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Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle 
§ 108 odst. 1 písm. o) a p) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), a podle § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyhlašuje podle § 21 zákona s ohledem 
na požadavek zajištění účelného využívání rádiových kmitočtů podle § 15 odst. 1 a 2 zákona 
a v souladu s částí plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/08.2022-17 pro kmitočtové 
pásmo 174–380 MHz (dále jen „PVRS“), kterou je počet práv k využívání rádiových kmitočtů 
v uvedených částech rádiového spektra omezen, výběrové řízení na udělení práv k využívání 
rádiových kmitočtů pro zajištění celoplošných a regionálních veřejných komunikačních sítí 
pro poskytování služeb šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních 
multimediálních aplikací v České republice. 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Důvody a cíle výběrového řízení 

V souladu s § 15 odst. 1 a 2 zákona Úřad vykonává k zajištění správy a účelného 
využívání rádiových kmitočtů správu rádiového spektra, při které odpovídá za jeho účelné 
využití. Způsob a podmínky pro využití jednotlivých částí rádiového spektra jsou upraveny 
plánem využití rádiového spektra podle § 16 odst. 4 zákona. 

Podle čl. 9 odst. 1 PVRS je kmitočtový úsek 174-380 MHz (dále jen „III. pásmo") určen 
pro zemské digitální rozhlasové vysílání včetně mobilních multimediálních aplikací. Počet práv 
k využívání rádiových kmitočtů je podle čl. 9 odst. 6 PVRS a v souladu s § 20 zákona 
ve III. pásmu omezen. Celkový počet práv je rovný počtu skupinových přidělení uvedených 
v příloze č. 1 PVRS. Úřad může slučovat skupinová přidělení pro účely vyhlášení výběrových 
řízení pro udělení práv k využívání rádiových kmitočtů (dále jen „Příděl") pro vysílací sítě. Podle 
Dohody Ženeva 20061 je České republice vyhrazeno 108 skupinových přidělení. Ve III. pásmu 
bylo k využití rádiových kmitočtů ve vyhrazených skupinových přiděleních uděleno pouze 
právo na využití dvou skupinových přidělení multiplexu pro šíření veřejné služby2, pásmo je 
volné a je tedy možno práva k jejich využívání udělit, a tak umožnit využívání příslušných 
rádiových kmitočtů dalšími uživateli. 

Předmětem výběrové řízení jsou výlučně kmitočty pro komerční rozhlasové vysílání, 
nikoliv kmitočty pro šíření veřejné služby zajišťované Český rozhlasem. Českému rozhlasu 
byly vyhrazeny kmitočty k provozování zemského digitálního vysílání na základě § 3 odst. 1 
písm. d) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů. 

Využití těchto kmitočtů v souladu s PVRS má značný význam pro další rozvoj 
rozhlasových služeb a vytvoří podmínky nejen pro rozšíření nabídky rozhlasových programů, 
ale i pro poskytování dalších mobilních multimediálních aplikací. Digitální rozhlasové vysílání 
s využitím nabízených kmitočtů poskytne nový vysílací prostor pro provozovatele 
rozhlasového vysílání. To je aktuálně velmi žádoucí, neboť současné kmitočty určené 
pro analogové rozhlasové vysílání jsou téměř zcela obsazené a v rámci analogového 
rozhlasového vysílání již prakticky není prostor pro nové rozhlasové stanice. Digitální 
rozhlasové vysílání naproti tomu využívá moderní technologie, které jsou méně spektrálně 
náročné, a podpoří tak mimo jiné pluralitu provozovatelů rozhlasového vysílání a vyšší 
konkurenci mezi nimi na mediálním trhu. 

V dubnu 2022 uspořádal Úřad tzv. kulatý stůl, kde byly za účasti zástupců Ministerstva 
průmyslu a obchodu, Ministerstva kultury, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

                                                
1 Regionální dohoda k plánování digitální zemské rozhlasové služby v Oblasti 1 (části Oblasti 1 
nacházející se západně od 170. východního poledníku a severně od 40. rovnoběžky jižní šířky mimo 
území Mongolska) a na území Iránské islámské republiky pro kmitočtová pásma 174–230 MHz a 470–
862 MHz (Ženeva, 2006).  
2 § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů 
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předpokládaných operátorů budoucích vysílacích sítí i zástupců provozovatelů rozhlasového 
vysílání diskutovány principy, podmínky, možnosti i požadavky na využití dotčeného 
kmitočtového pásma. 

V rámci přípravy výběrového řízení Úřad zpracoval návrh principů a podmínek 
výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí 
elektronických komunikací pro poskytování služeb šíření zemského digitálního rozhlasového 
vysílání a mobilních multimediálních aplikací ve III. pásmu (dále jen „Principy"), který vycházel 
z poznatků získaných v rámci kulatého stolu, a zveřejnil jej k připomínkám na svých 
internetových stránkách dne 27. září 2022. Ačkoliv se nejednalo o standardní proces veřejné 
konzultace podle § 130 zákona, Úřad obdržené připomínky zanalyzoval, relevantní připomínky 
uplatněné k návrhu Principů Úřad akceptoval a využil je při stanovení finálního návrhu 
podmínek tohoto výběrového řízení, který je předmětem veřejné konzultace podle § 130 
zákona. 

Cílem tohoto výběrového řízení je podpora digitalizace rozhlasového vysílání v České 
republice. 

V souladu s požadavky na zajištění efektivního a účelného využívání dotčené části 
rádiového spektra podle § 15 zákona, a při respektování § 5 a 6 zákona, je cílem výběrového 
řízení také přidělit zájemcům rádiové kmitočty ve III. pásmu pro zajištění dvou celoplošných 
a dvaceti sedmi regionálních vysílacích sítí elektronických komunikací pro poskytování služby 
šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací 
a vytvoření podmínek pro další rozvoj nových digitálních služeb. Podmínky pro využívání 
dotčených rádiových kmitočtů byly nastaveny tak, aby se zajistila maximální dostupnost těchto 
nových služeb a zároveň byly realizovatelné budoucími držiteli Přídělů. 

Dalším cílem tohoto výběrové řízení je také podpora hospodářské soutěže v oblasti 
operátorů vysílacích sítí pro zemské digitální rozhlasové vysílání, a to konkrétně v zajištění 
plurality operátorů celoplošných i regionálních sítí elektronických komunikací pro digitální 
rozhlasové vysílání. Tím bude umožněno taktéž prohloubení hospodářské soutěže mezi 
provozovateli rozhlasového vysílání, kteří budou mít možnost vysílat obsah prostřednictvím 
nově zřízených digitálních multiplexů provozovaných operátory vysílacích sítí. 

2. Zásady výběrového řízení 

a) Ve výběrovém řízení se postupuje podle § 146 správního řádu a § 21 zákona. Jedná 
se o výběrové řízení konané formou aukce s utajenými nabídkami. Jediným kritériem 
hodnocení žádostí jsou výsledky aukce. Na toto výběrové řízení se nevztahuje zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze zájemci splňující podmínky podle bodu 
6.3 tohoto Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových 
kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření 
zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací 
v kmitočtovém pásmu 174-230 MHz (dále též „Vyhlášení“). Pro účast ve výběrovém 
řízení je třeba podat žádost splňující bezpodmínečně požadavky podle tohoto 
Vyhlášení. Žadatel není oprávněn požadavky stanovené v tomto Vyhlášení jakkoliv 
v žádosti upravovat nebo podmiňovat. 

c) Výběrové řízení proběhne ve třech krocích: (1) kvalifikační část, (2) aukční část a (3) 
postup Úřadu po ukončení aukce. V první části Úřad posoudí, zda žadatelé, kteří 
předloží své žádosti do konce lhůty pro podávání žádostí stanovené v kapitole 3 
Vyhlášení, splňují podmínky účasti ve výběrovém řízení stanovené v bodě 6.3 
Vyhlášení. Pokud žadatel tyto podmínky nesplní nebo je přestane splňovat kdykoli 
během výběrového řízení, rozhodne Úřad o jeho vyřazení z další účasti na výběrovém 
řízení. Podání opravného prostředku proti rozhodnutí o vyřazení z další účasti 
na výběrovém řízení nemá odkladný účinek. Ve druhé části výběrového řízení 
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se všichni kvalifikovaní žadatelé zúčastní aukce. Ve třetí části bude Úřad postupovat 
podle oddílu VI. Vyhlášení. 

d) Úřad odpoví písemně na otázky zaslané ve lhůtě podle kapitoly 3 Vyhlášení 
na kontaktní elektronickou adresu aukcedab@ctu.cz. Odpovědi na otázky Úřad 
v anonymizované podobě zveřejní na elektronické úřední desce Úřadu. 

e) Pro posouzení a hodnocení žádostí a doporučení nejlepších žadatelů podle oddílu 
IV. a V. Vyhlášení předseda Rady Úřadu ustanovuje tříčlennou výběrovou komisi. 

f) Účast ve výběrovém řízení se uskutečňuje na náklady žadatele. 
g) Úřad je oprávněn toto výběrové řízení zrušit, a to i po uplynutí lhůty stanovené 

pro předkládání žádostí. 
h) Úřad nenese finanční ani jiné závazky plynoucí ze zrušení výběrového řízení. 

