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                                                                                                                  Praha  13. ledna 2005 

                                                                                                   Č.j.: 29682/2004-610   
 
 

Vyhlášení výběrového řízení na udělení  telekomunikační licence ke zřizování 
a provozování  veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS 

 
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 třetí telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné 
mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS (dále jen „licence UMTS“ a „síť UMTS“) 
v České republice.    

Vyhlášení výběrového řízení navazuje na oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení 
na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní 
telekomunikační sítě UMTS, uveřejněné v částce 12/2004 Telekomunikačního věstníku 
vydané dne 13. prosince 2004. 

V souladu s § 19 odst. 4 zákona o telekomunikacích Úřad stanoví tyto podmínky a   
postup výběrového řízení a způsob hodnocení žádostí o licenci UMTS: 

 
1. Výchozí podmínky a cíle výběrového řízení 

a) Příloha č. 6/5.2002 pro kmitočtové pásmo 1900 – 2200 MHz  k plánu využití  
kmitočtového spektra (dále jen „Příloha k PVKS“) stanoví v bodě 3.1.1 tři kmitočtové 
úseky pro sítě UMTS, každý o šířce 2 x 19,8 MHz (FDD) + 5 MHz (TDD). 

b) Dva kmitočtové úseky jsou již na základě výběrového řízení z roku 2001 přiděleny 
pro sítě UMTS společností Eurotel Praha, spol. s r.o. a T-Mobile Czech Republic a.s. 
Pro třetího provozovatele UMTS zbývá kmitočtový úsek označený jako „licence 2“, 
tj. kmitočtový úsek 2130,1 - 2149,9 / 1940,1 - 1959,9 MHz (FDD) a 1905,1 - 1910,1 
MHz (TDD). 

c) Kromě kmitočtových úseků podle písm. b) jsou provozovatelům UMTS vyhrazeny 
pro pevnou infrastrukturu sítě UMTS úseky pásma 28 MHz o šířce 2 x 56 MHz; pro 
třetího provozovatele UMTS to je v souladu s Přílohou č. 11/1.2003 pro kmitočtové 
pásmo 27,5 – 29,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra  kmitočtový úsek 
označený jako „licence 2“, tj. kmitočtový úsek 28,2205 – 28,2765 / 29,2285 – 
29,2845 GHz.     

d) Postup udělení třetí licence UMTS byl projednán ve vládě a vláda k němu přijala 
usnesení ze dne 15. prosince 2004 č. 1295. Bylo rozhodnuto udělit třetí licenci UMTS  
formou dvoustupňového výběrového řízení, obdobně, jako u výběrového řízení v roce 
2001, a nabídnout ji přednostně v prvním stupni výběrového řízení stávajícímu 
provozovateli GSM, který dosud takovouto licenci nevlastní. Druhý stupeň 
výběrového řízení pak bude otevřen k účasti všem zájemcům vyhovujícím 
stanoveným požadavkům. Další základní principy výběrového řízení vycházející 
z citovaného usnesení vlády jsou promítnuty do tohoto vyhlášení.        

e) Obecná pravidla výběrového řízení jsou stanovena v zákoně o telekomunikacích a 
v souladu s § 19 odst. 4 zákona o telekomunikacích platí pro výběrové řízení 
přiměřeně i ustanovení o obchodní veřejné soutěži podle zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
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f) Předem vyhlášená pravidla výběrového řízení budou aplikována po celou dobu 

výběrového řízení, bez ohledu na případnou náhradu zákona o telekomunikacích 
zákonem o elektronických komunikacích, s výhradou formy rozhodnutí přijatého na 
základě výsledků výběrového řízení. 

g) Licence UMTS bude vydána po ukončení příslušného stupně výběrového řízení.  
V případě udělení licence UMTS v rámci prvního stupně výběrového řízení Úřad od 
organizace druhého stupně výběrového řízení upustí a informuje o tom na  úřední  
desce a internetové stránce Úřadu.  

h) V případě, že žádná žádost nevyhoví ani požadavkům stanoveným pro druhý stupeň 
výběrového řízení, Úřad licenci UMTS neudělí.   

