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Vyhlá�ení výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a
provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS

Český telekomunikační úřad (dále jen �Úřad�) jako příslu�ný orgán státní správy
vyhla�uje podle § 19 odst. 3 a 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně
dal�ích zákonů (dále jen �zákon o telekomunikacích�), výběrové řízení na udělení
telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních
telekomunikačních sítí v systému UMTS (dále jen �licence UMTS� a �sítě UMTS�) v České
republice.

Vyhlá�ení výběrového řízení navazuje na záměr vyhlásit výběrové řízení na udělení
telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování sítí UMTS oznámený v částce 5/2001
Telekomunikačního věstníku vydané dne 24. května 2001.

V souladu s § 19 odst. 4 zákona o telekomunikacích Úřad pro výběrové řízení stanoví
následující podmínky, postup výběrového řízení a způsob hodnocení �ádostí:

1. Základní údaje o výběrovém řízení

a) Důvodem pro vypsání výběrového řízení na udělení licencí UMTS je omezená �íře
disponibilního kmitočtového pásma pro sítě UMTS, která neumo�ňuje udělit
licenci ka�dému �adateli, který o licenci po�ádá.

b) Obecná pravidla výběrového řízení jsou stanovena v zákoně o telekomunikacích
s tím, �e v souladu s § 19 odst. 4 zákona o telekomunikacích platí pro výběrové
řízení přiměřeně i ustanovení o obchodní veřejné soutě�i podle zákona č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozděj�ích předpisů (dále jen �obchodní
zákoník�).

c) Výběrové řízení bude probíhat v následujících dvou stupních:
− v rámci prvního stupně výběrového řízení se budou o licence UMTS

moci ucházet stávající tři provozovatelé sítí GSM, tj. společnosti Eurotel
Praha, spol. s r. o., RadioMobil a. s. a Český Mobil a. s.,

− pokud nebude o některé z licencí nabízených podle předchozí odrá�ky
rozhodnuto v prvním stupni, bude tato licence nabídnuta ve druhém
stupni výběrového řízení, přičem� dr�itel(é) licence(í) ve druhém stupni
výběrového řízení bude (budou) vybrán(i) formou aukce.

d) Licence UMTS budou vydány po ukončení výběrového řízení podle písm. c).
e) Úřad mů�e z důvodů hodných zřetele omezit výběrové řízení pouze na jeden

stupeň. Toto rozhodnutí bude uveřejněno na úřední desce Úřadu, prostřednictvím
tiskové kanceláře a na webové stránce Úřadu (www.ctu.cz).

f) Výběrové řízení bude zahájeno dnem uveřejnění tohoto vyhlá�ení na úřední desce
Úřadu, prostřednictvím tiskové kanceláře a na webové stránce Úřadu
(www.ctu.cz). Toto vyhlá�ení výběrového řízení bude rovně� zveřejněno v částce
7/2001 Telekomunikačního věstníku, která bude vydána dne 30. července 2001.

g) Výběrové řízení se předpokládá ukončit a licence UMTS vydat do 30. září 2001.

2. První stupeň výběrového řízení

a) První stupeň výběrového řízení bude vymezen v zadávací dokumentaci prvního
stupně výběrového řízení, která bude k dispozici na Úřadě v�em provozovatelům
sítí GSM uvedeným v bodu 1 písm. c) od 16. července 2001.
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b) Základními podmínkami udělení licencí UMTS v prvním stupni výběrového řízení
jsou zejména:

− předlo�ení �ádosti o telekomunikační licenci ke zřízení a provozování
veřejné telekomunikační sítě podle § 18 zákona o telekomunikacích,

− splnění po�adavků na �adatele o telekomunikační licenci podle § 14 a�
17 zákona o telekomunikacích,

− závazek uhradit jednorázový poplatek za právo vyu�ívat kmitočtové
spektrum pro síť UMTS ve vý�i stanovené v zadávací dokumentaci
prvního stupně výběrového řízení uvedené v písm. a),

− kladné posouzení a hodnocení předlo�ených �ádostí řídícím výborem
v souladu s § 22 zákona o telekomunikacích,

− uzavření smlouvy s Úřadem podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku.
Smlouva bude obsahovat závazky obou stran včetně povinnosti uhradit
stanovený poplatek, termín a způsob úhrady tohoto poplatku, dal�í
podmínky provozování sítí UMTS a poskytování jejich prostřednictvím
telekomunikačních slu�eb, jako� i dal�í nezbytné údaje.

c) Uzavřením smlouvy podle písm. b) pátá odrá�ka vzniká příslu�nému provozovateli
GSM právo na vydání licence UMTS.

d) Provozovatelé GSM, kteří neuzavřeli smlouvu podle písm. b) pátá odrá�ka, mají
právo se účastnit druhého stupně výběrového řízení, a to za stejných podmínek
s ostatními účastníky aukce.