3. Lhůty výběrového řízení 

a) Vyhlášení výběrového řízení – D 
b) Podání otázek k výběrovému řízení – do D+10 
c) Zveřejnění odpovědí k obdrženým otázkám – do D+20  
d) Předložení žádostí o účast ve výběrovém řízení a složení peněžní záruky — do D+40 
e) Ověření splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení – D+47 
f) Zahájení aukční části a zveřejnění harmonogramu aukce — D+48 
g) Ukončení aukční části a zveřejnění výsledku aukce 
h) Zveřejnění zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení — do 30 dnů od ukončení 

výběrového řízení. 

Pokud není uvedeno jinak, bude pro počítání lhůt v průběhu výběrového řízení 
aplikováno ustanovení § 40 správního řádu. Především platí, že do běhu lhůty se nezapočítává 
den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Pokud konec lhůty připadne na sobotu, 
neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Pokud není 
uvedeno jinak, jedná se o lhůtu podle kalendářních dnů. 
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4. Organizátor výběrového řízení 

 

Název Úřadu: Český telekomunikační úřad 

Zástupce: Mgr. Ing. Hana Továrková 

Sídlo: 
Sokolovská 58/219 
190 00 Praha 9 

Adresa pro doručování písemností v listinné 
podobě: 

Český telekomunikační úřad 
Poštovní přihrádka 02 
225 02 Praha 025 

Adresa pro doručování písemností 
v elektronické podobě: 

E-mail: podatelna@ctu.cz 
Datová schránka: a9qaats 

Adresa pro doručování dotazů podle kapitoly 2 
písm. d) v elektronické podobě: 

E-mail: aukcedab@ctu.cz 
 

IČO: 70106975 

DIČ:   CZ70106975 

Číslo bankovního účtu pro účely složení záruky 
podle bodu 6.3 

19-725001/0710 
vedený u České Národní Banky, 
pobočka Praha 

Číslo bankovního účtu pro úhradu  
ceny za Příděl 

19-725001/0710  
vedený u České Národní Banky, 
pobočka Praha 

II. PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

5. Územní rozsah, technické podmínky a minimální cena Přídělů 

Předmětem tohoto výběrového řízení je udělení omezeného počtu práv k využívání 
rádiových kmitočtů III. pásma pro zemské digitální rozhlasové vysílání včetně mobilních 
multimediálních aplikací pro dvě celoplošné vysílací sítě a 27 regionálních vysílacích sítí.  

Územní rozsah včetně grafického zobrazení, technické podmínky Přídělů, technické 
parametry jednotlivých mezinárodně zkoordinovaných vysílačů a případné další podmínky 
jejich využití a výše minimální ceny jednotlivých Přídělů jsou popsány v Příloze č. 1 Vyhlášení 
Sloupec „Diagram AS“ v Příloze č. 1 Vyhlášení uvádí mezinárodně zkoordinované hodnoty 
omezení maximálního vyzářeného výkonu ERPmax v požadovaných směrech. Zkoordinovaná 
polarizace antény je u všech vysílačů vertikální. Technické parametry referenčních vysílačů 
nebudou součástí Přídělů, slouží pouze pro orientaci žadatelů při podání žádosti na jednotlivé 
Příděly.  

Technické parametry vysílačů uvedené v Příloze č. 1 Vyhlášení v bodech 1 až 29 jsou 
dány výsledky mezinárodní koordinace a představují referenční hodnoty intenzity 
elektromagnetického pole. Pro účely mezinárodní koordinace byla využita stanoviště vysílačů 
Českých Radiokomunikací a.s. na dominantních stanovištích - tzv. HP/HT (velký vyzářený 
výkon/lokalita s velkou nadmořskou výškou). V případě využití Přídělu na jiných stanovištích 
bude Úřad vyhodnocovat intenzitu elektromagnetického pole. Pokud přesáhne intenzita 
elektromagnetického pole vysílače z jiného stanoviště intenzitu elektromagnetického pole 
vysílače definovanou technickými parametry v Přídělu, bude nutná nová mezinárodní 
koordinace.  

Minimální cena jednotlivých Přídělů byla stanovena v závislosti na počtu obyvatel 
jednotlivých územních rozsahů příslušných skupinových přidělení a je taktéž uvedena 

mailto:podatelna@ctu.cz
mailto:aukcedab@ctu.cz
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v Příloze č. 1 tohoto Vyhlášení. Počet obyvatel jednotlivých skupinových přidělení, respektive 
krajů, je dán počtem obyvatel podle posledního sčítání lidu z roku 2021 zaokrouhleného na 
celé statisíce směrem dolů a je uveden v následující tabulce 5.1 Vyhlášení. 

Cenový koeficient byl stanoven na 10 000 Kč za každých celých 100 000 obyvatel. 
Cenový koeficient byl stanoven na základě mezinárodního porovnání cen a principů stanovení 
minimálních aukčních cen obdobných přídělů, zejména na základě cenových podmínek 
stanovených pro aukci kmitočtů určených pro lokální a celoplošné příděly v Norsku. Cenový 
koeficient byl nastaven tak, aby nekladl bariéry pro vstup nových hráčů na trh, nicméně 
současně s dalšími podmínkami aukce by měl současně zabránit přidělení kmitočtů 
zájemcům, jejichž zájem by nebyl motivován výstavbou sítí a poskytnutím kapacit v rámci 
rozhlasových multiplexů a jejichž chování by vedlo k neefektivnímu využívání přidělených 
kmitočtů. Cenový koeficient také nebyl nastaven tak, aby plně reflektoval tržní hodnotu 
kmitočtů – tržní hodnota kmitočtů bude determinována na základě aukční procedury v průběhu 
tohoto výběrového řízení. 

 Doba platnosti všech Přídělů bude stanovena jednotně do 31. 12. 2040. 

 

Seznam skupinových přidělení: 

Skupinové přidělení/kraj       Užívaná zkratka              Skupinové přidělení/kraj        Užívaná zkratka 
Jihočeský kraj   JCE 
Jihomoravský kraj  JMO 
Karlovarský kraj   KVA 
Kraj Vysočina   VYS 
Královéhradecký kraj  KHR 
Liberecký kraj   LIB 
Moravskoslezský kraj  MOS 
Olomoucký kraj   OLO 

Pardubický kraj   PAR 
Plzeňský kraj   PLZ 
Plzeňský kraj – část Klatovy PLZ - PLZ 
Plzeňský kraj – část Sušice PLZ - SUS 
Praha    PHA 
Středočeský kraj  STC-N, STC-S 
Ústecký kraj   UST 
Zlínský kraj   ZLI 

 
Územní vymezení jednotlivých skupinových přidělení jsou uvedena v Příloze č. 2 PVRS. 
 

Skupinové 
přidělení/kraj Počet obyvatel 

Skupinové 
přidělení/kraj 

Počet 
obyvatel 

Skupinové 
přidělení/kraj 

Počet 
obyvatel 

JCE 600 000 OLO 600 000 PLZ-SUS 100 000 

JMO 1 100 000 PAR 500 000 STC 1 400 000 

KHR 500 000 PHA 1 300 000 UST 700 000 

KVA 200 000 PLZ 500 000 VYS 400 000 

LIB 400 000 PLZ-PLZ 400 000 ZLI 500 000 

MOS 1 100 000   ČR 10 500 000 

Tabulka 5.1 Počet obyvatel v jednotlivých skupinových přidělení3) 

6. Podmínky získání a využívání rádiových kmitočtů 

Podmínky spojené s udělením práva k využívání rádiových kmitočtů, včetně podmínek 
účelného využívání rádiových kmitočtů, budou Úřadem stanoveny v rozhodnutí o Přídělu 
vydaném na základě výsledků výběrového řízení a případně v dalších dokumentech 
vydávaných na základě zákona. 

