Praha 21. září 2020
Čj.: ČTÚ-38 426/2020-613/IV.vyř.
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ v textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem
udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických
komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) byl v souvislosti se zveřejněním textu
Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro
zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
(dále jen „Vyhlášení“) upozorněn na zřejmé nesprávnosti v textu Vyhlášení. Pro odstranění
pochybností Úřad zveřejňuje následující tiskovou opravu.
Touto opravou, kterou se odstraňuje zjevný rozpor některých částí textu Vyhlášení
s vypořádáním připomínek podaných ve veřejné konzultaci textu Vyhlášení, kterou Úřad
zahájil dne 4. 6. 2020 pod čj. ČTÚ-12 711/2020-613/III.vyř. a jejíž výsledky byly zveřejněny
dne 7. 8. 2020 na internetových stránkách Úřadu (dále jen „Veřejná konzultace“), resp.
vzájemný rozpor jednotlivých kapitol textu Vyhlášení, nedochází ke změně podmínek
uvedeného výběrového řízení.
Oprava se týká následujících bodů:
1. Oprava částí textu Vyhlášení, kde byly uvedeny chybné odkazy na kapitolu 12
Vyhlášení:
Původní znění druhé věty prvního odstavce kapitoly 9.3 textu Vyhlášení: „Záruka slouží
k zajištění řádného průběhu Výběrového řízení a zaplacení Celkové ceny za získané rádiové
kmitočty Žadatelem a k zajištění povinností Žadatele dle kapitoly 0 Vyhlášení zdržet se
jednání, které by ohrožovalo nebo mařilo průběh nebo výsledek Výběrového řízení ve smyslu
§21 odst. 6 Zákona.“
Opravené znění druhé věty prvního odstavce kapitoly 9.3 textu Vyhlášení: „Záruka slouží
k zajištění řádného průběhu Výběrového řízení a zaplacení Celkové ceny za získané rádiové
kmitočty Žadatelem a k zajištění povinností Žadatele dle kapitoly 12 Vyhlášení zdržet se
jednání, které by ohrožovalo nebo mařilo průběh nebo výsledek Výběrového řízení ve smyslu
§21 odst. 6 Zákona.“
Původní znění odrážky b) devátého odstavce kapitoly 9.3 textu Vyhlášení: „b) Žadatel se
dopustí jednání podle kapitoly 120 Vyhlášení.“
Opravené znění odrážky b) devátého odstavce kapitoly 9.3 textu Vyhlášení: „b) Žadatel
se dopustí jednání podle kapitoly 12 Vyhlášení.“
Původní znění druhého odstavce kapitoly 12 textu Vyhlášení: „Příkladem jednání, které
by Úřad posuzoval jako porušení pravidel chování ve smyslu této kapitoly 0 Vyhlášení, jsou
jednání, v důsledku kterých by některý Účastník aukce podal Nabídku, aniž by byl připraven
za nabízenou cenu získat poptávanou kombinaci Aukčních bloků, které jsou předmětem
Nabídky (a tudíž v rozporu s principem závaznosti Nabídky vyžadovaným ve Vyhlášení), např.
za účelem prodlužovat aukci, bránit jinému Účastníkovi aukce v získání Aukčních bloků či jinak
ohrožovat nebo mařit průběh nebo výsledek aukce. V tomto smyslu by Úřad posuzoval jako
porušení pravidel chování Účastníkem aukce ve smyslu této kapitoly 0 Vyhlášení nepodání
shodného rozsahu Nabídky za stejnou nebo nižší cenu, za kterou již tento Účastník aukce
Nabídku v minulých Aukčních kolech podal, pokud je podání takové Nabídky možné.“
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Opravené znění druhého odstavce kapitoly 12 textu Vyhlášení: „Příkladem jednání, které
by Úřad posuzoval jako porušení pravidel chování ve smyslu této kapitoly 12 Vyhlášení, jsou
jednání, v důsledku kterých by některý Účastník aukce podal Nabídku, aniž by byl připraven
za nabízenou cenu získat poptávanou kombinaci Aukčních bloků, které jsou předmětem
Nabídky (a tudíž v rozporu s principem závaznosti Nabídky vyžadovaným ve Vyhlášení), např.
za účelem prodlužovat aukci, bránit jinému Účastníkovi aukce v získání Aukčních bloků či jinak
ohrožovat nebo mařit průběh nebo výsledek aukce. V tomto smyslu by Úřad posuzoval jako
porušení pravidel chování Účastníkem aukce ve smyslu této kapitoly 12 Vyhlášení nepodání
shodného rozsahu Nabídky za stejnou nebo nižší cenu, za kterou již tento Účastník aukce
Nabídku v minulých Aukčních kolech podal, pokud je podání takové Nabídky možné.“
Původní čtvrtého odstavce kapitoly 12 textu Vyhlášení: „V případě jednání porušujícího
pravidla této kapitoly 0 Vyhlášení rozhodne Úřad v souladu s ustanovením § 21 odst. 6 Zákona
o vyřazení Žadatele z další účasti na Výběrovém řízení. V případě, že se Žadatel dopustí
jednání dle této kapitoly 0 Vyhlášení, propadne Záruka Žadatele složená Žadatelem v souladu
s kapitolou 9.3 Vyhlášení.“
Opravené znění čtvrtého odstavce kapitoly 12 textu Vyhlášení: „V případě jednání
porušujícího pravidla této kapitoly 12 Vyhlášení rozhodne Úřad v souladu s ustanovením § 21
odst. 6 Zákona o vyřazení Žadatele z další účasti na Výběrovém řízení. V případě, že se
Žadatel dopustí jednání dle této kapitoly 12 Vyhlášení, propadne Záruka Žadatele složená
Žadatelem v souladu s kapitolou 9.3 Vyhlášení.“
2. Oprava kapitoly 4.4.8 přílohy 3 textu Vyhlášení, kde nebylo zohledněno vypořádání
připomínky č. P3-13 dle tabulky vypořádání Veřejné konzultace:
Na konec druhého odstavce kapitoly 4.4.8 přílohy 3 textu Vyhlášení se doplňuje věta:
„Postup podle tohoto odstavce kapitoly 4.4.8 Aukčního řádu může proběhnout pouze jednou.“
3. Oprava kapitoly 4.4.10 přílohy 3 textu Vyhlášení, kde byl uveden chybný odkaz na
kapitolu 4.4.7 přílohy 3 textu Vyhlášení:
Původní znění odrážky e) druhého odstavce kapitoly 4.4.10 přílohy 3 Vyhlášení: „e) výše
sankcí, které je Účastník aukce povinen zaplatit podle pravidel stanovených v kapitole 4.3.2
nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu;“
Opravené znění odrážky e) druhého odstavce kapitoly 4.4.10 přílohy 3 Vyhlášení: „e)
výše sankcí, které je Účastník aukce povinen zaplatit podle pravidel stanovených v kapitole
4.4.7 nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu;“
4. Vyhlášení po opravě:
- PŘÍLOHA 1: text Vyhlášení po opravě;
- PŘÍLOHA 2: text Přílohy 3 k Vyhlášení po opravě.

Ing. Mgr. Hana Továrková v.r.
předsedkyně Rady
Českého telekomunikačního úřadu
Za správnost: Ing. Martin Hanuš 21. 9. 2020
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