jednotlivá 
krajská města).  

 
3. V souladu s přílohou PVRS č. PV-P/20/09.2008-08 ČTÚ zamýšlí udělit 27 práv ke 

kmitočtům – vždy jedno právo ke každému skupinovému přidělení podle bodu 2. 
 

4. Výběrové řízení pro všechna práva proběhne formou aukce. V případě rovnosti 
nabídek budou hodnoceny další kritéria podle § 21 odst. 3 Zákona.  

 
 
B. Podmínky účasti (§ 21 odst. 2 Zákona) 

 
Vedle formálních požadavků na podávané přihlášky Úřad předpokládá stanovení 
následujících podmínek účasti ve Výběrovém řízení:  

 
5. Účastníkem výběrového řízení může být pouze podnikatel v elektronických 

komunikacích. 
 

6. Účastník výběrového řízení musí prokázat finanční, technické a odborné předpoklady 
pro využívání rádiových kmitočtů. 

 
7. Účast ve výběrovém řízení bude podmíněna úhradou nevratného účastnického 

poplatku, jehož výše je navrhována na 1000,- Kč. 
 



8. Pro zajištění konkurence budou stanoveny podmínky, které budou vylučovat možnost 
získání více skupinových přidělení pro shodné území. To však nevylučuje možnost 
získat skupinová přidělení v různých územích.  

 
9. Každý zájemce se může ucházet o libovolný počet skupinových přidělení. 

 
 
C. Organizace výběrového řízení 
 

10. Výběrové řízení bude organizováno jako jednokolové, ve třech samostatných 
etapách:  
a) první etapa – celoplošné přidělení,  
b) druhá etapa – krajská přidělení,  
c) třetí etapa – městská přidělení. 
Nabídky budou hodnoceny vždy samostatně pro jednotlivá skupinová přidělení.   

 
11. Subjekt, který získá právo k celoplošnému skupinovému přidělení nemůže obdržet 

práva k přidělením v dalších etapách výběrového řízení. Subjekt, který získá právo ke 
krajskému skupinovému přidělení nemůže obdržet práva pro  městské skupinové 
přidělení, které leží uvnitř krajského přidělení, k němuž získal práva v předchozí 
etapě výběrového řízení. 

 
12. Nabídky zájemců vybraných v předchozích etapách nebudou v dalších etapách 

hodnoceny, pokud se budou týkat skupinového přidělení v území, ve kterém již 
předkladatel nabídky získal právo na udělení skupinového přidělení v předchozí 
etapě výběrového řízení. 

 
13. Pro stanovení pořadí předložených nabídek bude rozhodujícím kriteriem výše 

nabídkové ceny, s tím že první pořadí získá účastník, který předloží nejvyšší 
nabídkovou cenu. 

 
14. Pro případ, že na jedno skupinové přidělení bude předloženo více totožných 

nejvyšších nabídek, bude výběr proveden podle kritérií stanovených v podmínkách 
výběrového řízení v souladu s § 21 odst. 3 zákona.  

 
D. Podmínky spojené s právem k využívání rádiových kmitočtů 
 

15. V rámci vyhlášeného výběrového řízení  hodlá ČTÚ  stanovit následující podmínky 
pro využívání kmitočtů: 

 
a) Držitelé přídělů musí zajistit, aby rádiové sítě provozované v předmětných 

úsecích rádiových kmitočtů splňovaly z technického hlediska podmínky uvedené v 
Dohodě Konstanca 2007, případně podmínky uvedené v dalších dokumentech 
EK, CEPT, ITU, ETSI 1).  

 
b) Držitelé přídělů musí zajistit, že přidělené kmitočty budou efektivně využívány. 

Efektivním využíváním se rozumí zajištění možnosti příjmu alespoň pro 80 % 
obyvatel daného skupinového přidělení pro město, pro 60 % obyvatel daného 
skupinového přidělení pro kraj, resp. pro 40 % obyvatel ČR v případě 
celoplošného skupinového přidělení. 

 
c) Držitel přídělu celoplošného skupinového přidělení musí v případě šíření 

rozhlasového digitálního vysílání oprávněného provozovatele vysílání podle 
                                                 
1) Normy: ETSI 300 401, ETSI TS 102563, ETSI TS 102 428 



zákona č. 231/2001 Sb. na jeho žádost zajistit rozsah pokrytí, který je v souladu 
s platnou autorizací takového žadatele. (Tato podmínka má zajistit, že rozsah 
vysílací sítě bude v souladu s podmínkami stanovenými provozovateli vysílání 
licencí nebo zvláštním právním předpisem 2).) 

 
d) Držitel přídělu musí zajistit využívání přidělených kmitočtů v rozsahu podle písm. 

b) nejdéle do šesti měsíců od výzvy oprávněného žadatele, nejpozději však do 
dvou let od data udělení přídělu rádiových kmitočtů.  

 
e) Pokud využívání přidělených kmitočtů nebude v uvedených termínech a ve 

stanoveném rozsahu zajištěno, pozbude příděl platnosti. 
 

 
E. Výše poplatku za udělení práv k využívání rádiových kmitočtů 
 

Úřad předpokládá, že: 
 

16. Minimální nabídková aukční cena za skupinové přidělení bude pro jednotlivá 
skupinová přidělení stanovena v závislosti na počtu obyvatel, kteří náleží příslušnému 
skupinovému přidělení s využitím koeficientu podle bodu 17. Vyhlášená minimální 
nabídková cena však může být proporcionálně zvýšena nebo snížena.  

 
17. Základní koeficient počet obyvatel/Kč je stanoven následovně:  

a) 500,- Kč za 10 000 obyvatel pro celoplošné skupinové přidělení, 
b) 1000,- Kč za 10 000 obyvatel pro krajská a městská skupinová přidělení, 
(výpočet bude uvažován se zarovnáním na celistvé desetitisíce obyvatel). 
 

 
F. Doba platnosti přídělu rádiových kmitočtů 

 
18. Práva k předmětným kmitočtům budou udělena na 10 let. 
 

 
G. Předpokládaný termín vyhlášení a ukončení výběrového řízení 
 

Úřad předpokládá, že: 
a) výběrové řízení bude zahájeno do 31. srpna 2009 
b) výběrové řízení bude ukončení do 31. prosince 2009. 

 
 

Úřad vyzývá všechny dotčené subjekty, aby svá případná stanoviska nebo 
připomínky k navrženým principům předložily v termínu do 20. července na elektronickou 
adresu: novakovaj@ctu.cz. Úřad upozorňuje, že se nejedná o konzultaci s dotčenými 
subjekty podle § 130 zákona. 
 
          

Čj.: 54 487/2009-613   
 odbor správy kmitočtového spektra  

                                                 
2) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů  
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