
 
LOSOVACÍ ŘÁD 

 
pro výběr umístění bloků rádiových kmitočtů ve výběrovém řízení pro příděly 
rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve 
standardu GSM 
 
 
 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Uřad“) stanoví k provedení losování o 
umístění bloků rádiových kmitočtů podle bodu 16 Vyhlášení výběrového řízení čj. 12 
636/2009-613 (dále jen „Vyhlášení“) tento Losovací řád. 
 

 

Článek 1 
(1) Losování řídí předseda výběrové komise ustavené podle bodu 2 písm. d) 

Vyhlášení. 

(2) Úkony losování, které neprovádějí předkladatelé přihlášek provádí předseda 
výběrové komise. 

(3) Losování se účastní: 

a) předseda výběrové komise,  

b) jeden zástupce každého předkladatele přihlášky, který byl předkladatelem 
přihlášky určen podle bodu 11 písm. b) Vyhlášení, 

c) přizvaný notář. 

Losování se mohou také zúčastnit ostatní členové a tajemník výběrové komise. 

(4) Řádný průběh a soulad losování s tímto Losovacím řádem osvědčuje přizvaný 
notář. 

  

 
Článek 2 

(1) Pro losování se použijí tři listy papíru stejného typu, velikosti a barvy, na 
kterých je jednostranně vyznačeno vždy jen jedno z čísel 1, 2 a 3. 

(2) Každé z čísel podle odstavce 1 může být k vyznačení na papír pro losování 
použito pouze jedenkrát. 

(3) Označení všech papírů pro losování čísly bude před losováním předvedeno 
účastníkům losování. 

(4) Po předvedení podle odstavce 3 budou papíry pro losování přeloženy alespoň 
dvakrát tak, aby způsob i počet přeložení byl v případě všech papírů pro losování stejný, a 
aby nebylo možno pohledem zjistit vyznačené číslo.  

(5) Po přeložení budou papíry pro losování umístěny jednotlivě do  plastových 
pouzder identického typu, které budou následně vloženy do látkového sáčku.  
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Článek 3 
(1) Předseda Výběrové komise oznámí před zahájením losování zástupci 

předkladatelů přihlášek pořadí losování stanovené podle bodu 16 písm. a) Vyhlášení.  

(2) Zástupci předkladatelů přihlášek přistupují k losování jednotlivě na výzvu 
předsedy Výběrové Komise a v pořadí podle odstavce 1. 

(3) Zástupci předkladatelů přihlášek provádí losování postupným výběrem 
jednoho z plastových pouzder ze sáčku bez možnosti nahlédnutí do tohoto sáčku a 
následným ukázáním čísla vyznačeného na papíru, který byl umístěn ve vybraném 
plastovém pouzdru. 

(4) Vylosované číslo bude vždy po provedeném losování každého jednotlivého 
zástupce předkladatele přihlášky zapsáno do tabulky losování.  

 

 

Článek 4 
(1) V případě, že některý z předkladatelů přihlášky nezajistí přítomnost svého 

zástupce na losování v den a hodinu podle bodu 4 písm. h) Vyhlášení, provede losování za 
tohoto předkladatele přihlášky předseda výběrové komise. 

(2) V případě, že zástupce předkladatele přihlášky, který se dostavil na losování  
odmítne provést losování, či losování provede v rozporu s tímto losovacím řádem, provede 
losování za tohoto předkladatele přihlášky předseda výběrové komise. 

(3) Skutečnost, že losování bylo provedeno postupem podle odstavce 1 nebo 
odstavce 2 bude vyznačena poznámkou pod tabulku losování a uvedena v notářském 
záznamu podle článku 1 odst. 4 . 

 
 

Článek 5 
(1) Losování končí okamžikem, kdy bude postupem podle tohoto Losovacího 

řádu vylosováno umístění bloků rádiových kmitočtů pro každého předkladatele přihlášky do 
výběrového řízení. 

(2) Tabulka losování podle článku 3 odst. 4 bude po ukončení losování 
podepsána předsedou a dalšími přítomnými členy výběrové komise, notářem a zástupci  
předkladatelů přihlášek, kteří se losování zúčastní. 

 

 

 

 

ČTÚ čj. 12 636/2009-613 
odbor správy kmitočtového spektra 
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