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Praha 27. dubna 2017 
Čj.: ČTÚ-1/2017-613/VII. vyř. 

OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ v textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem 
udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických 
komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) byl v souvislosti se zveřejněním textu 
Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro 
zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz (dále jen 
„Vyhlášení“) upozorněn na zřejmé nesprávnosti v textu Vyhlášení. Pro odstranění pochybností 
Úřad zveřejňuje následující tiskovou opravu. 

Touto opravou, kterou se odstraňuje zjevný rozpor některých částí textu Vyhlášení 
s vypořádáním připomínek podaných ve veřejné konzultaci textu Vyhlášení, kterou Úřad 
zahájil dne 11. 11. 2016 pod čj. ČTÚ-103 372/2016-613 a jejíž výsledky byly zveřejněny dne 
11. 1. 2017 na internetových stránkách Úřadu (dále jen „Veřejná konzultace“), resp. vzájemný 
rozpor jednotlivých kapitol textu Vyhlášení, nedochází ke změně podmínek uvedeného 
výběrového řízení. 

Oprava se týká následujících bodů: 

1. Oprava kapitoly 6.1 textu Vyhlášení, kde nebylo zohledněno vypořádání připomínky 
č. 5 dle tabulky vypořádání Veřejné konzultace: 

 
Původní znění druhé věty šestého odstavce kapitoly 6.1, textu Vyhlášení: „V případě, že 
na základě vyhodnocení prvního Aukčního kola dojde k situaci, kdy Nabídku nepodá ani jeden 
Účastník aukce, který současně není Stávajícím operátorem, bude spektrální limit pro Stávající 
operátory zvýšen na 80 MHz pro všechna následující Aukční kola. V takovém případě by 
platilo, že celkové množství rádiových kmitočtů přidělené jednomu Žadateli, který je současně 
Stávajícím operátorem, nesmí překročit 80 MHz.“ 
Opravené znění druhé věty šestého odstavce kapitoly 6.1, textu Vyhlášení: „V případě, 
že na základě vyhodnocení prvního Aukčního kola dojde k situaci, že souhrnná nabídka 
jednoho či více Účastníků aukce, kteří současně nejsou Stávajícími operátory, dosáhne 
alespoň 2 bodů Aktivity, potom budou spektrální limity stanovené pro podání Nabídek v prvním 
Aukčním kole platit i pro následující Aukční kola. V opačném případě bude od následujícího 
Aukčního kola platit jednotný spektrální limit 80 MHz pro všechny Účastníky aukce.“ 
 
 
2. Oprava kapitoly 7.5 textu Vyhlášení, kde nebylo zohledněno vypořádání připomínky 

č. 12 dle tabulky vypořádání Veřejné konzultace: 
 
Ve druhém odstavci kapitoly 7.5 Vyhlášení se vypouští první věta: „Kontrolu dostupnosti 
nabídky s definovanou minimální rychlostí služby stanovenou v kapitole 7.4 Vyhlášení bude 
Úřad provádět podle metodiky uvedené v dokumentu Stanovení základních parametrů 
a měření kvality služby přístupu k sítí internet.“ 
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3. Oprava kapitoly 7.6 textu Vyhlášení, kde bylo uvedeno ustanovení, které je v rozporu 
s kapitolou 6.1 Vyhlášení v kombinaci s kapitolou 8.5 Vyhlášení: 

 
Původní znění druhé věty druhé odrážky druhého odstavce, kapitoly 7.6 Vyhlášení: 
„Pokud je nabyvatel členem Podnikatelského seskupení, nesmí toto Podnikatelské seskupení 
překročit maximální spektrální limit 40 MHz, pokud je členem Podnikatelského seskupení 
zároveň Stávající operátor, který získal příděl rádiových kmitočtů na základě tohoto 
Výběrového řízení, příp. 80 MHz, pokud na základě vyhodnocení prvního Aukčního kola dojde 
k situaci, kdy Nabídku nepodá ani jeden Účastník aukce, který současně není Stávajícím 
operátorem a dojde ke zvýšení spektrálního limitu pro Stávající operátory na 80 MHz, nebo je 
členem Podnikatelského seskupení úspěšný Žadatel v tomto výběrovém řízení, který není 
Stávajícím operátorem ve smyslu Návrhu Vyhlášení.“ 
Opravené znění druhé věty druhé odrážky druhého odstavce, kapitoly 7.6 Vyhlášení: 
„Pokud je nabyvatel členem Podnikatelského seskupení, nesmí toto Podnikatelské seskupení 
překročit maximální spektrální limit 40 MHz, pokud je členem Podnikatelského seskupení 
zároveň Stávající operátor, příp. 80 MHz, pokud na základě vyhodnocení prvního Aukčního 
kola dojde k situaci, kdy Nabídku nepodá ani jeden Účastník aukce, který současně není 
Stávajícím operátorem a dojde ke zvýšení spektrálního limitu pro Stávající operátory na 80 
MHz, nebo je členem Podnikatelského seskupení úspěšný Žadatel v tomto výběrovém řízení, 
který není Stávajícím operátorem ve smyslu Vyhlášení.“ 
 
 
4. Oprava přílohy 2 textu Vyhlášení, kde nebylo zohledněno ustanovení kapitoly 7.10 

Vyhlášení týkající se omezení rozsahu povinnosti refarmingu pro držitele přídělů 
rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 3600–3800 MHz, kteří současně nejsou 
držiteli přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 3600–3800 MHz: 

 
Za čtvrtý odstavec části 1 přílohy 2 Vyhlášení „Refarming“ se vkládá nový odstavec ve 
znění: „Pokud ke dni doručení Výzvy Úřadu nebudu držitelem žádného přídělu rádiových 
kmitočtů v kmitočtovém úseku 3400–3600 MHz, informace o cílovém rozdělení rádiových 
kmitočtů nemůže stanovit, že specifikace rádiových kmitočtů v mém přídělu rádiových kmitočtů 
získaném na základě tohoto Výběrového řízení bude mimo rámec kmitočtového úseku 3600–
3800 MHz.“ 
 
 
5. Vyhlášení po opravě: 
 
- PŘÍLOHA 1: text Vyhlášení po opravě;  
- PŘÍLOHA 2: text Přílohy 2 k Vyhlášení po opravě. 

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

Českého telekomunikačního úřadu 


