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Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem 
 
Tato Příloha 2 je nedílnou součástí Žádosti o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů (dále 
jako „Žádost“) podle ustanovení § 21 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
(dále jen „Zákon“), podané na základě Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k 
využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém 
pásmu 3600–3800 MHz (dále jako „Vyhlášení“) vyhlášeného dne 27. března 2017. 
 
Českým telekomunikačním úřadem,  
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, PSČ 225 02, Praha 025  
(dále jako „Úřad“) 
 
Identifikační údaje Žadatele přijímajícího závazek: 

Společnost: ……………………………………………………………………… 

Adresa: …………………………………………………………………………… 

IČO: ……………………………………………………………………………… 

Osoba oprávněná jednat jménem Žadatele: ………………………………… 
(dále jako „Žadatel“) 
 
Pojmy nedefinované v této Příloze 2 k Žádosti podané na základě Vyhlášení mají stejný 
významový obsah jako pojmy definované či uvedené ve Vyhlášení a/nebo v Žádosti. 
 

Obsah Závazku přijímaného Žadatelem: 

Já, Žadatel, tímto přijímám následující závazky spojené s udělením práva k využívání 
rádiových kmitočtů v pásmu 3600–3800 MHz na základě výběrového řízení popsaného ve 
Vyhlášení (dále je „Výběrové řízení“) a zavazuji se k jejich řádnému a včasnému splnění: 
 

1 Refarming 

Tímto jako Žadatel přijímám závazek refarmingu. 
 
Beru na vědomí, že cílem Úřadu v rámci tohoto Výběrového řízení je zajistit účelné využívání 
rádiových kmitočtů nejen v pásmu 3600–3800 MHz, ale také v celém kmitočtovém pásmu 
3400–3800 MHz umožněním budoucího scelení přídělů rádiových kmitočtů jednotlivých 
držitelů přídělu v rámci celého kmitočtového pásma 3400–3800 MHz. K zajištění tohoto cíle 
Úřad stanoví pro Držitele přídělů vydaných na základě tohoto Výběrového řízení závazek 
refarmingu, aby po vydání dalších přídělů v pásmu 3400–3800 MHz na základě budoucího 
výběrového řízení či budoucích výběrových řízení mohlo dojít k tzv. refarmingu celého 
kmitočtového pásma 3400–3800 MHz, tedy k přerozdělení rádiových kmitočtů přidělených 
v tomto kmitočtovém pásmu tak, aby byla do maximální možné míry zajištěna celistvost přídělů 
rádiových kmitočtů vydaných jednomu držiteli přídělů v tomto pásmu. 
 
K zajištění tohoto cíle se pro případ, že mi bude vydán příděl rádiových kmitočtů v pásmu 
3600–3800 MHz na základě Výběrového řízení (dále jen „Příděl rádiových kmitočtů na 
základě Výběrového řízení“) zavazuji podat Úřadu v souladu s § 22a Zákona nebo 
s obdobným ustanovením Zákona účinným v době vydání Výzvy umožňujícím držiteli přídělu 
požádat o změnu přídělu, nejpozději do 60 dnů ode dne doručení Výzvy Úřadu, úplnou žádost 
o změnu Přídělu rádiových kmitočtů na základě Výběrového řízení splňující veškeré zákonné 
náležitosti a splňující obsahové náležitosti popsané dále. 
 
Obsahem žádostí podle tohoto závazku refarmingu bude změna specifikace rádiových 
kmitočtů tak, aby specifikace rádiových kmitočtů odpovídala Dohodě o cílovém rozdělení nebo 
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informaci o cílovém rozdělení rádiových kmitočtů v pásmu 3400–3800 MHz uvedené Úřadem 
ve Výzvě, pokud Dohoda o cílovém rozdělení nebude uzavřena v rámci šedesátidenní lhůty 
pro podání žádostí o změnu přídělů počínající od doručení Výzvy. Bude-li uzavřena, Dohoda 
o cílovém rozdělení musí respektovat požadavek celistvosti přídělů. Pro odstranění 
pochybností se zavazuji ve lhůtě šedesáti dnů od doručení Výzvy: 
 

(i) podat Úřadu žádost o změnu svého Přídělu rádiových kmitočtů na základě 
Výběrového řízení v souladu se závazkem refarmingu a se specifikací změny 
rádiových kmitočtů v souladu s Dohodou o cílovém rozdělení, společně s jedním 
stejnopisem Dohody o cílovém rozdělení; nebo 

(ii) v případě nepředložení Dohody o cílovém rozdělení podat žádost o změnu přídělů 
rádiových kmitočtů v souladu se závazkem refarmingu a se specifikací rádiových 
kmitočtů dle informace o cílovém rozdělení rádiových kmitočtů v pásmu 3400–3800 
MHz uvedené Úřadem ve Výzvě. 

 
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. 
 
Beru na vědomí, že 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. 
 
Zavazuji se podat žádost podle tohoto Prohlášení o přijetí závazků na formuláři připojenému 
k Vyhlášení jako Příloha 5.  

Pro odstranění pochybností se stanoví, že pokud by někteří Držitelé přídělů podali žádost dle 
bodu (i) výše a jiní dle bodu (ii) výše, či pokud by žádosti o změnu přídělu byly z jakéhokoli 
jiného důvodu vzájemně neslučitelné, je Úřad oprávněn novou výzvou vyzvat některé nebo 
všechny Držitele přídělu o změnu jejich žádostí o změnu přídělu, odstranění vad žádostí či 
podání nových žádostí, tak aby mohl být naplněn cíl refarmingu. Držitelé přídělů jsou povinni 
této druhé výzvě Úřadu vyhovět do 10 dnů od jejího doručení. 

Dále se zavazuji učinit v rámci řízení o své žádosti dle tohoto závazku veškeré kroky a opatření 
a poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby Úřad mohl žádosti pravomocným 
rozhodnutím vyhovět a změnit příděly rádiových kmitočtů jednotlivých žadatelů v pásmu 3400–
3800 MHz tak, jak je uvedeno výše. 

Dále se zavazuji ukončit využívání rádiových kmitočtů, které mi po nabytí právní moci 
rozhodnutí Úřadu o změně přídělu rádiových kmitočtů nebudou nadále přiděleny do 1 měsíce 
ode dne doručení oznámení Úřadu o nabytí právní moci posledního rozhodnutí o změně 
přídělu podle závazku refarmingu v pásmu 3400–3800 MHz. Úřad bude Držitele přídělu 
písemně informovat o nabytí právní moci posledního rozhodnutí o změně přídělu podle 
závazku refarmingu v pásmu 3400–3800 MHz.  

Beru na vědomí, že ponesu své náklady spojené se závazkem refarmingu podle tohoto 
Prohlášení o přijetí závazků a případné následné implementace v rámci své vlastní 
komunikační sítě. 

2 Další závazky 

Ve vztahu k rádiovým kmitočtům, které jsou předmětem tohoto Výběrového řízení, se zavazuji 
převést Příděl rádiových kmitočtů na základě Výběrového řízení pouze za podmínek 
uvedených v § 23 Zákona a kumulativně za následujících podmínek: 

(i) za nejmenší převoditelnou jednotku bude považováno 5 MHz; a zároveň 
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(ii) po dobu 5 let od právní moci Přídělu rádiových kmitočtů na základě Výběrového řízení 
musí nabyvatel rádiových kmitočtů získaných na základě tohoto Výběrového řízení 
splňovat podmínky stanovené v kapitole 6.1 Vyhlášení, které by se na nabyvatele 
vztahovaly, kdyby byl Žadatelem, se zohledněním podmínek účasti ve Výběrovém 
řízení stanovených v kapitole 8.5 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.   

Beru na vědomí, že v individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů, které jsou 
předmětem tohoto Výběrového řízení, bude v souladu s § 18 odst. 1 písm. h) Zákona, 
pronájem práv vyplývajících z individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
umožněn pouze s předchozím souhlasem Úřadu. 

Pro případ, že získám ve výběrovém řízení příděl rádiových kmitočtů, beru na vědomí, že 
s ohledem na ustanovení § 19 odst. 4 a § 22b odst. 1 Zákona je nezbytné, abych (včetně mých 
nástupců či jiných osob, na něž bude případně příděl rádiových kmitočtů převeden, na něž 
přejde nebo jim bude pronajat) nepřestal po dobu 5 let od právní moci přídělu splňovat 
některou z podmínek, na jejichž základě mi byl Příděl rádiových kmitočtů na základě 
Výběrového řízení udělen. Jedná se o dodržení závazků přijatých v souladu s kapitolou 7.9 
Vyhlášení (Refarming) bez ohledu na dispozice s kmitočty, kterých se závazky týkají. 

S ohledem na ustanovení § 19 odst. 4 a § 22b odst. 1 Zákona je nezbytné, abych (včetně 
mých nástupců či jiných osob, na něž bude případně příděl rádiových kmitočtů převeden, na 
něž přejde nebo jim bude pronajat) po dobu 5 let od právní moci přídělu rádiových kmitočtů 
nepřestal splňovat všechny podmínky ekonomické nezávislosti a způsobu účasti ve 
Výběrovém řízení stanovené jako podmínky účasti v kapitole 8.5 Vyhlášení. 

 
 
V …………… dne …………… 
 
     .……………………………………………………….. 

Žadatel 
(obchodní firma Žadatele, 

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

     
 

Prohlášení osoby oprávněné jednat jménem Žadatele 

 
Prohlašuji, že jako osoba oprávněná jednat jménem Žadatele jsem oprávněn přijmout výše 
uvedené závazky jménem Žadatele, 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) 
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