 
2.   První stupeň výběrového řízení 

a) První stupeň výběrového řízení bude zahájen dnem uveřejnění tohoto vyhlášení na 
úřední desce Úřadu a na jeho internetové stránce (www.ctu.cz), tj. dnem 13. ledna 
2005. Text vyhlášení výběrového řízení bude rovněž uveřejněn v částce 1/2005 
Telekomunikačního věstníku, která bude vydána dne 24. ledna 2005.    

b) V souladu s bodem 1 písm. d) bude  licence UMTS nabídnuta v prvním stupni 
výběrového řízení společnosti Oskar Mobil a.s. 

c) Udělení licence UMTS bude v prvním stupni výběrového řízení podmíněno úhradou 
licenčního poplatku ve výši dvě miliardy Kč za právo využívat po celou dobu platnosti 
licence přidělené kmitočtové spektrum. Způsob a termín úhrady licenčního poplatku 
bude stanoven smlouvou mezi Úřadem a provozovatelem UMTS uzavřenou podle § 
269 odst. 2 obchodního zákoníku. 

d) Základní údaje o prvním stupni výběrového řízení, včetně podmínek udělení licence, 
budou stanoveny v Zadávací dokumentaci prvního stupně výběrového řízení, která 
bude na Úřadě v odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb k dispozici 
společnosti uvedené pod písm. b) dne 17. ledna 2005.   

e) Základními podmínkami udělení licence UMTS v rámci prvního stupně výběrového 
řízení bude:  
ea)  předložení žádosti o telekomunikační licenci ke zřizování a provozování veřejné 

mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS podle § 18 zákona o 
telekomunikacích včetně doložení požadovaných údajů a dokladů,  

eb)  závazek uhradit jednorázový poplatek za právo využívat kmitočtové spektrum pro 
síť UMTS ve výši podle písm. c), 

ec)  splnění dalších podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci prvního stupně 
výběrového řízení podle písm. d). 

f) Termín pro předložení žádosti o telekomunikační licenci podle písm. ea) a pro 
potvrzení souhlasu s úhradou licenčního poplatku podle písm. c) a s dalšími 
podmínkami výběrového řízení podle písm. ec) je do 4. února 2005. 

    g) Po vyhodnocení splnění údajů uvedených pod písm. e) bude mezi Úřadem a 
společností Oskar Mobil a.s. uzavřena do 25. února 2005 smlouva podle § 269 odst. 2 
obchodního zákoníku. Smlouva bude kromě povinnosti uhradit stanovený licenční 
poplatek a termínu a způsobu úhrady tohoto poplatku obsahovat případně i další 
podmínky, za nichž je licence UMTS udělována, včetně případných závazků obou 
stran a dalších nezbytných údajů, které nebudou promítnuty do licence UMTS.   

h) Uzavřením smlouvy podle písm. c) vzniká společnosti Oskar Mobil a.s. právo na 
udělení licence UMTS. Úřad do 28. února 2005 v tomto případě na úřední desce a 
internetové stránce Úřadu oznámí, že se od druhého stupně výběrového řízení upouští.  
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i) V případě, že nebude udělena licence UMTS v rámci prvního stupně výběrového  
řízení, přistoupí Úřad k realizaci druhého stupně výběrového řízení, do něhož se budou 
moci přihlásit všechny právnické osoby splňující požadavky uvedené v bodu 3 písm. 
b).   

j)  Nesplnění podmínek prvního stupně výběrového řízení nezbavuje společnost Oskar 
Mobil a.s. možnosti účastnit se druhého stupně výběrového řízení, a to za rovných 
podmínek s ostatními účastníky tohoto stupně výběrového řízení.  

