
Oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na rozšíření telekomunikačních licencí ke
zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí ve standardu GSM

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“)  oznamuje podle § 19 zákona č.
151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb.
(dále jen „zákon“), tímto záměr vyhlásit výběrové řízení na rozšíření telekomunikačních
licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí ve standardu GSM
(dále jen „sítí GSM“) o disponibilní kmitočty z pásma 900 MHz.

a) Důvody pro vyhlášení výběrového řízení
1. V nedávné době došlo k uvolnění pěti kmitočtů  z pásma  900 MHz, určeného   pro  sítě

GSM, od využívání jinými radiokomunikačními službami. Uvolněny byly  kmitočty
z úseku spektra 913,0 / 958,0 – 913,6 / 958,6 MHz, tj. kanály č. 115 – 118 a kmitočet
894,2 / 939,2 MHz  tj. kanál č. 21.

2. Využití uvolněných kmitočtů pro rozšíření sítí GSM je v souladu s plánem přidělení
kmitočtových pásem – národní kmitočtovou tabulkou a představuje nejefektivnější způsob
využití těchto kmitočtů pro poskytování veřejné telefonní služby  prostřednictvím veřejné
mobilní telekomunikační sítě.

3. Využití uvolněných kmitočtů pro výše uvedený  účel je žádoucí i z hlediska uspokojení
požadavků na další rozvoj a dodržení požadovaných kvalitativních parametrů sítí GSM při
neustále narůstajícím počtu účastníků.

4. O přidělení dalších kmitočtů pro své sítě GSM požádali všichni tři provozovatelé GSM, tj.
společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o., RadioMobil a.s. a Český Mobil a.s.  S ohledem na
omezený počet disponibilních kmitočtů je proto jediným řešením rozhodnout v souladu s
§ 19 odst. 1 zákona o telekomunikacích o způsobu  rozdělení disponibilních  kmitočtů
formou výběrového řízení.

5. Navrhují se následující principy výběrového řízení:
5.1  Do výběrového řízení se budou moci přihlásit držitelé telekomunikačních licencí ke

zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu GSM.
5.2 O přidělených kmitočtech bude ve výběrovém řízení rozhodováno formou losování.

O každém z pěti disponibilních kmitočtů bude losováno zvlášť.
5.3 Losování bude řídit řídící výbor za účasti notáře.
5.4 Podmínkou doplnění příslušnému provozovateli GSM vylosovaných kmitočtů do

licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě ve standardu GSM
bude úhrada poplatku za právo využívat tyto kmitočty po celou dobu platnosti
licence. Výše poplatku bude odvozena od výše již zaplacených poplatků  za právo
využívat kmitočtové spektrum pro sítě GSM a bude stanovena v podmínkách
výběrového řízení.

5.5 Doplněním vylosovaných kmitočtů do licence ke zřizování a provozování veřejné
telekomunikační sítě ve standardu GSM a úhradou poplatku  za právo jejich
využívání podle bodu 5.4 nebude dotčena povinnost příslušných provozovatelů
GSM požádat o doplnění těchto kmitočtů do povolení k provozování vysílacích
rádiových zařízení podle § 57 zákona o telekomunikacích a  platit za udělení tohoto
povolení poplatky podle nařízení vlády č. 181/2000 Sb., kterým se stanoví výše
poplatků za  přidělené kmitočty a za přidělená čísla.

6. Výběrové řízení bude zahájeno dnem zveřejnění vyhlášení na úřední desce Úřadu a na
webové stránce Úřadu http://www.ctu.cz/.  Vyhlášení výběrového řízení bude rovněž
oznámeno v Telekomunikačním věstníku.

7. Podrobný časový harmonogram a další podmínky výběrového řízení budou stanoveny
v podmínkách výběrového řízení.

http://www.ctu.cz/


b) Doba, do kdy potrvají důvody, které vedly k záměru vyhlásit výběrové řízení
V současné době  nelze předpokládat, že by se situace v dostupnosti dalších kmitočtů
GSM z pásma 900 MHz v blízké budoucnosti zlepšila.

c)   Lhůta pro vyjádření stanoviska
      Vyjádření k tomuto záměru je možno zasílat Úřadu do 30. června 2002. Na později

zaslaná vyjádření nebude možno brát zřetel.
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