                                                
3 Počet obyvatel byl stanoven podle výsledků posledního sčítání lidu (2021) a byl zaokrouhlen na celé statisíce směrem dolů 
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6. 1. Podmínky spojené s právem k využívání rádiových kmitočtů 

Úřad stanovil následující podmínky pro využívání rádiových kmitočtů: 
a) Držitel Přídělu musí zajistit, aby vysílací sít provozovaná na rádiových kmitočtech 

v přidělených kmitočtových blocích byla využívána pro šíření zemského digitálního 
rozhlasového vysílání v systému T-DAB+ a mobilních multimediálních aplikací 
v souladu s podmínkami uvedenými v Dohodě Ženeva 2006 případně v dalších 
dokumentech EK, CEPT, ITU, ETSI nebo pro jiné kompatibilní systémy, které 
by umožňovaly efektivnější využití přidělených kmitočtových bloků pro šíření 
rozhlasových programů a doprovodných informací. 

b) Před vlastní realizací vysílacích sítí je nezbytná koordinace technických parametrů 
jednotlivých vysílačů na skutečných stanovištích. Individuální oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů (dále jen „oprávnění“) pro provoz plánovaných vysílačů je možné 
vydat až po úspěšném dokončení koordinace. O vydání oprávnění musí držitel 
Přídělu požádat Úřad v dostatečném předstihu před plánovaným termínem zahájení 
provozu vysílačů (minimálně 2 měsíce). 

c) V oprávněních může Úřad stanovit i další podmínky týkající se například zajištění 
vzájemné kompatibility s dalšími službami a provozovanými rozhlasovými zařízeními. 

d) Vysílače T-DAB+ budou provozovány s kritickou maskou podle Dohody Ženeva 2006. 
e) Držiteli Přídělu mohou být podle § 22 odst. 3 zákona uloženy rozhodnutím podle § 79a 

zákona povinnosti související se sdílením pasivní infrastruktury. 
f) Držitel Přídělu je povinen umisťovat vysílače do území (skupinového přidělení), 

pro které je určen předmětný Příděl a vysílat v souladu s podmínkami Přídělu. 

6. 2. Rozvojová kritéria 

6.2.1. Rozvojová kritéria pro celoplošné sítě – Vysílací síť B a C 

Držitel Přídělu pro celoplošnou síť musí:  
a) ve lhůtě do 18 měsíců od data právní moci rozhodnutí o udělení Přídělu zajistit pokrytí 

alespoň pro 50 % obyvatel České republiky, a současně zajistit pokrytí alespoň 50 % 
délky dálnic dle definice zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „dálnice“) a dále  

b) ve lhůtě do 24 měsíců od data právní moci rozhodnutí o udělení Přídělu zajistit pokrytí 
alespoň pro 80 % obyvatel České republiky a alespoň 80 % délky dálnic. 

6.2.2. Rozvojová kritéria pro regionální sítě – Regionální síť R1 až R27 

Držitel Přídělu pro regionální síť musí:  
a) ve lhůtě do 18 měsíců od data právní moci rozhodnutí o udělení Přídělu zajistit pokrytí 

alespoň pro 50 % obyvatel na území (skupinovém přidělení), pro které je určen 
předmětný Příděl pro regionální síť a dále 

b) ve lhůtě do 24 měsíců od data právní moci rozhodnutí o udělení Přídělu zajistit pokrytí 
alespoň pro 80 % obyvatel na území (skupinovém přidělení), pro které je určen 
předmětný Příděl pro regionální síť. 

6.2.3. Kontrola plnění parametrů pokrytí 

Kontrola plnění parametrů pokrytí a rozvojových kritérií bude prováděna tak, že: 
a) podkladem pro vyhodnocení plnění rozvojových kritérií jsou výpočty pokrytí 

prováděné postupy v souladu s aktuálním zněním vyhlášky č. 22/2011 Sb., 
o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného 
ve vybraných kmitočtových pásmech;  

b) výpočty budou prováděny s uvažováním technických parametrů uvedených 
v oprávněních;  

c) pokrytí obyvatel bude posuzováno v rozsahu skupinového přidělení daného Přídělu; 
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d) v případě podmínky pokrytí obyvatel a/nebo dálnic musí být splněn požadavek, aby 
prostřednictvím veřejné komunikační sítě využívající rádiové kmitočty v rámci Přídělu 
byl zajištěn příjem v definovaném rozsahu na vnější anténu (outdoor); 

6. 3. Podmínky účasti ve výběrovém řízení 

Vedle formálních požadavků na podávané žádosti Úřad stanovuje podle § 21 odst. 8 
zákona následující podmínky účasti ve výběrovém řízení: 

a) Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze subjekty, které jsou na sobě vzájemně 
majetkově nezávislé. Podnikatelská seskupení mohou podat pouze jednu žádost 
do tohoto výběrového řízení, tzn. výběrového řízení se může účastnit prostřednictvím 
pouze jednoho subjektu. V případě, že dojde k podání žádostí do tohoto výběrového 
řízení ze strany více než jednoho člena podnikatelského seskupení, rozhodne Úřad 
o vyřazení všech žadatelů, kteří jsou členy tohoto podnikatelského seskupení z tohoto 
výběrového řízení. 

b) Úřad stanovuje jako další podmínku účasti ve výběrovém řízení složení peněžní 
záruky ve výši 100 000 Kč. Peněžní záruka musí být připsána na bankovní účet 
uvedený v kapitole 4 Vyhlášení. Peněžní záruka musí být uhrazena bezhotovostním 
převodem a musí být připsána na účet Úřadu před uplynutím lhůty pro podávání 
žádostí podle kapitoly 3 Vyhlášení. Při platbě se za variabilní symbol dosadí IČO 
účastníka výběrového řízení, do položky „Zpráva pro příjemce" se uvede „Výběrové 
řízení III. pásmo“. Peněžní záruka se skládá pouze jednou bez ohledu na rozsah 
podaných nabídek v aukční fázi. Veškeré bankovní poplatky a jiné náklady související 
s platbou peněžní záruky nese žadatel. Žadatel je zodpovědný za to, že peněžní 
záruka bude připsána na určený účet Úřadu včas a v plné výši. Pokud k žádosti 
nebude včas složena peněžní záruka, bude to považováno za nesplnění podmínky 
účasti ve výběrovém řízení a Úřad rozhodne o vyřazení žadatele z další účasti 
ve výběrovém řízení. Podání opravného prostředku proti tomuto rozhodnutí nemá 
odkladný účinek. Účet využívaný pro složení peněžní záruky je bezúročný. Účelem 
peněžní záruky je zajištění řádného průběhu výběrového řízení. Úspěšným 
žadatelům bude složená záruka započtena do úhrady ceny vzešlé z výběrového 
řízení. 

Pokud nejsou dány důvody pro propadnutí peněžní záruky, peněžní záruka nebo její část 
se vrací žadatelům následovně:  

a) celá peněžní záruka po právní moci rozhodnutí o vyřazení žadatele z další účasti 
na výběrovém řízení podle § 21 odst. 8 zákona nebo podle bodu 6.3 písm. a) 
Vyhlášení;  

b) celá peněžní záruka po právní moci zamítnutí žádosti neúspěšného žadatele podle 
§ 21 odst. 16 zákona; 

c) celá peněžní záruka po právní moci rozhodnutí Úřadu o zrušení výběrového řízení; 
nebo  

d) část peněžní záruky odpovídající rozdílu mezi peněžní zárukou a nabídnutou cenou 
po právní moci o rozhodnutí o vydání Přídělu na základě tohoto výběrového řízení 
v případě, kdy peněžní záruka je vyšší než nabídnutá cena. 

Peněžní záruka nebo její část bude žadatelům vrácena na bankovní účet, z něhož byla 
Úřadu odeslána, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nastane některá z výše uvedených 
skutečností. Náklady spojené s vrácením peněžní záruky nebo její části nese Úřad. 

Záruka propadá v následujících případech:  

a) Úřad vyzve vítěze aukce k zaplacení nabídnuté ceny a vítěz aukce nabídnutou cenu 
nebo její část nezaplatí ve lhůtě stanovené v oddíle VI. Vyhlášení; nebo  

b) žadatel se dopustí jednání podle oddílu VII. Vyhlášení.  

Propadlá peněžní záruka je příjmem státního rozpočtu České republiky.  



