
 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ  ÚŘAD  

 
TISKOVÁ ZPRÁVA  

ČTÚ představil nové rámcové podmínky chystané aukce kmitočtů 

Praha, 3. března 2020 – Český telekomunikační úřad uspořádal druhý 
workshop, na kterém představil nové rámcové podmínky chystané aukce kmi-
točtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz. Veřejnou konzultaci k nim spustí 16. břez-
na a připomínky bude možné uplatnit v zákonném termínu jednoho měsíce. 
Vyhlášení výběrového řízení se očekává na konci června 2020. 

Podmínky aukce podporují rozvoj konkurence na mobilním trhu s cílem zajistit dlouhodobě 
pozitivní vývoj cen mobilních služeb. Současně nově představené podmínky podporují i roz-
voj sítí 5. generace v souladu s 5G strategií přijatou vládou. 

V pásmu 700 MHz zůstávají k vydražení kmitočty o celkovém rozsahu 2 × 30 MHz s tím, že 
jednotlivý operátor může získat maximálně 2 × 10 MHz. ČTÚ je však připraven případně 
zvýšit tento limit až na dvojnásobek. Úřad více podpořil závazek národního roamingu ve pro-
spěch nových operátorů nejen v pásmu 700 MHz, ale nově i v celém pásmu 3400-3800 
MHz. Pro využití národního roamingu však budou stanoveny podmínky dosažení minimální-
ho pokrytí. Žadatel bude moci o národní roaming žádat poté, co pokryje alespoň 10 % oby-
vatelstva sítěmi 5G, a pokrytí vlastní sítí bude muset dále zvyšovat. 

V souladu s vládní 5G strategií se ČTÚ rovněž rozhodl pro podporu Průmyslu 4.0. K tomu 
účelu z aukce vyčlení blok 40 MHz spektra v pásmu 3400-3600 MHz. Podmínky vyčleněné-
ho bloku pro podporu Průmyslu 4.0 ČTÚ stanoví nezávisle na podmínkách aukce. ČTÚ je 
bude přidělovat formou individuálních oprávnění pro průmyslové aplikace, například pro ří-
zení výroby v rámci průmyslových areálů. Inspirací pro toto řešení je podobný přístup 
v sousedním Německu.  

Připravované podmínky aukce také zohlední evropskou legislativu v otázce sdílení sítí a bu-
dou upraveny v souladu s pravidly evropské hospodářské soutěže.   
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