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                                                                                                               Praha 13. ledna 2005 
                                                                                                                  Č.j.: 29680/2004-610 
 
 

Vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování 
a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém  pásmu 872 MHz 

 
 Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy 
vyhlašuje podle § 19 odst. 3 a 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o telekomunikacích“), 
výběrové řízení na udělení jedné telekomunikační licence ke zřizování a provozování 
veřejné mobilní širokopásmové telekomunikační sítě  v kmitočtovém pásmu 872 MHz 
(dále jen „síť v pásmu 872 MHz“). Kmitočtovým pásmem 872 MHz se rozumí úsek 
kmitočtového spektra 872 – 875,8 / 917 – 920,8 MHz.     
 Vyhlášení výběrového řízení  navazuje na oznámení o záměru vyhlásit výběrové 
řízení, které  bylo publikováno v částce 12/2004 Telekomunikačního věstníku.  Zásady 
obsažené v tomto  vyhlášení výběrového řízení budou dále rozpracovány v Zadávací 
dokumentaci výběrového řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“), která bude sloužit 
zájemcům o účast ve výběrovém řízení pro přípravu žádostí o udělení telekomunikační 
licence v rámci výběrového řízení (dále jen „žádosti“).  
 Za průběh výběrového řízení odpovídá Úřad, který v souladu s 19 odst. 4 zákona o 
telekomunikacích stanoví k tomuto účelu následující podmínky a postup výběrového řízení a 
způsob hodnocení žádostí: 
 
1. Výchozí podmínky a cíle výběrového řízení 

a) Přílohou č. 10/9.2004 pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz k plánu využití 
kmitočtového spektra (dále jen „Příloha k PVKS“) je kmitočtové pásmo 872 MHz 
určeno pro telekomunikační sítě používající  širokopásmové digitální technologie 
uvedené v  Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(04)06). Za podmínek stanovených v bodu 
2.1 Přílohy k PVKS mají tyto telekomunikační sítě charakter veřejných mobilních 
telekomunikačních sítí.    

b) Cílem výběrového řízení je rozhodnout o provozovateli sítě v pásmu 872 MHz, která  
za podmínky efektivního využívání kmitočtového spektra  vytvoří konkurenci na trhu 
veřejných mobilních širokopásmových služeb pokud jde o rozsah pokrývaného 
území, přenosovou kapacitu sítě a sortiment poskytovaných prostřednictvím sítě  
telekomunikačních služeb.  

c) Síť v pásmu 872 MHz musí z hlediska použité technologie splňovat podmínky 
uvedené v Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(04)06) a v jeho příloze, tj. musí využívat 
technologií uvedených v tomto rozhodnutí nebo jejich ekvivalentů. Ekvivalenty se 
rozumí technologie s obdobným využíváním kmitočtového spektra, tj. s obdobnou 
spektrální maskou, které nezpůsobí vyšší úroveň rušení v sousedících úsecích spektra 
než technologie uvedené.      

 
2.    Předmět výběrového řízení 

a) Předmětem výběrového řízení je udělení jedné telekomunikační licence ke zřizování a 
provozování sítě v pásmu 872 MHz. Kmitočtové pásmo 872 MHz lze pro uvedenou 
síť plně využít, separační kmitočtové úseky bránící vzájemnému rušení sítě v pásmu 
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872 MHz s radiokomunikačními službami v sousedících úsecích spektra leží vně 
kmitočtového pásma 872 MHz. 

b) Telekomunikační licence bude vydána s působností na celé území České republiky. 
Podmínky využívání kmitočtového pásma 872 MHz jsou v Příloze k PVKS. Lokality, 
kde jsou dosud v souladu s bodem 3.1.3 Přílohy k PVKS provozovány necivilní 
prostředky a u nichž se z  uvedeného důvodu vyžaduje kmitočtová koordinace 
s Ministerstvem obrany a případně s jinými uživateli kmitočtového spektra, budou 
specifikovány spolu se zásadami této koordinace v Zadávací dokumentaci a následně 
promítnuty do telekomunikační licence. Výsledky kmitočtové koordinace 
v jednotlivých lokalitách a z toho vyplývající případné omezující podmínky 
provozování základnových stanic a účastnických terminálů budou promítány  do 
povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení a do příslušné generální 
licence, případně do jiných dokumentů vydávaných na základě připravovaného 
zákona o elektronických komunikacích.      

c) Síť v pásmu 872 MHz bude určena pro poskytování telekomunikační služby  
širokopásmového přenosu dat, a to zejména za účelem zprostředkování přístupu 
uživatelů k síti Internet.           

 
3. Účast ve výběrovém řízení 

Výběrového řízení se bude moci účastnit jakákoliv právnická osoba zapsaná do 
obchodního rejstříku, která splňuje podmínky stanovené v § 14 odst. 2 zákona o 
telekomunikacích, zaplatí účastnický poplatek a převezme Zadávací dokumentaci a 
předloží do výběrového řízení platnou žádost.   

 
4. Podmínky výběrového řízení 

a) Výběrové řízení se vyhlašuje dnem zveřejnění tohoto vyhlášení na úřední desce a  
internetové stránce Úřadu (www.ctu.cz), tj. dnem 13. ledna 2005. Text vyhlášení  
bude rovněž zveřejněn v částce 1/2005 Telekomunikačního věstníku, která bude 
vydána dne 24. ledna 2005. 

b) Obecná pravidla výběrového řízení jsou stanovena v § 19 až § 23 zákona o 
telekomunikacích. Specifická pravidla výběrového řízení a jeho průběh jsou 
stanoveny v tomto vyhlášení a dále budou pro potřebu zájemců o účast ve výběrovém 
řízení konkretizovány v Zadávací dokumentaci.  

c) Do výběrového řízení se mohou přihlásit všichni zájemci vyhovující bodu 3 podáním 
žádosti Úřadu. 

d) Pro posouzení a hodnocení žádostí předseda Úřadu ustaví podle § 20 zákona o 
telekomunikacích řídící výbor. 

e) Základním předpokladem účasti ve výběrovém řízení je převzetí Zadávací 
dokumentace. Zadávací dokumentaci bude možno převzít na Úřadě v odboru regulace 
telekomunikačních sítí a služeb dne 19. ledna 2005 po předchozím zaplacení 
účastnického poplatku ve výši 50 000 Kč podle písm. f) a g). Zadávací dokumentace 
poskytne zájemcům o účast ve výběrovém řízení podrobnější informace o 
podmínkách výběrového řízení, o udělované telekomunikační licenci, o podmínkách 
provozování sítě v pásmu 872 MHz v ČR a o poskytování telekomunikačních služeb 
jejím prostřednictvím. Zadávací dokumentace dále stanoví konkrétní požadavky na 
žádosti, zejména jejich požadovanou formu, členění a rozsah, které budou závaznou 
podmínkou pro přijetí žádostí do výběrového řízení, a způsob vyhodnocení těchto 
žádostí.     
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f) Účastnický poplatek, jehož úhrada bude podmínkou pro vydání Zadávací 
dokumentace, je třeba zaplatit bankovním převodem na účet Úřadu vedený u ČNB, 
pobočka Praha, číslo účtu 19-725001/0710, variabilní symbol 872. 

g) Účastnický poplatek je třeba zaplatit nejpozději pět dní před datem přebírání Zadávací 
dokumentace a doklad o zaplacení předložit při přebírání Zadávací dokumentace.  

h) Zaplacený účastnický poplatek se při případné další neúčasti ve výběrovém řízení 
nebo při vyřazení žádosti z výběrového řízení z důvodu neplatnosti žádosti nevrací. 
Předkladatel žádosti nemá v těchto případech nárok ani na kompenzaci jakýchkoliv 
jiných nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 

i) Úřad může v nezbytném případě v průběhu výběrového řízení uveřejněné podmínky 
výběrového řízení změnit a v případě, že žádný z účastníků výběrového řízení 
nesplnil stanovené podmínky, nebo z jakýchkoliv jiných vážných důvodů, výběrové 
řízení nebo jeho část úplně zrušit. Případné změny či zrušení výběrového řízení bude 
uveřejněno na úřední desce a internetové stránce Úřadu. V případě již probíhajícího 
výběrového řízení budou změny či zrušení výběrového řízení sděleny i všem jeho 
účastníkům.   

j) Úřad nenese finanční ani jiné závazky plynoucí ze změny podmínek výběrového řízení 
nebo ze zrušení části, případně celého výběrového řízení. 

