
 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ  ÚŘAD  

TISKOVÁ ZPRÁVA  

ČTÚ přijímá připomínky k návrhu aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz 
 
Praha, 5. března 2015 – Český telekomunikační úřad zahajuje veřejnou konzultaci nad 
návrhem podmínek aukce rádiových kmitočtů v pásmu 3,7 GHz. Pro stávající operáto-
ry návrh počítá se spektrálním limitem 40 MHz, zatímco novým zájemcům má být vy-
hrazeno spektrum o dvojnásobné velikosti. Dražit se bude 5 abstraktních bloků 
z kmitočtového úseku 3600 až 3800 MHz, každý o velikosti 40 MHz. 

Minimální vyvolávací cena jednoho bloku je navržena na 17 milionů korun. Příděly mají být 
uděleny na 15 let a na vydražených kmitočtech bude možné vybudovat celoplošné sítě pro 
služby vysokorychlostního internetu.  

Zájemce se zaváže k tomu, že do dvou let síť spustí v komerčním provozu a do pěti let za-
čne využívat celý rozsah přidělených kmitočtů. „Vedle podpory hospodářské soutěže 
v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu mají podmínky aukce zaručit, že 
s přiděleným spektrem budou operátoři hospodařit efektivně,“ říká předseda Rady ČTÚ Ja-
romír Novák s odkazem na další z podmínek, podle které držitel přídělu o velikosti 40 MHz 
musí do pěti let pokrýt čtvrtinu malých obcí od dvou do pěti tisíc obyvatel alespoň 30 % lidna-
tějších obcí, a to minimálně z 20 okresů. Pro vydražitele dvojnásobně široké části pásma 
platí, že ve stejné lhůtě bude muset pokrýt alespoň 40 % malých obcí a 45 % obcí nad 5000 
obyvatel, a to přinejmenším z 30 okresů.  

Zájemce o kmitočty bude rovněž vázán po dobu 5 let poskytovat velkoobchodní nabídku 
služeb, které budou na vydražených kmitočtech poskytovány, a do 6 měsíců od spuštění 
komerčního provozu musí zveřejnit referenční nabídku. 

Připomínky k návrhu je možné ve veřejné konzultaci uplatnit do 5. května 2015. 
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