3. Druhý stupeň výběrového řízení

a) Druhý stupeň výběrového řízení - aukce - podle bodu 1 písm. c) druhá odrá�ka
bude zahájen po ukončení a vyhodnocení prvního stupně výběrového řízení.
Aukce bude zahájena výzvou k účasti v aukci, která bude uveřejněna na úřední
desce Úřadu, v denním tisku (domácím i zahraničním) a na webové stránce Úřadu
(www.ctu.cz).

b) V návaznosti na výzvu k účasti v aukci Úřad připraví zadávací dokumentaci
druhého stupně výběrového řízení, která bude k dispozici na Úřadě proti zaplacení
účastnického poplatku ve vý�i 100 000 Kč.

c) Aukce se budou moci účastnit v�echny právnické osoby, které splňují po�adavky
na �adatele o telekomunikační licenci podle § 14 a� 17 zákona o
telekomunikacích, předlo�í �ádost o telekomunikační licenci ke zřízení a
provozování veřejné telekomunikační sítě podle § 18 zákona o telekomunikacích,
splní podmínky stanovené v zadávací dokumentaci druhého stupně výběrového
řízení a zaplatí stanovený účastnický poplatek ve vý�i 100 000 Kč.

d) Aukce se nebudou moci zúčastnit ti z provozovatelů sítí GSM, kteří uzavřeli
smlouvu s Úřadem podle bodu 2 písm. c) a subjekty, jejich� účast bude vyloučena
ve výzvě k účasti v aukci podle písm. a).

e) Základními podmínkami udělení licencí UMTS ve druhém stupni výběrového
řízení jsou zejména:

− předlo�ení �ádosti o telekomunikační licenci ke zřízení a provozování
veřejné telekomunikační sítě podle § 18 zákona o telekomunikacích,

− splnění po�adavků na �adatele o telekomunikační licenci podle § 14 a�
17 zákona o telekomunikacích,

− závazek uhradit jednorázový poplatek za právo vyu�ívat kmitočtové
spektrum pro síť UMTS ve vý�i stanovené výsledkem aukce,
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− kladné posouzení a hodnocení předlo�ených �ádostí řídícím výborem
v souladu s § 22 zákona o telekomunikacích,

− uzavření smlouvy s Úřadem podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku.
Smlouva bude obsahovat závazky obou stran včetně povinnosti uhradit
stanovený poplatek, termín a způsob úhrady tohoto poplatku, dal�í
podmínky provozování sítí UMTS a poskytování jejich prostřednictvím
telekomunikačních slu�eb, jako� i dal�í nezbytné údaje.

f) Uzavřením smlouvy podle písm. e) pátá odrá�ka vzniká vítězi (vítězům) aukce
právo na vydání licence UMTS.

4. Vydání licencí UMTS

a) V�echny licence UMTS, o nich� bylo rozhodnuto v obou stupních výběrového
řízení, budou vydány po ukončení výběrového řízení. Informaci o udělených
licencích Úřad uveřejní do 30. září 2001 způsoby uvedenými v bodu 1 písm. f)
první věta.

b) Licence UMTS budou obsahovat údaje stanovené v § 25 odst. 1 zákona o
telekomunikacích. Z údajů charakteristických pro síť UMTS bude v licenci UMTS
zejména zakotveno:

− určená část kmitočtového pásma pro síť UMTS,
− právo na přidělení národního směrového čísla typu DN v souladu

s číslovacím plánem,
− termín zahájení provozování sítě,
− platnost licence na dobu dvaceti let.

c) Dr�itelům licencí UMTS budou současně na základě samostatné �ádosti vydány
licence k poskytování veřejné telefonní slu�by prostřednictvím veřejné mobilní
telekomunikační sítě podle § 14 odst. 1 písm. c) zákona o telekomunikacích,
pokud ji� nejsou dr�iteli tohoto typu licence. Tím není dotčena povinnost dr�itelů
licencí UMTS písemně se přihlásit k registraci dal�ích telekomunikačních činností
u Úřadu podle § 50 zákona o telekomunikacích.

5. Obecná ustanovení o výběrovém řízení

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

ustaven řídící výbor.
c) Přípravu podkladů pro výběrové řízení, jako� i přípravu a organizaci vlastního

výběrového řízení, bude zaji�ťovat vybraná poradenská společnost.
d) Úřad mů�e v průběhu výběrového řízení podmínky výběrového řízení změnit a

v případě, �e �ádný z účastníků výběrového řízení nesplnil stanovené podmínky,
výběrové řízení nebo jeho část úplně zru�it. Případné změny či zru�ení výběrového
řízení bude uveřejněno na úřední desce Úřadu, prostřednictvím tiskové kanceláře a
na webové stránce Úřadu (www.ctu.cz). V případě ji� probíhajícího výběrového
řízení budou změny či zru�ení výběrového řízení sděleny i v�em jeho účastníkům.

e) Úřad nenese finanční ani jiné závazky či náklady plynoucí ze změny podmínek
výběrového řízení nebo ze zru�ení části, případně celého výběrového řízení. Úřad
neposkytuje náhradu nákladů spojených s účastí na výběrovém řízení.
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6. Orientační harmonogram výběrového řízení
− vyhlá�ení výběrového řízení: 29. června 2001
− zahájení prvního stupně výběrového řízení: 16. července 2001
− podání �ádostí v rámci prvního stupně výběrového řízení: 7. srpna 2001
− uveřejnění výzvy k účasti v aukci: konec srpna 2001
− ukončení aukce: září 2001
− vydání licencí UMTS: do 30. září 2001

Lhůty výběrového řízení budou zpřesněny v rámci zadávacích dokumentací
k jednotlivým stupňům výběrového řízení.

Ing. David Stádník v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu


