
Doplňující otázky:

1. K důsledku využití práva stažení nejvyšší nabídky

Konstatování, příklad:

Z textu Vyhlášení není zřejmé, jak bude Úřad postupovat v případě, že v kole T Držitel nejvyšší 
nabídky aukčního bloku využil práva a stáhl svou Nejvyšší nabídku a zároveň nebyla učiněna žádná 
nabídka pro daný Aukční blok v kole následujícím (kolo T+1) po Stažení nejvyšší nabídky. Za této 
situace, dle naší interpretace textu Vyhlášení, může Úřad ponechat cenu stejnou i v následujících 
kolech a nebo ji může snížit, dle pravidel a) až d) uvedených v kapitole 7.6.8.

Otázka:
Je tato interpretace správná? 
Odpověď:
Ano, je správná.

Pokračování  příkladu:

Předpokládejme, že se Úřad rozhodne pro druhou variantu a sníží tedy cenu v dalším kole (T+2).

Otázka:
V případě, že o tento blok nebude zájem ani za sníženou cenu, může Úřad snížit cenu znovu 
(např. v kole T+5)?
Odpověď:
Ano, může snížit.

Pokračování  příkladu:

Předpokládejme, že Úřad může snížit cenu i opakovaně.

Otázka:
Budou v takovém případě znovu vráceny i body Eligibility?
Odpověď:
Ano, body Eligibility budou vráceny.

2. K postupu v druhé fázi aukce (rozdělení kmitočtů)

Jak bude stanoveno pořadí výběru pro danou Kategorii aukčního bloku v případě, že na Právo první 
volby podají nabídku např. tři Vítězové aukce (A; B; C) v pořadí Nejvyšší nabídku pro právo první 
volby podá Vítěz aukce A, druhou Nejvyšší nabídku podá Vítěz aukce B a nejnižší nabídku podá Vítěz 
aukce C, na Právo druhé volby nepodá nabídku žádný Vítěz aukce, ale na Právo třetí volby podají 
opět nabídku všichni tři Vítězové aukce, tentokráte v pořadí C; B; A. 

Otázka:
Kdo bude vybírat jako druhý? 
Odpověď:
Druhý bude vybírat Vítěz aukce, a to podle pravidel stanovených v kapitole 7.7.1, dle bodu 2.-4. 
(dle bodu 1 totiž zbývající 2 Vítězové aukce, tzn. B a C podali nabídku na právo vybírat si jako 
druhý v pořadí shodně za 0 Kč). Za právo druhé a třetí volby by B a C neplatili žádnou 
dodatečnou cenu.

Otázka:

Podle jakých pravidel bude Úřad postupovat?
Odpověď:
V souladu s odpovědí výše bude postupovat podle pravidel stanovených v kapitole 7.7.1, dle 
bodu 2.-4.




