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1 VÝCHODISKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Při stanovení podmínek Výběrového řízení1 vychází Úřad především z harmonizačních 
dokumentů upravujících nakládání a využívání rádiových kmitočtů vydaných Evropskou 
komisí, Evropským parlamentem a Evropskou radou a také z rozhodnutí vydaných CEPT 
(Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ).  
Základními harmonizačními dokumenty pro využití rádiových kmitočtů v pásmu 694–790 MHz 
(dále označováno také jako „pásmo 700 MHz“) jsou prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 
2016/687 ze dne 28. dubna 2016 o harmonizaci kmitočtového pásma 694–790 MHz pro 
zemské systémy k poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických 
komunikací a flexibilní vnitrostátní využívání v Unii2 a rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady 2017/899 ze dne 17. května 2017 o využití rádiového kmitočtového pásma 470–790 
MHz v Unii3.  
Základními harmonizačními dokumenty pro pásmo 3400–3600 MHz jsou rozhodnutí Evropské 
komise 2008/411/ES ze dne 21. května 2008 o harmonizaci kmitočtového pásma 3400–3800 
MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství4, 
ve znění prováděcího rozhodnutí Komise 2014/276/EU ze dne 2. května 2014, kterým se mění 
rozhodnutí 2008/411/ES o harmonizaci kmitočtového pásma 3400–3800 MHz pro zemské 
systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství5 a ve znění 
prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/235 ze dne 24. ledna 2019, kterým se mění 
rozhodnutí 2008/411/ES, pokud jde o aktualizaci příslušných technických podmínek, které se 
uplatní v kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz6. 
Úřad dále vychází z koordinovaného postupu členských zemí Evropské unie při vytváření 
podmínek pro rozvoj sítí 5. generace, který se promítl do dokumentu „Akční plán 5G pro Evropu“ 
ze dne 14. září 20167, do 5G deklarace přijaté v Tallinnu dne 18. července 2017 ministry 
s odpovědností za telekomunikace8 a do přijetí časového plánu na zavádění sítí 5. generace 
přijatého Radou ministrů dne 4. prosince 20179.  
Úřad dále vychází z národní strategické vize „Implementace a rozvoj 5G sítí v České republice 
– Cesta k digitální ekonomice“10, kterou schválila vláda České republiky usnesením č. 35/2020 
ze dne 13. ledna 2020.  
Úřad současně zohlednil poznatky ze své regulační a analytické činnosti, včetně poznatků 
z procesu analýz relevantních trhů dle § 51 a následujících Zákona. Úřad přihlédl i 
k poznatkům z provedeného testu tří kritérií pro Trh mobilních služeb11 a Předběžné analýzy12. 

                                                
 
1 Pojmy uváděné s velkým začátečním písmenem jsou definovány v kapitole 15 Vyhlášení. 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0687&from=EN  
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0899&from=en  
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0411&rid=1 
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0276&rid=1 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0235&from=EN  
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0588&from=cs  

8 https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/Ministerial-declaration-5G-final-signed.pdf 
9 https://www.mkm.ee/sites/default/files/8.a_b_aob_5g_roadmap_final.pdf  
10https://www.mpo.cz/assets/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/narodni-
plan-rozvoje-siti-nga/2020/1/Material-5G_13-12-2019.pdf  
11https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/223526/soubory/trhmobilnichsluzebt3k-
kezverejneniverejnaverze.pdf 
12 https://www.ctu.cz/sdeleni-o-zahajeni-konzultace-k-predbezne-analyze-velkoobchodniho-trhu-mobilnich-sluzeb  
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Ke vztahu mezi podmínkami Výběrového řízení a procesem analýzy velkoobchodního trhu 
mobilních služeb Úřad zohlednil, že analýza trhu je regulační nástroj úzce zaměřený na řešení 
dopadů významné tržní síly. Zároveň Úřad uvádí, že proces Výběrového řízení není procesem 
ex ante regulace. Podmínky Výběrového řízení zohledňují především celkovou situaci na trhu, 
i nad rámec dopadů významné tržní síly. Pokud podmínky Výběrového řízení povedou, 
v souladu s cíli Výběrového řízení, k prohloubení hospodářské soutěže s dopadem 
na existenci významné tržní síly, zohlední Úřad případnou změněnou situaci na trhu v procesu 
provádění analýz relevantního trhu dle § 51 a následujících Zákona včetně případného zrušení 
či změny případně dříve uložených nápravných opatření. Lze však předpokládat, že k takovým 
dopadům na trh v souladu s cíli Výběrového řízení může dojít spíše ve střednědobém 
horizontu.  
Úřad na základě usnesení vlády ze dne 16. května 2018 č. 293/2018 zaslal v prosinci roku 
2018 prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu Vládě České republiky informaci 
o návrhu postupu a podmínek provedení Výběrového řízení na udělení práv k využívání 
rádiových kmitočtů z pásma 700 MHz a 3400–3600 MHz. Vláda na svém zasedání dne 
8. dubna 2019 materiál projednala beze změny. 
Úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. o) a p) Zákona a podle § 146 
Správního řádu vyhlašuje toto Výběrové řízení podle § 21 Zákona, s ohledem na požadavek 
zajištění účelného využívání rádiových kmitočtů podle § 15 odst. 1 a 2 Zákona a v souladu 
s podmínkami stanovenými v PVRS 7 a PVRS 10, kterými je počet práv k využívání rádiových 
kmitočtů v uvedených částech rádiového spektra omezen. 
Úřad před veřejnou konzultací textu Vyhlášení podle § 130 Zákona konzultoval (veřejně, 
nikoliv však postupem dle § 130 Zákona) s dotčenými subjekty také základní principy 
Výběrového řízení následovně: 

(a) dne 1. června 2018 Úřad zveřejnil dokument s názvem „Návrh základních principů 
výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz“ 
s cílem získat stanoviska nebo připomínky dotčených subjektů; 
 

(b) dne 1. srpna 2018 Úřad zveřejnil dokument s názvem „Rámcová pozice Českého 
telekomunikačního úřadu k připomínkám k návrhu základních principů Výběrového 
řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz“. Tento 
dokument shrnuje rámcovou pozici Úřadu k připomínkám, které Úřad obdržel k návrhu 
základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů 
v pásmu 700 MHz; 
 

(c) dne 2. ledna 2019 Úřad zveřejnil dokument s názvem „Návrh základních principů 
výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz 
a kmitočtů v pásmu 3400–3600 MHz (aktualizovaná verze ke dni 2. ledna 2019)“ 
s cílem získat stanoviska nebo připomínky všech dotčených subjektů; 
 

(d) dne 18. března 2019 Úřad zveřejnil dokument s názvem „Rámcová pozice Českého 
telekomunikačního úřadu k připomínkám k návrhu základních principů výběrového 
řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz a kmitočtů 
v pásmu 3400–3600 MHz (aktualizovaná verze ke dni 2. ledna 2019)“. Tento dokument 
je rámcovou pozicí Úřadu k připomínkám, které obdržel k návrhu základních principů 
výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz 
a kmitočtů v pásmu 3400–3600 MHz (aktualizovaná verze ke dni 2. ledna 2019). Úřad 
dále projednal výše uvedené základní principy s ÚOHS. Úřad také konzultoval návrh 
podmínek pro zajištění a podporu komunikace krizových a bezpečnostních složek (dále 
jen “PPDR komunikace“) s Ministerstvem vnitra; 
 

(e) podmínky Vyhlášení byly předmětem veřejné konzultace s dotčenými subjekty podle 
§ 130 Zákona. K veřejné konzultaci byl návrh textu Vyhlášení předložen dne 6. června 
2019. Připomínky předložené v rámci veřejné konzultace Úřad vypořádal a zveřejnil na 



Příloha č.1 Telekomunikačního věstníku č. 8/2020, str. 645

Vyhlášení výběrového řízení Strana 5 

internetových stránkách Úřadu dne 26. srpna 2019. Relevantní připomínky Úřad 
zohlednil;  
 

(f) v souladu se Zákonem Úřad po zapracování závěrů z vypořádání veřejné konzultace 
dne 29. srpna 2019 předložil upravený návrh podmínek Výběrového řízení ÚOHS 
k vyjádření. Předseda ÚOHS ve svém stanovisku ze dne 3. října 2019 sdělil, že 
k podmínkám Výběrového řízení nemá zásadní připomínky, a že je žádoucí, aby se 
Výběrové řízení uskutečnilo, neboť případný příchod nového operátora by mohl 
pozitivně přispět k rozvoji hospodářské soutěže v dané oblasti. Současně pak doporučil 
zvážit zejména otázku zohledňování sdílení sítí, popř. dalších forem spolupráce mezi 
soutěžiteli ve vazbě na plnění rozvojových kritérií s tím, že rozvoj sítě úspěšných 
uchazečů Výběrového řízení by měl spočívat zejména ve využití vlastních přídělů 
rádiových frekvencí. Současně by mělo být v podmínkách Výběrového řízení 
adekvátně zohledněno i nepřekročení Spektrálních limitů. Dále předseda ÚOHS 
doporučil, aby nastavení Výběrového řízení a rozvojových kritérií adekvátně 
zohledňovalo velkoobchodní využití kmitočtů z pohledu eliminace možných rizik 
v obcházení nastavených podmínek přechodu, převodu, pronájmu a dalších dispozic 
k využívání rádiových kmitočtů jakožto jedné z podmínek Výběrového řízení;  
 

(g) předseda Rady Úřadu ve své odpovědi ze dne 14. listopadu 2019 na uvedené 
připomínky ÚOHS reagoval s tím, že jsou v souladu se záměry Úřadu, a byly 
zohledněny v podmínkách Vyhlášení. Text odpovědi Úřad zveřejnil na své internetové 
stránce;  
 

(h) dne 27. ledna 2020 vláda České republiky schválila usnesení č. 84/2020, kterým Úřadu 
doporučila při stanovení podmínek Výběrového řízení „v zájmu dostupnosti služeb 
elektronických komunikací akcentovat podmínky vedoucí ke snížení ceny mobilních 
dat pro koncové spotřebitele na evropsky srovnatelnou úroveň, především 
prostřednictvím nastavení atraktivních podmínek pro větší množství operátorů s různou 
mírou vlastní infrastruktury a rádiového spektra, i se zohledněním aktuálních i 
budoucích potřeb pro komunikaci v rámci PPDR“ a „v zájmu budoucího rozvoje sítí 
páté generace (5G) a služeb na nich poskytovaných nastavit kritéria, která povedou k 
efektivnímu, rychlému, bezpečnému a dostupnému rozvoji sítí 5G, včetně geografické 
dostupnosti předmětných služeb, v souladu s vládní strategií Implementace a rozvoj 
sítí 5G – Cesta k digitální ekonomice“;  
 

(i) v návaznosti na toto usnesení vlády České republiky Úřad připravil upravené podmínky 
Výběrového řízení, které předložil k veřejné konzultaci s dotčenými subjekty podle  
§ 130 Zákona. K veřejné konzultaci byly návrhy textu Vyhlášení předloženy dne 
16. března 2020. Na základě souhrnného posouzení připomínek od všech 29 
připomínkujících subjektů se Úřad rozhodl upravit podmínky Výběrového řízení v 
některých jeho základních principech. Z tohoto důvodu se Úřad rozhodl ukončit tuto 
veřejnou konzultaci a vyhlásit novou veřejnou konzultaci s upravenými podmínkami 
Výběrového řízení. V souladu se zásadou hospodárnosti se Úřad rozhodl z tohoto 
důvodu detailně nevypořádat jednotlivé připomínky k původním podmínkám 
Výběrového řízení a v rámci Sdělení Úřadu k veřejné konzultaci zveřejnil souhrnné 
vypořádání připomínek a shrnul vybrané základní zvažované úpravy podmínek 
Výběrového řízení. Sdělení Úřad zveřejnil na Diskusním místě; 
 

(j) v návaznosti na sdělení Úřadu k ukončení veřejné konzultace Úřad připravil upravené 
podmínky Výběrového řízení, které předložil k veřejné konzultaci dle § 130 Zákona dne 
2. 6. 2020; 
 

(k) připomínky k upraveným podmínkám Výběrového řízení Úřad vypořádal a jejich 
vypořádání zveřejnil dne 7. srpna 2020 na diskusním místěn na své webové stránce. 
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Relevantní připomínky Úřad zohlednil při stanovení finálních podmínek tohoto 
Výběrového řízení; 
 

(l) návrh podmínek Úřad projednal rovněž s NUKIB; 
 

(m) v souladu se Zákonem seznámil Úřad s podmínkami Výběrového řízení a 
připomínkami doručenými v rámci veřejné konzultace i Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže. Předseda ÚOHS neměl k podmínkám výběrového řízení žádné připomínky, 
jak z pohledu veřejné podpory, tak i hospodářské soutěže, což sdělil Úřadu dne 3. 
srpna 2020.   
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2 CÍLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

2.1 Stanovené cíle Výběrového řízení 
Cílem Výběrového řízení je umožnit využití rádiových kmitočtů z pásma 700 MHz a pásma 
3400–3600 MHz a tím vytvořit podmínky pro efektivní naplnění následujících cílů: 
• podpora prohloubení hospodářské soutěže v oblasti služeb elektronických komunikací;  
• zajištění efektivního využití rádiových kmitočtů ku prospěchu koncových uživatelů;  
• rozvoj nových služeb elektronických komunikací prostřednictvím bezdrátových 

vysokorychlostních sítí a vytvoření podmínek pro technologickou inovaci sítí a služeb 
elektronických komunikací, zejména s předpokladem budoucího rozvoje sítí 5G a služeb 
na nich poskytovaných.  

Podmínky Výběrového řízení mají dále za cíl podpořit budoucí řešení PPDR komunikace, 
v souladu s usnesením vlády č. 293 ze dne 16. května 2018. 
Stanovené cíle vycházejí ze zákonné působnosti Úřadu při zajištění naplnění základních cílů 
a zásad regulace (§ 4 a 5 Zákona) a působnosti Úřadu v zajištění účelné správy rádiového 
spektra v souladu s harmonizačními záměry Evropské unie (§ 15 Zákona).   
Jednotlivé cíle Výběrového řízení jsou synergické. Efektivní hospodářská soutěž a nástroje 
směřující k jejímu prohloubení jsou důležitým faktorem, který zajistí rozvoj sítí 5G a efektivní 
využívání rádiových kmitočtů lépe než opatření směřující k minimálním standardům 
stanoveným ze strany Úřadu.  

2.2 Podpora prohloubení hospodářské soutěže na trhu elektronických 
komunikací 

2.2.1 Východiska pro aplikaci nástrojů podpory prohloubení hospodářské soutěže 
Z dosavadní regulační a analytické činnosti Úřadu vyplývá, že hospodářská soutěž na trhu 
elektronických komunikací, a specificky pak na maloobchodním i velkoobchodním trhu 
mobilních služeb elektronických komunikací v České republice může být dále prohloubena.  
Podporu hospodářské soutěže na mobilním telekomunikačním trhu deklarovala i vláda České 
republiky ve svém Programovém prohlášení13 jako jeden ze základních kroků k naplnění cílů 
Digitálního Česka14.   
Podpora hospodářské soutěže zároveň cílí na zajištění dlouhodobě udržitelných benefitů 
pro koncové uživatele, včetně zajištění mobilních služeb elektronických komunikací za 
dostupné koncové ceny, vytvořením podmínek, které umožní působit na mobilním trhu 
jednomu či více novým operátorům, kteří na základě přístupu k přidělovaným rádiovým 
kmitočtům v pásmu 700 MHz a/nebo 3400-3800 MHz pokryjí vlastní sítí významnou část 
obyvatel České republiky a stanou se významnými infrastrukturními hráči. Cílem Úřadu je 
umožnit vstup jednoho či více nových významných operátorů. 
Pozitivní účinky pro koncové uživatele lze očekávat zejména v důsledku toho, že na trhu budou 
působit další významní síťoví operátoři s přidělenými rádiovými kmitočty, kteří budou nuceni 
vynaložit nezbytné investice na budování a rozvoj vlastní sítě elektronických komunikací. 
Vzhledem k investicím vynaloženým do budování vlastní sítě bude v zájmu nových síťových 
operátorů dosáhnout takového tržního postavení, které jim zaručí návratnost vynaložených 
investic. Vzhledem k tomu, že noví síťoví operátoři nebudou mít dostatečnou vlastní 
zákaznickou bázi na mobilním trhu, budou nuceni poskytovat služby v takové kvalitě a za 
                                                
 
13 https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/  
14 https://www.mpo.cz/cz/podnikani/digitalni-spolecnost/program-digitalni-cesko---243487/  

 



Příloha č.1 Telekomunikačního věstníku č. 8/2020, str. 648

Vyhlášení výběrového řízení Strana 8 

takových podmínek, včetně ceny, které budou dostatečně atraktivní pro získání nových 
zákazníků. Takovéto chování nových síťových operátorů bude mít pozitivní vliv na celkovou 
úroveň cen na trhu. Noví síťoví operátoři přispějí také ke zvýšení diverzity služeb a k podpoře 
inovací na trhu. Konečným beneficientem vstupu dalších operátorů bude koncový uživatel. 
Pozitivní účinky vstupu dalších síťových operátorů lze dovodit mimo jiné i v rámci studie 
„Market Entry and Fighting Brands: The Case of the French Mobile Telecommunications 
Market“15. Tyto závěry podporuje i zkušenost z jiných evropských trhů16.  
Při provádění 3K Testu 2018, na který následně navázala Předběžná analýza, Úřad shledal 
mimo jiné, že zejména některé segmenty maloobchodního trhu a velkoobchodní trh vykazují 
některé znaky neefektivní hospodářské soutěže. To se týká zejména segmentu rezidentních 
zákazníků. Úřad zejména shledal vysokou úroveň nabídkových cen na rezidentním segmentu 
maloobchodního mobilního trhu v porovnání s ostatními zeměmi EU. Současně Úřad 
konstatoval, že komerční velkoobchodní nabídky Stávajících operátorů neumožňují virtuálním 
mobilním operátorům pro některé typy služeb vytvoření maloobchodních nabídek 
srovnatelných s nabídkami Stávajících operátorů.   Klíčové závěry 3K Testu 2018 a Předběžné 
analýzy potvrdil Úřad i v rámci opatření obecné povahy č. OOP/1/12.2019-11 ze dne 18. 
prosince 2019, kterým Úřad ustavil pro ex-ante regulaci nový relevantní trh č. 5 – 
velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám. 
Závazky poskytnout přístup k vlastní síti na sebe Stávající operátoři převzali také v minulých 
výběrových řízeních (tzv. závazky velkoobchodní nabídky). Nicméně tyto závazky nemohou 
samy o sobě vést ke zvýšení intenzity hospodářské soutěže na infrastrukturní úrovni, tedy 
soutěže mezi ekonomicky nezávislými soutěžiteli, kteří jsou na základě přístupu  
k rádiovým kmitočtům schopni nezávisle rozhodovat o charakteru, skladbě a technologickém 
řešení svých sítí, služeb a jejich cen v rozsahu přístupu k vlastním rádiovým kmitočtům. Přitom 
intenzita hospodářské soutěže bude představovat klíčový faktor při tvorbě nových 
(inovativních) služeb nezbytných pro úspěšný rozvoj 5G služeb.  
Z připomínek obdržených ve veřejných konzultacích předcházejících vyhlášení tohoto 
Výběrového řízení vyplývá, že na trhu existuje významný počet subjektů, které mohou mít 
zájem o získání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz s cílem stát se celoplošným novým 
operátorem (viz připomínky společností A1 Telekom Austria, ČEZ, Nordic Telekom, České 
radiokomunikace, Sazka). Také z řady ostatních připomínek vyplývá, že pro potenciálního 
nového operátora je přístup ke kmitočtům v pásmu 700 MHz vhodných k celoplošnému pokrytí 
významný. I z připomínek Ministerstva průmyslu a obchodu doručených ve veřejné konzultaci 
předcházející veřejné konzultaci tohoto Vyhlášení vyplývá doporučení vyhradit rádiové 
kmitočty v pásmu 700 MHz pro nového celoplošného operátora. Úřad je přesvědčen, že přes 
konfliktní obchodní zájmy jednotlivých hráčů panuje shoda, že případný nový operátor by měl 
mít možnost získat rádiové kmitočty v pásmu 700 MHz umožňující celoplošné pokrytí. 
S ohledem na výše uvedené Úřad považuje za důležité podpořit hospodářskou soutěž 
na infrastrukturní úrovni, tedy soutěž mezi ekonomicky nezávislými soutěžiteli, kteří jsou 
na základě přístupu k vlastním rádiovým kmitočtům schopni rozhodovat o charakteru, skladbě 
a technologickém řešení svých sítí a služeb. Proto Úřad v podmínkách Výběrového řízení 
směřuje, mimo jiné, k podpoře prohloubení takové hospodářské soutěže prostřednictvím 
působení jednoho či více operátorů s různou mírou vlastní infrastruktury a rádiového spektra; 
vždy se však musí jednat o významného síťového operátora, který prostřednictvím vlastní sítě 
využívající vlastní kmitočtové příděly pokryje významnou část obyvatel České republiky.  

                                                
 
15 https://www.cresse.info/uploadfiles/2017_pa15_pa3.pdf 
16 Např. http://research.rewheel.fi/insights/2018_may_pro_1h2018_release/ nebo 
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-
zpravy/2019/10/Rewheel_Czech_mobile_price_competitiveness_April_Sept_2019_FINAL_UPDATE.pdf 
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Výběrové řízení je příležitostí k podpoře vstupu dalšího operátora či operátorů s potenciálem 
efektivně soutěžit se Stávajícími operátory, která se nebude v nejbližších deseti letech 
opakovat, jelikož z hlediska rádiových kmitočtů vhodných k rozvoji mobilních 5G sítí – a to 
zejména z hlediska kmitočtových pásem pod 1 GHz – se jedná pro takové zájemce o 
jedinečnou možnost získání obdobného rozsahu kmitočtů vhodných pro tento účel.  
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 
o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra17 předpokládá řadu nástrojů 
pro podporu a udržení efektivní hospodářské soutěže na trhu elektronických komunikací, jako 
je vyhrazení rádiových kmitočtů pro nově vstupující hráče, stanovení podmínek vázaných 
na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů ve formě národního roamingu 
nebo velkoobchodní nabídky. 
Úřad ve Výběrovém řízení uplatnil následující nástroje směřující k umožnění získání rádiových 
kmitočtů ve Výběrovém řízení ze strany nových síťových operátorů, kteří nejsou Stávajícími 
operátory, a k vytvoření podmínek pro umožnění následné konkurenceschopnosti těchto 
nových síťových operátorů na trhu směřující k efektivní a udržitelné hospodářské soutěži:  

• vyhrazení rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz pro nové operátory, 
• závazek národního roamingu ve prospěch nových síťových operátorů, kteří nejsou 

Stávajícími operátory,   
• zvýšený Spektrální limit v pásmu 3400–3800 MHz pro nové operátory, kteří nejsou 

Stávajícími operátory,    
• zamezení vícenásobné účasti (zajištění ekonomické nezávislosti Žadatelů),  
• prodloužení lhůt pro splnění vybraných rozvojových kritérií v pásmu 700 MHz pro nové 

síťové operátory, kteří nejsou Stávajícími operátory. 
Úřad rovněž pro maximální možné zachování kontinuity již v minulosti převzatých závazků 
zařadil Úřad do podmínek Výběrového řízení také závazek velkoobchodní nabídky. 

2.2.2 Vyhrazení bloku v pásmu 700 MHz pro nové operátory 
V pásmu 700 MHz bude jeden Aukční blok o velikosti 2×10 MHz vyhrazen pouze pro zájemce, 
kteří nejsou Stávajícími operátory. V prvním Aukčním kole bude umožněno podávat nabídky 
na vyhrazený blok pouze Účastníkům aukce, kteří nejsou Stávajícími operátory. Pokud žádný 
Účastník aukce, který není Stávajícím operátorem, nepodá Nabídku na vyhrazený Aukční blok, 
bude vyhrazený Aukční blok nabídnut všem Účastníkům aukce za podmínek stanovených 
v tomto Vyhlášení. 
Vyhrazení bloku v pásmu 700 MHz považuje Úřad za nezbytné opatření umožňující získání 
rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz alespoň jedním novým operátorem.  
Stávající operátoři vedle dalších disponují i rádiovými kmitočty v pásmech 800 MHz a 900 
MHz, prostřednictvím kterých provozují sítě a služby elektronických komunikací, kterými 
dosahují pokrytí téměř celého obyvatelstva České republiky a budou tak i do budoucna na trhu 
elektronických komunikací benefitovat z tohoto existujícího pokrytí a z využití jejich rádiových 
kmitočtů v pásech 800 a 900 MHz a existující infrastruktury. Podmínky současných přídělů 
nestanovují administrativní překážky, které by Stávajícím operátorům bránily v jejich využití 
pro technologický rozvoj svých sítí např. formou výstavby sítí 5G s využitím těchto kmitočtů. 
V současné době jsou držiteli přídělů rádiových kmitočtů pro provozování sítí a služeb 
elektronických komunikací v relevantních pásmech pod 1 GHz následující Stávající operátoři: 

Společnost Pásmo 800 MHz Pásmo 900 MHz 

O2 Czech Republic a.s. 2×10 MHz 2×12,4 MHz 

                                                
 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0243&from=EN  
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T-Mobile Czech Republic a.s. 2×10 MHz 2×12,4 MHz 

Vodafone Czech Republic a.s. 2×10 MHz 2×10 MHz 

2.2.3 Závazek národního roamingu 
Cílem uložení závazku národního roamingu v tomto Výběrovém řízení je (i) umožnit 
Oprávněným zájemcům o národní roaming s významným vlastním pokrytím podle kritérií a 
podmínek tohoto Vyhlášení věcně replikovat nabídku mobilních komunikačních služeb 
Stávajících operátorů (zejména co do rozsahu nabízených služeb volání, SMS a přístupu k 
internetu), kterou nebudou schopni poskytovat prostřednictvím vlastní sítě vybudované na 
základě rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz a/nebo 3400-3800 MHz, a to zejména 
zákazníkům, kteří nebudou mít koncová zařízení umožňující využívání služeb poskytovaných 
s využitím kmitočtů v pásmu 700 MHz a/nebo 3400–3800 MHz, a zároveň (ii) umožnit 
Oprávněným zájemcům o národní roaming zajistit svým zákazníkům celoplošnou dostupnost 
služeb po časově omezenou dobu, než budou schopni celoplošné pokrytí zajistit 
prostřednictvím vlastní sítě elektronických komunikací (zejména pokud získají příděl rádiových 
kmitočtů v pásmu 700 MHz) nebo na základě komerční dohody. 
Závazek národního roamingu vytváří pro Oprávněné zájemce o národní roaming příležitost 
poskytovat služby, které budou konkurenceschopné ve srovnání se službami nabízenými 
Stávajícími operátory, kteří v současnosti, díky využívání komplexní sady rádiových kmitočtů 
získaných v minulosti jak v pásmech pod 1 GHz, tak v kapacitních pásmech, poskytují hlasové 
a datové služby, které jsou podstatným zdrojem jejich výnosů a zisků. Bez možnosti 
poskytovat tyto služby by nebyly služby nabízené novými síťovými operátory, kteří nejsou 
Stávajícími operátory, konkurenceschopné a ti by tak neměli možnost etablovat se na trhu a 
jejich investice do získání kmitočtů a budování vlastní sítě by neměly významný pozitivní efekt 
na rozvoj konkurence. 
V konečném důsledku by tak bez závazku národního roamingu došlo buď ke zmaření 
příležitosti vytvořit podmínky pro vstup nových síťových operátorů, kteří nejsou Stávajícími 
operátory, na mobilní trh, nebo ke zmaření efektu vstupu těchto operátorů, a tedy i ke zmaření 
cílů Výběrového řízení. 
Závazek národního roamingu je důležitý nástroj pro zajištění podpory prohloubení 
hospodářské soutěže založené na infrastruktuře, který vytváří předpoklady pro zvýšení 
diverzity služeb a technologickou inovaci sítí a služeb elektronických komunikací, a to zejména 
s ohledem na budoucí rozvoj sítí 5G a služeb na nich poskytovaných, a zajištění efektivního 
využití rádiových kmitočtů ku prospěchu koncových uživatelů.       
Poskytování národního roamingu ze strany Stávajících operátorů bude realizováno 
za podmínek, kdy efektivně vynaložené náklady, které Stávajícím operátorům vzniknou 
v důsledku poskytování této služby, budou nejen plně pokryty, ale poskytování této služby jim 
zabezpečí i přiměřený zisk zohledňující návratnost vloženého kapitálu a v ceně národního 
roamingu bude zohledněno i související podnikatelské riziko. Pro účel stanovení ceny 
národního roamingu Úřad připustí možnost zohlednit dodatečná rizika související s investicí 
do nových 5G sítí a s poskytováním služby národního roamingu, a to ve formě uplatnění 
rizikové přirážky obdobně, jako je v současné době uplatněna pro poskytování služeb 
prostřednictvím sítí nové generace a stanovena v opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2019-
218. 
Uvedenou metodu stanovování cen národního roamingu Úřad upřednostnil před metodou 
stanovení cen na základě principu zákazu stlačování marží, neboť z dosavadní praxe na trhu 
spojené s existencí veřejně dostupné velkoobchodní nabídky pro Full MVNO, jejíž cena je 
založena na základě principu stlačování marží, vyplývá, že velkoobchodní přístup k mobilním 

                                                
 
18 https://www.ctu.cz/opatreni-obecne-povahy-c-oop4122015-7  
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sítím založený na základě principu zákazu stlačování marží ani v dlouhodobém horizontu 
nevedl k vytvoření jakékoli konkurence ze strany operátorů s významným podílem vlastní 
infrastruktury (Full MVNO). Velkoobchodní cena stanovená na základě principu zákazu 
stlačování marží se přímo odvíjí od existující tržní ceny služeb, která – jak Úřad konstatoval 
výše – vede k situaci, kdy velkoobchodní nabídky Stávajících operátorů neumožňují virtuálním 
mobilním operátorům pro některé typy služeb vytvoření maloobchodních nabídek 
srovnatelných s nabídkami Stávajících operátorů. Související rizika pak mají přímý dopad na 
investiční rozhodování zájemce o kapitálově významnější vstup na trh. Proto Úřad považuje 
na základě dosavadního vývoje trhu stanovení velkoobchodní ceny národního roamingu na 
základě principu zákazu stlačování marží (resp. retail minus) za nevhodné pro podporu 
hospodářské soutěže na infrastrukturní úrovni a pro odstranění bariér vstupu na trh pro 
potenciální nové operátory, kteří musí vynaložit významnou investici do vlastní infrastruktury. 
Metoda stanovení velkoobchodní ceny na základě principu zákazu stlačování marží je vhodná 
pro závazek velkoobchodní nabídky, který cílí primárně na podporu hospodářské soutěže na 
úrovni služeb. Úřad zároveň doplnil závazek velkoobchodní nabídky o povinnost zveřejnit 
referenční nabídku pro Light MVNO – viz kapitola 2.2.6 Vyhlášení. U závazku národního 
roamingu Úřad naopak stanovil přísné požadavky na vlastní infrastrukturu oprávněného 
zájemce. 
Úřad nepovažuje za nutné, aby služby národního roamingu na základě závazku národního 
roamingu poskytovali všichni Stávající operátoři. Ve snaze maximálně omezit dopad závazku 
národního roamingu na Stávající operátory, a přitom zachovat dosažitelnost národního 
roamingu v míře nezbytné pro odstranění bariér vstupu na trh pro nové operátory, je uplatnění 
závazku národního roamingu omezeno následovně:  

• pokud Aukční blok A3 získá některý ze Stávajících operátorů, závazek národního 
roamingu bude spojen pouze se získáním tohoto Aukčního bloku A3. V takovém 
případě se ostatní převzaté závazky národního roamingu neuplatní;  

• pokud Aukční blok A3 nezíská žádný Stávající operátor, uplatní se závazky národního 
roamingu převzaté všemi Stávajícími operátory, kteří se stanou držiteli přídělu v pásmu 
700 MHz na základě tohoto výběrového řízení.   

Toto zmírnění závazku národního roamingu na jednu stranu umožňuje Stávajícím operátorům 
zvolit aukční strategii, která výrazně omezí pravděpodobnost, že se na ně závazek národního 
roamingu uplatní, a na druhé straně zachovává maximální možnou předvídatelnost závazku 
pro Oprávněné zájemce o národní roaming. 
Nastavení omezené doby trvání závazku na jedné straně zajistí, že Stávající operátoři, kteří 
odpovídající závazek převzali, nebudou závazkem nepřiměřeně zatíženi, a na straně druhé 
vytváří tlak na Oprávněné zájemce o národní roaming, aby národní roaming nahradili vlastní 
sítí a/nebo komerční dohodou.         
Závazek národního roamingu je stanoven pouze ve prospěch Oprávněných zájemců o národní 
roaming, kteří splní podmínky pro pokrytí zajišťující, že prostřednictvím vlastní veřejně 
dostupné sítě elektronických komunikací pokryjí veřejně dostupnými službami elektronických 
komunikací ve Standardu 5G významnou část populace České republiky. Nad rámec 
požadavků na pokrytí obyvatelstva Úřad současně nastavil takové podmínky, aby byla 
zajištěna dostatečná kvalita nabízených služeb Oprávněných zájemců o národní roaming 
poskytovaných prostřednictvím vlastní sítě s využitím vlastních kmitočtů. Tito operátoři tak 
budou významnými síťovými hráči zásadně přispívajícími k celkové míře hospodářské soutěže 
na infrastrukturní úrovni. Rádiové kmitočty, prostřednictvím kterých tito operátoři dosáhnou 
požadovaného pokrytí, přitom Úřad nepovažuje za rozhodující kritérium pro nárok na národní 
roaming. Vzhledem k omezenému množství rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz se proto 
pro národní roaming budou kvalifikovat i významní operátoři dosahující požadovaných 
parametrů pokrytí prostřednictvím rádiových kmitočtů v pásmu 3400-3800 MHz. Oprávněnými 
zájemci se stanou pouze držitelé přídělu, kteří nejsou Stávajícími operátory, kteří splní 
podmínku pokrytí alespoň 10 % obyvatelstva České republiky prostřednictvím jimi 
provozovaných sítí elektronických komunikací nejpozději k datu zahájení využívání národního 
roamingu, přičemž veřejně dostupná služba elektronických komunikací poskytovaná 
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prostřednictvím vlastní sítě musí být provozována prostřednictvím nejméně 500 venkovních 
stanovišť základnových stanic. Pro zachování národního roamingu musí Oprávnění zájemci o 
národní roaming splnit podmínku pokrytí alespoň 30 % obyvatelstva České republiky 
prostřednictvím jimi provozovaných sítí elektronických komunikací nejpozději do 30. června 
2025, přičemž veřejně dostupná služba elektronických komunikací poskytovaná 
prostřednictvím vlastní sítě musí být provozována prostřednictvím nejméně 1000 venkovních 
stanovišť základnových stanic. Úřad má za to, že Oprávněný zájemce o národní roaming, který 
vlastní sítí využívající vlastní kmitočty pokryje nejméně 30 % obyvatelstva České republiky, 
tedy ekvivalent obyvatel všech měst nad 50 000 obyvatel, službou s požadovanými parametry, 
je dostatečně významným infrastrukturním hráčem, jehož působení na trhu povede k naplnění 
cílů Výběrového řízení.  

2.2.4 Zvýšený Spektrální limit v pásmu 3400–3800 MHz pro operátory, kteří nejsou 
Stávajícími operátory 

Nastavením odlišných Spektrálních limitů pro Stávající a nové operátory Úřad zohledňuje 
významné rozdíly v celkové spektrální výbavě Stávajících operátorů a nových operátorů.  
Cílem zvýšení Spektrálního limitu v pásmu 3400–3800 MHz pro nové operátory, kteří nejsou 
Stávajícími operátory, ve srovnání se Stávajícími operátory, je umožnit novým operátorům 
zabezpečení dostatečného kapacitního pokrytí při parametrech služeb, které mohou být 
srovnatelné s parametry služeb, které jsou schopni poskytnout Stávající operátoři s ohledem 
na jejich celkovou spektrální výbavu. 
Stávající operátoři disponují rádiovými kmitočty v kapacitních pásmech, např. pásmech 1800 
MHz, 2100 MHz, 2600 MHz a 3600-3800 MHz, prostřednictvím kterých provozují sítě a služby 
elektronických komunikací a budou tak i do budoucna na trhu elektronických komunikací 
benefitovat z existujícího kapacitního pokrytí využívající rádiové kmitočty v těchto pásech a 
existující infrastruktury. Podmínky současných přídělů uvedených rádiových kmitočtů 
nestanovují administrativní překážky, které by Stávajícím operátorům bránily v jejich využití 
pro technologický rozvoj svých sítí např. formou výstavby sítí 5G s využitím těchto kmitočtů. 

2.2.5 Zamezení vícenásobné účasti (zajištění ekonomické nezávislosti Žadatelů) 
Pro zmírnění potenciálního rizika vyplývajícího z případné vícenásobné účasti více subjektů 
z jednoho Podnikatelského seskupení a vzhledem k omezenému rozsahu disponibilního 
spektra, rizikům negativního vlivu na stav soutěže na trhu a s ohledem na stanovené cíle 
Výběrového řízení Úřad ve Výběrovém řízení (i) nepřipouští účast více subjektů z jednoho 
Podnikatelského seskupení, (ii) stanovuje další omezení pro nakládání se spektrem, které by 
vedlo k porušení Spektrálních limitů po určenou dobu, a (iii) stanovuje omezení pro transakce, 
které by vedly k omezení ekonomické nezávislosti nových operátorů, kteří získají příděly 
v pásmech 700 MHz a/nebo 3400–3800 MHz, ve vztahu ke Stávajícím operátorům. 
V této souvislosti Úřad též stanovuje podmínky pro prokázání vlastnické struktury, umožňující 
Úřadu efektivně ověřit, že nedojde k nežádoucí kumulaci spektra v rámci jednoho 
Podnikatelského seskupení. 

2.2.6 Závazek velkoobchodní nabídky 
Pro zachování maximální možné kontinuity již v minulosti převzatých závazků (závazek 
velkoobchodní nabídky přijatý v rámci výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání 
rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 800 
MHz, 1800 MHz a 2600 MHz), bude závazek velkoobchodní nabídky zachován i pro 
poskytování relevantních služeb elektronických komunikací prostřednictvím kmitočtů v pásmu 
700 MHz.  
Závazek velkoobchodní nabídky se vztahuje na všechny Držitele přídělů v pásmu 700 MHz, 
bez ohledu na to, zda se jedná o nové operátory nebo Stávající operátory. Zájemcem o přístup 
mohou být, stejně jako u závazku z výše uvedeného výběrového řízení subjekty fungující 
v režimu jak MVNE, Full MVNO, tak i MVNO s menším podílem vlastní infrastruktury 
a provozních systémů. Oprávnění zájemci nemusí splňovat žádné parametry vlastního pokrytí 
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a nemusí být držiteli rádiových kmitočtů. Pro zvýšení transparentnosti cen na velkoobchodním 
trhu je tento závazek doplněn o povinnost zveřejnit referenční nabídku pro Light MVNO. 

2.3 Zajištění efektivního využívání kmitočtového spektra 

2.3.1 Nástroje zajištění efektivního využívání kmitočtového spektra 
Cílem Úřadu je zajištění efektivního využívání rádiových kmitočtů přidělených na základě 
tohoto Výběrového řízení, jakož i zvýšení efektivity využití již v minulosti přidělených rádiových 
kmitočtů.  
Základními nástroji pro zabezpečení efektivního využívání kmitočtového spektra, které Úřad 
použil v tomto Výběrovém řízení, při zohlednění ostatních cílů Výběrového řízení, jsou: 

• stanovení Spektrálních limitů a Minimálního rozsahu nabídky,  
• stanovení velikosti Aukčních bloků, 
• stanovení podmínek využívání přidělených rádiových kmitočtů, 
• závazek refarmingu. 

2.3.2 Spektrální limity pro pásmo 700 MHz 
Spektrální limity pro rozdělení kmitočtů v pásmu 700 MHz jsou stanoveny tak, aby umožnily 
efektivní využívání rádiových kmitočtů z tohoto pásma co možná největšímu počtu Držitelů 
přídělů, a zároveň aby se zvýšila pravděpodobnost, že na základě výsledků Výběrového řízení 
budou přiděleny všechny Aukční bloky v pásmu 700 MHz, a to při zohlednění ostatních cílů 
Výběrového řízení. 

2.3.3 Spektrální limit a Minimální rozsah nabídky pro pásmo 3400–3600 MHz 
V návaznosti na východiska Výběrového řízení popsaná v kapitole 1 Vyhlášení, je nabídka 
rádiových kmitočtů v pásmu 3400–3600 MHz stanovena tak, aby v případě dostatečného 
zájmu mohly být rádiové kmitočty, které jsou předmětem tohoto Výběrového řízení, přiděleny 
tak, aby bylo možné provozovat co nejvyšší počet nezávislých sítí elektronických komunikací 
využívající tyto kmitočty, se zohledněním dalších cílů Výběrového řízení.  
Spektrální limit v pásmu 3400–3600 MHz je stanoven jako limit pro celé pásmo 3400 až 3800 
MHz, tedy i se zohledněním (případného) přídělu rádiových kmitočtů každého Žadatele 
v pásmu 3600–3800 MHz. V současné době jsou držiteli přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 
3600–3800 MHz společnosti Nordic Telecom 5G a.s. (kmitočtové úseky 3720–3800 MHz), O2 
Czech Republic a.s. (kmitočtový úsek 3680–3720 MHz), PODA a.s. (kmitočtový úsek 3640–
3680 MHz) a Vodafone Czech Republic a.s. (kmitočtový úsek 3600–3640 MHz). Platnost 
všech přídělů je do 30. června 2032.  
Nastavení Spektrálních limitů zůstává konzistentní s nastavením spektrálních limitů ve 
výběrovém řízení na rádiové kmitočty v pásmu 3600–3800 MHz, s tím, že všem uchazečům 
je spektrální limit pro celé pásmo 3400–3800 MHz zvýšen o 20 MHz.  
Na druhé straně Minimální rozsah nabídky je stanoven tak, aby minimální velikost přídělu 
v pásmu 3400–3800 MHz jednoho Držitele přídělu nemohla být pod hranicí 40 MHz. Příděl 
o minimální velikosti 40 MHz je východiskovým předpokladem pro efektivní využívání tohoto 
kmitočtového pásma.  
Aby se zvýšila pravděpodobnost, že na základě výsledků Výběrového řízení budou přiděleny 
všechny Aukční bloky v pásmu 3400–3600 MHz, které jsou jeho předmětem, umožní Úřad za 
podmínek stanovených v Aukčním řádě zvýšit Spektrální limit v tomto kmitočtovém pásmu 
v případě nedostatečné Aktivity. 

2.3.4 Stanovení velikosti Aukčních bloků 
Velikost Aukčních bloků v pásmu 700 MHz 2×5 MHz, resp. 2×10 MHz byla stanovena 
s ohledem na potřebu zabezpečení komunikace PPDR v tomto pásmu a v zájmu vytvoření 
podmínek pro to, aby rádiové kmitočty v tomto pásmu mohl získat co nejvyšší počet Držitelů 
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přídělů v zájmu zabezpečení efektivního využívání rádiových kmitočtů a vytvoření podmínek 
pro podporu efektivní hospodářské soutěže založené na infrastruktuře.   
Strukturovanou nabídkou Aukčních bloků v pásmu 3400–3600 MHz o velikosti 20 MHz Úřad 
vytváří pro stávající i nové držitele přídělů rádiových kmitočtů v pásmu 3400–3800 MHz 
podmínky pro možnost vytvoření souvislých kmitočtových úseků o velikosti 60 až 100 MHz 
(resp. 80 a 120 MHz v případě zvýšení spektrálních limitů), se zohledněním ostatních cílů 
Výběrového řízení. 

2.3.5 Stanovení lhůt pro zahájení využívání rádiových kmitočtů 
V zájmu zabezpečení efektivního využívání rádiových kmitočtů byly pro jednotlivá pásma 
stanoveny lhůty pro zahájení využívání části přidělených rádiových kmitočtů, 
resp. pro zahájení využívání všech přidělených rádiových kmitočtů. 
Cílem tohoto opatření je zabezpečit, aby sítě využívající příslušných rádiových kmitočtů byly 
vybudovány ve stanovených termínech a současně aby prostřednictvím těchto síti byly 
poskytovány služby elektronických komunikací, čímž se vytváří podmínky pro rozvoj 
inovativních služeb i pro zvýšení jejich geografické dostupnosti a kvality.    

2.3.6 Závazek refarmingu v pásmu 3400–3800 MHz 
Součástí stávajících přídělů rádiových kmitočtů i IO na využívání rádiových kmitočtů v pásmu 
3600–3800 MHz je závazek refarmingu, a stejný závazek je i součástí tohoto Vyhlášení. 
Cílem tohoto závazku je umožnit, aby mohlo dojít k přerozdělení rádiových kmitočtů 
přidělených v obou částech tohoto kmitočtového pásma tak, aby byla do maximální možné 
míry zajištěna celistvost rádiových kmitočtů přidělených jednomu držiteli přídělů v tomto pásmu 
v zájmu vytvoření podmínek pro co nejefektivnější využívaní rádiových kmitočtů.  

2.4 Rozvoj sítí a služeb elektronických komunikací, zejména s předpokladem 
budoucího rozvoje sítí páté generace (5G) a služeb na nich poskytovaných 

V zájmu dosažení cíle Výběrového řízení, kterým je podpora rozvoje sítí a služeb 
elektronických komunikací, včetně zejména s předpokladem budoucího rozvoje sítí páté 
generace (5G) a služeb na nich poskytovaných, Úřad stanovil rozvojová kritéria zaměřená na 
následující oblasti (bez ohledu na pořadí): 

• rozvoj sítí 5G včetně pokrytí významných silničních a železničních koridorů těmito 
sítěmi; 

• celkové zlepšení geografické dostupnosti služeb elektronických komunikací, a to jak 
s ohledem na pokrytí obyvatelstva, tak s ohledem na pokrytí území; 

• závazek pronajmout rádiové kmitočty pro neveřejné lokální sítě elektronických 
komunikací v rámci průmyslu 4.0, který bude spojený s držením dvou abstraktních 
bloků v pásmu 3400-3600 MHz; 

• zlepšení dostupnosti služeb elektronických komunikací ve vybraných obcích 
s nedostatečným pokrytím obyvatelstva; 

• rozvoj sítí využívajících rádiové kmitočty přidělené v tomto Výběrovém řízení. 
Záměrem Úřadu je umožnit zájemcům získání práv k využívání uceleného souboru a 
dostatečného rozsahu rádiových kmitočtů z kmitočtových pásem, která jsou evropsky 
harmonizována pro mobilní sítě elektronických komunikací páté generace, a zajistit jejich 
rozvoj v souladu s vládním programem digitalizace České republiky 2018+ „Digitální Česko“, 
zejména částí „Digitální ekonomika a společnost“ 19, a národní strategické vize „Implementace 

                                                
 
19 https://www.digitalnicesko.cz/wp-content/uploads/2019/04/03_Program-Digit%C3%A1ln%C3%AD-
%C4%8Cesko_Digit%C3%A1ln%C3%AD-ekonomika-a-spole%C4%8Dnost.pdf  
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a rozvoj 5G sítí v České republice – Cesta k digitální ekonomice“,20 ve kterých jsou cíle rozvoje 
sítí 5G stanoveny. Vedle konkrétních požadavků na pokrytí velkých měst a páteřních liniových 
dopravních staveb (dálnice a železniční koridory) budou stanoveny podmínky i k zajištění 
územní dostupnosti blížící se celoplošnému pokrytí státu, a to jak z hlediska pokrytí 
obyvatelstva, tak z hlediska pokrytí území. Tím, že bude zajištěna dostupnost zcela nových 
služeb nejprve v oblastech významných urbanistických center a páteřní infrastruktury a 
následně i celoplošně, bude podpořena efektivní hospodářská soutěž v oblasti elektronických 
komunikací, což pozitivně přispěje i k rozvoji hospodářství České republiky. Pro splnění 
relevantních rozvojových kritérií dle kapitoly 7.5.1, písmen a), f) a g) Úřad umožní využití 
jakýchkoliv rádiových kmitočtů, které byly aktuálně evropsky harmonizovány pro mobilní sítě 
elektronických komunikací IMT, a to zejména z důvodu zajištění kompatibility uživatelských 
terminálů. 
Pro zajištění dostatečného adresního prostoru související s rozvojem 5G sítí a služeb Úřad 
předpokládá, že provozovatelé sítí elektronických komunikací využívajících Standardu 5G 
zavedou a poskytovatelé služeb elektronických komunikací využívajících Standardu 5G budou 
implementovat verzi internetového protokolu IPv6 do svých služeb přístupu k internetu, se 
zachováním přístupu do IPv4 Internetu pomocí přechodových mechanismů (např. 464XLAT, 
NAT64/DNS64, Dual-Stack). 
S ohledem na očekávaný vývoj 5G služeb a sítí a jejich využitelnost pro potřeby průmyslu 4.0 
v souladu se strategickými dokumenty České republiky (viz předchozí odstavec) Úřad spojí 
dva abstraktní bloky v pásmu 3400-3600 MHz, se závazkem velkoobchodní nabídky pronájmu 
všech kmitočtů, které je Držitel tohoto bloku oprávněn využívat v pásmu 3400-3800 MHz pro 
specifické využití pro neveřejné lokální sítě elektronických komunikací v rámci lokálních areálů. 
Toto řešení umožní využívání všech rádiových kmitočtů v tomto pásmu pro potřeby veřejných 
sítí elektronických komunikací ze strany držitele přídělu a zároveň zpřístupní tyto kmitočty pro 
lokální neveřejné 5G sítě, a to v souvislém bloku o rozsahu nejméně 40 MHz, ale 
pravděpodobně i více, zejména pokud tyto bloky získá operátor (popř. až dva operátoři), který 
je již současným držitelem kmitočtů v části pásma 3600-3800 MHz. Pokud by některé bloky 
v pásmu 3400-3600 MHz nabízené v rámci výběrového řízení nezískal žádný uchazeč, budou 
rádiové kmitočty v těchto blocích následně zpřístupněny pro potřeby průmyslu 4.0 přímo ze 
strany Úřadu na základě zásad nediskriminace a transparentnosti.  
Výběrové řízení má rovněž za cíl zlepšení geografické dostupnosti relevantních služeb 
elektronických komunikací s důrazem na zabezpečení dostupnosti v těch oblastech, kde 
aktuálně nejsou dostupné vůbec, nebo jsou dostupné s velmi nízkou kvalitou. Proto Úřad 
specificky uložil pro držitele konkrétního Aukčního bloku A3 z kmitočtového pásma 700 MHz 
rozvojová kritéria, která mají za cíl zvýšit dostupnost služeb elektronických komunikací ve 
vybraných obcích s identifikovaným nedostatečným pokrytím obyvatelstva mobilními 
službami, ve kterých ani jeden ze současných operátorů nepokrývá alespoň 95 % obyvatelstva 
(tzv. bílá místa). Seznam těchto obcí je uveden v Příloze č. 4 k tomuto Vyhlášení. 
Rozvojová kritéria spojená s udělením práva k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz 
jsou stanovená tak, aby přispěla k zajištění celoplošného pokrytí území České republiky sítěmi 
5G s využitím těchto rádiových kmitočtů. Záměrem Úřadu je zabezpečit celoplošně dostupné 
služby elektronických komunikací poskytované s využitím nejnovějších technologických 
standardů a tím současně zabezpečit co nejefektivnější využívání rádiových kmitočtů, které 
jsou předmětem tohoto Výběrového řízení. 
Rozvojová kritéria pro kmitočty v pásmu 3400–3600 MHz byla stanovena tak, aby zajistila 
rozvoj sítí využívajících tyto rádiové kmitočty tak, aby využívání těchto kmitočtů pro 
poskytování služeb elektronických komunikací bylo zajištěno ve většině okresů České 
republiky. Uvedená rozvojová kritéria navazují na rozvojová kritéria stanovená ve výběrovém 
                                                
 
20https://www.mpo.cz/assets/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/narodni-
plan-rozvoje-siti-nga/2020/1/Material-5G_13-12-2019.pdf  
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řízení v pásmu 3600–3800 MHz a to tak, aby v případě, že se držitelé rádiových kmitočtů 
v pásmu 3600–3800 MHz stanou současně i Držiteli přídělů v pásmu 3400–3600 MHz, 
nedocházelo k duplikaci uložených povinností a aby plnění příslušných rozvojových kritérií 
bylo, v případě splnění požadavků na sítě dle rozvojových kritérií stanovených v tomto 
Vyhlášení (např. Standard 5G), možno vzájemně započíst. Současně ale byla rozvojová 
kritéria pro rádiové kmitočty v pásmu 3400–3600 MHz stanovena bez vazby na konkrétní 
seznam obcí, neboť Úřad se v tomto kontextu domnívá, že pokrytí uvedených kategorií obcí 
definovaných ve výběrovém řízení v pásmu 3600–3800 MHz je dostatečně zabezpečeno 
rozvojovými podmínkami předchozího výběrového řízení. 
Pro vyloučení pochybností Úřad uvádí, že Vyhlášení nemá vliv na zákonné povinnosti přístupu 
k infrastruktuře dle Zákona či zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých 
souvisejících zákonů. 

2.5 Podpora budoucího řešení PPDR komunikace 
V souladu s usnesením vlády České republiky z 16. května 2018 č. 293 resp. usnesením vlády 
České republiky z 27. ledna 2020 č. 84, Úřad v podmínkách tohoto Výběrového řízení 
zohlednil aktuální stav a budoucí potřeby pro komunikaci Složek PPDR. 
Úřad stanovil ve Vyhlášení podmínky k zajištění PPDR komunikace v komerčních mobilních 
komunikačních sítích 4G/5G využívajících primárně rádiové kmitočty v pásmu 700 MHz, a to 
jak prostřednictvím závazku národního roamingu (Národní roaming pro PPDR), 
tak prostřednictvím závazku zajištění služeb prioritních BB-PPDR (Prioritní BB-PPDR). 
Vedle zajištění samotné PPDR komunikace je cílem Výběrového řízení i zvýšení geografické 
dostupnosti komunikační sítě určené pro poskytování služeb Prioritní BB-PPDR, zejména 
prostřednictvím zajištění pokrytí definovaných hraničních přechodů, a možností budoucího 
rozšíření této sítě o další lokality významné z hlediska poskytování PPDR komunikace. 

2.6 Zabezpečení správy informačních a komunikačních systémů kritické 
informační infrastruktury 

Současní držitelé přídělů rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 
MHz a 2600 MHz jsou určeni jako správci informačních a komunikačních systémů kritické 
informační infrastruktury a jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené zákonem č. 181/2014 
Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 
bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“). 
S ohledem na charakter služeb elektronických komunikací, které jsou nezbytnou vrstvou pro 
zajištění bezpečnosti státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví 
osob nebo ekonomiku státu, Úřad důvodně předpokládá, že i budoucí Držitelé přídělů 
rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz, kteří vzejdou z tohoto výběrového řízení, a současní i 
budoucí Držitelé přídělů v pásmu 3400-3800 MHz budou při splnění kritérií stanovených 
nařízením vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury, ve znění 
nařízení č. 315/2014 Sb., určeni Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost 
jako správci informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury 
využívající veřejnou síť elektronických komunikací s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 700 
MHz a 3400-3800 MHz a budou tak povinni dodržovat příslušné povinnosti stanovené 
zákonem o kybernetické bezpečnosti. 
Zároveň Úřad předpokládá, že někteří z budoucích potenciálních uživatelů služeb 
poskytovaných prostřednictvím veřejných sítí elektronických komunikací s využitím rádiových 
kmitočtů v pásmu 700 MHz a v pásmu 3400-3800 MHz, kteří jsou povinnými osobami podle 
zákona o kybernetické bezpečnosti, budou požadovat, aby splnění podmínek zákona o 
kybernetické bezpečnosti bylo smluvně zakotveno. 
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Úřad dále předpokládá, že budou do platného právního řádu implementována relevantní 
doporučení Evropské unie týkající se bezpečnosti 5G sítí, včetně potřebných zmírňujících 
opatření či doporučení Komise.21  

                                                
 
21https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks-eu-toolbox-risk-mitigating-
measures   

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks-eu-toolbox-risk-mitigating-measures 
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3 ZÁKLADNÍ PRINCIPY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

a) Výběrové řízení bude provedeno formou aukce. Zvolený aukční formát je souběžná 
vícekolová aukce (SMRA), která bude realizovaná Elektronickým aukčním systémem. 
Principy Aukce jsou popsány v kapitole 10 Vyhlášení a v Aukčním řádu, který tvoří 
Přílohu 3 Vyhlášení. Jediným kritériem pro hodnocení Žádostí splňujících podmínky 
účasti podle kapitoly 9 Vyhlášení budou výsledky Aukce. 

b) Do Výběrového řízení se mohou přihlásit pouze zájemci splňující podmínky účasti 
podle kapitoly 9 Vyhlášení. Pro účast ve Výběrovém řízení je třeba podat Žádost 
splňující bezpodmínečně požadavky podle tohoto Vyhlášení. Žadatel není oprávněn 
požadavky stanovené v tomto Vyhlášení jakkoliv v Žádosti upravovat nebo 
podmiňovat. 

c) Výběrové řízení proběhne ve třech krocích – (1) kvalifikační část, (2) aukční část a (3) 
postup Úřadu po ukončení Aukce. V první části Úřad posoudí, zda Žadatelé, kteří 
předloží své Žádosti do konce lhůty pro podávání Žádostí stanovené v kapitole 
5  Vyhlášení, splňují podmínky účasti ve Výběrovém řízení stanovené v kapitole 9 
Vyhlášení. Pokud Žadatel tyto podmínky nesplní, nebo je přestane splňovat kdykoli 
během Výběrového řízení, rozhodne Úřad o jeho vyřazení z další účasti na Výběrovém 
řízení. Podání opravného prostředku proti rozhodnutí o vyřazení z další účasti 
na Výběrovém řízení nemá odkladný účinek. Ve druhé části Výběrového řízení se 
všichni kvalifikovaní Žadatelé zúčastní Aukce. Úplné znění aukčních pravidel je 
uvedeno v Aukčním řádu, který tvoří Přílohu 3 Vyhlášení. Ve třetí části bude Úřad 
postupovat podle kapitoly 11 Vyhlášení. 

d) Účast ve Výběrovém řízení se uskutečňuje na náklady Žadatele.  
e) Úřad odpoví písemně na otázky zaslané ve lhůtě podle kapitoly 5 Vyhlášení na 

kontaktní elektronickou adresu aukce@ctu.cz. Odpovědi na otázky Úřad 
v anonymizované podobě zveřejní.  

f) Úřad je oprávněn toto Výběrové řízení zrušit, a to i po uplynutí lhůty stanovené 
pro předkládání Žádostí. Další podrobnosti týkající se zrušení Výběrového řízení jsou 
uvedeny v kapitole 13 Vyhlášení. 

g) Úřad nenese finanční ani jiné závazky plynoucí ze zrušení Výběrového řízení.  
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4 ORGANIZÁTOR VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Název Úřadu: Český telekomunikační úřad 

Zástupce: Ing. Mgr. Hana Továrková 

Sídlo: Sokolovská 58/219 
190 00 Praha 9 

Adresa pro doručování písemností 
v listinné podobě: 

Český telekomunikační úřad 
Poštovní přihrádka 02 
225 02 Praha 025 

Adresa pro doručování písemností 
v elektronické podobě: 

E-mail: podatelna@ctu.cz 
Datová schránka: a9qaats 

IČO: 70106975 

DIČ:   CZ70106975 

Číslo bankovního účtu pro účely složení 
Záruky podle kapitoly 9.3 Vyhlášení: 

6015-5227001/0710 
vedený u ČNB, pobočka Praha 

Číslo bankovního účtu pro úhradu doplatku 
Celkové ceny podle kapitoly 11 Vyhlášení: 

19-725001/0710  
vedený u ČNB, pobočka Praha 
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5 LHŮTY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

5.1 Časový harmonogram Výběrového řízení 

Ozn. Aktivita Termín 

a. Vyhlášení Výběrového řízení 7. srpna 2020 

b. Doručení otázek dle kapitoly 3e) Vyhlášení 24. srpna 2020 

c. Zveřejnění odpovědí na otázky dle kapitoly 3e) 
Vyhlášení 7. září 2020 

d. 
Doručení Žádostí o udělení práv k využívání 
rádiových kmitočtů v souladu s kapitolou 9.2 
Vyhlášení 

30. září 2020 

e. Otevírání obálek s podanými Žádostmi 1. října 2020 

 
Pokud není uvedeno jinak, bude pro počítání lhůt v průběhu Výběrového řízení aplikováno 
ustanovení § 40 Správního řádu. Především platí, že do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy 
došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Pokud konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo 
svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Pokud není uvedeno jinak, jedná 
se o lhůtu podle kalendářních dnů.  
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5.2 Schéma průběhu Výběrového řízení v rozdělení na jednotlivé fáze 
  

Vítězové aukce postupují do 
fáze rozdělení kmitočtů 

Žadatelé kvalifikovaní do Aukce 
➔ Účastníci aukce 

Další Aukční kola 

První Aukční kolo 

Závěrečné Aukční kolo 

Stanovení Vítězů aukce 
a uzavření Aukční fáze 
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Rozhodnutí o vyřazení z další 
účasti ve Výběrovém řízení 

Rozdělení úseků rádiových 
kmitočtů dle výsledků 

Aukční fáze 

Potvrzení o zápisu do Aukce 

Přijetí Žádostí a jejich 
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pro podávání Žádostí 
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Zpráva o průběhu a výsledcích 
Výběrového řízení 

Právní moc rozhodnutí 
o udělení přídělu rádiových 

kmitočtů 

Rozhodnutí o zamítnutí Žádostí 
neúspěšných Žadatelů 

Výzva k zaplacení doplatku 
Celkové ceny 

Realizace platby Vítězi aukce 
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6 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

6.1 Pásmo 700 MHz 
Pásmo 700 MHz je pásmo vymezené rádiovými kmitočty 694–790 MHz, které bylo prováděcím 
rozhodnutím Komise (EU) 2016/6872 harmonizováno pro zemské systémy k poskytování 
bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací a flexibilní vnitrostátní 
využívání. Podmínky využívání pásma 700 MHz na území České republiky jsou stanoveny 
v PVRS 10.  
Předmětem tohoto Výběrového řízení jsou párové kmitočty 703–733 MHz a 758–788 MHz, 
které budou pro účely tohoto Výběrového řízení rozděleny do následujících Aukčních bloků: 

• 1 samostatný abstraktní Aukční blok o velikosti 2 ×10 MHz vyhrazený pro nového 
operátora, který není Stávajícím operátorem (A1); 

• 2 samostatné abstraktní Aukční bloky, každý o velikosti 2 ×5 MHz (A2.1 a A2.2) a 
• 1 samostatný abstraktní Aukční blok o velikosti 2 ×10 MHz (A3). 

 
Ve Výběrovém řízení budou přiděleny následující kategorie Aukčních bloků: 

Kategorie Aukčního bloku Identifikátor Aukčního 
bloku Velikost v MHz 

A1 A1 2×10,0 

A2 
A2.1 2×5,0 

A2.2 2×5,0 

A3 A3 2×10,0 

 
Pro podávání nabídek na rádiové kmitočty z pásma 700 MHz je stanoven výchozí Spektrální 
limit tak, že celkové množství rádiových kmitočtů přidělené jednomu Žadateli na základě tohoto 
Výběrového řízení nesmí překročit 2×10 MHz. V souladu s kapitolou 4.4.8 Aukčního řádu 
může při splnění daných podmínek dojít ke zvýšení tohoto Spektrálního limitu na 2×20 MHz. 
Aukční blok A1 o velikosti 2 ×10 MHz je vyhrazený pro nového operátora, který není Stávajícím 
operátorem. Pouze nový operátor je oprávněn podat Nabídku na vyhrazený Aukční blok A1 
v prvním Aukčním kole. Pokud žádný nový operátor, který není Stávajícím operátorem, 
nepodá na vyhrazený Aukční blok A1 Nabídku v prvním Aukčním kole, vyhrazení nebude 
uplatněno a bude umožněno podávání Nabídek na tento Aukční blok i Stávajícím operátorům. 
Další podmínky pro podávání Nabídek na Aukční blok A1 jsou stanoveny v kapitole 4.4.6 
Aukčního řádu. 
Minimální rozsah Nabídky v pásmu 700 MHz není stanoven.   
Podmínky a závazky spojené s udělením práva k využívání rádiových kmitočtů jsou podrobněji 
specifikovány v kapitolách 7 a 8 Vyhlášení. 

6.2 Pásmo 3400–3600 MHz 
Pásmo 3400–3600 MHz je nepárové pásmo vymezené rádiovými kmitočty 3400 MHz a 3600 
MHz. Rozhodnutím Komise 2008/411/ES4 ve znění prováděcího rozhodnutí Komise 
2014/276/EU5 a ve znění prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/2356, kterými se mění 
rozhodnutí 2008/411/ES4, pokud jde o aktualizaci příslušných technických podmínek, které se 
uplatní v kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz byly harmonizovány technické podmínky 
využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz pro zemské poskytování 
služeb elektronických komunikací v celé Unii, především se zaměřením na bezdrátové 
širokopásové služby pro koncové uživatele. Podmínky využívání pásma 3400–3800 MHz na 
území České republiky jsou stanoveny v PVRS 7. 
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Předmětem tohoto Výběrového řízení jsou nepárové kmitočty 3400–3600 MHz, které budou 
pro účely tohoto Výběrového řízení rozděleny do následujících Aukčních bloků: 

• 2 samostatné vyhrazené abstraktní Aukční bloky o velikosti 20 MHz (B1.1 a B1.2); 
• 8 samostatných abstraktních Aukčních bloků, každý o velikosti 20 MHz (B2.1 až B2.8). 

Ve Výběrovém řízení budou přiděleny následující kategorie Aukčních bloků: 

Kategorie 
Aukčního 

bloku 

Identifikátor 
Aukčního bloku Kmitočtový rozsah v MHz Velikost v MHz 

B1 
B1.1 

3400–3600 

20,0 

B1.2 20,0 

B2 
 

B2.1 20,0 

B2.2 20,0 

B2.3 20,0 

B2.4 20,0 

B2.5 20,0 

B2.6 20,0 

B2.7 20,0 

B2.8 20,0 

 
Pro podávání nabídek na rádiové kmitočty z pásma 3400–3600 MHz je stanoven Spektrální 
limit tak, že celkové množství rádiových kmitočtů přidělené jednomu Žadateli na základě 
tohoto Výběrového řízení v souhrnu s rádiovými kmitočty, které je Žadatel nebo člen jeho 
Podnikatelského seskupení oprávněn využívat na základě jemu udělených přídělů rádiových 
kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz, nesmí překročit 60 MHz v případě 
Stávajícího operátora a 100 MHz v případě nového operátora, který není Stávajícím 
operátorem. V souladu s kapitolou 4.4.9 Aukčního řádu může při splnění daných podmínek 
dojít ke zvýšení tohoto Spektrálního limitu o 20 MHz u obou kategorií Žadatelů. 
Minimální rozsah nabídky v pásmu 3400–3600 MHz je stanoven tak, aby minimální množství 
rádiových kmitočtů přidělené jednomu Žadateli na základě tohoto Výběrového řízení v souhrnu 
s rádiovými kmitočty, které je Žadatel oprávněn využívat na základě jemu udělených přídělů 
rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz, bylo 40 MHz. 
S Aukčními bloky kategorie B1 je spojen závazek pronájmu rádiových kmitočtů pro účely 
průmyslu 4.0 podle kapitoly 8.5 Vyhlášení. 
Podmínky a závazky spojené s udělením práva k využívání rádiových kmitočtů jsou podrobněji 
specifikovány v kapitolách 7 a 8 Vyhlášení. 

6.3 Cena za udělení práv k využívání rádiových kmitočtů  
Výše ceny za udělení práv k využívání rádiových kmitočtů, kterou bude každý Žadatel 
na základě tohoto Výběrového řízení povinen zaplatit, se bude rovnat součtu Vítězných 
nabídek Žadatele. 
Výše Nabídek v Aukční fázi nesmí být nižší, než je minimální cena Aukčních bloků stanovená 
v této kapitole 6.3 Vyhlášení. 
Minimální cena je pro jednotlivé Kategorie aukčních bloků stanovena takto: 
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Kategorie Aukčního bloku Minimální cena za jeden Aukční blok v Kč 

A1 1 400 000 000 

A2 700 000 000 

A3 1 120 000 000 

B1 110 000 000 

B2 140 000 000 

 
Minimální cena byla stanovena na základě analýzy (benchmarku) dosažených cen za udělení 
práv k využívání rádiových kmitočtů se zaokrouhlením těchto cen na celé miliony Kč. 
Pro pásmo 700 MHz byla minimální cena stanovena na základě benchmarku dosažených cen 
v pásmech 700 MHz a 800 MHz22 v relevantních evropských zemích. V benchmarku byly 
zohledněny aukce, které proběhly v letech 2009 až 2020. 
Pro pásmo 3400–3600 MHz byla minimální cena stanovena na základě benchmarku 
dosažených cen v pásmu 3400–3800 MHz v relevantních evropských zemích.  
Benchmark byl zpracován ke dni 7. srpna 2020. 
Při stanovení minimální ceny Úřad vycházel z aukcí uskutečněných v následujících zemích:   

• Pásmo 700 MHz: Itálie, Francie, Švédsko, Island, Německo, Finsko, Norsko; Nizozemí; 
• Pásmo 800 MHz: Itálie, Německo, Česká republika, Portugalsko, Chorvatsko, Francie, 

Irsko, Španělsko, Belgie, Švédsko, Švýcarsko, Finsko, Velká Británie; 
• Pásmo 3400–3800 MHz: Velká Británie, Lotyšsko, Španělsko, Rakousko (celoplošný 

příděl), Irsko, Finsko, Česká republika, Maďarsko. 
Z benchmarku byly vyloučeny aukce, ve kterých dosažená cena významně převyšovala nebo 
byla významně nižší než ceny dosažené v aukcích v ostatních zemích zahrnutých do 
benchmarku. Konkrétně byly z benchmarku vyloučeny tyto země: Maďarsko (700 MHz) 
Nizozemí (800 MHz), Dánsko (800 MHz), Rumunsko (800 MHz), Itálie (3400–3800 MHz), 
Slovensko (3400–3800 MHz), Maďarsko (3400–3800 MHz), Lotyšsko (3400–3800 MHz), 
Rakousko (regionální příděl) (3400–3800 MHz), Německo (3400–3800 MHz), Bulharsko 
(3400–3800 MHz). 
Cenový benchmark je založen na porovnání cen se zohledněním parity kupní síly obyvatel 
jednotlivých zemí k datu konání aukce. Takto získané ceny byly dále přepočítány podle doby 
platnosti přídělu, počtu obyvatel dané země. a rozsahu přiděleného spektra. Následně byly 
vyloučeny extrémní hodnoty a vypočítán aritmetický průměr, který byl zaokrouhlen a použit 
jako minimální cena 1 MHz spektra. Tato získaná hodnota byla použita pro výpočet minimální 
ceny aukčních bloků v Kategorii aukčních bloků A1, A2, a B2 bloku se zohledněním doby 
platnosti přídělů, počtu obyvatel České republiky a rozsahu spektra v každém Aukčním bloku.  
Minimální cena pro kategorii Aukčního bloku A3 v pásmu 700 MHz, na který se vztahují 
specifická rozvojová kritéria podle kapitoly 7.5.1 písmeno a) a písmeno e) Vyhlášení, byla 
snížena o 20 %, s ohledem na náklady, které plnění těchto povinností vyžaduje. 
Minimální cena pro kategorii Aukčního bloku B1 v pásmu 3400-3600 MHz, na který se vztahuje 
závazek pronájmu rádiových kmitočtů pro účely průmyslu 4.0 podle kapitoly 8.5 Vyhlášení, 
byla snížena o 20 % s ohledem na náklady, které plnění tohoto závazku vyžaduje. 

                                                
 
22 Kmitočtové pásmo 800 MHz je párové pásmo vymezené rádiovými kmitočty 791–821 MHZ a 832–862 MHz  
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Pevný přírůstek ceny pro jednotlivé kategorie Aukčních bloků v pásmu 700 MHz je stanoven 
na 5 % minimální ceny každého Aukčního bloku. Pevný přírůstek ceny v pásmu 3400–3600 
MHz je stanoven na 10 % minimální ceny každého Aukčního bloku.  
Pevný přírůstek ceny pro jednotlivé kategorie Aukčních bloků byl stanoven takto: 

Kategorie aukčního bloku Absolutní výše pevného přírůstku ceny 
v Kč 

A1 70 000 000 

A2 35 000 000 

A3 70 000 000 

B1 14 000 000 

B2 14 000 000 
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7 PODMÍNKY SPOJENÉ S UDĚLENÍM PRÁVA K   VYUŽÍVÁNÍ 
RÁDIOVÝCH KMITOČTŮ 

Podmínky spojené s udělením práva k využívání rádiových kmitočtů, včetně podmínek 
účelného využívání rádiových kmitočtů a závazků převzatých Žadatelem v průběhu 
Výběrového řízení, budou Úřadem stanoveny v rozhodnutí o přídělu rádiových kmitočtů 
vydaném na základě výsledků Výběrového řízení a případně v dalších dokumentech 
vydávaných na základě Zákona.  

7.1 Podmínky využívání přidělených rádiových kmitočtů  

7.1.1 Pásmo 700 MHz 
Rádiové kmitočty nabízené ve Výběrovém řízení jsou určeny k využívání na celém území 
České republiky. 
Podmínky využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz, včetně podmínek, které dle PVRS 
10, budou promítnuty do IO, případně do dalších dokumentů vydávaných na základě Zákona. 
Veřejná komunikační síť provozovaná s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz musí 
splňovat z technického hlediska podmínky uvedené v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 
2016/6872 a v rozhodnutí CEPT/ECC/DEC(15)0123 a v rámci Žadatelem zvoleného standardu 
potom musí splňovat podmínky uvedené v normách ETSI, případně v dalších souvisejících 
dokumentech Komise, CEPT nebo ITU.  
Při stanovení podmínek pro využívání předmětných rádiových kmitočtů bude postupováno 
v souladu s PVRS 10. 
Základní podmínkou Výběrového řízení bude využití rádiových kmitočtů pro veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací způsobem, který bude reflektovat principy uvedené v tomto 
Vyhlášení.  
S ohledem na evropskou harmonizaci jsou rádiové kmitočty určeny výhradně pro celoplošné 
poskytování elektronických komunikačních služeb, a to s předpokladem flexibilního nakládání 
s udělenými právy k zajištění efektivního využívání rádiového spektra a přístupu k němu 
i pro další potenciální zájemce na komerčním základě v souladu s podmínkami dle Vyhlášení. 
Pro využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz v České republice jsou stanoveny tyto 
další podmínky: 

• duplexním režimem provozu je duplex s frekvenčním dělením (FDD); 
• nad rámec technických parametrů stanovených v prováděcím rozhodnutí Komise 

2016/6872 je stanovena mezní hodnota EIRP u základnových stanic uvnitř bloku na 
+64 dBm/(5 MHz). 

• základní technické parametry pro základnové stanice, nazývané spektrální maska hran 
bloku (BEM, block edge mask), jsou stanoveny na základě prováděcího rozhodnutí 
Komise (EU) 2016/6872 následovně:  

                                                
 
23 https://www.ecodocdb.dk/download/837045c3-e8c4/ECCDEC1501.PDF  
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Stanovené technické parametry pro základnové stanice (BEM): 

 
1) Mezní hodnota výkonu ve vnitřní oblasti bloku pro základnové stanice 

Prvek BEM Mezní hodnota EIRP 

Vnitřek bloku +64 dBm/(5 MHz) na anténu 

 
2) Mezní hodnoty výkonu pro základnové stanice 

Prvek BEM Mezní střední hodnota EIRP 

Základní úroveň v kmitočtovém pásmu  
pod 694 MHz -23 dBm/(8 MHz) na buňku 

Základní úroveň v kmitočtovém úseku  
698-736 MHz 

-50 dBm/(5 MHz) na buňku 
-52 dBm/(3 MHz) na buňku 

-64 dBm/(200 kHz) na buňku 

Základní úroveň v kmitočtovém úseku  
738-791 MHz 

+16 dBm/(5 MHz) na anténu 
+14 dBm/(3 MHz) na anténu 
+2 dBm/(200 kHz) na anténu 

Základní úroveň v kmitočtovém úseku  
791-821 MHz +16 dBm/(5 MHz) na anténu 

Základní úroveň v kmitočtovém úseku  
832-862 MHz -49 dBm/(5 MHz) na buňku 

Přechodová úroveň 1 +18 dBm/(5 MHz) na anténu 

Přechodová úroveň 2 +22 dBm/(5 MHz) na anténu 

 
Stanovené technické parametry pro terminály: 

Prvek BEM Mezní hodnota TRP ve vnitřní oblasti bloku 

Vnitřek bloku +23 dBm 

 

7.1.2 Podmínky na ochranu zemského televizního vysílání při využívání rádiových 
kmitočtů v pásmu 700 MHz 

K zajištění ochrany příjmu zemského televizního vysílání jsou stanoveny následující 
podmínky: 

a) Před uvedením do trvalého provozu každé nové základnové stanice zajistí Držitel 
přídělu její zkušební provoz v délce minimálně 60 dní s kontinuálním zatížením min. 
80 %. 
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b) Držitel přídělu je povinen při šetření rušení zemského televizního vysílání prováděném 
Úřadem: 

1) na základě telefonického vyžádání oprávněného pracovníka Úřadu provést 
krátkodobé vypnutí dotčené základnové stanice; 

2) na základě písemného vyžádání oprávněného pracovníka Úřadu (elektronickou 
poštou) v případě rušení více než deseti míst televizního příjmu nebo minimálně 
jednoho zařízení společného televizního příjmu vypnout dotčenou základnovou 
stanici na dobu potřebnou k provedení odstranění rušení, a to 
až do odsouhlasení možnosti pokračovat ve zkušebním provozu oprávněným 
pracovníkem Úřadu; 

c) Před uvedením základnové stanice do trvalého provozu musí být veškeré oprávněné 
podněty vztahující se k rušení příjmu zemského televizního vysílání vyřešeny, a to buď 
realizací ochranných opatření na straně televizního příjmu nebo na straně základnové 
stanice. 

d) Zkušební provoz základnové stanice nemůže být ukončen dříve, než Úřad uzavře 
všechny oprávněné podněty na šetření rušení příjmu zemského televizního vysílání 
týkající se dotčené základnové stanice. O vyřešení všech případů rušení ve zkušebním 
provozu podá Držitel přídělu Úřadu neprodleně písemnou zprávu. Po ukončení 
zkušebního provozu a po vyřešení oprávněných podnětů k rušení podá Držitel přídělu 
žádost o převedení dotyčných základnových stanic do trvalého provozu.  

e) Držitel přídělu je povinen Úřadu dodávat seznam základnových stanic provozovaných 
ve zkušebním provozu dle podmínek stanovených v kapitole 7.2.1 písmeno a) 
Vyhlášení. 

f) V případě, že dojde k uvedení do provozu nové sítě zemského televizního vysílání 
a následně dojde k rušení stávající základnovou stanicí již v režimu trvalého provozu, 
Držitel přídělu je povinen realizovat příslušná ochranná opatření buď na straně 
televizního příjmu, nebo na straně dotčené základnové stanice na základě Úřadem 
vydané výzvy k odstranění rušení. 

7.1.3 Pásmo 3400–3600 MHz 
Rádiové kmitočty nabízené ve Výběrovém řízení jsou určeny k využívání na celém území 
České republiky. 
Podmínky využívání rádiových kmitočtů v pásmu 3400–3600 MHz jsou uvedeny v PVRS 7 
a budou promítnuty do IO, případně do dalších dokumentů vydávaných na základě Zákona.  
Veřejná komunikační síť provozovaná s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 3400–3600 MHz 
musí splňovat z technického hlediska podmínky uvedené v rozhodnutí Komise 2008/411/ES4, 
ve znění prováděcího rozhodnutí Komise 2014/276/EU5 a prováděcího rozhodnutí Komise 
(EU) 2019/2356, kterým se mění rozhodnutí 2008/411/ES2, pokud jde o aktualizaci příslušných 
technických podmínek, které se uplatní v kmitočtovém pásmu  
3400–3800 MHz, v aktualizovaném znění rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(11)06 ze dne 
26. října 201824 a v rámci Žadatelem zvoleného standardu potom musí splňovat podmínky 
uvedené v normách ETSI, případně v dalších souvisejících dokumentech Komise, CEPT nebo 
ITU. 
Podmínky využívání pásma 3400–3600 MHz jsou v České republice koordinovány v souladu 
s výše uvedenými dokumenty, na základě kterých jsou definovány následující podmínky 
využívání: 

• duplexním režimem provozu je duplex s časovým dělením (TDD); 

                                                
 
24  https://www.ecodocdb.dk/download/34f57e2a-1c04/ECCDEC1106.PDF 
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• nad rámec požadavků stanovených v prováděcím rozhodnutí Komise 2019/2352 je 
z důvodu zachování stejných podmínek s kmitočtovým pásmem 3600–3800 MHz při 
budoucím refarmingu stanovena mezní hodnota EIRP u základnových stanic uvnitř 
bloku na +68 dBm/(5 MHz) na anténu pro základnové stanice bez aktivních anténních 
systémů (non-AAS). Pro základnové stanice s aktivními anténními systémy (AAS) byla 
stanovena odpovídající omezující hodnota +47 dBm/(5 MHz) na buňku. 

• základní technické parametry pro základnové stanice, nazývané spektrální maska hran 
bloku (BEM, block edge mask) jsou stanoveny na základě prováděcího rozhodnutí 
Komise 2019/2352. Konkrétní omezující požadavky pro synchronizované 
a nesynchronizované sítě jsou stanoveny následovně. 

Stanovené technické parametry pro základnové stanice (BEM): 

 
Mezní hodnota výkonu ve vnitřní oblasti bloku pro základnové stanice bez aktivních anténních 
systémů (non-AAS) i s aktivními anténními systémy (AAS)  

Prvek BEM Mezní hodnota EIRP u non-AAS Mezní hodnota TRP u AAS 

Vnitřek bloku +68 dBm/(5 MHz) na anténu +47 dBm/(5 MHz) na buňku 

Mezní hodnoty výkonu pro základnové stanice non-AAS a AAS při synchronizovaném 
provozu sítí 

Prvek BEM Mezní hodnota EIRP u non-AAS Mezní hodnota TRP u AAS 

Základní úroveň Min(PMax-43; 13) dBm/(5 MHz) na 
anténu25 

Min(PMax′-43; 1) dBm/(5 MHz) na 
buňku26 

Přechodová úroveň 1 Min(PMax-43; 15) dBm/(5 MHz)  na 
anténu 

Min(PMax′-43; 12) dBm/(5 MHz) 
na buňku 

Přechodová úroveň 2 Min(PMax-40; 21) dBm/(5 MHz) na 
anténu 

Min(PMax′-40; 16) dBm/(5 MHz) 
na buňku 

Mezní hodnoty výkonu pro základnové stanice non-AAs a AAS při nesynchronizovaném a 
semi-synchronizovaném provozu sítí 

Prvek BEM Mezní hodnota EIRP u non-
AAS Mezní hodnota TRP u AAS 

                                                
 
25 PMax je maximální střední výkon nosné v dBm pro základnovou stanici, měřený jako e.i.r.p. na nosnou a na 
anténu. 
26 PMax′ je maximální střední výkon nosné v dBm pro základnovou stanici, měřený jako celkový vyzářený výkon 
(TRP) na nosnou v dané buňce. 
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Omezená základní úroveň -34 dBm/(5MHz) na buňku -43 dBm/(5MHz) na buňku 

Doplňková základní mezní hodnota výkonu pro základnové stanice non-AAS a AAS pod 3400 
MHz 

Prvek BEM Mezní hodnota EIRP u non-
AAS Mezní hodnota TRP u AAS 

Doplňková úroveň „A“ -59 dBm/MHz na anténu -52 dBm/MHz na buňku 

Stanovené technické parametry pro terminály: 
Prvek BEM Mezní hodnota TRP ve vnitřní oblasti bloku 

Vnitřek bloku +28 dBm 

Při stanovení podmínek pro využívání předmětných rádiových kmitočtů Úřad respektuje 
technologickou neutralitu sítí. Úřad bude postupovat v souladu s PVRS 7. 
Základní podmínkou Výběrového řízení je využití rádiových kmitočtů pro veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací způsobem, který bude reflektovat principy uvedené v tomto 
Vyhlášení. V souladu s PVRS 7 jsou rádiové kmitočty určeny k využívání na celém území 
České republiky sítěmi určenými k poskytování vysokorychlostních služeb elektronických 
komunikací, a to s předpokladem flexibilního nakládání s udělenými právy k zajištění 
efektivního využívání rádiového spektra a přístupu k němu i pro další potenciální zájemce na 
komerčním základu. 

7.2 Vydávání IO 
Podmínkou pro zahájení využívání rádiových kmitočtů udělených na základě výsledků tohoto 
Výběrového řízení je vydání IO. IO budou vydána samostatně pro každé z přidělených 
kmitočtových pásem.  

7.2.1 Pásmo 700 MHz 
V IO budou stanoveny následující doplňující podmínky: 

a) podmínka ukládající Držitelům přídělu povinnost nejméně 10 dní před uvedením každé 
základnové stanice do zkušebního provozu oznamovat Úřadu seznam obsahující 
technické parametry všech stanic, které aktuálně jsou ve zkušebním provozu, nebo 
budou do zkušebního provozu v uvedené lhůtě uvedeny a datum předpokládaného 
uvedení základnové stanice do trvalého provozu. Seznam bude Úřadu předáván 
v elektronické podobě v definovaném tabulkovém formátu27, vzor souboru a podrobný 
popis formátu požadovaných dat poskytne Držiteli přídělu na vyžádání Úřad.  

b) podmínka ukládající Držitelům přídělu povinnost oznamovat Úřadu nejpozději 7. den 
každého kalendářního měsíce seznam všech základnových stanic v trvalém provozu 
platný k poslednímu dni předešlého kalendářního měsíce s aktuálními technickými 
parametry ve formátu vhodném pro dávkový výpočet pokrytí27 s tím, že vzor souboru a 
podrobný popis formátu požadovaných dat poskytne Držiteli přídělu na vyžádání Úřad. 
V tomto seznamu budou zohledněny i veškeré změny technických parametrů 
základnových stanic, které byly uvedeny do trvalého provozu v minulosti. Vzor tabulky 
poskytne držiteli IO Úřad. Do trvalého provozu je možno uvést pouze základnové 
stanice, u kterých byl ukončen zkušební provoz dle písm. c), tedy stanice, u kterých 
byla vyřešena veškerá ohlášená rušení příjmu zemského digitálního televizního 
vysílání.  

                                                
 
27 Ve formátu sešit Microsoft Excel  (.xlsx) 
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Seznam bude pro každou základnovou stanici (sektor) obsahovat následující údaje: 
1) Unikátní název stanoviště/sektoru (v případě změny technických parametrů 

stanice musí být zachován); 
2) Identifikátor sektoru dané stanice (CELL ID); 
3) Identifikační číslo oblasti (LAC/TAC); 
4) Adresa stanoviště; 
5) Souřadnice stanoviště v systému WGS 84 ve formátu stupeň-minuta-vteřina 

nebo pouze stupeň (desetinné číslo); 
6) Nadmořská výška stanoviště (m); 
7) Rádiový kmitočet vysílače a přijímače (střední kmitočet bloku v MHz); 
8) Výška středu anténního systému nad terénem (m); 
9) Vyzařovací charakteristiky anténního systému (kódové označení dle 

přílohy 6 HCM dohody  
28); 

10) Azimut maximálního vyzařování v jednotlivých sektorech (°); 
11) Mechanicky nastavená elevace v azimutu maximálního vyzařování 

v jednotlivých sektorech (°); 
12) Maximální vyzářený výkon EIRP na sektoru (W). 

c) podmínky ukládající Držiteli přídělu povinnost ověřit ovlivňování okolních pásem 
a zajistit nerušený příjem zemského televizního vysílání zkušebním provozem každé 
základnové stanice podle podmínek uvedených v kapitole 7.1.2 Vyhlášení; 

d) omezení dle kapitoly 7.7 Vyhlášení; 
e) podmínka ukládající Držiteli přídělu povinnost respektovat koexistenci provozu 

základnových stanic se základnovými stanicemi provozovanými dalšími Držiteli přídělů 
v kmitočtovém pásmu 700 MHz, které se mohou týkat např. omezení maximálního 
vyzářeného výkonu nebo umístění anténních systémů; 

f) podmínky vyplývající z mezinárodních dohod, k nimž se Česká republika zavázala; 
g) podmínky umožňující Úřadu provádět nezbytná šetření a měření pro ověření vzájemné 

kompatibility provozu vysílacích rádiových zařízení; 
h) podmínky ukládající Držiteli přídělu odstranění případných vzniklých nekompatibilit 

provozu vysílacích rádiových zařízení tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování 
provozu dalších povolených vysílacích rádiových zařízení. 

7.2.2 Pásmo 3400–3600 MHz 
V IO budou stanoveny následující doplňující podmínky: 

a) podmínka ukládající Držitelům přídělu povinnost oznamovat Úřadu nejpozději 7. den 
každého kalendářního měsíce seznam všech provozovaných základnových stanic 
platný k poslednímu dni předešlého kalendářního měsíce s aktuálními technickými 
parametry ve formátu vhodném pro dávkový výpočet pokrytí27, vzor souboru 
a podrobný popis formátu požadovaných dat poskytne Držiteli přídělu na vyžádání 
Úřad. V tomto seznamu budou zohledněny i veškeré změny technických parametrů 
základnových stanic, které byly uvedeny do provozu v minulosti. Vzor tabulky poskytne 
držiteli IO Úřad.  
Seznam bude pro každou základnovou stanici (sektor) obsahovat následující údaje: 

1) Unikátní název stanoviště/sektoru (v případě změny technických parametrů 
stanice musí být zachován);  

2) Identifikátor buňky (CELL ID); 
3) Identifikační číslo oblasti (LAC/TAC); 

                                                
 
28 http://www.hcm-agreement.eu/http/englisch/verwaltung/index_berliner_vereinbarung.htm 
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4) Adresa stanoviště; 
5) Souřadnice stanoviště v systému WGS 84 ve formátu stupeň-minuta-vteřina 

nebo pouze stupeň (desetinné číslo); 
6) Nadmořská výška stanoviště (m); 
7) Rádiový kmitočet vysílače a přijímače (střední kmitočet bloku v MHz); 
8) Výška středu anténního systému nad terénem (m); 
9) Vyzařovací charakteristiky anténního systému (kódové označení dle HCM 

dohody28, příloha 6); 
10) Azimut maximálního vyzařování v jednotlivých sektorech (°); 
11) Mechanicky nastavená elevace v azimutu maximálního vyzařování 

v jednotlivých sektorech (°); 
12) Maximální vyzářený výkon EIRP na sektoru (W). 

b) podmínka ukládající Držiteli přídělu povinnost respektovat koexistenci provozu 
základnových stanic se základnovými stanicemi provozovanými dalšími Držiteli přídělů 
v kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz, které se mohou týkat např. omezení 
maximálního vyzářeného výkonu nebo umístění anténních systémů; 

c) podmínky vyplývající z mezinárodních dohod, k nimž se Česká republika zavázala; 
d) podmínky umožňující Úřadu provádět nezbytná šetření a měření pro ověření vzájemné 

kompatibility provozu vysílacích rádiových zařízení; 
e) podmínky ukládající Držiteli přídělu odstranění případných vzniklých nekompatibilit 

provozu vysílacích rádiových zařízení tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování 
provozu dalších povolených vysílacích rádiových zařízení; 

f) podmínky k zajištění efektivního využívání přidělených rádiových kmitočtů. 

7.3 Technologie a služby, pro něž budou práva k využívání rádiových kmitočtů 
udělena 

Úřad v souladu s principem technologické neutrality nestanovuje nad rámec podmínek 
využívání přidělených rádiových kmitočtů uvedených v kapitole 7.1 Vyhlášení žádné podmínky 
nebo omezení ve vztahu k technologiím, které Žadatel hodlá využívat pro poskytování veřejně 
dostupných služeb elektronických komunikací s využitím přidělených rádiových kmitočtů. 
Ustanovení jednotlivých PVRS a rozvojová kritéria dle kapitoly 7.5 Vyhlášení tímto nejsou 
dotčena. 
Veškerá zařízení provozovaná s využitím rádiových kmitočtů, které jsou předmětem tohoto 
Výběrového řízení, musí po celou dobu jejich provozování vyhovovat všem aplikovatelným 
technickým normám a jiným obecně závazným právním či jiným předpisům v aktuálně platném 
znění. 

7.4 Podmínky účelného využívaní rádiových kmitočtů 
Pro účely využívání rádiových kmitočtů, které jsou předmětem Výběrového řízení, jsou 
specifikována kritéria, která jsou pro Držitele přídělu závazná z hlediska naplnění podmínek 
účelného využívání rádiových kmitočtů získaných v rámci tohoto Výběrového řízení: 

• zahájení účelného využívání rádiových kmitočtů, tj. zahájení poskytování komerčních 
služeb elektronických komunikací s využitím veřejných komunikačních sítí 
provozovaných na přidělených rádiových kmitočtech, v pásmu 700 MHz ve lhůtě do 18 
měsíců a v pásmu 3400–3600 MHz ve lhůtě do 24 měsíců od data právní moci 
rozhodnutí o udělení přídělu příslušných rádiových kmitočtů. Povinnost zahájení 
poskytování komerčních služeb platí samostatně pro každé z kmitočtových pásem, 
které Žadatel v rámci Výběrového řízení získá. Pro splnění této podmínky nemusí 
Držitel přídělu využít celý rozsah přídělu rádiových kmitočtů v daném pásmu – může 
využít pouze část přidělených rádiových kmitočtů;  
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• zahájení využívání rádiových kmitočtů ve smyslu § 22b odst. 2 Zákona, tj. poskytování 
služeb elektronických komunikací prostřednictvím veřejných komunikačních sítí 
s využitím celého rozsahu přidělených rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz ve lhůtě 
do 24 měsíců a v pásmu 3400–3600 MHz ve lhůtě do 48 měsíců od data právní moci 
rozhodnutí o udělení přídělu příslušných rádiových kmitočtů;  

• zajištění pokrytí území a obyvatel nabídkou komerčních veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací prostřednictvím veřejných komunikačních sítí s využitím 
rádiových kmitočtů přidělených v tomto Výběrovém řízení v rozsahu definovaném 
pro jednotlivá kmitočtová pásma v kapitole 7.5 Vyhlášení.  

V případě nesplnění kterékoli podmínky pokrytí se má za to, že nebyla splněna podmínka 
pokrytí u všech rádiových kmitočtů v rámci stejného kmitočtového pásma, které Žadatel získal 
v tomto Výběrovém řízení.  

Pro účely ověření plnění podmínek účelného využívání rádiových kmitočtů předloží Držitel 
přídělu pro všechny základnové stanice, kterými Držitel přídělu prokazuje podmínku zajištění 
pokrytí, tzn. stanice v pásmech 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 
MHz a 3400–3800 MHz, technické parametry stanic odpovídající rozsahu technických 
parametrů uvedených v kapitole 7.2.1 bod b) resp. 7.2.2 bod a) Vyhlášení. Údaje budou 
poskytnuty ve formátu vhodném pro dávkový výpočet pokrytí27, vzor souboru a podrobný popis 
formátu požadovaných dat poskytne Držiteli přídělu na vyžádání Úřad. V pásmech 700 MHz 
a 800 MHz je možno zahrnout pouze stanice u kterých byl ukončen zkušební provoz dle 
podmínek tohoto Výběrového řízení, resp. výběrového řízení, na základě kterého byly uděleny 
příděly rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz.  
Tyto údaje předloží Držitel přídělu minimálně k okamžiku splnění rozvojových kritérií dle kapitol 
7.5.1 a 7.5.2 Vyhlášení. 

7.5 Rozvojová kritéria 

7.5.1 Pásmo 700 MHz 
Pro Držitele přídělu, kterému byl přidělen alespoň jeden Aukční blok v pásmu 700 MHz jsou 
závazná následující rozvojová kritéria:   

a) Do 3 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů zajistit 
pokrytí 95 % obyvatel všech obcí identifikovaných jako bílá místa, která jsou uvedena 
v kapitole 1 Přílohy 4 Vyhlášení. Uvedená povinnost se nevztahuje na ta bílá místa, 
kde je pokrytí možné dosáhnout pouze za předpokladu neúměrně vysokých 
investičních nákladů (viz níže), pokud Držitel přídělu splnění této podmínky 
u nepokrytých bílých míst Úřadu doloží. Tato povinnost se týká pouze Držitele přídělu 
Kategorie Aukčního bloku A3. 

b) Do 4 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu zajistit pokrytí 100 % hlavních 
koridorů a 98 % vedlejších koridorů rozsahu úseků železničních a silničních koridorů 
spadajících do celoevropské sítě TEN-T v kategoriích „Core Network“ 
a „Comprehensive Network“29 a do 6 let od data právní moci rozhodnutí o udělení 
přídělu zajistit pokrytí 100 % hlavních koridorů a 100 % vedlejších koridorů rozsahu 
úseků železničních a silničních koridorů spadajících do celoevropské sítě TEN-T 
v kategoriích „Core Network“ a „Comprehensive Network“29. Jednotlivé silniční 
a traťové úseky jsou uvedeny v kapitolách 2 a 3 Přílohy 4 Vyhlášení spolu s definicí 
hlavních a vedlejších koridorů. Uvedená povinnost se nevztahuje na ty části tunelů a 
další úseky, kde je pokrytí možné dosáhnout pouze za předpokladu neúměrně 
vysokých investičních nákladů, pokud Držitel přídělu splnění této podmínky 

                                                
 
29 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html  
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u nepokrytých úseků Úřadu doloží. U nově otevřených úseků silničních a železničních 
koridorů je Držitel přídělu povinen zajistit požadovanou úroveň pokrytí následně, a to 
vždy nejpozději do 3 let od jejich otevření pro pravidelnou dopravu. Výše uvedené lhůty 
podle tohoto bodu b) jsou platné v případě Stávajícího operátora – pro jiného než 
Stávajícího operátora, který získá příděl rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz na 
základě tohoto Výběrového řízení, je odloženo o jeden rok. 

c) Do 4 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu  zajistit v případě 
Stávajícího operátora pokrytí 95 % katastrálního území každého města 
nad 50 000 obyvatel dle kapitoly 4 Přílohy 4 Vyhlášení. Toto rozvojové kritérium je pro 
jiného než Stávajícího operátora, který získá příděl rádiových kmitočtů v pásmu 700 
MHz na základě tohoto Výběrového řízení, odloženo o jeden rok. 

d) Do 5 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů zajistit 
pokrytí 70 % obyvatel České republiky. Toto rozvojové kritérium je pro jiného než 
Stávajícího operátora, který získá příděl rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz na 
základě tohoto Výběrového řízení, odloženo o jeden rok. 

e) Do 5 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů zajistit 
pokrytí 80 % území České republiky. Tato povinnost se týká pouze Držitele přídělu 
Kategorie Aukčního bloku A3.  

f) Do 7 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů zajistit 
pokrytí 90 % obyvatel každého okresu České republiky a 70 % území každého okresu 
České republiky. Toto rozvojové kritérium je pro jiného než Stávajícího operátora, který 
získá příděl rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz na základě tohoto Výběrového 
řízení, odloženo o jeden rok. 

g) Do 10 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů zajistit 
Stávající operátor pokrytí 99 % obyvatel každého okresu České republiky a 90 % území 
každého okresu České republiky. Toto rozvojové kritérium je pro jiného než Stávajícího 
operátora, který získá příděl rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz na základě tohoto 
Výběrového řízení, odloženo o jeden rok. 

h) Do 3 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů zajistit 
pokrytí alespoň 30 % obyvatelstva České republiky. Tato povinnost se týká pouze 
Držitele přídělu Kategorie Aukčního bloku A1. 

Pokrytím dle bodu a) se rozumí provozování veřejné sítě elektronických komunikací s využitím 
vlastních přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 
1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz a/nebo 3400–3800 MHz. Pro pokrytí obyvatelstva je 
požadován vnitřní příjem při 75% pravděpodobnosti. 
Pokrytím dle bodů b) a c) se rozumí provozování veřejné sítě elektronických komunikací 
s využitím vlastních přídělů v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3800 MHz dle 
Standardu 5G. Pro pokrytí území a liniových staveb dle těchto bodů je požadován souvislý 
(nepřerušovaný) vnější příjem s latencí max. 25 ms mezi terminálem a peeringovým 
centrem30. 
Pokrytím dle bodu d), e) a h) se rozumí provozování veřejné sítě elektronických komunikací 
s využitím vlastního přídělu rádiových kmitočtů výhradně v kmitočtovém pásmu 700 MHz dle 
Standardu 5G. Pro pokrytí obyvatelstva je požadován vnitřní příjem při 75% pravděpodobnosti. 
Pokrytím dle bodů f) a g) se rozumí provozování veřejné sítě elektronických komunikací 
s využitím vlastních přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 700 MHz, 800 MHz, 
900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz a/nebo 3400–3800 MHz dle Standardu 5G. Pro 

                                                
 
30 Maximální rychlost pohybu pro účely měření je omezena na 110 km/h. 
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pokrytí obyvatelstva je požadován vnitřní příjem při 75 % pravděpodobnosti, pro pokrytí území 
potom vnější příjem. 
Pokrytí dle bodů e), f), g) se nevztahuje na vojenské újezdy a tyto jsou vyjmuty z výpočtu 
územního pokrytí. 
Neúměrně vysokými náklady dle bodů a) a b) se rozumí investiční náklady na výstavbu 
základnových stanic a souvisejících síťových prvků vyšší o více než 50 % oproti průměrnému 
nákladu na výstavbu základnových stanic a souvisejících síťových prvků v tomto nebo 
obdobném kmitočtovém pásmu, a sloužících pro obdobný účel pokrytí. To neplatí v případě, 
že se jiný subjekt zaváže, že pokryje náklady představující rozdíl mezi skutečnými investičními 
náklady na výstavbu konkrétní základnové stanice a souvisejících síťových prvků a 
průměrnými náklady na výstavbu základnových stanic a souvisejících síťových prvků v tomto 
nebo obdobném kmitočtovém pásmu, a sloužících pro obdobný účel pokrytí, navýšenými o 
50 %.“  

7.5.2 Pásmo 3400–3600 MHz 
Pro každého Držitele přídělu, kterému byl přidělen alespoň jeden Aukční blok v pásmu  
3400–3600 MHz, jsou závazná následující rozvojová kritéria:   

Rozvojová kritéria platná v období od 3 
let po právní moci rozhodnutí o udělení 

přídělu do 5 let po právní moci 
rozhodnutí o udělení přídělu 

Rozvojová kritéria platná v období od 5 let 
po právní moci rozhodnutí o udělení 

přídělu po celou zbývající dobu platnosti 
přídělu 

Minimální počet základnových stanic 
využívajících kmitočty v pásmu 3400–3800 

MHz ve Standardu 5G 

Minimální počet 
základnových stanic 

využívajících 
kmitočty v pásmu 

3400–3800 MHz ve 
Standardu 5G 

Minimální počet 
pokrytých okresů ČR 

15 230 30 

Pokrytím okresu se pro tyto účely rozumí provozování alespoň jedné základnové stanice 
využívající vlastní rádiové kmitočty Držitele přídělu v pásmu 3400–3800 MHz v daném okrese 
na základě platného IO. 
Současně musí platit, že po celou dobu plnění rozvojových kritérií je prostřednictvím veřejné 
sítě elektronických komunikací využívající vlastní rádiové kmitočty v pásmu 3400–3800 MHz 
poskytována služba vysokorychlostního připojení k internetu nabízená jako veřejná služba 
elektronických komunikací. Taková veřejná služba elektronických komunikací musí být 
poskytována s využitím vlastních rádiových kmitočtů v pásmu 3400–3800 MHz Držitele 
přídělu, a to buď samotným Držitelem přídělu, nebo jeho přímým velkoobchodním partnerem, 
se kterým Držitel přídělu uzavřel velkoobchodní smlouvu zahrnující jakýkoli typ velkoobchodní 
spolupráce na komerční bázi. Tyto podmínky je možné splnit i na základě pronájmu vlastních 
kmitočtů v pásmu 3400–3800 MHz.  

7.6 Kontrola plnění podmínek účelného využívání rádiových kmitočtů a 
rozvojových kritérií 

Ověření plnění podmínek účelného využívání rádiových kmitočtů a rozvojových kritérií bude 
provádět Úřad na základě údajů předložených Držitelem přídělu. Tyto údaje bude Držitel 
přídělu předkládat vždy minimálně k okamžiku splnění konkrétní podmínky účelného využívání 
rádiových kmitočtů nebo výše uvedených rozvojových kritérií. Úřad je oprávněn údaje ověřit 
vlastní kontrolou dle této kapitoly 7.6 Vyhlášení. V případě rozporu údajů dodaných Držitelem 
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přídělu a údajů zjištěných vlastní kontrolou Úřadu bude Úřad vycházet z údajů zjištěných 
vlastní kontrolou. 
Kontrolu plnění podmínek účelného využívání rádiových kmitočtů dle kapitol 7.1.1 a 7.1.3 
Vyhlášení a rozvojových kritérií dle kapitoly 7.5 Vyhlášení provede Úřad na základě 
technických parametrů základnových stanic předkládaných Držitelem přídělu podle kapitol 
7.1.3 a 7.5 Vyhlášení, resp. podle technických parametrů základnových stanic, které žadatel 
bude povinen pravidelně zasílat na základě podmínek tohoto Výběrového řízení, 
resp. podmínek dříve uskutečněných výběrových řízení. 
Kontrolu účelného využívání rádiových kmitočtů a plnění rozvojových kritérií bude Úřad 
provádět podle relevantních částí Přílohy č. 5 Vyhlášení (Výpočty a měření pro účely kontroly 
pokrytí území a obyvatel). O výsledku kontroly bude Úřad informovat Držitele přídělu. Kontrola 
plnění podmínek účelného využívání rádiových kmitočtů proběhne v souladu se zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Úřad provede kontrolu plnění podmínek účelného 
využívání rádiových kmitočtů dle kapitoly 7.4 Vyhlášení a kontrolu plnění rozvojových kritérií 
podle kapitoly 7.5 Vyhlášení i na základě žádosti Držitele přídělu.  
Informace o průběhu plnění stanovených rozvojových kritérií v podobě dosahovaného pokrytí 
budou zveřejněny na internetových stránkách Úřadu. 
Pro účely provádění kontroly plnění podmínek rozvojových kritérií je Držitel přídělu povinen 
poskytnout Úřadu nejpozději 3 měsíce před prvním termínem plnění rozvojových kritérií 
vztahujícím se na Držitele přídělu dle kapitoly 7.5 Vyhlášení 100 ks SIM karet, případně 100 ks 
profilů pro eSIM, které nebudou omezeny jakýmkoliv limitem objemu a rychlosti přenesených 
dat a zároveň nebudou žádným způsobem zvýhodňovány před ostatními uživateli. 

7.7 Přechod, převod, pronájem a další dispozice s právy k využívání radiových 
kmitočtů 

7.7.1 Omezení pro IO 
Držitelem IO k využívání rádiových kmitočtů, které jsou předmětem tohoto Výběrového řízení, 
může být vždy jen Držitel přídělu těchto rádiových kmitočtů, s výjimkou případů předvídaných 
nebo přípustných dle tohoto Vyhlášení.  
V IO k využívání rádiových kmitočtů, které jsou předmětem tohoto Výběrového řízení, bude, v 
souladu s § 18, odst. 1, písm. h) Zákona, změna držitele IO nebo pronájem práv vyplývajících 
z IO podmíněn souhlasem Úřadu.  Podmínky pro udělení souhlasu jsou uvedeny v kapitolách 
7.7.1.1 a 7.7.1.2 tohoto Vyhlášení. Souhlas se nevyžaduje po uplynutí doby, pro kterou je daná 
podmínka stanovena.  

7.7.1.1 Pásmo 700 MHz 
Úřad udělí souhlas k pronájmu práv vyplývajících z IO k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 
700 MHz, které jsou předmětem tohoto Výběrového řízení, pouze pokud pronájmem práv 
vyplývajících z IO nedojde do 7 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových 
kmitočtů k překročení Spektrálního limitu stanoveného v kapitole 6.1 Vyhlášení, který by se na 
nájemce vztahoval, kdyby byl Žadatelem, se zohledněním podmínek účasti ve Výběrovém 
řízení dle kapitoly 9.5 Vyhlášení.  
Pokud je nájemce členem Podnikatelského seskupení, nesmí být překročeny Spektrální limity 
stanovené v kapitole 6.1 Vyhlášení v rámci tohoto Podnikatelského seskupení.  
Úřad udělí souhlas k pronájmu i v případě, kdy by účelem pronájmu bylo dynamické sdílení 
rádiových kmitočtů, pokud bude zajištěno, že žádný ze sdílejících Držitelů přídělů nebude 
využívat rozsah rádiových kmitočtů nad rámec svého Spektrálního limitu stanoveného v 
kapitole 6.1 Vyhlášení, a to pouze v případech (i) využití existujících základnových stanic v 
oblastech, ve kterých nelze rozumně očekávat efektivní infrastrukturní soutěž, a/nebo (ii) 
nových základnových stanic kdekoliv. Novou základnovou stanicí se pro tento účel rozumí 
základnová stanice umístěná mimo adresu stanoviště oznámenou Držitelem přídělu pro 
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potřeby vydání jakéhokoliv IO vydaného Držiteli přídělu před právní mocí přídělu rádiových 
kmitočtů vydaného na základě tohoto Výběrového řízení. 
Změna držitele IO nebo pronájem práv vyplývajících z IO k vyhrazeným rádiovým kmitočtům 
ze strany nového operátora ve prospěch kteréhokoli Stávajícího operátora či člena jeho 
Podnikatelského seskupení, s výjimkou pronájmu kmitočtů dle předešlého odstavce, nejsou 
přípustné po dobu 11 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů.  

7.7.1.2 Pásmo 3400–3600 MHz 
Úřad udělí souhlas k pronájmu práv vyplývajících z IO k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 
3400–3600 MHz, které jsou předmětem tohoto Výběrového řízení, pouze pokud pronájmem 
práv vyplývajících z IO nedojde do 24. listopadu 2022 ze strany nájemce práv k překročení 
Spektrálních limitů stanovených v kapitole 6.2 Vyhlášení, které by se na nájemce vztahovaly, 
kdyby byl Žadatelem, se zohledněním podmínek účasti ve Výběrovém řízení dle kapitoly 9.5 
Vyhlášení. Pokud je nájemce členem Podnikatelského seskupení, nesmí být překročeny 
Spektrální limity stanovené v kapitole 6.2 Vyhlášení v rámci tohoto Podnikatelského 
seskupení. Pro účely pronájmu IO jen pro určitou geografickou oblast budou Spektrální limity 
dle kapitoly 6.2 Vyhlášení v každé takové geografické oblasti posuzovány samostatně. 

7.7.2 Převod přídělu rádiových kmitočtů  
Převod přídělu rádiových kmitočtů je upraven v ustanovení § 23 Zákona.  
Aby případným převodem přídělu rádiových kmitočtů vydaným na základě tohoto výběrového 
řízení nebyla narušena hospodářská soutěž či účelné využívání rádiového spektra, nebude 
umožněn převod přídělu dle podmínek uvedených v § 23 odst. 1 písmeno a) a c) Zákona, 
pokud nebudou splněny následující podmínky: 

• za nejmenší převoditelnou jednotku v pásmu 700 MHz bude považován úsek o velikosti 
2×5 MHz a za nejmenší převoditelnou jednotku v pásmu 3400–3600 MHz bude 
považován úsek o velikosti 5 MHz;  

• budou dodrženy Spektrální limity stanovené v kapitole 6.1 Vyhlášení, a to minimálně 
po dobu 7 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů; 

• budou dodrženy Spektrální limity stanovené v kapitole 6.2 Vyhlášení, a to minimálně 
do 24. listopadu 2022; 

• budou dodrženy podmínky ekonomické nezávislosti Držitelů přídělu rádiových kmitočtů 
stanovené jako podmínka účasti v kapitole 9.5 Vyhlášení, které se na něj vztahovaly 
jako na Žadatele, a to po celou dobu trvání přídělu rádiových kmitočtů;  

• bude dodržena podmínka, že Podnikatelské seskupení, jehož členem je Stávající 
operátor, může držet příděl rádiových kmitočtů získaný na základě tohoto Výběrového 
řízení pouze prostřednictvím Stávajícího operátora, který příděl rádiových kmitočtů na 
základě tohoto Výběrového řízení získal, a to po celou dobu trvání přídělu rádiových 
kmitočtů; 

• bude dodržena podmínka, že nový operátor, ani jeho právní nástupce či jiná osoba, na 
niž bude případně příděl rádiových kmitočtů převeden, nesmí do 11 let od data právní 
moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů převést příděl zahrnující 
vyhrazené rádiové kmitočty podle kapitoly 6.1 Vyhlášení ani jeho část Stávajícímu 
operátorovi nebo členu jeho Podnikatelského seskupení.  

Postup Úřadu podle § 23 odst. 5 Zákona není podmínkami podle této kapitoly 7.7 Vyhlášení 
dotčen. 

7.7.3 Přechod přídělu a další dispozice s právy k využívání rádiových kmitočtů 
S ohledem na ustanovení § 19 odst. 4 písm. a) a § 22b odst. 1 Zákona je nezbytné, aby Držitel 
přídělu (Žadatel a/nebo jeho nástupce, či jiná osoba, na niž bude případně příděl rádiových 
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kmitočtů převeden) nepřestal po níže specifikovanou dobu splňovat některou z podmínek, na 
jejichž základě byl Žadateli příděl rádiových kmitočtů udělen. Jedná se o: 

• dodržení závazků přijatých v souladu s kapitolami 8.1 (národní roaming), 8.2 
(velkoobchodní nabídka), 8.3 (PPDR komunikace) a 8.5 (pronájem rádiových kmitočtů 
pro účely průmyslu 4.0) Vyhlášení bez ohledu na dispozice s právy k rádiovým 
kmitočtům, kterých se závazky týkají, po celou dobu trvání přídělů rádiových kmitočtů, 
pokud není závazek omezen na dobu kratší; 

• dodržení Spektrálních limitů uvedených v kapitole 6.1 Vyhlášení, které se na něj 
vztahovaly jako na Žadatele, a po dobu 7 let od data právní moci rozhodnutí o udělení 
přídělu rádiových kmitočtů; 

• dodržení Spektrálních limitů uvedených v kapitole 6.2 Vyhlášení, které se na něj 
vztahovaly jako na Žadatele, a to do 24. listopadu 2022; 

• dodržení podmínek ekonomické nezávislosti držitelů přídělu rádiových kmitočtů 
stanovených jako podmínka účasti v kapitole 9.5 Vyhlášení, které se na něj vztahovaly 
jako na Žadatele, a to po celou dobu trvání přídělu rádiových kmitočtů;  

• dodržení podmínky, že Podnikatelské seskupení, jehož členem je Stávající operátor, 
může držet příděl rádiových kmitočtů získaný na základě tohoto Výběrového řízení 
pouze prostřednictvím Stávajícího operátora, který příděl rádiových kmitočtů na 
základě tohoto Výběrového řízení získal, a to po celou dobu trvání přídělu rádiových 
kmitočtů. 

• dodržení podmínky ze strany Držitelů přídělu v pásmu 700 MHz, že do 31. prosince 
2025:  

o se členem Podnikatelského seskupení takového Držitele přídělu v pásmu 700 
MHz nesmí stát Držitel přídělu v pásmu 3400-3800 MHz (tím není dotčeno 
omezení podle bodu níže vztahující se na Držitele vyhrazených rádiových 
kmitočtů dle kapitoly č. 6.1), a/nebo  

o takový Držitel přídělu v pásmu 700 MHz ani člen jeho Podnikatelského 
seskupení nesmí nad rámec svých Spektrálních limitů uvedených v kapitole 6.2 
Vyhlášení nabýt příděl či část přídělu přiděleného Držiteli přídělu v pásmu 
3400-3800 MHz;  

• dodržení podmínky, že Stávající operátor nebo člen jeho Podnikatelského seskupení 
nesmí do 11 let od právní moci přídělu získat práva k využívání přídělu zahrnující 
vyhrazené rádiové kmitočty podle kapitoly 6.1 Vyhlášení ani jeho části. 

Podnikatelské seskupení, jehož je Držitel přídělu členem, nesmí přímo nebo nepřímo získat 
práva k využívání rádiových kmitočtů, které jsou předmětem tohoto Výběrového řízení 
v rozsahu přesahujícím Spektrální limity uvedené v kapitole 6.1 Vyhlášení, a to po dobu 7 let 
od právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů, a Spektrální limity uvedené v 
kapitole 6.2 Vyhlášení, a to do 24. listopadu 2022. Porušením tohoto omezení Držitel přídělu 
v rámci takového Podnikatelského seskupení přestane splňovat podmínky, na základě 
kterých, mu byl příděl rádiových kmitočtů udělen, i ve vztahu k rádiovým kmitočtům, které 
využívá v rámci Spektrálního limitu uvedeného v kapitolách 6.1, resp. 6.2 Vyhlášení.  

Získáním, poskytnutím a umožněním, přímo nebo nepřímo, práva k využívání rádiových 
kmitočtů podle předchozího odstavce se myslí získání, poskytnutí nebo umožnění využívání 
práv z přídělu rádiových kmitočtů nebo IO, a to buď přímo převodem, pronájmem či jinou 
transakcí či dispozicí s těmito právy, přídělem či IO nebo nepřímo přechodem, změnou 
vlastnické struktury či jinou změnou v rámci Podnikatelského seskupení, nebo na základě 
dohody či jiné transakce poskytující smluvní nebo faktická práva k rádiovým kmitočtům. 
Získáním, poskytnutím a umožněním, přímo nebo nepřímo, práva k využívání rádiových 
kmitočtů se také myslí získání, poskytnutí nebo umožnění využívání práv z přídělu rádiových 
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kmitočtů nebo IO, a dále také na základě dohody či jiné transakce poskytující smluvní nebo 
faktická práva přístupu k síti využívající rádiové kmitočty nebo ke službám na takové síti 
poskytovaným, pokud by předmětem, účelem či důsledkem takové dohody či jiné transakce 
bylo obcházení Spektrálních limitů dle kapitol 6.1 a 6.2 Vyhlášení ve lhůtách dle této kapitoly 
7.7.3 Vyhlášení. 

Úřad bude vyhodnocovat jednotlivé formy (velkoobchodní) spolupráce mezi Podnikatelskými 
seskupeními, jejichž členem je Držitel přídělu rádiových kmitočtů, které svým rozsahem 
přesáhnou Spektrální limity dle kapitol č. 6.1 a 6.2 zúčastněných Držitelů přídělů ve lhůtách 
dle této kapitoly 7.7.3 Vyhlášení, a posoudí na základě konkrétních skutkových okolností, zda 
předmětem, účelem či důsledkem takové (velkoobchodní) spolupráce není obcházení 
Spektrálních limitů dle kapitol č. 6.1 a 6.2 či zákazu, aby Podnikatelské seskupení, jehož 
členem je Stávající operátor získalo přístup k vyhrazeným rádiovým kmitočtů podle kapitoly 
6.1 Vyhlášení. Velkoobchodní služby nabízené nediskriminačním způsobem a za 
nediskriminujících podmínek formou zveřejněné velkoobchodní nabídky nebudou považovány 
za spolupráci, jejímž předmětem, účelem či důsledkem je obcházení Spektrálních limitů či 
zákazu, aby Podnikatelské seskupení, jehož členem je Stávající operátor, získalo přístup k 
rádiovým kmitočtům, vyhrazeným podle kapitoly 6.1 Vyhlášení. 

Pro odstranění pochybností Úřad potvrzuje, že udělí souhlas s pronájmem rádiových kmitočtů 
v případě plnění závazku pronájmu rádiových kmitočtů dle kapitoly 8.5 Vyhlášení. 

Porušením kteréhokoli omezení v této kapitole 7.7.3 Držitel přídělu přestane splňovat 
podmínky, na základě, kterých mu byl udělen příděl rádiových kmitočtů ve smyslu § 19 odst. 
4 písm. a) a § 22b odst. 1 Zákona, a to ve vztahu ke všem rádiovým kmitočtům přiděleným na 
základě tohoto Výběrového řízení. 

7.7.4 Kompetence ÚOHS 
Jakékoliv dohody o sdílení sítí musí být v souladu s právem na ochranu hospodářské soutěže, 
přičemž kompetence ÚOHS zůstává nedotčena. To se vztahuje i na sdílení sítí respektující 
pravidla stanovená Úřadem ve Vyhlášení. 

7.8 Doba platnosti přídělu rádiových kmitočtů 

7.8.1 Pásmo 700 MHz 
Příděly rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz, které jsou předmětem Výběrového řízení, budou 
uděleny s platností do 30. června 2036.  

7.8.2 Pásmo 3400–3600 MHz 
Příděly rádiových kmitočtů v pásmu 3400–3600 MHz, které jsou předmětem Výběrového 
řízení, budou uděleny s platností do 30. června 2032. 

7.9 Podmínky vyplývající z mezinárodních dohod o využívání rádiových 
kmitočtů 

Využívání rádiových kmitočtů je podmíněno dodržováním podmínek stanovených v závazných 
mezinárodních a bilaterálních dohodách koordinujících technické parametry vysílačů 
na hranicích České republiky. Mezinárodní koordinace rádiových kmitočtů pozemní pohyblivé 
služby a pevné služby se řídí mezinárodní dohody uzavřené Českou republikou o koordinaci 
rádiových kmitočtů v pásmech mezi 29,7 MHz a 43,5 GHz pro pevné a mobilní služby (dohoda 
HCM) v aktuálním znění28. Nad rámec dohody HCM je pro pásmo 700 MHz uzavřena smlouva 
o vzájemné koordinaci rádiových kmitočtů mezi Českou republikou a Německem. Další 
dohody o vzájemné koordinaci rádiových kmitočtů mezi Českou republikou a okolními státy, 
pokud budou pro pásma 700 MHz a 3400–3800 MHz v budoucnu uzavřeny, budou mít 
přednost před dohodou HCM.  
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8 ZÁVAZKY 

8.1 Závazek národního roamingu (700 MHz) 
Závazek národního roamingu se týká výlučně Držitelů přídělu v pásmu 700 MHz, kteří jsou 
zároveň Stávajícími operátory, a uplatní se následovně: 

• pokud se Držitelem přídělu, který zahrnuje Aukční blok A3 stane některý ze 
Stávajících operátorů, uplatní se závazek národního roamingu pouze na takového 
Držitele přídělu, který zahrnuje Aukční blok A3. V takovém případě se závazky 
národního roamingu převzaté ostatními Žadateli neuplatní;  

• pokud se žádný Stávající operátor nestane Držitelem přídělu, který zahrnuje Aukční 
blok A3, uplatní se závazky národního roamingu převzaté všemi Stávajícími 
operátory, kteří se stanou Držiteli přídělu v pásmu 700 MHz.   

Účelem závazku národního roamingu je vytvořit podmínky, které umožní všem Oprávněným 
zájemcům o národní roaming, kteří jsou Držiteli kmitočtů v pásmu 700 MHz a/nebo Držiteli 
kmitočtů v pásmu 3400-3800 MHz, a kteří zároveň nejsou Stávajícími operátory, a kteří 
uzavřou s Držitelem přídělu v pásmu 700 MHz smlouvu o poskytování národního roamingu, 
poskytování elektronických komunikačních služeb v rozsahu a za podmínek dle této kapitoly 
8.1 Vyhlášení.  
Držitel přídělu v pásmu 700 MHz, který je zároveň Stávajícím operátorem, převezme závazek 
poskytnout na základě smlouvy o národním roamingu tuto službu za podmínek stanovených 
v této kapitole 8.1 Vyhlášení ve prospěch Oprávněných zájemců o národní roaming. 
Národním roamingem pro účely tohoto závazku se rozumí přístup k veřejné komunikační síti 
provozované Držitelem přídělu, na kterého se tento závazek vztahuje, využívané k 
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací prostřednictvím (i) 2G, 3G 
a 4G technologií v plném rozsahu služeb (vč. dat, hlasu, SMS), a (ii) 5G technologií v rozsahu 
služby přístupu k internetu EBB (enhanced broadband) a datových služeb za účelem 
poskytování ekvivalentu hlasových služeb a SMS v kvalitě neznemožňující poskytování 
takových služeb, obojí s využitím rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 900 MHz, 
1800 MHz, 2100 MHz a/nebo 2600 MHz. 
Tento závazek národního roamingu je časově omezen do 30. června 2029. Stávající operátor, 
poskytovatel národního roamingu, může poskytování služeb na základě závazku národního 
roamingu omezit i v průběhu trvání závazku do 30. června 2029, a to pouze v rozsahu, ve 
kterém nemůže poskytovat služby dle tohoto závazku národního roamingu z důvodu omezení 
nebo ukončení poskytování služeb elektronických komunikací svým zákazníkům.  
Na základě závazku národního roamingu Držitel přídělu v pásmu 700 MHz, na kterého se tento 
závazek vztahuje, umožní Oprávněným zájemcům o národní roaming, v souladu s jejich 
požadavky a s technickými možnostmi sítě, na které je národní roaming poskytován, 
poskytování nezávislých služeb elektronických komunikací v rozsahu, kvalitě a s geografickým 
pokrytím území a obyvatelstva České republiky, které nejsou horší než rozsah, kvalita 
a geografické pokrytí území a obyvatelstva České republiky u služeb poskytovaných 
hostujícím Stávajícím operátorem, nebo na žádost Oprávněného zájemce o národní roaming 
v nižším rozsahu služeb a/nebo s nižším geografickým pokrytím území a obyvatelstva České 
republiky. 
V okresech pokrytých sítí Oprávněného zájemce je Držitel přídělu v pásmu 700 MHz, na 
kterého se vztahuje závazek národního roamingu, dále povinen zajistit přístup Oprávněného 
zájemce ke službám 2G/3G/4G, a to po omezenou dobu trvání závazku národního roamingu, 
pokud se obě strany nedohodnou jinak. U 5G služeb v takových okresech platí, že Oprávněný 
zájemce i poskytovatel národního roamingu, mohou druhou stranu požádat o geografické 
omezení poskytování přístupu na základě národního roamingu v takovém okrese. 
Nedohodnou-li se strany jinak, může poskytovatel národního roamingu jednostranně omezit 
poskytování přístupu k 5G službám na základě národního roamingu tak, že vyloučí daný okres, 
pokud v tomto okrese Oprávněný zájemce o národní roaming dosáhl pokrytí vlastní sítí 
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alespoň 90 % obyvatel daného okresu dle kapitol 1.1 Přílohy č. 5. Poskytovatel národního 
roamingu je oprávněn omezit přístup dle předchozí věty pouze s přechozím souhlasným 
vyjádřením Úřadu, který ověří, zda jsou splněny podmínky pokrytí sítí Oprávněného zájemce 
v daném okrese. Přiměřené jednorázové náklady spojené s úpravou přístupu na základě 
národního roamingu související s geografickým omezením (zejména úprava systému) ponese 
ta strana, která návrh na geografické omezení iniciovala. 
Držitel přídělu v pásmu 700 MHz, na kterého se tento závazek vztahuje, v rámci národního 
roamingu dle tohoto závazku nesmí omezovat účel, rozsah, kvalitu a skladbu služeb 
poskytovaných Oprávněným zájemcem o národní roaming. Pro vyloučení pochybností 
Stávající operátor poskytující národní roaming nesmí omezovat Oprávněného zájemce o 
národní roaming, pokud jde o poskytování služeb určitému segmentu trhu (např. firemní 
segment) nebo pro účely poskytování velkoobchodních služeb (např. služby pro MVNO). 
Podmínkou pro využívání národního roamingu ze strany Oprávněného zájemce o národní 
roaming je poskytování maloobchodních služeb; pokud tedy např. Oprávněný zájemce o 
národní roaming poskytuje s využitím národního roamingu velkoobchodní služby (např. služby 
pro MVNO), je zároveň povinen s využitím národního roamingu poskytovat také maloobchodní 
služby.  
V případě, že z objektivně prokazatelných kapacitních důvodů nebude možné závazek 
národního roamingu splnit na celém geografickém rozsahu hostitelské sítě, splní Držitel 
přídělu v pásmu 700 MHz, který je zároveň Stávajícím operátorem, tento závazek národního 
roamingu v předem smluvně vymezeném geografickém rozsahu, ve kterém splnění závazku 
národního roamingu nebrání objektivní kapacitní omezení, ledaže se strany smlouvy o 
národním roamingu dohodnou jinak. 
. 
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jednotkové ceny za poskytování národního 
roamingu na základě tohoto závazku národního roamingu nesmí přesahovat jednotkové ceny 
služeb národního roamingu zahrnující efektivně vynaložené náklady, které Stávajícímu 
operátorovi vzniknou v důsledku poskytování těchto služeb, přiměřený zisk zohledňující 
návratnost vloženého kapitálu se zohledněním podnikatelského rizika a rizik souvisejících 
s investicí do nových 5G sítí a s poskytováním služeb národního roamingu, a to obdobně jako 
jsou v současné době zohledněna v rámci rizikové přirážky aplikované na poskytování služeb 
prostřednictvím sítí nové generace v opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2019-231.  
Jednotkové ceny služeb národního roamingu musí vycházet z metodiky dlouhodobých 
přírůstkových nákladů LRAIC+ zohledňující návratnost vloženého kapitálu dle aktuální 
hodnoty WACC před zdaněním, která je stanovena Úřadem v opatření obecné povahy 
č. OOP/4 v platném znění32 a která bude zvýšena o rizikovou přirážku zohledňující rizika 
spojená s investicí do nových 5G sítí a s poskytováním služeb národního roamingu ve výši 
1,41 procentního bodu, a zároveň musí vycházet z následujících principů: 

• optimalizace bude typu „Scorched Node“, tzn. bude zohledněna reálná topologie 
sítě Stávajícího operátora v daném roce (reálný počet uzlů a jejich vystrojení); 

• bude umožněno doplnění inkrementálního nákladu na aktivní technologii u lokalit 
s vysokým vytížením kapacity pro technologii 4G a 5G; 

• v případě, že je relevantní, musí nákladová kalkulace zohledňovat vedle 
funkcionality národního roamingu i funkcionalitu národního roamingu pro PPDR 
a/nebo funkcionalitu požadovaného pokrytí v závazku Prioritního BB-PPDR. 
Stávající operátor (poskytovatel služeb národního roamingu) zohlední sdílení a 
nákladovou alokaci do služby BB-PPDR v těchto případech: službu již poskytuje 
nebo službu bude poskytovat v období, pro které se počítají ceny; 

                                                
 
31 https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/predpisy-opatreni/38841/soubory/oop40220192finalnielr.pdf  
32 https://www.ctu.cz/opatreni-obecne-povahy  
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• celkové náklady (odpovídající současnému vystrojení sítě, navýšené 
o inkrementální náklady u lokalit s vysokým vytížením kapacity pro technologii 4G 
a 5G a zohledňující funkcionalitu PPDR) budou kalkulovány se zohledněním 
očekávaného vývoje v následujícím období (tedy minimálně jeden rok); 

• bude zohledněna kapacitní optimalizace na úrovni backhaulu; 
• aktiva nezbytná k poskytování služby budou definována metodou MEA (Modern 

Equivalent Asset) a k ocenění bude využita jejich současná kupní hodnota (v 
případě, že současná kupní hodnota není k dispozici, bude využito průměrné 
hodnoty z účetnictví za poslední tři roky, případně za nejkratší možné období delší 
než tři roky, za které jsou data k dispozici); 

• ekonomické odpisy budou stanoveny s využitím metody modifikované (upravené) 
nakloněné anuity, která je definována níže vzorcem, kde: 
o Ct=1 jsou roční kapitálové náklady; 

o It=0 hodnota aktiva na začátku období; 

o r je cena kapitálu (hodnota WACC 
zvýšená o rizikovou přirážku 1,41 
procentního bodu,); 

o i je roční změna ceny aktiva; 

o u je průměrný čas potřebný k vytvoření aktiva; 

o n je životnost aktiva; 

• pro alokaci nákladů bude využita metodika ABC (Activity Based Costing), 
která zohledňuje příčinnou souvislost mezi vznikem nákladu a cílovým nákladovým 
objektem (tedy ve výsledku poskytovanou službou); 

• velkoobchodní procesní náklady a odpovídající podíl společných a režijních 
nákladů budou alokovány pomocí tzv. přirážky (metoda EPMU neboli Equi-
Proportional Mark-Up); 

• pokud je relevantní, zohlední se v rámci nákladové kalkulace sdílení 
MORAN/MOCN včetně zohlednění nákladové alokace do služby Prioritní BB-
PPDR; 

• výsledné jednotkové náklady kalkulované v závazku národního roamingu musí 
zohledňovat požadované zastoupení jednotlivých technologií (2G, 3G, 4G, 5G) a 
jednotlivých geotypů; 

• v rámci nákladové kalkulace nesmí docházet ke dvojímu započítání jakéhokoliv 
provozu nebo nákladu. 

Nad rámec jednotkových cen je Stávající operátor za služby zahrnuté v závazku národního 
roamingu oprávněn účtovat i přiměřené jednorázové náklady za zřízení služby odpovídající 
skutečně vynaloženým nákladům nepřekračujícím náklady v obvyklé výši. 
Poskytování národního roamingu bude realizováno za podmínek, kdy efektivně vynaložené 
náklady, které poskytovateli národního roamingu vzniknou v důsledku poskytování této služby, 
budou nejen plně pokryty, ale poskytování této služby jim zabezpečí i přiměřený zisk 
zohledňující návratnost vloženého kapitálu zahrnující související podnikatelské riziko jakož i 
rizika spojená s investicí do nových 5G sítí a s poskytováním služeb národního roamingu.  
Velkoobchodní jednotkové ceny za poskytování národního roamingu na základě tohoto 
závazku národního roamingu musí být po uzavření smlouvy o národním roamingu Držitelem 
přídělu v pásmu 700 MHz, na kterého se závazek národního roamingu vztahuje, pravidelně 
přepočítávány v souladu s výše popsanou metodikou, a to následujícím postupem, pokud se 
strany nedohodnou jinak: Oprávněný zájemce o národní roaming předloží do 30. července 
daného kalendářního roku aktualizovaný plán provozu pro příští kalendářní rok (plánem 
provozu se pro tyto účely rozumí zejména počet minut/SMS/MMS/MB v rozložení podle 
geotypu a technologií). Držitel přídělu v pásmu 700 MHz, na kterého se závazek národního 
roamingu vztahuje, přepočítá velkoobchodní jednotkové ceny se zohledněním 
aktualizovaného plánu provozu Oprávněného zájemce o národní roaming a se zohledněním 
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aktualizace hodnot ostatních vstupů do nákladové kalkulace, a předloží návrh dodatku 
smlouvy o národním roamingu aktualizující velkoobchodní jednotkové ceny národního 
roamingu Oprávněnému zájemci do 30. září daného kalendářního roku, a to s tím, že 
aktualizované ceny se uplatní od 1. ledna následujícího kalendářního roku. 
Držitel přídělu v pásmu 700 MHz, na kterého se závazek národního roamingu vztahuje, se 
v rámci závazku národního roamingu zaváže neprodleně po obdržení žádosti o předložení 
návrhu smlouvy zahájit a dále vést v dobré víře jednání směřující k uzavření smlouvy 
o národním roamingu s každým Oprávněným zájemcem o národní roaming, bez ohledu na to, 
zda tento Oprávněný zájemce o národní roaming již splnil podmínku pokrytí alespoň 10 % 
obyvatelstva České republiky prostřednictvím jím provozované sítě elektronických komunikací 
s využitím vlastních rádiových kmitočtů výhradně v pásmu 700 MHz a/nebo 3400–3800 MHz 
v technologickém Standardu 5G, přičemž služba elektronických komunikací poskytovaná 
prostřednictvím vlastní sítě musí být provozována nejméně na 500 venkovních stanovištích 
základnových stanicích dle platného IO. Tato podmínka pokrytí může být sjednána jako 
odkládací podmínka účinnosti sjednané smlouvy o národním roamingu. 
Držitel přídělu v pásmu 700 MHz se v rámci závazku národního roamingu dále zaváže 
neukončit poskytování národního roamingu Oprávněnému zájemci o národní roaming dříve 
než v souladu s dobou trvání smlouvy, pokud nebude prokázáno, že Oprávněný zájemce o 
národní roaming nesplnil podmínku pokrytí alespoň 30 % obyvatelstva České republiky 
prostřednictvím jím provozované sítě elektronických komunikací s využitím vlastních 
rádiových kmitočtů výhradně v pásmu 700 MHz a/nebo 3400–3800 MHz v technologickém 
Standardu 5G nejpozději do 30. června 2025, přičemž služba elektronických komunikací 
poskytovaná prostřednictvím vlastní sítě musí být provozována nejméně na 1000 venkovních 
stanovištích základnových stanicích dle platného IO. Možnost geografického omezení služby 
národního roamingu popsaná výše v této kapitole 8.1 Vyhlášení zůstává tímto nedotčena.  
Pro účely vyhodnocení splnění podmínek pokrytí Oprávněného zájemce o národní roaming 
bude jejich splnění či nesplnění potvrzeno Úřadem na žádost Oprávněného zájemce o národní 
roaming, resp. na žádost Držitele přídělu v pásmu 700 MHz, na kterého se vztahuje závazek 
národního roamingu. 
Za účelem splnění Závazku národního roamingu Držitel přídělu v pásmu 700 MHz, na kterého 
se závazek národního roamingu vztahuje, předloží Oprávněnému zájemci o národní roaming 
závazný úplný návrh smlouvy o národním roamingu, který bude splňovat podmínky převzatého 
závazku národního roamingu dle této kapitoly 8.1 Vyhlášení, a to ve lhůtě 3 měsíců od 
obdržení žádosti Oprávněného zájemce o předložení návrhu smlouvy za předpokladu, že 
Oprávněný zájemce o národní roaming poskytne na žádost nezbytnou součinnost k přípravě 
tohoto návrhu.  
Žádost oprávněného zájemce o národní roaming o předložení návrhu smlouvy o národním 
roamingu musí obsahovat minimálně následující údaje: 

• předpokládaný plán provozu nejméně pro období 24 měsíců od plánovaného 
zahájení poskytování služby; 

• požadovaný rozsah služeb; 
• požadovaná délka trvání smlouvy (ne kratší než dva roky). 

Držitel přídělu v pásmu 700 MHz, na kterého se závazek národního roamingu vztahuje, se 
bezpodmínečně zaváže, že nebude Oprávněným zájemcům o národní roaming klást 
v procesu jednání o uzavření smlouvy na základě Závazku národního roamingu žádné 
administrativní, právní ani jiné překážky a vyžadovat splnění podmínek, které nejsou pro 
proces uzavření smlouvy nezbytně nutné, nejsou nutné pro řádné poskytování elektronických 
komunikačních služeb prostřednictvím národního roamingu a které nejsou běžné pro uzavírání 
komerční dohody. 
Pokud se strany ve smlouvě o národním roamingu výslovně nedohodnou jinak, musí smlouva 
uzavřená na základě závazku národního roamingu splňovat alespoň následující podmínky:  
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• smlouva musí zajistit, že zákazníkům Oprávněného zájemce o národní roaming 
bude umožněn přístup ke službám ve stejném rozsahu, v jakém jsou poskytovány 
Držitelem přídělu v pásmu 700 MHz, na kterého se závazek národního roamingu 
vztahuje, s využitím technologií 2G, 3G, 4G a/nebo 5G; 

• smlouva musí umožňovat postupné omezování národního roamingu z hlediska 
geografického rozsahu a/nebo rozsahu služeb iniciované Oprávněným zájemcem 
o národní roaming; 

• smlouva nesmí obsahovat sankce, včetně sankcí za nedodržení plánu provozu, 
nad rámec rozsahu a výše přiměřených a obvykle uplatňovaných sankcí ve 
velkoobchodních vztazích na trhu elektronických komunikací; 

• smlouva musí být uzavřena s dobou účinnosti minimálně pokrývající období 
do konce závazku národního roamingu, za předpokladu, že Oprávněný zájemce 
splní podmínku pokrytí alespoň 30 % obyvatelstva České republiky prostřednictvím 
jím provozované sítě elektronických komunikací s využitím vlastních rádiových 
kmitočtů výhradně v pásmu 700 MHz a/nebo 3400–3800 MHz v technologickém 
Standardu 5G nejpozději do 30. června 2025, přičemž služba elektronických 
komunikací poskytovaná prostřednictvím vlastní sítě musí být provozována 
nejméně na 1000 venkovních stanovištích základnových stanicích dle platného IO, 
pokud Oprávněný zájemce o národní roaming nepožádá o dobu účinnosti kratší, 
ne však méně než dva roky.  

• Držitel přídělu v pásmu 700 MHz, který je zároveň Stávajícím operátorem, nesmí 
jednostranně měnit podmínky smlouvy o národním roamingu, s výjimkou možnosti 
omezit poskytování služeb dle tohoto závazku národního roamingu z důvodu 
omezení nebo ukončení poskytování služeb elektronických komunikací svým 
zákazníkům v souladu s podmínkami tohoto závazku. 

Držitel přídělu v pásmu 700 MHz, který je zároveň Stávajícím operátorem, se zaváže 
informovat Úřad písemně o každé žádosti o předložení návrhu smlouvy o národním roamingu, 
kterou obdrží od Oprávněného zájemce o národní roaming, a to do 15 pracovních dnů ode 
dne obdržení příslušné žádosti. Držitel přídělu v pásmu 700 MHz, na kterého se závazek 
národního roamingu vztahuje se zavazuje průběžně, nejméně však jednou za měsíc, písemně 
informovat Úřad o vývoji jednání o uzavření smlouvy o národním roamingu. Tímto závazkem 
nebudou dotčeny ostatní oznamovací povinnosti těchto subjektů vůči Úřadu. Tyto informace 
nemohou být Úřadu odepřeny s ohledem na jejich důvěrnou povahu. 
Úřad upřednostňuje, aby byly smlouvy na základě závazku národního roamingu uzavírány 
na základě obchodního jednání, za dodržení požadavků dle tohoto závazku národního 
roamingu.  
Případný spor ohledně souladu návrhu smlouvy nebo dodatku ke smlouvě o národním 
roamingu s podmínkami závazku národního roamingu je Úřad připraven na žádost stran sporu 
rozhodnout postupem dle ustanovení § 127 Zákona. 
Porušení tohoto závazku národního roamingu bude považováno za nesplnění povinností 
stanovených rozhodnutím o udělení přídělu ve smyslu § 22b odst. 1 písm. b) Zákona. Zjistí-li 
Úřad porušení závazku národního roamingu, vyzve příslušného Držitele přídělu v pásmu 
700 MHz, na kterého se závazek národního roamingu vztahuje, ke zjednání nápravy ve smyslu 
§ 114 Zákona. 
Pokud příslušný Držitel přídělu v pásmu 700 MHz, na kterého se závazek národního roamingu 
vztahuje, nezajistí nápravu porušení závazku národního roamingu ve lhůtě stanovené Úřadem 
dle § 114 Zákona, bude předseda Rady Úřadu postupovat dle § 22b Zákona.  
Za účelem rozhodování sporů podle § 127 Zákona a ověřování plnění a dodržování povinností 
stanovených v rozhodnutí o udělení přídělu v souladu s § 114 a § 22b odst. 1 písm. a) nebo 
b) Zákona ve věci souladu výše velkoobchodních jednotkových cen nabízených či účtovaných 
za poskytování národního roamingu, včetně aktualizací těchto cen, s výše popsanými principy 
bude Úřad postupovat podle Úřadem vydané metodiky určování těchto jednotkových cen pro 
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účely závazku národního roamingu a závazků PPDR33 se zohledněním aktuálně platné 
hodnoty WACC navýšené o rizikovou přirážku jak je popsáno výše v této kapitole 8.1 
Vyhlášení. 
Ustanoveními této kapitoly 8.1 Vyhlášení nejsou dotčena práva Úřadu na využití dalších 
zákonných nástrojů. 

8.2 Závazek velkoobchodní nabídky (700 MHz) 
Závazek velkoobchodní nabídky se vztahuje na Držitele přídělu v pásmu 700 MHz.  
Účelem závazku velkoobchodní nabídky je vytvořit podmínky, které umožní všem Zájemcům 
o přístup, kteří nejsou Držiteli kmitočtů v pásmu 700 MHz a kteří uzavřou s Držitelem přídělu 
v pásmu 700 MHz smlouvu o přístupu, poskytování elektronických komunikačních služeb 
prostřednictvím elektronických komunikačních sítí provozovaných s využitím rádiových 
kmitočtů v pásmu 700 MHz. Cílem Úřadu je v maximální možné míře zachovat a podpořit 
závazky velkoobchodní nabídky uložené v minulých výběrových řízeních a jejich účinky.  
Tento závazek velkoobchodní nabídky je omezen na dobu od data právní moci rozhodnutí o 
udělení přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz do 24. února 2026. 
Za účelem splnění závazku velkoobchodní nabídky se Držitel přídělu v pásmu 700 MHz 
zaváže na výzvu jednat v dobré víře s každým Zájemcem o přístup o uzavření smlouvy 
o přístupu k veřejné komunikační síti provozované s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 
700 MHz získaných na základě tohoto Výběrového řízení pro účely poskytování služby 
vysokorychlostního přístupu k internetu ze strany Zájemce o přístup.  
Držitel přídělu v pásmu 700 MHz převezme bezpodmínečný závazek, že nebude Zájemcům 
o přístup klást v procesu jednání o uzavření smlouvy o přístupu žádné administrativní, právní 
ani jiné překážky a vyžadovat splnění podmínek, které nejsou pro proces uzavření smlouvy 
o přístupu nezbytně nutné, nejsou nutné pro řádné poskytování elektronických komunikačních 
služeb na základě smlouvy o přístupu a které nejsou běžné pro uzavíraní komerční dohody. 
Držitel přídělu v pásmu 700 MHz se zaváže k poskytnutí přístupu, který umožní Zájemci 
o přístup poskytování nezávislých a celoplošných služeb elektronických komunikací 
v rozsahu, kvalitě a s geografickým pokrytím území a obyvatelstva České republiky, které 
nejsou horší než rozsah, kvalita a geografické pokrytí území a obyvatelstva České republiky 
služeb vysokorychlostního přístupu k internetu poskytovaných příslušným Držitelem přídělu 
v pásmu 700 MHz nebo v nižším rozsahu, kvalitě a s nižším geografickým pokrytím území 
a obyvatelstva České republiky, pokud jsou služby takto specifikovány a požadovány 
Zájemcem o přístup. Držitel přídělu v pásmu 700 MHz se zavazuje jednat se Zájemci o přístup 
bez ohledu na rozsah vlastní infrastruktury a provozních systémů Zájemce o přístup 
provozovaných pro účely přístupu a pro účely poskytování maloobchodních a/anebo 
velkoobchodních služeb poskytovaných Zájemcem o přístup na základě smlouvy o přístupu, 
mimo jiné s (potenciálními) virtuálními mobilními operátory (MVNO), ať už s MVNE, Full MVNO 
či MVNO s menším podílem vlastní infrastruktury a provozních systémů. 
Držitel přídělu v pásmu 700 MHz se zaváže stanovit velkoobchodní ceny služby 
poskytovaných v pásmu 700 MHz poskytovaných na základě smlouvy o přístupu v souladu 
s metodikou ke stanovování cen na základě principu zákazu stlačování marží 34 zveřejněnou 
Úřadem.  Účelem stanovení cen na základě metodiky dle předchozí věty je, aby odpovídaly 
rozsahu infrastruktury provozované Držitelem přídělu v pásmu 700 MHz a využívané 
Zájemcem o přístup pro účely jím poskytovaných služeb a aby nepůsobily jako překážka 

                                                
 
33 Metodika byla předmětem samostatné konzultace a je dostupná zde: https://www.ctu.cz/zverejneni-metodickeho-
postupu-pro-vypocet-nakladu-sluzeb-narodniho-roamingu-ppdr-ve-verejne-mobilni  
34 Aktuální verze této metodiky je dostupná na http://www.ctu.cz/cs/download/ostatni/ 
cenove_vyhodnocovani_postup_ctu_cj_ctu-43738_2011-611.pdf 

https://www.ctu.cz/cs/download/ostatni/cenove_vyhodnocovani_postup_ctu_cj_ctu-43738_2011-611.pdf
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rozvoje konkurence a aby Zájemcům o přístup, kteří jsou stejně efektivní jako příslušný Držitel 
přídělu v pásmu 700 MHz, umožňovaly poskytování služeb, které jsou předmětem 
velkoobchodní nabídky na podřazeném trhu nebo podřazených trzích za podobných podmínek 
jako příslušný Držitel přídělu v pásmu 700 MHz. 
Za účelem splnění závazku velkoobchodní nabídky se Držitel přídělu v pásmu 700 MHz 
zaváže vypracovat a příslušným způsobem uveřejnit dvě závazné referenční nabídky na 
přístup k síti ve formě, rozsahu a s náležitostmi stanovenými na základě ustanovení § 82 odst. 
4 Zákona35.  
Držitel přídělu v pásmu 700 MHz se zavazuje vypracovat referenční nabídku v rozsahu 
velkoobchodních služeb poskytovaných tímto Držitelem přídělu v pásmu 700 MHz Zájemci o 
přístup, odpovídajícímu subjektu typu Full MVNO.  
Držitel přídělu v pásmu 700 MHz se dále zavazuje vypracovat referenční nabídku v rozsahu 
velkoobchodních služeb poskytovaných tímto Držitelem přídělu v pásmu 700 MHz Zájemci o 
přístup, odpovídajícímu subjektu typu Light MVNO. Tato referenční nabídka bude zahrnovat 
služby poskytované prostřednictvím související síťové infrastruktury vč. příslušných servisních 
platforem a řídících systému, služby roamingu a VAS, managementu SIM karet, zákaznického 
billingu (post-paid) včetně nástrojů self-care a komunikační rozhraní (API).   
Rozsah a podmínky poskytování velkoobchodních služeb uvedených v referenčních 
nabídkách, musí umožnit Zájemcům o přístup poskytovaní služeb vysokorychlostního přístupu 
k internetu ze strany Zájemců o přístup ve stejném rozsahu jako je rozsah těchto služeb 
poskytovaných Držitelem přídělu v pásmu 700 MHz. 
Bez ohledu na rozsah referenčních nabídek mohou Zájemci o přístup požádat i o jiný (vč. širší) 
rozsah velkoobchodních služeb vyžadující různý podíl vlastní infrastruktury a provozních 
systémů na straně Zájemce o přístup.   
Držitel přídělu v pásmu 700 MHz se zaváže uveřejnit referenční nabídky v požadovaném 
rozsahu nejpozději ke dni, kdy Držitel přídělu v pásmu 700 MHz zahájí poskytování 
komerčních služeb prostřednictvím sítí s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz.  
Pokud ve výše uvedené lhůtě nebudou Držiteli přídělu v pásmu 700 MHz ještě známy některé 
technické parametry referenčních nabídek, zavazuje se Držitel přídělu v pásmu 700 MHz 
zveřejnit referenční nabídky na základě rozumných předpokladů. Držitel přídělu v pásmu 
700 MHz se zaváže v referenčních nabídkách uvést úplný seznam takových údajů, které musí 
Zájemce o přístup spolu s žádostí o uzavření smlouvy na základě referenčních nabídek 
předložit, aby Držitel přídělu v pásmu 700 MHz mohl doplnit referenční nabídky na kompletní 
návrh smlouvy respektující parametry uvedené Zájemcem o přístup. Držitel přídělu v pásmu 
700 MHz se zaváže takový kompletní návrh smlouvy předložit každému Zájemci o přístup 
nejpozději do 3 měsíců od předložení žádosti Zájemce o přístup obsahující veškeré údaje 
vyžadované v referenčních nabídkách. V případě, že žádost Zájemce o přístup nebude 
obsahovat všechny náležitosti požadované v relevantní referenční nabídce, vyzve Držitel 
přídělu v pásmu 700 MHz Zájemce o přístup k doplnění žádosti. V takovém případě se 
tříměsíční lhůta přerušuje okamžikem doručení výzvy Zájemci o přístup a její běh pokračuje 
od okamžiku doručení doplněné žádosti Držiteli přídělu v pásmu 700 MHz. 
V případě, že Zájemce předloží žádost o poskytnutí přístupu v rozsahu, který neodpovídá ani 
jedné referenční nabídce (Full MVNO a Light MVNO, viz výše), zavazuje se Držitel přídělu v 
pásmu 700 MHz předložit takovému Zájemci o přístup kompletní návrh smlouvy nejpozději do 
3 měsíců od předložení žádosti Zájemce o přístup; rozsah požadovaných údajů, které musí 
Zájemce o přístup předložit v rámci žádosti odpovídá přiměřeně rozsahu údajů požadovaných 
v referenčních nabídkách pro Full MVNO a Light MVNO.    

                                                
 
35 Konkrétní podmínky referenční nabídky jsou stanoveny v opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12 ve 
znění po změnách provedených opatřeními obecné povahy č. OOP/7/01.2006-1 a č. OOP/7/07.2011-10. 



Příloha č.1 Telekomunikačního věstníku č. 8/2020, str. 688

Vyhlášení výběrového řízení Strana 48 

Držitel přídělu v pásmu 700 MHz se zaváže uzavřít smlouvu o přístupu na dobu účinnosti 
v délce minimálně 2 let, pokud Zájemce a Držitel přídělu nedohodnou na kratší době účinnosti. 
Pokud by tato minimální délka smlouvy překračovala dobu trvání závazku Držitele přídělu 
v pásmu 700 MHz, zavazuje se Držitel přídělu v pásmu 700 MHz uzavřít smlouvu s dobou 
účinnosti minimálně do konce doby trvání jeho závazku, pokud se strany nedohodnou na době 
účinnosti delší.  
Držitel přídělu v pásmu 700 MHz se zaváže zajistit, že referenční nabídky a smlouvy o přístupu 
uzavřené na jejím základě budou po celou dobu trvání smluvního vztahu splňovat podmínky 
a požadavky (včetně cenových) závazku velkoobchodní nabídky dle této kapitoly 
8.2 Vyhlášení.  
Držitel přídělu v pásmu 700 MHz se zaváže bez odůvodnění, tj. bez objektivně 
ospravedlnitelných důvodů, nediskriminovat mezi jednotlivými Zájemci o přístup dle tohoto 
závazku. 
Držitel přídělu v pásmu 700 MHz se zaváže informovat Úřad písemně o každé žádosti 
o poskytnutí přístupu formou velkoobchodní nabídky, a o základních parametrech každé 
žádosti, a to do 15 pracovních dnů ode dne obdržení příslušné žádosti. Držitel přídělu v pásmu 
700 MHz se zaváže průběžně, nejméně však jednou za měsíc, písemně informovat Úřad 
o vývoji jednání o poskytnutí přístupu. Tímto závazkem nebudou dotčeny ostatní oznamovací 
povinnosti těchto subjektů vůči Úřadu. Informace poskytované podle tohoto odstavce 
nemohou být Úřadu odepřeny s ohledem na jejich důvěrnou povahu. 
Úřad upřednostňuje, aby byly smlouvy o přístupu uzavírány na základě obchodního jednání. 
Případný spor ohledně souladu návrhu smlouvy o přístupu s relevantní referenční nabídkou 
nebo s podmínkami Závazku velkoobchodní nabídky je Úřad připraven na žádost stran sporu 
rozhodnout postupem dle ustanovení § 127 Zákona. V případě, že bude rozhodovat spor 
ohledně souladu výše velkoobchodních cen s podmínkami Závazku velkoobchodní nabídky, 
bude Úřad postupovat podle metodiky   36 ke stanovování cen na základě principu zákazu 
stlačování marží. 
Porušení Závazku velkoobchodní nabídky bude považováno za nesplnění povinností 
stanovených rozhodnutím o udělení přídělu ve smyslu § 22b odst. 1 písm. b) Zákona. Zjistí-li 
Úřad porušení Závazku velkoobchodní nabídky, vyzve příslušného Držitel přídělu v pásmu 
700 MHz ke zjednání nápravy ve smyslu § 114 Zákona. Pokud příslušný Držitel přídělu 
v pásmu 700 MHz nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené Úřadem dle § 114 Zákona, bude 
předseda Rady Úřadu postupovat dle § 22b Zákona. Tímto nejsou dotčena práva Úřadu 
na využití dalších zákonných nástrojů. 

8.3 Závazky PPDR (700 MHz) 
Úřad stanovuje pro potřeby krizové komunikace Složek PPDR následující závazky:  

a) závazek Prioritního BB-PPDR dle kapitoly 8.3.1 Vyhlášení a 

b) závazek Národního roamingu pro PPDR dle kapitoly 8.3.2 Vyhlášení.  
Společná ustanovení pro závazky PPDR jsou stanovena v kapitole 8.3.3 Vyhlášení. 

                                                
 
36 Aktuální verze této metodiky je dostupná na https://www.ctu.cz/postup-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-pri-
vyhodnocovani-nabidek-vertikalne-integrovanych-operatoru 
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8.3.1  Závazek Prioritního BB-PPDR 

8.3.1.1 Obsah závazku Prioritního BB-PPDR 
Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR převezme po dobu platnosti svého přídělu 
rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz závazek následujícího plnění („Prioritní BB-PPDR“) pro 
účely stanovené v kapitole 8.3.3.1 Vyhlášení: 

a) na požadavek Oprávněného zájemce o PPDR poskytnout Oprávněnému zájemci 
o PPDR přístup k sítím provozovaným Povinným poskytovatelem prioritního BB-PPDR 
s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz pro zajištění služeb Prioritního 
BB-PPDR minimálně v rozsahu definovaném v kapitolách 8.3.1.3 a 8.3.1.4 Vyhlášení 
se zajištěním interoperability s jádrem sítě BB-PPDR sítě Oprávněného zájemce 
o PPDR a se zajištěním podpory řízení provozu Oprávněným zájemcem o PPDR. 
Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR je oprávněn přístup k síti rozšířit i o sítě 
provozované na rádiových kmitočtech v pásmu 800 MHz za podmínky, že využitím 
takové sítě nebude omezena kompatibilita koncových zařízení Oprávněného zájemce; 
a   

b) na požadavek Oprávněného zájemce o PPDR zajistit pokrytí hraničních přechodů 
definovaných v kapitole 5 Přílohy 4 Vyhlášení; a 

c) v dobré víře jednat o pokrytí dalších území, lokalit a objektů, které nejsou jmenovitě 
uvedeny v kapitole 5 Přílohy 4 Vyhlášení a jsou nad rámec uložených rozvojových 
kritérií dle kapitoly 7.5 Vyhlášení. Za jednání v dobré víře nebude pro účely plnění 
závazku považováno jednání, kdy Povinný poskytovatel prioritního PPDR odmítne 
požadavek Oprávněného zájemce o PPDR na pokrytí dalších území, lokalit a objektů, 
které nejsou jmenovitě uvedeny v kapitole 5 Přílohy 4 Vyhlášení bez přiměřeného 
odůvodnění takového odmítnutí. 

Přístupem pro účely závazku Prioritního BB-PPDR se rozumí přístup k sítím elektronických 
komunikací odpovídající architektonickému modelu s S1/S1 flex rozhraním dle technické 
specifikace 3GPP/ETSI37 ve scénáři MOCN, popř. GWCN dle technické specifikace 
3GPP/ETSI38, nebo adekvátnímu modelu dle novější technické specifikace. 
Pokrytím pro účely tohoto závazku Prioritního BB-PPDR se rozumí provozování veřejných sítí 
elektronických komunikací s využitím rádiových kmitočtů uvedených v bodu a) výše.  
Pokrytí v blízkosti státních hranic a hraničních přechodů podléhá podmínkám  
a pravidlům a je omezeno limity přípustnými dle mezinárodních smluv, kterými je Česká 
republika vázána, a vyplývajícím z dohod uzavřených mezi Úřadem a telekomunikačními 
správami sousedních zemí o koordinaci rádiových kmitočtů na státní hranici, zejména ve 
vztahu ke škodlivým interferencím a výkonu v hraničních oblastech (maximální intenzitě 
elektromagnetického pole). Rozsah pokrytí může být omezen s ohledem na požadavky a 
omezení vyplývající z těchto mezinárodních smluv, dohod a dalších souvisejících dokumentů.   
Závazek pokrytí hraničních přechodů definovaných v kapitole 5 Přílohy 4 Vyhlášení se 
neuplatní v případě, že:   

                                                
 
37 https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/123500_123599/123501/15.08.00_60/ts_123501v150800p.pdf  
38 https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138400_138499/138401/15.07.00_60/ts_138401v150700p.pdf  
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a) vybudování sítě v dané lokalitě by bylo v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy 
(např. ochranná pásma) nebo v rozporu s aplikovatelným správním rozhodnutím 
či jiným správním aktem; a/nebo  

b) ke splnění požadavku na pokrytí bude nezbytná součinnost či souhlas třetí strany 
(např. vlastníci pozemků či jiných objektů) a taková třetí strana součinnost či souhlas 
odepře.  

V případech dle bodu a) výše je Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR povinen předložit 
Oprávněnému zájemci o PPDR správní rozhodnutí nebo správní akt, na základě, kterého není 
možné realizovat požadavek na pokrytí, případně doložit analýzu prokazující rozpor 
s aplikovatelnými právními předpisy. V případech dle bodu b) výše je Povinný poskytovatel 
prioritního BB-PPDR povinen doložit, že o poskytnutí součinnosti či souhlasu požádal 
relevantní třetí stranu a třetí strana na požadavek po dobu nejméně 30 dní nereagovala nebo 
souhlas či součinnost odepřela či neposkytla. V obou případech dle bodů a) a b) výše je 
Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR povinen Oprávněnému zájemci o PPDR předložit 
analýzu dopadu na požadavek pokrytí a návrh alternativního řešení, kterým bude požadavek 
na pokrytí úplně nebo alespoň částečně splněn.  

8.3.1.2 Ověřování pokrytí   
Plnění závazku pokrytí hraničních přechodů definovaných v kapitole 5 Přílohy 4 Vyhlášení 
bude ověřováno Úřadem dle Přílohy 5 Vyhlášení. 

8.3.1.3 Rozsah služeb Prioritního BB-PPDR 
Povinný Poskytovatel prioritního BB-PPDR umožní prostřednictvím své rádiové přístupové sítě 
poskytovat Oprávněnému zájemci o PPDR následující služby a funkcionality v rozsahu a za 
technických podmínek vycházejících z verze standardu 3GPP implementované v sítí 
Povinného poskytovatele prioritního BB-PPDR, minimálně však v technologickém Standardu 
5G39, včetně zejména relevantních částí standardu definujících standardy PPDR a 
souvisejících služeb: 

a) širokopásmové datové služby pro mobilní krizovou komunikaci a hlasové služby 
poskytované prostřednictvím širokopásmového připojení pro mobilní krizovou 
komunikaci, zejména  

1) Služby „Push to Talk“ pro potřeby řešení krizových situací (Mission Critical Push 
to Talk - MCPTT), 

2) přenos videa pro potřeby řešení krizových situací (Mission Critical Video – 
MCV), 

3) přenos dat pro potřeby řešení krizových situací (Mission Critical Data – MCD), 
4) MCX (Mission Critical Common Functionalities) včetně zajištění eMBMS 

(evolved Multimedia Broadcast Multicast Services),  
5) IOPS (Isolated E-UTRAN Operation for Public Safety), 
6) QPP (QoS, priority, pre-emption, access-class barring) a eMPS (enhanced 

Multimedia Priority Service), 
7) LCS (Location Based Services), 
8) PWS (Public Warning System) využívající CBS (Cell Broadcast Service), 
9) vyšší vysílací výkon HPUE (High Power User Equipment), 
10) komunikace v přímém režimu ProSe (Proximity Services), a 

 
b) standardní rozsah služeb poskytovaných Povinným poskytovatelem prioritního 

BB-PPDR svým komerčním uživatelům prostřednictvím sítí, které jsou dostupné 
prostřednictvím závazku Prioritního BB-PPDR. 

                                                
 
39 Pro vyloučení pochybností se v tomto případě myslí Standardem 5G rozsah služeb krizové komunikace 
definovaných v 3GPP/ETSI standardech v release 15 a aktuálnějších.  
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Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR nijak neomezí účel, rozsah (vč. území), kvalitu 
a skladbu služeb poskytovaných Oprávněnému zájemci o PPDR prostřednictvím přístupu 
v porovnání se službami nabízenými ostatním uživatelům na bázi technologií 4G a/nebo 5G. 
Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR je oprávněn omezit rozsah některé služby, pokud 
by její poskytování v plném rozsahu bylo v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy. 

8.3.1.4 Prioritní provoz 
Povinný poskytovatel prioritního PPDR zajistí prioritní provoz PPDR komunikace v síti 
elektronických komunikací, ke které získá Oprávněný zájemce o PPDR přístup prostřednictvím 
závazku Prioritního BB-PPDR. V rámci prioritního provozu bude Povinný poskytovatel 
prioritního BB-PPDR poskytovat všechny služby podle kapitoly 8.3.1.3 Vyhlášení 
Oprávněnému zájemci o PPDR s nejvyšší prioritou v souladu s konceptem QPP tak, aby tyto 
služby pro uživatele specifikované Oprávněným zájemcem o PPDR měly za všech okolností 
přednost před poskytováním komerčních služeb ostatním uživatelům. V případě, 
že Oprávněný zájemce o PPDR specifikuje různé úrovně priority provozu pro různé skupiny 
jím definovaných uživatelů, bude úroveň priority poskytování služeb, které jsou předmětem 
závazku Prioritního BB-PPDR stanovena v souladu se specifikací Oprávněného zájemce 
o PPDR. Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR bude plnit další povinnosti v souvislosti 
s prioritizací provozu vyplývající z aplikovatelných právních předpisů. 

8.3.2 Závazek národního roamingu pro PPDR 
Držitel přídělu v pásmu 700 MHz převezme závazek národního roamingu pro účel stanovený 
v kapitole 8.3.3.1 Vyhlášení dle podmínek stanovených v této kapitole 8.3.2 Vyhlášení 
(„Národní roaming pro PPDR“) 
Držitel přídělu v pásmu 700 MHz poskytne po dobu platnosti přídělu Oprávněnému zájemci 
o PPDR formou národního roamingu přístup k veřejným komunikačním sítím provozovaných 
Držitelem přídělu v pásmu 700 MHz za využití minimálně všech rádiových kmitočtů 
v kmitočtových pásmech 700 MHz a 800 MHz, které Držitel přídělu v pásmu 700 MHz je nebo 
bude oprávněn využívat kdykoli v průběhu doby platnosti jeho přídělu rádiových kmitočtů 
v pásmu 700 MHz.  
V rámci Národního roamingu pro PPDR Držitel přídělu v pásmu 700 MHz poskytne přístup 
k těmto veřejným komunikačním sítím v rozsahu tzv. „Full-MVNO“ s architektonickým 
roamingovým modelem s S8 rozhraním, Home Routed Roaming definovaným dle technické 
specifikace 3GPP/ETSI, nebo adekvátnímu modelu dle novější technické specifikace. 
Držitel přídělu v pásmu 700 MHz poskytne Národní roaming pro PPDR na svých sítích 
elektronických komunikací bez jakýchkoli územních či kvalitativních omezení. Držitel přídělu 
v pásmu 700 MHz nebude nijak omezovat účel, rozsah, kvalitu a skladbu služeb 
poskytovaných Oprávněnému zájemci o PPDR v porovnání se službami nabízenými ostatním 
uživatelům na bázi technologií 4G a/nebo 5G.  
Závazek Národního roamingu pro PPDR se neaplikuje na Povinného poskytovatele prioritního 
BB-PPDR dle kapitoly 8.3.1 Vyhlášení po dobu, kterou Povinný poskytovatel prioritního 
BB-PPDR poskytuje Prioritní BB-PPDR.  

8.3.3 Společná ustanovení pro závazky PPDR 
Společná ustanovení v této kapitole 8.3.3 Vyhlášení se vztahují na závazek Prioritního 
BB-PPDR dle kapitoly 8.3.1 Vyhlášení i na závazek Národního roamingu pro PPDR dle 
kapitoly 8.3.2 Vyhlášení.  

8.3.3.1 Účel závazků PPDR  
Účelem závazků PPDR dle této kapitoly 8.3.3 Vyhlášení je zajištění mobilní krizové 
komunikace Složek PPDR.  
Za mobilní krizovou komunikaci se považuje komunikace prostřednictvím neveřejné mobilní 
sítě elektronických komunikací za účely stanovenými v § 3 zákona č. 239/2000 Sb., 
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o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (zákon o IZS), § 1 odst. 1 
zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 2 
zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 1 odst. 2 zákona 553/1991 Sb., o obecní 
policii, § 4 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, § 2 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální 
inspekci bezpečnostních sborů a § 2 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách 
České republiky. 
Maximální počet aktivních koncových zařízení Oprávněného zájemce o PPDR nesmí překročit 
200 000, pokud smlouvou s Povinným poskytovatelem prioritního BB-PPDR a/nebo Držitelem 
přídělu v pásmu 700 MHz nebude upraveno jinak. 
Oprávněný zájemce o PPDR nesmí využít závazky PPDR dle kapitoly 8.3 Vyhlášení k jinému 
účelu nebo pro vyšší počet aktivních koncových zařízení, pokud smlouvou s Povinným 
poskytovatelem prioritního BB-PPDR a/nebo Držitelem přídělu v pásmu 700 MHz nebude 
upraveno jinak. 

8.3.3.2 Způsob plnění závazků PPDR   
Pro účely plnění závazků PPDR se Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR a Držitel přídělu 
v pásmu 700 MHz zavazují, mimo jiné, podat nabídku ve výběrovém řízení vypsaném 
Oprávněným zájemcem o PPDR a poskytovat služby na základě plnění závazků PPDR.  

a) Závazek podat nabídku  
Závazky PPDR zahrnují závazek Povinného poskytovatele prioritního BB-PPDR a Držitele 
přídělu v pásmu 700 MHz zúčastnit se v dobré víře  

(i) v rámci závazku Prioritního BB-PPDR výběrového řízení na základě veřejné 
zakázky vypsané Oprávněným zájemcem o PPDR na zabezpečení Prioritního 
BB-PPDR, a 

(ii) v rámci závazku Národního roamingu pro PPDR výběrového řízení na základě 
veřejné zakázky vypsané Oprávněným zájemcem o PPDR na zabezpečení 
Národního roamingu pro PPDR,  

zejména pak podat nabídku v rámci obou výběrových řízení nejméně v rozsahu a za 
podmínek stanovených ve Vyhlášení, jednat v dobré víře s Oprávněným zájemcem 
o PPDR o uzavření smlouvy a uzavřít s Oprávněným zájemcem o PPDR smlouvu 
na zabezpečení Prioritního BB-PPDR a smlouvu na zabezpečení Národního roamingu 
pro PPDR za podmínek stanovených tímto Vyhlášením, případně za podmínek 
výhodnějších pro Oprávněného zájemce o PPDR či Povinným poskytovatelem prioritního 
BB-PPDR a/nebo Držitelem přídělu v pásmu 700 MHz i Oprávněným zájemcem o PPDR 
písemně odsouhlasených jako přípustná odchylka od Vyhlášení.  
Závazek podat nabídku ve výběrovém řízení na zajištění Prioritního BB-PPDR trvá do 
30.6.2027. 
Nabídky dle závazků PPDR musí umožnit stranám uzavřít smlouvu nejméně na dobu 
účinnosti odpovídající platnosti přídělu v pásmu 700 MHz získaného v tomto Výběrovém 
řízení Povinným poskytovatelem prioritního BB-PPDR a/anebo Držitelem přídělu v pásmu 
700 MHz ve vztahu k závazku Národního roamingu pro PPDR. 
Nestanoví-li Oprávněný zájemce o PPDR v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku 
jinak, Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR a/nebo Držitel přídělu v pásmu 700 MHz 
učiní Oprávněnému zájemci o PPDR závaznou nabídku na přístup k síti v obdobné formě, 
rozsahu a s obdobnými náležitostmi stanovenými pro referenční nabídku opatřením 
obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12 ve znění pozdějších změn, které Úřad vydal 
na základě ustanovení § 82 odst. 4 Zákona.  
Závazné nabídky pro splnění závazků PPDR dle kapitoly 8.3 Vyhlášení budou učiněny ve 
lhůtách dle zadávací dokumentace veřejných zakázek vyhlášených Oprávněným 
zájemcem o PPDR. 
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V případě, že v době podání nabídky nebudou ještě známy některé technické parametry, 
Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR a/nebo Držitel přídělu v pásmu 700 MHz podá 
nabídku na základě rozumných předpokladů.  
Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR a/nebo Držitel přídělu v pásmu 700 MHz 
nebude Oprávněnému zájemci o PPDR klást v procesu veřejných zakázek, jednání 
o uzavření smlouvy či následného plnění smlouvy na základě závazků PPDR žádné 
administrativní, právní ani jiné překážky a vyžadovat splnění podmínek, které nejsou 
pro uzavření smlouvy či plnění závazku nezbytně nutné, nejsou nutné pro řádné 
poskytování elektronických komunikačních služeb na základě smlouvy a které nejsou 
běžné pro uzavíraní komerční dohody. Tento závazek neomezuje práva kterékoliv ze 
stran na ochranu svých práv dle aplikovatelných právních předpisů.  

b) Povinnost poskytovat služby na základě závazků PPDR  
V případě, že bude mezi Oprávněným zájemcem o PPDR a Povinným poskytovatelem 
prioritního BB-PPDR a/nebo Držitelem přídělu v pásmu 700 MHz uzavřena smlouva 
či smlouvy za účelem poskytování Prioritního BB-PPDR a/nebo Národního roamingu 
pro PPDR, bude Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR a/nebo Držitel přídělu 
v pásmu 700 MHz plnit závazek Prioritního BB-PPDR a/nebo závazek Národního 
roamingu pro PPDR dle uzavřené smlouvy či smluv, v rozsahu, ve kterém tato smlouva 
či smlouvy upravují povinnosti dle podmínek tohoto Výběrového řízení. Porušení 
povinnosti plnit závazky PPDR bude vymáháno v souladu s aplikovatelnými právními 
předpisy, jak je uvedeno v kapitole 8.3 Vyhlášení. 
Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR a Držitel přídělu v pásmu 700 MHz zahájí 
poskytování služeb dle závazků PPDR nejpozději do jednoho roku od uzavření smlouvy 
s Oprávněným zájemcem o PPDR upravující plnění povinností dle jednotlivých závazků. 
Lhůta pro splnění povinnosti pokrytí dle kapitoly 8.3.1.1 písm. b) je dva roky od uzavření 
smlouvy s Oprávněným zájemcem o PPDR zahrnující požadavek pokrytí, pokud není 
s Oprávněným zájemcem o PPDR dohodnuto jinak.  
Součástí plnění závazků PPDR není a Úřad nebude posuzovat plnění smluvních ujednání 
sjednaných mezi Povinným poskytovatelem prioritního BB-PPDR a/anebo Držitelem 
přídělu v pásmu 700 MHz a Oprávněným zájemcem o PPDR odchylně nebo nad rámec 
obsahu závazků PPDR dle kapitoly 8.3 Vyhlášení. 

8.3.3.3 Cenové podmínky 
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jednotkové ceny za poskytování služeb 
specifikovaných v kapitole 8.3.1 a 8.3.2 Vyhlášení na základě závazků PPDR nesmí 
přesahovat jednotkové ceny služeb zahrnující efektivně vynaložené náklady, které 
Stávajícímu operátorovi vzniknou v důsledku poskytování těchto služeb, přiměřený zisk 
zohledňující návratnost vloženého kapitálu se zohledněním podnikatelského rizika.  
Jednotkové ceny služeb musí vycházet z metodiky dlouhodobých přírůstkových nákladů 
LRAIC+ zohledňující návratnost vloženého kapitálu před zdaněním dle aktuální hodnoty 
WACC , která je stanovena Úřadem v opatření obecné povahy č. OOP/4 v platném znění32 
a zároveň z následujících principů: 

• optimalizace bude typu „Scorched Node“, tzn. bude zohledněna reálná topologie 
sítě Stávajícího operátora v daném roce (reálný počet uzlů a jejich vystrojení); 

• bude umožněno doplnění inkrementálního nákladu na aktivní technologii u lokalit 
s vysokým vytížením kapacity pro technologii 4G a 5G;  

• v případě, že je relevantní, musí nákladová kalkulace zohledňovat vedle 
funkcionality národního roamingu i funkcionalitu národního roamingu pro 
PPDR funkcionalitu požadovaného pokrytí v závazku Prioritního BB-PPDR; 

• celkové náklady (odpovídající současnému vystrojení sítě, navýšené 
o inkrementální náklady u lokalit s vysokým vytížením kapacity pro technologii 4G 
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a 5G a zohledňující funkcionalitu PPDR) budou kalkulovány se zohledněním 
očekávaného vývoje v následujícím období (tedy minimálně jeden rok); 

• bude zohledněna kapacitní optimalizace na úrovni backhaulu; 
• aktiva nezbytná k poskytování služby budou definována metodou MEA (Modern 

Equivalent Asset) a k ocenění bude využita jejich současná kupní hodnota (v 
případě, že současná kupní hodnota není k dispozici, bude využito průměrné 
hodnoty z účetnictví za poslední tři roky, případně za nejkratší možné období delší 
než tři roky, za které jsou data k dispozici);  

• ekonomické odpisy budou stanoveny s využitím metody modifikované (upravené) 
nakloněné anuity, která je definována níže vzorcem, kde: 
o Ct=1 jsou roční kapitálové náklady; 

o It=0 hodnota aktiva na začátku období; 

o r je cena kapitálu (WACC); 

o i je roční změna ceny aktiva; 

o u je průměrný čas potřebný k vytvoření aktiva; 

o n je životnost aktiva; 

• pro alokaci nákladů bude využita metodika ABC (Activity Based Costing), která 
zohledňuje příčinnou souvislost mezi vznikem nákladu a cílovým nákladovým 
objektem (tedy ve výsledku poskytovanou službou); 

• velkoobchodní procesní náklady a odpovídající podíl společných a režijních 
nákladů budou alokovány pomocí tzv. přirážky (metoda EPMU neboli Equi-
Proportional Mark-Up); 

• pokud je relevantní, zohlední se v rámci nákladové kalkulace sdílení 
MORAN/MOCN včetně zohlednění nákladové alokace do služby Prioritní BB-
PPDR; 

• výsledné jednotkové náklady kalkulované v závazku národního roamingu 
a závazku PPDR musí zohledňovat požadované zastoupení jednotlivých 
technologií (2G, 3G, 4G, 5G) a jednotlivých geotypů; 

• v rámci nákladové kalkulace nesmí docházet ke dvojímu započítání jakéhokoliv 
provozu nebo nákladu. 

Nad rámec jednotkových cen je Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR a Držitel přídělu 
v pásmu 700 MHz za služby zahrnuté v závazku PPDR oprávněn účtovat i přiměřené 
jednorázové náklady za zřízení služby odpovídající skutečně vynaloženým nákladům 
nepřekračujícím obvyklou výši.  
Velkoobchodní jednotkové ceny za poskytování služeb na základě těchto závazků PPDR musí 
být po uzavření smlouvy pravidelně přepočítávány v souladu s výše popsanou metodikou, a 
to následujícím postupem, pokud se strany nedohodnou jinak: Oprávněný zájemce o PPDR 
předloží do 30. července daného kalendářního roku aktualizovaný plán provozu pro příští 
kalendářní rok.  Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR a/nebo Držitel přídělu v pásmu 700 
MHz přepočítá velkoobchodní jednotkové ceny se zohledněním aktualizovaného plánu 
provozu Oprávněného zájemce o PPDR a se zohledněním aktualizace hodnot ostatních 
vstupů do nákladové kalkulace, a předloží návrh dodatku smlouvy aktualizující velkoobchodní 
jednotkové ceny Oprávněnému zájemci o PPDR do 30. září daného kalendářního roku, a to 
s tím, že aktualizované ceny se uplatní od 1. ledna následujícího kalendářního roku. 
Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR a Držitel přídělu v pásmu 700 MHz doloží 
Oprávněnému zájemci o PPDR nákladovou orientaci ceny v nabídce dle kapitoly 8.3.3.2 písm. 
a) Vyhlášení a následně aktualizovaných cen v souladu s principy stanovenými v této kapitole 
8.3.3.3 Vyhlášení.  
V případě sporu o ceny mezi Oprávněným zájemcem o PPDR a Povinným poskytovatelem 
prioritního BB-PPDR a/anebo Držitelem přídělu v pásmu 700 MHz se každá ze stran může 
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obrátit na Úřad, který určí maximální výši nákladově orientované ceny za služby dle závazků 
PPDR v souladu s principy stanovenými v této kapitole 8.3.3.3 Vyhlášení. 
Za účelem rozhodování sporů podle § 127 Zákona a ověřování plnění a dodržování povinností 
stanovených v rozhodnutí o udělení přídělu v souladu s § 114 a § 22b odst. 1 písm. a) nebo 
b) Zákona ve věci souladu výše velkoobchodních jednotkových cen nabízených či účtovaných 
za poskytování služeb, které jsou předmětem závazků PPDR, včetně aktualizací těchto cen, 
s výše popsanými principy nákladové orientace bude Úřad postupovat podle Úřadem vydané 
metodiky určování nákladově orientovaných velkoobchodních jednotkových cen pro účely 
závazku národního roamingu a závazků PPDR33. 

8.4 Závazek refarmingu (3400–3600 MHz) 

8.4.1 Refarming kmitočtového pásma 3400–3800 MHz 
Žadatelé berou na vědomí, že cílem Úřadu v rámci tohoto Výběrového řízení je zajistit účelné 
využívání rádiových kmitočtů nejen v pásmu 3400–3600 MHz, ale také v celém kmitočtovém 
pásmu 3400–3800 MHz umožněním scelení přídělů rádiových kmitočtů jednotlivých držitelů 
přídělu v rámci celého kmitočtového pásma 3400–3800 MHz.  
K zajištění tohoto cíle Úřad stanovil pro Držitele přídělů vydaných na základě výběrového 
řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických 
komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz ze dne 27. března 2017 závazek 
refarmingu, aby po vydání přídělů v pásmu 3600–3800 MHz a na základě tohoto Výběrového 
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. 

8.4.2 Povinnost podat žádost o změnu přídělu na Výzvu 
Každý Žadatel se zavazuje, pro případ, že se stane držitelem přídělu v pásmu 3400-3600 
MHz, na Výzvu Úřadu, v souladu s § 22a Zákona nebo s obdobným ustanovením Zákona 
účinným v době vydání Výzvy umožňujícím držiteli přídělu požádat o změnu přídělu, podat 
Úřadu nejpozději do 60 dnů ode dne doručení Výzvy, úplnou žádost o změnu svého přídělu 
rádiových kmitočtů vydaného na základě tohoto Výběrového řízení splňující veškeré zákonné 
náležitosti a splňující obsahové náležitosti popsané dále v této kapitole 8.4 Vyhlášení.  
Úřad připouští možnost dohody všech držitelů přídělů rádiových kmitočtů v pásmu 3400–
3800 MHz na konkrétním umístění svých celistvých úseků rádiových kmitočtů. Všichni držitelé 
přídělů rádiových kmitočtů v pásmu 3400–3800 MHz v takovém případě musí společnou 
Dohodu o cílovém rozdělení předložit Úřadu jako přílohu každé žádosti o změnu přídělu dle 
této kapitoly 8.4 Vyhlášení. Lhůta pro podání žádosti podle tohoto závazku tímto zůstává 
nedotčena. 
Obsahem žádostí podle tohoto závazku bude změna specifikace rádiových kmitočtů tak, aby 
specifikace rádiových kmitočtů odpovídala Dohodě o cílovém rozdělení nebo 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 doručením Výzvy. 
Žadatelé se dále zavazují učinit v rámci řízení o svých žádostech dle tohoto závazku veškeré 
kroky a opatření a poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby Úřad mohl 
žádostem pravomocným rozhodnutím vyhovět a změnit příděly rádiových kmitočtů jednotlivých 
držitelů přídělů v pásmu 3400–3800 MHz tak, jak je uvedeno výše.  
Žadatelé se zavazují ukončit využívání rádiových kmitočtů, které jim po nabytí právní moci 
rozhodnutí Úřadu o změně přídělu rádiových kmitočtů nebudou nadále přiděleny ke dni právní 
moci rozhodnutí o změně přídělu. Další využívání po dobu nutnou k přeladění rádiové sítě je 
možné pouze se souhlasem nového držitele přídělu předmětných rádiových kmitočtů. 
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8.4.3 Postup při refarmingu 
Úřad je oprávněn vyzvat Držitele přídělů v pásmu 3400–3800 MHz k podání žádosti dle 
kapitoly 8.4.2 Vyhlášení v případě, že budou splněny následující podmínky:  

• využití pásma 3400–3800 MHz podléhá harmonizačním záměrům Evropské unie 
na využívání rádiového spektra; a zároveň 

• Úřad pravomocně rozhodl o vydání všech přídělů rádiových kmitočtů v pásmu 3400–
3600 MHz přidělených na základě tohoto Výběrového řízení.  

Úřad může Výzvu vydat kdykoli v průběhu šedesáti dnů od nabytí právní moci posledního 
přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 3400–3600 MHz na základě výsledků Výběrového řízení. 
Úřad může Výzvu vydat po naplnění podmínek dle této kapitoly 8.4.3 Vyhlášení, a to tak, že ji 
zveřejní na svých internetových stránkách a následně doručí všem Držitelům přídělů v pásmu 
3400–3800 MHz. Lhůta k podání žádostí plyne konkrétnímu Držiteli přídělu ode dne doručení 
Výzvy Úřadu tomuto Držiteli přídělu.  
Výzva bude obsahovat i informaci o cílovém rozdělení rádiových kmitočtů, ze které bude 
vyplývat, o jakou změnu specifikace rádiových kmitočtů má Držitel přídělu požádat. V případě, 
že Držitel přídělu na základě tohoto Výběrového řízení nebude ke dni doručení Výzvy Úřadu 
držitelem žádného přídělu v kmitočtovém úseku 3600–3800 MHz, informace o cílovém 
rozdělení rádiových kmitočtů nemůže stanovit, že specifikace rádiových kmitočtů v přídělu 
takového Držitele přídělu získaném na základě Výběrového řízení bude mimo rámec 
kmitočtového úseku 3400–3600 MHz, který je předmětem Výběrového řízení.  
Držitelé přídělů rádiových kmitočtů v pásmu 3400–3800 MHz mají možnost se v rámci 
šedesátidenní lhůty pro podání žádostí o změnu přídělů počínající od doručení Výzvy 
dohodnout mezi sebou na cílovém rozdělení úseků rádiových kmitočtů v pásmu 3400–
3800 MHz. Taková Dohoda o cílovém rozdělení musí být učiněna všemi držiteli přídělů 
v pásmu 3400–3800 MHz svobodně a pouze s cílem účelně rozdělit úseky rádiových kmitočtů 
v tomto pásmu. Dohoda o cílovém rozdělení musí respektovat požadavek celistvosti přídělů.  
Držitel přídělu je povinen ve lhůtě šedesáti dnů od doručení Výzvy: 

1) podat Úřadu žádost o změnu svých přídělů rádiových kmitočtů 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 

2) 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. 

Držitelé přídělů musí podat žádosti podle této kapitoly 8.4.3 Vyhlášení na formuláři připojeném 
jako Příloha 6 Vyhlášení. 
Pro odstranění pochybností se stanoví, že pokud by někteří Držitelé přídělů podali žádost dle 
bodu 1) výše a jiní dle bodu 2) 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, k 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.  
Pokud nedojde k uzavření Dohody o cílovém rozdělení, Úřad stanoví cílové rozdělení 
rádiových kmitočtů v pásmu 3400–3800 MHz podle následujících pravidel: 

1) aukční bloky v části pásma 3400–3600 MHz, které byly předmětem tohoto Výběrového 
řízení, ale nebyly přiděleny v rámci tohoto Výběrového řízení žádnému Účastníkovi 
aukce, budou umístěny od rádiového kmitočtu 3400 MHz výše; 

2) následně Úřad umístí příděly rádiových kmitočtů Držitelů přídělů v pásmu 3400–3600 
MHz, kteří nejsou držiteli přídělů rádiových kmitočtů v pásmu 3600–3800 MHz, a to 
v pořadí umístění jejich přídělů podle kapitoly 5 Aukčního řádu, tzn. ve fázi rozdělení 
kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3400–3600 MHz 
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3) následně Úřad umístí příděly radiových kmitočtů Držitelů přídělu podle jejich volby 
pořadí od horního konce kmitočtového pásma 3600–3800 MHz, tzn. od rádiového 
kmitočtů 3800 MHz níže, a to tak, že umožní volbu Držitelům přídělů v tomto pořadí: 

i. první skupinou budou Držitelé přídělu, kteří získali příděl rádiových kmitočtů 
výhradně v pásmu 3600–3800 MHz, a to sestupně podle počtu provozovaných 
sektorů základnových stanic v pásmu 3600–3800 MHz evidovaných Úřadem ke 
konci kalendářního měsíce předcházejícího datu odeslání Výzvy Úřadu. Držitelé 
přídělů s vyšším počtem sektorů základnových stanic budou rozhodovat o svém 
pořadí jako první. V případě shodného počtu sektorů základnových stanic bude 
o posloupnosti mezi těmito Držiteli přídělů rozhodnuto losem; 

ii. následně bude umožněna volba pořadí těm Držitelům přídělů, kteří získali příděl 
rádiových kmitočtů v obou částech kmitočtového pásma 3400–3800 MHz, tzn. jak 
v části 3400–3600 MHz, tak v části 3600–3800 MHz, a to sestupně podle počtu 
provozovaných sektorů základnových stanic v pásmu 3600–3800 MHz 
evidovaných Úřadem ke konci kalendářního měsíce předcházejícího datu 
odeslání Výzvy Úřadu. Držitelé přídělů s vyšším počtem sektorů základnových 
stanic budou rozhodovat o svém pořadí jako první. V případě shodného počtu 
sektorů základnových stanic bude o posloupnosti mezi těmito Držiteli přídělů 
rozhodnuto losem. 

Dokončení cílového rozdělení podle výše zmíněného postupu oznámí Úřad všem dotčeným 
Držitelům přídělů a umožní Držitelům přídělů dohodnout se o změně pozic, pokud tak nedojde 
k narušení pozic ostatních Držitelů přídělů rádiových kmitočtů v takzvaném režimu částečné 
dohody. Držitelé přídělů jsou povinní podat do lhůty patnácti pracovních dní ode dne doručení 
oznámení Úřadu podle předešlé věty žádost o vykonání úprav v souladu s částečnou dohodou. 
Pokud Úřad obdrží v uvedené lhůtě oznámení Držitelů přídělů o částečné dohodě, přezkoumá 
ji a v případě, že dospěje k závěru, že touto dohodou nedojde k narušení pozic ostatních 
Držitelů přídělů, cílové rozdělení změní ve smyslu dohody. 
Každý Držitel přídělu ponese své náklady spojené se splněním závazku refarmingu a případné 
následné implementace v rámci své vlastní komunikační sítě.  

8.5 Závazek pronájmu rádiových kmitočtů pro účely průmyslu 4.0 
Závazek pronájmu rádiových kmitočtů se vztahuje na Držitele přídělů přídělu v pásmu 3400–
3800 MHz, kteří jsou zároveň Držiteli přídělu Kategorie Aukčních bloků B1 (dále jen „Povinný 
pronajímatel“). 
Závazek pronájmu rádiových kmitočtů je stanoven ve prospěch jakékoli fyzické podnikající či 
právnické osoby, která žádá o pronájem rádiových kmitočtů za účelem provozování neveřejné 
sítě elektronických komunikací pro vlastní potřebu či pro potřebu Podnikatelského seskupení, 
jehož je členem, teritoriálně omezené na jí vlastněný pozemek, případně se souhlasem 
vlastníka pozemku na pozemek, ke kterému má právo užívání, např. na základě nájemní 
smlouvy (dále jen „Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů“). 
Účelem závazku je vytvořit podmínky, které umožní Oprávněným zájemcům o pronájem 
rádiových kmitočtů, kteří uzavřou s Povinným pronajímatelem smlouvu o pronájmu rádiových 
kmitočtů, přístup k rádiovým kmitočtům za účelem jejich využití pro provozování lokálních 
neveřejných sítí elektronických komunikací v rámci soukromých průmyslových a obdobných 
areálů za podmínek níže definovaných v této kapitole 8.5 Vyhlášení (dále jen „Závazek 
pronájmu rádiových kmitočtů“).  

8.5.1 Práva a povinnosti Povinného pronajímatele 
Za účelem splnění Závazku pronájmu rádiových kmitočtů se Povinný pronajímatel zaváže na 
výzvu Oprávněného zájemce o pronájem kmitočtů jednat v dobré víře o uzavření smlouvy o 
pronájmu rádiových kmitočtů v souladu s tímto Závazkem pronájmu rádiových kmitočtů, a na 
základě uzavřené smlouvy udělit souhlas pro udělení IO Úřadem Oprávněnému zájemci o 
pronájem kmitočtů v souladu se Zákonem. 
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Povinný pronajímatel převezme bezpodmínečný závazek, že nebude Oprávněným zájemcům 
o pronájem kmitočtů klást v procesu jednání o uzavření smlouvy o pronájmu kmitočtů či 
v procesu udělování IO Úřadem žádné administrativní, právní ani jiné překážky a vyžadovat 
splnění podmínek, které nejsou pro proces uzavření smlouvy či udělení IO nezbytně nutné a 
které nejsou běžné při uzavírání komerčních dohod. 
Povinný pronajímatel je do 6 měsíců od právní moci přídělu rádiových kmitočtů zahrnujícího 
Aukční bloky v kategorii Aukčních bloků B1 povinen zveřejnit nediskriminační nabídku 
pronájmu kmitočtů dle této kapitoly č. 8.5 a na žádost Oprávněného zájemce o pronájem 
kmitočtů uzavřít bez zbytečného odkladu smlouvu o pronájmu kmitočtů v souladu 
s podmínkami tohoto Závazku pronájmu rádiových kmitočtů a na jejím základě poskytnout 
Oprávněnému zájemci o pronájem kmitočtů formou pronájmu práva ke všem rádiovým 
kmitočtům v pásmu 3400-3800 MHz zahrnutým v jeho přídělu či přídělech rádiových kmitočtů. 
Závazek pronájmu kmitočtů bude realizován formou pronájmu kmitočtů v souladu s kapitolou 
7.7.3 Vyhlášení. 

8.5.2 Časové omezení 
Tento závazek pronájmu rádiových kmitočtů je časově omezen na dobu platnosti přídělu.  

8.5.3 Cenové podmínky 
Cena za pronájem rádiových kmitočtů na základě tohoto Závazku pronájmu rádiových kmitočtů 
účtovaná Povinným pronajímatelem bude stanovena následovně:  

1. Jednorázová cena za zřízení služby je 50.000 Kč bez DPH; 
2. Roční cena pronájmu bude vypočtena následovně: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅č𝑛𝑛í 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ž𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝐾𝐾č) = 𝑚𝑚 12⁄ × 1000 × 𝑉𝑉 × 𝑐𝑐 

kdy: 

• m je počet měsíců pronájmu za kalendářní rok, 
• V je pronajatá šířka úseku spektra v MHz, 
• a je označení pro skutečnou rozlohu pozemku v km2. 

Oprávněný zájemce musí žádat o minimální šířku kanálu 10 MHz, maximální šířka kanálu je 
omezena celkovým přídělem Povinného pronajímatele v pásmu 3400-3800 MHz, přičemž 
požadovaná šířka kanálu musí být v násobcích 10 MHz.  
Skutečnou rozlohou se rozumí velikost pozemků v km2, přičemž pro účely výpočtu ceny se 
vždy za skutečnou rozlohu (velikost) pozemků, kterých se týká pronájem kmitočtů, považuje 
rozloha (velikost) celého pozemku uvedená v katastru nemovitostí. 

8.5.4 Práva a povinnosti Oprávněného zájemce o pronájem kmitočtů  
Pronájem rádiových kmitočtů dle tohoto Závazku pronájmu rádiových kmitočtů musí být 
teritoriálně omezen na pozemek vlastněný Oprávněným zájemcem o pronájem kmitočtů 
(případně na pozemek, který má Oprávněný zájemce právo užívat) . Uvedené pozemky nesmí 
být veřejným prostranstvím40. 
Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů je oprávněn na pronajatých kmitočtech dle tohoto 
Závazku pronájmu rádiových kmitočtů provozovat výhradně neveřejnou síť elektronických 
komunikací jen pro vlastní potřeby či pro potřeby členů Podnikatelského seskupení, jehož je 
členem, a to za účelem poskytování služeb elektronických komunikací zajišťujících komunikaci 

                                                
 
40 § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.   
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mezi stroji. Účelem neveřejných sítí dle předchozí věty není poskytování interpersonálních 
komunikačních služeb a služeb přístupu k internetu.  
Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů je povinen zajistit dodržování právních a technických 
podmínek stanoveným Zákonem, definovaných Povinným pronajímatelem ve smlouvě 
(zejména podmínky vzájemné koordinace sítí a synchronizace sítí), provozních podmínek 
relevantních pro kmitočtové pásmo 3400-3800 MHz stanovených v kapitole 7 Vyhlášení a v 
příslušném PVRS a podmínek definovaných dle této kapitoly 8.5 Vyhlášení.  
Na základě uzavřené smlouvy o pronájmu kmitočtů s Povinným pronajímatelem požádá 
Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů Úřad o vydání IO pro provoz své lokální neveřejné 
sítě elektronických komunikací. K žádosti doloží všechny podklady nezbytné pro vydání IO. 

8.5.5 Podmínky rušení  
Pokud se obě strany nedohodnou jinak, platí pro provoz obou sítí (tj. sítě Povinného 
pronajímatele i lokální neveřejné sítě Oprávněného zájemce o pronájem kmitočtů) na hranici 
jím vlastněného pozemku, nebo pozemku, který má právo užívat, limity intenzity 
elektromagnetického pole jako na státní hranici pro dané kmitočtové pásmo podle HCM 
dohody v aktuálním znění28.  
Povinný pronajímatel je povinen dohody s Oprávněnými zájemci o pronájem kmitočtů 
konstruovat tak, aby byl schopen vyhovět dalším Oprávněným zájemcům o pronájem kmitočtů 
(např. stanovit limitní hodnoty dle dohody HCM na všech hranicích pozemku, nebo omezit 
rušení na základě jiné dohody, ale s možností vynutit limitní hodnoty dle dohody HCM na všech 
dotčených hranicích pozemku, pokud by to vyžadoval jiný Oprávněný zájemce o pronájem 
kmitočtů na dotčeném pozemku).  
Pokud ke dni doručení žádosti o Oprávněného zájemce o pronájem kmitočtů Povinnému 
pronajímateli Povinný pronajímatel již na území dotčených pozemků či jejích části poskytuje 
na kmitočtech, které mají být předmětem pronájmu, veřejné či neveřejné služby elektronických 
komunikací třetím osobám, bude Povinný pronajímatel postupovat následovně:  

(a) Povinný pronajímatel nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti oznámí a 
prokáže Oprávněnému zájemci o pronájem kmitočtů, že na jím požadovaném území 
(pozemku) již poskytuje služby elektronických komunikací. Kopii tohoto oznámení 
doručí Povinný pronajímatel i Úřadu;  

(b) pokud Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů bude mít i přes toto oznámení zájem 
o pronájem kmitočtů v souladu s tímto závazkem, předloží Povinný pronajímatel (na 
základě specifikace neveřejné sítě ze strany Oprávněného zájemce) bez zbytečného 
odkladu návrh změny své sítě a poskytovaných služeb tak, aby byl Oprávněný zájemce 
schopen provozovat neveřejnou síť na pronajatých rádiových kmitočtech.;   

(c) Návrh dle bodu (b) musí být přiměřený, nediskriminační a hospodárný (tj. musí 
obsahovat variantu s nejmenším zásahem do existující sítě či služeb Povinného 
pronajímatele, resp. do již existující neveřejné sítě jiného Oprávněného zájemce. 
Součástí návrhu budou také vyčíslení přiměřených nákladů nezbytně nutných  na 
změnu sítě či služeb poskytovaných na daném území Povinným pronajímatelem, tak 
aby bylo umožněno provozování neveřejné sítě oprávněného zájemce na pronajatých 
kmitočtech 

(d) pokud Oprávněný zájemce akceptuje návrh Povinného pronajímatele (tj. včetně 
akceptace výše nákladů na změnu existující sítě či služeb), musí Povinný pronajímatel 
provést změnu své sítě a/nebo služeb dle návrhu, resp. zajistit změnu neveřejné sítě 
a/nebo služeb jiného Oprávněného zájemce, a je oprávněn vynaložené náklady 
v souladu s návrhem požadovat po Oprávněném zájemci o pronájem kmitočtů jakožto 
nedílnou podmínku uzavřené smlouvy.          

8.5.6 Další podmínky 
Pokud se strany ve smlouvě o pronájmu kmitočtů dle tohoto Závazku pronájmu rádiových 
kmitočtů výslovně nedohodnou jinak, musí smlouva uzavřená na základě tohoto Závazku 
pronájmu rádiových kmitočtů splňovat alespoň následující podmínky:  
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• Povinný pronajímatel nesmí omezovat Oprávněného zájemce o pronájem kmitočtů 
v tom, jaké služby (při zohlednění účelu využití služeb dle kapitoly 8.5.4) bude v rámci 
své lokální neveřejné sítě elektronických komunikací poskytovat pro vlastní potřeby či 
pro potřeby členů Podnikatelského seskupení, jehož je členem, za dodržení 
nerušeného provozu a respektování nastavení sítě Povinného pronajímatele; 

• Smlouva musí umožňovat v rámci celé doby trvání Závazku pronájmu rádiových 
kmitočtů možnost prodloužení pronájmu nepodmíněné úhradou jednorázové ceny za 
zřízení služby pronájmu, pokud o prodloužení Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů 
písemně požádá nejméně 6 měsíců před uplynutím doby účinnosti smlouvy; 

• Povinný pronajímatel nesmí jednostranně měnit podmínky smlouvy.  
Povinný pronajímatel se zaváže informovat Úřad písemně o každé žádosti o poskytování 
pronájmu rádiových kmitočtů dle tohoto Závazku pronájmu rádiových kmitočtů, kterou obdrží 
od Oprávněného zájemce, a to do 15 pracovních dnů ode dne obdržení příslušné žádosti. 
Povinný pronajímatel se zavazuje průběžně, nejméně však jednou za měsíc, písemně 
informovat Úřad o vývoji jednání o uzavření smlouvy. Tímto závazkem nebudou dotčeny 
ostatní oznamovací povinnosti Povinného pronajímatele či Oprávněného zájemce vůči Úřadu. 
Informace nemohou být Úřadu odepřeny s ohledem na jejich důvěrnou povahu. 
Úřad upřednostňuje, aby byly smlouvy na základě tohoto Závazku pronájmu rádiových 
kmitočtů uzavírány na základě obchodního jednání, za dodržení požadavků pronájmu 
kmitočtů pro účely popsané v tomto Závazku pronájmu rádiových kmitočtů.  
Případný spor ohledně souladu návrhu smlouvy nebo dodatku ke smlouvě o tomto Závazku 
pronájmu rádiových kmitočtů s podmínkami tohoto Závazku pronájmu rádiových kmitočtů 
závazku pronájmu kmitočtů je Úřad připraven na žádost stran sporu rozhodnout postupem dle 
ustanovení § 127 Zákona.  
Ustanoveními této kapitoly 8.5 Vyhlášení nejsou dotčena práva Úřadu na využití dalších 
zákonných nástrojů. 

8.6 Důsledky porušení závazků  
Porušení jakékoli povinnosti dle závazku převzatého Žadatelem v tomto Výběrovém řízení 
bude Úřad posuzovat jako neplnění podmínek rozhodnutí o přídělu rádiových kmitočtů 
na základě Výběrového řízení.  
Pokud Držitel přídělu nezjedná nápravu porušení povinností dle závazku převzatého v tomto 
Výběrovém řízení ve lhůtě stanovené Úřadem dle § 114 Zákona, bude předseda Rady Úřadu 
postupovat dle § 22b odst. 1 písm. b) Zákona. 
Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčena práva Úřadu na využití dalších zákonných 
nástrojů.  
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9 PRAVIDLA A PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 
(KVALIFIKACE) 

9.1 Kvalifikační předpoklady 

9.1.1 Obecná pravidla prokazování kvalifikace 
V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 Zákona stanovuje Úřad podmínky účasti ve Výběrovém 
řízení s přihlédnutím ke splnění cílů obsažených v § 5 odst. 2 až 4 Zákona a v souladu se 
zásadami uvedenými v § 6 Zákona. 
Veškeré podmínky účasti ve Výběrovém řízení podle kapitoly 9 Vyhlášení musí být splněny 
k okamžiku uplynutí lhůty pro podání Žádostí stanovené v kapitole 9.4 Vyhlášení. Dojde-li 
v průběhu tohoto Výběrového řízení ke změně v kvalifikaci Žadatele, která by znamenala nebo 
mohla znamenat nesplnění pravidel a podmínek účasti podle kapitoly 9 Vyhlášení, je dotčený 
Žadatel povinen bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů, tuto skutečnost Úřadu písemně 
oznámit. Pokud Žadatel kdykoliv v průběhu Výběrového řízení přestane splňovat pravidla 
a podmínky účasti ve Výběrovém řízení, rozhodne Úřad o jeho vyřazení z Výběrového řízení.  
Žadatel, který nedoloží splnění podmínek účasti ve Výběrovém řízení nejpozději ve lhůtě 
pro podávání Žádostí nebo tyto podmínky přestane v průběhu Výběrového řízení splňovat, 
bude Úřadem vyzván k odstranění zjištěných nedostatků a pokud nedojde k odstranění 
nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené Úřadem, bude vyřazen z další účasti na Výběrovém 
řízení. 

9.1.2 Základní podmínky účasti ve Výběrovém řízení 
Základní podmínky účasti ve Výběrovém řízení splňuje Žadatel,  

a) vůči jehož majetku neprobíhá ke dni podání Žádosti a v posledních 3 letech přede 
dnem podání Žádosti neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů; tuto skutečnost doloží Žadatel čestným prohlášením;  

b) který není ke dni podání Žádosti v likvidaci; tuto skutečnost doloží Žadatel čestným 
prohlášením; a  

c) který není ke dni podání Žádosti veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných 
zakázek; tuto skutečnost doloží Žadatel čestným prohlášením. 

9.1.3 Odborné a technické podmínky účasti ve Výběrovém řízení 
Odborné a technické podmínky účasti ve Výběrovém řízení splňuje Žadatel, který je ke dni 
podání Žádosti oprávněn k podnikání v elektronických komunikacích podle § 8 a 13 Zákona; 
tuto skutečnost doloží Žadatel čestným prohlášením. 

9.1.4 Ekonomické a finanční podmínky účasti ve Výběrovém řízení 
Ekonomické a finanční podmínky účasti ve Výběrovém řízení splní Žadatel, který nejpozději 
k poslednímu dni lhůty pro podání Žádostí podle kapitoly 9.4 Vyhlášení složí na bankovní účet 
Úřadu pro účely složení záruky uvedený v kapitole 4 Vyhlášení Záruku ve výši podle kapitoly 
9.3 Vyhlášení a tuto skutečnost doloží čestným prohlášením. Záruka současně musí být 
nejpozději k poslednímu dni lhůty pro podání Žádosti podle kapitoly 9.4 Vyhlášení připsána na 
stanovený účet Úřadu v plné výši. 
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9.2 Žádost o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů 

9.2.1 Formální náležitosti Žádosti 
Žádosti se podávají v listinné podobě ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž jedno může být 
označeno jako originál a druhé jako kopie. Za shodu obou vyhotovení odpovídá Žadatel. 
K originálu Žádosti je třeba přiložit originály dokladů, případně jejich úředně ověřené kopie, 
ke kopii Žádosti lze přiložit i prosté neověřené kopie příslušných dokladů. Originál Žádosti 
musí být zajištěn proti vyjmutí či vložení listin. Žadatel spolu s tištěnými doklady předloží také 
úplnou elektronickou verzi Žádosti ve formátu PDF, a to na fyzickém nosiči dat neumožňujícím 
přepsání (např. CD-R, DVD-R). 
Žadatel je povinen předložit ke své Žádosti také další specificky označenou kopii Žádosti, která 
neobsahuje informace, jejichž zpřístupnění třetím osobám by mohlo vést k poškození 
oprávněných zájmů Žadatele nebo by tím mohlo dojít k ohrožení nebo zmaření průběhu nebo 
výsledku Výběrového řízení (zejména informace o výši složené Záruky a počtu bodů 
Eligibility), aby tuto verzi Žádosti mohl Úřad použít pro účely nahlížení do spisu ve smyslu § 
21 odst. 7 Zákona. Úřad není povinen kontrolovat, že tato kopie neobsahuje výše uvedené 
informace a může ji bez dalšího zpřístupnit pro nahlížení do spisu. Žadatel dále k Žádosti 
připojí také zprávu obsahující přehledný seznam informací, které mají být z nahlížení do spisu 
vyloučeny podle § 21 odst. 7 Zákona a stručné odůvodnění vyloučení jednotlivých částí 
Žádosti. Vymezením informací, které mají být z nahlížení do spisu podle názoru Žadatele 
vyloučeny podle této kapitoly 9.2.1 Vyhlášení, není Úřad vázán. 
Žádosti musí být v českém jazyce, doklady a jiné dokumenty přiložené k Žádosti mohou být 
i v jiném jazyce s úředním překladem do českého jazyka. Dokumenty přiložené k Žádosti, 
které jsou ve slovenštině, není třeba překládat. 
Žádosti je třeba doručit na adresu sídla Úřadu uvedenou v kapitole 4 Vyhlášení před uplynutím 
lhůty pro doručení Žádostí uvedené v kapitole 9.4 Vyhlášení. Originál Žádosti i kopie musí být 
Úřadu doručeny společně v jedné zapečetěné nebo jinak vhodně uzavřené obálce, na které je 
uvedeno identifikační číslo osoby (IČO) Žadatele, spisová značka tohoto Vyhlášení a výrazné 
označení „NEOTVÍRAT–VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 700 MHz a 3400–3600 MHz“. 
Vzor Žádosti a její přílohy jsou obsaženy v Přílohách 1, 2A a 2B Vyhlášení.  

9.2.2 Povinné přílohy Žádosti 
K Žádosti Žadatel přiloží veškeré dokumenty požadované pro splnění podmínek účasti 
ve Výběrovém řízení podle kapitoly 9.1 Vyhlášení a dále: 

a) v případě právnických osob, výpis z obchodního rejstříku nebo jiného obdobného 
rejstříku ne starší než 90 dnů před posledním dnem lhůty pro podání Žádostí podle 
kapitoly 5 Vyhlášení; 

b) v případě právnických osob, jejichž Žádost není podepsána osobou či osobami k tomu 
oprávněnými v souladu se zápisem v českém obchodním rejstříku, plnou moc 
dokládající oprávnění podepsaných fyzických osob k podpisu Žádosti;  

c) v případě Žadatelů, kteří jsou součástí Podnikatelského seskupení, přehledné grafické 
znázornění Podnikatelského seskupení, jehož je Žadatel členem, a uvedení 
ovládajících osob a výše jednotlivých podílů (účastí) všech členů Podnikatelského 
seskupení v Žadateli převyšujících 10 %, bez ohledu na to, zda je podíl v Žadateli držen 
přímo nebo nepřímo. Pokud je podíl v Žadateli přímo nebo nepřímo držen i 
prostřednictvím jednoho či více trustů (svěřenských fondů)41 nebo jiného obdobného 
konstruktu českého či cizího právního řádu (např. nadace), pak se tato držba či 

                                                
 
41 Trustem se rozumí struktura podle zahraničních právních úprav (svěřenský fond ve smyslu zákona 89/2012 Sb., 
občanský zákoník) a jiné fondy obdobného typu, spravované svěřenským správcem (trustee) ve prospěch jiné 
osoby (beneficiary / beneficial owner). 
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vlastnictví započítává do výše uvedené 10 %-ní hranice, a Žadatel uvede nejen údaje 
o osobě svěřenského správce (trustee), ale především informaci o osobě či osobách, 
v jejichž prospěch byl daný trust vytvořen, respektive jimž má být z trustu plněno (tzv. 
„trust beneficiary“), a které i prostřednictvím takového „trust beneficiary“ přímo či 
nepřímo drží/mají podíl v Žadateli převyšující v souhrnu 10 %-ní hranici. Pokud je 
v majetkové struktuře Žadatele nebo společnosti držící v Žadateli podíl převyšující 10% 
hranici společnost kotovaná na burze, uvede Žadatel o podílech v této společnosti 
poslední dostupné údaje, např. z poslední valné hromady nebo zprávy podávané na 
burzu. Dále Žadatel předloží čestné prohlášení, že materiál poskytnutý podle tohoto 
odstavce odpovídá skutečnosti; 

d) prohlášení o souhlasu s právem Úřadu k použití veškerých údajů uvedených v Žádosti 
a jejích přílohách pro toto Výběrové řízení podepsané osobou nebo osobami 
oprávněnými jednat jménem Žadatele nebo jej zastupovat; 

e) prohlášení o přijetí závazků, které Žadatel přebírá v průběhu Výběrového řízení, 
uvedených v kapitole 8 Vyhlášení ve formě Přílohy 2A Vyhlášení, pokud jde o Žadatele, 
kteří jsou Stávajícími operátory, a Přílohy 2B Vyhlášení, pokud jde o ostatní Žadatele, 
podepsané osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele nebo jej 
zastupovat. 

9.2.3 Vázanost Žádostí 
Žadatel je oprávněn svoji Žádost kdykoli před uplynutím lhůty pro podávání Žádostí podle 
kapitoly 9.4 Vyhlášení změnit nebo vzít zpět. Žádost musí být podepsaná osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele nebo jej zastupovat a musí být Úřadu 
doručena do jeho sídla uvedeného v kapitole 4 Vyhlášení před uplynutím stanovené lhůty. 
Po uplynutí lhůty pro podávání Žádostí podle kapitoly 9.4 Vyhlášení se nepřipouští změna 
Žádosti iniciovaná Žadatelem, zpětvzetí Žádosti a nelze prominout zmeškání úkonu. 

9.3 Záruka 
Podmínkou účasti ve Výběrovém řízení dle kapitoly 9.1.4 Vyhlášení je složení finanční Záruky. 
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. 
Výše Záruky Žadatele odpovídá počtu bodů Eligibility, které Žadatel uvede v Žádosti. Celková 
výše Záruky se vypočte jako násobek 50.000.000 Kč (slovy: padesátmilionůkorunčeských) 
a počtu bodů Eligibility uvedených v Žádosti. 
Z důvodu přiměřenosti výše Záruky ve vztahu k zajišťovaným povinnostem Žadatele v rámci 
Výběrového řízení Úřad stanovil minimální výši Záruky na 100.000.000 Kč (slovy: 
stomilionůkorunčeských). 
Úřad rovněž stanovil maximální počet bodů Eligibility omezujících celkové množství získaných 
rádiových kmitočtů v rámci Výběrového řízení na 25 bodů, čemuž odpovídá maximální výše 
Záruky ve výši 1 250 000 000 Kč (slovy: jednamiliardadvěstěpadesátmilionůkorunčeských).  
Úřad započte Vítězi aukce složenou Záruku do úhrady Celkové ceny vzešlé z Výběrového 
řízení. 
Záruka musí být uhrazena bezhotovostním převodem a musí být připsána na účet Úřadu 
určený pro složení Záruky uvedený v kapitole 4 Vyhlášení před uplynutím lhůty pro podávání 
Žádostí podle kapitoly 9.4 Vyhlášení. Jako variabilní symbol při platbě Záruky musí Žadatel 
použít své IČO (popř. jiný identifikační údaj u Žadatelů, kteří IČO nemají). Veškeré bankovní 
poplatky a jiné náklady související s platbou Záruky nese Žadatel. Žadatel je zodpovědný 
za to, že Záruka bude připsána na určený účet Úřadu včas a v plné výši. 
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Pokud k Žádosti nebude včas složena Záruka, bude to považováno za nesplnění podmínky 
účasti ve Výběrovém řízení a Úřad rozhodne o vyřazení Žadatele z další účasti na Výběrovém 
řízení. Podání opravného prostředku proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.  
Účet využívaný pro složení Záruky je bezúročný. 
Záruka propadá v následujících případech: 

a) Úřad vyzve Vítěze aukce k zaplacení Celkové ceny a Vítěz aukce Celkovou cenu nebo 
její část nezaplatí ve lhůtě stanovené v kapitole 11 Vyhlášení; nebo 

b) Žadatel se dopustí jednání podle kapitoly 120 Vyhlášení. 
Propadlá Záruka podle této kapitoly 9.3 Vyhlášení je příjmem státního rozpočtu České 
republiky. 
Pokud nejsou dány důvody pro propadnutí Záruky, Záruka nebo její část se vrací Žadatelům: 

a) celá Záruka po právní moci rozhodnutí o vyřazení Žadatele z další účasti 
na Výběrovém řízení podle § 21 odst. 2 Zákona, § 21 odst. 6 Zákona nebo podle 
kapitoly 9.5 Vyhlášení; 

b) celá Záruka po právní moci zamítnutí Žádosti neúspěšného Žadatele podle § 21 odst. 
8 Zákona;  

c) celá Záruka po právní moci rozhodnutí Úřadu o zrušení Výběrového řízení; nebo  
d) část Záruky odpovídající rozdílu mezi Zárukou a Celkovou cenou po právní moci 

o rozhodnutí o vydání přídělu rádiových kmitočtů na základě tohoto výběrového řízení 
v případě, kdy Záruka je vyšší než Celková cena; 

e) část Záruky, odpovídající rozdílu cen Stažených nejvyšších nabídek (viz definice 
v Aukčním řádu) a cen Vítězných nabídek (viz tamtéž), který je Účastník aukce povinen 
zaplatit v důsledku pravidel Stažení nejvyšších nabídek dle kapitoly 4.4.7 Aukčního 
řádu, v případě, kdy Záruka je vyšší než rozdíl cen Stažených nejvyšších nabídek a 
cen Vítězných nabídek. 

Záruka nebo její část bude Žadatelům vrácena na bankovní účet, z něhož byla Úřadu 
odeslána, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nastane některá z výše uvedených 
skutečností. 
Náklady spojené s vrácením Záruky nebo její části nese Úřad.  

9.4 Lhůta pro podání Žádostí do Výběrového řízení 
Žádosti musí být doručeny Úřadu do 30. září 2020. 
Žadatelé mohou svoji Žádost doručit na adresu sídla Úřadu dle kapitoly 4 Vyhlášení, nebo ji 
podat osobně v sídle Úřadu ve všední dny od 9:00 do 15:00. 

9.5 Vícenásobná účast ve Výběrovém řízení, účast za Podnikatelské seskupení 
Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze subjekty, které jsou na sobě vzájemně 
majetkově nezávislé. Podnikatelská seskupení mohou podat pouze jednu Žádost do tohoto 
Výběrového řízení prostřednictvím pouze jednoho subjektu. 
Pokud je členem Podnikatelského seskupení Stávající operátor, může se toto Podnikatelské 
seskupení zúčastnit Výběrového řízení pouze prostřednictvím tohoto Stávajícího operátora. 
Pokud se Výběrového řízení účastní Podnikatelské seskupení, jehož členem je držitel přídělu 
v pásmu 3600–3800 MHz, může se účastnit Výběrového řízení pouze prostřednictvím daného 
člena Podnikatelského seskupení, který je držitelem přídělu kmitočtů v pásmu 3600–3800 
MHz.  
V případě, že dojde k podání Žádostí do tohoto Výběrového řízení ze strany více než jednoho 
člena Podnikatelského seskupení nebo ve vztahu k Podnikatelským seskupením, jejichž 
členem je Stávající operátor, ze strany jiného člena Podnikatelského seskupení než 
Stávajícího operátora, nebo ve vztahu k Podnikatelskému seskupení jehož členem je držitel 
přídělu v pásmu 3600–3800 MHz ze strany jiného člena Podnikatelského seskupení než je 
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tento držitel přídělu v pásmu 3600–3800 MHz, rozhodne Úřad o vyřazení všech Žadatelů, kteří 
jsou členy tohoto Podnikatelského seskupení, z Výběrového řízení.  

9.6 Otevírání obálek s Žádostmi do Výběrového řízení 
Otevírání všech včas doručených obálek s podanými Žádostmi proběhne pracovní den 
následující po dni, na který je stanovena lhůta pro podání Žádostí do Výběrového řízení dle 
kapitoly 9.4 Vyhlášení, tzn. dne 1. října 2020 na adrese Úřadu. 
Otevírání obálek se zúčastní notář, který o celém procesu pořídí zápis, a členové Výběrové 
komise. Úřad za přítomnosti Výběrové komise otevře jednotlivé obálky postupně podle 
pořadového čísla a u každé zkontroluje splnění následujících požadavků kladených na 
Žádosti, tedy: 

a) zda je Žádost zpracována v českém jazyce a zda jsou přílohy Žádosti, které mohou být 
i v jiných jazycích, doplněny úředním překladem (to neplatí pro přílohy ve slovenštině);  

b) zda je Žádost a všechny relevantní přílohy podepsána osobami k tomu oprávněnými;  
c) zda Žádost obsahuje všechny součásti a přílohy požadované v tomto Vyhlášení; a 
d) zda je Žádost zabezpečena proti vložení nebo vyjmutí jakýchkoliv jejich částí. 

Po provedení kontroly splnění výše uvedených požadavků u každé Žádosti Úřad písemně 
oznámí Žadateli, jehož Žádost byla kontrolována, informaci o tom, zda splňuje výše uvedené 
požadavky.  
Úřad může Žadatele vyzvat, aby písemně objasnili, opravili nebo doplnili předložené informace 
nebo doklady prokazující splnění výše uvedených požadavků kladených na Žádosti. 
Žadatel se zavazuje této žádosti vyhovět v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu stanoví Úřad. 
Vyhovění žádosti Úřadu je podmínkou další účasti Žadatele ve Výběrovém řízení. 
Úřad rozhodne o vyřazení z účasti na Výběrovém řízení těch Žadatelů, kteří podali Žádost 
a u kterých Úřad určil na základě doporučení Výběrové komise, že nesplňují výše uvedené 
požadavky kladené na Žádosti a případně ani po výzvě Úřadu ve stanovené lhůtě neobjasnili, 
neopravili nebo nedoplnili předložené informace nebo doklady prokazující splnění výše 
uvedených požadavků kladených na Žádosti. 
Úřad následně uveřejní na svých internetových stránkách počet Žadatelů, o jejichž Žádostech 
určil, že splňují výše uvedené požadavky kladené na Žádosti.  

9.7 Hodnocení Žádostí 
Úřad na základě doporučení Výběrové komise vyhodnotí, zda Žádosti, které nebyly vyřazeny 
podle předchozí kapitoly 9.6 Vyhlášení, vyhovují stanoveným podmínkám účasti 
ve Výběrovém řízení dle kapitoly 9.1 Vyhlášení. 
Úřad může Žadatele vyzvat, aby písemně objasnili, opravili nebo doplnili předložené informace 
nebo doklady prokazující splnění podmínek účasti ve Výběrovém řízení dle kapitoly 9.1 
Vyhlášení. 
Žadatel se zavazuje této žádosti vyhovět v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu stanoví Úřad. 
Vyhovění žádosti Úřadu je podmínkou další účasti Žadatele ve Výběrovém řízení. 
Následně Úřad doručí podle výsledku tohoto hodnocení jednotlivým Žadatelům potvrzení 
o zápisu do Aukce nebo rozhodnutí o vyřazení z další účasti na Výběrovém řízení podle 
§ 21 odst. 2 Zákona. V rozhodnutí o vyřazení z další účasti na řízení podle předchozí věty 
Úřad vždy uvede, z jakého důvodu byla Žádost vyřazena. Podání opravného prostředku proti 
tomuto rozhodnutí nemá v souladu s § 21 odst. 2 Zákona odkladný účinek. 
Úřad následně zveřejní počet Žadatelů, kteří se mohou zúčastnit Aukce (Účastníků aukce). 
V případě pochybností si Úřad vyhrazuje právo odložit zveřejnění počtu Žadatelů až 
do odstranění pochybností. 
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10 AUKCE 

10.1 Předmět Aukce 

Kategorie 
Aukčních 

bloků 
Kmitočtové 

pásmo 
Kmitočty 

[MHz] Aukční bloky Spektrální 
limit 

Minimální 
cena  

[mil. Kč/ 
Aukční 
blok] 

Aktivitní 
body 

[body/ 
Aukční blok] 

A1 

700 MHz 
párové 

spektrum 

703–733/ 
758–788 

 

1 abstraktní blok 
2×10 MHz 2×10 MHz 

(2x20 
MHz)42 

1 400  20 

A2 2 abstraktní 
bloky 2×5 MHz 

700 10 

A3 1 abstraktní blok 
2×10 MHz 

 1 120 20 

B1 3400–3600 
MHz 

nepárové 
spektrum 

3400–3600 

2 abstraktní 
bloky 20 MHz 

60 nebo 
100 MHz43 

(80 nebo 
120 MHz)44 

110 
1 

B2 8 abstraktních 
bloků 20 MHz 140 

 

10.2 Základní informace 
Aukce je součástí Výběrového řízení, jejímž cílem je stanovit cenu a Vítěze aukce, kteří se 
po splnění všech náležitostí Výběrového řízení mohou stát Držiteli přídělů jednotlivých úseků 
rádiových kmitočtů, které jsou předmětem tohoto Výběrového řízení. 
Aukce je rozdělena na 2 fáze: 

1. Aukční fáze–fáze Aukce, ve které jsou metodou SMRA rozděleny Aukční bloky 
mezi Účastníky aukce, kteří v závěrečném kole Aukční fáze nabídli za jednotlivé 
Aukční bloky nejvyšší cenu (Vítězové aukce);  

2. Rozdělení kmitočtů–fáze Aukce, ve které dojde k rozdělení konkrétních úseků 
nabízeného rádiového spektra Vítězům aukce v rozsahu a struktuře 
odpovídající jejich zisku Aukčních bloků v Aukční fázi. 

Kompletní podmínky Aukce jsou definovány v Aukčním řádu, který tvoří Přílohu 3 Vyhlášení. 

10.3 Právo Úřadu zrušit a opakovat Aukční fázi 
Úřad si vyhrazuje právo zrušit a opakovat Aukční fázi v souladu s kapitolou 4.2 Aukčního řádu. 
Ustanovení kapitoly 3, bod d) Vyhlášení tímto zůstává nedotčeno. 

10.4 Ukončení Aukce 
O ukončení Aukce a o rozdělení rádiových kmitočtů získaných v rámci Aukce Vítězům aukce 
bude Úřad informovat všechny Žadatele postupem podle kapitoly 7 Aukčního řádu. 

                                                
 
42 Zvýšený Spektrální limit v případě, že v prvním aukčním kole není dosaženo dostatečné Aktivity dle kapitoly 4.4.8 
Aukčního řádu. 
43 Spektrální limit stanoven jako celkové množství rádiových kmitočtů přidělené jednomu Žadateli na základě tohoto 
Výběrového řízení v souhrnu s přídělem rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz, jehož je 
Žadatel držitelem. 
44 Zvýšený Spektrální limit za podmínek dle kapitoly 4.4.9 Aukčního řádu 
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11 POSTUP ÚŘADU PO UKONČENÍ AUKCE 

Úřad rozhodne o výsledku Výběrového řízení na základě doporučení Výběrové komise 
předloženého ve formě zprávy o průběhu provedené Aukce a jejích výsledcích. Zpráva bude 
obsahovat přehled všech obdržených Žádostí, výsledek Aukce a odůvodnění. Tato zpráva 
bude schválena většinou hlasů členů Výběrové komise, bude osvědčena jejich podpisy 
a předána s veškerými podklady Úřadu do 30 dnů od ukončení Aukce. 
Po předání zprávy Výběrové komise rozhodne Úřad o výsledku Výběrového řízení postupem 
podle § 21 odst. 8 Zákona.  
Úřad na základě výsledku Aukce obsaženého ve zprávě Výběrové komise zamítne Žádosti 
neúspěšných Žadatelů a vyzve Vítěze aukce k zaplacení doplatku Celkové ceny, 
odpovídajícímu rozdílu mezi Zárukou a Celkovou cenou. Po zaplacení doplatku Celkové ceny 
rozhodne předseda Rady Úřadu do 30 dnů o udělení přídělu rádiových kmitočtů podle § 22 
Zákona. 
Doplatek Celkové ceny musí být uhrazen v korunách českých na účet Úřadu určený pro 
úhradu doplatku Celkové ceny za udělení práva k využívání rádiových kmitočtů uvedený 
v kapitole 4 Vyhlášení. Při platbě se za variabilní symbol dosadí IČO Vítěze aukce. Částka 
musí být uhrazena nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Částka se 
považuje za zaplacenou jejím připsáním na účet Úřadu uvedený ve výzvě. 
V případě, že Vítěz aukce nezaplatí do 15 dnů ode dne doručení výzvy doplatek Celkové ceny, 
nebudou rádiové kmitočty, které měly být přiděleny takovému Vítězi aukce, v rámci 
Výběrového řízení přiděleny.  
V případě, že Vítěz aukce do konce patnáctidenní lhůty ode dne doručení výzvy zaplatí pouze 
část doplatku Celkové ceny, Úřad Vítěze aukce vyzve, aby v dodatečné třídenní lhůtě doplatil 
zbývající část doplatku Celkové ceny. Pokud Vítěz aukce ani v této dodatečné lhůtě zbývající 
část doplatku Celkové ceny nedoplatí, bude Úřad postupovat, jako kdyby Vítěz aukce 
nezaplatil Celkovou cenu, a již uhrazenou část ceny Vítězi aukce vrátí na účet, ze kterého byla 
tato část ceny uhrazena. V případě neuhrazení části nebo celého doplatku Celkové ceny v této 
stanovené dodatečné lhůtě Úřad Žádost zamítne. Ustanovení o propadnutí Záruky a jiných 
sankcích, které může Úřad v takovém případě uplatnit, zůstávají nedotčena.  
Do jednoho měsíce od ukončení Výběrového řízení a udělení přídělu rádiových kmitočtů všem 
Vítězům aukce Úřad uveřejní zprávu o jeho průběhu a výsledcích, ve které uvede i seznam 
závazků, které se uplatní na jednotlivé Držitele přídělu. Pokud bude na základě Výběrového 
řízení vydán jeden nebo více přídělů rádiových kmitočtů, uveřejní Úřad ve stejné lhůtě ucelený 
záznam (log) Aukce pořízený Elektronickým aukčním systémem.  
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12 PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽADATELŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO 
ŘÍZENÍ 

Žadatelé se v průběhu celého Výběrového řízení musí zdržet jednání, které by ohrožovalo 
nebo mařilo průběh nebo výsledek tohoto Výběrového řízení. Za takové jednání se považuje 
zejména: 

a) koordinace jednání a jiné sdílení informací ve Výběrovém řízení nebo před jeho 
započetím s jiným Žadatelem, především pokud jde o informace týkající se výše 
složené Záruky a bodů Eligibility, výše nabídek v aukci nebo jejich rozložení a počtu 
bodů Aktivity (s výjimkou jednání předvídaného v kapitole 5 Aukčního řádu v rámci fáze 
Rozdělení kmitočtů); 

b) zdržování nebo narušování průběhu Výběrového řízení; 
c) jednání zamezující nebo ohrožující účast jiného subjektu ve Výběrovém řízení; 
d) zveřejňování jakýchkoliv informací o průběhu Výběrového řízení před jeho ukončením, 

včetně informací o výši Žadateli složené Záruky a počtu bodů Eligibility;  
e) porušování povinností a pravidel stanovených tímto Vyhlášením a zejména Aukčním 

řádem. 
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. 
Za další indikaci jednání porušující pravidla chování ve smyslu této kapitoly 12 Vyhlášení by 
Úřad považoval jednání, kdy by některý Účastník aukce podal v rámci Aukční fáze Nabídku, 
jejíž výše by byla zjevně bez ekonomického opodstatnění; zejména by šlo o situaci, kdy by 
Účastník aukce bez objektivního důvodu podával v Aukčním kole Nabídku na Aukční blok 
v dané Kategorii aukčních bloků s vyšší cenou, přestože by mohl v daném Aukčním kole podat 
nabídku na Aukční blok s nižší cenou ve stejné Kategorii aukčních bloků. Pravidlo podle tohoto 
odstavce se výslovně nevztahuje na Kategorie Aukčních bloků A3 a B1, jejichž minimální cena 
je z objektivních důvodů nižší, ve vztahu k ostatním Kategoriím aukčních bloků ve stejných 
kmitočtových pásmech. 
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.   
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13 ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Úřad je v souladu s ustanovením § 21 odst. 6 Zákona oprávněn zrušit a zastavit toto Výběrové 
řízení. K tomuto kroku může Úřad přistoupit kdykoliv na základě svého uvážení. Ke zrušení 
Výběrového řízení může dojít mimo jiné, pokud Výběrové řízení nebude možné v důsledku 
technické chyby nebo jiné okolnosti vůbec uskutečnit nebo dojde ke zmaření tohoto 
Výběrového řízení jednáním Žadatelů či jiných osob, a podobně. Ustanovení kapitoly 3, bod d) 
Vyhlášení tímto zůstává nedotčeno.  
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14 KOMUNIKACE V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

V rámci Výběrového řízení Úřad vymezuje možnosti komunikace v otázkách spojených 
s Výběrovým řízením v následujících případech: 

• Obecná komunikace v průběhu Výběrového řízení–Úřad bude průběžně informovat 
o průběhu a termínech jednotlivých kroků Výběrového řízení v rozsahu dle Vyhlášení.  

• Komunikace v jednotlivých fázích Výběrového řízení: 
1) před podáním Žádosti–možnost komunikovat s Úřadem dle kapitoly 3 písmena 

e) Vyhlášení formou otázek a odpovědí týkajících se výkladu tohoto Vyhlášení 
a náležitostí Žádosti; 

2) podání Žádosti–doručení dokumentu „Žádost o udělení práv k využívání 
rádiových kmitočtů“ dle kapitoly 9.2 Vyhlášení Úřadu a možnost účasti při 
otevírání obálek. Na základě výzvy Úřadu je Žadatel povinen v případě 
nejasností podat dodatečné vysvětlení nebo doplnění k Žádosti; 

3) provedení školení Elektronického aukčního systému a zkušební aukce včetně 
možnosti zaslání otázek týkajících se průběhu provedených školení 
a zkušebních aukcí; 

4) Aukční fáze–informace v rozsahu definovaném v Aukčním řádu; 
5) jednání k rozdělení úseků rádiového spektra. 

• Informace Úřadu v průběhu Výběrového řízení o uzavření jednotlivých fází 
Výběrového řízení a o jeho výsledcích: 

1) informace o zahájení Výběrového řízení; 
2) informace o vyhodnocení kvalifikační části Výběrového řízení a o počtu 

kvalifikovaných Účastníků aukce; 
3) informace o zahájení Aukční fáze Výběrového řízení; 
4) informace o ukončení Aukční fáze Výběrového řízení a informace o výsledcích 

Aukční fáze 
5) informace o ukončení Aukce a o rozdělení rádiových kmitočtů Vítězům aukce. 

Žadatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají jejich 
účasti v tomto Výběrovém řízení. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje 
poskytnutí informací právním zástupcům či podobným jiným osobám za předpokladu, že jsou 
ze zákona nebo z uzavřené smlouvy vázány povinností mlčenlivosti. 
Dle kapitoly 5 Aukčního řádu Úřad připouští pouze možnost koordinace Vítězů aukce před 
uskutečněním jednání k rozdělení rádiových kmitočtů na základě výsledků Aukce s možností 
dohody o finálním rozdělení rádiových kmitočtů na základě výsledků Aukce. 
Touto kapitolou 14 Vyhlášení nejsou dotčena ustanovení Správního řádu a Zákona upravující 
náležitosti podání a způsob jejich doručování.  
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15 SEZNAM DEFINIC A ZKRATEK 

2G – druhá generace bezdrátové celulární (mobilní) technologie, která využívá digitálního 
přenosu rádiového signálu. V rámci 2G sítí jsou poskytovány zejména hlasové služby a mobilní 
datové služby. Druhá generace mobilních sítí a služeb byla v České republice vybudována 
s využitím standardu GSM, pro mobilní datové služby jsou pak v České republice využívány i 
modernější technologie GPRS a EDGE.  
3G – třetí generace bezdrátové celulární (mobilní) technologie naplňujících specifikaci IMT-
2000 (International Mobile Telecommunications-2000) specifikované Mezinárodní 
telekomunikační unií ITU (International Telecommunication Union). Třetí generace je v České 
republice zastoupena zejména standardem UMTS (ve verzích HSDPA, HSUPA, HSPA, 
HSPA+, atd.) a standardem CDMA2000.  
3K Test 2018 – Test tří kritérií pro trh mobilních služeb z roku 201811 
4G – čtvrtá generace bezdrátové celulární (mobilní) technologie, která je v České republice 
provozována s využitím   standardu 3GPP LTE (Release 8 a vyšší), resp. standardem IEEE 
802.16m. 
5G – pátá generace bezdrátové celulární (mobilní) technologie naplňujících specifikaci IMT-
2020 (International Mobile Telecommunications-2020) specifikované Mezinárodní 
telekomunikační unií ITU (International Telecommunication Union). 
Aktivita – rozsah Nabídky Účastníka aukce v Aukčním kole vypočtený jako součet aktivitních 
bodů všech Aukčních bloků zahrnutých v Nabídce.  
Aukce – forma hodnocení žádostí o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů. Aukce je 
součástí Výběrového řízení. Jejím cílem je stanovit cenu a držitele jednotlivých úseků 
rádiových kmitočtů. Aukce je realizována ve dvou fázích: Aukční fáze a fáze Rozdělení 
kmitočtů. 
Aukční blok – blok rádiového spektra, který je nabízen v rámci Aukce. Jednotlivým blokům 
rádiového spektra odpovídají úseky rádiových kmitočtů, které jsou předmětem Výběrového 
řízení. Aukční bloky v tomto Výběrovém řízení jsou definovány jednak jako konkrétní, tak 
abstraktní. Konkrétní Aukční blok je definován specifickým úsekem rádiových kmitočtů.  
U abstraktních Aukčních bloků není přiřazen konkrétní úsek rádiových kmitočtů; konkrétní 
úsek rádiových kmitočtů bude takovému bloku přidělen až na základě druhé fáze Aukce – 
Rozdělení kmitočtů. 
Aukční fáze – fáze Aukce, ve které jsou metodou SMRA rozděleny Aukční bloky mezi 
Účastníky aukce. Aukční fáze je rozdělena do několika Aukčních kol. 
Aukční kategorie – viz Kategorie aukčních bloků. 
Aukční kolo – v rámci Aukčního kola mohou Účastníci aukce nabídnout cenu za jednotlivé 
Aukční bloky nabízené v rámci Aukce. V rámci Aukčního kola má každý Účastník aukce 
možnost podat pouze jednu Nabídku. Na konci každého Aukčního kola stanoví Elektronický 
aukční systém dle pravidel uvedených v Příloze 3 Vyhlášení Držitele nejvyšší nabídky a výši 
Nejvyšší nabídky u všech nabízených Aukčních bloků. 
Aukční řád – dokument stanovující pravidla Aukční fáze a fáze Rozdělení kmitočtů, který tvoří 
Přílohu 3 Vyhlášení. 
CEPT – Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ. 
Celková cena – součet Vítězných nabídek Žadatele.  
Digitální Česko – dokument „Digitální Česko“, který je souborem koncepcí zajišťujících 
předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. 
Digitální Česko zastřešuje tři hlavní pilíře (dílčí koncepce / strategie), které tvoří jeden logický 
celek s velkým počtem vnitřních vazeb, ale zároveň ve struktuře reflektují zacílení na různé 
příjemce a rovněž odlišnosti dané současným legislativním vymezením: Česko v digitální 
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Evropě, Informační koncepce České republiky, Koncepce Digitální ekonomika a společnost. 
Program (dokument) byl schválený vládou České republiky na základě usnesení vlády ze dne 
3. října 2018 č. 629. 
 
Dohoda o cílovém rozdělení – písemná dohoda všech držitelů přídělů rádiových kmitočtů 
v pásmu 3400–3800 MHz o cílovém rozdělení úseků rádiových kmitočtů v pásmu 3400–3800 
MHz. 
Držitel nejvyšší nabídky – Účastník aukce, který v rámci Aukčního kola podal na Aukční blok 
Nejvyšší nabídku a na základě vyhodnocení Aukčního kola byl dle pravidel stanovených 
Aukčním řádem označen jako Držitel nejvyšší nabídky u daného Aukčního bloku. 
Držitel přídělu – Vítěz aukce, který splnil všechny podmínky Výběrového řízení a kterému byl 
vydán příděl rádiových kmitočtů, které jsou předmětem tohoto Výběrového řízení. 
Elektronický aukční systém / EAS – informační systém, který umožňuje prostřednictvím 
vzdáleného přístupu organizovat a zajistit řádný průběh Aukční fáze. 
Eligibilita – oprávnění Účastníka aukce realizovat Nabídku v Aukčním kole. Počty bodů 
Eligibility určují maximální počet aktivitních bodů využitelných pro podání Nabídky v Aukčním 
kole. 
ETSI  –  European Telecommunications Standards Institute, Evropský ústav pro 
telekomunikační normy. 
EU – Evropská unie. 
Full MVNO –subjekt, který není Stávajícím operátorem a naplňuje kritéria virtuálního 
mobilního operátora, který pro poskytování služeb svým zákazníkům využívá vlastní 
infrastrukturu s výjimkou rádiové přístupové sítě, kterou si pronajímá na bázi velkoobchodní 
smlouvy s hostitelským operátorem. Zbylou část infrastruktury a provozních systémů, jako 
např. síťovou infrastrukturu včetně GMSC a HLR a service provisioning systémů (SMSC, 
MMSC, GGSN, IN, atd.), a všechny návazné procesy (billing, zákaznická péče, marketing, 
prodej) si Full MVNO zajišťuje vlastními prostředky mimo rámec velkoobchodní smlouvy. Full 
MVNO tak má prakticky plnou kontrolu nad kvalitou vlastních poskytovaných služeb a vydává 
vlastní SIM karty s vlastním kódem mobilní sítě (MNC). 
IO – individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 
ITU –  „International Telecommunication Union“, Mezinárodní telekomunikační unie. 
Kategorie aukčních bloků – soubor Aukčních bloků stejné velikosti a technologického 
vymezení z jednoho kmitočtového pásma. 
Komise – Evropská komise je jedním z hlavních orgánů Evropské unie, který zastupuje a hájí 
zájmy Unie jako celku. Komise připravuje návrhy nových evropských právních předpisů a má 
na starosti provádění politik EU a využívání finančních prostředků Unie. 
Kvalifikace – fáze Výběrového řízení, ve kterém se posuzuje, zda Žadatelé splňují pravidla 
a podmínky účasti ve Výběrovém řízení definované v kapitole 9.1 Vyhlášení. 
Light MVNO – subjekt, který naplňuje kritéria virtuálního mobilního operátora s minimálním 
rozsahem vlastní infrastruktury a provozních systémů, který pro poskytování služeb svým 
zákazníkům vlastním jménem a na vlastní účet využívá služby poskytované na bázi 
velkoobchodní smlouvy s hostitelským operátorem.  
Minimální rozsah nabídky – minimální počet Aukčních bloků v rámci jednoho kmitočtového 
pásma, který musí obsahovat Nabídka jednotlivého Účastníka aukce v každém Aukčním kole, 
jehož dodržování bude automaticky kontrolováno Elektronickým aukčním systémem.  
Nabídka – závazná cenová nabídka podaná Účastníkem aukce v rámci Aukčního kola 
na vybranou kombinaci Aukčních bloků. 
Národní roaming pro PPDR – má význam definovaný v kapitole 8.3.2 Vyhlášení 
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Nejvyšší nabídka – nabídka s nejvyšší cenou na Aukční blok v daném Aukčním kole. 
NUKIB - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. 
Oprávněný zájemce o národní roaming – operátor, který není Stávajícím operátorem, a 
který je Držitelem přídělu v pásmu 700 MHz a/nebo v pásmu 3400–3800 MHz, a který ke dni 
zahájení poskytování služeb dle smlouvy o národním roamingu splňuje podmínku pokrytí 
alespoň 10 % obyvatelstva České republiky prostřednictvím jím provozované sítě 
elektronických komunikací s využitím vlastních kmitočtů výhradně v pásmu 700 MHz a/nebo 
3400–3800 MHz v technologickém Standardu 5G, přičemž služba elektronických komunikací 
poskytovaná prostřednictvím vlastní sítě musí být provozována nejméně na 500 venkovních 
stanovištích základnových stanic dle platného IO. Pro zachování práva na národní roaming je 
Oprávněný zájemce o národní roaming povinný splnit podmínku pokrytí alespoň 30 % 
obyvatelstva České republiky prostřednictvím jím provozované sítě elektronických komunikací 
s využitím vlastních kmitočtů výhradně v pásmu 700 MHz a/nebo 3400–3800 MHz 
v technologickém Standardu 5G nejpozději 30.6.2025, přičemž služba elektronických 
komunikací poskytovaná prostřednictvím vlastní sítě musí být provozována nejméně na 1000 
venkovních stanovištích základnových stanic dle platného IO. 
Oprávněný zájemce o PPDR – Ministerstvo vnitra České republiky nebo jím písemně určená 
osoba pověřená zajištěním BB-PPDR služeb pro mobilní krizovou komunikaci složek krizové 
komunikace. Oprávněný zájemce o PPDR může být pouze jeden, avšak v čase se může měnit 
na základě písemného určení ze strany Ministerstva vnitra České republiky. 
Oprávněný zájemce o pronájem pronájmu kmitočtů – má význam definovaný v kapitole 
8.5 Vyhlášení  
Podnikatelské seskupení – naplňuje definici pro podnikatelská seskupení podle ustanovení 
§ 71 a násl. zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), tj. zejména ovládající a ovládaná osoba, osoby ovládané společnou ovládající 
osobou, řídící a řízená osoba tvořící koncern, ovlivněné osoby nebo osoby jednající ve shodě. 
Osoby, v jejichž prospěch byl vytvořen trust (svěřenský fond)14 nebo jiný obdobný konstrukt 
cizího právního řádu (např. nadace), respektive, kterým má být z trustu plněno, jsou 
považovány za členy Podnikatelského seskupení. 
Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR – Držitel přídělu v pásmu 700 MHz, který získal 
na základě Výběrového řízení příděl rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz o velikosti 
minimálně 2×10 MHz. 
Povinný pronajímatel – má význam definovaný v kapitole 8.5 Vyhlášení 
PPDR komunikace – mobilní krizová komunikace bezpečnostních a krizových složek 
prostřednictvím sítě elektronických komunikací. 
Prioritní BB-PPDR – má význam definovaný v kapitole 8.3.1 Vyhlášení 
Předběžná analýza – dokument „Analýza velkoobchodního trhu mobilních služeb“ vydaný 
Úřadem12. 
PVRS 7 – část plánu využití rádiového spektra stanovující podmínky využívání rádiových 
kmitočtů pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz. Plán využití rádiového spektra vydává Úřad 
jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) Zákona na základě výsledků 
veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 Zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 
odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřeními obecné povahy. 
PVRS 10 – část plánu využití rádiového spektra stanovující podmínky využívání rádiových 
kmitočtů pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz. Plán využití rádiového spektra vydává Úřad 
jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) Zákona na základě výsledků 
veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 Zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 
odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřeními obecné povahy. 
Rozdělení kmitočtů – fáze Aukce, jejímž cílem je přidělení konkrétních úseků rádiových 
kmitočtů Vítězům aukce.  
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Složky PPDR – bezpečnostní a záchranné složky a subjekty krizového řízení definované v 
§ 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů (zákon o IZS), a v hlavě II a III zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), případně v budoucích právních normách tyto definice 
nahrazujících či upravujících.  
SMRA – Simultaneous Multiple Round Auction (SMRA) je aukční formát založený na 
souběžné vícekolové aukci. 
Spektrální limit – spektrální limity stanovené v kapitolách 6.1 (pro pásmo 700 MHz) a 6.2 (pro 
pásmo 3400–3800 MHz) tohoto Vyhlášení.  
Správní řád – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
Standard 5G – standard sítí elektronických komunikací podle specifikace 3GPP/ETSI 
zahrnující minimálně standard přístupové rádiové sítě 5G NR (New Radio) v architektuře, která 
splňuje požadavky specifikací ETSI TS 123 501 (3GPP TS 23.501) a ETSI TS 138 401 (3GPP 
TS 38.401) nebo aktuálnějších. 
Stávající operátor – právnická nebo fyzická osoba, která je k poslednímu dni lhůty pro podání 
Žádostí stanovené v kapitole 9.4 Vyhlášení držitelem přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 
800 MHz a/nebo 900 MHz. 
Účastník aukce – Žadatel, který splnil kvalifikační předpoklady dle kapitoly 9.1 Vyhlášení 
a získal od Úřadu potvrzení o zápisu do Aukce. 
ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 
Úřad – Český telekomunikační úřad.  
Vítěz aukce – Účastník aukce, který je po závěrečném kole Aukční fáze Držitelem nejvyšší 
nabídky Aukčního bloku dle podmínek Aukčního řádu. 
Vítězná nabídka – Nabídka podaná Vítězem aukce v závěrečném Aukčním kole. 
Výběrová komise – tříčlenný poradní orgán Úřadu jmenovaný předsedou Rady Úřadu 
za účelem doporučení vhodného postupu Úřadu v souladu s § 146 odst. 6 Správního řádu. 
Výběrová komise je jmenovaná před vyhlášením Výběrového řízení. 
Výběrové řízení – výběrové řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro 
zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz 
vyhlášené tímto Vyhlášením. 
Vyhlášení – tento dokument „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“. 
Výzva – Výzva Úřadu k předložení žádostí o změnu přídělu rádiových kmitočtů dle kapitoly 
8.4.3 Vyhlášení. 
Zákon – zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 
Odkazy na konkrétní ustanovení Zákona mohou po vydání přídělů rádiových kmitočtů na 
základě tohoto výběrového řízení neaktuální z důvodu očekávané novelizace Zákona. 
V případě, že některé odkazy na konkrétní ustanovení Zákona uvedené v tomto Vyhlášení 
budou po vydání přídělů rádiových kmitočtů na základě tohoto Výběrového řízení neaktuální, 
tyto odkazy je třeba považovat za odkazující na ustanovení Zákona věcně shodná 
s ustanoveními dle stávajících odkazů. 
Zájemce o přístup – poskytovatel služeb elektronických komunikací, který není Držitelem 
přídělu kmitočtů v pásmu 700 MHz, ale má zájem poskytovat maloobchodní nebo 
velkoobchodní službu vysokorychlostního připojení k internetu prostřednictvím elektronických 
komunikačních sítí provozovaných s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz.  
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Záruka – peněžitá záruka složená Žadatelem podle podmínek stanovených v kapitole 9.3 
Vyhlášení.  
Závazek pronájmu rádiových kmitočtů – má význam uvedený v kapitole 8.5 Vyhlášení.  
Žadatel – subjekt, který podá Žádost. 
Žádost – žádost o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů podle ustanovení § 21 Zákona.  
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Ing. Mgr. Hana Továrková v.r. 
předsedkyně Rady 
Českého telekomunikačního úřadu 

Zveřejněno dne: 7. 8. 2020 
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Příloha 1  
 

k 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 
 
 
 
 
 

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 pro zajištění sítí 
elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz, a to na 
základě Vyhlášení výběrového řízení ze dne 7. srpna 2020 (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) 
Kontaktní pracovník (jméno, příjmení, titul, funkce)2: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
  
Podpis pracovníka:   

 
 

 
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) (dále jen „Zákon“), ve znění pozdějších 
předpisů. 
2 Pro účely provedení výběrového řízení dle této Žádosti, rozhodnutí o Žádosti a další komunikaci mezi Českým 
telekomunikačním úřadem a Žadatelem ve věci výběrového řízení Český telekomunikační úřad zpracovává 
osobní údaje kontaktních osob Žadatele v rozsahu této Žádosti. Správcem osobních údajů je Český 
telekomunikační úřad, který tyto údaje zpracovává na základě plnění zákonných povinností (zejména dle § 17 
odst. 3 Zákona). Údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k provedení výběrového řízení a ke splnění 
povinností vyplývajících ze Zákona. Každá osoba, jejíž osobní údaje Český telekomunikační úřad zpracovává, 
má právo uplatnit u Úřadu svá práva (zejména požádat o přístup k osobním údajům či o jejich opravu, vznést 
námitku či požádat o omezení zpracování). Více informací o právech subjektů údajů a o způsobu, jakým Český 
telekomunikační úřad nakládá s osobními údaji, je k dispozici v Informacích o zpracování osobních údajů 
dostupných na stránkách www.ctu.cz.   
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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 Žadatele3 
Jméno Rozsah oprávnění Podpis 
   

   

   

   

 
1.6 Požadovaný počet bodů Eligibility (v rozsahu 1–25) 
 

 
 
 

 
3 Pro účely provedení výběrového řízení dle této Žádosti, rozhodnutí o Žádosti a další komunikaci mezi Českým 
telekomunikačním úřadem a Žadatelem ve věci výběrového řízení Český telekomunikační úřad zpracovává 
osobní údaje kontaktních osob Žadatele v rozsahu této Žádosti. Správcem osobních údajů je Český 
telekomunikační úřad, který tyto údaje zpracovává na základě plnění zákonných povinností (zejména dle § 17 
odst. 3 Zákona). Údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k provedení výběrového řízení a ke splnění 
povinností vyplývajících ze Zákona. Každá osoba, jejíž osobní údaje Český telekomunikační úřad zpracovává, 
má právo uplatnit u Úřadu svá práva (zejména požádat o přístup k osobním údajům či o jejich opravu, vznést 
námitku či požádat o omezení zpracování). Více informací o právech subjektů údajů a o způsobu, jakým Český 
telekomunikační úřad nakládá s osobními údaji, je k dispozici v Informacích o zpracování osobních údajů 
dostupných na stránkách www.ctu.cz. 
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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 9.1.2 bodem a) 

Vyhlášení 
 

3. 2.3 Čestné prohlášení v souladu s kapitolou 9.1.2 bodem b) 
Vyhlášení 

 

4. 2.4 Čestné prohlášení v souladu s kapitolou 9.1.2 bodem c) 
Vyhlášení 

 

5. 2.5 Čestné prohlášení v souladu s kapitolou 9.1.3 Vyhlášení  
6. 2.6 Čestné prohlášení o převodu Záruky z běžného účtu Žadatele 

v souladu s kapitolou 9.1.4 Vyhlášení 
 

7. 2.7 Výpis z obchodního rejstříku nebo jiného obdobného rejstříku   
8. 2.8 Přehledné grafické znázornění podnikatelského seskupení, 

jehož je Žadatel členem, včetně uvedení výše jednotlivých 
obchodních podílů převyšujících 10 %, a čestné prohlášení 
o tom, že tento materiál odpovídá skutečnosti v souladu 
s kapitolou 9.2.2 bodem c) Vyhlášení 

 

9. 2.9 Čestné prohlášení Žadatele, kterým deklaruje rozsah kmitočtů 
v kmitočtovém pásmu 3600-3800 MHz, kterých je ke dni podání 
Žádosti držitelem sám Žadatel nebo kterýkoli člen jeho 
Podnikatelského seskupení  

 

10. 2.10 Plná moc dokládající oprávnění podepsaných fyzických osob 
k podpisu této Žádosti (jen pokud nepodepisuje statutární orgán) 

 

11. 2.11 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 v souladu s Vyhlášením. Žadatel bere na 
vědomí, že v případě, že se stane Vítězem aukce a výše Celkové ceny bude převyšovat výši 
jím složené Záruky, Úřad započte složenou Záruku proti Celkové ceně a následně vyzve 
Žadatele k zaplacení doplatku, tj. rozdílu mezi Celkovou cenou a složenou Zárukou. 
V případě, že výše složené Záruky bude vyšší než výše Celkové ceny, Úřad vrátí Žadateli 
část Záruky odpovídající rozdílu mezi Zárukou a Celkovou cenou v souladu s kapitolou 9.3 
Vyhlášení.   
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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Příloha 2A 
 

k 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 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem 
Stávajícím operátorem 
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Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem Stávajícím 
operátorem 
Tato Příloha 2A (dále jen „Prohlášení“) 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 kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz (dále jako „Vyhlášení“) 
vyhlášeného dne 7. srpna 2020 

Českým telekomunikačním úřadem,  

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, PSČ 225 02, Praha 025  

(dále jako „Úřad“) 

 

Identifikační údaje Žadatele Stávajícího operátora přijímajícího závazek: 
Společnost: ……………………………………………………………………… 

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

IČO: ……………………………………………………………………………… 

Osoba oprávněná jednat jménem Žadatele Stávajícího operátora: 

 ………………………………… 

(dále jako „Žadatel Stávající operátor“) 
Pojmy nedefinované v tomto Prohlášení mají stejný významový obsah jako pojmy definované 
či uvedené ve Vyhlášení a/nebo v Žádosti. 

 

Obsah Závazku přijímaného Žadatelem Stávajícím operátorem: 
Já, Žadatel Stávající operátor, tímto přijímám následující závazky spojené s udělením práva k 
využívání rádiových kmitočtů v pásmech 700 MHz a/nebo 3400–3600 MHz na základě 
výběrového řízení popsaného ve Vyhlášení (dále je „Výběrové řízení“) a zavazuji se k jejich 
řádnému a včasnému splnění. 

1 Závazek národního roamingu 
Tímto jako Žadatel Stávající operátor přijímám závazek národního roamingu pro případ, že ve 
Výběrovém řízení získám příděl v pásmu 700 MHz s tím, že závazek národního roamingu, 
včetně všech závazků a prohlášení dle této kapitoly 1 Prohlášení, se na mě neuplatní 
v případě, že se jiný Stávající operátor stane Držitelem přídělu, který zahrnuje Aukční blok A3.   

Beru na vědomí, že účelem závazku národního roamingu je vytvořit podmínky, které umožní 
všem Oprávněným zájemcům o národní roaming, kteří jsou Držiteli kmitočtů v pásmu 700 MHz 
a/nebo Držiteli kmitočtů v pásmu 3400–3800 MHz, a kteří zároveň nejsou Stávajícími 
operátory, a kteří uzavřou s Držitelem přídělu v pásmu 700 MHz, na kterého se vztahuje 
závazek národního roamingu, smlouvu o poskytování národního roamingu, poskytování 
elektronických komunikačních služeb v rozsahu a za podmínek dle kapitoly 8.1 Vyhlášení. 

Zavazuji se poskytnout na základě smlouvy o národním roamingu národní roaming za 
podmínek stanovených v kapitole 1 tohoto Prohlášení ve prospěch Oprávněných zájemců o 
národní roaming. 
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Beru na vědomí, že národním roamingem pro účely tohoto závazku národního roamingu se 
rozumí přístup k veřejné komunikační síti provozované Držitelem přídělu, na kterého se 
závazek národního roamingu vztahuje, využívané k poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací prostřednictvím (i) 2G, 3G a 4G technologií v plném rozsahu služeb 
(vč. dat, hlasu, SMS), a (ii) 5G technologií v rozsahu služby přístupu k internetu EBB 
(enhanced broadband) a datových služeb za účelem poskytování ekvivalentu hlasových 
služeb a SMS v kvalitě neznemožňující poskytování takových služeb, obojí s využitím 
rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a/nebo 2600 MHz. 

Beru na vědomí, že uvedený závazek národního roamingu je omezen na dobu do 30. června 
2029. V průběhu trvání závazku do 30. června 2029 jsem oprávněn omezit poskytování služeb 
na základě závazku národního roamingu pouze v rozsahu, ve kterém nemohu poskytovat 
služby dle tohoto závazku národního roamingu z důvodu omezení nebo ukončení poskytování 
služeb elektronických komunikací svým zákazníkům.  

Na základě závazku národního roamingu se zavazuji umožnit Oprávněným zájemcům 
o národní roaming, v souladu s jejich požadavky a s technickými možnostmi sítě, na které je 
národní roaming poskytován, poskytování nezávislých služeb elektronických komunikací 
v rozsahu, kvalitě a s geografickým pokrytím území a obyvatelstva České republiky, které 
nejsou horší než rozsah, kvalita a geografické pokrytí území a obyvatelstva České republiky u 
služeb, které poskytuji svým zákazníkům, nebo, na žádost Oprávněného zájemce o národní 
roaming, v nižším rozsahu služeb a/nebo s nižším geografickým pokrytím území a 
obyvatelstva České republiky. 

V okresech pokrytých sítí Oprávněného zájemce jsem dále povinen zajistit přístup 
Oprávněného zájemce ke službám 2G/3G/4G, a to po omezenou dobu trvání závazku 
národního roamingu, pokud se s Oprávněným zájemcem nedohodneme jinak. U 5G služeb 
v takových okresech platí, že obě smluvní strany (tedy Oprávněný zájemce i já, jakožto Držitel 
přídělu v pásmu 700 MHz, který je zároveň Stávajícím operátorem) jsou oprávněny druhou 
stranu zažádat o geografické omezení poskytování přístupu na základě národního roamingu 
v takovém okrese. Nedohodneme-li se s Oprávněným zájemcem jinak, mohu omezit 
poskytování přístupu k 5G službám na základě národního roamingu v daném okrese tak, že 
vyloučím daný okres, pokud v tomto okrese Oprávněný zájemce o národní roaming dosáhl 
pokrytí vlastní sítí alespoň 90 % obyvatel daného okresu dle kapitoly č. 1.1 Přílohy č. 5 
Vyhlášení. Beru na vědomí, že jsem oprávněn omezit přístup dle předchozí věty pouze 
s přechozím souhlasným vyjádřením Úřadu, který ověří, zda jsou splněny podmínky pokrytí 
sítí Oprávněného zájemce v daném okrese. Beru na vědomí, že přiměřené jednorázové 
náklady spojené s úpravou přístupu na základě národního roamingu související 
s geografickým omezením (zejména úprava systému) ponese ta strana, která návrh na 
geografické omezení iniciovala. 

Zavazuji se v rámci národního roamingu dle tohoto závazku národního roamingu neomezovat 
účel, rozsah, kvalitu a skladbu služeb poskytovaných Oprávněným zájemcem o národní 
roaming. Pro vyloučení pochybností, nejsem oprávněn omezovat Oprávněného zájemce o 
národní roaming, pokud jde o poskytování služeb určitému segmentu trhu (např. firemní 
segment) nebo pro účely poskytování velkoobchodních služeb (např. služby pro MVNO). 
Podmínkou pro využívání národního roamingu ze strany Oprávněného zájemce o národní 
roaming je poskytování maloobchodních služeb; pokud tedy např. Oprávněný zájemce o 
národní roaming poskytuje s využitím národního roamingu velkoobchodní služby (např. služby 
pro MVNO), je zároveň povinen s využitím národního roamingu poskytovat také maloobchodní 
služby.  

V případě, že z objektivně prokazatelných kapacitních důvodů nebude možné závazek 
národního roamingu splnit na celém geografickém rozsahu hostitelské sítě, zavazuji se splnit 
tento závazek národního roamingu v předem smluvně vymezeném geografickém rozsahu, ve 



Příloha č.1 Telekomunikačního věstníku č. 8/2020, str. 725

Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem Stávajícím operátorem 
 

 
 

Vyhlášení výběrového řízení – Příloha 2A  Strana 3 
 
 

kterém splnění závazku národního roamingu nebrání objektivní kapacitní omezení, ledaže se 
s Oprávněným zájemcem o národní roaming dohodneme jinak. 

Pokud se s Oprávněným zájemcem o národní roaming nedohodneme jinak, přijímám závazek, 
že jednotkové ceny služeb národního roamingu musí vycházet z metodiky dlouhodobých 
přírůstkových nákladů LRAIC+ zohledňující návratnost vloženého kapitálu dle aktuální 
hodnoty WACC před zdaněním, která je stanovena Úřadem v opatření obecné povahy č. 
OOP/4 v platném znění1 a která bude zvýšena o rizikovou přirážku zohledňující rizika spojená 
s investicí do nových 5G sítí a s poskytováním služeb národního roamingu ve výši 1,41 
procentního bodu, a zároveň z následujících principů: 

• optimalizace bude typu „Scorched Node“, tzn. bude zohledněna reálná topologie sítě 
Stávajícího operátora v daném roce (reálný počet uzlů a jejich vystrojení); 

• bude umožněno doplnění inkrementálního nákladu na aktivní technologii u lokalit 
s vysokým vytížením kapacity pro technologii 4G a 5G; 

• v případě, že je relevantní, musí nákladová kalkulace zohledňovat vedle funkcionality 
národního roamingu i funkcionalitu národního roamingu pro PPDR a/nebo funkcionalitu 
požadovaného pokrytí v závazku Prioritního BB-PPDR. Zavazuji se zohlednit sdílení a 
nákladovou alokaci do služby BB-PPDR v těchto případech: službu již poskytuji nebo 
službu budu poskytovat v období, pro které se počítají ceny; 

• celkové náklady (odpovídající současnému vystrojení sítě, navýšené o inkrementální 
náklady u lokalit s vysokým vytížením kapacity pro technologii 4G a 5G a zohledňující 
funkcionalitu PPDR) budou kalkulovány se zohledněním očekávaného vývoje 
v následujícím období (tedy minimálně jeden rok); 

• bude zohledněna kapacitní optimalizace na úrovni backhaulu; 

• aktiva nezbytná k poskytování služby budou definována metodou MEA (Modern 
Equivalent Asset) a k ocenění bude využita jejich současná kupní hodnota (v případě, 
že současná kupní hodnota není k dispozici bude využito průměrné hodnoty 
z účetnictví za poslední tři roky, případně za nejkratší možné období delší než tři roky, 
za které jsou data k dispozici); 

• ekonomické odpisy budou stanoveny s využitím metody modifikované (upravené) 
nakloněné anuity, která je definována níže vzorcem, kde: 

o Ct=1 jsou roční kapitálové 
náklady; 

o It=0 hodnota aktiva na začátku období; 

o r je cena kapitálu (hodnota WACC 
zvýšená o rizikovou přirážku 1,41 
procentního bodu); 

o i je roční změna ceny aktiva; 

o u je průměrný čas potřebný k vytvoření aktiva; 

o n je životnost aktiva; 

 
 
 
1 https://www.ctu.cz/opatreni-obecne-povahy  
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• pro alokaci nákladů bude využita metodika ABC (Activity Based Costing), která 
zohledňuje příčinnou souvislost mezi vznikem nákladu a cílovým nákladovým objektem 
(tedy ve výsledku poskytovanou službou); 

• velkoobchodní procesní náklady a odpovídající podíl společných a režijních nákladů 
budou alokovány pomocí tzv. přirážky (metoda EPMU neboli Equi-Proportional Mark-
Up); 

• pokud je relevantní, zohlední se v rámci nákladové kalkulace sdílení MORAN/MOCN 
včetně zohlednění nákladové alokace do služby Prioritní BB-PPDR; 

• výsledné jednotkové náklady kalkulované v závazku národního roamingu musí 
zohledňovat požadované zastoupení jednotlivých technologií (2G, 3G, 4G, 5G) a 
jednotlivých geotypů; 

• v rámci nákladové kalkulace nesmí docházet ke dvojímu započítání jakéhokoliv 
provozu nebo nákladu. 

Za služby zahrnuté v závazku národního roamingu jsem nad rámec jednotkových cen 
oprávněn účtovat i přiměřené jednorázové náklady za zřízení služby odpovídající skutečně 
vynaloženým nákladům nepřekračující náklady v obvyklé výši. Po uzavření smlouvy o 
národním roamingu se zavazuji tyto jednotkové ceny za poskytování národního roamingu na 
základě tohoto závazku národního roamingu pravidelně přepočítávat v souladu s výše 
popsanou metodikou následujícím postupem, pokud se s Oprávněným zájemcem o národní 
roaming nedohodneme jinak: Oprávněný zájemce o národní roaming předloží do 30. července 
daného kalendářního roku aktualizovaný plán provozu pro příští kalendářní rok (plánem 
provozu se pro tyto účely rozumí zejména počet minut/SMS/MMS/MB v rozložení podle 
geotypu a technologií). Zavazuji se přepočítat jednotkové ceny se zohledněním 
aktualizovaného plánu provozu Oprávněného zájemce o národní roaming a se zohledněním 
aktualizace hodnot ostatních vstupů do nákladové kalkulace a předložit návrh dodatku 
smlouvy o národním roamingu aktualizující velkoobchodní jednotkové ceny národního 
roamingu Oprávněnému zájemci do 30. září daného kalendářního roku, a to s tím, že 
aktualizované ceny se uplatní od 1. ledna následujícího kalendářního roku. 

Zavazuji se neprodleně po obdržení žádosti o předložení návrhu smlouvy, zahájit a dále vést 
v dobré víře jednání směřující k uzavření smlouvy o národním roamingu s každým 
Oprávněným zájemcem o národní roaming, bez ohledu na to, zda tento Oprávněný zájemce 
o národní roaming již splnil podmínku pokrytí alespoň 10 % obyvatelstva České republiky 
prostřednictvím jím provozované sítě elektronických komunikací s využitím vlastních kmitočtů 
výhradně v pásmu 700 MHz a/nebo 3440–3800 MHz v technologickém Standardu 5G, 
přičemž služba elektronických komunikací poskytovaná prostřednictvím vlastní sítě musí být 
provozována nejméně na 500 venkovních stanovištích základnových stanicích dle platného 
IO. Tato podmínka pokrytí může být sjednána jako odkládací podmínka účinnosti sjednané 
smlouvy o národním roamingu.  

Dále se zavazuji neukončit poskytování národního roamingu Oprávněnému zájemci o národní 
roaming dříve než v souladu s dobou trvání smlouvy, pokud nebude prokázáno, že Oprávněný 
zájemce o národní roaming nesplnil podmínku pokrytí alespoň 30 % obyvatelstva České 
republiky prostřednictvím jím provozované sítě elektronických komunikací s využitím vlastních 
kmitočtů výhradně v pásmu 700 MHz a/nebo 3400–3800 MHz v technologickém Standardu 
5G nejpozději do 30. června 2025, přičemž služba elektronických komunikací poskytovaná 
prostřednictvím vlastní sítě musí být provozována nejméně na 1000 venkovních stanovištích 
základnových stanicích dle platného IO. Možnost geografického omezení služby národního 
roamingu popsaná výše v této kapitole 1 Prohlášení zůstává tímto nedotčena.   
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Rovněž beru na vědomí, že pro účely vyhodnocení splnění podmínek pokrytí Oprávněného 
zájemce o národní roaming bude jejich splnění či nesplnění potvrzeno Úřadem na žádost 
Oprávněného zájemce o národní roaming, resp. na mou žádost. 

Za účelem splnění závazku národního roamingu se zavazuji předložit Oprávněnému zájemci 
o národní roaming závazný úplný návrh smlouvy o národním roamingu, který bude splňovat 
podmínky převzatého závazku národního roamingu dle kapitoly 1 tohoto Prohlášení, a to ve 
lhůtě 3 měsíců od obdržení žádosti Oprávněného zájemce o předložení návrhu smlouvy za 
předpokladu, že Oprávněný zájemce o národní roaming poskytne na žádost nezbytnou 
součinnost k přípravě tohoto návrhu.  

Jsem si vědom, že žádost Oprávněného zájemce o národní roaming o předložení návrhu 
smlouvy o národním roamingu musí obsahovat minimálně následující údaje: 

• předpokládaný plán provozu nejméně pro období 24 měsíců od plánovaného zahájení 
poskytování služby; 

• požadovaný rozsah služeb; 

• požadovaná délka trvání smlouvy (ne kratší než dva roky). 

Tímto přijímám bezpodmínečný závazek, že nebudu Oprávněným zájemcům o národní 
roaming klást v procesu jednání o uzavření smlouvy na základě Závazku národního roamingu 
žádné administrativní, právní ani jiné překážky a vyžadovat splnění podmínek, které nejsou 
pro proces uzavření smlouvy nezbytně nutné, nejsou nutné pro řádné poskytování 
elektronických komunikačních služeb prostřednictvím národního roamingu a které nejsou 
běžné pro uzavírání komerční dohody. 

Pokud se s Oprávněným zájemcem o národní roaming nedohodneme ve smlouvě výslovně 
jinak, přijímám závazek zajistit, že smlouva uzavřená na základě závazku národního roamingu 
bude splňovat alespoň následující podmínky:  

• smlouva bude zajišťovat, že zákazníkům Oprávněného zájemce o národní roaming 
bude umožněn přístup ke službám ve stejném rozsahu, v jakém je poskytují svým 
zákazníkům s využitím technologií 2G, 3G, 4G a/nebo 5G; 

• smlouva bude umožňovat postupné omezování národního roamingu z hlediska 
geografického rozsahu a/nebo rozsahu služeb iniciované Oprávněným zájemcem 
o národní roaming; 

• smlouva nebude obsahovat sankce, včetně sankcí za nedodržení plánu provozu, nad 
rámec rozsahu a výše přiměřených a obvykle uplatňovaných sankcí obvykle 
uplatňovaných ve velkoobchodních vztazích na trhu elektronických komunikací; 

• smlouva bude uzavřena s dobou účinnosti minimálně pokrývající období do konce 
závazku národního roamingu, za předpokladu, že Oprávněný zájemce splní podmínku 
pokrytí alespoň 30 % obyvatelstva České republiky prostřednictvím jím provozované 
sítě elektronických komunikací s využitím vlastních kmitočtů výhradně v pásmu 
700 MHz a/nebo 3400–3800 MHz v technologickém Standardu 5G nejpozději do 
30. června 2025, přičemž služba elektronických komunikací poskytovaná 
prostřednictvím vlastní sítě musí být provozována nejméně na 1000 venkovních 
stanovištích základnových stanicích dle platného IO, pokud Oprávněný zájemce 
o národní roaming nepožádá o dobu účinnosti kratší, ne však méně než dva roky; 

• nebudu jednostranně měnit podmínky smlouvy o národním roamingu, s výjimkou 
možnosti omezit poskytování služeb dle tohoto závazku národního roamingu z důvodu 
omezení nebo ukončení poskytování služeb elektronických komunikací svým 
zákazníkům. 
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Zavazuji se informovat Úřad písemně o každé žádosti o předložení návrhu smlouvy o 
národním roamingu, kterou od Oprávněného zájemce o národní roaming obdržím, a to do 15 
pracovních dnů ode dne obdržení příslušné žádosti. Dále se zavazuji průběžně, nejméně však 
jednou za měsíc, písemně informovat Úřad o vývoji jednání o uzavření smlouvy o národním 
roamingu. Beru na vědomí, že tímto závazkem nejsou dotčeny ostatní oznamovací povinnosti 
vůči Úřadu, které se na mě uplatní. Jsem si vědom toho, že nejsem oprávněn tyto informace 
Úřadu odepřít s odkazem na jejich důvěrnou povahu. 

Jsem srozuměn s tím, že Úřad upřednostňuje, aby byly smlouvy na základě závazku 
národního roamingu uzavírány na základě obchodního jednání, za dodržení požadavků dle 
tohoto závazku národního roamingu.  

Dále beru na vědomí, že případný spor ohledně souladu návrhu smlouvy nebo dodatku ke 
smlouvě o národním roamingu s podmínkami závazku národního roamingu je Úřad připraven 
na žádost stran sporu rozhodnout postupem dle ustanovení § 127 Zákona. 

Jsem si vědom toho, že porušení tohoto závazku národního roamingu bude považováno za 
nesplnění povinností stanovených rozhodnutím o udělení přídělu ve smyslu § 22b odst. 1 
písm. b) Zákona. Zjistí-li Úřad porušení závazku národního roamingu z mé strany, vyzve mě 
ke zjednání nápravy ve smyslu § 114 Zákona. V případě, že nezjednám nápravu porušení 
závazku národního roamingu ve lhůtě stanovené Úřadem dle § 114 Zákona, bude předseda 
Rady Úřadu postupovat dle § 22b Zákona.  

Jsem si vědom toho, že za účelem rozhodování sporů podle § 127 Zákona a ověřování plnění 
a dodržování povinností stanovených v rozhodnutí o udělení přídělu v souladu s § 114 a § 22b 
odst. 1 písm. a) nebo b) Zákona ve věci souladu výše velkoobchodních jednotkových cen 
nabízených či účtovaných za poskytování národního roamingu, včetně aktualizací těchto cen, 
s výše popsanými principy bude Úřad postupovat podle Úřadem vydané metodiky určování 
těchto jednotkových cen pro účely závazku národního roamingu a závazků PPDR2 navýšené 
o rizikovou přirážku jak je popsáno výše v této kapitole 1 Prohlášení. 

Rovněž beru na vědomí, že ustanoveními tohoto Prohlášení nejsou dotčena práva Úřadu na 
využití dalších zákonných nástrojů. 

2 Závazek velkoobchodní nabídky 
Tímto jako Žadatel Stávající operátor přijímám závazek velkoobchodní nabídky pro případ, že 
ve Výběrovém řízení získám příděl v pásmu 700 MHz.  

Beru na vědomí, že účelem závazku velkoobchodní nabídky je vytvořit podmínky, které 
umožní všem Zájemcům o přístup, kteří nejsou Držiteli kmitočtů v pásmu 700 MHz a kteří 
uzavřou s Držitelem přídělu v pásmu 700 MHz smlouvu o přístupu, poskytování elektronických 
komunikačních služeb prostřednictvím elektronických komunikačních sítí provozovaných 
s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz. Cílem Úřadu je v maximální možné míře 
zachovat a podpořit závazky velkoobchodní nabídky uložené v minulých výběrových řízeních 
a jejich účinky.  

Jsem si vědom toho, že můj závazek velkoobchodní nabídky je omezen na dobu od data 
právní moci mně adresovaného rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 700 
MHz do 24.února 2026. 

Za účelem splnění závazku velkoobchodní nabídky se zavazuji jednat v dobré víře s každým 
Zájemcem o přístup o uzavření smlouvy o přístupu k veřejné komunikační síti provozované s 

 
 
 
2 Metodika byla předmětem samostatné konzultace a je dostupná zde: https://www.ctu.cz/ 
zverejneni-metodickeho-postupu-pro-vypocet-nakladu-sluzeb-narodniho-roamingu-ppdr-ve-verejne-mobilni 

https://www.ctu.cz/zverejneni-metodickeho-postupu-pro-vypocet-nakladu-sluzeb-narodniho-roamingu-ppdr-ve-verejne-mobilni 
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využitím rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz získaných na základě tohoto Výběrového řízení 
pro účely poskytování služby vysokorychlostního přístupu k internetu ze strany Zájemce o 
přístup.  

Tímto přijímám bezpodmínečný závazek, že nebudu Zájemcům o přístup klást v procesu 
jednání o uzavření smlouvy o přístupu žádné administrativní, právní ani jiné překážky a 
vyžadovat splnění podmínek, které nejsou pro proces uzavření smlouvy o přístupu nezbytně 
nutné, nejsou nutné pro řádné poskytování elektronických komunikačních služeb na základě 
smlouvy o přístupu a které nejsou běžné pro uzavíraní komerční dohody. 

Zavazuji se poskytnout přístup, který umožní Zájemci o přístup poskytování nezávislých a 
celoplošných služeb elektronických komunikací v rozsahu, kvalitě a s geografickým pokrytím 
území a obyvatelstva České republiky, které nejsou horší než rozsah, kvalita a geografické 
pokrytí území a obyvatelstva České republiky služeb vysokorychlostního přístupu k internetu, 
které poskytuji svým zákazníkům, nebo v nižším rozsahu, kvalitě a s nižším geografickým 
pokrytím území a obyvatelstva České republiky, pokud jsou služby takto specifikovány a 
požadovány Zájemcem o přístup. Dále se zavazuji jednat se Zájemci o přístup bez ohledu na 
rozsah vlastní infrastruktury a provozních systémů Zájemce o přístup provozovaných pro účely 
přístupu a pro účely poskytování maloobchodních a/anebo velkoobchodních služeb 
poskytovaných Zájemcem o přístup na základě smlouvy o přístupu, mimo jiné s (potenciálními) 
virtuálními mobilními operátory (MVNO), ať už s MVNE, Full MVNO či MVNO s menším 
podílem vlastní infrastruktury a provozních systémů. 

Zavazuji se stanovit velkoobchodní ceny služeb poskytovaných v pásmu 700 MHz 
poskytovaných na základě smlouvy o přístupu v souladu s metodikou ke stanovování cen na 
základě principu zákazu stlačování marží3 zveřejněnou Úřadem. Účelem stanovení cen na 
základě metodiky dle předchozí věty je, aby odpovídaly rozsahu mnou provozované 
infrastruktury využívané Zájemcem o přístup pro účely jím poskytovaných služeb a aby 
nepůsobily jako překážka rozvoje konkurence a aby Zájemcům o přístup, kteří jsou stejně 
efektivní jako já, jakožto Žadatel Stávající operátor, umožňovaly poskytování služeb, které jsou 
předmětem velkoobchodní nabídky na podřazeném trhu nebo podřazených trzích za 
podobných podmínek jako já, jakožto Žadatel Stávající operátor. 

Za účelem splnění závazku velkoobchodní nabídky se zavazuji vypracovat a příslušným 
způsobem uveřejnit dvě závazné referenční nabídky na přístup k síti ve formě, rozsahu a s 
náležitostmi stanovenými na základě ustanovení § 82 odst. 4 Zákona4.  

Zavazuji se vypracovat referenční nabídku v rozsahu velkoobchodních služeb mnou 
poskytovaných Zájemci o přístup odpovídajícímu subjektu typu Full MVNO. 
Dále se zavazuji vypracovat referenční nabídku v rozsahu velkoobchodních služeb v pásmu 
700 MHz mnou poskytovaných Zájemci o přístup odpovídajícímu subjektu typu tzv. Light 
MVNO s minimálním rozsahem vlastní infrastruktury. Tato referenční nabídka bude zahrnovat 
služby poskytované prostřednictvím související síťové infrastruktury vč. příslušných servisních 
platforem a řídících systémů, služby roamingu a VAS, managementu SIM karet, zákaznického 
billingu (post-paid), včetně nástrojů self-care a komunikačního rozhraní (API). 
Beru na vědomí, že rozsah a podmínky poskytování velkoobchodních služeb uvedených 
v referenčních nabídkách musí umožnit Zájemci o přístup poskytování služeb 

 
 
 
3 Aktuální verze této metodiky je dostupná na http://www.ctu.cz/cs/download/ostatni/ 
cenove_vyhodnocovani_postup_ctu_cj_ctu-43738_2011-611.pdf  
4 Konkrétní podmínky referenční nabídky jsou stanoveny v opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12 ve znění 
po změnách provedených opatřeními obecné povahy č. OOP/7/01.2006-1 a č. OOP/7/07.2011-10. 

https://www.ctu.cz/cs/download/ostatni/cenove_vyhodnocovani_postup_ctu_cj_ctu-43738_2011-611.pdf 
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vysokorychlostního přístupu k internetu ze strany Zájemce o přístup ve stejném rozsahu, jako 
je mnou poskytovaný rozsah těchto služeb. 

Bez ohledu na rozsah referenčních nabídek mohou Zájemci o přístup požádat i o jiný (vč. širší) 
rozsah velkoobchodních služeb vyžadující různý podíl vlastní infrastruktury a provozních 
systémů na straně Zájemce o přístup.  

Dále se zavazuji uveřejnit referenční nabídky v požadovaném rozsahu nejpozději ke dni, kdy 
zahájím poskytování komerčních služeb prostřednictvím sítí s využitím rádiových kmitočtů v 
pásmu 700 MHz.  

Pokud mi ve výše uvedené lhůtě nebudou ještě známy některé technické parametry 
referenčních nabídek, zavazuji se zveřejnit referenční nabídky na základě rozumných 
předpokladů. Rovněž se zavazuji uvést v referenčních nabídkách úplný seznam takových 
údajů, které musí Zájemce o přístup spolu s žádostí o uzavření smlouvy na základě 
referenčních nabídek předložit, abych mohl doplnit referenční nabídky na kompletní návrh 
smlouvy respektující parametry uvedené Zájemcem o přístup. Zavazuji se takový kompletní 
návrh smlouvy předložit každému Zájemci o přístup nejpozději do 3 měsíců od předložení 
žádosti Zájemce o přístup obsahující veškeré údaje vyžadované v referenčních nabídkách. V 
případě, že žádost Zájemce o přístup nebude obsahovat všechny náležitosti požadované 
v referenčních nabídkách, vyzvu Zájemce o přístup k doplnění žádosti. Jsem si vědom toho, 
že v takovém případě se tříměsíční lhůta přerušuje okamžikem doručení výzvy Zájemci o 
přístup a její běh pokračuje od okamžiku, kdy mi bude doručena doplněná žádost ze strany 
Zájemce o přístup. 
V případě, že Zájemce předloží žádost o poskytnutí přístupu v rozsahu, který neodpovídá ani 
jedné referenční nabídce (Full MVNO a Light MVNO, viz výše), zavazuji se předložit takovému 
Zájemci o přístup kompletní návrh smlouvy nejpozději do 3 měsíců od předložení žádosti 
Zájemce o přístup; rozsah požadovaných údajů, které musí Zájemce o přístup předložit 
v rámci žádosti odpovídá přiměřeně rozsahu údajů požadovaných v referenčních nabídkách 
pro Full MVNO a Light MVNO.    

Zavazuji se uzavřít smlouvu o přístupu na dobu účinnosti v délce minimálně 2 let, pokud se 
Zájemcem o přístup nedohodneme na kratší době účinnosti. Pokud by tato minimální délka 
smlouvy překračovala dobu trvání mého závazku velkoobchodní nabídky, zavazuji se uzavřít 
smlouvu s dobou účinnosti minimálně do konce doby trvání mého závazku, pokud se se 
Zájemcem o přístup nedohodneme na době účinnosti delší.  

Dále se zavazuji zajistit, že referenční nabídky a smlouvy o přístupu uzavřené na jejich základě 
budou po celou dobu trvání smluvního vztahu splňovat podmínky a požadavky (včetně 
cenových) závazku velkoobchodní nabídky dle kapitoly 2 tohoto Prohlášení.  

Rovněž se zavazuji bez odůvodnění, tj. bez objektivně ospravedlnitelných důvodů, 
nediskriminovat mezi jednotlivými Zájemci o přístup dle tohoto závazku. 

Zavazuji se informovat Úřad písemně o každé žádosti o poskytnutí přístupu formou 
velkoobchodní nabídky a o základních parametrech každé žádosti, a to do 15 pracovních dnů 
ode dne obdržení příslušné žádosti. Dále se zavazuji průběžně, nejméně však jednou za 
měsíc, písemně informovat Úřad o vývoji jednání o poskytnutí přístupu. Beru na vědomí, že 
tímto závazkem nejsou dotčeny ostatní oznamovací povinnosti vůči Úřadu, které se na mě 
uplatní. Jsem si vědom toho, že nejsem oprávněn tyto informace Úřadu odepřít s odkazem na 
jejich důvěrnou povahu. 

Jsem srozuměn s tím, že Úřad upřednostňuje, aby byly smlouvy o přístupu uzavírány na 
základě obchodního jednání.  

Dále beru na vědomí, že případný spor ohledně souladu návrhu smlouvy o přístupu s 
referenční nabídkou nebo s podmínkami závazku velkoobchodní nabídky je Úřad připraven na 
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žádost stran sporu rozhodnout postupem dle ustanovení § 127 Zákona. V případě, že bude 
rozhodovat spor ohledně souladu výše velkoobchodních cen s podmínkami závazku 
velkoobchodní nabídky, bude Úřad postupovat podle metodiky ke stanovování cen na základě 
principu zákazu stlačování marží5. 

Jsem si vědom toho, že porušení závazku velkoobchodní nabídky bude považováno za 
nesplnění povinností stanovených rozhodnutím o udělení přídělu ve smyslu § 22b odst. 1 písm. 
b) Zákona. Zjistí-li Úřad porušení závazku velkoobchodní nabídky z mé strany, vyzve mě ke 
zjednání nápravy ve smyslu § 114 Zákona.  

V případě, že nezjednám nápravu ve lhůtě stanovené Úřadem dle § 114 Zákona, bude 
předseda Rady Úřadu postupovat dle § 22b Zákona.  

Rovněž beru na vědomí, že tímto nejsou dotčena práva Úřadu na využití dalších zákonných 
nástrojů. 

3 PPDR závazky 
Tímto, pro případ že získám příděl rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz přebírám následující 
závazky pro potřeby krizové komunikace Složek PPDR:  

a) závazek Prioritního BB-PPDR dle kapitoly 3.1 tohoto Prohlášení a 
b) závazek Národního roamingu pro PPDR dle kapitoly 3.2 tohoto Prohlášení.  

Společná ustanovení pro závazky PPDR jsou stanovena v kapitole 3.3 tohoto Prohlášení. 

3.1.  Závazek Prioritního BB-PPDR 
 Obsah závazku Prioritního BB-PPDR 

Pro případ, že v pásmu 700 MHz získám příděl kmitočtů v úseku o velikosti alespoň 2 x 10 
MHz, zavazuji se, jakožto Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR, po dobu platnosti svého 
přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz k následujícímu plnění („Prioritní BB-PPDR“) 
pro účely stanovené v kapitole 3.3.1 tohoto Prohlášení: 

a) na požadavek Oprávněného zájemce o PPDR poskytnout Oprávněnému zájemci o 
PPDR přístup k mnou provozovaným sítím s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 700 
MHz pro zajištění služeb Prioritního BB-PPDR minimálně v rozsahu definovaném 
v kapitolách 3.1.3 a 3.1.4 tohoto Prohlášení se zajištěním interoperability s jádrem sítě 
BB-PPDR sítě Oprávněného zájemce o PPDR a se zajištěním podpory řízení provozu 
Oprávněným zájemcem o PPDR. Jsem oprávněn přístup k síti rozšířit i o sítě 
provozované na rádiových kmitočtech v pásmu 800 MHz za podmínky, že využitím 
takové sítě nebude omezena kompatibilita koncových zařízení Oprávněného zájemce; 
a   

b) na požadavek Oprávněného zájemce o PPDR zajistit pokrytí hraničních přechodů 
definovaných v kapitole 5 Přílohy 4 Vyhlášení a 

c) v dobré víře jednat o pokrytí dalších území, lokalit a objektů, které nejsou jmenovitě 
uvedeny v kapitole 5 Přílohy 4 Vyhlášení a jsou nad rámec uložených rozvojových 
kritérií dle kapitoly 7.5 Vyhlášení. Jsem si vědom, že za jednání v dobré víře nebude 
pro účely plnění závazku považováno jednání, kdy já, jakožto Povinný poskytovatel 
prioritního PPDR, odmítnu požadavek Oprávněného zájemce o PPDR na pokrytí 

 
 
 
5 Aktuální verze této metodiky je dostupná na https://www.ctu.cz/postup-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-pri-
vyhodnocovani-nabidek-vertikalne-integrovanych-operatoru 
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dalších území, lokalit a objektů, které nejsou jmenovitě uvedeny v kapitole 5 Přílohy 4 
Vyhlášení bez přiměřeného odůvodnění takového odmítnutí. 

Beru na vědomí, že přístupem se pro účely závazku Prioritního BB-PPDR rozumí přístup 
k sítím elektronických komunikací odpovídající architektonickému modelu s S1/S1 flex 
rozhraním dle technické specifikace 3GPP/ETSI6 ve scénáři MOCN, popř. GWCN dle 
technické specifikace 3GPP/ETSI7, nebo adekvátnímu modelu dle novější technické 
specifikace. 
Dále beru na vědomí, že pokrytím se pro účely tohoto závazku Prioritního BB-PPDR rozumí 
provozování veřejných sítí elektronických komunikací s využitím rádiových kmitočtů 
uvedených v bodu a) výše.  
Dále beru na vědomí, že pokrytí v blízkosti státních hranic a hraničních přechodů podléhá 
podmínkám a pravidlům a je omezeno limity přípustnými dle mezinárodních smluv, kterými je 
Česká republika vázána, a vyplývajícím z dohod uzavřených mezi Úřadem a 
telekomunikačními správami sousedních zemí o koordinaci rádiových kmitočtů na státní 
hranici, zejména ve vztahu ke škodlivým interferencím a výkonu v hraničních oblastech 
(maximální intenzitě elektromagnetického pole). Rozsah pokrytí může být omezen s ohledem 
na požadavky a omezení vyplývající z těchto mezinárodních smluv, dohod a dalších 
souvisejících dokumentů.   
Jsem si vědom, že závazek pokrytí hraničních přechodů definovaných v kapitole 5 Přílohy 4 
Vyhlášení se neuplatní v případě, že:   

a) vybudování sítě v dané lokalitě by bylo v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy 
(např. ochranná pásma) nebo v rozporu s aplikovatelným správním rozhodnutím či 
jiným správním aktem; a/nebo  

b) ke splnění požadavku na pokrytí bude nezbytná součinnost či souhlas třetí strany 
(např. vlastníci pozemků či jiných objektů) a taková třetí strana součinnost či souhlas 
odepře.  

V případech dle bodu a) výše se zavazuji předložit Oprávněnému zájemci o PPDR správní 
rozhodnutí nebo správní akt, na základě, kterého není možné realizovat požadavek na pokrytí, 
případně doložit analýzu prokazující rozpor s aplikovatelnými právními předpisy. V případech 
dle bodu b) se zavazuji doložit, že jsem o poskytnutí součinnosti či souhlasu požádal relevantní 
třetí stranu a třetí strana na požadavek po dobu nejméně 30 dní nereagovala nebo souhlas či 
součinnost odepřela či neposkytla. V obou případech dle bodů a) a b) výše se zavazuji 
Oprávněnému zájemci o PPDR předložit analýzu dopadu na požadavek pokrytí a návrh 
alternativního řešení, kterým bude požadavek na pokrytí úplně nebo alespoň částečně splněn.  

 Ověřování pokrytí hraničních přechodů   
Plnění závazku pokrytí hraničních přechodů definovaných v kapitole 5 Přílohy 4 Vyhlášení 
bude ověřováno Úřadem dle Přílohy 5 Vyhlášení. 

 Rozsah služeb Prioritního BB-PPDR 
Zavazuji se umožnit prostřednictvím své rádiové přístupové sítě Oprávněnému zájemci o 
PPDR poskytování následujících služeb a funkcionalit v rozsahu a za technických podmínek 
vycházejících z verze standardu 3GPP implementovaného v mé sítí, minimálně však 

 
 
 
6 https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/123500_123599/123501/15.08.00_60/ts_123501v150800p.pdf  
7 https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138400_138499/138401/15.07.00_60/ts_138401v150700p.pdf  
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v technologickém Standardu 5G8, včetně zejména relevantních částí standardu definujících 
standardy PPDR a souvisejících služeb: 

a) širokopásmové datové služby pro mobilní krizovou komunikaci a hlasové služby 
poskytované prostřednictvím širokopásmového připojení pro mobilní krizovou 
komunikaci, zejména  

(i) Služby „Push to Talk“ pro potřeby řešení krizových situací (Mission Critical Push 
to Talk - MCPTT), 

(ii) Přenos videa pro potřeby řešení krizových situací (Mission Critical Video – 
MCV), 

(iii) Přenos dat pro potřeby řešení krizových situací (Mission Critical Data – MCD), 
(iv) MCX (Mission Critical Common Functionalities) včetně zajištění eMBMS 

(evolved Multimedia Broadcast Multicast Services),  
(v) IOPS (Isolated E-UTRAN Operation for Public Safety), 
(vi) QPP (QoS, priority, pre-emption, access-class barring) a eMPS (enhanced 

Multimedia Priority Service), 
(vii) LCS (Location Based Services), 
(viii) PWS (Public Warning System) využívající CBS (Cell Broadcast Service), 
(ix) vyšší vysílací výkon HPUE (High Power User Equipment), 
(x) komunikace v přímém režimu ProSe (Proximity Services), a 

b) standardní rozsah služeb poskytovaných Povinným poskytovatelem prioritního BB-
PPDR svým komerčním uživatelům prostřednictvím sítí, které jsou dostupné 
prostřednictvím závazku Prioritního BB-PPDR. 

Zavazuji se nijak neomezovat účel, rozsah (vč. území), kvalitu a skladbu služeb poskytovaných 
Oprávněnému zájemci o PPDR prostřednictvím přístupu v porovnání se službami nabízenými 
ostatním uživatelům na bázi technologií 4G a/nebo 5G. 
Beru na vědomí, že jsem oprávněn omezit rozsah některé služby, pokud by její poskytování 
v plném rozsahu bylo v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy. 

 Prioritní provoz 
Zavazuji se zajistit prioritní provoz PPDR komunikace ve své síti elektronických komunikací, 
ke které získá Oprávněný zájemce o PPDR přístup prostřednictvím závazku Prioritního BB-
PPDR. V rámci prioritního provozu se zavazuji poskytovat všechny služby podle kapitoly 3.1.3 
tohoto Prohlášení Oprávněnému zájemci o PPDR s nejvyšší prioritou v souladu s konceptem 
QPP tak, aby tyto služby pro uživatele specifikované Oprávněným zájemcem o PPDR měly za 
všech okolností přednost před poskytováním komerčních služeb ostatním uživatelům. 
V případě, že Oprávněný zájemce o PPDR specifikuje různé úrovně priority provozu pro různé 
skupiny jím definovaných uživatelů, bude úroveň priority poskytování služeb, které jsou 
předmětem závazku Prioritního BB-PPDR stanovena v souladu se specifikací Oprávněného 
zájemce o PPDR. Zavazuji se plnit další povinnosti v souvislosti s prioritizací provozu 
vyplývající z aplikovatelných právních předpisů. 

 
 
 
8 Pro vyloučení pochybností se v tomto případě myslí Standardem 5G rozsah služeb mobilní krizové komunikace 
definovaných v 3GPP/ETSI standardech v release 15 a aktuálnějších. 
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3.2. Závazek národního roamingu pro PPDR 
Pro případ, že získám v pásmu 700 MHz příděl rádiových kmitočtů, přebírám závazek 
národního roamingu pro účel stanovený v kapitole 3.3.1 tohoto Prohlášení dle podmínek 
stanovených v kapitole 3.2 tohoto Prohlášení („Národní roaming pro PPDR“). 
Po dobu platnosti přídělu se zavazuji poskytovat Oprávněnému zájemci o PPDR formou 
národního roamingu přístup ke mnou provozovaným veřejným komunikačním sítím v pásmu 
700 MHz za využití minimálně všech rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 700 MHz a 
800 MHz, které jsem nebo budu oprávněn využívat kdykoli v průběhu doby platnosti mého 
přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz.  
V rámci Národního roamingu pro PPDR se zavazuji poskytovat přístup k těmto veřejným 
komunikačním sítím v rozsahu tzv. „Full-MVNO“ s architektonickým roamingovým modelem 
s S8 rozhraním, Home Routed Roaming definovaným dle technické specifikace 3GPP/ETSI, 
nebo adekvátnímu modelu dle novější technické specifikace. 
Zavazuji se poskytovat Národní roaming pro PPDR na svých sítích elektronických komunikací 
bez jakýchkoli územních či kvalitativních omezení. Dále se zavazuji nijak neomezovat účel, 
rozsah, kvalitu a skladbu služeb poskytovaných Oprávněnému zájemci o PPDR v porovnání 
se službami nabízenými ostatním uživatelům na bázi technologií 4G a/nebo 5G.  
Beru na vědomí, že závazek Národního roamingu pro PPDR se na mě nebude aplikovat po 
dobu, po kterou budu poskytovat Prioritní BB-PPDR dle kapitoly 3.1 tohoto Prohlášení.  

3.3. Společná ustanovení pro závazky PPDR 
Beru na vědomí, že společná ustanovení v kapitole 3.3 tohoto Prohlášení se vztahují na 
závazek Prioritního BB-PPDR dle kapitoly 3.1 tohoto Prohlášení i na závazek Národního 
roamingu pro PPDR dle kapitoly 3.2 tohoto Prohlášení.  

 Účel závazků PPDR  
Jsem srozuměn s tím, že účelem závazků PPDR dle kapitoly 3 tohoto Prohlášení je zajištění 
mobilní krizové komunikace Složek PPDR.  
Beru na vědomí, že za mobilní krizovou komunikaci se považuje komunikace prostřednictvím 
neveřejné mobilní sítě elektronických komunikací za účely stanovenými v § 3 zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (zákon 
o IZS), § 1 odst. 1 zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), § 2 zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 1 odst. 2 zákona 
553/1991 Sb., o obecní policii, § 4 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, § 2 zákona 
č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a § 2 zákona č. 153/1994 Sb., 
o zpravodajských službách České republiky. 
Dále beru na vědomí, že maximální počet aktivních koncových zařízení Oprávněného zájemce 
o PPDR nesmí překročit 200 000, pokud se Oprávněným zájemcem smluvně nedohodnu jinak. 
Rovněž beru na vědomí, že Oprávněný zájemce o PPDR nesmí využít závazky PPDR dle 
kapitoly 3 tohoto Prohlášení k jinému účelu nebo pro vyšší počet aktivních koncových zařízení, 
pokud se Oprávněným zájemcem smluvně nedohodnu jinak. 

 Způsob plnění závazků PPDR   
Pro účely plnění závazků PPDR se zavazuji, mimo jiné, podat nabídku ve výběrovém řízení 
vypsaném Oprávněným zájemcem o PPDR a poskytovat služby na základě plnění závazků 
PPDR.  

a) Závazek podat nabídku  
Beru na vědomí, že závazky PPDR zahrnují můj závazek zúčastnit se v dobré víře  
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(i) v rámci závazku Prioritního BB-PPDR výběrového řízení na základě veřejné 
zakázky vypsané Oprávněným zájemcem o PPDR na zabezpečení Prioritního 
BB-PPDR, a 

(ii) v rámci závazku Národního roamingu pro PPDR výběrového řízení na základě 
veřejné zakázky vypsané Oprávněným zájemcem o PPDR na zabezpečení 
Národního roamingu pro PPDR,  

zejména pak podat nabídku v rámci obou výběrových řízení nejméně v rozsahu a za 
podmínek stanovených ve Vyhlášení, jednat v dobré víře s Oprávněným zájemcem o 
PPDR o uzavření smlouvy a uzavřít s Oprávněným zájemcem o PPDR smlouvu na 
zabezpečení Prioritního BB-PPDR a smlouvu na zabezpečení Národního roamingu pro 
PPDR za podmínek stanovených tímto Vyhlášením, případně za podmínek 
výhodnějších pro Oprávněného zájemce o PPDR či mnou i Oprávněným zájemcem o 
PPDR písemně odsouhlasených jako přípustná odchylka od Vyhlášení.  
Beru na vědomí, že závazek podat nabídku ve výběrovém řízení na zajištění Prioritního 
BB-PPDR trvá do 30. června 2027. 
Dále beru na vědomí, že nabídky dle závazků PPDR musí umožnit stranám uzavřít 
smlouvu nejméně na dobu účinnosti odpovídající platnosti mně uděleného přídělu 
rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz získaného v tomto Výběrovém řízení. 
Dále beru na vědomí, že nestanoví-li Oprávněný zájemce o PPDR v zadávací 
dokumentaci na veřejnou zakázku jinak, zavazuji se učinit Oprávněnému zájemci o 
PPDR závaznou nabídku na přístup k síti v obdobné formě, rozsahu a s obdobnými 
náležitostmi stanovenými pro referenční nabídku opatřením obecné povahy č. 
OOP/7/07.2005-12 ve znění pozdějších změn, které Úřad vydal na základě ustanovení 
§ 82 odst. 4 Zákona.  
Dále beru na vědomí, že závazné nabídky pro splnění závazků PPDR dle kapitoly 3 
tohoto Prohlášení musí být učiněny ve lhůtách dle zadávací dokumentace veřejných 
zakázek vyhlášených Oprávněným zájemcem o PPDR. 
Dále beru na vědomí, že v případě, že v době podání nabídky nebudou ještě známy 
některé technické parametry, zavazuji se podat nabídku na základě rozumných 
předpokladů.  
Zavazuji se, že nebudu v procesu veřejných zakázek, jednání o uzavření smlouvy či 
následného plnění smlouvy na základě závazků PPDR klást žádné administrativní, 
právní ani jiné překážky a vyžadovat splnění podmínek, které nejsou pro uzavření 
smlouvy či plnění závazku nezbytně nutné, nejsou nutné pro řádné poskytování 
elektronických komunikačních služeb na základě smlouvy a které nejsou běžné pro 
uzavíraní komerční dohody. Tento závazek neomezuje práva kterékoliv ze stran na 
ochranu svých práv dle aplikovatelných právních předpisů. 

b) Závazek poskytovat služby na základě závazků PPDR  
V případě, že s Oprávněným zájemcem o PPDR uzavřu smlouvu či smlouvy za účelem 
poskytování Prioritního BB-PPDR a/nebo Národního roamingu pro PPDR, zavazuji se 
plnit závazek Prioritního BB-PPDR a/nebo závazek Národního roamingu pro PPDR dle 
uzavřené smlouvy či smluv, v rozsahu, ve kterém tato smlouva či smlouvy upravují 
povinnosti dle podmínek tohoto Výběrového řízení. Beru na vědomí, že porušení 
povinnosti plnit závazky PPDR bude vymáháno v souladu s aplikovatelnými právními 
předpisy, jak je uvedeno v kapitole 7 tohoto Prohlášení. 
Dále se zavazuji zahájit poskytování služeb dle závazků PPDR nejpozději do jednoho 
roku od uzavření smlouvy s Oprávněným zájemcem o PPDR upravující plnění 
povinností dle jednotlivých závazků. Beru na vědomí, že lhůta pro splnění povinnosti 
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pokrytí dle kapitoly 3.1.1 písm. b) tohoto Prohlášení je dva roky od uzavření smlouvy 
s Oprávněným zájemcem o PPDR zahrnující požadavek pokrytí, pokud není 
s Oprávněným zájemcem o PPDR dohodnuto jinak.  
Jsem si vědom toho, že součástí plnění závazků PPDR není a Úřad nebude posuzovat 
plnění smluvních ujednání sjednaných mezi mnou a Oprávněným zájemcem o PPDR 
odchylně nebo nad rámec obsahu závazků PPDR dle kapitoly 3 tohoto Prohlášení. 

 Cenové podmínky 
Přijímám závazek, že pokud se s Oprávněným zájemcem o PPDR nedohodnu jinak, nesmí 
jednotkové ceny za poskytování služeb specifikovaných v kapitole 3.1 a 3.2 tohoto Prohlášení 
na základě závazků PPDR přesahovat jednotkové ceny služeb zahrnující efektivně 
vynaložené náklady, které Stávajícímu operátorovi vzniknou v důsledku poskytování těchto 
služeb, přiměřený zisk zohledňující návratnost vloženého kapitálu se zohledněním 
podnikatelského rizika.  
Jednotkové ceny služeb musí vycházet z metodiky dlouhodobých přírůstkových nákladů 
LRAIC+ zohledňující návratnost vloženého kapitálu dle aktuální hodnoty WACC před 
zdaněním, která je stanovena Úřadem v opatření obecné povahy č. OOP/4 v platném znění1 
a zároveň z následujících principů: 

• optimalizace bude typu „Scorched Node“, tzn. bude zohledněna reálná topologie sítě 
Držitele přídělu v daném roce (reálný počet uzlů a jejich vystrojení); 

• bude umožněno doplnění inkrementálního nákladu na aktivní technologii u lokalit 
s vysokým vytížením kapacity pro technologii 4G a 5G;  

• v případě, že je relevantní, musí nákladová kalkulace zohledňovat vedle funkcionality 
národního roamingu i funkcionalitu národního roamingu pro PPDR a funkcionalitu 
požadovaného pokrytí v závazku Prioritního BB-PPDR; 

• celkové náklady (odpovídající současnému vystrojení sítě, navýšené o inkrementální 
náklady u lokalit s vysokým vytížením kapacity pro technologii 4G a 5G a zohledňující 
funkcionalitu PPDR) budou kalkulovány se zohledněním očekávaného vývoje v 
následujícím období (tedy minimálně jeden rok); 

• bude zohledněna kapacitní optimalizace na úrovni backhaulu; 

• aktiva nezbytná k poskytování služby budou definována metodou MEA (Modern 
Equivalent Asset) a k ocenění bude využita jejich současná kupní hodnota (v případě, 
že současná kupní hodnota není k dispozici, bude využito průměrné hodnoty 
z účetnictví za poslední tři roky, případně za nejkratší možné období delší než tři roky, 
za které jsou data k dispozici); 

• ekonomické odpisy budou stanoveny s využitím metody modifikované (upravené) 
nakloněné anuity, která je definována níže vzorcem, kde: 

o Ct=1 jsou roční kapitálové 
náklady; 

o It=0 hodnota aktiva na začátku období; 

o r je cena kapitálu (WACC); 

o i je roční změna ceny aktiva; 

o u je průměrný čas potřebný k vytvoření aktiva; 

o n je životnost aktiva; 
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• pro alokaci nákladů bude využita metodika ABC (Activity Based Costing), která 
zohledňuje příčinnou souvislost mezi vznikem nákladu a cílovým nákladovým objektem 
(tedy ve výsledku poskytovanou službou); 

• velkoobchodní procesní náklady a odpovídající podíl společných a režijních nákladů 
budou alokovány pomocí tzv. přirážky (metoda EPMU neboli Equi-Proportional Mark-
Up); 

• pokud je relevantní, zohlední se v rámci nákladové kalkulace sdílení MORAN/MOCN 
včetně zohlednění nákladové alokace do služby Prioritní BB-PPDR; 

• výsledné jednotkové náklady kalkulované v závazku národního roamingu a závazku 
PPDR musí zohledňovat požadované zastoupení jednotlivých technologií (2G, 3G, 4G, 
5G) a jednotlivých geotypů; 

• v rámci nákladové kalkulace nesmí docházet ke dvojímu započítání jakéhokoliv 
provozu nebo nákladu. 

Jsem si vědom, že nad rámec jednotkových cen jsem za služby zahrnuté v závazku PPDR 
oprávněn účtovat i přiměřené jednorázové náklady za zřízení služby odpovídající skutečně 
vynaloženým nákladům nepřekračující náklady v obvyklé výši.  
Dále se zavazuji zajistit, že velkoobchodní jednotkové ceny za poskytování služeb na základě 
těchto závazků PPDR budou po uzavření smlouvy pravidelně přepočítávány v souladu s výše 
popsanou metodikou, a to následujícím postupem, pokud se s Oprávněným zájemcem o 
PPDR nedohodnu jinak: Oprávněný zájemce o PPDR předloží do 30. července daného 
kalendářního roku aktualizovaný plán provozu pro příští kalendářní rok. Zavazuji se přepočítat 
velkoobchodní jednotkové ceny se zohledněním aktualizovaného plánu provozu Oprávněného 
zájemce o PPDR a se zohledněním aktualizace hodnot ostatních vstupů do nákladové 
kalkulace, a předložím návrh dodatku smlouvy aktualizující velkoobchodní jednotkové ceny 
Oprávněnému zájemci o PPDR do 30. září daného kalendářního roku, a to s tím, že 
aktualizované ceny se uplatní od 1. ledna následujícího kalendářního roku. 
Zavazuji se doložit Oprávněnému zájemci o PPDR nákladovou orientaci ceny v nabídce dle 
kapitoly 3.3.2 písm. a) tohoto Prohlášení a následně aktualizovaných cen v souladu s principy 
stanovenými v kapitole 3.3.3 tohoto Prohlášení.  
Beru na vědomí, že v případě sporu o ceny mezi Oprávněným zájemcem o PPDR a mnou  se 
každá ze stran může obrátit na Úřad, který určí maximální výši nákladově orientované ceny za 
služby dle závazků PPDR v souladu s principy stanovenými v kapitole 3.3.3 tohoto Prohlášení. 

Jsem si vědom toho, že za účelem rozhodování sporů podle § 127 Zákona a ověřování plnění 
a dodržování povinností stanovených v rozhodnutí o udělení přídělu v souladu s § 114 a § 22b 
odst. 1 písm. a) nebo b) Zákona ve věci souladu výše velkoobchodních jednotkových cen 
nabízených či účtovaných za poskytování národního roamingu, včetně aktualizací těchto cen, 
s výše popsanými principy nákladové orientace bude Úřad postupovat podle Úřadem vydané 
metodiky určování nákladově orientovaných velkoobchodních jednotkových cen pro účely 
závazku národního roamingu a závazků PPDR2. 

4 Závazek refarmingu (3400-3600 MHz) 
4.1. Refarming kmitočtového pásma 3400–3800 MHz 
Jakožto Žadatel Stávající operátor beru na vědomí, že cílem Úřadu v rámci tohoto Výběrového 
řízení je zajistit účelné využívání rádiových kmitočtů nejen v pásmu 3400–3600 MHz, ale také 
v celém kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz umožněním scelení přídělů rádiových kmitočtů 
jednotlivých držitelů přídělu v rámci celého kmitočtového pásma 3400–3800 MHz.  
K zajištění tohoto cíle Úřad stanovil pro Držitele přídělů vydaných na základě výběrového 
řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických 
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komunikací v kmitočtovém pásmu 3600-3800 MHz ze dne 27. března 2017 závazek 
refarmingu, aby po vydání přídělů v pásmu 3600–3800 MHz a na základě tohoto Výběrového 
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. 
Tímto jako Žadatel Stávající operátor přijímám závazek refarmingu pro případ, že ve 
Výběrovém řízení získám příděl v pásmu 3400-3600 MHz. 
4.2. Závazek podat žádost o změnu přídělu na Výzvu 
Pro případ, že se stanu Držitelem přídělu v pásmu 3400-3600 MHz, zavazuji se na Výzvu 
Úřadu, v souladu s § 22a Zákona nebo s obdobným ustanovením Zákona účinným v době 
vydání Výzvy umožňujícím držiteli přídělu požádat o změnu přídělu, podat Úřadu nejpozději 
do 60 dnů ode dne doručení Výzvy úplnou žádost o změnu svého přídělu rádiových kmitočtů 
vydaného na základě tohoto Výběrového řízení splňující veškeré zákonné náležitosti a 
splňující obsahové náležitosti popsané v kapitole 4 tohoto Prohlášení.  
Beru na vědomí, že Úřad připouští možnost dohody všech držitelů přídělů rádiových kmitočtů 
v pásmu 3400–3800 MHz na konkrétním umístění svých celistvých úseků rádiových kmitočtů. 
Jsem srozuměn s tím, že v takovém případě musí všichni držitelé přídělů rádiových kmitočtů 
v pásmu 3400–3800 MHz předložit Úřadu společnou Dohodu o cílovém rozdělení jako přílohu 
každé žádosti o změnu přídělu dle kapitoly 4 tohoto Prohlášení. Beru na vědomí, že lhůta pro 
podání žádosti podle tohoto závazku refarmingu tímto zůstává nedotčena. 
Zavazuji se zajistit, že obsahem žádostí podle tohoto závazku refarmingu bude změna 
specifikace rádiových kmitočtů tak, aby specifikace rádiových kmitočtů odpovídala Dohodě 
o cílovém rozdělení nebo 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 doručením Výzvy. 
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 žádostem pravomocným 
rozhodnutím vyhovět a změnit příděly rádiových kmitočtů jednotlivých držitelů přídělů v pásmu 
3400–3800 MHz tak, jak je uvedeno výše.  
Rovněž se zavazuji ukončit využívání rádiových kmitočtů, které mi po nabytí právní moci 
rozhodnutí Úřadu o změně přídělu rádiových kmitočtů nebudou nadále přiděleny, ke dni právní 
moci rozhodnutí o změně přídělu. Jsem si vědom toho, že další využívání po dobu nutnou 
k přeladění rádiové sítě je možné pouze se souhlasem nového držitele přídělu předmětných 
rádiových kmitočtů. 
4.3. Postup při refarmingu 
Beru na vědomí, že Úřad je oprávněn mě vyzvat k podání žádosti dle kapitoly 4.2 tohoto 
Prohlášení v případě, že budou splněny následující podmínky:  

(i) využití pásma 3400–3800 MHz podléhá harmonizačním záměrům Evropské unie na 
využívání rádiového spektra; a zároveň 

(ii) Úřad pravomocně rozhodl o vydání všech přídělů rádiových kmitočtů v pásmu  
3400–3600 MHz přidělených na základě tohoto Výběrového řízení.  

Jsem srozuměn, že Úřad může Výzvu vydat kdykoli v průběhu šedesáti dnů od nabytí právní 
moci posledního přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 3400–3600 MHz na základě výsledků 
Výběrového řízení. Úřad může Výzvu vydat po naplnění podmínek dle této kapitoly 4.3 tohoto 
Prohlášení, a to tak, že ji zveřejní na svých internetových stránkách a následně doručí všem 
Držitelům přídělů. Jsem si vědom toho, že lhůta k podání žádosti mi plyne ode dne, kdy mi 
Úřad Výzvu doručí.  
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Dále beru na vědomí, že Výzva bude obsahovat i informaci o cílovém rozdělení rádiových 
kmitočtů, ze které bude vyplývat, o jakou změnu specifikace rádiových kmitočtů mám požádat. 
V případě, že na základě tohoto Výběrového řízení nebudu ke dni doručení Výzvy Úřadu 
držitelem žádného přídělu v kmitočtovém úseku 3600–3800 MHz, beru na vědomí, že 
informace o cílovém rozdělení rádiových kmitočtů nemůže stanovit, že specifikace rádiových 
kmitočtů v mém přídělu získaném na základě Výběrového řízení bude mimo rámec 
kmitočtového úseku 3400–3600 MHz, který je předmětem Výběrového řízení.  
Jsem si vědom toho, že mám možnost se v rámci šedesátidenní lhůty pro podání žádostí o 
změnu přídělů počínající od doručení Výzvy dohodnout s ostatními držiteli přídělů rádiových 
kmitočtů v pásmu 3400-3800 MHz na cílovém rozdělení úseků rádiových kmitočtů v pásmu 
3400–3800 MHz. Beru na vědomí, že taková Dohoda o cílovém rozdělení musí být učiněna 
všemi držiteli přídělů v pásmu 3400–3800 MHz svobodně a pouze s cílem účelně rozdělit 
úseky rádiových kmitočtů v tomto pásmu. Rovněž beru na vědomí, že Dohoda o cílovém 
rozdělení musí respektovat požadavek celistvosti přídělů.  
Ve lhůtě šedesáti dnů od doručení Výzvy se zavazuji: 

(i) podat Úřadu žádost o změnu svých přídělů rádiových kmitočtů 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. 

Zavazuji se podat žádost podle kapitoly 4.3 tohoto Prohlášení na formuláři připojeném jako 
Příloha 6 Vyhlášení. 
Jsem si vědom toho, 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, k odstranění vad žádostí či podání nových 
žádostí, tak aby mohl být naplněn cíl refarmingu.  
Dále se zavazuji této druhé výzvě Úřadu vyhovět do 10 dnů od jejího doručení.  
Rovněž jsem srozuměn s tím, že Úřad stanoví cílové rozdělení rádiových kmitočtů v pásmu 
3400-3800 MHz podle následujících pravidel: 

1) aukční bloky v části pásma 3400 – 3600 MHz, které byly předmětem tohoto 
Výběrového řízení ale nebyly v rámci tohoto Výběrového řízení přiděleny žádnému 
Účastníkovi aukce, budou umístěny od rádiového kmitočtu 3400 MHz výše; 

2) následně Úřad umístí příděly rádiových kmitočtů Držitelů přídělů v pásmu 3400-3600 
MHz, kteří nejsou držiteli přídělů rádiových kmitočtů v pásmu 3600-3800 MHz, a to 
v pořadí umístění jejich přídělů podle kapitoly 5 Aukčního řádu, tzv. ve fázi rozdělení 
kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3400 – 3600 MHz. 

3) následně Úřad umístí příděly rádiových kmitočtů Držitelů přídělů podle jejich volby 
pořadí od horního konce kmitočtového pásma 3600-3800 MHz, tzn. od rádiového 
kmitočtu 3800 MHz a níže, a to tak, že umožní volbu Držitelům přídělů v tomto pořadí: 

i. první skupinou budou Držitelé přídělu, kteří získali příděl rádiových kmitočtů 
výhradně v pásmu 3600–3800 MHz, a to sestupně podle počtu provozovaných 
sektorů základnových stanic v pásmu 3600–3800 MHz evidovaných Úřadem 
ke konci kalendářního měsíce předcházejícího datu odeslání Výzvy Úřadu. 
Držitelé přídělů s vyšším počtem sektorů základnových stanic budou 
rozhodovat o svém pořadí jako první. V případě shodného počtu sektorů 
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základnových stanic bude o posloupnosti mezi těmito Držiteli přídělů 
rozhodnuto losem; 

ii. následně bude umožněna volba pořadí těm Držitelům přídělů, kteří získali 
příděl rádiových kmitočtů v obou částech kmitočtového pásma 3400-3800 MHz, 
tzn. jak v části 3400-3600 MHz, tak v části 3600-3800 MHz, a to sestupně podle 
počtu provozovaných sektorů základnových stanic v pásmu 3600-3800 MHz 
evidovanými Úřadem ke konci kalendářního měsíce předcházejícího datu 
odeslání Výzvy Úřadu. Držitelé přídělů s vyšším počtem stanic budou 
rozhodovat o svém pořadí jako první. V případě shodného počtu sektorů 
základnových stanic bude o posloupnosti mezi těmito Držiteli přídělů 
rozhodnuto losem. 

Dokončení cílového rozdělení, podle výše zmíněného postupu, oznámí úřad všem dotčeným 
Držitelům přídělů a umožní Držitelům přídělů dohodnout se o změně pozic, pokud tak nedojde 
k narušení pozic ostatních Držitelů přídělů rádiových kmitočtů v takzvaném režimu částečné 
dohody. Držitelé přídělů jsou povinní podat do lhůty patnácti pracovních dní ode dne doručení 
oznámení Úřadu podle předešlé věty žádost o vykonání úprav v souladu s částečnou dohodou. 
Pokud Úřad obdrží v uvedené lhůtě  oznámení Držitelů přídělů o částečné dohodě, přezkoumá 
ji a v případě, že dospěje k závěru, že touto dohodou nedojde k narušení pozic ostatních 
Držitelů přídělů, cílové rozdělení změní ve smyslu dohody. 
Beru na vědomí, že každý Držitel přídělu ponese své náklady spojené se splněním závazku 
refarmingu a případné následné implementace v rámci své vlastní komunikační sítě.  

5 Závazek pronájmu rádiových kmitočtů pro účely průmyslu 4.0 
Tímto jako Žadatel Stávající operátor přijímám závazek pronájmu rádiových kmitočtů pro 
případ, že ve Výběrovém řízení získám příděl Kategorie Aukčních bloků B1 (dále jen „Povinný 
pronajímatel“). 
Beru na vědomí, že závazek pronájmu rádiových kmitočtů je stanoven ve prospěch jakékoli 
fyzické podnikající či právnické osoby, která žádá o pronájem rádiových kmitočtů za účelem 
provozování neveřejné sítě elektronických komunikací pro vlastní potřebu či pro potřebu 
Podnikatelského seskupení, jehož je členem, teritoriálně omezené na jí vlastněný pozemek, 
případně se souhlasem vlastníka pozemku na pozemek ke kterému má právo užívání, např. 
na základě nájemní smlouvy (dále jen „Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů“). 
Beru na vědomí, že účelem závazku je vytvořit podmínky, které umožní Oprávněným 
zájemcům o pronájem rádiových kmitočtů, se kterými uzavřu smlouvu o pronájmu rádiových 
kmitočtů, přístup k rádiovým kmitočtům za účelem jejich využití pro provozování lokálních 
neveřejných sítí elektronických komunikací v rámci soukromých průmyslových a obdobných 
areálů za podmínek definovaných v tomto prohlášení v kapitole 5 a dále v kapitole 8.5 
Vyhlášení (dále jen „Závazek pronájmu rádiových kmitočtů“).  

5.1. Práva a povinnosti  
Za účelem splnění Závazku pronájmu rádiových kmitočtů se zavazuji na výzvu Oprávněného 
zájemce o pronájem rádiových kmitočtů jednat v dobré víře o uzavření smlouvy o pronájmu 
rádiových kmitočtů v souladu s tímto Závazkem pronájmu rádiových kmitočtů, a na základě 
uzavřené smlouvy udělit souhlas pro udělení IO Úřadem Oprávněnému zájemci o pronájem 
kmitočtů v souladu se Zákonem. 
Tímto přijímám bezpodmínečný závazek, že nebudu Oprávněným zájemcům o pronájem 
kmitočtů klást v procesu jednání o uzavření smlouvy o pronájmu kmitočtů či v procesu 
udělování IO Úřadem žádné administrativní, právní ani jiné překážky a vyžadovat splnění 
podmínek, které nejsou pro proces uzavření smlouvy či udělení IO nezbytně nutné a které 
nejsou běžné při uzavírání komerčních dohod. 
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Zavazuji se, že do 6 měsíců od právní moci přídělu rádiových kmitočtů zahrnujícího Aukční 
bloky v kategorii Aukčních bloků B1 zveřejním nediskriminační nabídku pronájmu kmitočtů dle 
tohoto Prohlášení a na žádost Oprávněného zájemce o pronájem kmitočtů uzavřu bez 
zbytečného odkladu smlouvu o pronájmu rádiových kmitočtů v souladu s podmínkami tohoto 
Závazku pronájmu rádiových kmitočtů a na jejím základě poskytnu Oprávněnému zájemci o 
pronájem kmitočtů formou pronájmu práva ke všem rádiovým kmitočtům v pásmu 3400-3800 
MHz zahrnutým v mém přídělu či přídělech rádiových kmitočtů. 
Beru na vědomí, že Závazek pronájmu kmitočtů bude realizován formou pronájmu kmitočtů 
v souladu s kapitolou 7.7.3 Vyhlášení. 

5.2. Časové omezení  
Beru na vědomí, že tento Závazek pronájmu rádiových kmitočtů je časově omezen na dobu 
platnosti přídělu.  

5.3. Cenové podmínky  
Beru na vědomí, že cena za pronájem rádiových kmitočtů na základě tohoto Závazku 
rádiových kmitočtů, kterou mohu účtovat, bude stanovena následovně: 

1. Jednorázová cena za zřízení služby je 50.000 Kč bez DPH; 
2. Roční cena pronájmu bude vypočtena následovně: 

 
𝑅𝑅𝑅𝑅č𝑛𝑛í	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ž𝑏𝑏𝑏𝑏	(𝐾𝐾č) = 𝑚𝑚

127 × 1000 × 𝑉𝑉 × 𝑐𝑐 
kdy: 

• m je počet měsíců pronájmu za kalendářní rok, 
• V je pronajatá šířka úseku spektra v MHz, 
• a je označení pro skutečnou rozlohu pozemku v km2. 

Beru na vědomí, že Oprávněný zájemce musí žádat o minimální šířku kanálu 10 MHz, 
maximální šířka kanálu je omezena mým celkovým přídělem v pásmu 3400-3800 MHz, 
přičemž požadovaná šířka kanálu musí být v násobcích 10 MHz.  
Beru na vědomí, že skutečnou rozlohou se rozumí velikost pozemků v km2, přičemž pro účely 
výpočtu ceny se vždy za skutečnou rozlohu (velikost) pozemků, kterých se týká pronájem 
kmitočtů, považuje rozloha (velikost) celého pozemku uvedená v katastru nemovitostí. 

5.4. Práva a povinnosti Oprávněného zájemce o pronájem kmitočtů 
Beru na vědomí, že pronájem rádiových kmitočtů dle tohoto Závazku pronájmu rádiových 
kmitočtů musí být teritoriálně omezen na pozemek vlastněný Oprávněným zájemcem o 
pronájem kmitočtů (případně na pozemek, který má Oprávněný zájemce právo užívat). 
Uvedené pozemky nesmí být veřejným prostranstvím9. 
Beru na vědomí, že Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů je oprávněn na pronajatých 
kmitočtech dle tohoto Závazku pronájmu rádiových kmitočtů provozovat výhradně neveřejnou 
síť elektronických komunikací jen pro vlastní potřeby či pro potřeby členů Podnikatelského 
seskupení, jehož je členem, a to za účelem poskytování služeb elektronických komunikací 
zajišťujících komunikaci mezi stroji. Účelem neveřejných sítí dle předchozí věty není 
poskytování interpersonálních komunikačních služeb a služeb přístupu k internetu.  

 
 
 
9 § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.   
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Dále beru na vědomí, že Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů je povinen zajistit 
dodržování právních a technických podmínek stanoveným Zákonem, definovaných ve 
smlouvě o pronájmu (zejména podmínky vzájemné koordinace sítí a synchronizace sítí), 
provozních podmínek relevantních pro kmitočtové pásmo 3400-3800 MHz stanovených 
v kapitole 7 Vyhlášení a v příslušném PVRS a podmínek definovaných dle kapitoly 8.5 
Vyhlášení. 
Beru na vědomí, že na základě uzavřené smlouvy o pronájmu kmitočtů požádá Oprávněný 
zájemce o pronájem kmitočtů Úřad o vydání IO pro provoz své lokální neveřejné sítě 
elektronických komunikací. K žádosti doloží všechny podklady nezbytné pro vydání IO. 

5.5. Podmínky rušení 
Pokud se s Oprávněným zájemcem o pronájem kmitočtů nedohodneme jinak, platí pro provoz 
obou sítí (tj. sítě Povinného pronajímatele i lokální neveřejné sítě Oprávněného zájemce o 
pronájem kmitočtů) na hranici jím vlastněného pozemku, nebo pozemku, který má právo 
užívat, limity intenzity elektromagnetického pole jako na státní hranici pro dané kmitočtové 
pásmo podle mezinárodní dohody uzavřené Českou republikou o koordinaci rádiových 
kmitočtů v pásmech mezi 29,7 MHz a 43,5 GHz pro pevné a mobilní služby (dohoda HCM) 
v aktuálním znění10. 
Zavazuji se dohody s Oprávněnými zájemci o pronájem kmitočtů konstruovat tak, abych byl 
schopen vyhovět dalším Oprávněným zájemcům o pronájem kmitočtů (např. stanovit limitní 
hodnoty dle dohody HCM na všech hranicích pozemku, nebo omezit rušení na základě jiné 
dohody, ale s možností vynutit limitní hodnoty dle dohody HCM na všech dotčených hranicích 
pozemku, pokud by to vyžadoval jiný Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů na dotčeném 
pozemku).  
Pokud mě Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů vyzve k uzavření smlouvy ve chvíli, kdy 
na území dotčených pozemků či jejích části již poskytuji veřejné či neveřejné služby 
elektronických komunikací třetím osobám, zavazuji se postupovat následovně:  

(a) nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti oznámím a prokážu Oprávněnému 
zájemci o pronájem kmitočtů, že na jím požadovaném území (pozemku) již poskytuji 
služby elektronických komunikací a kopii tohoto oznámení doručím Úřadu; 

(b) pokud Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů bude mít i přes toto oznámení zájem 
o pronájem kmitočtů v souladu s tímto závazkem, zavazuji se předložit (na základě 
specifikace neveřejné sítě ze strany Oprávněného zájemce) bez zbytečného odkladu 
návrh změny své sítě a poskytovaných služeb tak, aby byl Oprávněný zájemce 
schopen provozovat neveřejnou síť na pronajatých rádiových kmitočtech; 

(c) Návrh dle bodu (b) musí být přiměřený, nediskriminační a hospodárný (tj. musí 
obsahovat variantu s nejmenším zásahem do mé existující sítě či mnou poskytovaných 
služeb. Součástí návrhu bude také vyčíslení přiměřených nákladů na změnu mé sítě či 
mnou poskytovaných služeb na daném území tak, aby bylo umožněno provozování 
neveřejné sítě Oprávněného zájemce na pronajatých kmitočtech; 

(d) pokud Oprávněný zájemce akceptuje můj návrh (tj. včetně akceptace výše nákladů na 
změnu existující sítě či služeb), zavazuji se provést změnu své sítě a/nebo služeb dle 
návrhu, resp. zajistit změnu neveřejné sítě a/nebo služeb jiného Oprávněného 
zájemce, a budu oprávněn vynaložené náklady v souladu s návrhem požadovat po 

 
 
 
10 http://www.hcm-agreement.eu/http/englisch/verwaltung/index_berliner_vereinbarung.htm 
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Oprávněném zájemci o pronájem kmitočtů jakožto nedílnou podmínku uzavřené 
smlouvy. 

5.6. Další podmínky  
Beru na vědomí, že pokud se ve smlouvě o pronájmu kmitočtů dle tohoto Závazku pronájmu 
rádiových kmitočtů výslovně nedohodneme s Oprávněným zájemcem o pronájem kmitočtů 
jinak, musí smlouva uzavřená na základě tohoto Závazku pronájmu rádiových kmitočtů 
splňovat alespoň následující podmínky:  

• můj závazek, že nesmím omezovat Oprávněného zájemce o pronájem kmitočtů v tom, 
jaké služby (při zohlednění účelu využití služeb dle kapitoly 4.4) bude v rámci své 
lokální neveřejné sítě elektronických komunikací poskytovat pro vlastní potřeby či pro 
potřeby členů Podnikatelského seskupení, jehož je členem, za dodržení nerušeného 
provozu a respektování nastavení mé sítě; 

• smlouva musí umožňovat v rámci celé doby trvání Závazku pronájmu rádiových 
kmitočtů možnost prodloužení pronájmu nepodmíněnou úhradou jednorázové ceny za 
zřízení služby pronájmu, pokud o prodloužení Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů 
písemně požádá nejméně 6 měsíců před uplynutím doby účinnosti smlouvy. 

Beru na vědomí, že nemohu jednostranně měnit podmínky smlouvy.  
Přijímám závazek informovat Úřad písemně o každé žádosti o poskytování pronájmu 
rádiových kmitočtů dle tohoto Závazku pronájmu rádiových, kterou obdržím od Oprávněného 
zájemce, a to do 15 pracovních dnů ode dne obdržení příslušné žádosti. Dále se zavazuji 
průběžně, nejméně však jednou za měsíc, písemně informovat Úřad o vývoji jednání 
o uzavření smlouvy. Převzetím tohoto závazku nejsou dotčeny ostatní oznamovací povinnosti 
mě jakožto příjemce závazku či Oprávněného zájemce vůči Úřadu. Informace nemohou být 
Úřadu odepřeny s ohledem na jejich důvěrnou povahu. 
Beru na vědomí, že Úřad upřednostňuje, aby byly smlouvy na základě tohoto Závazku 
pronájmu rádiových kmitočtů uzavírány na základě obchodního jednání, za dodržení 
požadavků dle tohoto závazku pronájmu kmitočtů pro průmyslové účely.  
Beru na vědomí, že případný spor ohledně souladu návrhu smlouvy nebo dodatku ke smlouvě 
o tomto Závazku pronájmu rádiových kmitočtů s podmínkami závazku pronájmu kmitočtů pro 
průmyslové účely je Úřad připraven na žádost stran sporu rozhodnout postupem dle 
ustanovení § 127 Zákona. 

6 Další podmínky 

6.1. Omezení pro IO 
Beru na vědomí, že Držitelem IO k využívání rádiových kmitočtů může být vždy jen Držitel 
přídělu těchto rádiových kmitočtů, s výjimkou případů předvídaných nebo přípustných dle 
tohoto Vyhlášení. 
Dále beru na vědomí, že v IO k využívání rádiových kmitočtů bude, v souladu s § 18, odst. 1, 
písm. h) Zákona, změna držitele IO nebo pronájem práv vyplývajících z IO podmíněn 
souhlasem Úřadu. Jsem si vědom toho, že podmínky pro udělení souhlasu jsou uvedeny 
v kapitolách 6.1 a 6.2 tohoto Prohlášení. Souhlas se nevyžaduje po uplynutí doby, pro kterou 
je daná podmínka stanovena. 

 Pásmo 700 MHz 
Beru na vědomí, že Úřad udělí souhlas k pronájmu práv vyplývajících z IO k využívání 
rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz, pouze pokud pronájmem práv vyplývajících z IO 
nedojde do 7 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů 
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k překročení Spektrálního limitu stanoveného v kapitole 6.1 Vyhlášení, který by se na nájemce 
vztahoval, kdyby byl Žadatelem, se zohledněním podmínek účasti ve Výběrovém řízení dle 
kapitoly 9.5 Vyhlášení. 

Pokud je nájemce členem Podnikatelského seskupení, nesmí být překročeny Spektrální limity 
stanovené v kapitole 6.1 Vyhlášení v rámci tohoto Podnikatelského seskupení.  

Beru na vědomí, že Úřad udělí souhlas k pronájmu i v případě, kdy by účelem pronájmu bylo 
dynamické sdílení rádiových kmitočtů, pokud bude zajištěno, že žádný se sdílejících Držitelů 
přídělů nebude využívat rozsah rádiových kmitočtů nad rámec svého Spektrálního limitu 
stanoveného v kapitole 6.1 Vyhlášení, a to pouze v případech (i) využití existujících 
základnových stanic v oblastech, ve kterých nelze rozumně očekávat efektivní infrastrukturní 
soutěž, a/nebo (ii) nových základnových stanic kdekoliv. Novou základnovou stanicí se pro 
tento účel rozumí základnová stanice umístěná mimo adresu stanoviště oznámenou Držitelem 
přídělů pro potřeby vydání jakéhokoliv IO vydaného Držiteli přídělu před právní mocí přídělu 
rádiových kmitočtů vydaného na základě tohoto Výběrového řízení. 

Změna držitele IO nebo pronájem práv vyplývajících z IO k vyhrazeným rádiovým kmitočtům 
dle kapitoly 6.1 Vyhlášení ze strany nového operátora ve prospěch kteréhokoli Stávajícího 
operátora či člena jeho Podnikatelského seskupení s výjimkou pronájmu kmitočtů dle 
předešlého odstavce, nejsou přípustné po dobu 11 let od data právní moci rozhodnutí o 
udělení přídělu rádiových kmitočtů. 

 Pásmo 3400–3600 MHz 
Beru na vědomí, že Úřad udělí souhlas k pronájmu práv vyplývajících z IO k využívání 
rádiových kmitočtů v pásmu 3400–3600 MHz, pouze pokud pronájmem práv vyplývajících z IO 
nedojde do 24. listopadu 2022 ze strany nájemce práv k překročení Spektrálních limitů 
stanovených v kapitole 6.2 Vyhlášení, které by se na nájemce vztahovaly, kdyby byl 
Žadatelem, se zohledněním podmínek účasti ve Výběrovém řízení dle kapitoly 9.5 Vyhlášení.  
Pokud je nájemce členem Podnikatelského seskupení, nesmí být překročeny Spektrální limity 
stanovené v kapitole 6.2 Vyhlášení v rámci tohoto Podnikatelského seskupení. Pro účely 
pronájmu oprávnění jen pro určitou geografickou oblast budou Spektrální limity dle kapitoly 6.2 
Vyhlášení v každé takové geografické oblasti posuzovány samostatně. 

6.2. Převod přídělů rádiových kmitočtů 
Beru na vědomí, že převod přídělu rádiových kmitočtů je upraven v ustanovení § 23 Zákona.  
Aby případným převodem přídělu rádiových kmitočtů vydaným na základě tohoto Výběrového 
řízení nebyla narušena hospodářská soutěž či účelné využívání rádiového spektra, beru na 
vědomí, že nebude umožněn převod přídělu dle podmínek uvedených v § 23 odst. 1 písmeno 
a) a c) Zákona, pokud nebudou splněny následující podmínky: 

• za nejmenší převoditelnou jednotku v pásmu 700 MHz bude považován úsek o velikosti 
2×5 MHz a za nejmenší převoditelnou jednotku v pásmu 3400–3600 MHz bude 
považován úsek o velikosti 5 MHz;  

• budou dodrženy Spektrální limity stanovené v kapitole 6.1 Vyhlášení, a to minimálně 
po dobu 7 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů; 

• budou dodrženy Spektrální limity stanovené v kapitole 6.2 Vyhlášení, a to minimálně 
do 24. listopadu 2022; 

• budou dodrženy podmínky ekonomické nezávislosti Držitelů přídělu rádiových kmitočtů 
stanovené jako podmínka účasti v kapitole 9.5 Vyhlášení, které se na mě vztahovaly 
jako na Žadatele, a to po celou dobu trvání přídělu rádiových kmitočtů;  
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• bude dodržena podmínka, že Podnikatelské seskupení, jehož členem je Stávající 
operátor, může držet příděl rádiových kmitočtů získaný na základě tohoto Výběrového 
řízení pouze prostřednictvím Stávajícího operátora, který příděl rádiových kmitočtů na 
základě tohoto Výběrového řízení získal, a to po celou dobu trvání přídělu rádiových 
kmitočtů;  

• • bude dodržena podmínka, že nový operátor, ani jeho právní nástupce či jiná osoba, 
na niž bude případně příděl rádiových kmitočtů převeden nesmí do 11 let od data 
právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů převést příděl zahrnující 
vyhrazené rádiové kmitočty podle kapitoly 6.1 Vyhlášení ani jeho část Stávajícímu 
operátorovi nebo členu jeho Podnikatelského seskupení. 

Jsem si vědom toho, že postup Úřadu podle § 23 odst. 5 Zákona není podmínkami podle této 
kapitoly 6 Prohlášení dotčen.  

6.3. Přechod přídělu a další dispozice s právy k využívání rádiových kmitočtů 
Jsem si vědom toho, že s ohledem na ustanovení § 19 odst. 4 písm. a) a § 22b odst. 1 Zákona 
je nezbytné, aby Držitel přídělu (Žadatel a/nebo jeho nástupce, či jiná osoba, na niž bude 
případně příděl rádiových kmitočtů převeden) nepřestal po níže specifikovanou dobu splňovat 
některou z podmínek, na jejichž základě mi byl příděl rádiových kmitočtů udělen. Jedná se o: 

• dodržení závazků přijatých v souladu s kapitolami 1 (národní roaming), 2 
(velkoobchodní nabídka), 3 (PPDR komunikace) a 4 (pronájem rádiových kmitočtů pro 
průmysl 4.0) Prohlášení bez ohledu na dispozice s právy k rádiovým kmitočtům, kterých 
se závazky týkají, po celou dobu trvání přídělů rádiových kmitočtů, pokud není závazek 
omezen na dobu kratší; 

• dodržení Spektrálních limitů uvedených v kapitole 6.1 Vyhlášení, které se na mě 
vztahovaly, a to po dobu 7 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu 
rádiových kmitočtů; 

• dodržení Spektrálních limitů uvedených v kapitole 6.2 Vyhlášení, které se na mě 
vztahovaly, a to do 24. listopadu 2022; 

• dodržení podmínek ekonomické nezávislosti držitelů přídělu rádiových kmitočtů 
stanovených jako podmínka účasti v kapitole 9.5 Vyhlášení, které se na mě vztahovaly, 
a to po celou dobu trvání přídělu rádiových kmitočtů;  

• dodržení podmínky, že Podnikatelské seskupení, jehož jsem členem, může držet příděl 
rádiových kmitočtů získaný základě tohoto Výběrového řízení pouze prostřednictvím 
mě, a to po celou dobu trvání přídělu rádiových kmitočtů. 

• dodržení podmínky ze strany Držitelů přídělu v pásmu 700 MHz, že do 31. prosince 
2025: 

o se členem Podnikatelského seskupení takového Držitele přídělu v pásmu 700 
MHz nesmí stát Držitel přídělu v pásmu 3400 3800 MHz (tím není dotčeno 
omezení podle bodu níže vztahující se na Držitele vyhrazených rádiových 
kmitočtů dle kapitoly č. 6.1), a/nebo 

o takový Držitel přídělu v pásmu 700 MHz ani člen jeho Podnikatelského 
seskupení nesmí nad rámec svých Spektrálních limitů uvedených v kapitole 6.2 
Vyhlášení nabýt příděl či část přídělu přiděleného Držiteli přídělu v pásmu 3400 
– 3800 MHz; 

• dodržení podmínky, že Stávající operátor nebo člen jeho Podnikatelského seskupení 
nesmí do 11 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů 
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získat práva k využívání přídělu zahrnující vyhrazené rádiové kmitočty podle kapitoly 
6.1 Vyhlášení ani jeho části. 

Podnikatelské seskupení, jehož jsem členem, nesmí přímo nebo nepřímo získat práva 
k využívání rádiových kmitočtů, které mi budou přiděleny, v rozsahu přesahujícím Spektrální 
limity uvedené v kapitole 6.1 Vyhlášení, a to do 7 let od data právní moci rozhodnutí o udělení 
přídělu rádiových kmitočtů, a Spektrální limity uvedené v kapitole 6.2 Vyhlášení, a to do 24. 
listopadu 2022. Porušením tohoto omezení přestanu splňovat podmínky, na základě kterých 
mi byl příděl rádiových kmitočtů udělen, i ve vztahu k rádiovým kmitočtům, které využívám v 
rámci Spektrálního limitu uvedeného v kapitolách 6.1 a 6.2 Vyhlášení. 

Beru na vědomí, že získáním, poskytnutím a umožněním, přímo nebo nepřímo, práva 
k využívání rádiových kmitočtů podle předchozího odstavce se myslí získání, poskytnutí nebo 
umožnění využívání práv z přídělu rádiových kmitočtů nebo IO, a to buď přímo převodem, 
pronájmem či jinou transakcí či dispozicí s těmito právy, přídělem či IO nebo nepřímo 
přechodem, změnou vlastnické struktury či jinou změnou v rámci Podnikatelského seskupení, 
nebo na základě dohody či jiné transakce poskytující smluvní nebo faktická práva k rádiovým 
kmitočtům. Získáním, poskytnutím a umožněním, přímo nebo nepřímo, práva k využívání 
rádiových kmitočtů se také myslí získání, poskytnutí nebo umožnění využívání práv z přídělu 
rádiových kmitočtů nebo IO, a dále také na základě dohody či jiné transakce poskytující 
smluvní nebo faktická práva přístupu k síti využívající rádiové kmitočty nebo ke službám na 
takové síti poskytovaným, pokud by předmětem, účelem či důsledkem takové dohody či jiné 
transakce bylo obcházení Spektrálních limitů dle kapitol 6.1 a 6.2 Vyhlášení. 

Beru na vědomí, že Úřad bude vyhodnocovat jednotlivé formy (velkoobchodní) spolupráce 
mezi Podnikatelskými seskupeními, jejichž členem je Držiteli přídělu rádiových kmitočtů, které 
svým rozsahem přesáhnou Spektrální limity zúčastněných Držitelů přídělů dle kapitol č. 6.1 a 
6.2 ve lhůtách dle tohoto Prohlášení a kapitoly 7.7.3 Vyhlášení, a posoudí na základě 
konkrétních skutkových okolností, zda předmětem, účelem či důsledkem takové 
(velkoobchodní) spolupráce není obcházení Spektrálních limitů dle kapitol č. 6.1 a 6.2 
Vyhlášení či zákazu, aby Podnikatelské seskupení, jehož členem je Stávající operátor získalo 
přístup k rádiovým kmitočtů, vyhrazeným podle kapitoly 6.1 Vyhlášení. Velkoobchodní služby 
nabízené nediskriminačním způsobem a za nediskriminujících podmínek formou zveřejněné 
velkoobchodní nabídky nebudou považovány za spolupráci, jejímž předmětem, účelem či 
důsledkem je obcházení Spektrálních limitů či zákazu, aby Podnikatelské seskupení, jehož 
členem je Stávající operátor, získalo přístup k rádiovým kmitočtům, vyhrazeným podle kapitoly 
6.1 Vyhlášení. 

Pro odstranění pochybností beru na vědomá, že Úřad udělí souhlas s pronájmem rádiových 
kmitočtů v případě plnění závazku pronájmu rádiových kmitočtů dle kapitoly 8.5 Vyhlášení. 

Porušením kteréhokoli omezení v této kapitole 6.5 přestanu splňovat podmínky, na základě, 
kterých mi byl udělen příděl rádiových kmitočtů ve smyslu § 19 odst. 4 písm. a) a § 22b odst. 
1 Zákona, a to ve vztahu ke všem rádiovým kmitočtům přiděleným na základě tohoto 
Výběrového řízení.      

6.4. Kompetence ÚOHS 
Jakékoliv dohody o sdílení sítí musí být v souladu s právem na ochranu hospodářské soutěže, 
přičemž kompetence ÚOHS zůstává nedotčena. To se vztahuje i na sdílení respektující 
pravidla stanovená Úřadem ve Vyhlášení. 

7 Důsledky porušení závazků 
Beru na vědomí, že porušení jakékoli povinnosti dle mnou převzatých závazků v tomto 
Výběrovém řízení bude Úřad posuzovat jako neplnění podmínek rozhodnutí o přídělu 
rádiových kmitočtů na základě Výběrového řízení.  
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Dále beru na vědomí, že pokud nezjednám nápravu porušení povinností dle závazků 
převzatých v tomto Výběrovém řízení ve lhůtě stanovené Úřadem dle § 114 Zákona, bude 
předseda Rady Úřadu postupovat dle § 22b odst. 1 písm. b) Zákona. 
Rovněž beru na vědomí, že ustanoveními tohoto Prohlášení nejsou dotčena práva Úřadu na 
využití dalších zákonných nástrojů. 

 

V …………… dne …………… 

 

    .……………………………………………………….. 

Žadatel Stávající operátor 
(obchodní firma Žadatele Stávajícího operátora, jméno, 

příjmení, funkce a podpis osoby oprávněné jednat 
jménem Žadatele Stávajícího operátora) 

 
Prohlášení osoby oprávněné jednat jménem Žadatele Stávajícího operátora 
 

Prohlašuji, že jako osoba oprávněná jednat jménem Žadatele Stávajícího operátora jsem 
oprávněn přijmout výše uvedené závazky jménem Žadatele Stávajícího operátora, 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 Stávajícího operátora, a toto stvrzuji svým podpisem. 

 

V ……………… dne …………… 

 

 

                  .……………………………………………………….. 

osoba oprávněná jednat jménem Žadatele 
Stávajícího operátora 

(jméno, příjmení a podpis) 
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k 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 
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Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem 
Tato Příloha 2B (dále jen „Prohlášení“) 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 kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz (dále jako „Vyhlášení“) 
vyhlášeného dne 7. srpna 2020 

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 tomto Prohlášení 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 pásmech 700 MHz a/nebo 3400–3600 MHz na základě výběrového řízení 
popsaného ve Vyhlášení (dále je „Výběrové řízení“) a zavazuji se k jejich řádnému 
a včasnému splnění. 

1 Závazek velkoobchodní nabídky 
Tímto jako Žadatel přijímám závazek velkoobchodní nabídky pro případ, že ve Výběrovém 
řízení získám příděl v pásmu 700 MHz.  

Beru na vědomí, že účelem závazku velkoobchodní nabídky je vytvořit podmínky, které 
umožní všem Zájemcům o přístup, kteří nejsou Držiteli kmitočtů v pásmu 700 MHz a kteří 
uzavřou s Držitelem přídělu v pásmu 700 MHz smlouvu o přístupu, poskytování elektronických 
komunikačních služeb prostřednictvím elektronických komunikačních sítí provozovaných 
s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz. Cílem Úřadu je v maximální možné míře 
zachovat a podpořit závazky velkoobchodní nabídky uložené v minulých výběrových řízeních 
a jejich účinky.  

Jsem si vědom toho, že můj závazek velkoobchodní nabídky je omezen na dobu od data 
právní moci mně adresovaného rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 700 
MHz do 24. února 2026. 

Za účelem splnění závazku velkoobchodní nabídky se zavazuji jednat v dobré víře s každým 
Zájemcem o přístup o uzavření smlouvy o přístupu k veřejné komunikační síti provozované s 
využitím rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz získaných na základě tohoto Výběrového řízení 
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pro účely poskytování služby vysokorychlostního přístupu k internetu ze strany Zájemce o 
přístup.  

Tímto přijímám bezpodmínečný závazek, že nebudu Zájemcům o přístup klást v procesu 
jednání o uzavření smlouvy o přístupu žádné administrativní, právní ani jiné překážky a 
vyžadovat splnění podmínek, které nejsou pro proces uzavření smlouvy o přístupu nezbytně 
nutné, nejsou nutné pro řádné poskytování elektronických komunikačních služeb na základě 
smlouvy o přístupu a které nejsou běžné pro uzavíraní komerční dohody. 

Zavazuji se poskytnout přístup, který umožní Zájemci o přístup poskytování nezávislých a 
celoplošných služeb elektronických komunikací v rozsahu, kvalitě a s geografickým pokrytím 
území a obyvatelstva České republiky, které nejsou horší než rozsah, kvalita a geografické 
pokrytí území a obyvatelstva České republiky služeb vysokorychlostního přístupu k internetu, 
které poskytuji svým zákazníkům, nebo v nižším rozsahu, kvalitě a s nižším geografickým 
pokrytím území a obyvatelstva České republiky, pokud jsou služby takto specifikovány a 
požadovány Zájemcem o přístup. Dále se zavazuji jednat se Zájemci o přístup bez ohledu na 
rozsah vlastní infrastruktury a provozních systémů Zájemce o přístup provozovaných pro účely 
přístupu a pro účely poskytování maloobchodních a/anebo velkoobchodních služeb 
poskytovaných Zájemcem o přístup na základě smlouvy o přístupu, mimo jiné s (potenciálními) 
virtuálními mobilními operátory (MVNO), ať už s MVNE, Full MVNO či MVNO s menším 
podílem vlastní infrastruktury a provozních systémů. 

Zavazuji se stanovit velkoobchodní ceny služeb poskytovaných v pásmu 700 MHz 
poskytovaných na základě smlouvy o přístupu v souladu s metodikou ke stanovování cen na 
základě principu zákazu stlačování marží1 zveřejněnou Úřadem. Účelem stanovení cen na 
základě metodiky dle předchozí věty je, aby odpovídaly rozsahu mnou provozované 
infrastruktury využívané Zájemcem o přístup pro účely jím poskytovaných služeb a aby 
nepůsobily jako překážka rozvoje konkurence a aby Zájemcům o přístup, kteří jsou stejně 
efektivní jako já, jakožto Žadatel, umožňovaly poskytování služeb, které jsou předmětem 
velkoobchodní nabídky na podřazeném trhu nebo podřazených trzích za podobných podmínek 
jako já, jakožto Žadatel. 

Za účelem splnění závazku velkoobchodní nabídky se zavazuji vypracovat a příslušným 
způsobem uveřejnit dvě závazné referenční nabídky na přístup k síti ve formě, rozsahu a 
s náležitostmi stanovenými na základě ustanovení § 82 odst. 4 Zákona2.  

Zavazuji se vypracovat referenční nabídku v rozsahu velkoobchodních služeb mnou 
poskytovaných Zájemci o přístup odpovídajícímu subjektu typu Full MVNO. 
Dále se zavazuji vypracovat referenční nabídku v rozsahu velkoobchodních služeb v pásmu 
700 MHz mnou poskytovaných Zájemci o přístup odpovídajícímu subjektu typu tzv. Light 
MVNO s minimálním rozsahem vlastní infrastruktury. Tato referenční nabídka bude zahrnovat 
služby poskytované prostřednictvím související síťové infrastruktury vč. příslušných servisních 
platforem a řídících systémů, služby roamingu a VAS, managementu SIM karet, zákaznického 
billingu (post-paid), včetně nástrojů self-care a komunikačního rozhraní (API). 
Beru na vědomí, že rozsah a podmínky poskytování velkoobchodních služeb uvedených 
v referenčních nabídkách musí umožnit Zájemci o přístup poskytování služeb 

 
 
 
1 Aktuální verze této metodiky je dostupná na http://www.ctu.cz/cs/download/ostatni/ 
cenove_vyhodnocovani_postup_ctu_cj_ctu-43738_2011-611.pdf  
2 Konkrétní podmínky referenční nabídky jsou stanoveny v opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-
12 ve znění po změnách provedených opatřeními obecné povahy č. OOP/7/01.2006-1 a č. 
OOP/7/07.2011-10. 

https://www.ctu.cz/cs/download/ostatni/cenove_vyhodnocovani_postup_ctu_cj_ctu-43738_2011-611.pdf
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vysokorychlostního přístupu k internetu ze strany Zájemce o přístup ve stejném rozsahu jako 
je mnou poskytovaný rozsah těchto služeb. 

Bez ohledu na rozsah referenčních nabídek mohou Zájemci o přístup požádat i o jiný (vč. širší) 
rozsah velkoobchodních služeb vyžadující různý podíl vlastní infrastruktury a provozních 
systémů na straně Zájemce o přístup.  

Dále se zavazuji uveřejnit referenční nabídky v požadovaném rozsahu nejpozději ke dni, kdy 
zahájím poskytování komerčních služeb prostřednictvím sítí s využitím rádiových kmitočtů 
v pásmu 700 MHz.  

Pokud mi ve výše uvedené lhůtě nebudou ještě známy některé technické parametry 
referenčních nabídek, zavazuji se zveřejnit referenční nabídky na základě rozumných 
předpokladů. Rovněž se zavazuji uvést v referenčních nabídkách úplný seznam takových 
údajů, které musí Zájemce o přístup spolu s žádostí o uzavření smlouvy na základě 
referenčních nabídek předložit, abych mohl doplnit referenční nabídky na kompletní návrh 
smlouvy respektující parametry uvedené Zájemcem o přístup. Zavazuji se takový kompletní 
návrh smlouvy předložit každému Zájemci o přístup nejpozději do 3 měsíců od předložení 
žádosti Zájemce o přístup obsahující veškeré údaje vyžadované v referenčních nabídkách. 
V případě, že žádost Zájemce o přístup nebude obsahovat všechny náležitosti požadované 
v referenčních nabídkách, vyzvu Zájemce o přístup k doplnění žádosti. Jsem si vědom toho, 
že v takovém případě se tříměsíční lhůta přerušuje okamžikem doručení výzvy Zájemci 
o přístup a její běh pokračuje od okamžiku, kdy mi bude doručena doplněná žádost ze strany 
Zájemce o přístup. 
V případě, že Zájemce předloží žádost o poskytnutí přístupu v rozsahu, který neodpovídá ani 
jedné referenční nabídce (Full MVNO a Light MVNO, viz výše), zavazuji se předložit takovému 
Zájemci o přístup kompletní návrh smlouvy nejpozději do 3 měsíců od předložení žádosti 
Zájemce o přístup; rozsah požadovaných údajů, které musí Zájemce o přístup předložit 
v rámci žádosti odpovídá přiměřeně rozsahu údajů požadovaných v referenčních nabídkách 
pro Full MVNO a Light MVNO.    

Zavazuji se uzavřít smlouvu o přístupu na dobu účinnosti v délce minimálně 2 let, pokud se 
Zájemcem o přístup nedohodneme na kratší době účinnosti. Pokud by tato minimální délka 
smlouvy překračovala dobu trvání mého závazku velkoobchodní nabídky, zavazuji se uzavřít 
smlouvu s dobou účinnosti minimálně do konce doby trvání mého závazku, pokud se se 
Zájemcem o přístup nedohodneme na době účinnosti delší.  

Dále se zavazuji zajistit, že referenční nabídky a smlouvy o přístupu uzavřené na jejich základě 
budou po celou dobu trvání smluvního vztahu splňovat podmínky a požadavky (včetně 
cenových) závazku velkoobchodní nabídky dle kapitoly 1 tohoto Prohlášení.  

Rovněž se zavazuji bez odůvodnění, tj. bez objektivně ospravedlnitelných důvodů, 
nediskriminovat mezi jednotlivými Zájemci o přístup dle tohoto závazku. 

Zavazuji se informovat Úřad písemně o každé žádosti o poskytnutí přístupu formou 
velkoobchodní nabídky a o základních parametrech každé žádosti, a to do 15 pracovních dnů 
ode dne obdržení příslušné žádosti. Dále se zavazuji průběžně, nejméně však jednou za 
měsíc, písemně informovat Úřad o vývoji jednání o poskytnutí přístupu. Beru na vědomí, že 
tímto závazkem nejsou dotčeny ostatní oznamovací povinnosti vůči Úřadu, které se na mě 
uplatní. Jsem si vědom toho, že nejsem oprávněn tyto informace Úřadu odepřít s odkazem na 
jejich důvěrnou povahu. 

Jsem srozuměn s tím, že Úřad upřednostňuje, aby byly smlouvy o přístupu uzavírány na 
základě obchodního jednání.  

Dále beru na vědomí, že případný spor ohledně souladu návrhu smlouvy o přístupu 
s referenční nabídkou nebo s podmínkami závazku velkoobchodní nabídky je Úřad připraven 
na žádost stran sporu rozhodnout postupem dle ustanovení § 127 Zákona. V případě, že bude 
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rozhodovat spor ohledně souladu výše velkoobchodních cen s podmínkami závazku 
velkoobchodní nabídky, bude Úřad postupovat podle metodiky ke stanovování cen na základě 
principu zákazu stlačování marží3. 

Jsem si vědom toho, že porušení závazku velkoobchodní nabídky bude považováno za 
nesplnění povinností stanovených rozhodnutím o udělení přídělu ve smyslu § 22b odst. 1 písm. 
b) Zákona. Zjistí-li Úřad porušení závazku velkoobchodní nabídky z mé strany, vyzve mě ke 
zjednání nápravy ve smyslu § 114 Zákona.  

V případě, že nezjednám nápravu ve lhůtě stanovené Úřadem dle § 114 Zákona, bude 
předseda Rady Úřadu postupovat dle § 22b Zákona.  

Rovněž beru na vědomí, že tímto nejsou dotčena práva Úřadu na využití dalších zákonných 
nástrojů. 

2 PPDR závazky 
Tímto, pro případ že získám příděl rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz přebírám následující 
závazky pro potřeby krizové komunikace Složek PPDR:  

a) závazek Prioritního BB-PPDR dle kapitoly 2.1 tohoto Prohlášení a 
b) závazek Národního roamingu pro PPDR dle kapitoly 2.2 tohoto Prohlášení.  

Společná ustanovení pro závazky PPDR jsou stanovena v kapitole 2.3 tohoto Prohlášení. 

2.1.  Závazek Prioritního BB-PPDR 
 Obsah závazku Prioritního BB-PPDR 

Pro případ, že v pásmu 700 MHz získám příděl kmitočtů v úseku o velikosti alespoň 2 x 10 
MHz, zavazuji se, jakožto Povinný poskytovatel prioritního BB-PPDR, po dobu platnosti svého 
přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz k následujícímu plnění („Prioritní BB-PPDR“) 
pro účely stanovené v kapitole 2.3.1 tohoto Prohlášení: 

a) na požadavek Oprávněného zájemce o PPDR poskytnout Oprávněnému zájemci o 
PPDR přístup k mnou provozovaným sítím s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 700 
MHz pro zajištění služeb Prioritního BB-PPDR minimálně v rozsahu definovaném 
v kapitolách 2.1.3 a 2.1.4 tohoto Prohlášení se zajištěním interoperability s jádrem sítě 
BB-PPDR sítě Oprávněného zájemce o PPDR a se zajištěním podpory řízení provozu 
Oprávněným zájemcem o PPDR. Jsem oprávněn přístup k síti rozšířit i o sítě 
provozované na rádiových kmitočtech v pásmu 800 MHz za podmínky, že využitím 
takové sítě nebude omezena kompatibilita koncových zařízení Oprávněného zájemce; 
a   

b) na požadavek Oprávněného zájemce o PPDR zajistit pokrytí hraničních přechodů 
definovaných v kapitole 5 Přílohy 4 Vyhlášení; a 

c) v dobré víře jednat o pokrytí dalších území, lokalit a objektů, které nejsou jmenovitě 
uvedeny v kapitole 5 Přílohy 4 Vyhlášení a jsou nad rámec uložených rozvojových 
kritérií dle kapitoly 7.5 Vyhlášení. Jsem si vědom, že za jednání v dobré víře nebude 
pro účely plnění závazku považováno jednání, kdy já, jakožto Povinný poskytovatel 
prioritního PPDR, odmítnu požadavek Oprávněného zájemce o PPDR na pokrytí 
dalších území, lokalit a objektů, které nejsou jmenovitě uvedeny v kapitole 5 Přílohy 4 
Vyhlášení bez přiměřeného odůvodnění takového odmítnutí. 

 
 
 
3 Aktuální verze této metodiky je dostupná na https://www.ctu.cz/postup-ceskeho-telekomunikacniho-
uradu-pri-vyhodnocovani-nabidek-vertikalne-integrovanych-operatoru 
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Beru na vědomí, že přístupem se pro účely závazku Prioritního BB-PPDR rozumí přístup 
k sítím elektronických komunikací odpovídající architektonickému modelu s S1/S1 flex 
rozhraním dle technické specifikace 3GPP/ETSI4 ve scénáři MOCN, popř. GWCN dle 
technické specifikace 3GPP/ETSI5, nebo adekvátnímu modelu dle novější technické 
specifikace. 
Dále beru na vědomí, že pokrytím se pro účely tohoto závazku Prioritního BB-PPDR rozumí 
provozování veřejných sítí elektronických komunikací s využitím rádiových kmitočtů 
uvedených v bodu a) výše.  
Dále beru na vědomí, že pokrytí v blízkosti státních hranic a hraničních přechodů podléhá 
podmínkám a pravidlům a je omezeno limity přípustnými dle mezinárodních smluv, kterými je 
Česká republika vázána, a vyplývajícím z dohod uzavřených mezi Úřadem a 
telekomunikačními správami sousedních zemí o koordinaci rádiových kmitočtů na státní 
hranici, zejména ve vztahu ke škodlivým interferencím a výkonu v hraničních oblastech 
(maximální intenzitě elektromagnetického pole). Rozsah pokrytí může být omezen s ohledem 
na požadavky a omezení vyplývající z těchto mezinárodních smluv, dohod a dalších 
souvisejících dokumentů.   
Jsem si vědom, že závazek pokrytí hraničních přechodů definovaných v kapitole 5 Přílohy 4 
Vyhlášení se neuplatní v případě, že:   

a) vybudování sítě v dané lokalitě by bylo v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy 
(např. ochranná pásma) nebo v rozporu s aplikovatelným správním rozhodnutím či 
jiným správním aktem; a/nebo  

b) ke splnění požadavku na pokrytí bude nezbytná součinnost či souhlas třetí strany 
(např. vlastníci pozemků či jiných objektů) a taková třetí strana součinnost či souhlas 
odepře.  

V případech dle bodu a) výše se zavazuji předložit Oprávněnému zájemci o PPDR správní 
rozhodnutí nebo správní akt, na základě kterého není možné realizovat požadavek na pokrytí, 
případně doložit analýzu prokazující rozpor s aplikovatelnými právními předpisy. V případech 
dle bodu b) se zavazuji doložit, že jsem o poskytnutí součinnosti či souhlasu požádal relevantní 
třetí stranu a třetí strana na požadavek po dobu nejméně 30 dní nereagovala nebo souhlas či 
součinnost odepřela či neposkytla. V obou případech dle bodů a) a b) výše se zavazuji 
Oprávněnému zájemci o PPDR předložit analýzu dopadu na požadavek pokrytí a návrh 
alternativního řešení, kterým bude požadavek na pokrytí úplně nebo alespoň částečně splněn.  

 Ověřování pokrytí   
Plnění závazku pokrytí hraničních přechodů definovaných v kapitole 5 Přílohy 4 Vyhlášení 
bude ověřováno Úřadem dle dokumentů Přílohy 5 Vyhlášení. 

 Rozsah služeb Prioritního BB-PPDR 
Zavazuji se umožnit prostřednictvím své rádiové přístupové sítě Oprávněnému zájemci o 
PPDR poskytování následujících služeb a funkcionalit v rozsahu a za technických podmínek 
vycházejících z verze standardu 3GPP implementovaného v mé sítí, minimálně však 
v technologickém Standardu 5G6, včetně zejména relevantních částí standardu definujících 
standardy PPDR a souvisejících služeb: 

 
 
 
4 https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/123500_123599/123501/15.08.00_60/ts_123501v150800p.pdf 
5 https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138400_138499/138401/15.07.00_60/ts_138401v150700p.pdf  
6 Pro vyloučení pochybností se v tomto případě myslí Standardem 5G rozsah služeb mobilní krizové komunikace 
definovaných v 3GPP/ETSI standardech v release 15 a aktuálnějších. 
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a) širokopásmové datové služby pro mobilní krizovou komunikaci a hlasové služby 
poskytované prostřednictvím širokopásmového připojení pro mobilní krizovou 
komunikaci, zejména  

(i) Služby „Push to Talk“ pro potřeby řešení krizových situací (Mission Critical Push 
to Talk - MCPTT), 

(ii) Přenos videa pro potřeby řešení krizových situací (Mission Critical Video - 
MCV), 

(iii) Přenos dat pro potřeby řešení krizových situací (Mission Critical Data - MCD), 
(iv) MCX (Mission Critical Common Functionalities) včetně zajištění eMBMS 

(evolved Multimedia Broadcast Multicast Services),  
(v) IOPS (Isolated E-UTRAN Operation for Public Safety), 
(vi) QPP (QoS, priority, pre-emption, access-class barring) a eMPS (enhanced 

Multimedia Priority Service), 
(vii) LCS (Location Based Services), 
(viii) PWS (Public Warning System) využívající CBS (Cell Broadcast Service), 
(ix) vyšší vysílací výkon HPUE (High Power User Equipment), 
(x) komunikace v přímém režimu ProSe (Proximity Services), a 

b) standardní rozsah služeb poskytovaných Povinným poskytovatelem prioritního BB-
PPDR svým komerčním uživatelům prostřednictvím sítí, které jsou dostupné 
prostřednictvím závazku Prioritního BB-PPDR. 

Zavazuji se nijak neomezovat účel, rozsah (vč. území), kvalitu a skladbu služeb poskytovaných 
Oprávněnému zájemci o PPDR prostřednictvím přístupu v porovnání se službami nabízenými 
ostatním uživatelům na bázi technologií 4G a/nebo 5G. 
Beru na vědomí, že jsem oprávněn omezit rozsah některé služby, pokud by její poskytování 
v plném rozsahu bylo v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy. 

 Prioritní provoz 
Zavazuji se zajistit prioritní provoz PPDR komunikace ve své síti elektronických komunikací, 
ke které získá Oprávněný zájemce o PPDR přístup prostřednictvím závazku Prioritního BB-
PPDR. V rámci prioritního provozu se zavazuji poskytovat všechny služby podle kapitoly 2.1.3 
tohoto Prohlášení Oprávněnému zájemci o PPDR s nejvyšší prioritou v souladu s konceptem 
QPP tak, aby tyto služby pro uživatele specifikované Oprávněným zájemcem o PPDR měly za 
všech okolností přednost před poskytováním komerčních služeb ostatním uživatelům. 
V případě, že Oprávněný zájemce o PPDR specifikuje různé úrovně priority provozu pro různé 
skupiny jím definovaných uživatelů, bude úroveň priority poskytování služeb, které jsou 
předmětem závazku Prioritního BB-PPDR stanovena v souladu se specifikací Oprávněného 
zájemce o PPDR. Zavazuji se plnit další povinnosti v souvislosti s prioritizací provozu 
vyplývající z aplikovatelných právních předpisů. 

2.2. Závazek národního roamingu pro PPDR 
Pro případ, že získám v pásmu 700 MHz příděl rádiových kmitočtů, přebírám závazek 
národního roamingu pro účel stanovený v kapitole 2.3.1 tohoto Prohlášení dle podmínek 
stanovených v kapitole 2.2 tohoto Prohlášení („Národní roaming pro PPDR“). 
Po dobu platnosti přídělu se zavazuji poskytovat Oprávněnému zájemci o PPDR formou 
národního roamingu přístup ke mnou provozovaným veřejným komunikačním sítím v pásmu 
700 MHz za využití minimálně všech rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 700 MHz a 
800 MHz, které jsem nebo budu oprávněn využívat kdykoli v průběhu doby platnosti mého 
přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz.  
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V rámci Národního roamingu pro PPDR se zavazuji poskytovat přístup k těmto veřejným 
komunikačním sítím v rozsahu tzv. „Full-MVNO“ s architektonickým roamingovým modelem 
s S8 rozhraním, Home Routed Roaming definovaným dle technické specifikace 3GPP/ETSI, 
nebo adekvátnímu modelu dle novější technické specifikace. 
Zavazuji se poskytovat Národní roaming pro PPDR na svých sítích elektronických komunikací 
bez jakýchkoli územních či kvalitativních omezení. Dále se zavazuji nijak neomezovat účel, 
rozsah, kvalitu a skladbu služeb poskytovaných Oprávněnému zájemci o PPDR v porovnání 
se službami nabízenými ostatním uživatelům na bázi technologií 4G a/nebo 5G.  
Beru na vědomí, že závazek Národního roamingu pro PPDR se na mě nebude aplikovat po 
dobu, po kterou budu poskytovat Prioritní BB-PPDR dle kapitoly 2.1 tohoto Prohlášení.  

2.3. Společná ustanovení pro závazky PPDR 
Beru na vědomí, že společná ustanovení v kapitole 2.3 tohoto Prohlášení se vztahují na 
závazek Prioritního BB-PPDR dle kapitoly 2.1 tohoto Prohlášení i na závazek Národního 
roamingu pro PPDR dle kapitoly 2.2 tohoto Prohlášení.  

 Účel závazků PPDR  
Jsem srozuměn s tím, že účelem závazků PPDR dle kapitoly 2 tohoto Prohlášení je zajištění 
mobilní krizové komunikace Složek PPDR.  
Beru na vědomí, že za mobilní krizovou komunikaci se považuje komunikace prostřednictvím 
neveřejné mobilní sítě elektronických komunikací za účely stanovenými v § 3 zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (zákon 
o IZS), § 1 odst. 1 zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), § 2 zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 1 odst. 2 zákona 
553/1991 Sb., o obecní policii, § 4 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, § 2 zákona 
č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a § 2 zákona č. 153/1994 Sb., 
o zpravodajských službách České republiky. 
Dále beru na vědomí, že maximální počet aktivních koncových zařízení Oprávněného zájemce 
o PPDR nesmí překročit 200 000, pokud se Oprávněným zájemcem smluvně nedohodnu jinak. 
Rovněž beru na vědomí, že Oprávněný zájemce o PPDR nesmí využít závazky PPDR dle 
kapitoly 2 tohoto Prohlášení k jinému účelu nebo pro vyšší počet aktivních koncových zařízení, 
pokud se Oprávněným zájemcem smluvně nedohodnu jinak. 

 Způsob plnění závazků PPDR   
Pro účely plnění závazků PPDR se zavazuji, mimo jiné, podat nabídku ve výběrovém řízení 
vypsaném Oprávněným zájemcem o PPDR a poskytovat služby na základě plnění závazků 
PPDR.  

a) Závazek podat nabídku  
Beru na vědomí, že závazky PPDR zahrnují můj závazek zúčastnit se v dobré víře  

(i) v rámci závazku Prioritního BB-PPDR výběrového řízení na základě veřejné 
zakázky vypsané Oprávněným zájemcem o PPDR na zabezpečení Prioritního 
BB-PPDR, a 

(ii) v rámci závazku Národního roamingu pro PPDR výběrového řízení na základě 
veřejné zakázky vypsané Oprávněným zájemcem o PPDR na zabezpečení 
Národního roamingu pro PPDR,  

zejména pak podat nabídku v rámci obou výběrových řízení nejméně v rozsahu a za 
podmínek stanovených ve Vyhlášení, jednat v dobré víře s Oprávněným zájemcem 
o PPDR o uzavření smlouvy a uzavřít s Oprávněným zájemcem o PPDR smlouvu na 
zabezpečení Prioritního BB-PPDR a smlouvu na zabezpečení Národního roamingu pro 
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PPDR za podmínek stanovených tímto Vyhlášením, případně za podmínek 
výhodnějších pro Oprávněného zájemce o PPDR či mnou i Oprávněným zájemcem 
o PPDR písemně odsouhlasených jako přípustná odchylka od Vyhlášení.  
Beru na vědomí, že závazek podat nabídku ve výběrovém řízení na zajištění Prioritního 
BB-PPDR trvá do 30. června 2027. 
Dále beru na vědomí, že nabídky dle závazků PPDR musí umožnit stranám uzavřít 
smlouvu nejméně na dobu účinnosti odpovídající platnosti mně uděleného přídělu 
rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz získaného v tomto Výběrovém řízení. 
Dále beru na vědomí, že nestanoví-li Oprávněný zájemce o PPDR v zadávací 
dokumentaci na veřejnou zakázku jinak, zavazuji se učinit Oprávněnému zájemci 
o PPDR závaznou nabídku na přístup k síti v obdobné formě, rozsahu a s obdobnými 
náležitostmi stanovenými pro referenční nabídku opatřením obecné povahy 
č. OOP/7/07.2005-12 ve znění pozdějších změn, které Úřad vydal na základě 
ustanovení § 82 odst. 4 Zákona.  
Dále beru na vědomí, že závazné nabídky pro splnění závazků PPDR dle kapitoly 2 
tohoto Prohlášení musí být učiněny ve lhůtách dle zadávací dokumentace veřejných 
zakázek vyhlášených Oprávněným zájemcem o PPDR. 
Dále beru na vědomí, že v případě, že v době podání nabídky nebudou ještě známy 
některé technické parametry, zavazuji se podat nabídku na základě rozumných 
předpokladů.  
Zavazuji se, že nebudu v procesu veřejných zakázek, jednání o uzavření smlouvy či 
následného plnění smlouvy na základě závazků PPDR klást žádné administrativní, 
právní ani jiné překážky a vyžadovat splnění podmínek, které nejsou pro uzavření 
smlouvy či plnění závazku nezbytně nutné, nejsou nutné pro řádné poskytování 
elektronických komunikačních služeb na základě smlouvy a které nejsou běžné pro 
uzavíraní komerční dohody. Tento závazek neomezuje práva kterékoliv ze stran na 
ochranu svých práv dle aplikovatelných právních předpisů. 

b) Závazek poskytovat služby na základě závazků PPDR  
V případě, že s Oprávněným zájemcem o PPDR uzavřu smlouvu či smlouvy za účelem 
poskytování Prioritního BB-PPDR a/nebo Národního roamingu pro PPDR, zavazuji se 
plnit závazek Prioritního BB-PPDR a/nebo závazek Národního roamingu pro PPDR dle 
uzavřené smlouvy či smluv, v rozsahu, ve kterém tato smlouva či smlouvy upravují 
povinnosti dle podmínek tohoto Výběrového řízení. Beru na vědomí, že porušení 
povinnosti plnit závazky PPDR bude vymáháno v souladu s aplikovatelnými právními 
předpisy, jak je uvedeno v kapitole 6 tohoto Prohlášení. 
Dále se zavazuji zahájit poskytování služeb dle závazků PPDR nejpozději do jednoho 
roku od uzavření smlouvy s Oprávněným zájemcem o PPDR upravující plnění 
povinností dle jednotlivých závazků. Beru na vědomí, že lhůta pro splnění povinnosti 
pokrytí dle kapitoly 2.1.1 písm. b) tohoto Prohlášení je dva roky od uzavření smlouvy 
s Oprávněným zájemcem o PPDR zahrnující požadavek pokrytí, pokud není 
s Oprávněným zájemcem o PPDR dohodnuto jinak.  
Jsem si vědom toho, že součástí plnění závazků PPDR není a Úřad nebude posuzovat 
plnění smluvních ujednání sjednaných mezi mnou a Oprávněným zájemcem o PPDR 
odchylně nebo nad rámec obsahu závazků PPDR dle kapitoly 2 tohoto Prohlášení. 

 Cenové podmínky 
Přijímám závazek, že pokud se s Oprávněným zájemcem o PPDR nedohodnu jinak, nesmí 
jednotkové ceny za poskytování služeb specifikovaných v kapitole 2.1 a 2.2 tohoto Prohlášení 
na základě závazků PPDR přesahovat jednotkové ceny služeb zahrnující efektivně 
vynaložené náklady, které Stávajícímu operátorovi vzniknou v důsledku poskytování těchto 
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služeb, přiměřený zisk zohledňující návratnost vloženého kapitálu se zohledněním 
podnikatelského rizika. 
Jednotkové ceny služeb musí vycházet z metodiky dlouhodobých přírůstkových nákladů 
LRAIC+ zohledňující návratnost vloženého kapitálu dle aktuální hodnoty WACC před 
zdaněním, která je stanovena Úřadem v opatření obecné povahy č. OOP/4 v platném znění7 
a zároveň z následujících principů: 

• optimalizace bude typu „Scorched Node“, tzn. bude zohledněna reálná topologie sítě 
Držitele přídělu v daném roce (reálný počet uzlů a jejich vystrojení); 

• bude umožněno doplnění inkrementálního nákladu na aktivní technologii u lokalit 
s vysokým vytížením kapacity pro technologii 4G a 5G;  

• v případě, že je relevantní, musí nákladová kalkulace zohledňovat vedle funkcionality 
národního roamingu i funkcionalitu národního roamingu pro PPDR a funkcionalitu 
požadovaného pokrytí v závazku Prioritního BB-PPDR; 

• celkové náklady (odpovídající současnému vystrojení sítě, navýšené o inkrementální 
náklady u lokalit s vysokým vytížením kapacity pro technologii 4G a 5G a zohledňující 
funkcionalitu PPDR) budou kalkulovány se zohledněním očekávaného vývoje 
v následujícím období (tedy minimálně jeden rok); 

• bude zohledněna kapacitní optimalizace na úrovni backhaulu; 

• aktiva nezbytná k poskytování služby budou definována metodou MEA (Modern 
Equivalent Asset) a k ocenění bude využita jejich současná kupní hodnota (v případě, 
že současná kupní hodnota není k dispozici, bude využito průměrné hodnoty 
z účetnictví za poslední tři roky, případně za nejkratší možné období delší než tři roky, 
za které jsou data k dispozici); 

• ekonomické odpisy budou stanoveny s využitím metody modifikované (upravené) 
nakloněné anuity, která je definována níže vzorcem, kde: 

o Ct=1 jsou roční kapitálové 
náklady; 

o It=0 hodnota aktiva na začátku období; 

o r je cena kapitálu (WACC); 

o i je roční změna ceny aktiva; 

o u je průměrný čas potřebný k vytvoření aktiva; 

o n je životnost aktiva; 

• pro alokaci nákladů bude využita metodika ABC (Activity Based Costing), která 
zohledňuje příčinnou souvislost mezi vznikem nákladu a cílovým nákladovým objektem 
(tedy ve výsledku poskytovanou službou); 

• velkoobchodní procesní náklady a odpovídající podíl společných a režijních nákladů 
budou alokovány pomocí tzv. přirážky (metoda EPMU neboli Equi-Proportional Mark-
Up); 

• pokud je relevantní, zohlední se v rámci nákladové kalkulace sdílení MORAN/MOCN 
včetně zohlednění nákladové alokace do služby Prioritní BB-PPDR; 

 
 
 
7 https://www.ctu.cz/opatreni-obecne-povahy  
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• výsledné jednotkové náklady kalkulované v závazku národního roamingu a závazku 
PPDR musí zohledňovat požadované zastoupení jednotlivých technologií (2G, 3G, 4G, 
5G) a jednotlivých geotypů; 

• v rámci nákladové kalkulace nesmí docházet ke dvojímu započítání jakéhokoliv 
provozu nebo nákladu. 

Jsem si vědom, že nad rámec jednotkových cen jsem za služby zahrnuté v závazku PPDR 
oprávněn účtovat i přiměřené jednorázové náklady za zřízení služby odpovídající skutečně 
vynaloženým nákladům nepřekračující náklady v obvyklé výši.  
Dále se zavazuji zajistit, že velkoobchodní jednotkové ceny za poskytování služeb na základě 
těchto závazků PPDR budou po uzavření smlouvy pravidelně přepočítávány v souladu s výše 
popsanou metodikou, a to následujícím postupem, pokud se s Oprávněným zájemcem o 
PPDR nedohodnu jinak: Oprávněný zájemce o PPDR předloží do 30. července daného 
kalendářního roku aktualizovaný plán provozu pro příští kalendářní rok. Zavazuji se přepočítat 
velkoobchodní jednotkové ceny se zohledněním aktualizovaného plánu provozu Oprávněného 
zájemce o PPDR a se zohledněním aktualizace hodnot ostatních vstupů do nákladové 
kalkulace, a předložím návrh dodatku smlouvy aktualizující velkoobchodní jednotkové ceny 
Oprávněnému zájemci o PPDR do 30. září daného kalendářního roku, a to s tím, že 
aktualizované ceny se uplatní od 1. ledna následujícího kalendářního roku. 
Zavazuji se doložit Oprávněnému zájemci o PPDR nákladovou orientaci ceny v nabídce dle 
kapitoly 2.3.2 písm. a) tohoto Prohlášení a následně aktualizovaných cen v souladu s principy 
stanovenými v kapitole 2.3.3 tohoto Prohlášení.  
Beru na vědomí, že v případě sporu o ceny mezi Oprávněným zájemcem o PPDR a mnou se 
každá ze stran může obrátit na Úřad, který určí maximální výši nákladově orientované ceny za 
služby dle závazků PPDR v souladu s principy stanovenými v kapitole 2.3.3 tohoto Prohlášení. 

Jsem si vědom toho, že za účelem rozhodování sporů podle § 127 Zákona a ověřování plnění 
a dodržování povinností stanovených v rozhodnutí o udělení přídělu v souladu s § 114 a § 22b 
odst. 1 písm. a) nebo b) Zákona ve věci souladu výše velkoobchodních jednotkových cen 
nabízených či účtovaných za poskytování národního roamingu, včetně aktualizací těchto cen, 
s výše popsanými principy nákladové orientace bude Úřad postupovat podle Úřadem vydané 
metodiky určování nákladově orientovaných velkoobchodních jednotkových cen pro účely 
závazku národního roamingu a závazků PPDR8. 

3 Závazek refarmingu (3400-3600 MHz) 

3.1. Refarming kmitočtového pásma 3400–3800 MHz 
Jakožto Žadatel beru na vědomí, že cílem Úřadu v rámci tohoto Výběrového řízení je zajistit 
účelné využívání rádiových kmitočtů nejen v pásmu 3400–3600 MHz, ale také v celém 
kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz umožněním scelení přídělů rádiových kmitočtů 
jednotlivých držitelů přídělu v rámci celého kmitočtového pásma 3400–3800 MHz.  
K zajištění tohoto cíle Úřad stanovil pro Držitele přídělů vydaných na základě výběrového 
řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických 
komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz ze dne 27. března 2017 závazek 
refarmingu, aby po vydání přídělů v pásmu 3600–3800 MHz a na základě tohoto Výběrového 
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 

 
 
 
8 Metodika byla předmětem samostatné konzultace a je dostupná zde: https://www.ctu.cz/zverejneni-
metodickeho-postupu-pro-vypocet-nakladu-sluzeb-narodniho-roamingu-ppdr-ve-verejne-mobilni  
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maximální možné míry zajištěna celistvost přídělů rádiových kmitočtů vydaných jednomu 
držiteli přídělů v tomto pásmu. 
Tímto jako Žadatel přijímám závazek refarmingu pro případ, že ve Výběrovém řízení získám 
příděl v pásmu 3400–3600 MHz. 

3.2. Závazek podat žádost o změnu přídělu na Výzvu 
Pro případ, že se stanu Držitelem přídělu v pásmu 3400-3600 MHz, zavazuji se na Výzvu 
Úřadu, v souladu s § 22a Zákona nebo s obdobným ustanovením Zákona účinným v době 
vydání Výzvy umožňujícím držiteli přídělu požádat o změnu přídělu, podat Úřadu nejpozději 
do 60 dnů ode dne doručení Výzvy úplnou žádost o změnu svého přídělu rádiových kmitočtů 
vydaného na základě tohoto Výběrového řízení splňující veškeré zákonné náležitosti a 
splňující obsahové náležitosti popsané v kapitole 3 tohoto Prohlášení.  
Beru na vědomí, že Úřad připouští možnost dohody všech držitelů přídělů rádiových kmitočtů 
v pásmu 3400–3800 MHz na konkrétním umístění svých celistvých úseků rádiových kmitočtů. 
Jsem srozuměn s tím, že v takovém případě musí všichni držitelé přídělů rádiových kmitočtů 
v pásmu 3400–3800 MHz předložit Úřadu společnou Dohodu o cílovém rozdělení jako přílohu 
každé žádosti o změnu přídělu dle kapitoly 3 tohoto Prohlášení. Beru na vědomí, že lhůta pro 
podání žádosti podle tohoto závazku refarmingu tímto zůstává nedotčena. 
Zavazuji se zajistit, že obsahem žádostí podle tohoto závazku refarmingu bude změna 
specifikace rádiových kmitočtů tak, aby specifikace rádiových kmitočtů odpovídala Dohodě o 
cílovém rozdělení nebo 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 doručením Výzvy. 
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 žádostem pravomocným 
rozhodnutím vyhovět a změnit příděly rádiových kmitočtů jednotlivých držitelů přídělů v pásmu 
3400–3800 MHz tak, jak je uvedeno výše.  
Rovněž se zavazuji ukončit využívání rádiových kmitočtů, které mi po nabytí právní moci 
rozhodnutí Úřadu o změně přídělu rádiových kmitočtů nebudou nadále přiděleny, ke dni právní 
moci rozhodnutí o změně přídělu. Jsem si vědom toho, že další využívání po dobu nutnou 
k přeladění rádiové sítě je možné pouze se souhlasem nového držitele přídělu předmětných 
rádiových kmitočtů. 

3.3. Postup při refarmingu 
Beru na vědomí, že Úřad je oprávněn mě vyzvat k podání žádosti dle kapitoly 3.2 tohoto 
Prohlášení v případě, že budou splněny následující podmínky:  

(i) využití pásma 3400–3800 MHz podléhá harmonizačním záměrům Evropské unie na 
využívání rádiového spektra; a zároveň 

(ii) Úřad pravomocně rozhodl o vydání všech přídělů rádiových kmitočtů v pásmu  
3400–3600 MHz přidělených na základě tohoto Výběrového řízení.  

Jsem srozuměn, že Úřad může Výzvu vydat kdykoli v průběhu šedesáti dnů od nabytí právní 
moci posledního přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 3400–3600 MHz na základě výsledků 
Výběrového řízení. Úřad může Výzvu vydat po naplnění podmínek dle této kapitoly 3.3 tohoto 
Prohlášení, a to tak, že ji zveřejní na svých internetových stránkách a následně doručí všem 
Držitelům přídělů. Jsem si vědom toho, že lhůta k podání žádosti mi plyne ode dne, kdy mi 
Úřad Výzvu doručí.  
Dále beru na vědomí, že Výzva bude obsahovat i informaci o cílovém rozdělení rádiových 
kmitočtů, ze které bude vyplývat, o jakou změnu specifikace rádiových kmitočtů mám požádat. 
V případě, že na základě tohoto Výběrového řízení nebudu ke dni doručení Výzvy Úřadu 
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držitelem žádného přídělu v kmitočtovém úseku 3600–3800 MHz, beru na vědomí, že 
informace o cílovém rozdělení rádiových kmitočtů nemůže stanovit, že specifikace rádiových 
kmitočtů v mém přídělu získaném na základě Výběrového řízení bude mimo rámec 
kmitočtového úseku 3400–3600 MHz, který je předmětem Výběrového řízení.  
Jsem si vědom toho, že mám možnost se v rámci šedesátidenní lhůty pro podání žádostí 
o změnu přídělů počínající od doručení Výzvy dohodnout s ostatními držiteli přídělů rádiových 
kmitočtů v pásmu 3400-3800 MHz na cílovém rozdělení úseků rádiových kmitočtů v pásmu 
3400–3800 MHz. Beru na vědomí, že taková Dohoda o cílovém rozdělení musí být učiněna 
všemi držiteli přídělů v pásmu 3400–3800 MHz svobodně a pouze s cílem účelně rozdělit 
úseky rádiových kmitočtů v tomto pásmu. Rovněž beru na vědomí, že Dohoda o cílovém 
rozdělení musí respektovat požadavek celistvosti přídělů.  
Ve lhůtě šedesáti dnů od doručení Výzvy se zavazuji: 

(i) podat Úřadu žádost o změnu svých přídělů rádiových kmitočtů 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. 

Zavazuji se podat žádost podle kapitoly 3.3 tohoto Prohlášení na formuláři připojeném jako 
Příloha 6 Vyhlášení. 
Jsem si vědom toho, 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, k odstranění vad žádostí či podání nových 
žádostí, tak aby mohl být naplněn cíl refarmingu.  
Dále se zavazuji této druhé výzvě Úřadu vyhovět do 10 dnů od jejího doručení.  
Rovněž jsem srozuměn s tím, že Úřad stanoví cílové rozdělení rádiových kmitočtů v pásmu 
3400-3800 MHz podle následujících pravidel: 

1) aukční bloky v části pásma 3400 – 3600 MHz, které byly předmětem tohoto 
Výběrového řízení ale nebyly v rámci tohoto Výběrového řízení přiděleny žádnému 
Účastníkovi aukce, budou umístěny od rádiového kmitočtu 3400 MHz výše; 

2) následně Úřad umístí příděly rádiových kmitočtů Držitelů přídělů v pásmu 3400-3600 
MHz, kteří nejsou držiteli přídělů rádiových kmitočtů v pásmu 3600-3800 MHz, a to 
v pořadí umístění jejich přídělů podle kapitoly 5 Aukčního řádu, tzv. ve fázi rozdělení 
kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3400 – 3600 MHz 

3) následně Úřad umístí příděly rádiových kmitočtů Držitelů přídělů podle jejich volby 
pořadí od horního konce kmitočtového pásma 3600-3800 MHz, tzn. od rádiového 
kmitočtu 3800 MHz a níže, a to tak, že umožní volbu Držitelům přídělů v tomto pořadí; 

i. první skupinou budou Držitelé přídělu, kteří získali příděl rádiových kmitočtů 
výhradně v pásmu 3600–3800 MHz, a to sestupně podle počtu provozovaných 
sektorů základnových stanic v pásmu 3600–3800 MHz evidovaných Úřadem 
ke konci kalendářního měsíce předcházejícího datu odeslání Výzvy Úřadu. 
Držitelé přídělů s vyšším počtem sektorů základnových stanic budou 
rozhodovat o svém pořadí jako první. V případě shodného počtu sektorů 
základnových stanic bude o posloupnosti mezi těmito Držiteli přídělů 
rozhodnuto losem; 
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ii. následně bude umožněna volba pořadí těm Držitelům přídělů, kteří získali 
příděl rádiových kmitočtů v obou částech kmitočtového pásma 3400-3800 MHz, 
tzn. jak v části 3400-3600 MHz, tak v části 3600-3800 MHz, a to sestupně podle 
počtu provozovaných sektorů základnových stanic v pásmu 3600-3800 MHz 
evidovanými Úřadem ke konci kalendářního měsíce předcházejícího datu 
odeslání Výzvy Úřadu. Držitelé přídělů s vyšším počtem stanic budou 
rozhodovat o svém pořadí jako první. V případě shodného počtu sektorů 
základnových stanic bude o posloupnosti mezi těmito Držiteli přídělů 
rozhodnuto losem. 

Dokončení cílového rozdělení, podle výše zmíněného postupu, oznámí úřad všem dotčeným 
Držitelům přídělů a umožní Držitelům přídělů dohodnout se o změně pozic, pokud tak nedojde 
k narušení pozic ostatních Držitelů přídělů rádiových kmitočtů v takzvaném režimu částečné 
dohody. Držitelé přídělů jsou povinní podat do lhůty patnácti pracovních dní ode dne doručení 
oznámení Úřadu podle předešlé věty žádost o vykonání úprav v souladu s částečnou dohodou. 
Pokud Úřad obdrží v uvedené lhůtě oznámení Držitelů přídělů o částečné dohodě, přezkoumá 
ji a v případě, že dospěje k závěru, že touto dohodou nedojde k narušení pozic ostatních 
Držitelů přídělů, cílové rozdělení změní ve smyslu dohody. 
Beru na vědomí, že každý Držitel přídělu ponese své náklady spojené se splněním závazku 
refarmingu a případné následné implementace v rámci své vlastní komunikační sítě.  

4 Závazek pronájmu rádiových kmitočtů pro účely průmyslu 4.0 
Tímto jako Žadatel přijímám závazek pronájmu rádiových kmitočtů pro případ, že ve 
Výběrovém řízení získám příděl Kategorie Aukčních bloků B1 (dále jen „Povinný 
pronajímatel“). 
Beru na vědomí, že závazek pronájmu rádiových kmitočtů je stanoven ve prospěch jakékoli 
fyzické podnikající či právnické osoby, která žádá o pronájem rádiových kmitočtů za účelem 
provozování neveřejné sítě elektronických komunikací pro vlastní potřebu či pro potřebu 
Podnikatelského seskupení, jehož je členem, teritoriálně omezené na jí vlastněný pozemek, 
případně se souhlasem vlastníka pozemku na pozemek ke kterému má právo užívání, např. 
na základě nájemní smlouvy (dále jen „Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů“). 
Beru na vědomí, že účelem závazku je vytvořit podmínky, které umožní Oprávněným 
zájemcům o pronájem rádiových kmitočtů, se kterými uzavřu smlouvu o pronájmu rádiových 
kmitočtů, přístup k rádiovým kmitočtům za účelem jejich využití pro provozování lokálních 
neveřejných sítí elektronických komunikací v rámci soukromých průmyslových a obdobných 
areálů za podmínek definovaných v tomto prohlášení v kapitole 5 a dále v kapitole 8.5 
Vyhlášení (dále jen „Závazek pronájmu rádiových kmitočtů“).  

4.1. Práva a povinnosti  
Za účelem splnění Závazku pronájmu rádiových kmitočtů se zavazuji na výzvu Oprávněného 
zájemce o pronájem rádiových kmitočtů jednat v dobré víře o uzavření smlouvy o pronájmu 
rádiových kmitočtů v souladu s tímto Závazkem pronájmu rádiových kmitočtů, a na základě 
uzavřené smlouvy udělit souhlas pro udělení IO Úřadem Oprávněnému zájemci o pronájem 
kmitočtů v souladu se Zákonem. 
Tímto přijímám bezpodmínečný závazek, že nebudu Oprávněným zájemcům o pronájem 
kmitočtů klást v procesu jednání o uzavření smlouvy o pronájmu kmitočtů či v procesu 
udělování IO Úřadem žádné administrativní, právní ani jiné překážky a vyžadovat splnění 
podmínek, které nejsou pro proces uzavření smlouvy či udělení IO nezbytně nutné a které 
nejsou běžné při uzavírání komerčních dohod. 
Zavazuji se, že do 6 měsíců od právní moci přídělu rádiových kmitočtů zahrnujícího Aukční 
bloky v kategorii Aukčních bloků B1 zveřejním nediskriminační nabídku pronájmu kmitočtů dle 
tohoto Prohlášení a na žádost Oprávněného zájemce o pronájem kmitočtů uzavřu bez 
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zbytečného odkladu smlouvu o pronájmu rádiových kmitočtů v souladu s podmínkami tohoto 
Závazku pronájmu rádiových kmitočtů a na jejím základě poskytnu Oprávněnému zájemci o 
pronájem kmitočtů formou pronájmu práva ke všem rádiovým kmitočtům v pásmu 3400-3800 
MHz zahrnutým v mém přídělu či přídělech rádiových kmitočtů. 
Beru na vědomí, že Závazek pronájmu kmitočtů bude realizován formou pronájmu kmitočtů 
v souladu s kapitolou 7.7.3 Vyhlášení. 

4.2. Časové omezení  
Beru na vědomí, že tento Závazek pronájmu rádiových kmitočtů je časově omezen na dobu 
platnosti přídělu.  

4.3. Cenové podmínky  
Beru na vědomí, že cena za pronájem rádiových kmitočtů na základě tohoto Závazku 
rádiových kmitočtů, kterou mohu účtovat, bude stanovena následovně: 

1. Jednorázová cena za zřízení služby je 50.000 Kč bez DPH; 
2. Roční cena pronájmu bude vypočtena následovně: 

 
𝑅𝑅𝑅𝑅č𝑛𝑛í	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ž𝑏𝑏𝑏𝑏	(𝐾𝐾č) = 𝑚𝑚

127 × 1000 × 𝑉𝑉 × 𝑐𝑐 
kdy: 

• m je počet měsíců pronájmu za kalendářní rok, 
• V je pronajatá šířka úseku spektra v MHz, 
• a je označení pro skutečnou rozlohu pozemku v km2. 

Beru na vědomí, že Oprávněný zájemce musí žádat o minimální šířku kanálu 10 MHz, 
maximální šířka kanálu je omezena mým celkovým přídělem v pásmu 3400-3800 MHz, 
přičemž požadovaná šířka kanálu musí být v násobcích 10 MHz.  
Beru na vědomí, že skutečnou rozlohou se rozumí velikost pozemků v km2, přičemž pro účely 
výpočtu ceny se vždy za skutečnou rozlohu (velikost) pozemků, kterých se týká pronájem 
kmitočtů, považuje rozloha (velikost) celého pozemku uvedená v katastru nemovitostí. 

4.4. Práva a povinnosti Oprávněného zájemce o pronájem kmitočtů 
Beru na vědomí, že pronájem rádiových kmitočtů dle tohoto Závazku pronájmu rádiových 
kmitočtů musí být teritoriálně omezen na pozemek vlastněný Oprávněným zájemcem o 
pronájem kmitočtů (případně na pozemek, který má Oprávněný zájemce právo užívat). 
Uvedené pozemky nesmí být veřejným prostranstvím9. 
Beru na vědomí, že Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů je oprávněn na pronajatých 
kmitočtech dle tohoto Závazku pronájmu rádiových kmitočtů provozovat výhradně neveřejnou 
síť elektronických komunikací jen pro vlastní potřeby či pro potřeby členů Podnikatelského 
seskupení, jehož je členem, a to za účelem poskytování služeb elektronických komunikací 
zajišťujících komunikaci mezi stroji. Účelem neveřejných sítí dle předchozí věty není 
poskytování interpersonálních komunikačních služeb a služeb přístupu k internetu.  
Dále beru na vědomí, že Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů je povinen zajistit 
dodržování právních a technických podmínek stanoveným Zákonem, definovaných ve 
smlouvě o pronájmu (zejména podmínky vzájemné koordinace sítí a synchronizace sítí), 
provozních podmínek relevantních pro kmitočtové pásmo 3400-3800 MHz stanovených 

 
 
 
9 § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.   
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v kapitole 7 Vyhlášení a v příslušném PVRS a podmínek definovaných dle kapitoly 8.5 
Vyhlášení.  
Beru na vědomí, že na základě uzavřené smlouvy o pronájmu kmitočtů požádá Oprávněný 
zájemce o pronájem kmitočtů Úřad o vydání IO pro provoz své lokální neveřejné sítě 
elektronických komunikací. K žádosti doloží všechny podklady nezbytné pro vydání IO. 

4.5. Podmínky rušení 
Pokud se s Oprávněným zájemcem o pronájem kmitočtů nedohodneme jinak, platí pro provoz 
obou sítí (tj. sítě Povinného pronajímatele i lokální neveřejné sítě Oprávněného zájemce o 
pronájem kmitočtů) na hranici jím vlastněného pozemku, nebo pozemku, který má právo 
užívat, limity intenzity elektromagnetického pole jako na státní hranici pro dané kmitočtové 
pásmo podle mezinárodní dohody uzavřené Českou republikou o koordinaci rádiových 
kmitočtů v pásmech mezi 29,7 MHz a 43,5 GHz pro pevné a mobilní služby (dohoda HCM) 
v aktuálním znění10. 
Zavazuji se dohody s Oprávněnými zájemci o pronájem kmitočtů konstruovat tak, abych byl 
schopen vyhovět dalším Oprávněným zájemcům o pronájem kmitočtů (např. stanovit limitní 
hodnoty dle dohody HCM na všech hranicích pozemku, nebo omezit rušení na základě jiné 
dohody, ale s možností vynutit limitní hodnoty dle dohody HCM na všech dotčených hranicích 
pozemku, pokud by to vyžadoval jiný Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů na dotčeném 
pozemku).  
Pokud mě Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů vyzve k uzavření smlouvy ve chvíli, kdy 
na území dotčených pozemků či jejích části již poskytuji veřejné či neveřejné služby 
elektronických komunikací třetím osobám, zavazuji se postupovat následovně:  

(a) nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti oznámím a prokážu Oprávněnému 
zájemci o pronájem kmitočtů, že na jím požadovaném území (pozemku) již poskytuji 
služby elektronických komunikací a kopii tohoto oznámení doručím Úřadu; 

(b) pokud Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů bude mít i přes toto oznámení zájem 
o pronájem kmitočtů v souladu s tímto závazkem, zavazuji se předložit (na základě 
specifikace neveřejné sítě ze strany Oprávněného zájemce) bez zbytečného odkladu 
návrh změny své sítě a poskytovaných služeb tak, aby byl Oprávněný zájemce 
schopen provozovat neveřejnou síť na pronajatých rádiových kmitočtech; 

(c) Návrh dle bodu (b) musí být přiměřený, nediskriminační a hospodárný (tj. musí 
obsahovat variantu s nejmenším zásahem do mé existující sítě či mnou poskytovaných 
služeb. Součástí návrhu bude také vyčíslení přiměřených nákladů na mé změnu sítě či 
mnou poskytovaných služeb na daném území tak, aby bylo umožněno provozování 
neveřejné sítě Oprávněného zájemce na pronajatých kmitočtech; 

(d) pokud Oprávněný zájemce akceptuje můj návrh (tj. včetně akceptace výše nákladů na 
změnu existující sítě či služeb), zavazuji se provést změnu své sítě a/nebo služeb dle 
návrhu, resp. zajistit změnu neveřejné sítě a/nebo služeb jiného Oprávněného 
zájemce, a budu oprávněn vynaložené náklady v souladu s návrhem požadovat po 
Oprávněném zájemci o pronájem kmitočtů jakožto nedílnou podmínku uzavřené 
smlouvy. 

4.6. Další podmínky  
Beru na vědomí, že pokud se ve smlouvě o pronájmu kmitočtů dle tohoto Závazku pronájmu 
rádiových kmitočtů výslovně nedohodneme s Oprávněným zájemcem o pronájem kmitočtů 

 
 
 
10 http://www.hcm-agreement.eu/http/englisch/verwaltung/index_berliner_vereinbarung.htm 
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jinak, musí smlouva uzavřená na základě tohoto Závazku pronájmu rádiových kmitočtů 
splňovat alespoň následující podmínky:  

• můj závazek, že nesmím omezovat Oprávněného zájemce o pronájem kmitočtů v tom, 
jaké služby (při zohlednění účelu využití služeb dle kapitoly 4.4) bude v rámci své 
lokální neveřejné sítě elektronických komunikací poskytovat pro vlastní potřeby či pro 
potřeby členů Podnikatelského seskupení, jehož je členem, za dodržení nerušeného 
provozu a respektování nastavení mé sítě; 

• smlouva musí umožňovat v rámci celé doby trvání Závazku pronájmu rádiových 
kmitočtů možnost prodloužení pronájmu nepodmíněnou úhradou jednorázové ceny za 
zřízení služby pronájmu, pokud o prodloužení Oprávněný zájemce o pronájem kmitočtů 
písemně požádá nejméně 6 měsíců před uplynutím doby účinnosti smlouvy. 

Beru na vědomí, že nemohu jednostranně měnit podmínky smlouvy.  
Přijímám závazek informovat Úřad písemně o každé žádosti o poskytování pronájmu 
rádiových kmitočtů dle tohoto Závazku pronájmu rádiových, kterou obdržím od Oprávněného 
zájemce, a to do 15 pracovních dnů ode dne obdržení příslušné žádosti. Dále se zavazuji 
průběžně, nejméně však jednou za měsíc, písemně informovat Úřad o vývoji jednání 
o uzavření smlouvy. Převzetím tohoto závazku nejsou dotčeny ostatní oznamovací povinnosti 
mě jakožto příjemce závazku či Oprávněného zájemce vůči Úřadu. Informace nemohou být 
Úřadu odepřeny s ohledem na jejich důvěrnou povahu. 
Beru na vědomí, že Úřad upřednostňuje, aby byly smlouvy na základě tohoto Závazku 
pronájmu rádiových kmitočtů uzavírány na základě obchodního jednání, za dodržení 
požadavků dle tohoto závazku pronájmu kmitočtů pro průmyslové účely.  
Beru na vědomí, že případný spor ohledně souladu návrhu smlouvy nebo dodatku ke smlouvě 
o tomto Závazku pronájmu rádiových kmitočtů s podmínkami závazku pronájmu kmitočtů pro 
průmyslové účely je Úřad připraven na žádost stran sporu rozhodnout postupem dle 
ustanovení § 127 Zákona. 

5 Další podmínky 

5.1. Omezení pro IO 
Beru na vědomí, že Držitelem IO k využívání rádiových kmitočtů může být vždy jen Držitel 
přídělu těchto rádiových kmitočtů, s výjimkou případů předvídaných nebo přípustných dle 
tohoto Vyhlášení. 
Dále beru na vědomí, že v IO k využívání rádiových kmitočtů bude, v souladu s § 18, odst. 1, 
písm. h) Zákona, změna držitele IO nebo pronájem práv vyplývajících z IO podmíněn 
souhlasem Úřadu. Jsem si vědom toho, že podmínky pro udělení souhlasu jsou uvedeny 
v kapitolách 5.1 a 5.2 tohoto Prohlášení. Souhlas se nevyžaduje po uplynutí doby, pro kterou 
je daná podmínka stanovena. 

 Pásmo 700 MHz 
Beru na vědomí, že Úřad udělí souhlas k pronájmu práv vyplývajících z IO k využívání 
rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz, pouze pokud pronájmem práv vyplývajících z IO 
nedojde do 7 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů 
k překročení Spektrálního limitu stanoveného v kapitole 6.1 Vyhlášení, který by se na nájemce 
vztahoval, kdyby byl Žadatelem, se zohledněním podmínek účasti ve výběrovém řízení dle 
kapitoly 9.5 Vyhlášení. 

Pokud je nájemce členem Podnikatelského seskupení, nesmí být překročeny Spektrální limity 
stanovené v kapitole 6.1 Vyhlášení v rámci tohoto Podnikatelského seskupení.  

Beru na vědomí, že Úřad udělí souhlas k pronájmu i v případě, kdy by účelem pronájmu bylo 
dynamické sdílení rádiových kmitočtů, pokud bude zajištěno, že žádný se sdílejících Držitelů 



Příloha č.1 Telekomunikačního věstníku č. 8/2020, str. 765

Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem  
 
 

Vyhlášení výběrového řízení – Příloha 2B  Strana 17 
 
 

přídělů nebude využívat rozsah rádiových kmitočtů nad rámec svého Spektrálního limitu 
stanoveného v kapitole 6.1 Vyhlášení, a to pouze v případech (i) využití existujících 
základnových stanic v oblastech, ve kterých nelze rozumně očekávat efektivní infrastrukturní 
soutěž, a/nebo (ii) nových základnových stanic kdekoliv. Novou základnovou stanicí se pro 
tento účel rozumí základnová stanice umístěná mimo adresu stanoviště oznámenou Držitelem 
přídělů pro potřeby vydání jakéhokoliv IO vydaného Držiteli přídělu před právní mocí přídělu 
rádiových kmitočtů vydaného na základě tohoto Výběrového řízení. 

Změna držitele IO nebo pronájem práv vyplývajících z IO k vyhrazeným rádiovým kmitočtům 
dle kapitoly 6.1 Vyhlášení ze strany nového operátora ve prospěch kteréhokoli Stávajícího 
operátora či člena jeho Podnikatelského seskupení s výjimkou pronájmu kmitočtů dle 
předešlého odstavce, nejsou přípustné po dobu 11 let od data právní moci rozhodnutí o 
udělení přídělu rádiových kmitočtů.  

 Pásmo 3400–3600 MHz 
Beru na vědomí, že Úřad udělí souhlas k pronájmu práv vyplývajících z IO k využívání 
rádiových kmitočtů v pásmu 3400–3600 MHz, pouze pokud pronájmem práv vyplývajících z 
IO nedojde do 24. listopadu 2022 ze strany nájemce práv k překročení Spektrálních limitů 
stanovených v kapitole 6.2 Vyhlášení, které by se na nájemce vztahovaly, kdyby byl 
Žadatelem, se zohledněním podmínek účasti ve Výběrovém řízení dle kapitoly 9.5 Vyhlášení.  
Pokud je nájemce členem Podnikatelského seskupení, nesmí být překročeny Spektrální limity 
stanovené v kapitole 6.2 Vyhlášení v rámci tohoto Podnikatelského seskupení. Pro účely 
pronájmu oprávnění jen pro určitou geografickou oblast budou Spektrální limity dle kapitoly 6.2 
Vyhlášení v každé takové geografické oblasti posuzovány samostatně. 

5.2. Převod přídělů rádiových kmitočtů 
Beru na vědomí, že převod přídělu rádiových kmitočtů je upraven v ustanovení § 23 Zákona.  
Aby případným převodem přídělu rádiových kmitočtů vydaným na základě tohoto Výběrového 
řízení nebyla narušena hospodářská soutěž či účelné využívání rádiového spektra, beru na 
vědomí, že nebude umožněn převod přídělu dle podmínek uvedených v § 23 odst. 1 písmeno 
a) a c) Zákona, pokud nebudou splněny následující podmínky: 

• za nejmenší převoditelnou jednotku v pásmu 700 MHz bude považován úsek o velikosti 
2×5 MHz a za nejmenší převoditelnou jednotku v pásmu 3400–3600 MHz bude 
považován úsek o velikosti 5 MHz;  

• budou dodrženy Spektrální limity stanovené v kapitole 6.1 Vyhlášení, a to minimálně 
po dobu 7 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů; 

• budou dodrženy Spektrální limity stanovené v kapitole 6.2 Vyhlášení, a to minimálně 
do 24. listopadu 2022; 

• budou dodrženy podmínky ekonomické nezávislosti Držitelů přídělu rádiových kmitočtů 
stanovené jako podmínka účasti v kapitole 9.5 Vyhlášení, které se na mě vztahovaly 
jako na Žadatele, a to po celou dobu trvání přídělu rádiových kmitočtů;  

• bude dodržena podmínka, že Podnikatelské seskupení, jehož členem je Stávající 
operátor, může držet příděl rádiových kmitočtů získaný na základě tohoto Výběrového 
řízení pouze prostřednictvím Stávajícího operátora, který příděl rádiových kmitočtů na 
základě tohoto Výběrového řízení získal, a to po celou dobu trvání přídělu rádiových 
kmitočtů; 

• bude dodržena podmínka, že nový operátor, ani jeho právní nástupce či jiná osoba, na 
niž bude případně příděl rádiových kmitočtů převeden nesmí do 11 let od data právní 
moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů převést příděl zahrnující 
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vyhrazené rádiové kmitočty podle kapitoly 6.1 Vyhlášení ani jeho část Stávajícímu 
operátorovi nebo členu jeho Podnikatelského seskupení. 

Jsem si vědom toho, že postup Úřadu podle § 23 odst. 5 Zákona není podmínkami podle této 
kapitoly 5 Prohlášení dotčen.  

5.3. Přechod přídělu a další dispozice s právy k využívání rádiových kmitočtů 
Jsem si vědom toho, že s ohledem na ustanovení § 19 odst. 4 písm. a) a § 22b odst. 1 Zákona 
je nezbytné, aby Držitel přídělu (Žadatel a/nebo jeho nástupce, či jiná osoba, na niž bude 
případně příděl rádiových kmitočtů převeden) nepřestal po níže specifikovanou dobu splňovat 
některou z podmínek, na jejichž základě mi byl příděl rádiových kmitočtů udělen. Jedná se o: 

• dodržení závazků přijatých v souladu s kapitolami 1 (velkoobchodní nabídka), 2 (PPDR 
komunikace) a 4 (pronájem rádiových kmitočtů pro účely průmyslu 4.0) Prohlášení bez 
ohledu na dispozice s právy k rádiovým kmitočtům, kterých se závazky týkají, po celou 
dobu trvání přídělů rádiových kmitočtů, pokud není závazek omezen na dobu kratší; 

• dodržení Spektrálních limitů uvedených v kapitole 6.1 Vyhlášení, které se na mě 
vztahovaly, a to po dobu 7 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu 
rádiových kmitočtů; 

• dodržení Spektrálních limitů uvedených v kapitole 6.2 Vyhlášení, které se na mě 
vztahovaly, a to do 24. listopadu 2022; 

• dodržení podmínek ekonomické nezávislosti držitelů přídělu rádiových kmitočtů 
stanovených jako podmínka účasti v kapitole 9.5 Vyhlášení, které se na mě vztahovaly, 
a to po celou dobu trvání přídělu rádiových kmitočtů;  

• dodržení podmínky, že Podnikatelské seskupení, jehož jsem členem, může držet příděl 
rádiových kmitočtů získaný na základě tohoto Výběrového řízení pouze 
prostřednictvím mě, a to po celou dobu trvání přídělu rádiových kmitočtů. 

• dodržení podmínky ze strany Držitelů přídělu v pásmu 700 MHz, že do 31. prosince 
2025: 

o se členem Podnikatelského seskupení takového Držitele přídělu v pásmu 700 
MHz nesmí stát Držitel přídělu v pásmu 3400 – 3800 MHz (tím není dotčeno 
omezení podle bodu níže vztahující se na Držitele vyhrazených rádiových 
kmitočtů dle kapitoly č. 6.1), a/nebo 

o takový Držitel přídělu v pásmu 700 MHz ani člen jeho Podnikatelského 
seskupení nesmí nad rámec svých Spektrálních limitů uvedených v kapitole 6.2 
Vyhlášení nabýt příděl či část přídělu přiděleného Držiteli přídělu v pásmu 
3400-3800 MHz; 

• dodržení podmínky, že Stávající operátor nebo člen jeho Podnikatelského seskupení 
nesmí do 11 let od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů 
získat práva k využívání přídělu zahrnující vyhrazené rádiové kmitočty podle kapitoly 
6.1 Vyhlášení ani jeho části. 

Podnikatelské seskupení, jehož jsem členem, nesmí přímo nebo nepřímo získat práva 
k využívání rádiových kmitočtů, které mi budou přiděleny, v rozsahu přesahujícím Spektrální 
limity uvedené v kapitole 6.1 Vyhlášení, a to do 7 let od data právní moci rozhodnutí o udělení 
přídělu rádiových kmitočtů, a Spektrální limity uvedené v kapitole 6.2 Vyhlášení, a to do 24. 
listopadu 2022. Porušením tohoto omezení přestanu splňovat podmínky, na základě kterých 
mi byl příděl rádiových kmitočtů udělen, i ve vztahu k rádiovým kmitočtům, které využívám v 
rámci Spektrálního limitu uvedeného v kapitolách 6.1 a 6.2 Vyhlášení. 
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Beru na vědomí, že získáním, poskytnutím a umožněním, přímo nebo nepřímo, práva 
k využívání rádiových kmitočtů podle předchozího odstavce se myslí získání, poskytnutí nebo 
umožnění využívání práv z přídělu rádiových kmitočtů nebo IO, a to buď přímo převodem, 
pronájmem či jinou transakcí či dispozicí s těmito právy, přídělem či IO nebo nepřímo 
přechodem, změnou vlastnické struktury či jinou změnou v rámci Podnikatelského seskupení, 
nebo na základě dohody či jiné transakce poskytující smluvní nebo faktická práva k rádiovým 
kmitočtům. Získáním, poskytnutím a umožněním, přímo nebo nepřímo, práva k využívání 
rádiových kmitočtů se také myslí získání, poskytnutí nebo umožnění využívání práv z přídělu 
rádiových kmitočtů nebo IO, a dále také na základě dohody či jiné transakce poskytující 
smluvní nebo faktická práva přístupu k síti využívající rádiové kmitočty nebo ke službám na 
takové síti poskytovaným, pokud by předmětem, účelem či důsledkem takové dohody či jiné 
transakce bylo obcházení Spektrálních limitů dle kapitol 6.1 a 6.2 Vyhlášení. 

Beru na vědomí, že Úřad bude vyhodnocovat jednotlivé formy (velkoobchodní) spolupráce 
mezi Podnikatelskými seskupeními, jejichž členem je Držiteli přídělu rádiových kmitočtů, které 
svým rozsahem přesáhnou Spektrální limity zúčastněných Držitelů přídělů dle kapitol č. 6.1 a 
6.2 ve lhůtách dle tohoto Prohlášení a kapitoly 7.7.3 Vyhlášení, a posoudí na základě 
konkrétních skutkových okolností, zda předmětem, účelem či důsledkem takové 
(velkoobchodní) spolupráce není obcházení Spektrálních limitů dle kapitol č. 6.1 a 6.2 
Vyhlášení či zákazu, aby Podnikatelské seskupení, jehož členem je Stávající operátor získalo 
přístup k rádiovým kmitočtů, vyhrazeným podle kapitoly 6.1 Vyhlášení. Velkoobchodní služby 
nabízené nediskriminačním způsobem a za nediskriminujících podmínek formou zveřejněné 
velkoobchodní nabídky nebudou považovány za spolupráci, jejímž předmětem, účelem či 
důsledkem je obcházení Spektrálních limitů či zákazu, aby Podnikatelské seskupení, jehož 
členem je Stávající operátor, získalo přístup k rádiovým kmitočtům, vyhrazeným podle kapitoly 
6.1 Vyhlášení. 

Pro odstranění pochybností beru na vědomá, že Úřad udělí souhlas s pronájmem rádiových 
kmitočtů v případě plnění závazku pronájmu rádiových kmitočtů dle kapitoly 8.5 Vyhlášení. 

Porušením kteréhokoli omezení v této kapitole 5.5 přestanu splňovat podmínky, na základě, 
kterých mi byl udělen příděl rádiových kmitočtů ve smyslu § 19 odst. 4 písm. a) a § 22b odst. 
1 Zákona, a to ve vztahu ke všem rádiovým kmitočtům přiděleným na základě tohoto 
Výběrového řízení.    

5.4. Kompetence ÚOHS 
Jakékoliv dohody o sdílení sítí musí být v souladu s právem na ochranu hospodářské soutěže, 
přičemž kompetence ÚOHS zůstává nedotčena. To se vztahuje i na sdílení respektující 
pravidla stanovená Úřadem ve Vyhlášení. 

6 Důsledky porušení závazků 
Beru na vědomí, že porušení jakékoli povinnosti dle mnou převzatých závazků v tomto 
Výběrovém řízení bude Úřad posuzovat jako neplnění podmínek rozhodnutí o přídělu 
rádiových kmitočtů na základě Výběrového řízení.  
Dále beru na vědomí, že pokud nezjednám nápravu porušení povinností dle závazků 
převzatých v tomto Výběrovém řízení ve lhůtě stanovené Úřadem dle § 114 Zákona, bude 
předseda Rady Úřadu postupovat dle § 22b odst. 1 písm. b) Zákona. 
Rovněž beru na vědomí, že ustanoveními tohoto Prohlášení nejsou dotčena práva Úřadu na 
využití dalších zákonných nástrojů. 

 

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

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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1 ÚVOD 
Tento Aukční řád je přílohou k Vyhlášení a dále specifikuje pravidla Aukce stanovená 
v kapitole 10 Vyhlášení.  
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2 AUKCE 

2.1 Obecné informace 
Aukce je rozdělena na 2 fáze – na Aukční fázi a fázi Rozdělení kmitočtů. Aukce se mohou 
zúčastnit pouze Žadatelé, kteří splnili kvalifikaci dle kapitoly 9 Vyhlášení. 

2.2 Aukční formát 
Aukční formát, který bude využitý v rámci Aukční fáze, je souběžná vícekolová aukce (SMRA), 
která je organizována jako aukce vzestupná a otevřená. V průběhu Aukční fáze má Účastník 
aukce možnost měnit svou aukční strategii. 

Jednotlivými aukčními principy podle předešlého odstavce se rozumí následující: 

• souběžná aukce – všechny Aukční bloky jsou v Aukční fázi nabízeny současně; 

• vícekolová aukce – Aukční fáze je realizována systémem po sobě jdoucích 
Aukčních kol, ve kterých Účastníci aukce umisťují své Nabídky na vybrané Aukční 
bloky. Aukční fáze je ukončena závěrečným Aukční kolem dle podmínek 
stanovených v Aukčním řádu; 

• vzestupná aukce – v průběhu Aukční fáze Účastníci aukce zvyšují nabídkovou cenu 
Aukčního bloku oproti předchozí Nejvyšší nabídce; 

• otevřená aukce – po vyhodnocení každého Aukčního kola jsou všem Účastníkům 
aukce k dispozici informace o obsazenosti a Nejvyšší nabídce všech Aukčních 
bloků, nicméně totožnost Účastníků aukce je v průběhu celé Aukční fáze utajena; 

• změna aukční strategie – Účastník aukce má v průběhu Aukční fáze možnost 
změnit strukturu či rozsah své Nabídky včetně možnosti Stažení nejvyšší nabídky 
za podmínek stanovených Aukčním řádem. 
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2.3 Schéma Aukce 
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3 PŘEDMĚT AUKCE 
Kategorie 
Aukčních 

bloků 
Kmitočtové pásmo Kmitočty 

[MHz] Aukční bloky Spektrální limit 
Minimální 

cena  
[mil. Kč/blok] 

Aktivitní body 
[body/ 1 blok] 

Minimální rozsah 
nabídky 

A1 

700 MHz  
párové spektrum 

703-733 / 
758-788 

 

1 abstraktní blok 
2×10 MHz 

(vyhrazený pro 
nového operátora) 

2x10 MHz 
 

v případě splnění podmínky dle 
kapitoly 4.4.8 Aukčního řádu bude 

zvýšen na 2x20 MHz  

1 400 20 

Není definován A2 2 abstraktní bloky 
2×5 MHz 700 10 

A3 

1 abstraktní blok 
2×10 MHz (pokrytí 

bílých míst a 
závazek 

národního 
roamingu) 

1 120 20 

B1 

3 400–3 600 MHz 
nepárové spektrum 3400 - 3600 

2 abstraktní bloky  
20 MHz (závazek 
pronájmu kmitočtů 

pro účely 
průmyslu 4.0) 

60 MHz pro Stávající operátory   
100 MHz pro ostatní Účastníky 

aukce 
v součtu s radiovými kmitočty drženými 

v pásmu 3600–3800 MHz 
 

v případě splnění podmínky dle 
kapitoly 4.4.9 Aukčního řádu bude 

zvýšen na  
80 MHz pro Stávající operátory  
120 MHz pro ostatní Účastníky 

aukce 

110 1 

40 MHz 
v součtu s radiovými 
kmitočty drženými 

v pásmu 3600–3800 
MHz 

B2 
8 abstraktních 

bloků  
20 MHz 

140 1 
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4 AUKČNÍ FÁZE 

4.1 Elektronický aukční systém (EAS) 
Řádný průběh Aukční fáze bude zajištěn prostřednictvím Elektronického aukčního systému 
(EAS) provozovaného pro tyto účely Úřadem. EAS je provozován na zabezpečených 
serverech dodavatele EAS a bude přístupný prostřednictvím sítě Internet s vysokou úrovní 
zabezpečení přístupu. 

EAS umožní Účastníkům aukce podávání pouze takových Nabídek, které jsou v souladu 
s Vyhlášením a Aukčním řádem. Vedle možnosti podávání Nabídek v jednotlivých Aukčních 
kolech poskytne rozhraní EAS Účastníkům aukce informace o průběhu Aukční fáze v rozsahu 
definovaném v kapitole 4.5 Aukčního řádu. 

Do EAS se mohou přihlásit pouze ti Účastníci aukce, kteří mají platné přístupové údaje a 
v prostředí EAS bez nutnosti přihlášení si vytvořili dvojici (pár) digitálních klíčů. Přístupové 
údaje, které odevzdali Žadatelé jako součást své nabídky, budou Úřadem zaktivovány pouze 
těm Žadatelům, kteří se řádně kvalifikovali v souladu s kapitolou 9 Vyhlášení a obdrželi 
potvrzení o účasti v Aukci. Každý pár klíčů (privátní + veřejný) si každý Účastník aukce vytvoří 
na tom počítači a v tom prohlížeči, ze kterého hodlá přistupovat do EAS; privátní část bude 
následně automaticky uložena do bezpečného úložiště prohlížeče; veřejné části všech 
vytvořených klíčů doručí Účastník aukce Úřadu. Účastník aukce zodpovídá za zabezpečení 
svých přihlašovacích údajů včetně privátního klíče a hesla proti zneužití. Z důvodu 
bezpečnosti bude EAS dostupný pouze z území České republiky. Před zahájením Aukční fáze 
sdělí všichni Účastníci aukce 10 IP adres, ze kterých budou moci do EAS přistupovat. Z jiných 
IP adres nebude přístup k EAS umožněn. V případě jakéhokoliv porušení ochrany 
přístupových údajů nebo hesla je Účastník povinen neprodleně informovat Úřad. 

V jeden okamžik se může Účastník aukce přihlásit k EAS pouze jedenkrát. V případě 
nenadálých technických problémů nebo výpadku internetového připojení dojde 
k automatickému odpojení Účastníka aukce od EAS a Účastník aukce bude mít možnost 
přihlásit se z jiného počítače, na kterém byl nainstalován potřebný certifikát. Na požádání 
Účastníka aukce může Úřad v takových případech Aukční kolo přerušit. Případy 
nepředvídatelných situací jsou dále specifikovány v kapitole 4.2 Aukčního řádu. V počítači 
Účastníka aukce se v průběhu Aukčního kola neukládají žádná data, všechny změny jsou 
zaznamenávány přímo v EAS. 

Úřad nenese odpovědnost za technické problémy nebo problémy s internetovým připojením 
na straně Účastníka aukce, jež mu brání v připojení k EAS. Účastníci aukce by měli mít 
dostatečně zabezpečené a rychlé internetové připojení (minimálně 128kbit/s rychlost 
stahování) a záložní počítač pro případ technické závady. Úřad doporučuje, aby počítače, 
prostřednictvím kterých bude Účastník aukce přistupovat do EAS, nebyly v průběhu Aukce 
používány pro žádné jiné účely, a aby na nich souběžně nebyl používán jiný software, který 
není nezbytný pro přístup do EAS. 

V rámci EAS budou všichni Účastníci aukce vystupovat zcela anonymně, veškerá komunikace 
v průběhu Aukční fáze bude rovněž zcela anonymní. Pro tyto účely budou Účastníci aukce 
před samotným zahájením Aukční fáze informováni o svých krycích jménech a heslech 
využívaných pro komunikaci v průběhu Aukční fáze. Deanonymizace Účastníků aukce bude 
provedena až po závěrečném Aukčním kole dle kapitoly 4.3.4 Aukčního řádu. Technické 
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prostředky provozovatele EAS budou zabezpečeny proti napadení a prozrazení identity 
Účastníka aukce, a to jednak odpovídajícími HW a SW prostředky na straně EAS, 
zabezpečeným spojením mezi webovým prohlížečem Účastníka aukce a systémovým 
serverem EAS prostřednictvím šifrovaného síťového protokolu a rovněž prostřednictvím 
povinné minimální úrovně bezpečnosti přihlašovacích údajů kontrolované ze strany EAS, tj. 
minimální složitosti uživatelského hesla. 

EAS a jeho jednotlivé procesy budou nastaveny tak, aby v maximálně možné míře eliminovaly 
riziko neúmyslné chyby Účastníka aukce, např. ve formě double-clickingu. 

V rámci EAS bude Účastníkům aukce k dispozici uživatelské rozhraní, které poskytne všechny 
formuláře nezbytné pro podávání Nabídek Účastníkem aukce, dále stanovený rozsah 
informací o průběhu Aukce definovaný v kapitole 4.5 Aukčního řádu a přístup k dalším 
oznámením Úřadu Účastníkům aukce v průběhu Aukce. Rozhraní rovněž zahrnuje hodiny 
synchronizované s aukčním serverem, které zobrazí informace o čase, například čas zbývající 
do konce časového limitu Aukčního kola, přesný čas, kdy Účastník aukce podal svou Nabídku 
apod. Aktuální údaje o jeho Eligibilitě, počtu práv absence, povinné aktivitě a Spektrálním limitu 
se přihlášenému Účastníkovi aukce zobrazují jen před zahájením Aukčního kola, v Aukčním 
kole před podáním Nabídky a po vyhodnocení Aukčního kola. 

Všechna pravidla Aukčního řádu nezbytná pro realizaci Aukční fáze, zejména pravidla pro 
podávání Nabídek, dodržování Spektrálních limitů a Minimálního rozsahu nabídky, výpočet 
Aktivity v rámci Aukčního kola a dostupných bodů Eligibility, určení Držitele nejvyšší nabídky, 
pravidla pro určení závěrečného Aukčního kola atd. jsou implementována v EAS a v průběhu 
Aukční fáze jsou v rámci EAS automaticky realizována a/nebo kontrolována. Pro účely určení 
Držitele nejvyšší nabídky v případě souběhu dvou či více Nabídek bude dle kapitoly 4.4.3 
Aukčního řádu využito deterministického algoritmu implementovaného do EAS, který na 
základě vstupních údajů dodaných Úřadem, Účastníky aukce a s využitím dalších 
deterministických údajů (např. pořadové číslo kola atd.) vytvoří pro každé Aukční kolo jedno (v 
případě potřeby i více) pseudonáhodné 128bitové binární číslo. Každý z Účastníků aukce bude 
mít před zahájením Aukční fáze možnost zadat jeden vstupní údaj pro následný výpočet 
pseudonáhodných čísel. Proces výpočtu pseudonáhodných čísel je implementován v EAS. 
Formát vstupního údaje sdělí Úřad Účastníkům aukce v rámci školení. Postupem dle kapitoly 
4.4.3 Aukčního řádu bude zaručeno, že určení Držitele nejvyšší nabídky není přímo 
ovlivnitelné jednotlivými Účastníky aukce a současně bude tento postup umožňovat zpětnou 
ověřitelnost určení Držitele nejvyšší nabídky.  

EAS obsahuje systém jednosměrného zasílání zpráv, který umožní Úřadu zasílat zprávy 
Účastníkům aukce v celém průběhu Aukční fáze. Úřad předpokládá, že tento způsob 
komunikace Úřadu s Účastníky aukce bude během Aukční fáze primárním. Zprávy budou 
považovány za doručené Účastníkovi aukce v okamžiku, kdy budou publikovány 
v účastnickém rozhraní EAS. Účastník aukce má povinnost se s těmito zprávami v průběhu 
celé Aukční fáze seznamovat. 

Účastníkům aukce bude v době, kdy bude probíhat Aukce a půl hodiny před jejím začátkem, 
rovněž k dispozici telefonní číslo pro případ nutnosti kontaktu s Úřadem. Na tomto čísle bude 
poskytována i technická podpora EAS.  

Účastníci aukce budou mít v rámci školení a zkušební aukce možnost seznámit se 
s prostředím, funkcemi EAS a procesy spojenými s realizací Aukční fáze včetně procesu 
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anonymizace a procesu hlášení problémů a incidentů v průběhu Aukční fáze. Účastníci aukce 
budou mít dále k dispozici uživatelský manuál EAS. Tento uživatelský manuál bude obsahovat 
informace, se kterými by se měl Účastník aukce seznámit před zahájením Aukční fáze. Jedná 
se zejména o požadavky na hardwarové a softwarové vybavení, přihlašovací instrukce a popis 
rozhraní a použití EAS. Systémové požadavky společně se seznamem podporovaných a 
doporučených operačních systémů a požadovaného software nezbytného pro přístup k EAS 
(zejména webový prohlížeč apod.) budou specifikovány v uživatelském manuálu EAS. 

EAS jako celek, stejně jako jeho části, podsystémy, databáze, a to včetně grafické podoby 
internetové aplikace a její struktury, jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková 
práva dodavatel EAS.  

Účastníci Aukce nejsou v souvislosti s používáním EAS oprávněni užívat software, skripty 
nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce EAS, či jiným způsobem 
narušovat činnost EAS a které by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu EAS. 

4.2 Právo Úřadu na přerušení či opakování Aukčního kola nebo Aukční fáze  
V případě potřeby prověřit soulad průběhu Aukční fáze s podmínkami Vyhlášení či jiných 
důležitých okolností a dále v případě nepředvídatelných okolností, které mohou mít významný 
dopad na průběh Aukční fáze může Úřad dočasně přerušit Aukční kolo nebo dočasně nebo 
zcela zastavit celou Aukční fázi. 

Po přerušení jednotlivého Aukčního kola, tzn. před jeho vyhodnocením, Úřad může: 

• obnovit Aukční kolo v té podobě, ve které došlo k přerušení, dokončit časový limit 
pro podávání Nabídek, ukončit a vyhodnotit Aukční kolo a pokračovat dále v Aukční 
fázi nebo 

• vyhlásit Aukční kolo za neplatné a opakovat takové dosud nevyhodnocené Aukční 
kolo. 

Po pozastavení Aukční fáze Úřad může: 

• obnovit Aukční fázi a pokračovat dalším Aukčním kolem následujícím po posledním 
ukončeném Aukčním kole, po kterém došlo k pozastavení Aukční fáze nebo 

• vyhlásit poslední dosud neukončené Aukční kolo za neplatné, opakovat takové 
dosud nevyhodnocené Aukční kolo a pokračovat dále v obnovené Aukční fázi nebo 

• vyhlásit celou Aukční fázi za neplatnou a začít celou Aukční fázi od počátku. 
Nepředvídatelné okolnosti vyvolávající tento postup Úřadu mohou být například, avšak nikoli 
výhradně, technické problémy na straně dodavatele EAS, které mohou mít negativní dopad na 
Úřad nebo Účastníky aukce, vyřazení Žadatele z další účasti ve výběrovém řízení dle § 21 
odst. 6 Zákona nebo závažné plošné výpadky internetového připojení. 

O postupu Úřadu podle tohoto ustanovení budou Účastníci aukce informováni prostřednictvím 
EAS, v případě pozastavení Aukční fáze rovněž oznámením kontaktním osobám Účastníků 
aukce stanovených v Žádosti. 
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4.3 Průběh Aukční fáze 

4.3.1 Podávání Nabídek Účastníkem aukce 
Aukční kola probíhají v pracovních dnech v čase mezi 9:00 až 17:00 hodin dle pevně 
stanoveného harmonogramu aukčního dne. Harmonogram aukčního dne určuje časy pro 
podávání Nabídek jednotlivými Účastníky aukce. Po uplynutí tohoto času je Aukční kolo 
ukončeno vyhodnocením všech Nabídek a stanovením Držitelů nejvyšší nabídky v daném 
Aukčním kole. 

Čas pro podávání Nabídek v jednotlivých Aukčních kolech je omezen časovým limitem. Pokud 
Úřad nestanoví jinak, budou Aukční kola začínat v následujících pevných časech: 9:00, 9:45, 
10:30, 11:15, 14:00, 14:45, 15:30 a 16:15, přičemž čas pro podávání Nabídek v Aukčním kole 
je stanoven na 20 minut a přestávka do zahájení dalšího Aukčního kola bude trvat 25 minut. 
V prvních dvou dnech Aukční fáze bude harmonogram aukčního dne omezen na čtyři Aukční 
kola denně s tím, že tato Aukční kola budou začínat v následujících pevných časech: 9:00 
(první den bude v tomto čase realizováno zkušební aukční kolo), 10:30, 14:00 a 15:30, přičemž 
čas pro podávání nabídek v Aukčním kole je stanoven na 20 minut a přestávka do zahájení 
dalšího Aukčního kola bude trvat 70 minut. Délka Aukčních kol, délka přestávky do zahájení 
dalšího Aukčního kola a časy začátků Aukčních kol se mohou v průběhu Aukční fáze měnit 
rozhodnutím Úřadu. O změnách harmonogramu budou Účastníci aukce informováni 
prostřednictvím EAS. 

Čas pro podání Nabídek v rámci Aukčního kola je automaticky zkrácen v případě, kdy všichni 
Účastníci aukce učinili v Aukčním kole Nabídku nebo aktivně využili možnost absence. O 
ukončení Aukčního kola jsou všichni Účastníci aukce s Eligibilitou převyšující nulu informováni 
prostřednictvím EAS. 

Účastníkům aukce, kteří se v průběhu Aukčního kola před uplynutím času pro podání Nabídek 
připojí k EAS, bude k dispozici formulář pro podávání Nabídek. Rozsah informací obsažených 
ve formuláři pro podávání Nabídek je stanoven v kapitole 4.5 Aukčního řádu. 

Nabídky jsou přijímány pouze v průběhu Aukčního kola před uplynutím času pro podání 
Nabídek. Rozhodnou lhůtou pro podávání Nabídek je čas přijetí Nabídky zaznamenaný EAS, 
nikoliv čas odeslání Nabídky z počítače Účastníka aukce. Účastníci aukce by měli počítat 
s jistou časovou prodlevou mezi odesláním dat a jejich přijetím systémem EAS. Úřad proto 
doporučuje Účastníkům aukce, aby své Nabídky podávali v dostatečném časovém předstihu 
před uplynutím času pro podání Nabídek v rámci jednotlivých Aukčních kol tak, aby se vyhnuli 
případným zpožděním způsobeným jejich přenosem. 

Nabídku v Aukčním kole podá Účastník aukce: 

a) implicitně na Aukční bloky, u kterých byl Držitelem nejvyšší nabídky na počátku daného 
Aukčního kola, pokud u těchto Aukčních bloků nedošlo v rámci Aukčního kola ke 
Stažení nejvyšší nabídky dle kapitoly 4.4.6 nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu; 

b) aktivní volbou u Aukčních bloků, u kterých Účastník aukce nebyl Držitelem nejvyšší 
nabídky na počátku Aukčního kola. 

Pokud Účastník aukce před uplynutím času na podání Nabídek v Aukčním kole aktivně 
nepotvrdí Nabídku v daném Aukčním kole, potom se má za to, že Účastník aukce podal 
automaticky Nabídku na Aukční bloky, u kterých byl Držitelem nejvyšší nabídky na počátku 
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daného Aukčního kola, resp. prázdnou nabídku, pokud nebyl Držitelem nejvyšší nabídky u 
žádného Aukčního bloku.  

V případě, že by taková automatická Nabídka znamenala pro Účastníka aukce ztrátu Eligibility 
pro následující Aukční kolo dle kapitoly 4.4.2 Aukčního řádu, potom se má za to, že Účastník 
aukce podal Nabídku na Aukční bloky, u kterých byl Držitelem nejvyšší nabídky na počátku 
daného Aukčního kola, a absenci dle kapitoly 4.4.5 Aukčního řádu, pokud Účastník aukce 
možnosti absence ještě má. Pokud Účastník aukce možnost absence již nemá, potom se má 
za to, že Účastník aukce podal automaticky Nabídku na Aukční bloky, u kterých byl Držitelem 
nejvyšší nabídky na počátku daného Aukčního kola, bez ohledu na ztrátu Eligibility pro 
následující Aukční kolo. 

V případě, že by taková automatická Nabídka byla v rozporu s pravidlem Minimálního rozsahu 
nabídky dle kapitoly 4.4.4 Aukčního řádu, potom EAS automaticky podá upravenou Nabídku 
v souladu s postupem podle uvedené kapitoly 4.4.4 Aukčního řádu tak, aby taková Nabídka 
byla v souladu s pravidly Aukce uvedenými v Aukčním řádu. 

EAS umožní Účastníkům aukce aktivní podání pouze takových Nabídek, které jsou v souladu 
s pravidly Aukce uvedenými v Aukčním řádu. V případě podání Nabídky, která je v rozporu 
s těmito pravidly, EAS automaticky vygeneruje upozornění o nepřijetí Nabídky v důsledku 
chybného zadání a Účastník aukce, pokud tomu nebude bránit časový limit Aukčního kola, 
bude mít možnost svou Nabídku změnit tak, aby byla v souladu s pravidly Aukce. 

V Aukčním kole má každý Účastník aukce právo podat právě jednu závaznou Nabídku. 
Nabídku po jejím potvrzení nemůže Účastník aukce vzít zpět nebo změnit. Ze závaznou 
Nabídku se považuje i prázdná nabídka. Součástí Nabídky je také aktivní čerpání Absence a 
Stažení nejvyšší nabídky. Po podání Nabídky bude Účastník aukce EAS vyrozuměn, že jeho 
Nabídka byla přijata. 

Informace o Nabídkách jiných Účastníků aukce nejsou v průběhu Aukčního kola přístupné. 
Ukončení a vyhodnocení Aukčního kola proběhne v EAS na pokyn Úřadu po uplynutí času na 
podávání Nabídek v rámci Aukčního kola. 

4.3.2 První Aukční kolo 
Aukční fáze je zahájena prvním Aukčním kolem. První Aukční kolo začíná současným 
zahájením Aukce všech Aukčních bloků ve všech Kategoriích aukčních bloků za minimální 
cenu stanovenou v kapitole 6.3 Vyhlášení pro Aukční bloky v jednotlivých Kategoriích aukčních 
bloků. V prvním Aukčním kole Účastníci aukce nemohou využít možností absence a Stažení 
nejvyšší nabídky. 

Pokud Aktivita Účastníka v prvním Aukčním kole bude nižší než požadovaná minimální Aktivita 
pro první Aukční kolo dle kapitoly 4.4.2 Aukčního řádu, bude Účastníkovi snížen počet bodů 
Eligibility pro následující Aukční kolo dle postupu stanoveného v kapitole 4.4.2 Aukčního řádu. 

Pokud Účastník aukce aktivně nepodá v prvním Aukčním kole Nabídku, resp. podá prázdnou 
Nabídku, bude mu počet bodů Eligibility snížen na nulu a Účastník aukce zcela ztrácí možnost 
účastnit se dalšího průběhu Aukce. Účastník aukce rovněž ztrácí přístup do EAS a možnost 
účastnit se dalšího průběhu Aukce i v případě, pokud by v souladu s kapitolou 4.2 Aukčního 
řádu došlo k opakování Aukční fáze. 
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4.3.3 Následující Aukční kola 
Možnosti podání Nabídky u jednotlivých Aukčních bloků v následujících Aukčních kolech jsou 
definovány odlišně podle toho, zda u daného Aukčního bloku existuje Držitel nejvyšší nabídky, 
či nikoliv, a pokud neexistuje, tak z jakého důvodu. 

a) Pokud Držitel nejvyšší nabídky u Aukčního bloku existuje, potom mohou ostatní 
Účastníci aukce, kteří mají zájem o získání tohoto Aukčního bloku, podat Nabídku ve 
výši nabídkové ceny pro daný Aukční blok a dané Aukční kolo. Nabídková cena je 
stanovena jako současná Nejvyšší nabídka tohoto Aukčního bloku navýšená o pevný 
přírůstek ceny dle kapitoly 6.3 Vyhlášení. 

b) Pokud Držitel nejvyšší nabídky není stanoven v důsledku toho, že pro daný Aukční blok 
dosud neexistoval, potom mohou Účastníci aukce, kteří mají zájem o získání tohoto 
Aukčního bloku, podat Nabídku ve výši minimální ceny Aukčního bloku. 

c) Pokud Držitel nejvyšší nabídky není stanoven v důsledku využití Stažení nejvyšší 
nabídky, potom mohou ostatní Účastníci aukce, kteří mají zájem o získání tohoto 
Aukčního bloku, podat Nabídku ve výši ceny Stažené nejvyšší nabídky, popř. ceny 
stanovené dle kapitoly 4.4.6 nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu. 

Vedle výše uvedených možností podání Nabídky mají Účastníci aukce možnost současně 
využít možnost Stažení nejvyšší nabídky dle kapitoly 4.4.6 nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu pro 
jeden či více bloků, u kterých jsou Držiteli nejvyšší nabídky. Body Eligibility odpovídající 
množství aktivitních bodů za Stažené nejvyšší nabídky má Účastník aukce možnost v daném 
Aukčním kole využít pro podání Nabídky na jiné Aukční bloky v souladu s pravidly Aktivity 
definovanými v kapitole 4.4.2 Aukčního řádu za respektování dalších podmínek dle kapitoly 
4.4.7 nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu. 

Účastníci aukce mohou od druhého Aukčního kola využít možnost absence dle kapitoly 4.4.5 
Aukčního řádu. V případě využití možnosti absence se počet bodů Eligibility Účastníka aukce 
pro následující Aukční kolo nemění. Zvýšení počtu bodů Eligibility postupem dle kapitoly 4.4.6 
nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu tím není dotčeno. 

Pokud počet bodů Eligibility Účastníka aukce klesne v některém Aukčním kole na nulu, potom 
Účastník aukce ztrácí možnost účastnit se dalšího průběhu Aukce s výjimkou postupu dle 
kapitoly 4.4.6 nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu spojeného se snížením ceny Aukčního bloku a 
souvisejícího se zvýšením počtu bodů Eligibility. 

4.3.4 Závěrečné Aukční kolo 
Závěrečným kolem Aukční fáze je určeno takové kolo, ve kterém jsou současně splněny 
následující podmínky: 

a) Nabídky jednotlivých Účastníků aukce obsahují pouze Aukční bloky, u kterých byli tito 
Účastníci aukce Držiteli nejvyšší nabídky na začátku Aukčního kola; 

b) nedošlo k aktivnímu využití absence; 

c) nedošlo ke Stažení nejvyšší nabídky ani se nejedná o kolo následující po Stažení 
nejvyšší nabídky; 

d) nedošlo k naplnění podmínek dle kapitoly 4.4.8 Aukčního řádu pro zvýšení 
Spektrálního limitu v pásmu 700 MHz. 

e) nedošlo k naplnění podmínek dle kapitoly 4.4.9 Aukčního řádu pro zvýšení 
Spektrálního limitu v pásmu 3400–3600 MHz. 
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Závěrečné kolo nastává rovněž v případě, kdy ve dvou po sobě jdoucích Aukčních kolech 
dojde současně k naplnění podmínky podle bodů (a), (c), (d) a (e) této kapitoly 4.3.4 Aukčního 
řádu. Po skončení každého Aukčního kola, ve kterém dojde k současnému naplnění podmínky 
podle bodů (a), (c), (d) a (e), bude Úřad prostřednictvím EAS informovat všechny Účastníky 
aukce s Eligibilitou převyšující nulu o možnosti, že v případě opětovného splnění této 
podmínky v následujícím Aukčním kole bude toto Aukční kolo zároveň závěrečným Aukčním 
kolem dle této kapitoly 4.3.4 Aukčního řádu. 

Kromě situací definovaných výše v této kapitole 4.3.4 Aukčního řádu Úřad stanoví závěrečné 
Aukční kolo i v případě, kdy v rámci Aukce zůstane poslední Účastník aukce s Eligibilitou 
převyšující nulu. V takovém případě bude Úřad informovat všechny Účastníky aukce 
s Eligibilitou převyšující nulu po ukončení Aukčního kola předcházejícího závěrečnému 
Aukčnímu kolu. 

Po ukončení závěrečného Aukčního kola bude všem Účastníkům aukce doručeno Oznámení 
o výsledcích Aukční fáze dle kapitoly 4.4.10 Aukčního řádu. 

4.4 Pravidla Aukce a možnosti Účastníků aukce 

4.4.1 Pravidla chování 
Podmínky chování Žadatelů během celého výběrového řízení stanoví kapitola 12 Vyhlášení. 

4.4.2 Pravidla Aktivity v průběhu Aukční fáze 
Aktivita Účastníků aukce je v rámci Aukční fáze limitována: 

a) počtem bodů Eligibility, které má Účastník aukce pro dané Aukční kolo k dispozici; 
b) na základě Spektrálních limitů pro jednotlivá pásma dle kapitoly 3 Aukčního řádu, 

kapitoly 4.4.8 Aukčního řádu a 4.4.9 Aukčního řádu; 
c) na základě pravidel Minimálního rozsahu nabídky v rámci Aukčních bloků kategorie B 

dle kapitoly 4.4.4 Aukčního řádu. 
Na základě počtu bodů Eligibility má Účastník aukce možnost ve své Nabídce sestavit různé 
kombinace jednotlivých Aukčních bloků při respektování těchto pravidel: 

• všechny Aukční bloky jsou zařazeny do Aukčních kategorií, kterým je přiřazen 
příslušný počet aktivitních bodů. Součet aktivitních bodů všech vybraných Aukčních 
bloků v rámci Nabídky nemůže být vyšší než počet bodů Eligibility, které má 
Účastník aukce k dispozici v daném Aukčním kole; 

• v prvním Aukčním kole se Eligibilita Účastníka aukce odvíjí od výše Záruky, kterou 
složil v rámci kvalifikační fáze dle kapitoly 6.3 Vyhlášení a kapitoly 9.3 Vyhlášení; 

• počet bodů Eligibility v následujících Aukčních kolech se odvíjí od Aktivity Účastníka 
aukce v posledním uzavřeném Aukčním kole, popř. postupem dle kapitoly 4.4.6 
nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu a/nebo kapitoly 4.4.8 Aukčního řádu a/nebo kapitoly 
4.4.9 Aukčního řádu.  

Aktivita Účastníka aukce v jednotlivém Aukčním kole se vypočítá následovně: 
+  celkový počet aktivitních bodů za všechny Aukční bloky, u kterých na počátku 

daného Aukčního kola nebyl Účastník aukce Držitelem nejvyšší nabídky, na které 
Účastník aukce podal v daném Aukčním kole Nabídku 

+ celkový počet aktivitních bodů za všechny Aukční bloky, u kterých byl Účastník 
aukce Držitelem nejvyšší nabídky na počátku daného Aukčního kola 
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- celkový počet aktivitních bodů za všechny Aukční bloky, u kterých byl Účastník 
aukce Držitelem nejvyšší nabídky na počátku Aukčního kola a u kterých v daném 
kole došlo ke Stažení nejvyšší nabídky 

= CELKOVÝ POČET BODŮ AKTIVITY V AUKČNÍM KOLE 

V průběhu celé Aukční fáze platí pravidlo, že zachování plného počtu bodů Eligibility, které má 
Účastník aukce k dispozici pro dané Aukční kolo, je podmíněno dosažením Aktivity ve výši 
100 % bodů Eligibility. 

Pokud je Aktivita Účastníka aukce v daném Aukčním kole nižší než jeho počet bodů Eligibility 
pro dané kolo, potom se počet bodů Eligibility Účastníka aukce pro následující Aukční kolo 
snižuje na úroveň jeho počtu bodů Aktivity v daném Aukčním kole. 

Ke snížení počtu bodů Eligibility podle této kapitoly 4.4.2 nedojde, pokud byla v daném 
Aukčním kole uplatněna absence dle kapitoly 4.4.5 Aukčního řádu. 

4.4.3 Držitel nejvyšší nabídky 
Na konci každého Aukčního kola bude u každého Aukčního bloku, na který byla v daném 
Aukčním kole podána Nabídka, stanoven Držitel nejvyšší nabídky. Držitelem nejvyšší nabídky 
bude Účastník aukce, který v daném Aukčním kole nabídne za Aukční blok Nejvyšší nabídku. 

V případě, že u Aukčního bloku dojde k souběhu shodné Nejvyšší nabídky od více Účastníků 
aukce, potom Držitele nejvyšší nabídky stanoví EAS na základě výběru přímo neovlivnitelného 
Účastníky aukce. Princip výběru Držitele nejvyšší nabídky je založený na využití 
vygenerovaných 128bitových binárních čísel dle kapitoly 4.1 Aukčního řádu. Při souběhu 
Nejvyšších nabídek více Účastníků aukce systém EAS jednoznačně určí pořadí všech 
Nejvyšších nabídek u daného Aukčního bloku na základě dopředu určeného pevného 
pořadového čísla jednotlivých Účastníků aukce. Z binárního řetězce zleva odebere pro každý 
souběh Nejvyšších nabídek příslušný počet binárních číslic (1 bit při souběhu 2 Nejvyšších 
nabídek, 2 bity při souběhu třech až čtyřech Nejvyšších nabídek atd.) tak, aby bylo možné určit 
Držitele nejvyšší nabídky pro daný Aukční blok.  

Při vyhodnocení každého Aukčního kola bude tento postup aplikován na všechny souběhy 
Nejvyšších nabídek samostatně (v případě nutnosti i opakovaně) s výjimkou Aukčních bloků 
kategorie A2, dokud nebudou jednoznačně určeni Držitelé nejvyšší nabídky pro všechny 
Aukční bloky, u kterých došlo k souběhu Nejvyšších nabídek. V případě souběhu Nejvyšších 
nabídek u Aukčních bloků kategorie A2 bude přednostně určen Držitelem nejvyšší nabídky 
obou Aukčních bloků ten Účastník aukce, který podal Nabídku na oba Aukční bloky kategorie 
A2. V případě, že dojde k souběhu Nejvyšších nabídek společně na oba Aukční bloky 
kategorie A2 od dvou nebo více Účastníků aukce, potom bude určen jeden společný Držitel 
nejvyšší nabídky obou Aukčních bloků A2 postupem dle předešlého odstavce. 

4.4.4 Minimální rozsah nabídky  
S výjimkou podání Nabídky s využitím možnosti absence dle kapitoly 4.4.5 Aukčního řádu 
platí, že při podávání Nabídky zahrnující Aukční bloky v Kategoriích aukčních bloků B nesmějí 
Účastnící aukce podat Nabídky obsahující menší rozsah rádiových kmitočtů v těchto 
Kategoriích aukčních bloků B, než je stanoveno v kapitole 3 Aukčního řádu jako minimální 
rozsah nabídky. Pro vyloučení pochybností je Minimální rozsah nabídky v Aukci vypočten 
v součtu s radiovými kmitočty drženými Účastníkem aukce v pásmu 3600–3800 MHz. 
Z minimálního rozsahu nabídky stanoveného pro Aukční kategorii B vyplývá minimální počet 
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Aukčních bloků v těchto Kategoriích aukčních bloků, které musí zahrnovat Nabídka, která tyto 
Kategorie aukčních bloků obsahuje. Toto pravidlo bude v rámci Aukční fáze implementováno 
tak, že EAS neumožní Účastníkovi aukce podat Nabídku, která by pravidlo minimálního 
rozsahu nabídky pro Kategorii aukčních bloků B nerespektovala. 

Pokud by v případě postupu dle kapitoly 4.3.1 Aukčního řádu, kde jsou upraveny podmínky 
pro automatické podávání Nabídky Účastníka aukce, došlo k situaci, kdy by automatická 
Nabídka byla v rozporu s pravidlem minimálního rozsahu nabídky a Účastník aukce zároveň 
nemá žádnou absenci dle kapitoly 4.4.5 Aukčního řádu, kterou by mohl uplatnit, potom EAS 
automaticky realizuje stažení nejvyšší nabídky dle kapitoly 4.4.6 Aukčního řádu u těch 
Aukčních bloků, které pravidlo minimálního rozsahu nabídky neplní. Počet možností Stažení 
nejvyšší nabídky bude snížen o jednotku. Stažení nejvyšší nabídky bude realizováno i v 
případě, že Účastník aukce možnosti Stažení nejvyšší nabídky dle kapitoly 4.4.6 Aukčního 
řádu již vyčerpal. Závazky plynoucí z uplatnění Stažení nejvyšší nabídky tím nejsou dotčeny. 

4.4.5 Absence a time-out 
Každý z Účastníků aukce má při podávání Nabídek možnost uplatnit absenci maximálně ve 
třech Aukčních kolech. Účastník nemá možnost uplatnit absenci v prvním kole Aukce. Absence 
umožňuje Účastníkovi aukce zabránit ztrátě bodů Eligibility, o které by mohl přijít v důsledku 
aplikace pravidel Aktivity definovaných v kapitole 4.4.2 Aukčního řádu na Nabídku podanou 
v jednotlivém Aukčním kole, a/nebo podat nabídku nezohledňující minimální rozsah nabídky 
dle kapitoly 4.4.4 Aukčního řádu. 

Absence může být využito následujícími způsoby: 

• aktivně prostřednictvím volby v EAS při podávání Nabídky; 

• pasivně, pokud Účastník aukce nepodá Nabídku v průběhu časového limitu pro 
podávání Nabídek v rámci Aukčního kola, v důsledku čehož by aplikací pravidel 
Aktivity ztratil Eligibilitu pro následující Aukční kolo, a/nebo by došlo ke Stažení 
nejvyšší nabídky pro část Aukčních bloků, které nesplňují pravidlo minimálního 
rozsahu nabídky. 

V případě využití absence v Aukčním kole nedochází ke ztrátě Eligibility ani k automatickému 
Stažení nejvyšší nabídky. 

Uplatnění pasivní absence není překážkou pro ukončení Aukční fáze dle kapitoly 4.3.4 
Aukčního řádu. 

Každý z Účastníků aukce má v průběhu Aukční fáze možnost požádat o tzv. time-out. Na 
základě žádosti Účastníka aukce o time-out bude zrušen harmonogram následujících 
Aukčních kol probíhajícího aukčního dne s tím, že následující Aukční kolo bude automaticky 
stanoveno na následující pracovní den na 9:00 nebo na první časové okno pro Aukční kolo dle 
platného harmonogramu. Aukční fáze bude dále probíhat podle platného harmonogramu 
aukčního dne. Každý z Účastníků aukce má v průběhu Aukční fáze možnost uplatnit time-out 
maximálně dvakrát. O time-outu jsou informováni všichni Účastníci aukce s Eligibilitou 
převyšující nulu prostřednictvím EAS. 

Absenci a time-out může využít pouze Účastník aukce s nenulovou Eligibilitou. 

4.4.6 Pravidla podávání nabídek u Aukčního bloku A1 
V případě splnění podmínek dle kapitoly 6.1 Vyhlášení mohou nabídky na Aukční blok A1 
podávat pouze noví operátoři, kteří nejsou Stávajícími operátory, a Aukční blok A1 je v prvním 
Aukčním kole nabízen jako vyhrazený. V opačném případě bude Aukční blok A1 nabízen jako 
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nevyhrazený, tzn. mohou na něj podávat nabídky všichni Účastníci aukce. O statusu Aukčního 
bloku A1 budou Účastníci aukce informováni ve vyhodnocení Žádostí podle kapitoly 9.7 
Vyhlášení. 

