
Harmonogram Výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových 
kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz, 
které Český telekomunikační úřad vyhlásil dne 8. února 2016 
verze k 29. únoru  2016 

Ozn. Aktivita Lhůta Termín 

a. Vyhlášení výběrového řízení - po 8. února 2016 

b. Lhůta pro doručení otázek dle kapitoly 3, písm. (e) 
Vyhlášení 

14 kalendářních dní  
od (a) 

po 22. února 2016 

c. Zveřejnění odpovědí na otázky dle písmene (b) 7 kalendářních dní od 
skončení lhůty dle (b) 

po 29. února 2016 

d. Lhůta pro doručení Žádostí o udělení práv k využívání 
rádiových kmitočtů v souladu s kapitolou 8.4 Vyhlášení 

1,5 měsíce  
od (a) 

út 22. března 2016 
do 12:00 hod. 

e. Otevírání obálek s podanými Žádostmi pracovní den následující 
po skončení lhůty dle (d) 

st 23. března 2016  
v 9:00 hod.  

v sídle Úřadu 

 

Další předběžný harmonogram výběrového řízení 
Ozn. Aktivita Lhůta Termín 

f. Hodnocení Žádostí podle kapitoly 8.7 Vyhlášení 
Vydání rozhodnutí o vyřazení z účasti na výběrovém řízení 
z důvodu nesplnění podmínek účasti ve výběrovém řízení 

a potvrzení Žadatelů, kteří splnili podmínky účasti ve 
výběrovém řízení 

14 dní od (d) st 6. dubna 2016 

g. Pozvání do aukční části výběrového řízení (Aukce) se 
sdělením termínu školení Účastníků aukce a termínu 

realizace zkušební aukce 

1 den od zveřejnění 
seznamu Žadatelů, kteří 

se mohou účastnit Aukce 
podle kapitoly 8.7 

Vyhlášení 

čt 7. dubna 2016 

h. Školení účastníků aukce, provedení  
zkušební aukce a její vyhodnocení 

do 15 dní od (g) pá 22. dubna 2016 

i. Pozvání do Aukční fáze do 3 dní od (h) po 25. dubna 2016 

j. Zahájení Aukční fáze do 2 dní od (i) st 27. dubna 2016 

O harmonogramu dalších kroků ve Výběrovém řízení bude Úřad informovat následně. 
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