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POU�ITÉ TERMÍNY
Pro termíny pou�ívané v Podmínkách výběrového řízení platí zde uvedené definice, pokud
z kontextu nevyplývá význam odli�ný.

�2. generace�: se týká zavádění, provozu a vyu�ívání veřejných telekomunikačních sítí pro
poskytování mobilních telekomunikačních slu�eb za pou�ití standardů GSM a DCS ve smyslu
definic ETSI.

�3. generace�: se týká zavádění, provozu a vyu�ívání veřejných telekomunikačních sítí pro
poskytování mobilních telekomunikačních slu�eb za pou�ití standardů spadajících do souboru
standardů UMTS/IMT 2000.

�ČTÚ�:  je Český telekomunikační úřad.

�Důvěrné informace�: jsou informace o kterémkoliv uchazeči, jejich� sdělení jiným uchazečům by
mohlo ovlivnit jejich nabídky. Informativně platí (av�ak mo�né informace nevyčerpává), �e se za
takové informace pova�uje uchazečův podnikatelský plán, strategie a nejvy��í nabídka. ČTÚ má
výhradní právo rozhodovat o tom, kdy přijetí takových informací mů�e nabídku ovlivnit.

�ETSI�: je Evropský institut telekomunikačních standardů (the European Telecommunications
Standards Institute).

�Kmitočtové pásmo 2. generace�: je kmitočtové pásmo 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785
MHz a 1805-1880 MHz.

�Kmitočtové pásmo 3. generace�. je kmitočtové pásmo 1900 - 1920 MHz, 1920-1980 MHz a
2110-2170 MHz.

�Licence�: je licence na poskytování mobilních slu�eb 3. generace a v případě nejvy��í nabídky
nového, dosud nezavedeného provozovatele, té� na poskytování mobilních slu�eb 2. generace.

�Licenční poplatek�: je částka, kterou uvedl uchazeč ve své �ádosti jako částku, kterou je za
licenci ochoten zaplatit.

�Místo konání aukce�: je místo, kde se bude aukce konat � budova ČTÚ, Sokolovská 219,
Praha 9.

�Nabídka (nabídková cena)�: je cena, o které uchazeč prohlásí, �e je ochoten ji zaplatit za licenci.

�Nabídka uchazeče�: je obálka obsahující obálku se �ádostí a obálku s nabídkou, předkládaná do
aukce.

�Napojená osoba�: je osoba, respektive osoby, mezi kterými existuje vztah přímé nebo nepřímé
kontroly.

�Nejvy��í nabídka (nejvy��í nabídková cena)�: je nejvy��í platná nabídka (nabídková cena) za
licenci 3. generace.

�Nepřímá kontrola�: je jakýkoliv vztah mezi společnostmi, respektive osobami, který není přímou
kontrolou, av�ak umo�ňuje jedné společnosti ovlivňovat rozhodování druhé společnosti.

�Nerozhodný výsledek�: je podání stejných cenových nabídek na danou licenci dvěma nebo více
uchazeči tam, kde počet licencí, které jsou k disposici, je ni��í ne� počet obdr�ených rovnocenných
nabídek.

�Obálka s nabídkou�: je obálka obsahující nabídku (nabídkovou cenu) za licenci.

�Obálka se �ádostí�: je obálka obsahující vyplněný formulář �ádosti o licenci a doklady prokazující
schopnosti, důvěryhodnost a způsobilost uchazeče, jako� i potvrzení o úhradě jistoty.
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�Oprávněná osoba�: je ka�dá ze 3 osob, které podle Aukčního řádu mají oprávnění uchazeče
jeho jménem podávat nabídky v této aukci. Toto�nost těchto osob se sdělí ČTÚ podáním formuláře
�ádosti. Oprávněná osoba mů�e být nahrazena jinou osobou pouze na základě písemné �ádosti a
pouze před otevřením obálek s nabídkami.

�Osoba�: je jakákoli fyzická nebo právnická osoba ve smyslu českého práva.

�Ovládání společnosti�: je schopnost resp. mo�nost ovládat společnost na základě § 66a
odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozděj�ích předpisů.

�Podmínky výběrového řízení�: jsou tyto podmínky a jejich interpretace, která bude obsa�ena
v odpovědích na otázky podle článku 5.2.

�Přímá kontrola�: je přímé ovládání společnosti B společností, respektive osobou A buď přímou
účastí nebo smluvními právy společnosti A, poskytujícími společnosti A mo�nost ovládat vedení
společnosti B bez prostřednictví dal�ích osob.

�Řídící výbor�: je řídící výbor, který byl jmenován předsedou ČTÚ podle zákona o
telekomunikacích k posouzení �ádostí o telekomunikační licence.

�Stávající provozovatel�: je společnost, která ji� získala pro Českou republiku licenci na mobilní
slu�by 2. generace.

�Uchazeč�: je ka�dá osoba, která podala obálku se �ádostí a nabídkou, aby se tímto zúčastnila
řízení o udělování licencí.

�Vítězný uchazeč�: je účastník aukce, kterému je udělena licence za podmínek a omezení
platných pro tyto Podmínky výběrového řízení.

�Zákon o telekomunikacích�: je zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dal�ích
zákonů.

�Zasvěcená osoba�: jsou osoby, kterým jsou nebo mohou být známy důvěrné informace ohledně
nabídky příslu�ného uchazeče, bez ohledu na fázi její přípravy.

��ádost o licenci�: je �ádost podávaná uchazečem, který se uchází o účast v řízení o udělení
licence. �ádost o licenci je blí�e popsána v příloze A těchto Podmínek výběrového řízení.
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1. ÚVOD
Český telekomunikační úřad se rozhodl udělit tři licence ke zřizování a provozování veřejných
mobilních telekomunikačních sítí 3. generace.

2. LICENČNÍ PODMÍNKY
2.1 DOBA PLATNOSTI LICENCE
V�echny licence budou vydány na dobu 20 let od data vydání.

2.2 PŘIDĚLENÍ KMITOČTOVÉHO SPEKTRA
2.2.1 SPEKTRUM 3. GENERACE
V tabulce 1 je uveden soubor kmitočtových pásem 3. generace nabízených v České republice.

Tabulka 1: spektrum 3. generace
přijímač základnové
stanice
(MHz)

vysílač základnové
stanice
(MHz)

přijímač a vysílač
základnové stanice
(MHz)

párové (FDD) nepárové (TDD)
Licence I 1920 � 1940 2110 � 2130 1900 � 1905
Licence II 1940 � 1960 2130 � 2150 1905 � 1910
Licence III 1960 � 1980 2150 � 2170 1910 � 1915

2.2.2 SPEKTRUM 2. GENERACE
Vítězný uchazeč, jeho� nabídka bude nejvy��í, obdr�í rovně� 2x10 MHz spektra v pásmu GSM
1800. V tabulce 2 je uvedena zmíněná část kmitočtového pásma v systému GSM 1800.

Tabulka 2: spektrum 2. generace
Pásmo 1800 MHz
1752,8 � 1762,6 / 1847,8 � 1857,6 MHz (kanály 725 � 774)

2.2.3 SPEKTRUM V PÁSMU 28 GHZ
Ka�dý z vítězných uchazečů získá 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. V tabulce 3 je uvedena zmíněná část
kmitočtového pásma 28 GHz.

Tabulka 3: spektrum v pásmu 28 GHz
Pásmo 28 GHz
28220,5 � 28444,5 / 29228,5 � 29452,5 MHz

2.3 ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLU�EB
Dr�itelé licencí jsou povinni do 1. ledna 2005 zahájit poskytování komerčních veřejných slu�eb
v systému UMTS v hlavním městě Praze. Slu�ba musí být dostupná alespoň na 90 procentech
území této oblasti.

2.4 VNITROSTÁTNÍ ROAMING
V této souvislosti znamená výraz �vnitrostátní roaming� roaming zákazníků provozovatele sítě třetí
generace do sítí druhé generace ve vlastnictví jiných provozovatelů. Provozovatelé mají volnost si
sjednat dohody o vnitrostátním roamingu s jedním nebo více provozovateli.
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2.5 SDÍLENÍ LOKALIT A INFRASTRUKTURY
S výjimkou případů stanovených zákonem (§45 zákona o telekomunikacích), kdy jsou
provozovatelé a vlastníci jednotlivých prvků síťové infrastruktury povinni tyto prvky sdílet s ostatními
provozovateli, se mohou dr�itelé licencí domluvit na vzájemném vyu�ití jednotlivých prvků jejich
infrastruktury na komerčním základě.