 

11/52 
 

6. 4. Přechod, převod, pronájem a další dispozice s právy k využívání 
radiových kmitočtů 

Cílem podmínek pro přechod, převod, pronájem a další dispozice s právy k užívání 
rádiových kmitočtů stanovených v tomto bodě 6.4 Vyhlášení je vyloučení spekulativních účastí 
ve výběrovém řízení s cílem efektivně udělit Příděl vážným uchazečům, kteří jsou připraveni 
budovat vysílací sítě a splnit rozvojová kritéria.  

6.4.1. Omezení pro individuální oprávnění 

Po dobu 2 let od data právní moci rozhodnutí o udělení Přídělu může být držitelem 
oprávnění jen držitel souvisejícího Přídělu, s výjimkou případů předvídaných nebo přípustných 
dle tohoto Vyhlášení. 

 
Po uplynutí doby 2 let od data právní moci rozhodnutí o udělení Přídělu bude změna 

držitele oprávnění nebo pronájem práv vyplývajících z oprávnění podmíněna souhlasem 
Úřadu, a to v souladu s § 18 odst. 1, písm. h) zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu se 
změnou držitele oprávnění a/nebo pronájmem práv plynoucích z oprávnění je splnění všech 
rozvojových kritérií podle bodu 6.2 Vyhlášení a dalších podmínek stanovených právními 
předpisy a tímto Vyhlášením. 

6.4.2. Převod Přídělu 

Převod přídělu se řídí ustanovením § 23 zákona. Aby případným převodem Přídělu 
rádiových kmitočtů vydaným na základě tohoto výběrového řízení nebyla narušena 
hospodářská soutěž či účelné využívání rádiového spektra, nebude umožněn převod Přídělu 
dle podmínek uvedených v § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona po dobu 2 let od data právní moci 
rozhodnutí o udělení Přídělu.  
 

Po uplynutí doby 2 let od data právní moci rozhodnutí o udělení Přídělu bude převod 
Přídělu podmíněn souhlasem Úřadu. Podmínkou pro udělení souhlasu s převodem je splnění 
všech rozvojových kritérií podle bodu 6.2 Vyhlášení a dalších podmínek stanovených právními 
předpisy a tímto Vyhlášením. 
 

Postup Úřadu podle § 23 odst. 5 zákona není podmínkami podle tohoto bodu Vyhlášení 
dotčen. 

6.4.3. Přechod Přídělu a další dispozice s právy k využívání kmitočtů 

S ohledem na ustanovení § 19 odst. 4 písm. a) a § 22b odst. 1 zákona je nezbytné, 
aby držitel Přídělu (žadatel a/nebo jeho nástupce, či jiná osoba, na niž bude případně Příděl 
rádiových kmitočtů převeden) nepřestal splňovat některou z podmínek, na jejichž základě byl 
žadateli Příděl rádiových kmitočtů udělen, a to zejména podmínku splnění rozvojových kritérií 
podle bodu 6.2 Vyhlášení.  
 

Po dobu 2 let od data právní moci rozhodnutí o udělení Přídělu bude za porušení 
podmínek, na jejichž základě byl žadateli Přídělu udělen, považováno také jakékoliv získání, 
poskytnutí a umožnění, přímo nebo nepřímo, využívání práv z Přídělu rádiových kmitočtů nebo 
oprávnění, a to buď přímo převodem, pronájmem či jinou transakcí či dispozicí s těmito právy, 
Přídělem či oprávněním, nebo nepřímo přechodem, změnou vlastnické struktury či jinou 
změnou v rámci podnikatelského seskupení, nebo na základě dohody či jiné transakce 
poskytující smluvní nebo faktická práva k rádiovým kmitočtům, pokud by předmětem, účelem 
či důsledkem takové dohody či jiné transakce bylo obcházení podmínek uvedených v této 
kapitole 6 Vyhlášení.  



 

12/52 
 

7. Organizace aukce 

1. Aukce se zúčastní pouze účastníci výběrového řízení, kteří splní podmínky účasti podle 
bodu 6. 23. Vyhlášení.  

2. V aukci budou nabídnuty dva celoplošné Příděly a 27 regionálních Přídělů.  
3. Aukce bude organizována obálkovou metodou nabídky s utajenou cenou 

na požadované aukční bloky. 
4. Časový průběh aukce se bude řídit podle závazného harmonogramu zveřejněného 

Úřadem před zahájením aukce. 
5. Držitelem Přídělu se stane účastník aukce, který bude na konci každé aukční fáze 

držitelem vítězné nabídky na daný aukční blok. 
6. Držitelem vítězné nabídky bude označen ten účastník aukce, který předloží nejvyšší 

cenovou nabídku na daný aukční blok v daném aukčním kole a současně splní další 
podmínky dle této kapitoly 7 Vyhlášení. 

7. Příděly budou pro potřeby aukce rozděleny podle následující tabulky: 

 

Aukční kolo Označení aukčních bloků 

První aukční kolo B 

C 

Druhé aukční kolo R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

R10 

R11 

R12 

Třetí aukční kolo R13 

R14 

R15 

R16 

R17 

R18 

R19 

R20 

R21 

R22 

R23 

R24 

R25 

R26 

R27 

Tabulka 7.1 Rozdělení aukčních bloků (budoucích Přídělů) do aukčních kol 

8. Aukce bude rozdělena do 2 aukčních fází: 
a) V první aukční fázi, která bude rozdělena do tří samostatných aukčních kol 

podle tabulky 7.1 Vyhlášení, bude množství a kombinace získaných aukčních 
bloků omezeno spektrálním limitem tak, aby na základě výsledků první aukční 
fáze platilo, že: 
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• žadatel nesmí nabýt více než jeden Příděl pro celoplošnou síť nebo 

• žadatel nesmí nabýt Příděly pro regionální sítě ve více než osmi 
skupinových přiděleních, respektive krajích České republiky 
a současně 

• žadatel nesmí nabýt více než jeden Příděl v každém jednotlivém 
skupinovém přidělení, respektive kraji České republiky bez ohledu na 
skutečnost, zda jde o Příděl pro celoplošnou nebo regionální síť;  

b) V druhé aukční fázi, jejímž předmětem budou všechny aukční bloky 
nepřidělené v první aukční fázi, nebude množství žadatelem získaných 
aukčních bloků omezeno. 

9. Každý účastník může v aukčním kole podat pouze jednu nabídku na libovolný počet 
aukčních bloků nabízených v daném aukčním kole. Na jeden aukční blok může být 
účastníkem nabídnuta pouze jedna cena, která musí být větší nebo rovna stanovené 
minimální ceně příslušného Přídělu. 
Nabídka v aukčním kole bude obsahovat: 

a) Označení názvu/jména účastníka aukce; 
b) Označení aukční fáze, číslo aukčního kola, popř. identifikace dodatečného 

aukčního kola; 
c) Název aukčního bloku; 
d) Nabídková cena aukčního bloku zaokrouhlená na tisíce ve formě číselné 

a zároveň slovní. V případě rozdílně uvedené ceny se za správnou považuje 
cena vyjádřená slovně 

Vzor, resp. příklad nabídky je uveden v Příloze č. 2 Vyhlášení. 

10. Pro první aukční fázi, která zahrnuje tři aukční kola, platí, že po ukončení příjmu 
nabídek v každém jednotlivém aukčním kole bude Úřad postupovat následovně: 

a) Úřad ověří všechny podané nabídky a vyřadí nabídky nesplňující podmínky dle 
této kapitoly 7 Vyhlášení; 

b) Úřad stanoví a oznámí účastníkům aukce pořadí jeho nabídek pro každý 
jednotlivý aukční blok nabízený v daném aukčním kole, a to podle výše 
nabídkové ceny; 

c) V případě rovnosti nejvyšší nabídkové ceny u některého aukčního bloku Úřad 
vyzve účastníky aukce se shodnou cenou k možnému navýšení nabídkové 
ceny aukčního bloku v dodatečném aukčním kole. Na základě výše upravené 
nabídkové ceny Úřad jednoznačně určí pořadí účastníků. V případě rovnosti 
cen i po dodatečném kole určí Úřad pořadí účastníků losem; 

d) Po vyhodnocení aukčního kola Úřad přidělí aukční bloky účastníkům 
za podmínky, že získaná kombinace bloků je v souladu se spektrálními limity. 
Pokud by na základě vyhodnocení aukčního kola účastník překročil spektrální 
limity, vyzve Úřad účastníka aukce, aby si zvolil takovou kombinaci aukčních 
bloků, která spektrální limit splní. Zvolená kombinace aukčních bloků bude 
účastníkovi přidělena a účastník již nemá možnost se vzdát kteréhokoliv 
ze získaných aukčních bloků. Aukční bloky, kterých se účastník aukce tímto 
postupem vzdá, budou Úřadem nabídnuty prvnímu následujícímu účastníkovi 
ucházejícímu se o daný aukční blok, kterému to spolu s již přidělenými 
aukčními bloky umožňuje jeho spektrální limit. Pokud by tímto postupem došlo 
k situaci, kdy je účastníkovi nabídnuto více aukčních bloků, než umožňuje jeho 
spektrální limit, vyzve Úřad účastníka, aby si z nově nabídnutých aukčních 
bloků vybral pouze takovou kombinaci, která není v rozporu s pravidly 
spektrálních limitů. Postup bude Úřad opakovat do okamžiku, než budou 
u všech aukčních bloků eliminovány všechny nabídky v pořadí, čímž bude 
aukční kolo uzavřeno, a následně, v souladu s novým harmonogramem, bude 
zahájeno další aukční kolo; 

e) Všechny nepřidělené aukční bloky z první aukční fáze budou nabídnuty v druhé 
aukční fázi; 
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f) Na konci první aukční fáze Úřad oznámí účastníkům aukce výsledky první 
aukční fáze s přehledem úspěšných a neúspěšných účastníků aukce, 
získaných aukčních bloků a přehled nepřidělených aukčních bloků, které budou 
předmětem druhé aukční fáze. 

11. Pro druhou aukční fázi platí, že po ukončení příjmu nabídek Úřad ověří všechny 
podané nabídky, vyřadí nabídky nesplňující podmínky dle této kapitoly 7 Vyhlášení 
a přidělí aukční blok účastníkovi s nejvyšší nabídkovou cenou. V případě rovnosti 
nejvyšší nabídkové ceny Úřad vyzve účastníky aukce se shodnou cenou k možnému 
navýšení nabídkové ceny na aukční blok a přidělí aukční blok účastníkovi s nejvyšší 
nabídnutou cenou. V případě rovnosti cen i po dodatečném kole určí Úřad držitele 
aukčního bloku losem. 

12. Příděly, které v druhé aukční fázi nezíská žádný z účastníků, zůstanou nepřiděleny 
a Úřad v budoucnu rozhodne o způsobu jejich využití v souladu s aktuálním stavem 
rozvoje zemského digitálního rozhlasového vysílání. 

13. Na konci aukce Úřad zveřejní protokol o výsledcích aukční fáze spolu s přehledem 
úspěšných a neúspěšných účastníků aukce, získaných aukčních bloků a jejich cen 
a přehledem nepřidělených aukčních bloků. 
 

III. POŽADAVKY NA ŽÁDOSTI 

Pro předkládání, formu a obsah žádostí se stanovují následující požadavky: 

8. Obecné požadavky 

a) Žádosti se podávají v listinné podobě. Žadatelé mohou svoji žádost doručit na adresu 
sídla Úřadu dle kapitoly 4 Vyhlášení, nebo ji podat osobně do podatelny v sídle Úřadu 
ve všední dny od 9:00 do 15:00. 

b) Žádost musí být podepsána osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem 
žadatele nebo jej zastupovat a musí být Úřadu doručena před uplynutím lhůty pro 
podávání žádostí podle kapitoly 3 Vyhlášení. Žadatel je oprávněn svoji žádost kdykoli 
před uplynutím lhůty pro podávání žádostí podle kapitoly 3 Vyhlášení změnit nebo vzít 
zpět. Po uplynutí lhůty pro podávání žádostí podle kapitoly 3 Vyhlášení se nepřipouští 
změna žádosti iniciovaná žadatelem, zpětvzetí žádosti a nelze prominout zmeškání 
úkonu. 

c) Předkládaný počet výtisků žádostí je jeden originál a jedna kopie. Žádosti 
se předkládají zpracované v českém jazyce a na listech ve formátu A4. Žádost musí 
mít obsahové náležitosti a uspořádání v souladu s tímto oddílem III. Vyhlášení. 

d) Originál žádosti musí být zajištěn proti vyjmutí nebo vložení listin. Za plnou shodu 
originálu žádosti s její kopií odpovídá předkladatel žádosti. Do první části žádosti proto 
zařadí prohlášení o shodě originálu žádosti s její kopií. Pokud není stanoveno jinak, 
zařadí do originálu žádosti v jednom vyhotovení originály dokladů, případně jejich 
úředně ověřené kopie, do kopie žádosti lze zařadit i prosté neověřené kopie těchto 
dokladů. 

e) Originál žádosti i kopie musí být předloženy společně v jedné zalepené obálce nebo 
jiném vhodném obalu, na kterém je uvedeno identifikační číslo osoby (IČO) 
předkladatele žádosti, číslo jednací tohoto Vyhlášení a výrazné označení  
„NEOTVÍRAT — VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ III. PÁSMO".  

9. Požadavky na obsah žádosti 

Žádost bude obsahovat tyto identifikační a další údaje a doklady o předkladateli 
žádosti: 

a) Název obchodní firmy zapsané v obchodním rejstříku zahrnující název, sídlo, 
popřípadě sídlo organizační složky na území České republiky, identifikační číslo 
a adresu pro doručování. 
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b) Jméno, příjmení a titul osoby nebo osob oprávněných jednat a činit úkony jménem 
předkladatele žádosti ve věcech výběrového řízení, číslo telefonu a adresu 
elektronické pošty pro styk s Úřadem ve věci tohoto výběrového řízení. Pokud je těchto 
osob více, je nutno stanovit, která z nich je kontaktní osobou pro jednání s Úřadem 
v průběhu výběrového řízení. 

c) Výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. 
d) Doklad o složení peněžní záruky podle bodu 6.3 písm. b) Vyhlášení. 
e) Doklady prokazující ekonomické a finanční předpoklady: 

1. potvrzení místně příslušného finančního úřadu, že nemá nedoplatky na daních 
nebo odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách a penále, včetně 
nákladů řízení, které vybírají a vymáhají územní finanční orgány, 

2. čestné prohlášení o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

3. čestné prohlášení o tom, že není v úpadku ani v hrozícím úpadku ve smyslu 
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

10. Lhůta pro podávání žádostí 

Lhůta pro podávání žádostí do výběrového řízení je stanovena v kapitole 3 Vyhlášení. 

11. Požadavky na obsah cenové nabídky 

Cenová nabídka se předkládá odděleně v aukční fázi výběrového řízení v souladu 
s harmonogramem aukční fáze a dalšími instrukcemi Úřadu. Cenová nabídka musí být 
doručena v samostatné uzavřené obálce obsahující nabídkový formulář s uvedenými 
náležitostmi dle kapitoly 7 Vyhlášení. Na obálce musí být uvedeno identifikační číslo osoby 
(IČO) předkladatele žádosti, název „Cenová nabídka pro aukční fázi č.  aukční kolo č. “ a dále 
označení ,,NEOTVÍRAT — VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ III. PÁSMO". 

IV. POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

Všechny žádosti, předložené ve stanovené lhůtě do tohoto výběrového řízení, budou 
posuzovány formálně v následujících krocích takto: 

a) V termínu stanoveném v kapitole 3 písm. b) Vyhlášení budou obálky za účasti notáře 
a členů výběrové komise otevřeny a bude posouzeno, zda předkladatel žádosti splnil 
požadavky na formální podobu žádosti podle kapitoly 8 Vyhlášení. 

b) Úřad následně přezkoumá, zda předložené žádosti splňují požadavky kapitoly 2 písm. 
b) a oddílu III. Vyhlášení.  

c) V případě, že žádost má drobné formální nedostatky, vyzve Úřad v souladu s § 45 
odst. 2 správního řádu předkladatele žádosti k bezodkladnému odstranění těchto 
nedostatků. 

d) Žádosti, které tyto požadavky nesplňují, nebo v případě neodstranitelných vad žádosti 
(například žadatel nebyl podnikatelem v elektronických komunikací k datu 
stanovenému ve Vyhlášení), nemohou být takové žádosti hodnoceny a Úřad podle 
§ 21 odst. 8 zákona rozhodne o jejich vyřazení. Podání opravného prostředku proti 
tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

e) Žádosti, které splňují všechny náležitosti podle tohoto Vyhlášení, postupují do aukční 
fáze výběrového řízení, o čemž budou žadatelé písemně informováni. 

V. HODNOCENÍ NABÍDEK 

Pro účely tohoto výběrového řízení a s ohledem na jeho předmět Úřad stanovuje, vedle 
požadavků na předkládání, formu a obsah žádostí podle oddílu III. Vyhlášení, pouze jedno 
kritérium hodnocení žádosti, kterým je výsledek aukce konané dle pravidel uvedených 
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v kapitole 7 Vyhlášení. Výběrová komise na základě úspěšného dokončení aukce doporučí 
udělení Přídělů všem úspěšně vyhodnoceným předkladatelům žádostí a připraví zprávu pro 
předsedu Rady Úřadu. 

Výběrová komise má právo od příslušného předkladatele žádosti kdykoliv v průběhu 
výběrového řízení vyžadovat potřebná vysvětlení. 

Vl. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ 

a) Výběrová komise po provedeném hodnocení žádostí předloží předsedovi Rady Úřadu 
zprávu o jeho průběhu a závěrečné doporučení pro výběr nejlepší žádosti pro každý 
z posuzovaných Přídělů. Zpráva bude obsahovat přehled všech obdržených žádostí 
a v nich obsažených nabídek, hodnocení a pořadí a podpisy většiny členů výběrové 
komise. 

b) Úřad na základě výsledku aukce obsaženého ve zprávě výběrové komise zamítne 
žádosti neúspěšných žadatelů a vyzve úspěšné předkladatele žádosti 
k jednorázovému zaplacení doplatku nabídnuté ceny odpovídajícímu rozdílu mezi 
peněžní zárukou a nabídnutou cenou (dále jen „výsledná cena“). 

c) Výsledná cena musí být uhrazena nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy 
k zaplacení, kterou zašle Úřad jednotlivým vítězným žadatelům. 

d) Výsledná cena za Příděl, resp. Příděly musí být uhrazena jednorázově v korunách 
českých v nabídnuté výši na účet Úřadu, který je uveden v kapitole 4 Vyhlášení. Při 
platbě se za variabilní symbol uvede IČO budoucího držitele Přídělu, do položky 
„Zpráva pro příjemce" se uvede „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DAB“. 

e) Výsledná cena se považuje za uhrazenou jejím připsáním na účet Úřadu uvedený 
v kapitole 4 Vyhlášení. 

f) Pokud Výsledná cena nebude v této lhůtě vybraným zájemcem uhrazena v celé výši, 
Úřad žádost zamítne a daný Příděl resp. Příděly nebudou uděleny. Takový Příděl resp. 
Příděly zůstanou nevysoutěženy. 

g) V případě, že by předkladatel žádosti, kterému má být Příděl rádiových kmitočtů 
udělen, nezaplatil do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení výslednou cenu, 
propadne jím složená peněžní záruka podle bodu 6.3 Vyhlášení.  

h) Po zaplacení výsledné ceny rozhodne předseda Rady Úřadu do 30 dnů o udělení 
Přídělu rádiových kmitočtů podle § 22 zákona. 

 

VII. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽADATELŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO 
ŘÍZENÍ 

Žadatelé se v průběhu celého výběrového řízení musí zdržet jednání, které 
by ohrožovalo nebo mařilo průběh nebo výsledek tohoto výběrového řízení. Za takové jednání 
se považuje zejména:  

a) koordinace jednání a jiné sdílení informací ve výběrovém řízení nebo před jeho 
započetím s jiným žadatelem, především pokud jde o informace týkající se výše 
nabídek v aukci nebo jejich rozložení; 

b) zdržování nebo narušování průběhu výběrového řízení;  
c) jednání zamezující nebo ohrožující účast jiného subjektu ve výběrovém řízení;  
d) zveřejňování jakýchkoliv informací o průběhu výběrového řízení před jeho ukončením; 
e) porušování povinností a pravidel stanovených tímto Vyhlášením. 

V případě jednání porušujícího pravidla tohoto oddílu Vyhlášení rozhodne Úřad v souladu 
s ustanovením § 21 odst. 14 zákona o vyřazení žadatele z další účasti na výběrovém řízení. 
V případě, že se žadatel dopustí jednání dle tohoto oddílu VII. Vyhlášení, propadne peněžní 
záruka žadatele podle bodu 6.3 Vyhlášení. 
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VIII. ZÁVĚR 

 
Úřad zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení podle § 21 odst. 17 zákona 

včetně odůvodnění uveřejní nejpozději do 1 měsíce od jeho ukončení. Ukončením výběrového 
řízení se rozumí nabytí právní moci příslušných rozhodnutí podle oddílu Vl. písm. g) Vyhlášení. 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Ing. Hana Továrková  
      předsedkyně Rady 

   Českého telekomunikačního úřadu 
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Příloha č. 1 

1. Informace k udělení Přídělu pro celoplošnou „Vysílací síť B“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

7C 192,352 191,584 - 193,120 JMO, ZLI 

7B 190,640 189,872 - 191,408 VYS 

10C 213,360 212,592 - 214,128 JCE 

11A 216,928 216,160 - 217,696 PAR 

11B 218,640 217,872 – 219,408 PLZ, KVA, UST, LIB, OLO 

11D 222,064 221,296 - 222,832 PHA, STC-N, STC-S, HKR, MOS 

 

 

Obrázek P-1 Grafické znázornění Přídělu pro celoplošnou Vysílací síť B 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

CESKE BUDEJOVICE 10C 43 115 ND 

JACHYMOV 11B 40 65 300°-60°/15 dB 

LIBEREC 11B 40 65 330°/3 dB, 340°/6 dB, 350°-40°/10 dB 

PLZEN 11B 43 305 ND 

PLZEN RADEC 11B 40 50 ND 

SUSICE 11B 40 50 190°-250°/6 dB 

USTI NAD LABEM 11B 40 
185 340°/2 dB, 350°/6 dB, 0°/10 dB, 

10°/13 dB, 20°-70°/10 dB 

VOTICE 10C 40 60 ND 

BRNO 7C 43 305 ND 

BRNO HADY 7C 40 55 ND 
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JESENIK 11B 40 
120 340°-0°/10 dB, 10°-100°/15 dB, 170°-

200°/5 dB 

JIHLAVA 7B 43 130 ND 

MIKULOV 7C 40 30 130°-190°/6 dB 

OSTRAVA 11D 43 120 350°-50°/6 dB  

PARDUBICE 11A 43 145 ND 

VALASSKE MEZIRICI 11D 40 35 110°-190°/6 dB, 220°-240°/10 dB 

ZLIN 7C 43 65 ND 

PRAHA 11D 43 165 ND 

PRAHA MESTO 11D 43 185 ND 

TRUTNOV 11D 40 55 320°-80°/15 dB 

Tabulka P-1 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro celoplošnou Vysílací síť B 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

Česká republika 10 500 000 1 050 000 
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2. Informace k udělení Přídělu pro celoplošnou „Vysílací síť C“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

8D 201,072 200,304 - 201,840 PHA, STC-N, STC-S 

9B 204,640 203,872 - 205,408 
JCE, PLZ, KVA, UST, LIB, KHR, PAR, VYS, 

 OLO, JMO, MOS, ZLI 

9D 208,064 207,296 - 208,832 
JCE, PLZ, KVA, UST, LIB, KHR, PAR, VYS, 

 OLO, JMO, MOS, ZLI 

 

 

Obrázek P-2 Grafické znázornění Přídělu pro celoplošnou Vysílací síť C 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

PRAHA 8D 43 165 ND 

PRAHA MESTO 8D 43 185 ND 

VOTICE 8D 40 60 ND 

BRNO 9B/9D 43 305 ND 

BRNO HADY 9B/9D 40 55 ND 

CESKE BUDEJOVICE 9B/9D 43 115 ND 

JACHYMOV 9B 40 65 300°-60°/15 dB 

JACHYMOV 9D 40 
65 300°-310°/15 dB, 320°-20°/21 dB, 

30°-60°/15 dB 
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JESENIK 9B/9D 40 
120 340°-350°/16 dB, 0°-20°/10 dB, 30°-

60°/16 dB 

JIHLAVA 9B/9D 43 130 ND 

LIBEREC 9B 40 
65 330°/3 dB, 340°/6 dB, 350°-10°/10 

dB, 20°-40°/16 dB, 50°/6 dB 

LIBEREC 9D 40 

65 310°-320°/10 dB, 330°/13 dB, 340°/6 

dB, 350°-10°/10 dB, 20°-40°/16 dB, 

50°/6 dB 

MIKULOV 9B/9D 40 30 130°-190°/6 dB 

OSTRAVA 9B/9D 43 120 350°/6 dB, 0°-30°/12 dB, 40°-50°/6 dB  

PARDUBICE 9B/9D 43 145 ND 

PLZEN 9B/9D 43 305 ND 

PLZEN RADEC 9B/9D 40 50 ND 

SUSICE 9B/9D 40 50 190°-250°/6 dB 

TRUTNOV 9B/9D 40 
55 320°-350°/15 dB, 0°-30°/20 dB, 40°-

80°/15 dB 

USTI NAD LABEM 9B 40 
185 340°-350°/3 dB, 0°/6 dB, 10°-70°/10 

dB 

USTI NAD LABEM 9D 40 
185 320°-330°/10 dB, 340°-350°/13 dB, 

0°/6 dB, 10°-70°/10 dB  

VALASSKE MEZIRICI 9B/9D 40 35 0°-30°/10 dB, 110°-160°/6 dB 

ZLIN 9B/9D 43 65 ND 

Tabulka P-2 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Držitel Přídělu je oprávněn využít na územním rozsahu jednotlivých skupinových přidělení 
pouze jeden kmitočtový blok z nabízených. 

Stanovená minimální cena Přídělu pro celoplošnou Vysílací síť C 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

Česká republika 10 500 000 1 050 000 
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3. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R1“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

8B 197,648 196,880 - 198,416 PHA, STC-N, STC-S 

 

 

Obrázek P-3 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R1 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

PRAHA 8B 43 165 ND 

PRAHA MESTO 8B 43 185 ND 

VOTICE 8B 40 60 170°-210°/6 dB 

Tabulka P-3 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R1 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

PHA, STC-N, STC-S 2 700 000 270 000 
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4. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R2“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

8C 199,360 198,592 - 200,128 PHA, STC-N, STC-S 

 

 

Obrázek P-4 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R2 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

PRAHA 8C 43 165 ND 

PRAHA MESTO 8C 43 185 ND 

Tabulka P-4 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R2 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

PHA, STC-N, STC-S 2 700 000 270 000 
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5. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R3“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

7D 194,064 193,296 - 194,832 KVA, UST, LIB, KHR, PAR 

 

 

Obrázek P-5 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R3 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

JACHYMOV 7D 40 65 300°-60°/15 dB 

LIBEREC 7D 40 65 330°/3 dB, 340°/6 dB, 350°-40°/10 dB 

PARDUBICE 7D 43 145 ND 

TRUTNOV 7D 40 
55 320°-20°/15 dB, 30°-50°/20 dB, 60°-

80°/15 dB 

USTI NAD LABEM 7D 40 
185 340°-350°/3 dB, 0°/6 dB, 10°-70°/10 

dB 

Tabulka P-5 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R3 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

KVA, UST, LIB, KHR, PAR 2 300 000 230 000 
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6. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R4“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

7B 190,640 189,872 - 191,408 KVA, UST, LIB 

 

 

Obrázek P-6 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R4 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

JACHYMOV 7B 40 65 300°-60°/15 dB 

LIBEREC 7B 40 65 330°/3 dB, 340°/6 dB, 350°-40°/10 dB 

USTI NAD LABEM 7B 40 
185 340°-350°/3 dB, 0°/6 dB, 10°-70°/10 

dB 

Tabulka P-6 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R4 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

KVA, UST, LIB 1 300 000 130 000 
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7. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R5“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

10C 213,360 212,592 - 214,128 KVA, UST, LIB 

 

 

Obrázek P-7 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R5 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

JACHYMOV 10C 40 65 300°-60°/15 dB 

LIBEREC 10C 40 65 330°/3 dB, 340°/6 dB, 350°-40°/10 dB 

USTI NAD LABEM 10C 40 185 350°/3 dB, 0°/6 dB, 10°-70°/10 dB 

Tabulka P-7 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R5 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

KVA, UST, LIB 1 300 000 130 000 
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8. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R6“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

7C 192,352 191,584 - 193,120 LIB, KHR 

 

 

Obrázek P-8 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R6 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

LIBEREC 7C 40 65 
270°-320°/6 dB, 330°/3 dB, 340°/6 dB, 

350°-40°/10 dB 

TRUTNOV 7C 40 55 
320°-20°/15 dB, 30°-50°/20 dB, 60°-

80°/15 dB 

Tabulka P-8 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R6 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

LIB, KHR 900 000 90 000 
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9. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R7“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

10D 215,072 214,304 - 215,840 VYS, PAR, JMO, OLO, MOS, ZLI 

 

 

Obrázek P-9 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R7 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

BRNO 10D 43 305 140°-160°/3 dB 

BRNO HADY 10D 40 55 ND 

JESENIK 10D 40 120 340°-40°/10 dB, 150°-170°/5 dB 

JIHLAVA 10D 43 130 ND 

MIKULOV 10D 40 30 130°-190°/6 dB 

OSTRAVA 10D 43 120 350°-50°/6 dB  

PARDUBICE 10D 43 145 ND 

VALASSKE MEZIRICI 10D 40 35 110°-160°/6 dB 

ZLIN 10D 43 65 ND 

Tabulka P-9 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R7 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

VYS, PAR, JMO, OLO, MOS, ZLI 4 200 000 420 000 
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10. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R8“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

7A 188,928 188,160 - 189,696 OLO, JMO, ZLI 

 

 

Obrázek P-10 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R8 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

BRNO 7A 43 305 ND 

BRNO HADY 7A 40 55 ND 

JESENIK 7A 40 
120 340°/10 dB, 350°-0°/13 dB, 10°-30°/17 

dB, 40°-70°/15 dB, 80°-100°/20 dB  

MIKULOV 7A 40 30 130°-190°/6 dB 

ZLIN 7A 43 65 ND 

Tabulka P-10 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R8 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

OLO, JMO, ZLI 2 200 000 220 000 
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11. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R9“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

9C 206,352 205,584 - 207,120 OLO, MOS, ZLI 

 

 

Obrázek P-11 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R9 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

JESENIK* 9C 40 120 340°-20°/10 dB, 30°-60°/16 dB 

OSTRAVA* 9C 43 120 350°/6 dB, 0°-30°/12 dB, 40°-50°/6 dB  

VALASSKE 

MEZIRICI* 
9C 40 35 0°-30°/10 dB, 110°-160°/6 dB 

ZLIN* 9C 43 65 ND 

Tabulka P-11.1 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

*) koordinační podmínka: v případě trvale se projevujícího rušení prokazatelně způsobeného 
vysílači CZE administrace ve skupinovém přidělení MIDDLE SVK administrace, proběhne v 
zarušených oblastech společné měření oběma administracemi. Jestliže se prošetřením potvrdí 
skutečné rušení ve skupinovém přidělení MIDDLE, Úřad v individuálních oprávnění upraví 
technické parametry vysílačů tak, aby k rušení nedocházelo. Hodnoty, na které lze technické 
parametry jednotlivých vysílačů maximálně omezit jsou uvedeny v tabulce P-11.2 níže. 
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Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

JESENIK 9C 40 120 
340°-20°/10 dB, 30°-60°/16 dB, 100°-

150°/3 dB 

OSTRAVA 9C 43 120 
350°/6 dB, 0°-30°/12 dB, 40°-50°/6 dB, 

100°-170°/4 dB  

VALASSKE MEZIRICI 9C 40 35 0°-30°/10 dB, 90°-170°/10 dB 

ZLIN 9C 43 65 80°-150°/10 dB 

Tabulka P-11.2 Krajní omezené technické parametry mezinárodně zkoordinovaných 
vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R9 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

OLO, MOS, ZLI 2 200 000 220 000 
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12. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R10“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

5A 174,928 174,160 - 175,696 MOS, ZLI 

 

 

Obrázek P-12 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R10 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

OSTRAVA 5A 43 120 350°-50°/6 dB  

VALASSKE MEZIRICI 5A 37 35 110°-160°/6 dB 

ZLIN 5A 40 65 ND 

Tabulka P-12 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R10 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

MOS, ZLI 1 600 000 160 000 
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13. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R11“ 

Kmitočtový 
blok 

Střední kmitočet 
v MHz 

Kmitočtový rozsah 
v MHz 

Územní rozsah přidělení 

11C 220,352 219,584 - 221,120 JCE, PLZ 

 

 

Obrázek P-13 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R11 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 
ERPmax 
[dBW] 

Výška AS nad 
zemí [m] 

Diagram AS 

CESKE BUDEJOVICE 11C 43 115 ND 

PLZEN 11C 43 305 310°-10°/3 dB 

PLZEN RADEC 11C 40 50 ND 

SUSICE 11C 40 50 190°-250°/6 dB 

Tabulka P-13 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R11 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

JCE, PLZ 1 100 000 110 000 
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14. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R12“ 

Kmitočtový 
blok 

Střední kmitočet 
v MHz 

Kmitočtový rozsah 
v MHz 

Územní rozsah přidělení 

9C 206,352 205,584 - 207,120 JCE, PLZ-SUS 

 

 

Obrázek P-14 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R12 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 
ERPmax 
[dBW] 

Výška AS nad 
zemí [m] 

Diagram AS 

SUSICE 9C 40 50 190°-250°/6 dB 

Tabulka P-14 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Pro tento kmitočtový blok není možno využít vysílač HP/HT CESKE BUDEJOVICE ani 
jiné stanoviště vysílačů na lokalitě Kleť. Technické parametry dalších plánovaných vysílačů 
podléhají mezinárodní koordinaci. 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R12 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

JCE, PLZ-SUS 700 000 70 000 
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15. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R13“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

5C 178,352 177,584 - 179,120 PHA 

 

 

Obrázek P-15 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R13 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

PRAHA MESTO 5C 43 185 290°-20°/6 dB 

Tabulka P-15 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R13 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

PHA 1 300 000 130 000 
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16. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R14“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

6A 181,936 181,168 - 182,704 PHA 

 

 

Obrázek P-16 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R14 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

PRAHA MESTO 6A 43 185 ND 

Tabulka P-16 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R14 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

PHA 1 300 000 130 000 
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17. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R15“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

6B 183,648 182,880 - 184,416 PHA 

 

 

Obrázek P-17 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R15 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

PRAHA MESTO 6B 43 185 ND 

Tabulka P-17 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R15 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

PHA 1 300 000 130 000 
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18. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R16“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

6C 185,360 184,592 - 186,128 PHA 

 

 

Obrázek P-18 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R16 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

PRAHA MESTO 6C 43 185 ND 

Tabulka P-18 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R16 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

PHA 1 300 000 130 000 
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19. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R17“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

10A 209,936 209,168 - 210,704 JMO 

 

 

Obrázek P-19 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R17 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

BRNO 10A 43 305 140°-200°/13 dB 

BRNO HADY 10A 40 55 ND 

MIKULOV 10A 40 
30 130°/6 dB, 140°-180°/12 dB, 190°/6 

dB 

Tabulka P-19 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R17 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

JMO 1 100 000 110 000 

 
  



 

40/52 
 

20. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R18“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

12A 223,936 223,168 - 224,704 JMO 

 

 

Obrázek P-20 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R18 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

BRNO HADY* 12A 40 55 70°-130°/3 dB 

MIKULOV* 12A 40 30 60°-120°/3 dB, 130°-190°/6 dB 

Tabulka P-20.1 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

*) koordinační podmínka: v případě trvale se projevujícího rušení prokazatelně způsobeného 
vysílači CZE administrace ve skupinovém přidělení MIDDLE SVK administrace, proběhne v 
zarušených oblastech společné měření oběma administracemi. Jestliže se prošetřením potvrdí 
skutečné rušení ve skupinovém přidělení MIDDLE, Úřad v individuálních oprávnění upraví 
technické parametry vysílačů tak, aby k rušení nedocházelo. Hodnoty, na které lze technické 
parametry jednotlivých vysílačů maximálně omezit jsou uvedeny v tabulce P-20.2 níže. 
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Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

BRNO HADY 12A 40 55 70°-130°/7 dB  

MIKULOV 12A 40 30 60°-120°/10 dB, 130°-190°/6 dB 

Tabulka P-20.2 Krajní technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R18 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

JMO 1 100 000 110 000 
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21. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R19“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

12B 225,648 224,880 - 226,416 MOS 

 

 

Obrázek P-21 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R19 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

     

Tabulka P-21 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

*) Pro tento kmitočtový blok se nepodařilo mezinárodně zkoordinovat technické parametry pro 
žádný vysílač HP/HT. Technické parametry plánovaných vysílačů držitelem Přídělu podléhají 
mezinárodní koordinaci. 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R19 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

MOS 1 100 000 110 000 
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22. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R20“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

9A 202,928 202,160 - 203,696 JCE 

 

 

Obrázek P-22 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R20 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

VOTICE 9A 40 60 270°-10°/3 dB 

Tabulka P-22 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Pro tento kmitočtový blok není možno využít vysílač HP/HT CESKE BUDEJOVICE ani 
jiné stanoviště vysílačů na lokalitě Kleť. Technické parametry dalších plánovaných vysílačů 
podléhají mezinárodní koordinaci. 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R20 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

JCE 600 000 60 000 
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23. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R21“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

10B 211,648 210,880 - 212,416 KHR 

 

 

Obrázek P-23 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R21 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

TRUTNOV 10B 40 55 320°-80°/15 dB 

Tabulka P-23 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R21 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

KHR 500 000 50 000 
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24. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R22“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

9A 202,928 202,160 - 203,696 PAR 

 

 

Obrázek P-24 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R22 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

PARDUBICE 9A 43 145 290°-350°/3 dB  

Tabulka P-24 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R22 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

PAR 500 000 50 000 
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25. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R23“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

6B 183,648 182,880 - 184,416 PLZ 

 

 

Obrázek P-25 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R23 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

PLZEN 6B 43 305 310°-10°/3 dB, 30°-50°/3 dB 

PLZEN RADEC 6B 40 50 ND 

SUSICE 6B 40 50 190°-250°/6 dB 

Tabulka P-25 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R23 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

PLZ 500 000 50 000 
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26. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R24“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

12B 225,648 224,880 - 226,416 PLZ-PLZ 

 

 

Obrázek P-26 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R24 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

PLZEN 12B 43 305 280°-350°/15 dB 

PLZEN RADEC 12B 40 50 ND 

Tabulka P-26 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R24 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

PLZ-PLZ 400 000 40 000 
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27. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R25“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

6B 183,648 182,880 - 184,416 VYS 

 

 

Obrázek P-27 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R25 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

JIHLAVA* 6B 43 130 ND 

Tabulka P-27 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

*) koordinační podmínka: využití tohoto kmitočtového bloku ve skupinovém přidělení VYS je 
svázán s podmínkou, že sumární hodnota rušící intenzity elektromagnetického pole 
způsobená CZE vysílači využívajícími blok 6B nebude přesahovat do SVK skupinového 
přidělení WEST hodnotou vyšší než 38 dBuV/m. Výpočet bude na základě dvoustranné 
dohody s SVK Úřadem prováděn metodou ITU-1546, křivky šíření 50/1.  

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R25 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

VYS 400 000 40 000 
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28. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R26“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

6C 185,360 184,592 - 186,128 VYS 

 

 

Obrázek P-28 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R26 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

JIHLAVA 6C 43 130 ND 

Tabulka P-28 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R26 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

VYS 400 000 40 000 
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29. Informace k udělení Přídělu pro „Regionální síť R27“ 

Kmitočtový 

blok 

Střední kmitočet 

v MHz 

Kmitočtový rozsah 

v MHz 
Územní rozsah přidělení 

6A 181,936 181,168 - 182,704 KVA 

 

 

Obrázek P-29 Grafické znázornění Přídělu pro Regionální síť R27 

 

Vysílač 
Kmitočtový 

blok 

ERPmax 

[dBW] 

Výška AS nad 

zemí [m] 
Diagram AS 

JACHYMOV 6A 40 65 
300°-310°/15 dB, 320°-0°/18 dB, 10°-

60°/15 dB, 70°/4 dB 

Tabulka P-29 Technické parametry mezinárodně zkoordinovaných vysílačů 

Stanovená minimální cena Přídělu pro Regionální síť R27 

Územní rozsah přidělení Počet obyvatel Minimální cena [Kč] 

KVA 200 000 20 000 
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Příloha č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2  
 

k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů  
pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského  
digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v kmitočtovém pásmu 
174 - 230 MHz 

 
 
 
 
 

Vzor formuláře „Nabídka“ 



 

52/52 
 

Český telekomunikační úřad 
se sídlem: Sokolovská 219, Praha 9 
poštovní adresa: poštovní přihrádka 02, PSČ 225 02, Praha 025  
 
 

Nabídka 
 
 
Název/jméno účastníka aukce: ………………………………………………………………. 

Číslo aukční fáze: …………………………………………………………………….. 

Číslo aukčního kola: ………………………………………………………………….. 

Dodatečné aukční kolo:  ANO  NE 

 

Aukční blok Nabídková cena v Kč Nabídková cena (slovy) 
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