
 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ  ÚŘAD

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Do aukce kmitoč tů  pro rychlé mobilní  sí tě  podalo 
př ihlášku 5 zájemců  

 

Praha, 30. září 2013 – Český telekomunikační úřad obdržel přihlášky 5 zájemců 
o účast ve výběrovém řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových 
kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Termín pro odevzdání 
přihlášek do aukce vypršel dnes ve 12.00 hodin. Zájemci v této lhůtě museli 
vedle odevzdání obálek s přihláškami složit na zvláštní účet ČTÚ jistotu v řádu 
sta milionů korun. Její výše se odvíjí od toho, o kolik bloků kmitočtů bude 
operátor soutěžit. 

Z údajů uvedených na doručených obálkách vyplývá, že se do výběrového řízení o kmitočty 
uvolněné digitalizací televizního vysílání přihlásili všichni tři stávající mobilní operátoři a dva 
noví zájemci: společnost Revolution Mobile, a.s., a TASCIANE, a.s.  
 
„ČTÚ od počátku deklaruje, že cílem aukce je vedle vytvoření podmínek pro vstup čtvrtého 
operátora s celostátní působností také rozvoj vysokorychlostního mobilního internetu včetně 
zlepšení pokrytí díky stanoveným rozvojovým kritériím,“ říká předseda Rady ČTÚ Jaromír 
Novák a dodává: „aukce kmitočtů má potenciál na příštích 15 let zásadně změnit trh 
mobilních komunikací při dostatečné infrastrukturní soutěži. V konečném důsledku aukce 
vytvoří i podmínky pro vyšší kvalitu mobilních služeb.“ 
 
Pro nové zájemce o vstup na trh je vyhrazen blok 2 × 10 MHz v pásmu 800 MHz a blok 
2 × 15,8 MHz v pásmu 1800 MHz. Podmínky výběrového řízení jsou přitom nastavené tak, 
aby aukce proběhla rychle a transparentně, bez postranních spekulací, tedy tak, aby 
obyvatelé České republiky co nejdříve mohli těžit z pokrytí kvalitním vysokorychlostním 
internetem.  
 
Obálky s přihláškami do aukce se budou otevírat za účasti notáře, zástupců operátorů a 
členů výběrové komise v úterý 1. října 2013 od 9.00 hodin v sídle ČTÚ. Komise zkontroluje 
splnění formálních náležitostí, případně může vyzvat k opravě či doplnění předložených 
informací. ČTÚ předpokládá, že vlastní proces elektronické aukce začne 11. listopadu 2013. 
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