
 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ  ÚŘAD  

TISKOVÁ ZPRÁVA  

Začala aukce kmitočtů pro sí tě LTE  

Praha, 11. listopadu 2013 – Začalo první aukční kolo výběrového řízení na vol-
né kmitočty pro sítě LTE. Pět přihlášených účastníků (v pořadí doručených žá-
dostí jde o společnosti Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic 
a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., Revolution Mobile a.s. a SAZKA Tele-
communications a.s.) může podávat své nabídky na kmitočty pro budování vy-
sokorychlostních mobilních sítí, a to ve třech kmitočtových pásmech – 800 
MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. 

Účastníci přistupují vzdáleně k elektronickému aukčnímu systému a podávají své nabídky na 
jednotlivé aukční bloky. Přihazovat mohou vždy 5 % vyvolávací ceny. Aukce probíhá 
v pracovních dnech mezi 9. a 17. hodinou, každý den je naplánováno 8 aukčních kol (v první 
dva dny aukce pouze 3, resp. 4 kola denně). Na příhoz mají účastníci v každém kole 20 mi-
nut. Každé kolo aukční systém vyhodnotí a pošle účastníkům zprávu o jeho výsledku. 

Účastníci po celou dobu elektronické aukční fáze výběrového řízení vystupují pod fiktivním 
označením. Je tím podpořena maximální anonymita vůči ostatním soutěžitelům i vůči ČTÚ. 

Elektronický aukční systém pro ČTÚ připravila a v průběhu aukce na svém serveru provozu-
je rakouská společnost AlladinIT. Jedná se o distribuované řešení, kdy k aukčnímu serveru 
po zabezpečených linkách přistupuje jak aukcionář (ČTÚ), tak i účastníci vzdáleně ze svých 
prostor.  

Počet aukčních kol a tím i délka aukce závisí na aktivitě účastníků. Dražba končí podle pra-
videl stanovených Aukčním řádem ve chvíli, kdy se vyrovná nabídka s poptávkou a budou 
splněny další stanovené předpoklady týkající se např. uplatnění práva stažení nabídky nebo 
vynechání aukčního kola. Podle odhadu ČTÚ by aukční (elektronická) fáze výběrového říze-
ní měla skončit do konce letošního roku.  
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