
 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ  ÚŘAD

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Český telekomunikační úřad vyhlašuje aukci volných kmitočtů  

 

Praha, 15. srpna 2013. Český telekomunikační úřad dnes zveřejňuje na své elektronické 
úřední desce a v Telekomunikačním věstníku plnou dokumentaci k výběrovému 
řízení (aukci) na volné rádiové kmitočty v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Úřad 
zveřejněním zahájil proces výběrového řízení.  

 

Dokumentace rovněž obsahuje orientační harmonogram jeho dílčích etap. 

 

„Cíle aukce jsou jasné. Jde nám o rozvoj nových služeb mobilního vysokorychlostního 
internetového připojení, podporu hospodářské soutěže, vytvoření podmínek pro vstup 
dalšího operátora s celostátní působností a o zajištění efektivního využívání kmitočtového 
spektra,“ řekl Jaromír Novák, předseda Rady ČTÚ. „Aukce je připravena tak, aby celý proces 
proběhl rychle a transparentně, bez jakýchkoliv postranních spekulací či snahy o jeho 
prodlužování. To vytvoří předpoklady pro naplnění všech stanovených cílů,“ dodal Jaromír 
Novák.  

 

Přihlášky do aukce mohou být podávány ode dneška až do 30. září. Obálky s přihláškami 
otevře ČTÚ 1. října. Po posouzení obdržených přihlášek bude ČTÚ žadatele informovat 
o splnění, či nesplnění podmínek účasti. Úspěšné žadatele pozve ČTÚ do aukční části. 
Následně proběhne školení účastníků na využívání elektronického aukčního systému a dvě 
zkušební aukce. ČTÚ předpokládá, že samotná aukce volných kmitočtů a následné přiřazení 
konkrétních kmitočtových bloků úspěšným účastníkům aukce proběhnou do konce 
tohoto roku. Poté, co úspěšní uchazeči uhradí cenu za vydražené spektrum, jim ČTÚ udělí 
příslušná oprávnění k jeho využívání. K tomu by mělo dojít na začátku roku 2014. 

 

Dokumentace k aukci je na elektronické úřední desce zveřejněna v českém a anglickém 
jazyce, v Telekomunikačním věstníku pak v českém jazyce. Anglická jazyková verze má 
pouze informativní charakter. Aukce se řídí českým právním řádem. 

 

K tiskové zprávě je přiložena základní informační prezentace náměstka předsedy Rady ČTÚ.  
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