Provozovatelé se mohou domluvit navzájem i s jinými osobami na vyu�ití dal�ích prvků
infrastruktury svých sítí na komerčním základě.

2.6 JINÉ POVINNOSTI
Subjekty, kterým bude udělena licence, nebudou mít nad rámec svých zákonných povinností
ulo�eny v licenci �ádné dal�í povinnosti, s výjimkou povinnosti splácení licenčního poplatku a
podmínek uvedených v bodu 2.3.

2.7 NORMY LICENCÍ 3. GENERACE
Dr�itel licence musí svou síť vybudovat tak, aby vyhovovala normám přijatým v rámci ETSI.

2.8 KOORDINACE KMITOČTŮ
Dr�itel licence je povinen dodr�ovat mezinárodní koordinační dohody uzavřené mezi ČTÚ a
příslu�nými administracemi sousedních států k ře�ení vzájemné kmitočtové koordinace systémů
UMTS v hraničních oblastech. Tyto dohody budou obecně vycházet z Doporučení ERC/REC/(01)01
Hraniční koordinace systémů UMTS/IMT 2000 (Border coordination of UMTS/IMT 2000 systems) a
mohou dr�iteli licence rovně� umo�nit uzavřít koordinační dohody s dr�iteli licence v sousedních
státech za podmínky, �e tyto dohody budou odsouhlaseny příslu�nými administracemi.
Pro účely vnitrostátní koordinace je dr�itel licence povinen zajistit, �e vysílací rádiová zařízení
základnových stanic budou provozována v souladu se spektrální maskou podle standardu ETSI pro
UMTS.

2.9 PŘEVOD NEBO POSTOUPENÍ LICENCÍ
Licence jsou nepřevoditelné. Pro vyloučení pochybností se uvádí, �e obchodní podíly společnosti,
která bude dr�itelem licence, je mo�no převádět či zastavovat bez dal�ích omezení, av�ak při
respektování obecných předpisů na ochranu hospodářské soutě�e.



7

3. ZPŮSOBILOST K PODÁNÍ NABÍDKY
3.1 SUBJEKTY ZPŮSOBILÉ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK
K podávání nabídek jsou způsobilé tyto subjekty:

a) jakákoliv společnost zapsaná v Obchodním rejstříku ČR, jejím� předmětem podnikání je
mimo jiné poskytování telekomunikačních slu�eb;

   nebo

b) jakákoliv společnost zalo�ená podle práva České republiky, av�ak dosud nezapsaná
v Obchodním rejstříku ČR, jejím� předmětem podnikání je mimo jiné poskytování
telekomunikačních slu�eb. Zakladateli této společnosti mů�e být i více společností, (např.
konsorcium).

Vedle toho musí uchazeči splnit obecné po�adavky zákona o telekomunikacích.

3.2 NAVZÁJEM PROPOJENÍ UCHAZEČI
Pokud podá �ádost více uchazečů, kteří jsou navzájem propojeni, mů�e být licence udělena pouze
jednomu z nich, a to tomu, jeho� nabídka je nejvy��í.

Za uchazeče, kteří jsou navzájem propojeni, se pova�ují uchazeči, mezi nimi� je vztah přímé nebo
nepřímé kontroly, nebo kteří jsou pod společnou přímou nebo nepřímou kontrolou jiné osoby, bez
ohledu na to, jak je v jednotlivých případech kontrola zalo�ena.

3.3 JINAK PROVÁZANÍ UCHAZEČI
Jestli�e uchazeči nejsou navzájem propojenými uchazeči, av�ak existuje mezi nimi vzájemné
propojení takového charakteru, �e ČTÚ mů�e mít důvodné pochybnosti o zaji�tění konkurenčního
prostředí na trhu telekomunikací, mů�e licenci získat pouze jeden z takových uchazečů, a to ten,
který předlo�í nejvy��í nabídku. Takové rozhodnutí bude společně s odůvodněním uvedeno ve
zprávě vypracované podle zákona o telekomunikacích.