 
5. Způsob hodnocení žádostí 

a) Při předkládání žádostí do výběrového řízení, které proběhne dne 4. února 2005, bude 
za účasti notáře posuzováno, zda předkladatel žádosti zaplatil účastnický poplatek 
v požadované výši a zda žádosti byly předloženy ve stanoveném termínu a způsobem 
stanoveným v Zadávací dokumentaci. Žádosti, které nesplňují tyto požadavky, Úřad 
s příslušným zdůvodněním od jejich předkladatelů nepřijme. V případě, že uvedené 
závady zjistí až v průběhu posuzování žádostí řídící výbor, rozhodne Úřad o jejich 
případném vyřazení ihned po zjištění těchto závad.  

b) Žádosti přijaté do výběrového řízení budou posuzovány a hodnoceny řídícím 
výborem v následujících dvou etapách: 
ba) hodnocení žádostí z hlediska jejich platnosti, 

      bb)  hodnocení žádostí podle stanovených kritérií. 
c) Řídící výbor má právo od příslušného žadatele kdykoliv v průběhu výběrového řízení 

vyžadovat  potřebná vysvětlení k předloženým žádostem.    
 

5.1  Hodnocení žádostí z hlediska jejich platnosti 
Řídící výbor posoudí předložené žádosti z  hlediska splnění základních podmínek 

stanovených na jejich předkladatele v bodu 3 a na požadovanou formu, členění a rozsah 
těchto žádostí stanovené v Zadávací dokumentaci. Nevyhovující žádosti navrhne Úřadu 
vyřadit z výběrového řízení. 

Předložené žádosti budou v rámci této etapy posuzovány řídícím výborem z těchto 
hledisek: 
a) splnění požadavků na složení statutárního orgánu žadatele  (viz § 14 odst. 2 písm. a)  a 

§ 15 zákona o telekomunikacích), 
b) splnění požadavků na prokázání finanční způsobilosti k  vykonávání telekomunikační 

činnosti (viz § 14 odst. 2 písm. b) a § 17 zákona o telekomunikacích) a odborné 
způsobilosti (viz § 14 odst. 2 písm. c) a § 16 zákona o telekomunikacích),  

c) doložení požadovaných dokladů nezbytných k prokázání výše uvedených požadavků,   
d) splnění požadavků na žádost stanovených v Zadávací dokumentaci.   
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5.2 Hodnocení platných žádostí podle stanovených kritérií 
Žádosti, které byly přijaty do výběrového řízení podle bodu 5 písm. a) a nebyly 

vyřazeny z výběrového řízení v rámci předchozí etapy výběrového řízení podle bodu 5.1,  
jsou platnými žádostmi, které postupují do další etapy výběrového řízení, v níž budou  
posuzovány podle pořadí nejlepšího respektive nejpříznivějšího hodnocení následujících 
ukazatelů s využitím metody nazývané „soutěž krásy“ („beauty contest“):    
a) předpoklady žadatele zajistit zahájení poskytování telekomunikačních služeb 

prostřednictvím sítě v pásmu 872 MHz nejpozději do 12 měsíců ode dne udělení 
telekomunikační licence. 

b) tempo rozvoje sítě v pásmu 872 MHz v počtu základnových stanic uvedených do 
provozu v letech 2006, 2007 a 2008 a v dosaženém procentu pokrytí zejména 
v mimoměstských oblastech. 

c) úroveň technického řešení sítě v pásmu 872 MHz s ohledem na přenosovou kapacitu 
sítě a efektivnost využívání kmitočtového spektra. 

d) rozsah a struktura nabídky poskytovaných telekomunikačních služeb z hlediska 
vytvoření konkurence na trhu veřejných mobilních širokopásmových služeb. 

Údaje uvedené v žádosti podle písm. b) budou promítnuty do telekomunikační 
licence jako závazné ukazatele.  

