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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na způsoby přidělování kmitočtového spektra a na 

hodnotu kmitočtového spektra. Pro lepší pochopení celého tématu jsou v úvodu popsány 

mobilní komunikační technologie a jednotlivá pásma kmitočtového spektra, která jsou 

využívána mobilními operátory pro poskytování jejich služeb. Dále jsou rozebrány 

způsoby, jakými se kmitočtové spektrum přiděluje. Zvýšená pozornost je věnována 

aukcím, jelikož jde v současnosti o nejrozšířenější způsob přidělování kmitočtového 

spektra. V další části jsou rozebrány již proběhlé aukce a vybrané aukce, které se teprve 

chystají. Nakonec je analyzována hodnota kmitočtového spektra v daných pásmech za 

použití dat z evropských aukcí. Větší pozornost je věnována hodnotě digitální dividendy, 

u které je zkoumáno, jaké faktory ji nejvíce ovlivňují. 

 

Klíčová slova 

kmitočtové spektrum, mobilní komunikační technologie, oceňování, aukční formát, 

digitální dividenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The focus of this bachelor’s thesis are various methods in which the frequency spectrum 

is allocated and a valuation of the frequency spectrum. At the beginning there is a 

description of mobile communication technologies and the individual bands of spectrum 

used by mobile operators for a better understanding of the topic. There are also described 

various methods in which the frequency spectrum is allocated. Special attention is paid 

to auctions because they are currently the most used method of spectrum allocation. 

Auctions that have already been completed and selected auctions that are in preparation 

are described in the next chapter. Finally, the value of the frequency spectrum in various 

bands is analyzed using data from European auctions that have been described in the 

chapter before. More attention is paid to the value of the digital dividend where various 

factors influencing the value are examined. 

 

Keywords 

frequency spectrum, mobile communication technologies, valuation, types of auction, 

digital dividend 
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1 Úvod 

 

 

Evropská komise v roce 2009 rozhodla, že do roku 2012 musí být ve všech 

členských zemích vypnuto analogové televizní vysílání a mělo by se vysílat pouze 

digitálně. Díky tomu se uvolnilo množství kmitočtového spektra, které je nazýváno 

digitální dividenda. Využití spektra uvolněného po vypnutí analogového vysílání je 

nadnárodně harmonizováno z rozhodnutí Evropské komise. Harmonizovaný postup při 

správě spektra je nezbytný s ohledem na skutečnost, že radiové vlny nerespektují hranice 

států. Tato část spektra nabízí velmi dobré plošné pokrytí a je plánováno v ní provozovat 

rychlý bezdrátový internet pomocí technologie LTE. Další částí kmitočtového spektra, 

která byla identifikována jako vhodná pro využití mobilními sítěmi, je spektrum v pásmu 

2,6 GHz. Spektrum v pásmu 2,6 GHz je vyhovující pro kapacitní pokrytí a jedná se o 

vhodný doplněk k digitální dividendě. 

Od roku 2007 probíhají v Evropě aukce těchto dvou pásem kmitočtového spektra 

a v současné době jsou v plánu aukce v dalších členských státech, kde se spektrum 

v těchto pásmech dosud nevydražilo. Mezi státy s naplánovanou aukcí patří i Česká 

republika. V některých zemích bylo do aukce zahrnuto i spektrum z jiných pásem, 

jelikož stávající licence na provozování služeb v daných částech spektra pozbydou 

platnosti. Licence na využívání kmitočtového spektra se v aukcích v současné době 

udělují minimálně na 15 let. Licence jsou udělovány ve valné většině pomocí aukcí a 

díky tomu lze vidět, na kolik si dražené spektrum cení trh. Současné přidělování 

kmitočtového spektra a hodnota spektra v různých pásmech je velmi zajímavé téma, 

které ovlivní telekomunikační prostředí na mnoho let dopředu. 

V první kapitole jsou popsány mobilní komunikační technologie a kmitočtové 

spektrum využívané mobilními operátory pro jejich služby. Mobilní komunikační 

technologie jsou popsány od starších až po současnou nejmodernější technologii LTE-A. 

U kmitočtového spektra je popsáno, jaká pásma lépe slouží pro kapacitní pokrytí nebo 

plošné pokrytí, jakými technologiemi byla pásma využívána, jsou a pravděpodobně 

budou využívána a jaké jsou jejich výhody a nevýhody. 
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Ve druhé kapitole jsou popsány způsoby přidělování kmitočtového spektra. Jsou 

zde popsány základní čtyři typy, konkrétně srovnávací slyšení neboli soutěž krásy, 

loterie, first-come, first-served a aukce. Aukce je popsána detailněji, jsou zde 

představeny její různé podoby, které se v současnosti pro dražbu kmitočtového spektra 

používají. Aukce jsou výhodné v tom, že díky nim je známa tržní hodnotu daného 

spektra v dané zemi za daných podmínek. 

Ve třetí kapitole jsou rozebrány již proběhlé aukce a vybrané aukce, které se 

teprve chystají. Je zde popsáno, jakým formátem aukce bylo nebo má být spektrum 

draženo, množství spektra v aukci a také hodnota, za kterou bylo spektrum vydraženo. 

V případě teprve chystané aukce nebo aukce formátu CCA jsou použity ceny vyvolávací. 

Tato kapitola slouží jako souhrn aukcí kmitočtového spektra v Evropě a bylo zde 

popsáno celkem 18 aukcí. 

Ve čtvrté závěrečné kapitole je analyzována hodnota kmitočtového spektra 

v daných pásmech za použití dat z aukcí popsaných v kapitole třetí. Větší pozornost je 

věnována hodnotě digitální dividendy, u které je zkoumáno, jaké faktory ji nejvíce 

ovlivňují. 
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2 Mobilní komunikační technologie a 

kmitočtové spektrum 

 

 

Přestože je tato práce zaměřením ekonomická, pro lepší porozumění danému 

tématu je vhodné mít základní technické znalosti. Budou proto vysvětleny základní 

pojmy nutné k pochopení této práce, aby byla srozumitelná i pro ty, kteří nemají 

technické vzdělání. Tato kapitola stručně popisuje dvě základní oblasti, které pomohou 

při dalším čtení práce lépe porozumět dané problematice. První oblast je popis vývoje 

mobilních technologií od starších až po současnou nejmodernější technologii LTE-A. 

Druhá se věnuje popisu částí kmitočtového spektra, kterou využívají mobilní operátoři 

pro své mobilní sítě.  

 Tato kapitola je zpracována dle GSMA (2011), Hrstka (2012) a Ericsson (2011). 

2.1 Mobilní komunikační technologie 

Mobilní komunikační technologie jsou rozdělovány do generací (viz Tabulka 1). 

Toto rozdělení ovšem nelze brát dogmaticky, zvláště pokud jde o tzv. mezigenerační 

technologie jako EDGE nebo LTE. Technologie EDGE je v Tabulce 1 stále považována 

za technologii 2G, naopak dle organizace 3GPP (2013) je EDGE brána již jako 

technologie 3G. 

Nejstarší jsou technologie 1. generace, mezi které patří analogové mobilní 

systémy jako například NMT (Nordic Mobile Telephone) a TACS (Total Access 

Communications Systém). Technologie 1. generace byly používány v 80. letech 

minulého století. Tyto technologie byly využívány primárně pro přenos hlasu, datové 

využití však bylo poměrně komplikované. 

Na začátku 90. let minulého století byly představeny první digitální systémy 2. 

generace, které umožňovaly přenos hlasu a také nově i přenos dat. Nejznámější a 

nejrozšířenější je systém představený v roce 1991 nazvaný GSM (Global Systém for 
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Mobile Communications). Nyní tuto technologii využívá více než 5 miliard lidí ve více 

než 220 zemích. Technologie 2G (druhé generace) se dočkaly svého zdokonalení 

v podobě GPRS v roce 2000 a EDGE v roce 2003. Technologie GPRS umožňuje 

přenosy dat rychlostí až 80kb/s a technologie EDGE skoro třikrát tolik, což znamená 

236,8kb/s.  

Tabulka 1: Vývoj mobilních datových služeb 

 

Zdroj: Hrstka (2012) 

 

Systémy třetí generace se vyznačují schopností přenášet širokopásmové datové 

služby, díky kterým je možný rychlý přenos dat po mobilní síti. Počátkem roku 2001 byl 

představen první systém 3. generace nazývaný UMTS, který umožňuje přenosy dat 

rychlostí až 2Mb/s. Dalšími jsou HSDPA, HSUPA, HSPA a HSPA+, z nichž nejnovější 

je HSPA+, jenž umožňuje přenosovou rychlost až 42Mb/s. Nejnovější technologií pro 

systém třetí generace je LTE. Tato technologie byla představena v roce 2009 a teoretická 

nejvyšší rychlost přenosu dat je až 300Mb/s.  

V roce 2013 dojde pravděpodobně k dohodě nad novým standardem v rámci 

3GPP (Release 12)
1
, který bývá označován jako technologie 4. generace LTE-Advanced 

(dále jen LTE-A). Tato technologie vychází z LTE, teoretická rychlost přenosu dat je 

                                                        
1 Další informace zde: http://www.3gpp.org/Releases 
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však až 10 krát větší než je tomu u běžného LTE. LTE-A představuje v této oblasti 

současný technologický vrchol. 

Rychlý vývoj mobilních komunikačních technologií je poháněn především 

vysokou poptávkou po datových přenosech, jež je způsobena zejména nárůstem počtu 

chytrých telefonů, pro něž je vysokorychlostní přístup k internetu téměř nezbytností. 

Například ve Velké Británii narostl počet uživatelů těchto telefonů z 27 % na 39 % mezi 

lety 2011 a 2012 (Ofcom 2012). Jako příklad z České republiky by mohla být použita 

zpráva Telefónicy (2012), která říká, že 72 % všech prodaných nových telefonů tvoří 

chytré telefony. 

2.2 Kmitočtové spektrum 

Tato část kapitoly byla zpracována dle Stewart & Monniaux & Reichl (2012), 

GSMA (2010) a již zmíněných autorů v úvodu kapitoly. 

Mobilní sítě využívají pro své fungování část elektromagnetického spektra, která 

se nazývá rádiové spektrum. Rádiové spektrum se skládá z rádiových vlnění o různé 

frekvenci, od 10 kHz až po 100 GHz. Jednotlivé části rádiového spektra mají odlišné 

vlastnosti, které se odvíjí především od frekvence. Obecně platí, že vysílání v pásmech 

pod 1 GHz dokáže urazit delší vzdálenost a lépe pronikne objekty, jakými mohou být 

déšť či budova, a proto není potřeba stavět tak velké množství vysílacích stanic, což 

umožňuje levnější pokrytí požadované oblasti (nabízí lepší plošné pokrytí). Je ovšem 

nezbytné vzít v úvahu, že spektrum v pásmech pod 1GHz je limitované a není schopné 

nabídnout dostatečné kapacitní pokrytí. Naopak spektrum v pásmech nad 1 GHz nabízí 

lepší kapacitní pokrytí, ale jelikož se vysílání nedostane do takových vzdáleností jako u 

nižších frekvencí, je nezbytné vystavět mnohem více vysílacích stanic, aby bylo možno 

kompletně pokrýt danou oblast. Tuto skutečnost znázorňuje Obrázek 1. 
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Obrázek 1: Frekvence, pokrytí a počet základních vysílacích stanic 

 

Zdroj: GSMA (2010) 

 

Spektrum mezi frekvencemi 400 MHz a 4 GHz nabízí dobrý kompromis mezi 

plošným a kapacitním pokrytím, a právě v této části kmitočtového spektra jsou 

vymezeny jednotlivá pásma pro poskytování mobilních služeb. Tato pásma jsou navíc 

koordinována v rámci celé Evropy. Pásma 450 MHz, 800 MHz a 900 MHz slouží 

k plošnému pokrytí a pásma 1800 MHz, 2,1 GHz a 2,6 GHz slouží k pokrytí 

kapacitnímu. Pro zajištění ideálního pokrytí je vhodné, aby mobilní operátor využíval 

mix těchto dvou skupin. 

V následující části jsou rozebrána jednotlivá pásma kmitočtového spektra a je zde 

analyzováno, jaké technologie se v daných pásmech nejčastěji používají. K názorné 

ilustraci slouží Obrázek 2. 
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Obrázek 2: Vývoj použitých technologií v daných pásmech 

 

zdroj: Ericsson (2011) 

 

2.2.1 Pásmo 450 MHz 

Pásmo bylo dříve používáno pro analogovou technologii NMT. V České 

republice bylo pásmo využíváno pro hlasovou komunikaci tehdejší společností Eurotel 

(dnes Telefónica) od roku 1991 do roku 2006. Od roku 2006 zde Telefónica poskytuje 

datové služby využívající technologii CDMA (Telefónica, 2006). Mezi výhody daného 

pásma patří dobré šíření signálu a z toho vyplývající menší náklady na pokrytí dané 

oblasti. Nevýhodou je okrajové využití tohoto spektra pro mobilní služby. 
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2.2.2 Pásmo 700 MHz 

Pásmo 700 MHz je ve většině zemí v současné době využíváno k televiznímu 

vysílání. Vzhledem k požadavkům na vysokorychlostní přístup k internetu se ale 

předpokládá, že se právě tato část spektra uvolní pro fungování sítí sloužících 

k vysokorychlostnímu mobilnímu přístupu k internetu. Pásmo 700 MHz je mnohdy 

označováno jako Digitální dividenda II. (MPO, 2013) 

2.2.3 Pásmo 800 MHz 

V Evropě bylo pásmo dříve používáno pro televizní analogové vysílání. Evropská 

komise ale nařídila, že analogové televizní vysílání musí být nejpozději do roku 2012 

ukončeno (Evropská komise, 2009). Tím se uvolnila část kmitočtového spektra a z této 

skutečnosti plyne i její nejčastější označení Digitální dividenda. Pásmo začíná být 

využíváno pro LTE sítě. Výhodou tohoto pásma je, že umožňuje efektivní celoplošné 

pokrytí. 

2.2.4 Pásmo 900 MHz 

Pásmo bylo dříve, například ve Velké Británii, využíváno pro analogovou 

technologii TACS a následně bylo refarmováno
2
 pro GSM. Pásmo 900 MHz a 

technologie GSM jsou klíčové pro fungování dnešních mobilních sítí. Jak již bylo řečeno 

v předešlé části, pásma pod 1 GHz jsou velmi žádaná, a proto je zájmem mnoha 

mobilních operátorů provést refarming tohoto pásma pro technologie HSPA a LTE. To 

by umožnilo tolik potřebné rozšíření pokrytí 3G technologií. Tato potřeba se ale 

pravděpodobně změní s implementací 4G v pásmu 800 MHz. Výhodou pásma, stejně 

jako všech pásem pod 1GHz, je dobré plošné pokrytí. Nevýhodou je současné plné 

využití kapacity pásma 900 MHz pro provozování GSM sítí. Z toho plyne i příslušné 

rozdělení (fragmentace) tohoto pásma do bloků nevyhovujících pro technologie třetí a 

čtvrté generace. 

                                                        
2
 Refarming: Obecně je to jakýkoliv proces, který mění podmínky pro používání frekvencí v dané části 

rádiového spektra. Takové změny mohou být změna technických  podmínek pro přidělení frekvencí, 
změna využití frekvencí nebo přidělení jiné radiokomunikační službě (ICT, 2012). 



 

 

11 

 

2.2.5 Pásmo 1800 MHz 

Pásmo 1800 MHz původně sloužilo pro kapacitní pokrytí GSM sítí, jelikož 

pásmo 1800 MHz obsahuje oproti pásmu 900 MHz dvojnásobné množství spektra 

(možno vidět i v Příloze 1 ve sloupcích „Množství prodaného spektra“). Refarming je 

v tomto pásmu jednodušší než v pásmu 900 MHz, neboť spektrum v tomto pásmu bylo 

většinou přidělováno v ucelených blocích. 

2.2.6 Pásmo 2100 MHz 

Pásmo bylo původně vyhrazeno pro 3G technologie. Není vhodné pro pokrývání 

venkovských oblastí, je však ideální pro pokrytí měst a přilehlých městských oblastí, 

protože poskytuje dostatečnou přenosovou kapacitu. V delším časovém období je možno 

očekávat stále větší rozšiřování 3G technologií do pásma 900 MHz. Tím by došlo k 

uvolnění pásma 2100 MHz, které by mohlo být použito pro LTE. 

2.2.7 Pásmo 2,6 GHz 

Pásmo bylo nově identifikováno jako vhodné pásmo pro kapacitní pokrytí. 

V současné době se již rozděluje (draží) spektrum v tomto pásmu, nejčastěji se jedná o 

140 MHz párového FDD spektra a 50 MHz nepárového TDD spektra
3
. V současnosti je 

pásmo používáno pro technologii LTE a pro svoji velkou přenosovou kapacitu je velmi 

vhodným doplňkem pro pásmo 800 MHz, které slouží především pro pokrytí velkých 

území. 

 

 

 

 

 

                                                        
3
 Více informací dostupných zde: http://electronicdesign.com/communications/what-s-difference-

between-fdd-and-tdd 
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3 Způsoby přidělování kmitočtového 

spektra 

 

 

Jak již bylo zmíněno v minulé kapitole, kmitočtového spektra je omezené 

množství a zájem o spektrum, zejména v lukrativním pásmu pod 1GHz, s přibývajícím 

technologickým rozvojem roste. Proto je nutné důmyslně zvážit všechna pozitiva a 

negativa, která jsou spojena s různými způsoby přidělování kmitočtového spektra. 

Základní způsoby přidělování spektra jsou dle Devi et al. (2011) a Marsden et al. (2012) 

tyto: 

 srovnávací slyšení (soutěž krásy) 

 loterie 

 first-come, first-served 

 aukce 

Uvedené způsoby je možno rozdělit do dvou skupin. První skupina se jmenuje 

Aukce a zahrnuje různé typy aukcí, které budou detailněji představeny. Druhá skupina 

bude nazvána Ostatní způsoby přidělování kmitočtového spektra. Ta bude zahrnovat 

všechny výše vyjmenované způsoby kromě aukce. Celá skupina bude také zevrubně 

představena pro získání lepšího přehledu o fungování jednotlivých způsobů.  

Neméně významný důvod, proč se zabývat způsoby přidělování spektra je, že 

pomocí několika z nich je možno odhadnout hodnotu kmitočtového spektra. U aukcí je 

to tržní hodnota dané části spektra a u ostatních způsobů je to hodnota, na kterou si 

danou část spektra cení regulátor či jiný zodpovědný subjekt. 

Přidělování spektra probíhá ve všech případech tak, že jednotlivá pásma spektra, 

jak byla popsána v kapitole 2, jsou rozdělena do bloků a tyto bloky jsou následně 

soutěženy. 
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3.1 Ostatní způsoby přidělování kmitočtového spektra 

3.1.1 Srovnávací slyšení (soutěž krásy) 

„Srovnávací slyšení jsou institucionální přiřazovací procesy. Nejprve regulátor 

předloží veřejné zadání (napsáno po konzultaci s experty, soutěžícími a administrativním 

týmem) všem zájemcům. Těm je poté poskytnut určitý čas, aby ve své žádosti vyhověli 

požadavkům v zadání. Regulátor následně určí jednoho nebo více nejlepších soutěžících 

na základě různých technických a netechnických kritérií. Toto se nazývá diskreční 

mechanismus s mnoha interakcemi mezi regulátorem a soutěžícími. “ (Genty, 1999) 

Srovnávací slyšení se někdy nazývá také jako soutěž krásy (beauty contest) nebo 

srovnávací tendr (comparative tender). Pokud se porovnávají spíše technická kritéria, 

měl by se spíše používat název srovnávací slyšení. V případě, že převládají kritéria 

netechnická, je ovšem název soutěž krásy zcela namístě, protože se v tomto případě 

jedná spíše o to, co preferuje daný regulátor, než o to, co je opravdu rozhodující a 

přínosné. 

Kritéria zadaná regulátorem mohou být různá. Může se jednat o obecná kritéria 

jako finanční prostředky a stabilita, spolehlivost a investice do výzkumu, nebo to mohou 

být více specifická kritéria jako je procentuální pokrytí dané oblasti (např. daného státu 

nebo počtu obyvatel), navrhovaný počet vysílacích stanic, které mají být použity pro 

pokrytí oblasti, a úroveň a rozsah poskytovaných služeb. 

Dříve většinou všichni soutěžící splnili požadavky zadané regulátorem, a proto 

bylo velmi těžké rozhodnout o nejlepší nabídce. Často proto rozhodovaly zcela 

irelevantní faktory. Pro ilustraci této situace je možno použít případ, kdy Federální 

komunikační komise (FCC) v USA vybrala jako vítěze jednoho ze soutěžících proto, že 

slíbil vybudovat více veřejných toalet než jeho konkurenti (Blake, 1994). Proto se 

v současné době stále více využívá aukce jako metody přidělení kmitočtového spektra. 

Srovnávací slyšení, potažmo soutěže krásy, byly použity k přidělení prvotních GSM 

licencí v Evropě a ke zhruba polovině licencí týkajících se technologií 3. generace, 

například ve Finsku nebo Švédsku (viz. Případová studie – Švédsko) (Devi et al., 2011). 
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Stále se ovšem jedná o druhou nejrozšířenější a historicky nejoblíbenější metodu 

přidělování kmitočtového spektra. 

Případová studie – Švédsko 

Ve Švédsku se regulátor PTS
4
 rozhodl, že kmitočtové spektrum, vhodné pro 

provozování sítí třetí generace, přidělí způsobem zvaným soutěž krásy. Jako důvod bylo 

uvedeno, že soutěž krásy umožní rychlejší vybudování sítí 3G i jejich rychlejší rozvoj. 

Soutěž byla vypsána v květnu roku 2000 a výherci získali licenci platnou do konce roku 

2015. Vstupní poplatek do soutěže byl stanoven na 100 tisíc švédských korun a soutěžící 

byli zodpovědní za veškeré náklady spojené s přihláškou do soutěže. Celkem se přihlásilo 

10 soutěžících, kteří soutěžili o 4 licence. Soutěžící měli 3 měsíce na přípravu svého 

návrhu, který následně již nemohli měnit. Poté od září do prosince roku 2000 trval 

vybírací proces. 

Výběrový proces probíhal ve dvou kolech. V prvním kole rozhodovala tři kritéria. 

Prvním kritériem byly finanční možnosti soutěžících, kde každý musel dokázat, že má 

dostatek kapitálu na vybudování sítě v rozsahu uvedeném v přihlášce. Druhým kritériem 

byla technická proveditelnost, kde soutěžící museli dokázat, že jimi navrhované řešení 

bude fungovat a že jej jsou schopni realizovat. Třetím kritériem byla komerční 

proveditelnost jejich projektu, kde museli prokázat, že jejich podnikatelské plány jsou 

udržitelné a zakládají se na reálných základech. Tyto podmínky splnilo pouze 5 

soutěžících. Ve druhém kole byli soutěžící, kteří splnili podmínky prvního kola, 

ohodnoceni na základě dvou kritérií. Prvním byly závazky, které soutěžící poskytli, 

týkající se pokrytí jak územního, tak populačního. Druhým kritériem byly závazky, které 

se týkaly rychlosti výstavby a rozvoje sítě. Čtyři z pěti soutěžících dostali maximální 

počet bodů a byla jim udělena licence na používání spektra.  

Výherci ovšem po udělení spektra museli splnit předepsané podmínky. Všichni 

výherci museli mít do konce roku 2003 vybudovanou síť v plném slíbeném rozsahu. 

                                                        
4
 PTS je zkratka pro The Swedish Post and Telecom Authority, která monitoruje a reguluje elektronickou a 

poštovní komunikace ve Švédsku 
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Pokud by se takto nestalo, mohla PTS výherci, který nesplnil dané podmínky, licenci na 

provozování sítě v uděleném kmitočtovém pásmu odebrat. 

Hultén, Andersson a Valiente (2005) 

3.1.2 Loterie 

Princip fungování loterií je velmi jednoduchý a hodnota spektra, jak si ji cení 

regulátor či jiný zodpovědný subjekt, lze přímo a jednoduše odvodit z nastavených 

podmínek pro vstup do loterie. Regulátor nastaví vstupní poplatek do loterie, který musí 

každý uchazeč o spektrum zaplatit, aby se do loterie dostal a mohl tak soutěžit o 

kmitočtové spektrum. Dle počtu soutěžících lze následně odvodit hodnotu soutěženého 

spektra jako součin vstupního poplatku a počtu uchazečů. 

Dle ICT (2012) se tento proces jeví jako atraktivní a spravedlivý, avšak má řadu 

nevýhod. Ty jsou následující:  

 Při velkém počtu uchazečů mohou být administrativní náklady 

příliš vysoké, zejména pokud jsou všechny žádosti uchazečů přezkoumány a 

prověřeny z hlediska vhodnosti a způsobilosti. 

 Pokud uchazeči nejsou předem prověřeni (jak je zmíněno výše), 

může se stát, že výherce nebude mít dostatečnou kvalifikaci nebo technické a 

finanční možnosti, aby provozoval danou službu v dané části spektra 

efektivně. Tato skutečnost může být o to horší, pokud by navíc výherce neměl 

možnost licenci na provozování dané části spektra prodat některému z jiných 

uchazečů o spektrum. 

 Pokud by výherce mohl prodat za určitou částku licenci na 

provozování dané části spektra uchazeči, který by dokázal dané spektrum 

využívat efektivně, získal by tak určitý výnos, který by mohla dostat vláda 

v případě, že by spektrum za tuto částku prodala efektivnímu operátorovi 

přímo. 

Loterie byly využívány Federální komunikační komisí (FCC) v USA v 80. letech 

minulého století. 
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3.1.3 First-come, first-served 

Při tomto způsobu přidělení kmitočtového spektra jsou stanovena kritéria 

způsobilosti a každý, kdo se chce ucházet o spektrum, musí tyto podmínky splnit. Části 

spektra jsou poté přiděleny uchazečům, kteří splnili kritéria způsobilosti, na základě tzv. 

first-come, first-served systému. Tento systém by se dal do češtiny přeložit jako: kdo 

dřív přijde, ten je dříve na řadě. V praxi to funguje tak, že pokud je například množství 

spektra pro tři operátory, spektrum obdrží první tři zájemci, kteří splnili daná kritéria 

způsobilosti, a dále již není možné o spektrum žádat.  

Tento způsob přidělení kmitočtového spektra se nejčastěji používá v případě, kdy 

nabídka daného spektra je větší než poptávka po této části spektra. Díky této metodě je 

možné přidělení spektra za velmi nízkých nákladů, což podporuje rychlé využití dané 

části spektra pro dané účely. 

First-come, first-served se stal mediálně známým způsobem přidělení spektra 

před dvěma lety v roce 2011 díky korupční aféře v Indii známé jako 2G spectrum scam.
5
 

3.2 Aukce 

„Aukce je z definice decentralizovaný tržní mechanismus sloužící k alokaci 

zdrojů, který může být formulován jako nekooperativní hra, kde hráči jsou nabízející, 

strategie jsou nabídky a přidělení a platby jsou funkcemi těchto nabídek.“ (Chen et al., 

2010) 

Aukce jsou k přidělování kmitočtového spektra využívány již více než dvacet let 

a za tu dobu se staly nejvyužívanějším a nejpopulárnějším způsobem. V Evropě jsou 

v posledních letech přidělovány kmitočtová pásma výhradně pomocí aukcí. Regulátoři 

k aukcím přistoupili, protože jsou možností umožňující maximalizaci zisku, ale také 

nabízí vysokou míru transparence.  

Dle Pattynové (2013) nabízí aukce mnoho regulačních nástrojů. Prvním z nich je 

umožnění rozvoje konkurence pomocí vyhrazení pásem pro nové hráče, nastavení 

                                                        
5
 Více informací o této největší politické korupční aféře v novodobé historii Indie se dozvíte zde: 

http://www.andhranews.net/Features/Politics/2G-Spectrum-Scam.asp 
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spektrálních limitů pro jednotlivé hráče a povinností velkoobchodního přístupu. Druhým 

regulačním nástrojem je kontrola stability hráčů, kdy regulátor může stanovit 

kvalifikační kritéria nebo vstupní kauci. Pokud hráč nezaplatí kauci nebo nesplní daná 

kvalifikační kritéria, nemůže se aukce účastnit. Třetím regulačním nástrojem je podpora 

investic, kdy regulátor stanoví rozvojová kritéria, například x-procentní územní pokrytí 

danou technologií, nebo výši nabídkové ceny. Zejména díky těmto nástrojům jsou aukce 

tolik oblíbeny u regulátorů.  

V telekomunikačním odvětví proběhlo již mnoho aukcí s rozličnými formáty. Dle 

Marsden et al. (2012) je možno je nejjednodušeji rozdělit na obálkové metody, které jsou 

nazývány sealed-bid auctions, a na vícekolové aukce. Základní přehled formátů aukcí a 

způsob, jakým se doplňují a jak na sebe navazují, vyjadřuje Obrázek 3.  

Obrázek 3: Vztahy mezi aukčními formáty 

 

Zdroj: Marsden et al. (2012) 

Tato podkapitola je zpracována dle NERA (2010) a dále uvedených. 
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3.2.1 Obálková metoda – sealed-bid auction 

Název této aukce je odvozen od originálního formátu, kdy nabízející podávali své 

nabídky v zapečetěných obálkách (Krishna, 2010). V tomto aukčním formátu jednotliví 

hráči podají své nabídky na všechny bloky spektra, které chtějí získat, zároveň. Tento 

aukční formát ovšem vyžaduje komplikovaná pravidla, aby bylo možné zajistit, že 

všechny bloky spektra dražené v dané aukci budou rozděleny. Bez těchto pravidel by se 

mohlo stát, že všichni nabízející by podali své nabídky na jeden blok spektra a ostatní 

bloky by nebyly vydraženy. 

Obálková metoda vyžaduje, aby si nabízející vytvořili odhady hodnot 

jednotlivých bloků spektra předtím, než nabízení započne. Toto ohodnocení provedou 

všichni nabízející, jelikož se nemohou řídit tím, kolik nabízí ostatní, vzhledem k tomu, že 

tuto informaci nemají k dispozici. Výsledek jednání je, že obálková metoda vytváří 

značnou nejistotu mezi nabízejícími. Vítězem se tak nemusí stát ten, který by byl 

ochoten zaplatit za blok spektra nejvíce, ale ten, který dokáže nejlépe využít nejistoty 

ostatních nabízejících ve svůj prospěch. To může vyústit v neefektivní rozdělení bloků 

spektra, vzniklého nesprávným ohodnocením bloků spektra některými z nabízejících. 

Existují dva typy tohoto aukčního formátu. První se nazývá first-price sealed-bid 

auction, kde výherce, který nabídne nejvyšší částku, zaplatí nejvyšší vítěznou částku a 

dostane přidělen blok spektra. Tento typ se používal při dražbě spektra ve Francii a 

v Maďarsku. Druhý typ se nazýva second-price sealed-bid auction. V tomto případě 

dostane blok spektra ten, kdo nabídne nejvyšší částku, ale zaplatí druhou nejvyšší 

nabídnutou částku. Tento typ obálkové metody byl využit při dražbě spektra 

v Portugalsku a Irsku. (Marsden et al., 2012) 

3.2.2 Vícekolové aukce 

Vícekolové aukce jsou nejpoužívanějším způsobem přidělování kmitočtového 

spektra pro telekomunikační odvětví. Využívá se zejména souběžná vícekolová aukce 

(simultaneous multiple round auction, dále jen SMRA) a její různé typy a 

kombinatorická aukce (combinatorial clock auction, dále jen CCA), jak je možno vidět 

na Obrázku 4. 
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Obrázek 4: Evropa - nedávno použité formáty aukce pro přidělení spektra 

 

Zdroj: NERA (2012)  

 

3.2.2.1 Souběžná vícekolová aukce (SMRA) 

Jedná se o základní typ aukce SMRA, kde stávající nejvyšší nabídky
6
 nemohou 

být přesunuty na jiný blok spektra. SMRA aukce byla vyvinuta pro aukce substitutů a 

není proto příliš vhodná pro dražení digitální dividendy z důvodu nestejnorodosti 

jednotlivých bloků.
7
  

Aukční formát SMRA je využíván pro aukce spektra po celém světě. Poprvé byl 

představen roku 1994 Federální komunikační komisí (FCC) v USA. Pro aukce spojené 

                                                        
6 Standing high bid – nejvyšší nabídka, která v daný moment pro daný blok spektra existuje  
7
 Digitální dividenda se dělí na 6 bloků. Nejnižší frekvence digitální dividendy jsou velmi blízko frekvencím, 

ve kterých probíhá televizní vysílání a je potřeba dbát na to, aby se vysílání vzájemně nerušilo. Proto blok 
digitální dividendy s nejnižšími frekvencemi není žádaný tolik jako ostatní bloky.  Více na: 
http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/DigitalDividend/DDtoolkit/ 
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s digitální dividendou byl využit v Kanadě, Německu, Španělsku a USA (Marsden et al. 

2012). 

Princip fungování SMRA při dražbě digitální dividendy: 

 Každý ze šesti bloků má svoji vlastní vyvolávací cenu
8
 a také tzv. going 

price, což je v podstatě současná tržní cena daného bloku. 

 Pokud je dán spektrální limit
9
, je také omezen počet bloků, na které mohou 

účastníci aukce nabídku podat. 

 Po každém kole je stanovena nejvyšší současná nabídka (pokud na daný blok 

nebyla podána žádná nabídka, zůstane neprodán). Pokud dva a více účastníků 

aukce nabídne stejnou částku za stejný blok spektra, je nejvyšší současná 

nabídka vybrána náhodně. 

 Ten, kdo podal nejvyšší současnou nabídku na daný blok, nemůže tuto 

nabídku měnit, dokud jiný účastník nepodá vyšší nabídku, než je jeho 

současná nejvyšší nabídka. 

 Ten, kdo podal nabídku na daný blok a tato nabídka není současnou nejvyšší 

nabídkou, má následující možnosti: 

o Nabídka může zůstat stejná. 

o Nabídka se může zvýšit. 

o Nabídka může být přesunuta na jiný blok spektra.  

 Každý účastník aukce musí být aktivní, jinak ztrácí způsobilost na podávání 

nabídek a je z aukce vyřazen. Být aktivní znamená zvýšit nabídku na daný 

blok nebo přesunutí nabídky na jiný blok spektra. Účastník je také považován 

za aktivního, pokud je jeho nabídka současnou nejvyšší nabídkou. 

 Aukce je ukončena, jakmile již v daném kole nejsou podány žádné nové 

nabídky. Vítěznými nabídkami jsou nejvyšší současné nabídky v době 

ukončení aukce. 

 

                                                        
8
 Prodávající stanoví minimální cenu, za kterou je ochoten danou věc prodat (Krishna, 2010).  V tomto 

případě regulátor stanoví minimální cenu, za kterou je ochoten prodat daný blok spektra. 
9 Maximální možné množství spektra, které lze v aukci v daném pásmu nebo v kombinacích pásem získat. 
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Obrázek 5: Obecný princip fungování SMRA aukce 

 

Zdroj: Marsden et al. (2012) 

Hlavní výhodou formátu SMRA  je snadné porozumění podmínkám aukce. 

Z principu fungování aukce ovšem vyplývá, že cena daného bloku spektra se může po 

dobu aukce pouze zvyšovat. Proto jsou strategie účastníků v tomto formátu aukce velmi 

omezené. 

Nevýhodou formátu SMRA je, že výherci nemohou přesouvat své nejvyšší 

současné nabídky na jiný blok spektra, aby získali jeden větší souvislý blok spektra. Tato 

nevýhoda může být částečně vyřešena svázáním dvou bloků do jednoho balíčku (tzv. 
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bundling). Účastníci aukce následně mohou podávat své nabídky jen na balíčky spektra. 

Tímto je zajištěno, že výherci obdrží souvislý blok spektra. 

3.2.2.2 Souběžná vícekolová aukce s přesouváním (SMRA-S) 

Dalším typem vícekolové aukce je SMRA-S. Aukční formát SMRA-S je založen 

na formátu SMRA. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma formáty je, že nejvyšší současné 

nabídky mohou být přesunuty na jiné bloky spektra. Tato úprava snižuje riziko, že by 

výherci obdrželi nesouvislé bloky spektra. 

Aukční formát SMRA-S byl použit při nedávných aukcích v Norsku, Finsku a 

Švédsku. (Marsden et al., 2012) 

Princip fungování SMRA-S při dražbě digitální dividendy: 

 Každý ze šesti bloků má svoji vlastní vyvolávací cenu a také tzv. going price, 

což je v podstatě současná tržní cena daného bloku. 

 Pokud je dán spektrální limit, je také omezen počet bloků, na které mohou 

účastníci aukce nabídku podat. 

 Po každém kole je stanovena nejvyšší současná nabídka (pokud na daný blok 

nebyla podána žádná nabídka, zůstane neprodán). Pokud dva a více účastníků 

aukce nabídne stejnou částku za stejný blok spektra, je nejvyšší současná 

nabídka vybrána náhodně. 

 Účastník aukce má v každém kole tyto možnosti: 

o Nabídka na blok spektra může zůstat nezměněna. 

o Nabídka na daný blok spektra může být navýšena, pokud to není již 

nejvyšší současná nabídka. 

o Nabídka na blok spektra může být přesunuta na jiný blok spektra. 

 Každý účastník aukce musí být aktivní, jinak ztrácí způsobilost na podávání 

nabídek a je z aukce vyřazen. Být aktivní znamená zvýšit současnou nabídku, 

položit novou nabídku, přesunout nabídku na jiný blok spektra, nebo mít 

podanou současnou nejvyšší nabídkou. V prvním kole mohou všichni 



 

 

23 

 

účastníci aukce podat nabídku na dva bloky spektra
10

. Způsobilost podávat 

nabídky na dva bloky zůstává tak dlouho, dokud je účastník aktivní na dvou 

blocích spektra. Pokud je aktivní na jednom, má způsobilost podávat nabídky 

již jen na jeden blok a pokud není aktivní nikde, ztrácí právo podávat nabídky 

na bloky spektra. 

 Nabídka může být reaktivována, pokud všechny vyšší nabídky na daný blok 

spektra byly přesunuty na jiný blok spektra. Reaktivováním nabídky získává 

účastník zpět svou již ztracenou způsobilost podávat další nabídky a 

reaktivovaná nabídka se stává současnou nejvyšší nabídkou na daný blok 

spektra. 

 Aukce je ukončena, jakmile již v daném kole nejsou podány žádné nové 

nabídky a žádné nabídky nejsou reaktivovány. Vítěznými nabídkami jsou 

nejvyšší současné nabídky v době ukončení aukce. 

Hlavní výhodou aukčního formátu SMRA-S je možnost přesouvání nabídek 

z jednoho bloku spektra na druhý. Díky tomu je pro účastníky mnohem jednodušší získat 

větší souvislý blok spektra a tudíž se snižuje riziko, že by některý z účastníků obdržel 

dva nesouvislé bloky spektra. 

Při použití tohoto aukčního formátu se sice riziko obdržení dvou nesouvislých 

bloků spektra výrazně sníží, není ovšem úplně eliminováno, což může být vnímáno jako 

mírná nevýhoda tohoto formátu. Je zde také riziko, že aukce nikdy neskončí a bude stále 

cyklicky pokračovat. Tato skutečnost může nastat v případě stálého přesouvání nabídek 

na jiné bloky spektra, čímž se sníží hodnota daného bloku, která je následně opět 

zvýšena jinou nabídkou atd. Proto musí být správně nastaveny podmínky aukce. 

 

 

                                                        
10 Pokud je dán spektrální limit. 
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3.2.2.3 Souběžná vícekolová aukce s nabídkami po balíčcích  (SMRA-C) 

Poslední formát aukce založený na SMRA, který bude představen, je SMRA-C. 

Hlavní rozdíl oproti formátu SMRA je, že účastníci aukce mohou podávat nabídky jak na 

celé balíčky (kombinace) bloků spektra, tak na jednotlivé bloky. Účastník, který podá 

nabídku na balíček bloků spektra, získá buď celý balíček, nebo nezíská nic. Tím se 

snižuje riziko, že by některý z výherců obdržel nesouvislé bloky spektra. 

Princip fungování SMRA-C při dražbě digitální dividendy: 

 Každý ze šesti bloků má svoji vlastní vyvolávací cenu a také tzv. going price, 

což je v podstatě současná tržní cena daného bloku. 

 Účastníci aukce mohou podávat nabídky na balíčky skládající se ze dvou na 

sebe navazujících bloků spektra. Každý tento balíček má svou vlastní cenu. 

 Po každém kole je určen soubor prozatímně vyhrávajících nabídek
11

. Soubor 

je kombinací nabídek, které jsou realizovatelné a které maximalizují zisk. 

Nabídky jsou realizovatelné, pokud se nevyskytují stejné bloky v různých 

balíčcích. Určení prozatímně vyhrávajících nabídek je analogické jako určení 

nejvyšších současných nabídek při formátu SMRA. 

 Účastník, jehož nabídka je v souboru prozatímně vyhrávajících nabídek, 

nemůže svou nabídku změnit, dokud jeho nabídka nebyla nahrazena jinou 

v souboru prozatímně vyhrávajících nabídek. 

 Účastník, jehož nabídka není v souboru prozatímně vyhrávajících nabídek, 

má tyto možnosti: 

o Nabídka může zůstat neměnná. 

o Nabídka se může zvýšit. 

o Nabídka může být přesunuta na jiný blok nebo balíček bloků spektra. 

 Každý účastník aukce musí být aktivní, jinak ztrácí způsobilost na podávání 

nabídek a je z aukce vyřazen. Být aktivní znamená zvýšit nabídku na stávající 

blok spektra nebo přesunout nabídku na jiný blok spektra. Účastník je rovněž 

aktivní, jestliže je jeho nabídka v souboru prozatímně vyhrávajících nabídek. 

                                                        
11 Set of provisionally winning bids – přeloženo autorem. 
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Pokud účastník není aktivní, ztrácí způsobilost podávat další nabídky a je 

z aukce vyřazen. 

 Aukce je ukončena, jakmile v daném kole nejsou podány žádné nové 

nabídky. Vítěznými nabídkami jsou nabídky v souboru prozatímně 

vyhrávajících nabídek v době ukončení aukce. 

Výhoda formátu SMRA-C je, že pomocí balíčků se zamezuje problému, kdy 

účastník může vyhrát nesouvislé pásmo spektra. 

Nevýhodou naopak je, že soubor prozatímně vyhrávajících nabídek se musí 

vybírat podle jedenácti možných cen, každý ze šesti bloků zvlášť a pět možných 

kombinací balíčků sousedních bloků spektra. Jedná se o takzvaný „threshold problem“. 

3.2.2.4 Kombinatorická aukce (CCA) 

Aukční formát CCA je vnímán jako zjednodušení formátu SMRA-C. Účastníci 

aukce mohou podávat nabídky pouze na abstraktní bloky spektra
12

, které mají všechny 

stejnou hodnotu, a nabídky na balíčky se specifickými bloky lze podávat až na samém 

konci aukce. 

Aukční formát CCA byl použit při nedávných aukcích v Dánsku, Irsku, 

Nizozemsku, Rakousku, Velké Británii a Švýcarsku. (Marsden et al., 2012) 

Princip fungování CCA při dražbě digitální dividendy: 

 Účastníci mohou podávat nabídky na balíčky spektra. V balíčku může být 

jakákoliv kombinace šesti bloků digitální dividendy. Pokud je nastaven 

spektrální limit, musí nabídka vyhovovat tomuto limitu. 

 Bloky spektra jsou uspořádány do skupin tak, aby každá skupina obsahovala 

podobné bloky. V primární fázi aukce, která se též nazývá fáze alokační, mají 

skupiny bloků spektra jednotné ceny a účastníci nemohou podávat nabídky na 

specifické bloky, ale pouze na abstraktní bloky v rámci skupiny bloků. 

 Primární fáze se skládá z primárních kol. V primárních kolech každý 

z účastníků nahlásí, jaké množství spektra z dané skupiny požaduje. Ceny se 

                                                        
12 Nerozlišuje se mezi jednotlivými bloky spektra, považují se všechny za shodné. (Cramton, 2013) 
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zvyšují až do doby, kdy ani v jedné ze skupin již není převis poptávky po 

spektru nad jeho nabídkou. Pokud již není převis poptávky, následuje 

doplňkové kolo.  

 Doplňkové kolo probíhá formou obálkové metody. Účastníci učiní své finální 

nabídky na bloky spektra, které ovšem musí být konzistentní s nabídkami 

v primárních kolech. V této fázi se určí, kolik bloků spektra každý z účastníků 

vyhraje, ovšem stále není rozhodnuto, jaké konkrétní bloky to budou. 

 V přidělovací fázi účastníci podávají nabídky na balíčky konkrétních bloků 

spektra. Účastníkovi ovšem nemůže být přiděleno více spektra, než na kolik 

získal právo v primární fázi. Přidělovací fáze probíhá formou jednokolové 

obálkové metody. 

Obrázek 6: Princip fungování CCA aukce 

Zdroj: ACMA 

Výhodou formátu CCA je, že dovoluje účastníkům používat jednoduché strategie 

po celou dobu aukce. Formát CCA také zajišťuje přidělení souvislého bloku spektra 
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v daných pásmech. Řízení aukce je jednodušší a aukce má obvykle kratší trvání než 

aukce formátu SMRA. (ČTÚ, 2011) 

Nevýhodou je nižší transparentnost aukce, protože účastníci mají pouze omezené 

informace o nabídkách ostatních účastníků. Také se může stát, že nedojde k prodeji 

veškerého množství spektra nabízeného v aukci, což znamená, že některý z bloků spektra 

nebude vydražen, jak se již stalo například v Nizozemsku (Šeda, 2011). Nevýhodou také 

je, že nelze určit, za kolik se dané bloky spektra prodaly, jak je tomu u aukcí typu 

SMRA. Je pouze možné se dozvědět množství bloků v daných pásmech a konečnou 

cenu, kterou účastník za daný balíček bloků zaplatil. 
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4 Nejvýznamnější přidělení kmitočtového 

spektra v Evropě od roku 2007 do 

současnosti  

 

 

Kmitočtové spektrum v Evropě je velice žádané, a proto se v poslední době 

přiděluje převážně pomocí aukcí z důvodu maximalizace zisku pro stát a efektivní 

alokace spektra. Tato kapitola je zaměřena na aukce v evropských zemích, protože díky 

jejich transparentnosti při přidělování kmitočtového spektra je možné zjistit, za jakou 

částku bylo dané spektrum v aukci vydraženo. Jsou zde popsány způsoby přidělení 

kmitočtového spektra v daných zemích, množství spektra a také cena, za kterou bylo 

dané spektrum přiděleno (popřípadě vyvolávací ceny). 

4.1 Západní Evropa 

4.1.1 Belgie 

V Belgii proběhla aukce formátu SMRA v roce 2011. Dražilo se 155 MHz 

spektra v pásmu 2,6 GHz, v detailu 110 MHz párového FDD spektra a 45 MHz 

nepárového TDD spektra. Licence na spektrum byla udělena na 15 let, od roku 2012 do 

roku 2027. Párové FDD spektrum se vydražilo za €55,28 milionů, což činí 0,0453 

€/MHz/pop.
13

 Nepárové TDD spektrum se vydražilo za €22,51 milionů, ze kterých 

dostaneme 0,045 €/MHz/pop. (BIPT, 2011) 

V současné době je připravována aukce digitální dividendy. Její začátek je 

očekávaný koncem roku 2013. Draženy budou tři bloky 2x10 MHz a navrhovaný formát 

aukce je SMRA. Vyvolávací cena jednoho bloku je €90 milionů, z čehož dostáváme 

0,405 €/MHz/pop. Jedná se přibližně o desetinásobek hodnoty frekvencí v pásmu 2,6 

GHz. (Cullen International, 2013) 

                                                        
13

 Nejběžněji používaná jednotka pro porovnání hodnoty spektra. Vzniká tak, že se konečná cena za 
spektrum vydělí počtem získaných MHz spektra a počtem obyvatel dané země. 
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4.1.2 Francie 

Ve Francii proběhly v roce 2011 dvě po sobě jdoucí aukce. V první aukci se 

soutěžilo o 140 MHz párového FDD spektra v pásmu 2,6 GHz, které bylo přiděleno na 

dvacet let. Celková hodnota spektra se z vyvolávací ceny €700 milionů dostala na více 

než €936 milionů. Spektrum v tomto pásmu bylo tedy průměrně vydraženo za 0,0102 

€/MHz/pop. Ve druhé aukci byla dražena digitální dividenda, tedy tři bloky 2x10 MHz 

v pásmu 800 MHz, rovněž na dobu dvaceti let. Konečná cena za bloky byla €2,639 

miliard, což je významný nárůst oproti ceně vyvolávací, jež byla rovna €1,8 miliard. 

V přepočtu na €/MHz/pop se jedná o 0,673 €/MHz/pop oproti vyvolávací ceně 0,459 

€/MHz/pop. (ARCEP, 2011) 

4.1.3 Irsko 

Irská aukce s názvem Multi-Band Spectrum Award (MBSA) se konala v roce 

2012 a byla provedena ve formátu CCA. Vydraženo bylo 60 MHz v pásmu 800 MHz, 70 

MHz v pásmu 900 MHz a 150 MHz v pásmu 1800 MHz (ComReg, 2012a). Dražené 

spektrum bylo rozděleno na dvě časová období, první trvá od 1. února 2013 do 12. 

července 2015 a druhé od 13. července 2015 do 12. července 2030. V prvním období 

byla vyvolávací cena bloku v pásmu 800 MHz a 900 MHz €2,55 milionů a v pásmu 1800 

MHz €1,27 milionů. Ve druhém období byla vyvolávací cena bloku v pásmu 800 MHz a 

900 MHz €8,26 milionů a v pásmu 1800 MHz €4,13 milionů. Převodem na €/MHz/pop 

je dosaženo v prvním období hodnoty 0,11 €/MHz/pop v pásmech 800 MHz a 900 MHz 

a 0,055 €/MHz/pop v pásmu 1800 MHz, ve druhém období je cena 0,36 €/MHz/pop za 

spektrum v pásmech 800 MHz a 900 MHz a 0,18 €/MHz/pop v pásmu 1800 MHz. Pokud 

by se ceny jednotlivých bloků již nenavyšovaly, výnos z aukce by činil €217,72 milionů. 

Cena vzešlá z aukce byla ovšem více než dvojnásobná, konkrétně se jednalo o €481,7 

milionů. Výnos z aukce je tedy 0,375 €/MHz/pop.  Přesnou konečnou cenu jednotlivých 

bloků díky typu aukce určit nelze, ovšem dle výsledků aukcí v Německu či v Itálii je 

možno soudit, že rozdíl mezi reálnou cenou spektra, přepočítanou na €/MHz/pop, 

v pásmu 800 MHz a v pásmu 1800 MHz, se během aukce nejspíše navýšil. (ComReg, 

2012b) 
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4.1.4 Nizozemsko 

V Nizozemsku byla nejprve vyzkoušena aukce s menším množstvím draženého 

spektra, jež se konala v dubnu roku 2010. V daném případě se jednalo o formát CCA a 

dražilo se 130 MHz párového spektra v pásmu 2,6 GHz. Nepárové TDD spektrum 

vydraženo nebylo. Vyvolávací cena bloku 2x5 MHz byla €100 000, konečná byla 

v průměru €202 076. Jednalo se o celkový výnos €2,627 milionů, z čehož vyplývá 

hodnota 0,0012 €/MHz/pop. (Agentschap Telecom, 2010) 

Na konci roku 2012 se konala velká multipásmová aukce, ve které se dražilo 60 

MHz v pásmu 800 MHz, 70 MHz v pásmu 900 MHz, 140 MHz v pásmu 1800 MHz, 

nepárových 14,7 MHz v pásmu 1900 MHz, 20 MHz v pásmu 2,1 GHz a nepárových 55 

MHz v pásmu 2,6 GHz. Jelikož se jednalo o aukci typu CCA, není možné určit ceny 

jednotlivých bloků. Celkový výnos z aukce byl €3,8 miliard a průměrná cena za 

spektrum byla 0,632 €/MHz/pop, což je vzhledem ke draženým blokům velmi vysoké 

číslo, pokud je porovnáváno například s Irskem. (KPN, 2012) 

4.1.5 Velká Británie 

Ve Velké Británii skončila 20. února 2013 aukce kmitočtů v pásmech 800 MHz a 

2600 MHz. Aukce byla formátu CCA. Celkově bylo vydraženo 60 MHz v pásmu 800 

MHz, 140 MHz párového a 45 MHz nepárového spektra v pásmu 2,6 GHz. V aukci 

získalo spektrum 5 operátorů, kteří dohromady zaplatili přes €2,77 miliard, v přepočtu 

0,182 €/MHz/pop. Výnos z aukce v eurech na megahertz/populaci je nižší než v případě 

Irska či Nizozemska, je ovšem nutné vzít v potaz, že v obou těchto zemích bylo do aukce 

zahrnuto i lukrativní spektrum v pásmu 900 MHz, na rozdíl od Velké Británie. 

Vyvolávací cena draženého spektra byla €1,54 miliardy. (Ofcom, 2013) 
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4.2 Střední Evropa 

4.2.1 Česká republika 

V  České republice probíhala aukce kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 

2,6 GHz od konce roku 2012 do začátku roku 2013. Aukce byla typu SMRA-S. Celkem 

bylo draženo 60 MHz v pásmu 800 MHz, 49,6 MHz v pásmu 1800 MHz, 140 MHz 

párového a 45 MHz nepárového spektra v pásmu 2,6 GHz. Vyvolávací cena v pásmu 

800 MHz byla 5,3 miliardy Kč (0,33 €/MHz/pop
14

), v pásmu 1800 MHz 596 milionů Kč 

(0,045 €/MHz/pop), v párovém pásmu 2,6 GHz 1,12 miliardy Kč (0,0296 €/MHz/pop) a 

v nepárovém pásmu 2,6 GHz 360 milionů Kč (0,0296 €/MHz/pop). Aukce byla 8. března 

přerušena z důvodu příliš vysoké ceny.
15

 (ČTÚ, 2012) 

V současné době probíhá veřejná konzultace k nové aukci, která by se měla konat 

do konce roku 2013. Aukce bude opět typu SMRA-S, ovšem s malými pozměňovacími 

návrhy. Množství draženého spektra zůstalo ve všech pásmech stejné, vyvolávací ceny 

jsou navrhovány vyšší. V pásmu 800 MHz je to celkem 6,6 miliard Kč (0,407 

€/MHz/pop), v pásmu 1800 MHz je to 770 milionů Kč (0,057 €/MHz/pop) a v pásmu 2,6 

GHz zůstaly vyvolávací ceny stejné. (ČTÚ, 2013) 

4.2.2 Německo 

V květnu roku 2010 byly v Německu vyhlášeny výsledky aukce spektra formátu  

SMRA. Celkem bylo vydraženo 358,8 MHz spektra. Draženo bylo 60 MHz spektra 

v pásmu 800 MHz, 50 MHz v pásmu 1800 MHz, 39,6 MHz v párovém pásmu 2,1 GHz, 

19,2 MHz v nepárovém pásmu 2,1 GHz, 140 MHz v párovém pásmu 2,6 GHz a 50 MHz 

v nepárovém pásmu 2,6 GHz. Vyvolávací ceny byly nastaveny velmi nízko. Jako příklad 

je možno použít vyvolávací cenu spektra v pásmu 800 MHz, která byla stanovena na €15 

milionů, což dává 0,003€/MHz/pop. Německý regulátor se pravděpodobně spoléhal na 

konkurenční prostředí a aukční mechanismus, díky kterým se měla cena spektra během 

aukce podstatně navýšit. Tato domněnka se při aukci potvrdila a spektrum v pásmu 800 

MHz bylo vydraženo za €3,57 miliard, v přepočtu za 0,728 €/MHz/pop, což je velmi 

                                                        
14

 Směnný kurz 25,7 EUR/CZK (29.4.2013) 
15 Tisková zpráva zde: http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=10139 
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vysoká částka i v porovnání s ostatními zeměmi, natož pak s vyvolávací cenou spektra. 

Jelikož byly vyvolávací ceny nastaveny na velmi nízkou úroveň, není důležité se jimi 

dále zabývat. Mnohem zajímavější je pohled na konečné částky, za které bylo zbylé 

spektrum vydraženo. Spektrum v pásmu 1800 MHz bylo vydraženo za 0,0255 

€/MHz/pop, v párovém pásmu 2,1 GHz bylo vydraženo za 0,107 €/MHz/pop, 

v nepárovém pásmu 2,1 GHz za 0,007 €/MHz/pop, v párovém pásmu 2,6 GHz za 0,0225 

€/MHz/pop a v nepárovém pásmu 2,6 GHz za 0,0211 €/MHz/pop. (Bundesnetzagentur, 

2010) 

4.2.3 Rakousko 

V Rakousku v září roku 2010 skončila aukce spektra v pásmu 2,6 GHz. Aukce 

probíhala metodou CCA a draženo bylo 140 MHz párového spektra a 50 MHz 

nepárového spektra. Celkový výnos činil €39 milionů, což je v přepočtu 0,0252 

€/MHz/pop. (RTR, 2010) 

V současné době je plánována rozsáhlá aukce spektra v pásmech 800 MHz, 900 

MHz a 1800 MHz, která by se měla uskutečnit v září roku 2013. Bude draženo 60 MHz 

spektra v pásmu 800 MHz, 70 MHz v pásmu 900 MHz a 150 MHz v pásmu 1800 MHz. 

Vyvolávací cena v pásmu 800 MHz má být 0,387 €/MHz/pop, v pásmu 900 MHz 

průměrně 0,34 €/MHz/pop a v pásmu 1800 MHz průměrně 0,126 €/MHz/pop. (RTR, 

2013) 

4.2.4 Švýcarsko 

Švýcarská aukce, která skončila v únoru roku 2013, byla jednou 

z nejrozsáhlejších aukcí spektra. Vydraženo bylo celkem 60 MHz spektra v pásmu 800 

MHz, 70 MHz v pásmu 900 MHz, 150 MHz v pásmu 1800 MHz, 120 MHz v párovém 

pásmu 2100 MHz, 130 MHz v párového a 45 MHz nepárového spektra v pásmu 2,6 

GHz. Aukce byla formátu CCA, tudíž opět není možno přesně určit, za kolik byly 

jednotlivé bloky vydraženy. Je však možno porovnat vyvolávací ceny. V pásmu 800 

MHz a 900 MHz byla vyvolávací cena 0,219 €/MHz/pop
16

, v pásmu 1800 MHz to byla 

                                                        
16

 1 CHF = 0.8162 EUR, dne 30.4.2013, zdroj: 
https://www.google.com/finance?q=chfeur&ei=wI1_UdCILJCTwQPVpgE 
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hodnota rovna 0,086 €/MHz/pop, v párovém pásmu 2,1 GHz byla průměrná vyvolávací 

cena 0,063 €/MHz/pop a v pásmu 2,6 GHz byla cena 0,085 €/MHz/pop. Průměrná 

vyvolávací cena byla tudíž 0,108 €/MHz/pop. Průměrná cena, za kterou bylo spektrum 

vydraženo, se dostala na 0,178 €/MHz/pop. Je možno domnívat se, že celkovou hodnotu 

táhlo nahoru především spektrum v pásmu 800 MHz a 900 MHz, jelikož vyvolávací 

ceny byly stanoveny na nižší úroveň, než tomu bylo například v Irsku nebo v České 

republice. (ComCom, 2012) 

4.3 Severní Evropa 

4.3.1 Dánsko 

V květnu roku 2010 byla ukončena první ze tří aukcí spektra konaných v krátkém 

časovém období a bylo v ní draženo spektrum v pásmu 2,6 GHz. Celkem došlo k 

vydražení 140 MHz párového spektra a 45 MHz nepárového. Průměrná cena spektra 

činila 0,131 €/MHz/pop, což je velmi vysoká částka v porovnání s ostatními zeměmi. 

Spektrum v pásmech 900 MHz a 1800 MHz bylo vydraženo v říjnu roku 2010. Šlo 

pouze o malé množství spektra, které se uvolnilo díky refarmingu těchto pásem, 

konkrétně šlo o blok 2x5 MHz v pásmu 900 MHz a 2x10 MHz v pásmu 1800 MHz. Oba 

bloky byly vydraženy za svou vyvolávací cenu, a to za 0,019 €/MHz/pop v pásmu 900 

MHz a za 0,005 €/MHz/pop v pásmu 1800 MHz. Cena byla pravděpodobně takto nízká 

z důvodu malého množství draženého spektra. Bloky spektra v pásmu 800 MHz byly 

v Dánsku vydraženy v červnu roku 2012. Aukce probíhala formou CCA a tradičně bylo 

v tomto pásmu vydraženo 60 MHz spektra za celkovou cenu €99,1 milionů
17

, což činí 

0,296 €/MHz/pop. (DBA, 2013) 

4.3.2 Finsko 

První ze dvou významných aukcí ve Finsku byla ukončena v listopadu roku 2009. 

Měla formát SMRA-S a celkem bylo vydraženo 140 MHz párového FDD spektra a 50 

MHz nepárového TDD spektra v pásmu 2,6 GHz. Průměrná cena párového FDD spektra 

                                                        
17

 1 DKK = 0.1341 EUR, dne 30.4.2013, zdroj:  
https://www.google.com/finance?q=dkkeur&ei=CKB_UdD8L-aVwQOaGg 
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byla 0,0031 €/MHz/pop. Cena za nepárové TDD spektrum byla 0,0054. Obě tyto 

hodnoty jsou velice nízké v porovnání s ostatními zeměmi. (FICORA, 2009) 

V současné době probíhá aukce digitální dividendy, což je, jak bylo výše 

zmíněno, 60 MHz spektra v pásmu 800 MHz. Draží se klasicky 6 bloků formou SMRA 

aukce a vyvolávací cena jednoho bloku je €16,67 milionů. Z této částky vychází hodnota 

0,3086 €/MHz/pop, což je poměrně vysoká částka srovnatelná s vyvolávací cenou první 

nepovedené aukce v České republice. (FICORA, 2012) 

4.3.3 Norsko 

V Norsku byla v listopadu roku 2007 ukončena první aukce spektra v pásmu 2,6 

GHz v Evropě. Aukce byla formátu SMRA-S a celkem bylo vydraženo 80 MHz 

párového spektra a 110 MHz nepárového spektra. Cena za párové spektrum byla 0,028 

€/MHz/pop a za nepárové byla 0,036 €/MHz/pop. (Global View Partners, 2009) 

V listopadu roku 2012 bylo vydraženo 89,2MHz spektra v pásmu 2,1 GHz. 

Draženo bylo celkem devět bloků, dva bloky 2x4,8 MHz a sedm bloků 2x5 MHz. Každý 

z bloků byl vydražen za vyvolávací cenu 5 milionů norských korun, z čehož je možno 

vypočítat cenu 0,0133 €/MHz/pop
18

. (NPT, 2012) 

4.3.4 Švédsko 

Ve Švédsku proběhla na přelomu dubna a května roku 2008 aukce kmitočtů 

v pásmu 2,6 GHz. Aukce byla formátu SMRA a bylo vydraženo 140 MHz párového 

spektra a 50 MHz nepárového. Výnos z aukce byl €226 milionů
19

, konkrétně 0,157 

€/MHz/pop za párové spektrum a 0,0362 €/MHz/pop za nepárové spektrum. (PTS, 2008) 

                                                        
18

 1 NOK = 0.1318 EUR, dne 30.4.2013, zdroj: 
https://www.google.com/finance?q=nokeur&ei=1eh_UYCpHIj6wAOaOA 
19

 1 SEK = 0.1078 EUR, dne 8.5.2008, zdroj: https://www.google.com/finance?q=sekeur&ei=T-
x_UbiHL9LFwAOnUQ 
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Začátkem roku 2011 byla ve Švédsku dražena digitální dividenda. Celková 

hodnota digitální dividendy se dostala na €231 milionů
20

. Z tohoto čísla vychází 0,406 

€/MHz/pop, což je nejvyšší číslo z celé severní Evropy. (PTS, 2011a) 

Koncem roku 2011 proběhla aukce kmitočtů v pásmu 1800 MHz, ve které šlo 

celkem o 70 MHz spektra. Celková hodnota tohoto spektra byla €148 milionů
21

, 

v přepočtu 0,223 €/MHz/pop. (PTS,2011b) 

4.4 Jižní Evropa 

4.4.1 Itálie 

V Itálii proběhla nejvýznamnější dražba kmitočtového spektra v září roku 2011. 

Draženo bylo 60 MHz spektra v pásmu 800 MHz, 30 MHz v pásmu 1800 MHz, 120 

MHz párového FDD spektra a 30 MHz nepárového TDD spektra v pásmu 2,6 GHz. 

Veškeré spektrum bylo vydraženo za €3,9 miliard. Nejvyšší díl z této částky připadnul na 

spektrum v pásmu 800 MHz a to €2,9 miliard. Z této částky dostaneme hodnotu 0,812 

€/MHz/pop za spektrum v tomto pásmu. V dalších pásmech byly hodnoty dle očekávání 

nižší, konkrétně 0,261 €/MHz/pop za spektrum v pásmu 1800 MHz, 0,059 €/MHz/pop za 

párové FDD spektrum v pásmu 2,6 GHz a 0,0405 €/MHz/pop za nepárové TDD 

spektrum ve stejném pásmu. (Rayal, 2011) 

4.4.2 Portugalsko 

Portugalská aukce kmitočtů v pásmech 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz a 2,6 

GHz byla ukončena koncem roku 2011. Celkem bylo vydraženo 60 MHz spektra 

v pásmu 800 MHz, 10 MHz v pásmu 900 MHz, 84 MHz v pásmu 1800 MHz, 120 MHz 

párového FDD spektra v pásmu 2,6 GHz a 25 MHz nepárového TDD spektra v pásmu 

2,6 GHz. Za spektrum v pásmu 800 MHz se průměrně zaplatilo 0,427 €/MHz/pop, za 

spektrum v pásmu 900 MHz to byla částka 0,285 €/MHz/pop, spektrum v pásmu 1800 

MHz bylo vydraženo za 0,037 €/MHz/pop, párové FDD spektrum v pásmu 2,6 GHz za 

                                                        
20

 1 SEK = 0.1126 EUR, dne 4.3.2011, zdroj: https://www.google.com/finance?q=sekeur&ei=U-
x_UZCbEemKwAPpNg 
21

 1 SEK= 0.1096, dne 21.10.2011, zdroj: https://www.google.com/finance?q=sekeur&ei=U-
x_UZCbEemKwAPpNg 
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0,028 €/MHz/pop a nepárové TDD spektrum v pásmu 2,6 GHz za 0,011 €/MHz/pop. 

(ANACOM, 2012) 

4.4.3 Španělsko 

Ve Španělsku byla aukce ukončena v červenci roku 2011. Draženy byly kmitočty 

v pásmech 800 MHz, 900 MHz a 2,6 GHz. Celkem bylo vydraženo 60 MHz spektra 

v pásmu 800 MHz, 10 MHz spektra v pásmu 900 MHz a 140 MHz párového FDD 

spektra v pásmu 2,6 GHz. Celkový výnos z aukce činil €1,647 miliard. V pásmu 800 

MHz byla cena výsledná cena spektra 0,471 €/MHz/pop, v pásmu 900 MHz to byla 

hodnota 0,366 €/MHz/pop a v pásmu 2,6 GHz byla hodnota spektra 0,023 €/MHz/pop. 

(MINETUR, 2011) 

4.5 Jihovýchodní Evropa 

4.5.1 Rumunsko 

Rumunská aukce kmitočtů skončila v září roku 2012. Aukce byla formátu CCA a 

v nabídce bylo 575 MHz spektra, nakonec však bylo vydraženo pouze 485 MHz. 

Konkrétně šlo o 55 MHz spektra v pásmu 800 MHz, 70 MHz v pásmu 900 MHz, 150 

MHz spektra v pásmu 1800 MHz, 60 MHz párového FDD spektra a 45 MHz nepárového 

TDD spektra v pásmu 2,6 GHz. Konečné ceny jednotlivých bloků není možno, vzhledem 

k formátu aukce, spolehlivě určit. Celkový výnos z aukce byl ovšem €682 milionů, z 

čehož je možno vypočítat průměrnou cenu celého draženého spektra a ta je rovna 0,0645 

€/MHz/pop. Tato hodnota je například v porovnání s Irskem velmi nízká. (ANCOM, 

2012) 

4.5.2 Řecko 

V roce 2011 proběhla v Řecku aukce kmitočtového spektra. Vydraženo bylo 70 

MHz spektra v pásmu 900 MHz a 40 MHz v pásmu 1800 MHz. Celkové příjmy z aukce 

byly €380,5 milionů. Spektrum v pásmu 900 MHz se vydražilo za €298 milionů, což je 

v přepočtu 0,377 €/MHz/pop. V pásmu 1800 MHz byla celková hodnota nižší vzhledem 

k menšímu množství draženého spektra. Spektrum v pásmu 1800 MHz bylo vydraženo 

za €82 milionů, z čehož vychází hodnota 0,182 €/MHz/pop. Relativní hodnota spektra 



 

 

37 

 

v pásmu 1800 MHz, měřená v €/MHz/pop, je velmi vysoká. Vyšší hodnotu mělo 

spektrum v tomto pásmu pouze v Itálii. (EETT, 2011) 
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5 Hodnota kmitočtového spektra 

 

V této kapitole bude analyzována hodnota kmitočtového spektra používaná 

mobilními operátory. Oceňování spektra bude provedeno na základě dat z aukcí, která 

jsou veřejně dostupná. Tímto způsobem bude nalezena tržní hodnotu kmitočtového 

spektra, která bude nejvíce odpovídat skutečné hodnotě spektra. Spektrum bude oceněno 

na základě konečných cen aukcí, které jsou známy u SMRA aukcí a u CCA aukcí 

jednoho pásma spektra, a na základě vyvolávacích cen, které známe u všech aukcí. 

Vyvolávací ceny budou tudíž použity u vícepásmových CCA aukcí, u kterých nejsou 

konečné ceny jednotlivých bloků známy z podstaty tohoto formátu aukce. Speciální 

pozornost bude věnována hodnotě digitální dividendy, tj. spektrum v pásmu 800 MHz, 

jelikož se jedná v současnosti o nejdůležitější a nejhodnotnější draženou část 

kmitočtového spektra. 

Společnost Analysis Mason (2013) ve své studii tvrdí, že čím vyšší je frekvence 

daného kmitočtového spektra, tím je jeho hodnota vzešlá z aukce nižší. Tento závěr bude 

na základě sesbíraných dat z aukcí ověřen. 

5.1 Data 

Data pro analýzu hodnoty kmitočtového spektra jsou nasbírána z veřejně 

dostupných dokumentů vydaných telekomunikačními regulátory nebo jinými 

zodpovědnými subjekty, z dokumentů vydaných účastníky aukce a z dokumentů 

poradenských společností zabývajících se těmito aukcemi. Data pochází z posledních 

aukcí spektra od roku 2007 v daných evropských zemích, jakožto relevantního zdroje 

informací. Zdroje jsou uvedeny u jednotlivých zemí v předchozí kapitole. 

Vhodnější data pro tuto analýzu pocházejí z aukcí typu SMRA, jelikož je vždy 

uvedena přesná částka, za kterou byl daný blok spektra vydražen. Tato částka odpovídá 

tržní hodnotě daného bloku spektra v dané zemi. U aukcí typu CCA je konečná cena 

spektra v daném pásmu známa pouze v případě, kdy se jedná o aukci spektra v jednom 

konkrétním pásmu. V opačném případě není možné určit, za kolik se bloky 
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v jednotlivých pásmech spektra vydražily, a tudíž ani jejich tržní hodnotu. Pokud není 

možné jednoznačně určit konečnou cenu bloků v daném pásmu, budou použity 

vyvolávací ceny bloků.  

V některých případech je celková suma, za kterou bylo spektrum v aukci formátu 

CCA vydraženo, jen nepatrně vyšší než cena vyvolávací a má tudíž vypovídající 

hodnotu. U některých aukcí je však patrný více než dvojnásobný nárůst celkové ceny za 

spektrum oproti vyvolávací ceně. V takovém případě je tržní hodnota spektra vzdálena 

ceně vyvolávací. Tento problém by se dal vyřešit například použitím dat z SMRA aukcí, 

kde by byly hledány a následně využity poměry mezi hodnotami jednotlivých pásem 

spektra a následně využili tyto poměry pro přibližné určení hodnoty pásem spektra 

v aukci CCA. Tento postup ovšem není možné statistiky otestovat z důvodu malého 

množství dat, a proto nebude v této analýze využit.  

Základní jednotkou této analýzy je cena spektra vyjádřena v jednotce €/MHz/pop, 

která již byla vysvětlena v jedné z předchozích kapitol. Hodnota spektra vyjádřená v 

€/MHz/pop byla ještě upravena tak, aby odpovídala době trvání licence na dobu 15 let. 

Tato doba trvání licence byla vybrána právě proto, že se jednalo o dobu trvání s největší 

četností mezi jednotlivými zeměmi. 

Kompletní tabulka obsahující data a s legendu je přiložena v Příloze 1. Je v ní 

celkem 67 hodnot kmitočtového spektra z aukcí z osmnácti různých zemí. 

5.2 Hodnota kmitočtového spektra v jednotlivých pásmech 

Přesnou hodnotu spektra v jednotlivých pásmech kmitočtového spektra, 

natožpak konkrétních bloků, určit obecně nelze z důvodu malého množství dosud 

realizovaných aukcí. Je ovšem možné určit přibližnou hodnotu z dat z již 

realizovaných nebo připravovaných aukcí. Hodnota spektra vzešlá z aukce je rovna 

tržní hodnotě spektra v dané zemi za daných podmínek (regulace, množství 

draženého spektra). Dokonce i regulátoři či poradci při stanovování aukčních 

vyvolávacích cen spektra vycházejí z hodnot minulých dražeb. 
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5.2.1 Pásmo 2,6 GHz 

5.2.1.1 Párové FDD spektrum 

Hodnota párového FDD spektra v pásmu 2,6 GHz se nejvíce blíží hodnotě 0,0394 

€/MHz/pop. Tato hodnota je váženým průměrem, kdy vyvolávací ceny mají váhu pouze 

50%, zatímco ceny konečné mají váhu 100%. Z hodnot pro počítání váženého průměru 

jsou vyřazeny země s extrémně nízkými a extrémně vysokými cenami za spektrum 

v daném pásmu, konkrétně Švédsko pro vysokou a Nizozemsko pro nízkou cenu. Jedná 

se tedy o 10 konečných cen za spektrum vzešlých z aukce a 4 vyvolávací ceny. 

Graf 1: Hodnota párového spektra v pásmu 2,6 GHz 

 

Zdroj: Veřejně dostupná data z internetových stránek zodpovědných orgánů 

5.2.1.2 Nepárové TDD spektrum 

Hodnota nepárového TDD spektra v pásmu 2,6 GHz je určena podobně jako 

hodnota párového FDD spektra ve stejném pásmu. Jako extrém byla určena pouze 

vyvolávací cena ve Velké Británii. Do váženého průměru bylo použito 9 konečných cen 

a 4 vyvolávací ceny. Hodnota spektra vzešlá z váženého průměru je 0,0337 €/MHz/pop. 
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Graf 2: Hodnota nepárového spektra v pásmu 2,6 GHz 

 

Zdroj: Veřejně dostupná data z internetových stránek zodpovědných orgánů 

5.2.2 Pásmo 1800 MHz 

Hodnotu spektra v pásmu 1800 MHz je možné odhadnout z 12 hodnot 

jednotlivých aukcí. Dvě hodnoty však byly ohodnoceny jako extrémní, jedna jako 

extrémně vysoká a druhá jako extrémně nízká. Výsledná hodnota je tedy určena ze čtyř 

konečných cen a devíti vyvolávacích cen, kdy byl opět použit vážený průměr. Hodnota 

spektra v tomto pásmu, vypočítaná pomocí váženého průměru, je 0,0834 €/MHz/pop. 

5.2.3 Pásmo 900 MHz 

V hodnotách z aukcí byla pouze jedna extrémně nízká hodnota, a to hodnota 

spektra z již realizované aukce v Dánsku. Byl tudíž použit vážený průměr ze tří 

konečných cen z již realizovaných aukcí a pěti vyvolávacích cen. Výsledná hodnota 

spektra v pásmu 900 MHz vzešlá z váženého průměru je 0,282 €/MHz/pop. 

5.3 Hodnota digitální dividendy 

Spektrum v pásmu 800 MHz, tzv. Digitální dividenda, je v dnešní době 

nejdůležitější a také nejhodnotnější dražené spektrum. Průměrná hodnota spektra 
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vypočítaná z dosud proběhlých aukcí je v tomto pásmu 0,4733 €/MHz/pop. Hodnotu 

spektra v zemích, kde spektrum bylo již vydraženo, znázorňuje Graf 1. 

Graf 3: Hodnota spektra v pásmu 800 MHz 

 

Zdroj: Veřejně dostupná data z internetových stránek zodpovědných orgánů 

 

 Aukce jsou mnohdy nastavovány tak, že ne všechny bloky mají stejnou 

vyvolávací cenu a výsledná hodnota se také pro jednotlivé bloky spektra liší. Mezi 

faktory ovlivňující cenu bloků, ať již vyvolávací či výslednou, patří především: 

 Nastavení spektrálních limitů pro jednotlivé operátory. 

 Vyčlenění bloků pro nového operátora. 

 Rozvojová kritéria (např. plošné pokrytí oblasti). 

 Pozice bloku v pásmu (blok s nejnižšími frekvencemi bývá většinou 

levnější). 

Z těchto důvodů je zajímavé provést analýzu jednotlivých aukcí v pásmu 800 

MHz a zjistit, které faktory ovlivňují cenu za blok spektra a jakým způsobem tuto cenu 

ovlivňují. 

Ještě před analyzováním jednotlivých faktorů je vhodné znát uspořádání bloků a 

tyto bloky si pro snazší orientaci jednotně pojmenovat. Spektrum v pásmu 800 MHz je 

rozděleno na 6 párových bloků spektra, které znázorňuje Obrázek 7. 
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Obrázek 7: Rozdělení pásma 800 MHz na bloky 

Zdroj: RTR 

 

Pro rychlejší orientaci budou bloky označeny jako B1 až B6. Blok B1 obsahuje 

části D1 a U1. Stejný postup je využit analogicky až k bloku B6, který obsahuje D6 a 

U6. 

Důležité je v souvislosti s rozdělením na jednotlivé bloky zmínit, že v Evropě 

probíhá v pásmu vedle části D1 digitální televizní vysílání, a proto se s blokem B1 pojí 

různá omezení. Především je potřeba zamezit interferenci mezi těmito vysíláními.
22

 

5.3.1.1 Vliv spektrálních limitů 

Spektrální limity jsou většinou nastaveny na 2x10 MHz, což znamená, že 

operátor může v aukci obdržet nejvýše dva ze šesti bloků 2x5 MHz. V menší míře jsou 

používány limity 2x15 MHz a 2x20 MHz. Spektrální limity bývají také často 

nastavovány společně pro pásma 800 MHz a 900 MHz ve velikosti 2x20 MHz nebo 

2x25 MHz. 

Ve většině zemí nakonec získali spektrum v pásmu 800 MHz tři operátoři, což 

znamená, že každý z nich v aukci vyhrál dva bloky spektra, dohromady 2x10 MHz. Vliv 

spektrálních limitů proto příliš zkoumat nelze. Pouze v Dánsku a ve Velké Británii tomu 

bylo jinak. V Dánsku spektrum vyhráli dva operátoři, první z nich obdržel 2x10 MHz a 

                                                        
22

 Tímto tématem se zabývá studie britského regulátora OFCOM, která se jmenuje Koexistence nových 
služeb v pásmu 800 MHz s digitálním televizním vysíláním. Studie je dostupná zde: 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/dtt/summary/dttcondoc.pdf  
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druhý 2x20 MHz. Ceny byly výrazně odlišné, ale vliv na ně měly spíše faktory jako 

rozvojové kritérium a pozice bloku v pásmu, a proto situaci v Dánsku zmíníme později. 

Ve Velké Británii bylo spektrum rozděleno mezi čtyři operátory, dva operátoři 

obdrželi 2x5 MHz, ostatní 2x10 MHz. Z výsledků aukce známe ceny pouze poloviny 

vydraženého spektra v tomto pásmu, jelikož šlo o aukci formátu CCA a do dražby bylo 

zahrnuto i spektrum v pásmu 2,6 GHz. Ani zde však spektrální limit neměl vliv na rozdíl 

mezi známými cenami nebo byl jeho vliv zanedbatelný oproti ostatním. 

Vliv spektrálních limitů na cenu dražených bloků spektra v pásmu 800 MHz je 

nejmenší ze všech zmíněných faktorů. 

5.3.1.2 Vliv vyčlenění bloků pro nového operátora 

V doposud uskutečněných aukcích byl blok pro nového operátora vyčleněn pouze 

v Nizozemsku. V chystaných aukcích by měl být blok pro nového operátora vyčleněn 

v České republice a v Rakousku. 

V plánované aukci v České republice plánuje ČTŮ vyčlenit blok 2x10 MHz pro 

nového operátora. Jedná se o blok složený z bloků B5 a B6. Vyvolávací cena tohoto 

bloku je stanovena na 2,2 miliardy Kč, což je v přepočtu 0,407 €/MHz/pop. Pro stávající 

tři operátory zbývá pouze 2x20 MHz spektra, přičemž každý z nich bude chtít získat blok 

2x10 MHz spektra. Konečná cena za zbytek spektra, přepočítaná na €/MHz/pop, by tak 

měla být výrazně vyšší, než cena, kterou zaplatí nový operátor.
23

 

V Rakousku je pro nového operátora rezervováno spektrum 2x10 MHz. Před 

samotnou aukcí proběhne tzv. před – aukce, ve které budou potenciálnímu novému 

zájemci přiděleny dva bloky z bloků B2 až B5. Cena těchto dvou bloků bude 

pravděpodobně opět nižší než cena zbylých bloků. 

V Nizozemsku bylo pro nového operátora vyčleněno 2x10 MHz spektra, za které 

TELE2 zaplatil v přepočtu 0,481 €/MHz/pop. Šlo o bloky B1 a B2, tudíž zde jistě hrál 
                                                        
23 Telefónica považuje rozhodnutí ČTÚ, který chce vyčlenit část spektra pro nového operátora, za 
diskriminační a uvedla, že pokud nedosáhne vyvážení podmínek aukce pro všechny účastníky, bude 
zvažovat neúčast v aukci (více zde: http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2328941/detail.html). V aukci o 
zbylé kmitočty by tak zůstali pouze dva operátoři a cena spektra by pravděpodobně nedosáhla takové 
výše, jako při účasti všech tří stávajících operátorů. 
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roli i faktor pozice bloku v pásmu, ale méně výraznou než faktor vyčlenění bloků pro 

nového operátora. Ostatní operátoři, kteří získali po dvou blocích v tomto pásmu, 

zaplatili 0,67 €/MHz/pop a 0,92€/MHz/pop, což je výrazně vyšší číslo, přestože jsou do 

těchto hodnot započítány i ceny méně lukrativních pásem, jako je 1800 MHz nebo 2,6 

GHz. Je možné se domnívat, že pokud by bloky nebyly vyčleněny pro nového operátora, 

byla by cena spektra mnohem vyšší než 0,481 €/MHz/pop.  

Vliv vyčlenění bloků pro nového operátora je dle výsledků Nizozemské aukce 

značný. Bude zajímavé sledovat aukce v Rakousku a v České republice a zkoumat, zda 

se značný vliv tohoto faktoru potvrdí, či nikoliv. 

5.3.1.3 Vliv rozvojových kritérií 

Rozvojová kritéria, jako je pokrytí určitého procenta populace či různých oblastí 

dané země, jsou většinou uvaleny na všechny bloky tohoto pásma. Na některé bloky jsou 

ale v různých aukcích uvaleny přísnější podmínky než na jiné a právě tento faktor je 

zajímavé zkoumat a sledovat, jaký vliv má na cenu spektra. Jako příklady se dají dobře 

použít proběhlé aukce v Itálii, Švédsku, Velké Británii a chystaná aukce v Rakousku. 

V Itálii byly požadavky na pokrytí u všech dražených bloků kromě bloku B1. 

Blok B1 se i přes tento fakt vydražil za nejnižší cenu 0,792 €/MHz/pop a bloky B2 až B6 

se každý vydražil za 0,815 €/MHz/pop. Zde byl nejsilnější vliv pozice bloku v pásmu. 

Ve Švédsku byly nastaveny přísnější podmínky pro územní pokrytí a pro zahájení 

poskytování služeb pro blok B6. Tento blok se vydražil za 0,405 €/MHz/pop, což je sice 

méně než cena za blok B4, která byla 0,543 €/MHz/pop, ale více než průměrná cena 

0,397 €/MHz/pop. Zde se faktor rozvojových kritérií projevil, ale byl slabší než faktor 

pozice bloku v pásmu. 

Ve Velké Británii je díky formátu aukce možno porovnat pouze dvě hodnoty. 

První je hodnota bloku B1 a druhá je hodnota bloku složeného z bloků B5 a B6, se 

kterým byla spjata podmínka většího územního pokrytí než u jiných bloků. Cena většího 

složeného bloku byla 0,518 €/MHz/pop a cena bloku B1 byla 0,424 €/MHz/pop. U 

vyvolávacích cen byla cena složeného bloku 0,236 €/MHz/pop a cena zbylých bloků 
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byla nastavena na 0,424 €/MHz/pop. I zde je vidět silnější vliv faktoru pozice bloku 

v pásmu. 

V Rakousku je nastavena podmínka většího pokrytí než u ostatních bloků u bloku 

B6. Vyvolávací cena tohoto bloku je ovšem stejná jako u všech ostatních bloků. 

Rakouský regulátor nastavil jednotnou vyvolávací cenu pro všechny, bude tedy zajímavé 

sledovat, jak se vyvine konečná cena, i když přesnou cenu díky použitému formátu aukce 

nebude možno zjistit. 

Faktor rozvojových kritérií pro určité bloky spektra v tomto pásmu má jistý vliv 

na cenu spektra. Z příkladu Švédska i Velké Británie je ale zřejmé, že faktor pozice 

bloku v pásmu má vliv vyšší 

V České republice jsou rozvojová kritéria nastavena pro všechny bloky v pásmu 

800 MHz stejně a nebudou mít tudíž vliv na cenu jednotlivých bloků.. 

5.3.1.4 Vliv pozice bloku v pásmu 

Z obrázku 7 a textu níže vyplývá, že blok B1 sousedí s bloky, ve kterých probíhá 

digitální televizní vysílání. Z této skutečnosti často vyplývají omezení, díky kterým je 

cena bloku B1 nižší. Pokud je blok B1 součástí většího bloku, který získal jeden 

operátor, je většinou menší i cena bloku B2 (popřípadě celého většího bloku). Extrémní 

případ nastal při aukci v Rumunsku, kdy se blok B1 nevydražil, protože o něj nebyl 

zájem. 

V České republice je navrhována nižší vyvolávací cena bloku B1 než u zbylých 

bloků. Vyvolávací cena bloku B1 je 0,37 €/MHz/pop, zatímco vyvolávací cena u zbylých 

bloků je 0,407 €/MHz/pop.  

V Dánsku byly draženy bloky B1 a B2 jako jeden souvislý blok, jelikož oproti 

ostatním blokům se na ně vztahovala omezení v používání (DBA, 2012). Bloky B1 a B2 

byly vydraženy za 0,138 €/MHz/pop. Ve srovnání se zbylými šlo o velmi nízkou částku, 

jelikož zbylé bloky se vydražily za 0,377 €/MHz/pop. Zde se jedná o velký cenový rozdíl 

mezi jednotlivými bloky. 
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Ve Francii byly vydraženy dohromady bloky B1 B2, B3 B4 a B5 B6. Bloky B1 a 

B2 byly vydraženy za 0,523 €/MHz/pop, bloky B3 a B4 za 0,815 €/MHz/pop a bloky B5 

a B6 za 0,682 €/MHz/pop. Výsledky aukce ve Francii potvrzují silný vliv tohoto faktoru. 

Situace v Itálii byla již rozebrána ve vlivu rozvojových kritérií. Ukázalo se, že 

blok B1 měl opět nižší hodnotu než bloky B2 až B6, avšak rozdíl nebyl tak velký jako 

v Dánsku. 

Ve Španělsku byla průměrná cena spektra 0,417 €/MHz/pop. Blok B1 byl 

vydražen za vyvolávací cenu, která po přepočtu činila 0,368 €/MHz/pop. Nejvyšší částka 

byla zaplacena za blok B3 a jednalo se o 0,498 €/MHz/pop. Rozdíl mezi cenou spektra 

B1 a B3 je značný. 

Jako poslední příklad vlivu pozice bloku v pásmu poslouží aukce, která se konala 

ve Švédsku. Průměrná cena spektra byla 0,397 €/MHz/pop. Cena bloku B1 byla opět 

nejnižší ze všech, konkrétně 0,191 €/MHz/pop. Naopak blok B4, který byl nejdražší, se 

vydražil za 0,543 €/MHz/pop.  

Z předešlých příkladů je možno vysledovat, že faktor pozice bloku v pásmu má 

největší vliv na cenu spektra v pásmu 800 MHz. 

5.3.1.5 Výsledky analýzy faktorů ovlivňujících hodnotu jednotlivých bloků 

v pásmu 800 MHz 

Z analýzy jednotlivých faktorů je možné odhadnout vliv jednotlivých faktorů na 

hodnotu bloků spektra v pásmu 800 MHz. Analýza vycházela z omezeného množství 

dat, a proto nelze statisticky jednotlivé domněnky ověřit. Přesto lze na příkladu minulých 

aukcí či na nastavení podmínek aukce u aukcí budoucích vidět, zda a v jaké míře zvolené 

faktory ovlivňují hodnotu určitých bloků spektra. 
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Pokud měly být faktory seřazeny od faktoru, který hodnotu bloku spektra 

ovlivňuje nejvíce, po faktor, který ji ovlivňuje nejméně, pořadí by bylo následující:  

1. Pozice bloku v pásmu 

2. Vyčlenění bloků pro nového operátora 

3. Rozvojová kritéria 

4. Nastavení spektrálních limitů 

Pozice bloku v pásmu opravdu značně ovlivňuje výslednou hodnotu bloku 

spektra, jak bylo patrné v několika případech popsaných dříve v této kapitole. Nastavení 

spektrálních limitů má naopak vliv zanedbatelný. 

5.4 Srovnání hodnot v jednotlivých pásmech 

V této kapitole byly odhadnuty hodnoty spektra v jednotlivých pásmech na 

základě dat z již proběhlých aukcí a z informací o chystaných aukcích. Odhadnuté 

hodnoty spektra jsou uvedeny v následující tabulce 2. 

Tabulka 2: Hodnoty kmitočtového spektra v €/MHz/pop 

2,6 GHz TDD 2,6 GHz FDD 1800 MHz 900 MHz 800 MHz 

0,0337 0,0394 0,0834 0,282 0,4733 

Zdroj:  Vlastní výpočet z veřejně dostupných dat z internetových stránek zodpovědných orgánů 

 

 Z tabulky 2 obecně vyplývá, že čím vyšší je frekvence daného pásma 

kmitočtového spektra, tím nižší je hodnota spektra v daném pásmu. Spektrum v pásmu 

2,6 GHz má hodnotu nejnižší a spektrum v pásmu 800 MHz má hodnotu nejvyšší. 

Myšlenka, kterou vyjádřila společnost Analysis Mason (2013), se tak potvrdila i zde. 
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6 Závěr 

 

 

Cílem této práce bylo popsat mobilní komunikační technologie a jednotlivá 

pásma kmitočtového spektra, která jsou využívána mobilními operátory pro poskytování 

jejich služeb, popsat způsoby, jakými je přidělováno kmitočtové spektrum, popsat 

jednotlivé aukce kmitočtového spektra v Evropě a podle nich určit přibližnou hodnotu 

kmitočtového spektra v daných pásmech. Hlavní pozornost byla věnována spektru 

v pásmu 800 MHz, tzv. digitální dividendě. 

Potvrdila se také domněnka, že čím je vyšší frekvence daného pásma 

kmitočtového spektra, tím nižší je hodnota spektra v daném pásmu. U některých 

evropských aukcí se tento předpoklad nepotvrdil, ale obecně se dá říci, že jsou to pouze 

výjimky z pravidla. Obecně tedy platí, že spektrum v pásmu 2,6 GHz má hodnotu 

nejnižší a spektrum v pásmu 800 MHz naopak nejvyšší. V současné době není 

k dispozici dostatečné množství dat, aby se tato domněnka dala ověřit statisticky. Další 

aukce kmitočtů v evropských zemích jsou již nyní oznámeny a plánovány a další budou 

jistě přibývat. Bude zajímavé sledovat vývoj dalších aukcí a především hodnotu spektra 

v jednotlivých zemích. Tato studie by se dala rozšířit o data i z jiných mimoevropských 

zemí. Vzhledem k nejednotné politické a ekonomické situaci by byly hodnoty spektra 

pravděpodobně hůře navzájem porovnatelné. 

Hodnota spektra v pásmu 800 MHz byla detailněji analyzována a zkoumány byly 

především čtyři faktory ovlivňující hodnotu jednotlivých bloků spektra v tomto pásmu. 

Ukázalo se, že hodnotu bloků spektra v tomto pásmu nejvíce ovlivňují faktor pozice 

bloku v pásmu a faktor vyčlenění bloků pro nového operátora. Naopak faktory jako 

rozvojová kritéria a nastavení spektrálních limitů mají vliv velmi malý. Zajímavé by bylo 

v budoucnosti rozšířit tuto analýzu o data z nových, dosud neuskutečněných, aukcí v 

Evropě a o data z aukcí z mimoevropských zemí. 
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9 Příloha 1 

 

 

 
 

 

 

800 

MHz

900 

MHz

1800 

MHz

2,6 GHz 

FDD

2,6 GHz 

TDD

800 

MHz

900 

MHz

1800 

MHz

2,6 GHz 

FDD

2,6 GHz 

TDD

Belgie 15 11 094 850 0,4056 0,0453 0,0451 0,4056 0,0453 0,0451

Česká republika 15 10 505 445 0,4011 0,0575 0,0296 0,0296 0,4011 0,0575 0,0296 0,0296

Dánsko 20 5 580 516 0,2066 0,0125 0,0034 0,0984 0,0984 0,2961 0,0192 0,0048 0,1312 0,1312

Finsko 20 5 401 267 0,2315 0,0023 0,0041 0,3086 0,0031 0,0054

Francie 20 65 327 724 0,5050 0,0768 0,6733 0,1024

Irsko 15 4 582 769 0,1802 0,1802 0,0901 0,1802 0,1802 0,0901

Itálie 17 60 820 696 0,7163 0,2179 0,0522 0,0358 0,8118 0,2614 0,0592 0,0406

Německo 15 81 843 743 0,7283 0,0255 0,0225 0,0211 0,7283 0,0255 0,0225 0,0211

Nizozemsko 20 16 730 348 0,1569 0,1296 0,0185 0,0009 0,0052 0,2092 0,1727 0,0247 0,0012 0,0070

Norsko 15 4 985 870 0,0271 0,0357 0,0271 0,0357

Portugalsko 15 10 541 840 0,4269 0,2846 0,0373 0,0285 0,0114 0,4269 0,2846 0,0373 0,0285 0,0114

Rakousko 15 8 443 018 0,3790 0,3321 0,1237 0,0246 0,0246 0,3790 0,3321 0,1237 0,0246 0,0246

Rumunsko 15 21 355 849 0,1639 0,1873 0,0468 0,0187 0,0094 0,1639 0,1873 0,0468 0,0187 0,0094

Řecko 15 11 290 067 0,3774 0,1821 0,3774 0,1821

Španělsko 15 46 196 276 0,4709 0,3658 0,0267 0,4709 0,3658 0,0267

Švédsko 15 9 482 855 0,2590 0,1342 0,1608 0,0369 0,3971 0,2237 0,1608 0,0369

Švýcarsko 18 7 954 662 0,2049 0,2186 0,0726 0,0710 0,0710 0,2186 0,2186 0,0726 0,0852 0,0852

Velká Británie 20 62 989 551 0,2710 0,0185 0,0003 0,3613 0,0246 0,0004

Průměr včetně vyvolávacích cen 0,3567 0,2320 0,0841 0,0440 0,0306 0,4020 0,2376 0,0958 0,0494 0,0345

Průměr již realizovaných aukcí 0,4733 0,2601 0,1001 0,0472 0,0348 0,5629 0,2618 0,1225 0,0527 0,0391

Vážený průměr (vyvolávací cena pouze s 50% vahou) 0,3922 0,2407 0,0894 0,0454 0,0323 0,4451 0,2450 0,1047 0,0508 0,0363

Průměr vyvolávacích cen 0,2660 0,2096 0,0682 0,0345 0,0231 0,2919 0,2182 0,0692 0,0395 0,0263

Vážený průměr bez extrémů 0,2821 0,0834 0,0394 0,0337

Země

Délka 

platnosti 

licence

Populace

Přepočítaná prodejní cena (€/MHz/pop) - 

základ 15 let
Prodejní cena (€/MHz/pop)

Kurz

800 MHz 900 MHz 1800 MHz 2,6 GHz FDD 2,6 GHz TDD
800 

MHz

900 

MHz

1800 

MHz

2,6 GHz 

FDD

2,6 GHz 

TDD
Euro

Belgie 15 11 094 850 270000000 55280000 22510000 60 110 45

Česká republika 15 10 505 445 252850000 29953000 43568000 14004000 60 49,6 140 45 0,039

Dánsko 20 5 580 516 99135704,7 1072800 536400 102504822,2 32947978,57 60 10 20 140 45 0,134

Finsko 20 5 401 267 100020000 2329600 1468200 60 140 50

Francie 20 65 327 724 2639087005 936129513 60 140

Irsko 15 4 582 769 49560000 57820000 61950000 60 70 150

Itálie 17 60 820 696 2962500000 477000000 431960000 74035100 60 30 120 30

Německo 15 81 843 743 3576475000 104355000 257777000 86518000 60 50 140 50

Nizozemsko 20 16 730 348 210000000 202300000 57750000 2627000 5850000 60 70 140 130 50

Norsko 15 4 985 870 10828688 19561887,8 80 110 0,132

Portugalsko 15 10 541 840 270000000 30000000 33000000 36000000 3000000 60 10 84 120 25

Rakousko 15 8 443 018 192000000 196300000 156600000 29125238,21 10401870,79 60 70 150 140 50

Rumunsko 15 21 355 849 210000000 280000000 150000000 56000000 9000000 60 70 150 140 45

Řecko 15 11 290 067 298283000 82252000 70 40

Španělsko 15 46 196 276 1305328589 169000000 172687000 60 10 140

Švédsko 15 9 482 855 225940000 148499999,9 213422000 17517500 60 70 140 50 0,11

Švýcarsko 18 7 954 662 104310360 121695420 86626026,67 94842440 30485070 60 70 150 140 45 0,816

Velká Británie 20 62 989 551 1365395000 217275900 1187300 60 140 50 1,187

Země

Délka 

platnosti 

licence

Populace

Prodejní cena celkem € Množství prodaného spektra MHz

  vyvolávací cena 
   extrém 

    vyvolávací cena + extrém 


