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PŘÍLOHA  D

SMLOUVA

Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
zastoupen Ing. Davidem Stádníkem, předsedou
(dále jen �Úřad�)

a

[BUDE DOPLNĚNO OBCHODNÍ JMÉNO A SÍDLO]
(dále jen �provozovatel�)

VZHLEDEM K TOMU, �E

(A) provozovatel se zúčastnil aukce/výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke
zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS (dále jen
�licence UMTS�) vyhlá�eného Úřadem 29. června 2001 podle zákona č. 151/2000 Sb., o
telekomunikacích a o změně dal�ích zákonů (dále jen �zákon o telekomunikacích�), a

(B) Úřad na základě výsledků výběrového řízení rozhodl, �e provozovateli bude udělena licence
UMTS,

BYLA UZAVŘENA TATO SMLOUVA:

1. UDĚLENÍ LICENCE

Úřad se zavazuje udělit provozovateli do 14. prosince 2001 licenci UMTS, její� podmínky jsou
popsány v příloze č. 1 této smlouvy.  Závazek vydat licenci UMTS je podmíněn tím, �e byl splněn
závazek provozovatele zaplatit první splátku licenčního poplatku podle článku 2 této smlouvy.

2. PLATEBNÍ ZÁVAZKY

2.1 Vzhledem k tomu, �e součástí podmínek výběrového řízení pro udělení licence UMTS bylo
zaplacení licenčního poplatku ve vý�i, kterou nabídl provozovatel ve své �ádosti podané do
aukce, zavazuje se provozovatel zaplatit Úřadu licenční poplatek ve vý�i [nabídnutá částka]
způsobem, který je popsán v příloze č. 2.

2.2 V případě prodlení se zaplacením licenčního poplatku se provozovatel zavazuje zaplatit Úřadu
smluvní úrok z prodlení ve vý�i 0,1% z dlu�né částky za ka�dý den prodlení.

2.3 Pokud nebude závazek zaplatit první splátku licenčního poplatku zcela splněn (včetně úroku
z prodlení) do 31. prosince 2001, zaniká závazek Úřadu vydat licenci UMTS i závazek
provozovatele zaplatit licenční poplatek a úrok z prodlení.  Provozovatel v�ak zaplatí Úřadu
smluvní pokutu ve vý�i 1.000.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých) za poru�ení
závazku zaplatit včas licenční poplatek podle této smlouvy.
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2.4 Pro vyloučení pochybností se uvádí, �e závazek provozovatele podle předchozího odstavce
existuje vedle jeho zákonné povinnosti zaplatit před vydáním telekomunikační licence správní
poplatek ve vý�i 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) (polo�ka 158 písm. c) přílohy
k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích).

3. OZNÁMENÍ

Jakékoliv oznámení podle této smlouvy bude doručeno jednou smluvní stranou druhé smluvní
straně na adresu uvedenou ní�e nebo na adresu v České republice, kterou případně příslu�ná
strana písemně oznámí druhé smluvní straně. Ka�dá smluvní strana je povinna bez zbytečného
odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu adresy pro doručování.

Úřad
Název: Český telekomunikační úřad
Sídlo: Sokolovská 219

Praha 9
Po�tovní adresa: po�tovní přihrádka 02,

225 02 Praha 025
Česká republika

Provozovatel
Název: [DOPLŇTE]
Sídlo: [DOPLŇTE]
Po�tovní adresa: [DOPLŇTE]

4. OBCHODNÍ ZÁKONÍK

Tato smlouva byla uzavřena podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

5. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, �e pokud bude licence UMTS provozovateli po jejím
vydání Úřadem podle zákona o telekomunikacích odňata (např. pro poru�ení povinností podle
zákona o telekomunikacích, nezaplacení splátky licenčního poplatku, nebo na jeho �ádost), není
tím dotčeno právo Úřadu na zaplacení licenčního poplatku, včetně těch částí licenčního poplatku,
které nebyly v době odnětí licence UMTS dosud provozovatelem zaplaceny.

5.2 Tato smlouva mů�e být změněna nebo doplněna pouze na základě písemného ujednání obou
smluvních stran.

5.3 Provozovatel není oprávněn postoupit práva z této smlouvy na třetí osobu.

5.4 Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, z nich� ka�dá smluvní strana
obdr�í jedno vyhotovení.
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Český telekomunikační úřad

Podpis: .......................................

Jméno: Ing. David Stádník

Funkce:předseda Českého telekomunikačního úřadu

Dne: ............................................

Provozovatel

Podpis: .......................................

Jméno:

Funkce:

Dne: ............................................



4

PŘÍLOHA Č. 1
PODMÍNKY LICENCE UMTS

1. TECHNICKÉ PODMÍNKY VYDÁVANÝCH LICENCÍ

1.1 Ka�dému provozovateli UMTS budou vydanou mu licencí vyděleny:

− pro poskytování slu�eb UMTS úseky spektra o �ířce 2 x 19,8  MHz se separačními úseky mezi
příděly jednotlivým provozovatelům UMTS o �ířce 200 kHz v pásmech 1920 � 1980 / 2110 �
2170 MHz a úsek spektra o �ířce 5 MHz  v pásmu 1900 � 1920 MHz,

− pro pevnou infrastrukturu sítě UMTS úseky spektra o �ířce 2 x 56 MHz  se separačními úseky
mezi příděly jednotlivým provozovatelům UMTS o �ířce 28 MHz v pásmech 28220,5 � 28444,5 /
29228,5 � 29452,5 MHz. Separační úseky mezi příděly jednotlivým provozovatelům UMTS bude
mo�no vyu�ívat pro pevnou infrastrukturu sítě UMTS pouze po dohodě mezi zainteresovanými
provozovateli UMTS,

1.2 V případě uchazeče, s nejvy��í nabídkou, mu rovně� bude přiděleno 2x10 MHz spektra v pásmu
GSM 1800 v pásmech 1752,8 � 1762,6 / 1847,8 � 1857,6 MHz (kanály 725 � 774).

1.3 Licence UMTS nebudou provozovatele výslovně nijak omezovat ani určovat technické parametry
(např. pokrytí), které musí jejich sítě splnit.  Tím v�ak není nijak omezena povinnost provozovatelů
zahájit do 1. ledna 2005 poskytování slu�eb veřejnosti prostřednictvím sítí UMTS v prakticky
vyu�itelném rozsahu podle článku 2.1.

2. OSTATNÍ PODMÍNKY VYDÁVANÝCH LICENCÍ

2.1 Poskytovatelé musí zahájit komerční poskytování slu�eb veřejnosti nejpozději do 1. ledna 2005 v
hlavním městě Praze. Slu�ba musí být dostupná alespoň na 90 procentech území této oblasti. Za
poskytování slu�eb veřejnosti se pova�uje jejich poskytování v takovém rozsahu funkcionality,
která umo�ní praktické vyu�ití slu�eb UMTS veřejností.

2.2 Licence UMTS budou vydány pro poskytování telekomunikačních slu�eb ve standardu UMTS, a
budou provozovatelům umo�ňovat i poskytování slu�eb v jiném standardu, který bude v
budoucnosti určen Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) pro kmitočty, na které budou uděleny
licence UMTS.

2.3 Provozovatelé mohou na základě smlouvy s jinými provozovateli umo�nit zákazníkům jiných
provozovatelů vyu�ití svých sítí (vnitrostátní roaming).

2.4  Provozovatelé si mohou na základě smlouvy s jinými provozovateli s těmito provozovateli
navzájem umo�nit vyu�ití své infrastruktury (sdílení kapacit).

3. TRVÁNÍ VYDÁVANÝCH LICENCÍ

V�echny licence UMTS budou vydány na dobu 20 let od jejich vydání.
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4. LICENČNÍ POPLATEK

4.1 �adatelům, jejich� �ádost bude ve výběrovém řízení vybrána k udělení licence UMTS, vznikne
povinnost zaplatit licenční poplatek ve vý�i, kterou nabídl ve své �ádosti.

4.2 Povinnost zaplatit licenční poplatek je podmínkou výběrového řízení a existuje vedle zákonné
povinnosti provozovatelů zaplatit správní poplatek za vydání telekomunikační licence ve vý�i
100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých).

4.3 Český telekomunikační úřad mů�e licence UMTS odejmout, pokud nebude zaplacena některá ze
splátek licenčního poplatku.
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PŘÍLOHA Č. 2
LICENČNÍ POPLATEK

�adatelé si mohou vybrat ze způsobů zaplacení licenčního poplatku zveřejněného na webové
stránce ČTÚ před datem podávání nabídek.