6.   Způsob hodnocení žádostí a stanovení jejich pořadí  
a) Zásady hodnocení včetně váhového ohodnocení ukazatelů podle bodu 5.2 budou 

podrobněji uvedeny v Zadávací dokumentaci. 
b) Každý člen řídícího výboru po seznámení se s obsahem všech platných žádostí 

individuálně ohodnotí tyto žádosti z hlediska plnění jednotlivých ukazatelů 
uvedených v bodě 5.2. 

c) Posuzování a následné bodové hodnocení všech žádostí se provádí podle jednotlivých 
ukazatelů. Po ukončení bodování se pro každou žádost a každý ukazatel v  této 
žádosti sečte celkový počet bodů získaný od všech členů řídícího výboru.  

d) Pořadí žádostí ve výběrovém řízení je dáno počtem dosažených bodů – jako první se 
umístí žádost s nejvyšším počtem bodů, jako poslední žádost s nejnižším počtem 
bodů. 

7.  Zpracování závěrečné zprávy 
a) Bodové a slovní hodnocení platných žádostí jednotlivými členy výboru bude 

podkladem pro zpracování  zprávy o posouzení a hodnocení žádostí o udělení 
telekomunikační licence podle § 22 odst. 1 zákona o telekomunikacích. Uvedená 
zpráva bude obsahovat přehled platných žádostí, jejich umístění v konečném pořadí a 
zdůvodnění hodnocení žádostí, jejichž předkladatelům výbor navrhuje udělit 
telekomunikační licenci. 

b) Do zprávy podle písm. a) bude umožněno nahlédnout všem předkladatelům žádostí, 
které byly ve výběrovém řízení posuzovány a hodnoceny.  

c) Na základě zprávy podle písm. a) Úřad rozhodne o výběru nejvhodnější žádosti, která 
nejlépe splňuje podmínky stanovené pro výběrové řízení. Předkladatel této žádosti 
bude vítězem výběrového řízení. 

 
8.  Udělení telekomunikační licence 

a) Podmínkou udělení telekomunikační licence vítězi výběrového řízení podle bodu 7 
písm. c) je úhrada licenčního poplatku za právo dlouhodobě využívat kmitočtové 
pásmo 872 MHz. Licenční poplatek je stanoven ve výši 50 mil. Kč. 
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b) Pro potřebu  úhrady licenčního poplatku podle písm. a) vítěz výběrového řízení, 
kterému vzniklo právo na udělení telekomunikační licence a o udělení 
telekomunikační licence má i nadále zájem, uzavře s Úřadem smlouvu podle § 269 
odst. 2 obchodního zákoníku. Smlouva bude obsahovat závazky obou stran včetně 
povinnosti uhradit stanovený licenční poplatek, termín a způsob úhrady tohoto 
poplatku, případně další podmínky týkající se provozování sítě v pásmu 872 MHz a 
poskytování jejím prostřednictvím telekomunikačních služeb, jakož i další nezbytné 
údaje. 

c) Telekomunikační licence ke zřizování a provozování sítě v pásmu 872 MHz bude 
vydána s platností na 10 let.      

 
9. Časový průběh výběrového řízení 

a) Vyhlášení výběrového řízení dne 13. ledna 2005. 
b) Úhrada účastnického poplatku podle bodu 4 písm. f) do 14. ledna 2005. 
c) Přebírání Zadávací dokumentace dne 19. ledna 2005  v době od 09.00 do 12.00 hod. 

Termín bude potvrzen na internetové stránce Úřadu. 
d) Jednání Úřadu se zájemci o účast ve výběrovém řízení, kteří převzali Zadávací 

dokumentaci, s cílem vysvětlit jim jednotlivá ustanovení Zadávací dokumentace a 
odpovědět na případné dotazy těchto zájemců – dne 31. ledna 2005.  Přednostně 
budou zodpovězeny dotazy zaslané písemně na internetovou stránku Úřadu alespoň 
pět dnů  před konáním jednání. 

e) Předkládání žádostí dne 4. února  2005 na Úřadě. 
f) Prezentace žádostí před řídícím výborem dne 15. února 2005. 
g) Očekávaný termín vyhodnocení žádostí řídícím výborem – do 1. března  2005.      
h) Očekávaný  termín ukončení výběrového řízení, podepsání smlouvy mezi Úřadem  

a vítězem výběrového řízení  a udělení telekomunikační licence – do 8. března  2005. 
    Termíny uvedené pod písm. d) – g) jsou pouze předběžné a budou upřesněny 

v Zadávací dokumentaci a  průběžně na internetové  stránce Úřadu.  
 
 
 

                           
                                                                                       Ing. David Stádník v.r. 
                                                                                               předseda 
                                                                               Českého telekomunikačního úřadu  