 
3.   Druhý stupeň výběrového řízení        

a) Druhý stupeň výběrového řízení – aukce – bude zahájena výzvou k účasti v aukci, 
která bude uveřejněna na úřední desce a internetové stránce Úřadu do 31. března 
2005. Výzva k účasti v aukci bude obsahovat základní podmínky aukce a požadavky 
na její  účastníky.  

  b)  Aukce se budou  moci účastnit všechny právnické osoby s  výjimkou stávajících 
držitelů licencí UMTS, které splňují požadavky na žadatele o telekomunikační licenci 
podle § 14 až 17 zákona o telekomunikacích, splní i další požadavky stanovené 
výzvou k aukci, zaplatí stanovený účastnický poplatek ve výši 100 000 Kč a předloží 
žádost o telekomunikační licenci ke zřizování a provozování veřejné mobilní 
telekomunikační sítě ve standardu UMTS podle § 18 zákona o telekomunikacích. 

  c)  Účastníkem aukce se stanou právnické osoby podle písm. b) poté, co je Úřad uvědomí, 
že splnily všechny stanovené podmínky pro účast v aukci a pro případné udělení 
licence UMTS.  

  d) V návaznosti na výzvu k účasti v aukci bude vydána jejím účastníkům splňujícím 
požadavky písm. b) a c) Zadávací dokumentace druhého stupně výběrového řízení, 
obsahující způsob provedení a vyhodnocení aukce a další podmínky udělení 
požadované telekomunikační licence.  

   e)  S vítězem aukce bude uzavřena smlouva obdobná smlouvě podle bodu 2 písm. c). 
   

4.   Vydání rozhodnutí o udělení  licence UMTS 
a) Licence UMTS bude vydána po ukončení a vyhodnocení stupně výběrového řízení, 

v jehož rámci bylo o udělení licence UMTS rozhodnuto.  
b) Licence UMTS bude obsahovat údaje stanovené v § 25 odst. 1 zákona o 

telekomunikacích. Z údajů charakteristických pro síť UMTS bude v licenci UMTS 
zejména zakotveno: 
ba) kmitočtové pásmo pro síť UMTS, případně i s možností jeho rozšíření v 

budoucnu v  souladu s kmitočtovými možnostmi a mezinárodními plány, 
 bb) kmitočtové pásmo přidělené podle bodu 1 písm. c) pro pevnou infrastrukturu sítě 

UMTS, 
 bc)  právo na přidělení národního směrového čísla typu DN v souladu s číslovacím 

plánem, 
 bd)   termín zahájení poskytování služeb, 
 be)   platnost licence na dobu dvaceti let s možností jejího prodloužení. 

c) V případě, že výběrové řízení bude ukončeno  po nabytí účinnosti zákona o 
elektronických komunikacích, bude v případě vydávání rozhodnutí postupováno 
v souladu s tímto zákonem. 

    
5.  Obecná ustanovení o výběrovém řízení 

a) Za průběh výběrového řízení odpovídá Úřad. 
b) Pro posouzení a hodnocení žádostí o udělení telekomunikačních licencí bude ustaven 

řídící výbor. 
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c) 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 Úřadu a na jeho internetové stránce. V případě již 
probíhajícího výběrového řízení budou změny či zrušení výběrového řízení sděleny i 
všem jeho účastníkům.   

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

 
6. Orientační harmonogram výběrového řízení 

a) Vyhlášení výběrového řízení a zahájení jeho prvního stupně: 13. ledna 2005 
b) Ukončení prvního stupně výběrového řízení a případné udělení licence UMTS 

v rámci prvního stupně: do konce února 2005   
c) Zahájení druhého stupně výběrového řízení: březen 2005 
d) Ukončení druhého stupně výběrového řízení a udělení licence UMTS v rámci 

druhého stupně výběrového řízení: červen 2005. 
 
 
 
 

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