
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Příloha 1  
 

k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv  
k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě  

v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz 
 
 
 
 
 

Vzor formuláře „Žádost o udělení práv 
k využívání rádiových kmitočtů“ 
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Český telekomunikační úřad 
se sídlem: Sokolovská 219, Praha 9 
poštovní adresa: poštovní přihrádka 02, PSČ 225 02, Praha 025  
 
 

Žádost 
o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů1  

(dále jen „Žádost“) 
 
Žadatel tímto žádá o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k provozování veřejné 
komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz, a to na základě Vyhlášení výběrového 
řízení ze dne XX. XX. 2016 (dále jako „Vyhlášení“). 
 
Pojmy nedefinované v této Žádosti podané na základě Vyhlášení mají stejný významový 
obsah jako pojmy definované či uvedené ve Vyhlášení. 

 
1 Údaje Žadatele 

1.1 Název Žadatele (obchodní firma) 

 

 

1.2 Formální údaje Žadatele  

Sídlo: 

 

 

Poštovní adresa (je-li jiná než sídlo): 

  

  

Právní forma: 

IČO: 

 

1.3 Kontaktní údaje Žadatele (v pracovní dny od 8:00 do 19:00) 

Telefon: 

E-mail: 

Fax: 

Kontaktní pracovník (jméno, příjmení, titul, funkce): 

  

Podpis pracovníka2:   

                                                 
1 Žádost podaná na základě ustanovení § 21 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 
2 Tímto podpisem uděluji svůj SOUHLAS se zpracováním kontaktních a adresných osobních údajů, které jsem 
dobrovolně poskytl(a) či poskytnu v rámci této Žádosti a výběrového řízení popsaného ve Vyhlášení Českému 
telekomunikačnímu úřadu se sídlem: Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, PSČ 225 02, Praha 025, 
(„Úřad“), a které zahrnují mj. mou emailovou adresu a telefonní číslo, a to zejména pro účely kontaktování 

v souvislosti s Žádostí a výběrovým řízením popsaným ve Vyhlášení. Údaje budou uchovány po dobu 
výběrového řízení, nevyžaduje-li zákon delší lhůtu uchování.  
Poučení: Poskytnutí souhlasu je nezbytnou náležitostí Žádosti. Máte právo požádat Úřad o poskytnutí informace 
o osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních 
údajů a správcích či zpracovatelích. Jste dále oprávněn požádat Úřad o opravu osobních údajů, zjistíte-li, že 
některé Úřadem zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že 
Úřad provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života 
nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni požadovat po Úřadu vysvětlení, případně požadovat, aby 
Úřad odstranil takto vzniklý závadný stav. Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto odstavce máte v 
případě porušení povinností právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření 
k nápravě. 
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1.4 Statutární orgán Žadatele (prosíme vypsat členy) 

Jméno Funkce 

  

  

  

  

  

Za statutární orgán jednají:  

 

1.5 Další osoby oprávněné jednat jménem Žadatele 

Jméno Rozsah oprávnění Podpis3 

   

   

   

   

                                                 
3 Tímto podpisem uděluji svůj SOUHLAS se zpracováním kontaktních a adresných osobních údajů, které jsem 
dobrovolně poskytl(a) či poskytnu v rámci této Žádosti a výběrového řízení popsaného ve Vyhlášení Českému 
telekomunikačnímu úřadu se sídlem: Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, PSČ 225 02, Praha 025, 
(„Úřad“), a které zahrnují mj. mou emailovou adresu a telefonní číslo, a to zejména pro účely kontaktování 

v souvislosti s Žádostí a výběrovým řízením popsaným ve Vyhlášení. Údaje budou uchovány po dobu 
výběrového řízení, nevyžaduje-li zákon delší lhůtu uchování.  
Poučení: Poskytnutí souhlasu je nezbytnou náležitostí Žádosti. Máte právo požádat Úřad o poskytnutí informace 
o osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních 
údajů a správcích či zpracovatelích. Jste dále oprávněn požádat Úřad o opravu osobních údajů, zjistíte-li, že 
některé Úřadem zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že 
Úřad provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života 
nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni požadovat po Úřadu vysvětlení, případně požadovat, aby 
Úřad odstranil takto vzniklý závadný stav. Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto odstavce máte v 
případě porušení povinností právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření 
k nápravě. 
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1.6 Požadovaný počet bodů Eligibility (v rozsahu 20 – 100) 

 

 

1.7 Bankovní účet Žadatele (použitý ke složení Záruky) 

 

 
 

2 Dokumenty doložené Žadatelem k této Žádosti 

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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3 Prohlášení Žadatele  
Žadatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami stanovenými ve Vyhlášení a jeho přílohách, 
že jejich znění dobře rozumí, a pro případ, že mu budou kmitočty přiděleny, Žadatel akceptuje 
podmínky, práva a povinnosti, závazky a další omezení vztahující se ke kmitočtům uvedeným 
ve Vyhlášení. 
Žadatel dále prohlašuje, že tuto Žádost podává s vědomím podmínek a závazků uvedených 
v Příloze 1 Žádosti, že se seznámil se zněním této Přílohy 1 Žádosti a obsahem závazků tam 
uvedených a akceptuje je. 
Žadatel souhlasí se složením finanční Záruky odpovídající počtu bodů Eligibility v souladu 
s Vyhlášením. 
Žadatel dále prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v této Žádosti o udělení práv k využívání 
rádiových kmitočtů jsou pravdivé a předložené kopie dokumentů jsou ve shodě s jejich 
originálem. Žadatel si je vědom, že úmyslným uvedením nepravdivých údajů nebo 
předložením neúplných údajů se může vystavit trestněprávnímu postihu v souladu s trestním 
zákoníkem4 a zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob5.   
Žadatel bere na vědomí, že Český telekomunikační úřad může v souladu s podmínkami 
stanovenými ve Vyhlášení vyzvat Žadatele, aby písemně objasnil, opravil nebo doplnil 
předložené informace nebo doklady prokazující splnění výše uvedených požadavků 
kladených na Žádost. 
 
 
V …………. dne ………….. 
     
 
 
     .……………………………………………………….. 

Žadatel 
(obchodní firma Žadatele,  

jméno, příjmení, funkce a podpis 
osoby oprávněné jednat jménem Žadatele) 

 
 
4 Prohlášení osoby oprávněné jednat jménem Žadatele 
Prohlašuji, že jako osoba oprávněná jednat jménem Žadatele jsem jménem Žadatele 
oprávněn přijmout veškeré závazky související s touto Žádostí, že jsem k tomu získal veškeré 
souhlasy, povolení či jiná schválení, která jsou pro platné přijetí závazků požadována podle 
práva České republiky a podle práva, jímž se řídí vnitřní vztahy společnosti Žadatele, a toto 
stvrzuji svým podpisem. 
 
 
V …………. dne ………….. 
 
 
 

.……………………………………………………….. 
osoba oprávněná jednat jménem Žadatele 

(jméno, příjmení a podpis) 

                                                 
4 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
5 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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