
HARMONOGRAM

Výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění 

veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, 

které Český telekomunikační úřad vyhlásil dne 12. července 2012

(aktualizovaná verze k 29. listopadu 2012)

Již uskutečněné aktivity

Ozn. Aktivita Lhůta
Datum

provedení aktivity 

a. Vyhlášení výběrového řízení - 12. července 2012

b.
Lhůta pro doručení otázek dle kapitoly 3.4, 

písm. (e) Vyhlášení

21 kalendářních dní 

od (a)
2. srpna 2012

c. Zveřejnění odpovědí na otázky dle písmene (b)
4 kalendářní dny od 

skončení lhůty dle (b)
6. srpna 2012

d.

Lhůta pro doručení žádostí o udělení práv 

k využívání rádiových kmitočtů v souladu 

s kapitolou 6 Vyhlášení

60 kalendářních dní 

od (a)
10. září 2012 

e. Otevírání obálek s podanými žádostmi
pracovní den následující po 

skončení lhůty dle (d)
11. září 2012 

f.

– Hodnocení žádostí podle kapitoly 6.8 

Vyhlášení

– Vydání potvrzení a zápisu do aukce 

žadatelům, kteří splnili podmínky účasti 

ve výběrovém řízení

30 dní od (d) 5. října 2012

g.

Pozvání do aukční části výběrového řízení 

(Aukce) se sdělením termínu školení účastníků 

aukce a termínu realizace zkušební aukce

do 2 pracovních dnů od 

zveřejnění seznamu 

žadatelů, kteří se mohou 

účastnit Aukce podle 

kapitoly 6.8 Vyhlášení

9. října 2012

(seznam byl zveřejněn 

5. října 2012)

h.
Školení účastníků aukce, včetně provedení 

2 cvičných aukcí a jejich vyhodnocení
do 28 dní od (g)

od 16. října 

do 9. listopadu 2012

i. Pozvání do Aukční fáze do 3 dní od (h) 9. listopadu 2012

j. Zahájení elektronické Aukční fáze do 14 dní od (i) 12. listopadu 2012

Další předběžný harmonogram výběrového řízení

- je uveden jen ve lhůtách navazujících na provedení předchozích aktivit -

Ozn. Aktivita Lhůta

k. Oznámení výsledků elektronické Aukční fáze
do 3 pracovních dní od ukončení elektronické Aukční 

fáze 



l.
Výzva k předložení nabídky na přednostní 

právo výběru úseků rádiových kmitočtů
v den (k)

m.

Lhůta pro doručení nabídek na získání 

přednostního práva výběru úseků rádiových 

kmitočtů

do 14 dní od (l)

n.

Otevírání obálek s nabídkami na přednostní 

právo výběru dle bodu (m) a zveřejnění pořadí 

přednostního výběru úseků rádiových kmitočtů

pracovní den následující po skončení lhůty dle (m)

o.

Oznámení výzvy k účasti na výběru úseků 

rádiových kmitočtů s určením data a místa, kdy 

se bude výběr konat

v den (n)

p. Rozdělení rádiových kmitočtů vítězům aukce
do 5 pracovních dní 

od (o)

q.

Oznámení o rozdělení úseků rádiových 

kmitočtů na základě výsledků Aukční části a 

ukončení Aukce

 v den (p)

r.
Zveřejnění zprávy Úřadu o průběhu a 

výsledcích výběrového řízení
do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení




