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Praha 2. března 2016 
Čj.: ČTÚ-1/2016-613/V. vyř. 

OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ v textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem 
udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě 
v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) byl v souvislosti se zveřejněním textu 
Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění 
veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen „Vyhlášení“) upozorněn 
na zřejmé nesprávnosti v textu Vyhlášení. Pro odstranění pochybností Úřad zveřejňuje 
následující tiskovou opravu.  

Touto opravou, kterou se v předmětných částech textu přílohy 1, resp. přílohy 4 
Vyhlášení odstraňuje zjevný rozpor s kapitolou 8.2.2 resp. kapitolou 6.1 textu Vyhlášení, 
nedochází ke změně podmínek Výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání 
rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz. 

Oprava se týká následujících bodů: 

1. Oprava přílohy 1 textu Vyhlášení, části 2 – Dokumenty doložené Žadatelem k této 
Žádosti, kde byl v seznamu požadovaných dokumentů opomenut dokument 
požadovaný v souladu s kapitolou 8.2.2. bodem c) Vyhlášení 

 
1.1. Původní znění kapitoly 2 přílohy 1 textu Vyhlášení na straně 3: 
 

Číslo 
přílohy 

Vztah ke 
kapitolám 
Žádosti 

Obsah Počet 
listů 

1. 2.1 Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem v souladu s Vyhlášením  

2. 2.2 Čestné prohlášení v souladu s kapitolou 8.1.2. bodu a) 
Vyhlášení 

 

3. 2.3 Čestné prohlášení v souladu s kapitolou 8.1.2. bodu b) 
Vyhlášení 

 

4. 2.4 Čestné prohlášení v souladu s kapitolou 8.1.2. bodu c) 
Vyhlášení 

 

5. 2.5 Čestné prohlášení v souladu s kapitolou 8.1.3. Vyhlášení  

6. 2.6 Potvrzení banky o převodu Záruky z běžného účtu Žadatele 
v souladu s kapitolou 8.1.4. Vyhlášení 

 

7. 2.7 Výpis z obchodního rejstříku nebo jiného obdobného rejstříku   

8. 2.8 Plná moc dokládající oprávnění podepsaných fyzických osob 
k podpisu této Žádosti (jen pokud nepodepisuje statutární orgán) 

 

9. 2.9 Prohlášení o souhlasu s právem Úřadu k použití veškerých 
údajů uvedených v Žádosti a jejích přílohách pro toto výběrové 
řízení 
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1.2. Opravené znění kapitoly 2 přílohy 1 textu Vyhlášení na straně 3: 
 

Číslo 
přílohy 

Vztah ke 
kapitolám 
Žádosti 

Obsah Počet 
listů 

1. 2.1 Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem v souladu s Vyhlášením  

2. 2.2 Čestné prohlášení v souladu s kapitolou 8.1.2 bodem a) 
Vyhlášení 

 

3. 2.3 Čestné prohlášení v souladu s kapitolou 8.1.2 bodem b) 
Vyhlášení 

 

4. 2.4 Čestné prohlášení v souladu s kapitolou 8.1.2 bodem c) 
Vyhlášení 

 

5. 2.5 Čestné prohlášení v souladu s kapitolou 8.1.3 Vyhlášení  

6. 2.6 Potvrzení banky o převodu Záruky z běžného účtu Žadatele 
v souladu s kapitolou 8.1.4 Vyhlášení 

 

7. 2.7 Výpis z obchodního rejstříku nebo jiného obdobného rejstříku   

8. 2.8 Přehledné grafické znázornění podnikatelského seskupení, 
jehož je Žadatel členem, včetně uvedení výše jednotlivých 
obchodních podílů převyšujících 10 %, a čestné prohlášení 
o tom, že tento materiál odpovídá skutečnosti v souladu 
s kapitolou 8.2.2 bodem c) Vyhlášení 

 

9. 2.9 Plná moc dokládající oprávnění podepsaných fyzických osob 
k podpisu této Žádosti (jen pokud nepodepisuje statutární orgán) 

 

10. 2.10 Prohlášení o souhlasu s právem Úřadu k použití veškerých 
údajů uvedených v Žádosti a jejích přílohách pro toto výběrové 
řízení 

 

 

2. Oprava přílohy 4 textu Vyhlášení, části 5 – Rozdělení kmitočtů, kde jsou některá 
ustanovení v rozporu se stanoveným spektrálním limitem v pásmu 1800 MHz 

 
2.1. Původní znění přílohy 4 Vyhlášení, kapitoly 5 část 3. písm. a) odrážka třetí na 

straně 16: 

dále bude přidělen kmitočtový úsek B-1, popřípadě i úsek B-2 společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s., pokud tato společnost současně získala i kmitočtový úsek A-1; 

2.2. Opravené znění přílohy 4 Vyhlášení, kapitoly 5 část 3. písm. a) odrážka třetí na 
straně 16: 

dále bude přidělen kmitočtový úsek B-1 společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., pokud tato 
společnost současně získala i kmitočtový úsek A-1; 

2.3. Původní znění přílohy 4 Vyhlášení, kapitoly 5 část 3. písm. a) odrážka pátá na 
straně 16: 

dále bude přidělen kmitočtový úsek B-2, popřípadě i úsek B-1 společnosti Vodafone Czech 
Republic a.s., pokud tato společnost současně získala i kmitočtový úsek A-2; 

2.4. Opravené znění přílohy 4 Vyhlášení, kapitoly 5 část 3. písm. a) odrážka pátá na 
straně 16: 

dále bude přidělen kmitočtový úsek B-2 společnosti Vodafone Czech Republic a.s., pokud tato 
společnost současně získala i kmitočtový úsek A-2; 
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3. Vyhlášení po opravě: 

- PŘÍLOHA 1: text Přílohy 1 k Vyhlášení po opravě;  

- PŘÍLOHA 2: text Přílohy 4 k Vyhlášení po opravě. 

Ing. Mgr. Jaromír Novák v.r. 
předseda Rady 

Českého telekomunikačního úřadu 


