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Doplnění otázek a odpovědí k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů 

k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz 
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel na základě ustanovení kapitoly 3 písm. e) Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových 

kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen „Vyhlášení“) otázky k tomuto textu. Odpovědi na obdržené otázky Úřad zveřejnil 

na svých webových stránkách dne 29. 2. 2016. 

Dne 29. 2. 2016 obdržel Úřad požadavek na upřesnění odpovědi na otázku ke kapitole 15 Vyhlášení, která se týkala umístění kmitočtových bloků v pásmu 1800 MHz po 

uplatnění postupu stanoveného pro přidělení kmitočtů v kapitole 5 Aukčního řádu. Bylo požadováno uvedení přesného umístění kmitočtových bloků v pásmu 1800 MHz pro 

případ, že by společnost Vodafone Czech Republic a.s. získala 2 aukční bloky v aukční kategorii A a společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 2 aukční bloky v aukční kategorii 

B. Dále bylo požadováno poskytnutí jasného popisu postupu přidělení/umístění bloků v návaznosti na text kapitoly 5 Aukčního řádu. 

Pro zajištění maximální transparentnosti Úřad níže znovu uvádí obdrženou otázku a zveřejňuje znění upřesněné odpovědi. 

Text Vyhlášení 

Kapitola Otázka Odpověď 

15 Jak bude vypadat výsledné konkrétní umístění 
kmitočtů v pásmu 1800 MHz po uplatnění postupu 
stanoveného pro přidělení kmitočtů v kapitole 5.3 
a násl. Aukčního řádu, pokud společnost Vodafone 
Czech Republic získá oba aukční bloky A a 
společnost T Mobile Czech Republic oba bloky B? 
Žádáme Úřad pro uvedený příklad o konkrétní 
(názorný) popis postupu a výsledku přidělování 
aukčních bloků na základě kapitoly 5.3 a násl. 
Aukčního řádu, a to i s ohledem na cíl refarmingu 
pásma 1800 MHz. 

K požadavku na uvedení přesného umístění kmitočtových úseků v pásmu 1800 MHz Úřad uvádí, že 
konkrétní umístění kmitočtových úseků pro případ uvedený v dotazu by bylo následující: 

Identifikátor 
kmitočtového 

úseku 

Kmitočtový rozsah 
downlink [MHz] 

Kmitočtový rozsah 
uplink [MHz] 

Přiřazení kmitočtového 
úseku dle uvedeného 

příkladu 

A-1 
1805,1–1805,3 1710,1–1710,3 Vodafone Czech Republic a.s. 

1842,3–1845,0 1747,3–1750,0 Vodafone Czech Republic a.s. 

A-2 1855,0–1857,9 1760,0–1762,9 Vodafone Czech Republic a.s. 

B-1 1845,0–1850,0 1750,0–1755,0 T-Mobile Czech Republic a.s. 

B-2 1850,0–1855,0 1755,0–1760,0 T-Mobile Czech Republic a.s. 

 
K požadavku na poskytnutí jasného popisu postupu přidělení/umístění bloků v návaznosti na text 
kapitoly 5 Aukčního řádu uvádí Úřad následující: 
V případě, že by v pásmu 1800 MHz nedošlo k dohodě Vítězů aukce o přiřazení abstraktních Aukčních 
bloků k jednotlivým konkrétním úsekům rádiových kmitočtů definovaných v rámci předmětu 
Výběrového řízení v kapitole 6.1 Vyhlášení, by byl nejprve podle dle kapitoly 5 bodu 3. písm. a) 
Aukčního řádu, první odrážky přidělen společnosti Vodafone Czech Republic a.s. kmitočtový úsek A-2. 
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Kapitola Otázka Odpověď 

Zbývající ustanovení kapitoly 5 bodu 3. písm. a) Aukčního řádu, stejně jako jeho ustanovení kapitoly 5 
bodu 3. písm. b) by se v uvedeném příkladu neuplatnily.  
Protože by v uvedeném případě nebylo třeba určovat pořadí Vítězů aukce pro jednotlivé kategorie 
Aukčních bloků podle kap. 5 bodu 3 písm. c) Aukčního řádu, byly by zbývající abstraktní Aukční bloky 
přiřazeny ke konkrétním kmitočtovým úsekům v Kategorii aukčních bloků, do které přísluší podle 
kapitoly 6.1 Vyhlášení. 
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