3.4 NEZPŮSOBILÍ UCHAZEČI
Uchazeč nesmí být pod společnou kontrolou dvou nebo více provozovatelů sítí 2. generace
v České republice.

3.5 OBECNÉ USTANOVENÍ
Způsobilost uchazeče podle tohoto článku 3 se posuzuje podle stavu ke dni posuzování �ádostí.

4. PRAVIDLA PROCESU UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ
4.1 PRAVIDLA UTAJENÍ A KONKURENCE
4.1.1 DEFINICE DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A ZASVĚCENÝCH OSOB
Důvěrné informace jsou takové informace týkající se �ádosti o licenci určitého uchazeče nebo její
části, jejich� zpřístupnění jinému uchazeči by mohlo ovlivnit její nabídkovou cenu.  K takovým
informacím patří jakékoliv informace o strategii určitého uchazeče, například o jeho podnikatelském
plánu a o obsahu jeho �ádosti a nabídky resp. nabídek; mohou k nim v�ak patřit i jiné informace.

Informace poskytnuté před datem podání �ádosti o licenci do výběrového řízení jedním uchazečem
jinému uchazeči, aby tento uchazeč nebo jeho zasvěcené osoby mohly rozhodnout o případné
účasti v nabídce zmíněného prvního uchazeče, se za důvěrné informace nepova�ují. Informace
zveřejněné některým uchazečem, nebo jeho zasvěcenými osobami v důsledku plnění závazků ve
smyslu pravidel kapitálových trhů nebo podle zákona či jiných veřejných předpisů se rovně�
nepova�ují za důvěrné informace.

Za zasvěcenou osobu se pova�uje osoba, která

a) získala důvěrné informace od uchazeče; nebo

b) se zavázala financovat uchazeče nebo mu jakkoliv jinak v souvislosti s aukcí pomáhat.
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Zasvěcenou osobou mů�e být právnická osoba nebo jednotlivec. Jeden nebo více uchazečů mů�e
mít společné zasvěcené osoby, pokud jimi jsou právnické osoby. Uchazeč musí zajistit, aby �ádný
jednotlivec nebyl zasvěcenou osobou jiného uchazeče.

4.1.2 TAJNÁ ÚMLUVA (KOLUZE) A JINÁ NARU�ENÍ AUKCE
Uchazeč se a� do vydání licence musí zdr�et

a) prozrazení jakýchkoliv důvěrných informací;

b) uzavírání dohod ohledně aukce s jinými uchazeči nebo jejich napojenými osobami; a

c) jakýchkoliv akcí, které by mohly aukci negativně ovlivnit, a to před podáním i po podání
�ádostí o licenci a a� do data vydání licencí.

Uchazeč musí dále zajistit, aby se těchto kroků zdr�ely i v�echny osoby, které byly s důvěrnými
informacemi seznámeny.

Fúze nebo akvizice společností podnikané z jiných důvodů nebo v jiných zájmech, ne� je daná
aukce na licence, se nepova�ují za akty, které by aukci mohly negativně ovlivnit.

Uchazeč nesmí předávat �ádné důvěrné informace jiným osobám a musí zajistit, aby jiní uchazeči
nebo potenciální uchazeči důvěrné informace nezískali.

Napojené osoby a zasvěcené osoby daného uchazeče si té� mohou volně vyměňovat důvěrné
informace s jinými zasvěcenými osobami tého� uchazeče.

4.1.3 ČLENOVÉ ORGÁNŮ A ZAMĚSTNANCI
Pokud mají uchazeči s jinými uchazeči nebo potenciálními uchazeči společné členy některých
orgánů či jiné osoby (např. zaměstnance nebo poradce), musí uchazeč zajistit, aby se taková
osoba neúčastnila přípravy nabídek, a to u �ádného z obou uchazečů a u �ádné z jejich napojených
osob, ani nezískala �ádné důvěrné informace týkající se kteréhokoliv z obou dotčených uchazečů
ani kterékoliv z jejich napojených nebo zasvěcených osob.

4.2 PŘEDKLÁDÁNÍ NEPRAVDIVÝCH NEBO KLAMNÝCH INFORMACÍ
Uchazeči nesmí v �ádné fázi řízení předat ČTÚ jakékoliv nepravdivé nebo klamné informace.

4.3 PORU�ENÍ PODMÍNEK A VYLOUČENÍ Z AUKCE
Pokud uchazeč poru�í některou z podmínek aukce, mů�e ČTÚ na návrh řídícího výboru rozhodnout
o jeho vyloučení z aukce a o odmítnutí jeho �ádosti.  Přitom bude ČTÚ brát v úvahu záva�nost
poru�ení podmínek a míru, do jaké mů�e poru�ení ovlivnit průběh a výsledky aukce.
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5. AUKČNÍ ŘÁD

5.1 ČASOVÝ PRŮBĚH
Postup udělování licencí je zahájen zveřejněním Podmínek výběrového řízení. Časový průběh
celého procesu uvádí tabulka 4. ČTÚ si vyhrazuje právo jednotlivá data změnit, a to s oznamovací
lhůtou v trvání 48 hodin.

Tabulka 4: Informativní časový plán

Vydání Podmínek výběrového řízení a souboru
doplňující dokumentace

2. listopad 2001

Termín pro kladení otázek ČTÚ do 16. listopadu 2001

Datum pro podání �ádostí o licence a předlo�ení
nabídek

30. listopad 2001

Zaplacení jistoty 30. listopad 2001 �
4. prosinec 2001

Datum dokončení hodnocení �ádostí, otevření obálek
s nabídkou

7. prosinec 2001

Předpokládané vydání licencí 14. prosinec 2001

5.2 POSTUP PŘI KLADENÍ A ZODPOVÍDÁNÍ OTÁZEK
Zájemci o účast v aukci mohou pokládat otázky od data vydání Podmínek výběrového řízení a� do
16. listopadu 2001. K zachování utajení budou otázky směrovány přes třetí osobu, kterou byl určen
Central Europe Trust Company Limited. Potenciální uchazeči mohou zasílat otázky písemně po�tou
nebo emailem (adresa: Central Europe Trust Company Limited, Blanická 28, 120 00 Praha 2,
Czech Republic; email: umts@cet.cz). Otázky je třeba pokládat v če�tině. Je mo�no přilo�it i
anglický překlad, ale česká verze bude rozhodující. Otázky zasílané po�tou musí být v zalepené,
neprůhledné obálce označené: �UMTS AUKCE, otázky a odpovědi�.

Central Europe Trust od otázek oddělí identifikační údaje a otázky předá ČTÚ. ČTÚ v co nejkrat�ím
čase od obdr�ení otázek vystaví otázky i odpovědi na ně na své webové stránce. Odpovědi budou
v českém jazyce. Tyto otázky a odpovědi budou přístupné v�em, av�ak nebude mo�no zjistit, kdo
otázky pokládal. ČTÚ nemá povinnost na ka�dou otázku odpovědět.

5.3 POSTUP PŘI PODÁNÍ �ÁDOSTÍ O LICENCE A PŘEDLO�ENÍ NABÍDEK

a) Podání obálek se �ádostmi a nabídkových obálek se uskuteční v pátek 30. listopadu 2001
v době od 9:00 do 11:00 hodin v budově ČTÚ, Sokolovská 219, Praha 9.

b) Nabídky uchazečů musí být předány do rukou předsedy ČTÚ nebo jím písemně
potvrzenému zástupci v uzavřeném obalu a musí obsahovat dvě uzavřené obálky, a to
obálku se �ádostí ve třech exemplářích a obálku s nabídkou. První z nich je obálka
se �ádostí o licenci obsahující ve�keré potřebné doklady a informace, které vy�aduje zákon
o telekomunikacích a Podmínky výběrového řízení, a druhá je obálka s nabídkou,
obsahující nabídkový formulář (viz Příloha A) uvádějící nabídkovou cenu a vybraný způsob
platebních podmínek.  Pro vyloučení pochybností se uvádí, �e vybraný způsob splácení
nabídkové ceny nebude předmětem hodnocení nabídek uchazečů. Nabídky uchazečů
nesmí být zvenčí opatřeny identifikačními údaji uchazeče a musí být zaji�těny tak, aby se
přede�lo neoprávněnému otevření, či zji�tění obsahu před otevřením notářem.

mailto:umts@cet.cz
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c) �ádosti se předkládají v českém jazyce ve třech exemplářích (jako originál a dvě kopie).
Originál musí být odpovídajícím způsobem zaji�těn proti neoprávněné manipulaci.

d) Obálka s nabídkou musí být v uzavřené, neprůhledné a neporu�ené obálce a navrchu
označena identifikačními údaji uchazeče.

5.3.1 OBSAH OBÁLKY SE �ÁDOSTÍ O LICENCI
�ádosti o licenci UMTS podávané do soutě�e musí obsahovat potřebné doklady a informace, které
vy�aduje zákon o telekomunikacích. Dále musí obsahovat doklad o zaplacené jistotě ve formě
výpisu z účtu uchazeče prokazující poukázání jistoty na účet ČTÚ a vyplněný formulář oprávněných
osob (příloha B).

5.3.2 OBSAH NABÍDKOVÉ OBÁLKY
Nabídková obálka smí obsahovat pouze nabídkový formulář v českém jazyce z přílohy A, řádně
vyplněný a podepsaný.

5.4 POSUZOVÁNÍ �ÁDOSTÍ UCHAZEČŮ
Ihned po uplynutí lhůty pro odevzdávání nabídek řídící výbor vyhodnotí �ádosti uchazečů.
V hodnocení �ádostí uchazečů řídící výbor nejprve posoudí obsah obálek se �ádostmi. Výsledkem
tohoto posouzení je vyřazení �ádostí, které nesplní kritéria těchto podmínek nebo zákona o
telekomunikacích. �ádosti, které nebyly vyřazeny, budou dále posuzovány podle vý�e nabídkové
ceny.  Obálka s nabídkou se ihned po převzetí předá notáři přítomnému v kanceláři ČTÚ a bude
ponechána uzavřená v úschově u notáře a� do dne otevírání nabídkových obálek.

5.5 JISTOTA
Podmínkou přijetí �ádosti do aukce je, �e uchazeč zaplatí na účet ČTÚ u České národní banky,
Pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 číslo 6015-725001/0710 jistotu ve vý�i 100 miliónů
Kč (sto miliónů českých korun). Tato částka bude započtena na úhradu licenčního poplatku
v případě, �e danému uchazeči bude licence udělena. Pokud uchazeč nezaplatí licenční poplatek,
přesto�e byla jeho �ádost vybrána k udělení licence, propadne celá jistota ČTÚ jako pokuta za
poru�ení těchto podmínek. Nebude-li licence udělena a nepropadne-li podle těchto pravidel, budou
tyto prostředky vráceny uchazeči ve slo�ené vý�i.

Vý�e zmíněný vklad musí být připsán na uvedený účet v době od 30. listopadu 2001 do 4. prosince
2001 s uvedením identifikačního čísla (IČO) uchazeče pro identifikaci platby jako variabilního
symbolu. Pokud uchazeči nebylo identifikační číslo (IČO) přiděleno, určí si desetimístné číslo jako
číslo pro identifikaci platby jistoty, a toto číslo uvede na obálce, ve které podá svou �ádost. Pokud
jistota nebude uhrazena, uchazeč se nemů�e kvalifikovat a nabídková obálka mu bude vrácena
neotevřená. Pro vyloučení pochybností se uvádí, �e zaplacená jistota nebude úročena.

5.5.1 REFUNDACE SPLACENÉ JISTOTY
V případech, kdy uchazeči bude oznámeno, �e mu licence nebyla udělena, vydá ČTÚ do dvou
pracovních dnů příkaz bance k vrácení jistoty.

Uchazeči jsou povinni sdělit své bankovní údaje a číslo účtu, na který takové částky mají být
vráceny.

5.6 ODSTOUPENÍ Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
�ádnému účastníku řízení o udělení licence není dovoleno odstoupit v době od podání obálky se
�ádostí a nabídkové obálky (přičem� obě tyto obálky musí být předány současně) a� do otevření
obálek s nabídkou.

Uchazeči, který by z aukce odstoupil, propadne celá jistota jako smluvní pokuta.

5.7 AUKCE



11

5.7.1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY AUKCE

a) Pro udělení licencí se pou�ije formy jednorázové aukce s nabídkovými cenami uvedenými
v uzavřených obálkách.

b) Uchazeči, jejich� �ádosti nebyly vyřazeny, budou seřazeni v pořadí od nejvy��í nabídky k
nejni��í a licence budou uděleny těm uchazečům, kteří předlo�ili tři nejvy��í nabídky.

c) Podmínkou tohoto výběrového řízení je, �e vítězní uchazeči zaplatí licenční poplatek ve
vý�i jejich nabídkové ceny.

d) Otevírání nabídkových obálek proběhne v přítomnosti členů řídícího výboru, nejvý�e tří
oprávněných představitelů ka�dého uchazeče a v přítomnosti notáře.

5.7.2 NEJNI��Í NABÍDKOVÁ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Nejni��í nabídková cena, stejně tak jako platební podmínky, budou oznámeny prostřednictvím
webové stránky ČTÚ nejpozději čtyři dny před datem podání nabídek.

5.7.3 PLATNOST NABÍDKY

a) V�echny nabídky musí jasně uvést jednu částku v českých korunách, a to číslicemi i slovy,
kterou je daný uchazeč ochoten zaplatit, a musí uvést, o kterého uchazeče jde.

b) Nabídky ni��í ne� nejni��í nabídková cena budou vyřazeny.

c) Aby nabídka mohla být pova�ována za platnou, musí být podepsána osobou/osobami,
které mohou prokazatelně zavazovat uchazeče nebo jeho zakladatele.

d) Pro předkládání nabídek je třeba pou�ít formuláře uvedeného v příloze A těchto Podmínek
výběrového řízení. Nabídkový formulář se nesmí jakkoliv pozměňovat. Nabídkové formuláře
obsahující změny, úpravy, nesrovnalosti nebo chyby budou současně s �ádostmi
z výběrového řízení vyřazeny.

e) Nabídky jsou bezpodmínečné a neodvolatelné po dobu dvou měsíců. Uchazeč bude ze své
nabídky vyvázán, jestli�e jeho �ádost bude odmítnuta jako nezpůsobilá nebo jestli�e mu
licence nebude udělena.

f) Bez omezení vý�e uvedeného platí, �e v�echny �ádosti, které nesplní podmínky
výběrového řízení, budou vyřazeny.

5.7.4 NEROZHODNÝ VÝSLEDEK
Dojde-li u nabídek k nerozhodnému výsledku, o pořadí dotčených uchazečů bude rozhodnuto
losem za účasti notáře, dotčených uchazečů a členů řídícího výboru.

5.7.5 PŘERU�ENÍ NEBO ZRU�ENÍ AUKCE
ČTÚ si vyhrazuje právo aukci přeru�it, změnit její pravidla nebo ji zru�it. V případě zru�ení aukce
vrátí ČTÚ jistotu podle článku 5.5. ČTÚ si vyhrazuje právo nevybrat �ádného uchazeče k udělení
licence.
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6. ROZHODNUTÍ O LICENCÍCH, UZAVŘENÍ SMLUV A VYDÁNÍ
LICENCÍ

6.1 NOTIFIKACE
Na základě výsledků aukce ČTÚ vyrozumí v�echny uchazeče o výsledcích aukce. Úspě�né
uchazeče vyzve k uzavření smlouvy podle přílohy D.

6.2 SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY
O průběhu aukce vyhotoví řídící výbor zprávu, do které umo�ní ČTÚ, v souladu se zákonem o
telekomunikacích, v�em uchazečům nahlédnout.

6.3 VÝBĚR LICENCÍ
Vítězný uchazeč s nejvy��í nabídkou má právo si zvolit úsek v kmitočtovém pásmu 3. generace
podle tabulky 1, stejně tak jako úsek v kmitočtovém pásmu 28 GHz podle tabulky 3. V pořadí druhý
vítězný uchazeč si zvolí úseky ze dvou zbývajících mo�ností a třetímu úspě�nému uchazeči budou
přiděleny zbývající úseky.

6.4 VYDÁNÍ LICENCÍ
Jakmile vítězní uchazeči zaplatí první splátku licenčního poplatku a splní v�echny ostatní nále�itosti
podle zákona o telekomunikacích, včetně toho, �e budou zapsáni do obchodního rejstříku, vydá
ČTÚ těmto vítězným uchazečům licence.