V případě, že v prvním Aukčním kole nepodá nabídku na vyhrazený Aukční blok A1 žádný 
oprávněný Účastník aukce, Aukční blok A1 se od následujícího Aukčního kola stane 
nevyhrazeným. Status Aukčního bloku A1 se může změnit na nevyhrazený také postupem 
podle kapitoly 4.4.7.1 Aukčního řádu. O změně statusu Aukčního bloku A1 na nevyhrazený 
budou Účastníci aukce s Eligibilitou převyšující nulu informováni prostřednictvím EAS. 

4.4.7 Stažení nejvyšší nabídky 
Od druhého Aukčního kola mají Účastníci aukce možnost stažení Nejvyšší nabídky u jednoho 
či více Aukčních bloků, u kterých jsou na počátku Aukčního kola Držitelem nejvyšší nabídky. 
Každý Účastník aukce je oprávněn použít možnosti Stažení nejvyšší nabídky v maximálně 
dvou Aukčních kolech bez ohledu na počet Aukčních bloků, na které byla tato možnost v rámci 
daného Aukčního kola uplatněna. Stažení nejvyšší nabídky lze použít u všech Aukčních bloků, 
které jsou součástí této aukce. Pro Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného Aukčního bloku 
A1 bude nad rámec podmínek uvedených v této kapitole specificky využit postup a podmínky 
podle kapitoly 4.4.7.1 Aukčního řádu. 

Účastník aukce, který využije možnosti Stažení nejvyšší nabídky, může ve stejném Aukčním 
kole využít odpovídající body Eligibility k podání Nabídky na jiné Aukční bloky dle pravidel 
Aktivity definovaných v kapitole 4.4.2 Aukčního řádu, avšak za současného dodržení pravidel 
definovaných v kapitole 4.4.7.1 Aukčního řádu. V případě, že v rámci Aukčního kola využije 
Držitel nejvyšší nabídky z počátku Aukčního kola možnost Stažení nejvyšší nabídky a zároveň 
v rámci daného Aukčního kola nedojde k podání Nabídky na tento Aukční blok některým 
z ostatních Účastníků aukce, potom Držitel nejvyšší nabídky na konci Aukčního kola nebude 
u tohoto Aukčního bloku stanoven. Nabídková cena tohoto Aukčního bloku pro následující 
Aukční kolo bude rovna ceně Stažené nejvyšší nabídky tohoto Aukčního bloku.  

Pokud v Aukčním kole následujícím po Aukčním kole, ve kterém došlo ke Stažení nejvyšší 
nabídky, nebude určen Držitel nejvyšší nabídky, může Úřad snížit nabídkovou cenu tohoto 
Aukčního bloku pro následující (nebo pozdější) Aukční kolo o hodnotu relevantního pevného 
přírůstku ceny dle kapitoly 6.3 Vyhlášení. Tento postup může Úřad opakovat i v následujících 
Aukčních kolech až do okamžiku, kdy posledním snížením ceny Aukčního bloku bude 
dosaženo minimální ceny Aukčního bloku. 

V každém Aukčním kole, ve kterém Úřad sníží cenu Aukčního bloku dle tohoto postupu, bude 
všem Účastníkům aukce (včetně Účastníků aukce s nulovou Eligibilitou, kteří podali Nabídku 
v prvním Aukčním kole), s vyloučením Účastníka aukce, který příslušné Stažení nejvyšší 
nabídky učinil, zvýšeno množství bodů Eligibility o hodnotu odpovídající hodnotě aktivitních 
bodů Aukčního bloku (popř. Aukčních bloků), u kterého Úřad snížil nabídkovou cenu. Množství 
bodů Eligibility však u žádného Účastníka aukce nesmí přesáhnout množství bodů Eligibility, 
které měl Účastník aukce při zahájení Aukční fáze, resp. zvýšené množství bodů Eligibility na 
základě postupu dle kapitoly 4.4.8 Aukčního řádu nebo kapitoly 4.4.9 Aukčního řádu 
v některém z předcházejících Aukčních kol. Účastníkům, kterým se tímto postupem zvýší 
množství bodů Eligibility a současně již nemají žádnou možnost absence a/nebo Stažení 
nejvyšší nabídky, bude od následujícího Aukčního kola zvýšen počet absencí a/nebo Stažení 
nejvyšší nabídky na jednotku. 
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Pokud je Vítězná nabídka Aukčního bloku, u kterého došlo ke Stažení nejvyšší nabídky, nižší 
než cena kterékoliv Stažené nejvyšší nabídky na daný Aukční blok podané v rámci celé Aukční 
fáze, potom je Účastník aukce, který realizoval Stažení nejvyšší nabídky, povinen doplatit 
rozdíl mezi cenou každé takové Stažené nejvyšší nabídky a cenou Vítězné nabídky (v případě, 
že Vítězná n cena bude nižší). Pokud zůstane Aukční blok na konci Aukční fáze nepřidělen, 
bude se výše Rozdílu, který je Účastník aukce povinen doplatit, rovnat celé ceně jeho Stažené 
nejvyšší nabídky. Tato povinnost vzniká Účastníkovi aukce v důsledku každého Stažení 
nejvyšší nabídky samostatně, a to i v případě, pokud by stejný Účastník aukce realizoval více 
Stažení nejvyšší nabídky na daný Aukční blok. Postup podle tohoto odstavce se nepoužije 
v případě Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného Aukčního bloku A1 podle kapitoly 4.4.7.1 
Aukčního řádu, kde jsou specificky stanoveny podmínky takového Stažení nejvyšší nabídky. 

4.4.7.1 Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného Aukčního bloku A1 
Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného Aukčního bloku A1 není samostatně možné. Postup 
podle této kapitoly 4.4.7.1 Aukčního řádu má za cíl snížit tzv. „exposure risk“ Účastníků aukce, 
kteří jsou oprávněni podat nabídku na vyhrazený Aukční blok A1, nejsou držitelem přídělů 
radiových kmitočtů v pásmu 3600-3800 MHz a jejichž Eligibilita v Aukčním kole, ve kterém 
využijí pravidlo Stažení nejvyšší nabídky dle této kapitoly 4.4.7.1 Aukčního řádu je minimálně 
24 bodů. Pravidlo Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného Aukčního bloku A1 lze využít pouze 
v Aukčním kole, ve kterém cena každého Aukčního bloku B2 je minimálně o 20 % vyšší než 
Minimální cena bloku B2. Pokud Aukční blok A1 není vyhrazený, potom ustanovení této 
kapitoly 4.4.7.1 nejsou uplatněna a postupuje se plně v souladu s kapitolou 4.4.7 Aukčního 
řádu. 

Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného Aukčního bloku A1 je možné pouze v případě 
současného Stažení nejvyšší nabídky všech Aukčních bloků Účastníka aukce a podání 
prázdné nabídky, na základě které bude Účastníkovi aukce snížen počet bodů Eligibility na 
nulu.  

V případě využití práva Stažení nejvyšší nabídky podle této kapitoly 4.4.7.1 je takový Účastník 
aukce povinen uhradit sankci ve výši 5 % ceny Stažené nejvyšší nabídky Aukčního bloku A1 
s tím, že povinnost doplatit rozdíl cen Stažených nejvyšších nabídek a cen Vítězných nabídek 
podle kapitoly 4.4.7 Aukčního řádu se neuplatní. Sankce podle této kapitoly 4.4.7.1 se 
neuplatní pouze v případě, pokud by rozdíl cen Stažené nejvyšší nabídky u Aukčního bloku 
A1 a ceny Vítězné nabídky u tohoto Aukčního bloku vypočtený podle kapitoly 4.4.7 Aukčního 
řádu byl roven nule. 

Pro následující Aukční kolo bude nabídková cena stažených Aukčních bloků, u kterých není 
určen Držitel nejvyšší nabídky, snížena o hodnotu relevantního pevného přírůstku ceny dle 
kapitoly 6.3 Vyhlášení (výsledná nabídková cena nesmí klesnout pod minimální cenu Aukčního 
bloku), a současně bude všem Účastníkům aukce (včetně Účastníků aukce s nulovou 
Eligibilitou, kteří podali Nabídku v prvním Aukčním kole), s vyloučením Účastníka aukce, který 
příslušné Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného bloku A1 učinil, zvýšeno množství bodů 
Eligibility o hodnotu odpovídající hodnotě aktivitních bodů, o které byla snížena Eligibilita 
Účastníka aukce, který využil příslušného Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného Aukčního 
bloku A1. Množství bodů Eligibility však u žádného Účastníka aukce nesmí přesáhnout 
množství bodů Eligibility, které měl Účastník aukce při zahájení Aukční fáze, resp. zvýšené 
množství bodů Eligibility na základě postupu dle kapitoly 4.4.8 Aukčního řádu nebo kapitoly 
4.4.9 Aukčního řádu v některém z předchozích Aukčních kol. Účastníkům, kterým se tímto 
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postupem zvýší množství bodů Eligibility a současně již nemají žádnou možnost absence 
a/nebo Stažení nejvyšší nabídky, bude od následujícího Aukčního kola zvýšen počet absencí 
a/nebo Stažení nejvyšší nabídky na jednotku. O zvýšení počtu bodů Eligibility a případném 
snížení nabídkové ceny Aukčního bloku A1 budou všichni Účastníci aukce s Eligibilitou 
převyšující nulu informováni prostřednictvím EAS. 

Pokud na základě vyhodnocení Aukčního kola následujícího po Aukčním kole, ve kterém došlo 
ke Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného Aukčního bloku A1, nedojde k určení Držitele 
nejvyšší nabídky u tohoto vyhrazeného Aukčního bloku A1, bude od následujícího Aukčního 
kola změněn status tohoto Aukčního bloku A1 na nevyhrazený. Současně dojde k úpravě 
nabídkových nejvyšších nabídek, popř. nabídkových cen Aukčních bloků kategorie A pro 
následující Aukční kolo podle následujících pravidel: 

• cena nevyhrazeného Aukčního bloku A1 bude zachována na úrovni podle výsledků 
předešlého Aukčního kola; 

• cena Aukčních bloků A2 bude snížena na úroveň 50 % aktuální ceny Aukčního bloku 
A1 u takového Aukčního bloku A2, u kterého je takto vypočtená cena nižší než 
současná cena Aukčního bloku A2; 

• cena Aukčního bloku A3 bude snížena na úroveň aktuální ceny Aukčního bloku A1 
snížené o 20 % minimální ceny Aukčního bloku A1 v případě, že takto vypočtená cena 
je nižší než současná cena Aukčního bloku A3. 

Držitelé nejvyšší nabídky u jednotlivých Aukčních bloků zůstanou zachováni. 

Stejně jako v předešlém Aukčním kole bude všem Účastníkům aukce (včetně Účastníků aukce 
s nulovou Eligibilitou, kteří podali Nabídku v prvním Aukčním kole), s vyloučením Účastníka 
aukce, který příslušné Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného bloku A1 učinil, zvýšeno 
množství bodů Eligibility o hodnotu odpovídající hodnotě aktivitních bodů, o které byla snížena 
Eligibilita Účastníka aukce, který využil příslušného Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného 
Aukčního bloku A1. Množství bodů Eligibility však u žádného Účastníka aukce nesmí 
přesáhnout množství bodů Eligibility, které měl Účastník aukce při zahájení Aukční fáze, resp. 
zvýšené množství bodů Eligibility na základě postupu dle kapitoly 4.4.8 Aukčního řádu nebo 
kapitoly 4.4.9 Aukčního řádu v některém z předchozích Aukčních kol. 

O tomto postupu budou informováni všichni Účastníci aukce s nenulovou Eligibilitou 
prostřednictvím EAS. 

Postup podle této kapitoly 4.4.7.1 Aukčního řádu nebrání uplatnění možnosti snížení ceny 
Aukčních bloků, u kterých došlo ke Stažení nejvyšší nabídky, postupem podle kapitoly 4.4.7 
Aukčního řádu. 

4.4.8 Pravidla Spektrálního limitu pro Aukční bloky kategorie A 
Výchozí Spektrální limit pro pásmo 700 MHz, tzn. Aukční bloky kategorie A, je stanoven 
v kapitole 3 Aukčního řádu ve výši 2x10 MHz pro všechny Účastníky aukce. 

V případě, že v průběhu Aukce dojde k situaci, kdy celkový součet bodů Aktivity u Aukčních 
bloků kategorie A bude nižší než 60 bodů Aktivity, potom dojde od následujícího Aukčního kola 
ke zvýšení Spektrálního limitu pro Aukční bloky kategorie A na 2x20 MHz. Současně platí, že 
všem Účastníkům aukce s Eligibilitou převyšující nulu, jejichž aktivita u Aukčních bloků 
kategorie A odpovídá jejich Spektrálnímu limitu, bude zvýšen celkový počet bodů Eligibility o 
20 bodů. Výše Záruky dle kapitoly 9.3 Vyhlášení zůstává nezměněna. 
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O změně Spektrálního limitu a zvýšení počtu bodů Eligibility budou všichni Účastníci aukce 
s Eligibilitou převyšující nulu informováni prostřednictvím EAS. 

Pravidlo podle této kapitoly 4.4.8 Aukčního řádu se neuplatní v Aukčním kole, ve kterém došlo 
ke Stažení nejvyšší nabídky na vyhrazený Aukční blok A1 dle kapitoly 4.4.7.1 Aukčního řádu 
a v následujícím Aukčním kole. 

4.4.9 Pravidla Spektrálního limitu pro Aukční bloky kategorie B 
Výchozí Spektrální limit pro pásmo 3400-3600 MHz, tzn. Aukční bloky kategorie B, je stanoven 
v kapitole 3 Aukčního řádu jako společný spektrální limit pro obě části pásma 3400-3800 MHz, 
to znamená, že do Spektrálního limitu se započítá i současný příděl radiových kmitočtů 
v pásmu 3600-3800 MHz Účastníka aukce. Výchozí Spektrální limit pro toto pásmo je 
stanoven ve výši 60 MHz pro Stávající operátory a 100 MHz pro nové operátory, kteří nejsou 
Stávajícími operátory.  

V případě, kdy v průběhu Aukce bude celková aktivita všech Účastníků aukce pro Aukční bloky 
kategorie B nižší než 8 bodů a současně celková aktivita všech Účastníků aukce bude nižší 
než 68 bodů (součet všech aktivitních bodů všech Aukčních bloků nabízených v Aukci), potom 
dojde od následujícího Aukčního kola ke zvýšení Spektrálního limitu pro Aukční bloky 
kategorie B o 20 MHz pro všechny Účastníky aukce. Současně platí, že všem Účastníkům 
aukce s Eligibilitou převyšující nulu, jejichž aktivita u Aukčních bloků kategorie B odpovídá 
jejich Spektrálnímu limitu, bude zvýšen celkový počet bodů Eligibility o 1 bod. Výše Záruky dle 
kapitoly 9.3 Vyhlášení zůstává nezměněna. 

O změně Spektrálního limitu a zvýšení počtu bodů Eligibility budou všichni Účastníci aukce 
s Eligibilitou převyšující nulu informováni prostřednictvím EAS. 

Pravidlo podle této kapitoly 4.4.9 Aukčního řádu se neuplatní v Aukční kole, ve kterém došlo 
ke Stažení nejvyšší nabídky dle kapitoly 4.4.7, ani v Aukčním kole, ve kterém došlo ke Stažení 
nejvyšší nabídky dle kapitoly 4.4.7.1 Aukčního řádu a následujícím Aukčním kole. 

4.4.10 Stanovení Vítězů aukce a ukončení Aukční fáze 
Účastník aukce, který je po závěrečném Aukčním kole Držitelem nejvyšší nabídky Aukčního 
bloku dle podmínek Aukčního řádu, se stává Vítězem aukce pro daný Aukční blok.  

Všem Účastníkům aukce bude Úřadem písemně doručeno oznámení o ukončení a výsledcích 
Aukční fáze, které bude obsahovat následující informace: 

a) identifikace Žadatelů, kteří se stali Vítězi aukce a počet jimi získaných Aukčních 
bloků v jednotlivých Aukčních kategoriích; 

b) ceny Vítězných nabídek všech vydražených Aukčních bloků a součet všech cen 
Vítězných nabídek u Aukčních bloků, které Žadatel v Aukční fázi získal; 

c) výčet Aukčních bloků, které v Aukční fázi nebyly přiděleny; 
d) výčet Žadatelů, kteří se nestali Vítězi aukce u žádného Aukčního bloku; 
e) výše sankcí, které je Účastník aukce povinen zaplatit podle pravidel 

stanovených v kapitole 4.3.2 nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu; 
f) Rozdíl cen Stažených nejvyšších nabídek a cen Vítězných nabídek, který je 

Účastník aukce povinen zaplatit v důsledku pravidel Stažení nejvyšších 
nabídek dle kapitoly 4.4.6 Aukčního řádu. 

4.5 Informace poskytované EAS v průběhu Aukční fáze 
V celém průběhu Aukční fáze bude mít Účastník aukce k dispozici přístup k následujícím 
informacím o průběhu Aukční fáze: 
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• vyhodnocení všech realizovaných Aukčních kol dle této kapitoly 4.5; 

• všechny zprávy doručené EAS tomuto účastníkovi; 

• předpokládaný čas začátku následujícího Aukčního kola. 
V rámci probíhajícího Aukčního kola bude Účastník aukce informován o čase do konce limitu 
pro podávání Nabídek. Ve formuláři pro podání Nabídky bude mít Účastník aukce s nenulovou 
Eligibilitou k dispozici následující informace: 

• výčet Aukčních bloků s informací o jejich nabídkové ceně pro dané Aukční kolo a o 
Držiteli nejvyšší nabídky s označením, zda je Držitelem nejvyšší nabídky daný 
Účastník aukce, jiný Účastník aukce bez uvedení identity Držitele nejvyšší nabídky 
nebo zda je Aukční blok bez Držitele nejvyšší nabídky; 

• aktuální počet vlastních bodů Eligibility pro dané Aukční kolo; 

• počet bodů Aktivity Nabídky; 

• množství vlastních využitelných možností absence; 

• množství vlastních využitelných možností Stažení nejvyšší nabídky; 

• nabídkové ceny pro jednotlivé Aukční bloky a celková cena vlastní připravované 
Nabídky v daném Aukčním kole; 

• informace o chybách (rozpory s Aukčním řádem) znemožňujících podat současnou 
podobu Nabídky. 

Podrobný popis formuláře bude k dispozici v uživatelském manuálu EAS. 
Po vyhodnocení každého Aukčního kola budou Účastníkovi aukce v rámci reportu 
zpřístupněny následující informace o průběhu a výsledcích Aukčního kola: 

• přehled Nabídky, kterou Účastník aukce v Aukčním kole podal; 

• přehled všech Aukčních bloků, na které Účastník aukce aktuálně drží Nejvyšší 
nabídku a cen těchto Aukčních bloků; 

• přehled Aukčních bloků, na které Účastník aukce podal v Aukčním kole Nabídku, 
u kterých se nestal Držitelem nejvyšší nabídky; 

• počet bodů Eligibility Účastníka aukce na začátku a konci Aukčního kola; 

• počet možností absence Účastníka aukce na začátku a konci Aukčního kola; 

• počet možností Stažení nejvyšší nabídky Účastníka aukce na začátku a konci 
Aukčního kola; 

• přehled všech Aukčních bloků s informací o Držiteli nejvyšší nabídky (s označením, 
zda je Držitelem nejvyšší nabídky daný Účastník aukce, jiný Účastník aukce bez 
uvedení konkrétní identity Držitele nejvyšší nabídky nebo zda je Aukční blok bez 
Držitele nejvyšší nabídky), nabídkové ceně Aukčního bloku (Nejvyšší nabídka, 
popř. minimální cena) a aktivitě Účastníků aukce realizované na daný Aukční blok 
v Aukčním kole (s označením, zda na daný blok byla podána nula Nabídek, jedna 
Nabídka, nebo více než jedna Nabídka); 

• celkové množství aktivitních bodů všech Účastníků aukce realizované v Aukčním 
kole, pokud je nižší než 120 bodů (jedna kumulativní hodnota za všechny Účastníky 
aukce); 

• celkový počet bodů Eligibility všech Účastníků aukce po ukončeném Aukčním kole 
platných pro následující Aukční kolo, pokud je nižší než 120 bodů (jedna 
kumulativní hodnota za všechny Účastníky aukce). 
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V případě snížení ceny Aukčního bloku dle kapitoly 4.4.6 nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu budou 
všichni Účastníci aukce informováni o nové ceně Aukčního bloku pro následující Aukční kolo, 
u kterého došlo ke snížení ceny, o navýšení vlastních bodů Eligibility, pokud k němu v této 
souvislosti došlo, a o celkovém počtu bodů Eligibility všech Účastníků aukce pro následující 
Aukční kolo, a to prostřednictvím kontaktních osob Účastníků aukce stanovených v Žádosti a 
prostřednictvím zprávy EAS. Účastníkům, kterým byl navýšen počet bodů Eligibility z nuly na 
nenulovou hodnotu, budou po tomto navýšení k dispozici všechny informace zaslané 
prostřednictvím EAS z doby, kdy kvůli nulovému počtu bodů Eligibility neměli tyto informace 
přístupné. 

Účastníkovi aukce, který nepodá v prvním Aukčním kole Nabídku, popřípadě Účastníkovi 
aukce, který bude vyřazen z průběhu Aukce dle kapitoly 6 Aukčního řádu, bude zcela zamezen 
přístup k EAS včetně přístupu ke všem výše uvedeným informacím.  
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5 ROZDĚLENÍ KMITOČTŮ  
Vítězům aukce konkrétních Aukčních bloků budou přiděleny kmitočtové úseky definované 
v kapitole 6 Vyhlášení. Pro maximální efektivitu rozdělení zbývajících kmitočtů Úřad připouští 
možnost, aby se Vítězové aukce, dohodli na přiřazení abstraktních Aukčních bloků 
k jednotlivým konkrétním úsekům rádiových kmitočtů definovaných v rámci předmětu 
výběrového řízení v kapitole 6 Vyhlášení. 

Rozdělení úseků rádiových kmitočtů v jednotlivých kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400-
3600 MHz ovšem musí zohledňovat pravidlo celistvosti kmitočtových přídělů, pokud je toto 
pravidlo v daném kmitočtovém pásmu objektivně možné. V maximální objektivně možné míře 
by měla být zachována kontinuita spektra přiděleného jednotlivým Držitelům přídělů v daném 
kmitočtovém pásmu.  

Procedura rozdělení kmitočtových úseků, která vychází ze zásady otevřenosti, 
transparentnosti a nediskriminace, bude realizována podle následujících pravidel: 

1. Vítězům aukce bude dána příležitost dohodnout se mezi sebou ve lhůtě 1 měsíc od 
ukončení Aukční fáze na rozdělení úseků rádiového spektra, které jsou předmětem 
výběrového řízení, nebo na rozdělení úseků rádiového spektra, které jsou předmětem 
výběrového řízení v rámci jednoho kmitočtového pásma. Takováto dohoda musí být 
učiněna všemi Vítězi aukce, kteří získali Aukční bloky v příslušném kmitočtovém 
pásmu svobodně a pouze s cílem účelně rozdělit úseky rádiových kmitočtů. Úřadu 
musí být na základě tohoto jednání ve výše stanovené lhůtě předložena dohoda o 
rozdělení všech kmitočtových úseků nabízených v tomto výběrovém řízení 
(s výjimkou úseků odpovídajících rozsahu abstraktních Aukčních bloků, které 
v Aukční fázi nezískal žádný Účastník aukce, které musí být vždy umístěny na dolní 
hranici kmitočtového pásma) a to samostatně pro všechna kmitočtová pásma, která 
bude písemně potvrzena všemi Vítězi aukce; 

2. Úřad bude akceptovat dohody všech Vítězů aukce nebo dohody všech Vítězů aukce 
v jednotlivých kmitočtových pásmech, pokud bude zřejmé, že navržené rozdělení 
kmitočtů není v rozporu s principem celistvosti definovaným v druhém odstavci této 
kapitoly 5 Aukčního řádu; 

3. Pokud nebude Úřadu ve lhůtě uvedené v odstavci 1 předložena pro některé 
kmitočtové pásmo dohoda všech držitelů bloků o rozdělení úseků rádiových kmitočtů 
splňujících podmínky dle předchozího bodu, budou kmitočtové úseky v pásmu 
nepokrytém dohodou rozděleny takto: 

a) rozdělení kmitočtů v pásmu 700 MHz bude provedeno následovně: 

• o pořadí kmitočtových úseků bude rozhodnuto losem, který určí pořadí přídělů 
jednotlivých Vítězů aukce v pásmu 700 MHz, popř. umístění neprodaných kmitočtů. 
Budou však respektovány dílčí dohody operátorů o umístění v sousedících blocích, 
byť o konkrétním umístění těchto bloků rozhodne los. 
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b) rozdělení kmitočtů v pásmu 3400–3600 MHz bude provedeno následovně: 

• nejprve budou přiřazeny Aukční bloky, jejichž držitelem se nestal žádný Účastník 
aukce. Tyto kmitočtové úseky budou seřazeny na počátek kmitočtového pásma od 
kmitočtu 3400 MHz; 

• následně bude přiřazen souvislý kmitočtový úsek Vítěze aukce u Aukčního bloku 
B1, který současně není držitelem přídělu radiových kmitočtů v pásmu 3600-3800 
MHz. Pokud budou takoví Vítězové aukce dva, rozhodne o jejich pořadí los; 

• následně bude přiřazen souvislý kmitočtový úsek Vítěze aukce u Aukčních bloků 
B2, který současně není držitelem přídělu radiových kmitočtů v pásmu 3600-3800 
MHz. Pokud bude takových Vítězů aukce více, rozhodne o jejich pořadí los; 

• v následném kroku budou postupně přiřazeny zbývající kmitočtové úseky 
jednotlivých Vítězů aukce. Pořadí umístění těchto kmitočtových úseků bude určeno 
losem.  
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6 VYŘAZENÍ ŽADATELE V PRŮBĚHU AUKCE 
V průběhu Aukce může být Žadatel vyřazen z další účasti na Výběrovém řízení dle podmínek 
uvedených v kapitole 9 a v kapitole 12 Vyhlášení. 

Pokud je tento Účastník aukce vyřazen v průběhu Aukční fáze, může Úřad podle svého 
uvážení buď pokračovat v Aukční fázi bez účasti vyřazeného Žadatele, rozhodnout o 
opakování Aukční fáze v souladu s kapitolou 4.2 Aukčního řádu, nebo rozhodnout o zrušení 
výběrového řízení v souladu s kapitolou 13 Vyhlášení. V případě, že Úřad rozhodne o 
pokračování v Aukční fázi a Účastník aukce je současně v posledním uzavřeném Aukčním 
kole Držitelem nejvyšší nabídky u některého z Aukčních bloků, potom u těchto Aukčních bloků 
dojde k automatickému Stažení nejvyšší nabídky, bez ohledu na to, zda Účastník aukce již 
využil všechny své možnosti Stažení nejvyšší nabídky, a v dalším Aukčním kole je 
postupováno obdobně, jako by došlo ke Stažení nejvyšší nabídky dle postupu definovaného 
v kapitole 4.4.6 Aukčního řádu.  

Pokud dojde k vyřazení v průběhu Rozdělení kmitočtů, potom Úřad rozhodne o dalším postupu 
s tím, že může podle svého uvážení nařídit buď pokračovat v Rozdělení kmitočtů bez účasti 
vyřazeného Žadatele, nebo rozhodnout o opakování Aukční fáze v souladu s kapitolou 4.2 
Aukčního řádu, a to zejména pokud je takto vyřazený Žadatel Vítězem aukce, nebo rozhodnout 
až o zrušení výběrového řízení v souladu s kapitolou 13 Vyhlášení. 

V případě, že by Úřad rozhodl o opakování Aukční fáze v souladu s kapitolou 4.2 Aukčního 
řádu, vyřazený Účastník aukce vždy ztrácí možnost účastnit se takového opakování.  



Příloha č.1 Telekomunikačního věstníku č. 8/2020, str. 793

  Aukční řád 

Vyhlášení výběrového řízení – Příloha 3  Stránka 24 

7 UKONČENÍ AUKCE 
O ukončení Aukce a o rozdělení rádiových kmitočtů Vítězům aukce získaných v rámci Aukce 
bude Úřad informovat všechny Žadatele formou zveřejnění oznámení o ukončení Aukce. Toto 
oznámení Úřad rovněž doručí i všem Žadatelům.  

Toto oznámení bude obsahovat následující informace: 

a) identifikace vítězných Žadatelů; 

b) identifikace úseků rádiového spektra, které získali jednotliví Žadatelé v rámci 
jednotlivých kmitočtových pásem; 

c) ceny za všechny získané úseky kmitočtů rádiového spektra přidělené na základě 
tohoto výběrového řízení; 

d) výčet úseků kmitočtů rádiového spektra, u kterých nedošlo k přidělení; 

e) výčet Žadatelů, kteří se o rádiové kmitočty ucházeli neúspěšně. 
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1 BÍLÁ MÍSTA 

ID Obec Okres 

595217 Baliny Žďár nad Sázavou 

576093 Bartošovice v Orlických horách Rychnov nad Kněžnou 

505391 Bělá u Jevíčka Svitavy 

581321 Běleč Brno-venkov 

576981 Benecko Semily 

530743 Bílkovice Benešov 

561401 Blatce Česká Lípa 

536253 Bohdalovice Český Krumlov 

595314 Borač Brno-venkov 

539970 Borotice Příbram 

567078 Brandov Most 

572250 Březinky Svitavy 

577898 Březiny Svitavy 

589331 Březsko Prostějov 

555894 Budětice Klatovy 

511935 Bukovec Frýdek-Místek 

581461 Býkovice Blansko 

569607 Býkov-Láryšov Bruntál 

552003 Čaková Bruntál 

579106 Čermná Trutnov 

563722 Černýšovice Tábor 

567108 Český Jiřetín Most 

534030 Čestín Kutná Hora 

578568 Čmelíny Plzeň-jih 

581518 Deštná Blansko 

551864 Dívčí Hrad Bruntál 
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ID Obec Okres 

551708 Dlouhá Stráň Bruntál 

562408 Dobkovice Děčín 

531570 Dobřeň Mělník 

540129 Dolní Hbity Příbram 

531987 Dolní Zimoř Mělník 

563048 Domašín Chomutov 

585203 Držková Zlín 

537144 Dvory Prachatice 

564834 Evaň Litoměřice 

531162 Felbabka Beroun 

542679 Halenkov Vsetín 

578240 Hamry Klatovy 

572284 Hartinkov Svitavy 

568562 Heřmanice u Oder Nový Jičín 

562483 Heřmanov Děčín 

564052 Hlavice Liberec 

566390 Hlince Plzeň-sever 

551872 Hlinka Bruntál 

564842 Hlinná Litoměřice 

561584 Holany Česká Lípa 

597341 Holčovice Bruntál 

577111 Holenice Semily 

567973 Homole u Panny Ústí nad Labem 

542687 Horní Bečva Vsetín 

553662 Horní Kamenice Domažlice 

548243 Horní Paseka Havlíčkův Brod 

564079 Horní Řasnice Liberec 
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ID Obec Okres 

513695 Horní Smržov Blansko 

547972 Hrádek Ústí nad Orlicí 

555177 Hradiště Karlovy Vary 

598232 Hrčava Frýdek-Místek 

562513 Hřensko Děčín 

559849 Hůrky Rokycany 

542784 Huslenky Vsetín 

542814 Hutisko-Solanec Vsetín 

556343 Chlistov Klatovy 

561614 Chlum Česká Lípa 

540307 Chlumy Plzeň-jih 

535923 Chocnějovice Mladá Boleslav 

578126 Chrastavec Svitavy 

558974 Chříč Plzeň-sever 

577162 Jablonec nad Jizerou Semily 

530395 Janská Děčín 

595748 Javorek Žďár nad Sázavou 

536148 Javorník Jeseník 

540391 Jesenice Příbram 

577171 Jesenný Semily 

577189 Jestřabí v Krkonoších Semily 

562556 Jetřichovice Děčín 

536521 Jindřichov Šumperk 

597457 Jiříkov Bruntál 

579378 Jívka Trutnov 

511587 Josefov Sokolov 

577201 Kacanovy Semily 
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ID Obec Okres 

563111 Kalek Chomutov 

598631 Kamenný Malíkov Jindřichův Hradec 

531316 Karlštejn Beroun 

542946 Kateřinice Vsetín 

577227 Klokočí Semily 

581721 Kněževes Blansko 

534901 Kokořín Mělník 

595861 Koroužné Žďár nad Sázavou 

507458 Košařiska Frýdek-Místek 

571971 Kováň Mladá Boleslav 

578177 Kovčín Klatovy 

565369 Krakovec Rakovník 

549673 Krásná Frýdek-Místek 

595896 Krásné Žďár nad Sázavou 

578045 Krásný Les Karlovy Vary 

597511 Krasov Bruntál 

569372 Krchleby Šumperk 

561738 Krompach Česká Lípa 

563315 Kryštofovy Hamry Chomutov 

559105 Křelovice Plzeň-sever 

546330 Kunratice Děčín 

595993 Kuřimské Jestřabí Brno-venkov 

562645 Kytlice Děčín 

542008 Lašovice Rakovník 

592340 Lopeník Uherské Hradiště 

581992 Lubě Blansko 

596078 Lubné Brno-venkov 
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ID Obec Okres 

594385 Lubnice Znojmo 

585441 Ludkovice Zlín 

589705 Ludmírov Prostějov 

551996 Ludvíkov Bruntál 

514161 Luka Česká Lípa 

544469 Malá Bystřice Vsetín 

579505 Malá Úpa Trutnov 

568104 Malečov Ústí nad Labem 

536296 Malšín Český Krumlov 

563226 Měděnec Chomutov 

529575 Medonosy Mělník 

536415 Měkynec Strakonice 

578380 Městečko Trnávka Svitavy 

553921 Mezholezy (dříve okres Domažlice) Domažlice 

569381 Mírov Šumperk 

559237 Mladotice Plzeň-sever 

558079 Mohelnice Plzeň-jih 

565822 Mohelnice nad Jizerou Mladá Boleslav 

556726 Mokrosuky Klatovy 

596159 Moravecké Pavlovice Žďár nad Sázavou 

598445 Morávka Frýdek-Místek 

596175 Nedvědice Brno-venkov 

583464 Nelepeč-Žernůvka Brno-venkov 

571121 Niměřice Mladá Boleslav 

546593 Nová Ves Liberec 

560561 Nová Ves Sokolov 

596264 Nový Jimramov Žďár nad Sázavou 
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ID Obec Okres 

507091 Nýdek Frýdek-Místek 

582123 Ochoz u Tišnova Brno-venkov 

560588 Oloví Sokolov 

576611 Osečnice Rychnov nad Kněžnou 

540544 Oskava Šumperk 

566993 Ostrovec-Lhotka Rokycany 

541681 Ošelín Tachov 

598241 Pětikozly Mladá Boleslav 

551848 Petrovice Bruntál 

534323 Petrovice II Kutná Hora 

538817 Podhradí Cheb 

551686 Podmokly Klatovy 

578550 Pohledy Svitavy 

532649 Popovice Benešov 

561509 Probulov Písek 

544698 Prostřední Bečva Vsetín 

542288 Pustověty Rakovník 

574333 Radkov Svitavy 

588920 Rajnochovice Kroměříž 

577448 Rakousy Semily 

557021 Rejštejn Klatovy 

513709 Roubanina Blansko 

560618 Rovná Sokolov 

545775 Rožmitál na Šumavě Český Krumlov 

578703 Rudná Svitavy 

597775 Rusín Bruntál 

587818 Růžená Jihlava 
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ID Obec Okres 

554189 Rybník Domažlice 

546186 Ryjice Ústí nad Labem 

564397 Rynoltice Liberec 

554103 Řídeč Olomouc 

596698 Řikonín Brno-venkov 

534374 Samopše Kutná Hora 

545295 Skalička Brno-venkov 

596752 Skorotice Žďár nad Sázavou 

549894 Skryje Brno-venkov 

541311 Smolotely Příbram 

596795 Spělkov Žďár nad Sázavou 

554260 Srbice Domažlice 

555550 Stanovice Karlovy Vary 

546925 Stebno Ústí nad Labem 

571881 Strážiště Mladá Boleslav 

582379 Strhaře Brno-venkov 

531804 Svatý Jan pod Skalou Beroun 

573256 Šárovcova Lhota Jičín 

583944 Šerkovice Brno-venkov 

582492 Štěchov Blansko 

546267 Tuhaň Česká Lípa 

551821 Tvrdkov Bruntál 

549908 Újezd u Tišnova Brno-venkov 

584070 Úsuší Brno-venkov 

544949 Valašská Bystřice Vsetín 

553026 Valašská Senice Vsetín 

539481 Valy Cheb 
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ID Obec Okres 

592773 Vápenice Uherské Hradiště 

572454 Vápenný Podol Chrudim 

545163 Velké Karlovice Vsetín 

562203 Velký Valtinov Česká Lípa 

554146 Vernířovice Šumperk 

577642 Veselá Semily 

595063 Vevčice Znojmo 

597040 Věžná Žďár nad Sázavou 

588148 Věžnička Jihlava 

577651 Víchová nad Jizerou Semily 

577669 Vítkovice Semily 

585963 Vlčková Zlín 

555738 Vojkovice Karlovy Vary 

539856 Všenory Praha-západ 

592838 Vyškovec Uherské Hradiště 

581208 Záchlumí Ústí nad Orlicí 

542610 Zbečno Rakovník 

564541 Zdislava Liberec 

576948 Zdobnice Rychnov nad Kněžnou 

592854 Zlámanec Uherské Hradiště 

536873 Zvotoky Strakonice 

514195 Ždírec Česká Lípa 

592871 Žítková Uherské Hradiště 

572641 Žumberk Chrudim 
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2 SILNIČNÍ KORIDORY TEN-T 

D0 (Pražský okruh) 

Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

00.01 Praha-Satalice–Praha-Běchovice 3,5  

00.02 Praha-Běchovice–D1 12,6 1 

00.03 D1–Vestec 8,8  

00.04 Vestec–Praha-Lahovice 8,3  

00.05 Praha-Lahovice–Praha-Slivenec 6,0  

00.06 Praha-Slivenec–Praha-Třebonice 7,4  

00.07 Praha-Třebonice–Praha-Řepy 3,3  

00.08 Praha-Řepy–Praha-Ruzyně 2,5  

00.09 Praha-Ruzyně–Praha-Suchdol 9,4 1 

00.10 Praha-Suchdol–Praha-Březiněves 6,7 1 

00.11 Praha-Březiněves–Praha-Satalice 13,2 1 

 

D1 (Praha – Jihlava – Brno – Vyškov – Kroměříž – Přerov – Lipník nad Bečvou – 
Ostrava – Polsko) 

Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

01.01 Praha-Spořilov–Čestlice 8,2  

01.02 Čestlice–Mirošovice 13,1  

01.03 Mirošovice–Šternov 20,2  

01.04 Šternov–Soutice 15,0  

01.05 Soutice–Loket 10,0  

01.06 Loket–Hořice 8,5  

01.07 Hořice–Humpolec 16,4  

01.08 Humpolec–Pávov 20,7  

 

1 Úsek ve výstavbě nebo v přípravě, pro povinnost pokrytí se uplatní pravidla dle kap. 7.5.1 
Vyhlášení. 
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Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

01.09 Pávov–Měřín 22,5  

01.10 Měřín–Velká Bíteš 28,3  

01.11 Velká Bíteš–Brno-západ 27,7  

01.12 Brno-západ–Brno-jih 6,2  

01.13 Brno-jih–Holubice 14,4  

01.14 Holubice–Vyškov 18,6  

01.15 Vyškov–Mořice 16,1  

01.16 Mořice–Kroměříž-východ 15,1  

01.17 Kroměříž-východ–Říkovice 11,3  

01.18 Říkovice–Přerov 10,1 1 

01.19 Přerov–Lipník nad Bečvou 14,3 1 

01.20 Lipník nad Bečvou–Bělotín 15,4  

01.21 Bělotín–Hladké Životice 18,1  

01.22 Hladké Životice–Bílovec 11,7  

01.23 Bílovec–Ostrava-Rudná 11,7  

01.24 Ostrava-Rudná–Hrušov 8,5  

01.25 Hrušov–státní hranice CZ/PL 14,8  

 

D2 (Brno – Břeclav – Slovensko) 

Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

02.01 Brno-jih–Bučina 11,7  

02.02 Bučina–Hustopeče 13,1  

02.03 Hustopeče–Břeclav 23,8  

02.04 Břeclav–státní hranice CZ/SK 12,2  
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D3 (Praha – Tábor – České Budějovice – Rakousko) 

Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

03.01 Jesenice–Jílové u Prahy 9,5 1 

03.02 Jílové u Prahy–Hoštěradice 4,5 1 

03.03 Hoštěradice–Václavice 11,3 1 

03.04 Václavice–Voračice 16,7 1 

03.05 Voračice–Mezno 18,4 1 

03.06 Mezno–Tábor 12,1  

03.07 Tábor–Soběslav 16,3  

03.08 Soběslav–Bošilec 13,8  

03.09 Bošilec–Úsilné 22,0 1 

03.10 Úsilné–Dolní Třebonín 19,8 1 

03.11 Dolní Třebonín–Kaplice-nádraží 8,5 1 

03.12 Kaplice-nádraží–státní hranice CZ/AT 15,5 1 

 

D5 (Praha – Plzeň – Německo) 

Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

05.01 Praha-Třebonice–Vráž 13,4  

05.02 Vráž–Bavoryně 15,3  

05.03 Bavoryně–Mýto 21,5  

05.04 Mýto–Svojkovice 56,0  

05.05 Svojkovice–Klabava 8,2  

05.06 Klabava–Ejpovice 3,7  

05.07 Ejpovice–Sulkov (Líně) 20,4  

05.08 Sulkov (Líně)–Benešovice 29,4  

05.09 Benešovice–Rozvadov 25,4  

05.10 Rozvadov–státní hranice CZ/DE 7,9  

 



Příloha č.1 Telekomunikačního věstníku č. 8/2020, str. 806

  Tabulky pro plnění rozvojových kritérií a závazků PPDR 

 

Vyhlášení výběrového řízení – Příloha 4 Strana 12 

D6, I/6 (Praha – Karlovy Vary – Cheb – Německo) 

Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

06.01 Praha-Řepy–Pavlov 10,4  

06.02 Pavlov–Velká Dobrá 5,7  

06.03 Velká Dobrá–Kamenné Žehrovice 6,4  

06.04 Kamenné Žehrovice–Kačice 3,3  

06.05 Kačice–Nové Strašecí 6,5  

06.06 Nové Strašecí–Řevničov 9,8 1 

06.07 Řevničov–Petrohrad 20,8 1 

06.08 Petrohrad–Lubenec 12,1 1 

06.09 Lubenec-obchvat 4,9 1 

06.10 Lubenec–Bošov 4,1  

06.11 Bošov–Knínice 7,9 1 

06.12 Knínice–Olšová Vrata 14,3 1 

06.13 Olšová Vrata–Karlovy Vary 8,0 1 

06.14 Karlovy Vary–Jenišov 8,9 I/6 

06.15 Jenišov–Sokolov 11,9  

06.16 Sokolov–Cheb 17,4  

06.17 Cheb-obchvat, 2. etapa 7,1  

06.18 Cheb-obchvat, 1. etapa 8,9 I/6 

06.19 Cheb–státní hranice CZ/D 9,0 I/6 

 

D8 (Praha – Ústí nad Labem – Německo) 

Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

08.01 Praha-Březiněves–Zdiby 2,3  

08.02 Zdiby–Úžice 9,6  

08.03 Úžice–Nová Ves 8,9  

08.04 Nová Ves–Doksany 16,4  
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Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

08.05 Doksany–Lovosice 13,4  

08.06 Lovosice–Řehlovice 16,4  

08.07 Řehlovice–Trmice 4,2  

08.08 Trmice–státní hranice CZ/D 23,3  

 

D10, I/10 (Praha – Mladá Boleslav – Turnov) 

Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

10.01 Praha-Satalice–Stará Boleslav 13,9  

10.02 Stará Boleslav–Tuřice 6,0  

10.03 Tuřice–Benátky nad Jizerou 6,5  

10.04 Benátky nad Jizerou–Brodce 5,4  

10.05 Brodce–Bezděčín 7,6  

10.06 Bezděčín–Chudoplesy 8,6  

10.07 Chudoplesy–Březina 14,0  

10.08 Březina–Svijany 3,9  

10.09 Svijany–Příšovice 2,1  

10.10 Příšovice–Ohrazenice 1,7  

10.11 MÚK Ohrazenice 1,2  

10.12 Ohrazenice–Turnov 0,9 I/10 

 

D11 (Praha – Hradec Králové – Trutnov – Polsko) 

Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

11.01 Praha-Horní Počernice–Jirny 8,3  

11.02 Jirny–Třebestovice 18,4  

11.03 Třebestovice–Libice nad Cidlinou 15,3  

11.04 Libice nad Cidlinou–Chýšť 26,0  

11.05 Chýšť–Hradec Králové 22,8  
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Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

11.06 Hradec Králové–Smiřice 15,5 1 

11.07 Smiřice–Jaroměř 7,2 1 

11.08 Jaroměř–Trutnov 19,6 1 

11.09 Trutnov–státní hranice CZ/PL 21,3 1 

 

D35, I/35 (Polsko – Liberec – Jičín – Hradec Králové – Svitavy – Mohelnice – Olomouc 
– Lipník nad Bečvou) 

Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

35.01 státní hranice CZ/PL–Bílý Kostel n. Nisou 9,8 I/35 

35.02 Bílý Kostel nad Nisou–Liberec-Doubí 12,8 I/35 

35.03 Liberec-Doubí–Ohrazenice 15,8 I/35 

35.04 Ohrazenice–Úliblice 32,1 I/351 

35.05 Úliblice-obchvat 1,6 1 

35.06 Úliblice–Hořice 16,4 1 

35.07 Hořice–Plotiště 18,3 1 

35.08 Sedlice–Opatovice 4,3  

35.09 Opatovice–Časy 12,6 1 

35.10 Časy–Ostrov 14,7 1 

35.11 Ostrov–Vysoké Mýto 7,0 1 

35.12 Vysoké Mýto–Litomyšl 16,7 1 

35.13 Litomyšl–Opatovec 18,9 1 

35.14 Opatovec–Mohelnice 37,6 1 

35.15 Mohelnice–Křelov 26,2  

35.16 Křelov–Slavonín, 2. etapa 3,3 1 

35.17 Křelov–Slavonín, 1. etapa 2,8  

35.18 Slavonín–Přáslavice 14,7  

35.19 Přáslavice–Velký Újezd 8,1  
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Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

35.20 Velký Újezd–Lipník nad Bečvou 7,4  

 

D43 (Brno – Moravská Třebová) 

Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

43.01 Troubsko–Kuřim 18,4 1 

43.02 Kuřim–Černá Hora 14,8 1 

43.03 Černá Hora–Svitávka 5,3 1 

43.04 Svitávka–Jevíčko 19,1 1 

43.05 Jevíčko–Staré Město 20,6 1 

 

D48, I/48 (Bělotín – Frýdek-Místek – Český Těšín – Polsko) 

Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

48.01 Bělotín-přivaděč + obchvat 3,2  

48.02 Bělotín–Rybí 17,4 1 

48.03 Rybí–Rychaltice 11,5 1 

48.04 Rychaltice–Frýdek-Místek 7,1  

48.05 Frýdek-Místek-obchvat 8,6 1 

48.06 Frýdek-Místek–Žukov 20,4  

48.07 Žukov–státní hranice CZ/PL 5,1 I/48 

 

D49, I/49 (Hulín – Zlín – Slovensko) 

Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

49.01 Hulín–Fryšták 17,3 1 

49.02 Fryšták–Lípa 14,8 1 

49.03 Lípa–Vizovice 3,0 1 
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Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

49.04 Vizovice–Pozděchov 10,4 1 2 

49.05 Pozděchov–Horní Lideč 8,7 1 2 

49.06 Horní Lideč–státní hranice CZ/SK 5,5 1  2 

 

D52, I/52 (Brno – Pohořelice – Mikulov – Rakousko) 

Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

52.01 Modřice–Rajhrad 3,5 I/52 

52.02 Rajhrad–Pohořelice 16,5  

52.03 Pohořelice–Nové Mlýny 8,9 I/52, 3 

52.04 Přechod VN Nové Mlýny 3,5 I/52, 3 

52.05 Nové Mlýny–Bavory 6,1 I/52, 3 

52.06 Mikulov–státní hranice CZ/AT 4,6 I/52, 3 

 

D55, I/55 (Olomouc – Přerov – Hulín – Břeclav) 

Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

55.01 Olomouc-Holice–Vsisko 1,2 I/55 

55.02 Vsisko–Přerov 13,5 1 

55.03 Hulín–Hulín-východ 2,7  

55.04 Hulín–Skalka 10,8  

55.05 Otrokovice-SV obchvat 3,0  

55.06 Otrokovice-JV obchvat 3,1 1 

55.07 Napajedla–Staré Město 16,3 1 

55.08 Staré Město–Bzenec 12,9 1 

 
2 Povinnost pokrytí platí pro dálnici, případně pro odpovídající úsek nově vybudované silnice 1. třídy, 
pokud budou uvedené úseky vybudovány pouze v polovičním profilu 
3 Povinnost pokrytí platí pro silnici 1. třídy I/52 a po jejich vybudování přechází na shodné úseky dál-
nice D52 
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Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

55.09 Bzenec–Rohatec 14,0 1 

55.10 Rohatec–Lužice 11,5 1 

55.11 Lužice–Břeclav 12,0 1 

 

I/68 a I/11 (D48 – Třinec – Jablunkov – Slovensko) 

Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

68.01 D48–Třinec-Nebory 5,4 1 

 

Ozn. Úsek Délka [km] Pozn. 

11.10 Třinec-Nebory–Bystřice 11,5  

11.11 Bystřice–státní hranice CZ/SK 16,4  
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3 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY TEN-T 

3.1 Hlavní železniční koridory 

010 (Kolín – Česká Třebová) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

010.01 Kolín 62  

010.02 Záboří nad Labem 74  

010.03 Řečany nad Labem 84  

010.04 Přelouč 91  

010.05 Pardubice hl.n. 104  

010.06 Kostěnice 114  

010.07 Moravany 118  

010.08 Uhersko 123  

010.09 Zámrsk 130  

010.10 Choceň 139  

010.11 Ústí nad Orlicí 154  

010.12 Dlouhá Třebová 159  

010.13 Česká Třebová 164  

 

011 (Praha – Kolín) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

011.01A Praha-Masarykovo n. 0  

011.02 Praha-Libeň 5  

 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

011.01 Praha hl.n. 0  

011.02 Praha-Libeň 5  

011.03 Praha-Běchovice 13  

011.04 Úvaly 23  



Příloha č.1 Telekomunikačního věstníku č. 8/2020, str. 813

  Tabulky pro plnění rozvojových kritérií a závazků PPDR 

 

Vyhlášení výběrového řízení – Příloha 4 Strana 19 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

011.05 Český Brod 34  

011.06 Poříčany 40  

011.07 Pečky 48  

011.08 Velim 55  

011.09 Kolín 62  

 

090 (Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem – Děčín) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

090.01 Kralupy nad Vltavou 0  

090.02 Nelahozeves 5  

090.03 Vraňany 13  

090.04 Dolní Beřkovice 21  

090.05 Hněvice 30  

090.06 Roudnice nad Labem 39  

090.07 Hrobce 44  

090.08 Bohušovice nad Ohří 51  

090.09 Lovosice 57  

090.10 Prackovice nad Labem 66  

090.11 Ústí nad Labem hl.n. 79  

090.12 Povrly 88  

090.13 Děčín hl.n. 102  

 

091 (Praha – Kralupy nad Vltavou) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

091.01 Praha-Masarykovo n. 0  

091.02 Roztoky u Prahy 12  

091.03 Libčice nad Vltavou 21  
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Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

091.04 Kralupy nad Vltavou 27  

 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

091.01A Praha hl.n. 0  

091.01B Praha-Holešovice 4  

091.01C Praha-Bubeneč výhybna 5  

 

098 (Děčín – Bad Schandau) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

098.01 Děčín hl.n. 0  

098.02 Děčín-Prostřední Žleb 4  

098.03 Dolní Žleb 10  

098.04H Děčín-státní hranice 12  

 

170 (Beroun – Plzeň – Cheb) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

170.01 Beroun 0  

170.02 Zdice 9  

170.03 Hořovice 19  

170.04 Kařízek 33  

170.05 Holoubkov 39  

170.06 Rokycany 48  

170.07 Plzeň hl.n. 65  

170.08 Plzeň-Křimice 71  

170.09 Kozolupy 76  

170.10 Pňovany 88  

170.11 Vranov u Stříbra 94  
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Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

170.12 Stříbro 98  

170.13 Milíkov 103  

170.14 Svojšín 107  

170.15 Ošelín 113  

170.16 Pavlovice 120  

170.17 Brod nad Tichou 125  

170.18 Planá u Mariánských Lázní 129  

170.19 Chodová Planá 134  

170.20 Mariánské Lázně 141  

170.21 Valy u Mariánských Lázní 144  

170.22 Lázně Kynžvart 148  

170.23 Dolní Žandov 154  

170.24 Lipová u Chebu 161  

170.25 Cheb 171  

 

171 (Praha – Beroun) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

171.01 Praha hl.n. 0  

171.02 Praha-Smíchov 4  

171.03 Praha-Radotín 13  

171.04 Dobřichovice 23  

171.05 Řevnice 27  

171.06 Zadní Třebaň 30  

171.07 Karlštejn 33  

171.08 Beroun 43  
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179 (Cheb – Marktredwitz) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

179.01 Cheb 0  

179.01H Cheb-státní hranice CZ/D 11  

 

196 (České Budějovice – Summerau) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

196.01 České Budějovice 0  

196.02 Včelná 8  

196.03 Kamenný Újezd u Českých Budějovic 14  

196.04 Holkov 21  

196.05 Velešín 26  

196.06 Kaplice 33  

196.07 Omlenice 40  

196.08 Rybník 50  

196.09 Horní Dvořiště 57  

196.09H Horní Dvořiště-státní hranice CZ/AT 58  

 

220 (Benešov u Prahy – České Budějovice) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

220.01 Benešov u Prahy 49  

220.02 Olbramovice 64  

220.03 Heřmaničky 73  

220.04 Ješetice 78  

220.05 Střezimíř 82  

220.06 Sudoměřice u Tábora 89  

220.07 Chotoviny 94  

220.08 Tábor 103  
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Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

220.09 Planá nad Lužnicí 110  

220.10 Roudná 117  

220.11 Soběslav 123  

220.12 Veselí nad Lužnicí 130  

220.13 Horusice 136  

220.14 Dynín 140  

220.15 Ševětín 147  

220.16 Chotýčany 151  

220.17 Hluboká nad Vltavou-Zámostí 159  

220.18 České Budějovice 169  

 

221 (Praha – Benešov u Prahy) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

221.01 Praha hl.n. 0  

221.02 Praha-Vršovice 3  

221.03 Praha-Hostivař 10  

221.04 Praha-Uhříněves 14  

221.05 Říčany 20  

221.06 Strančice 26  

221.07 Senohraby 34  

221.08 Čerčany 40  

221.09 Benešov u Prahy 49  

 

250 (Havlíčkův Brod – Brno – Kúty) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

250.15 Brno hl.n. 121  

250.16 Brno-Horní Heršpice 124  
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Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

250.17 Modřice 128  

250.18 Hrušovany u Brna 138  

250.19 Vranovice 146  

250.20 Šakvice 155  

250.21 Zaječí 161  

250.22 Podivín 169  

250.23 Břeclav 180  

250.24 Lanžhot 188  

250.24H Lanžhot-státní hranice CZ/SK 191  

 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

250.23 Břeclav 0  

250.23H Břeclav-státní hranice CZ/AT 5  

 

260 (Česká Třebová – Brno) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

260.01 Česká Třebová 0  

260.02 Opatov 10  

260.03 Svitavy 17  

260.04 Březová nad Svitavou 34  

260.05 Letovice 44  

260.06 Skalice nad Svitavou 53  

260.07 Rájec-Jestřebí 62  

260.08 Blansko 69  

260.09 Adamov 76  

260.10 Brno-Maloměřice 87  

260.11 Brno hl.n. 91  
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270 (Česká Třebová – Přerov – Bohumín) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

270.01 Česká Třebová 0  

270.02 Třebovice v Čechách 6  

270.03 Rudoltice v Čechách 14  

270.04 Zábřeh na Moravě 40  

270.05 Lukavice na Moravě 46  

270.06 Mohelnice 52  

270.07 Moravičany 55  

270.08 Červenka 65  

270.09 Štěpánov 76  

270.10 Olomouc hl.n. 86  

270.11 Grygov 93  

270.12 Brodek u Přerova 99  

270.13 Přerov 108  

270.14 Prosenice 116  

270.15 Lipník nad Bečvou 123  

270.16 Drahotuše 132  

270.17 Hranice na Moravě 137  

270.18 Polom 147  

270.19 Suchdol nad Odrou 158  

270.20 Studénka 170  

270.21 Jistebník 178  

270.22 Ostrava-Svinov 187  

270.23 Ostrava hl.n. 192  

270.24 Bohumín 200  
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280 (Hranice na Moravě – Střelná) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

280.01 Hranice na Moravě 0  

280.02 Hranice na Moravě město 7  

280.03 Hustopeče nad Bečvou 16  

280.04 Lhotka nad Bečvou 22  

280.05 Valašské Meziříčí 26  

280.06 Jablůnka 39  

280.07 Vsetín 45  

280.08 Valašská Polanka 54  

280.09 Horní Lideč 63  

280.09H Horní Lideč-státní hranice CZ/SK 69  

 

320 (Bohumín – Čadca)  

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

320.01 Bohumín 0  

320.02 Dětmarovice 8  

320.03 Karviná hl.n. 15  

320.04 Louky nad Olší 22  

320.05 Český Těšín 31  

320.06 Třinec 38  

320.07 Bystřice 45  

320.08 Návsí 51  

320.09 Mosty u Jablunkova 59  

320.09H Mosty u Jablunkova-státní hranice CZ/SK 62  
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326 (Dětmarovice – Petrovice u Karviné) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

326.01 Dětmarovice 0  

326.02 Petrovice u Karviné 6  

326.02H Petrovice u Karviné-státní hranice CZ/PL 8  

 

330 (Přerov – Břeclav) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

330.01 Přerov 0  

330.02 Říkovice 8  

330.03 Hulín 15  

330.04 Tlumačov 22  

330.05 Otrokovice 28  

330.06 Napajedla 34  

330.07 Huštěnovice 41  

330.08 Staré Město u Uherského Hradiště 46  

330.09 Nedakonice 52  

330.10 Moravský Písek 60  

330.11 Bzenec-přívoz 65  

330.12 Rohatec 73  

330.13 Hodonín 80  

330.14 Lužice 85  

330.15 Moravská Nová Ves 89  

330.16 Břeclav 100  
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3.2 Vedlejší železniční koridory 

024 (Ústí nad Orlicí – Štíty) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

024.01 Ústí nad Orlicí 0  

024.02 Lanšperk 7  

024.03 Letohrad 14  

024.04 Jablonné nad Orlicí 23  

024.05 Těchotín 29  

024.06 Lichkov 35  

 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

024.06 Lichkov 0  

024.06H Lichkov-státní hranice CZ/PL 2  

 

072 (Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

072.01 Lysá nad Labem 0  

072.02 Stará Boleslav 11  

072.03 Dřísy 16  

072.04 Všetaty 23  

072.05 Mělník 33  

072.06 Liběchov 41  

072.07 Štětí 47  

072.08 Hoštka 53  

072.09 Polepy 59  

072.10 Litoměřice-dolní nádraží 68  

072.11 Velké Žernoseky 74  

072.12 Sebuzín 85  
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Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

072.13 Ústí nad Labem-Střekov 94  

 

073 (Ústí nad Labem-Střekov – Děčín)  

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

073.01 Ústí nad Labem-Střekov 0  

073.02 Velké Březno 8  

073.03 Boletice nad Labem 18  

073.04 Děčín-východ 25  

073.05 Děčín hl.n. 28  

 

090 (Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem – Děčín) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

090.11 Ústí nad Labem hl.n. 0  

090.11A Ústí nad Labem-západ 2  

 

120 (Praha – Kladno – Lužná u Rakovníka – Rakovník) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

120.01 Praha-Masarykovo nádraží 0 4 

120.02 Praha-Bubny 2 4 

120.03 Praha-Dejvice 6 4 

120.04 Praha-Veleslavín 10 4 

120.05 Praha-Ruzyně 13 4 

120.05A Praha-Letiště 18 4 

 

 
4 Povinnost pokrytí se uplatní až po vybudování celého úseku Praha-Masarykovo nádraží – Praha-
Letiště 
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130 (Ústí nad Labem – Chomutov) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

130.01 Ústí nad Labem hl.n. 0  

130.02 Ústí nad Labem-západ 1  

130.03 Chabařovice 8  

130.04 Krupka-Bohosudov 12  

130.05 Teplice v Čechách 17  

130.06 Řetenice 19  

130.07 Oldřichov u Duchcova 22  

130.08 Bílina 34  

130.09 Most 46  

130.10 Třebušice 55  

130.11 Kyjice 62  

130.12 Chomutov 71  

 

131 (Ústí nad Labem – Úpořiny – Bílina) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

131.01 Ústí nad Labem hl.n. 0  

131.02 Ústí nad Labem-západ 1  

131.03 Řehlovice 10  

131.04 Úpořiny 18  

131.05 Ohníč 24  

131.06 Světec 27  

131.07 Bílina 30  

 

140 (Chomutov – Karlovy Vary – Cheb) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

140.01 Chomutov 0  
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Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

140.02 Kadaň-Prunéřov 13  

140.03 Klášterec nad Ohří 19  

140.04 Perštejn 26  

140.05 Stráž nad Ohří 32  

140.06 Vojkovice nad Ohří 38  

140.07 Ostrov nad Ohří 44  

140.08 Hájek 51  

140.09 Dalovice 56  

140.10 Karlovy Vary 59  

140.11 Chodov 70  

140.12 Nové Sedlo u Lokte 72  

140.13 Sokolov 82  

140.14 Citice 86  

140.15 Dasnice 92  

140.16 Kynšperk nad Ohří 97  

140.17 Tršnice 106  

140.18 Cheb 111  

 

180 (Plzeň – Domažlice – Furth im Wald) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

180.01 Plzeň hl.n. 0  

180.02 Vejprnice 8  

180.03 Nýřany 14  

180.04 Stod 26  

180.05 Holýšov 34  

180.06 Staňkov 40  

180.07 Blížejov 48  



Příloha č.1 Telekomunikačního věstníku č. 8/2020, str. 826

  Tabulky pro plnění rozvojových kritérií a závazků PPDR 

 

Vyhlášení výběrového řízení – Příloha 4 Strana 32 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

180.08 Domažlice 59  

180.09 Česká Kubice 70  

180.09H Česká Kubice-státní Hranice CZ/D 74  

 

190 (Plzeň – České Budějovice, Písek město – Protivín) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

190.01 Plzeň hl.n. 0  

190.02 Plzeň-Koterov 5  

190.03 Starý Plzenec 10  

190.04 Nezvěstice 16  

190.05 Blovice 23  

190.06 Ždírec u Plzně 28  

190.07 Nepomuk 34  

190.08 Pačejov 47  

190.09 Horažďovice-předměstí 59  

190.10 Střelské Hoštice 63  

190.11 Katovice 69  

190.12 Strakonice 76  

190.13 Čejtice 76  

190.14 Ražice 90  

190.15 Protivín 99  

190.16 Číčenice 106  

190.17 Dívčice 114  

190.18 Zliv 121  

190.19 Hluboká nad Vltavou 127  

190.20 České Budějovice 136  
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199 (České Budějovice – Gmünd NÖ) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

199.01 České Budějovice 0  

199.02 Nová Ves u Českých Budějovic 9  

199.03 Borovany 21  

199.04 Jílovice 27  

199.05 Nové Hrady 37  

199.06 České Velenice 50  

199.06H České Velenice-státní hranice CZ/AT 51  

 

230 (Kolín – Havlíčkův Brod) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

230.01 Kolín 0  

230.02 Kutná Hora hl.n. 11  

230.03 Čáslav 20  

230.04 Golčův Jeníkov 31  

230.05 Vlkaneč 41  

230.06 Leština u Světlé 46  

230.07 Světlá nad Sázavou 58  

230.08 Okrouhlice 65  

230.09 Havlíčkův Brod 74  

 

231 (Praha – Lysá nad Labem – Kolín) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

231.01 Praha-Masarykovo n. 0  

231.02 Praha-Vysočany 6  

231.03 Praha-Horní Počernice 15  

231.04 Mstětice 21  
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Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

231.05 Čelákovice 27  

231.06 Lysá nad Labem 35  

231.07 Kostomlaty nad Labem 44  

231.08 Nymburk hl.n. 50  

231.09 Poděbrady 57  

231.10 Libice nad Cidlinou 62  

231.11 Velký Osek 65  

231.12 Kolín 73  

 

250 (Havlíčkův Brod – Brno – Kúty) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

250.01 Havlíčkův Brod 0  

250.02 Pohled 8  

250.03 Přibyslav 16  

250.04 Sázava u Žďáru 25  

250.05 Žďár nad Sázavou 33  

250.06 Ostrov nad Oslavou 42  

250.07 Sklené nad Oslavou 51  

250.08 Křižanov 58  

250.09 Vlkov u Tišnova 70  

250.10 Řikonín 80  

250.11 Tišnov 89  

250.12 Kuřim 100  

250.13 Brno-Královo Pole 110  

250.14 Brno-Maloměřice 117  

250.15 Brno hl.n. 121  
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320 (Bohumín – Čadca) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

320.01 Bohumín 0  

320.01H Bohumín-státní hranice CZ/PL 4  

 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

320.05 Český Těšín 0  

320.05H Český Těšín-státní hranice CZ/PL 1  

 

321 (Opava východ – Ostrava – Český Těšín) 

Ozn. Úsek mezi žst. km Pozn. 

321.01 Ostrava-Svinov 28  

321.02 Ostrava-Vítkovice 36  

321.03 Ostrava-Kunčice 40  

321.04 Ostrava-Bartovice 44  

321.05 Havířov 50  

321.06 Albrechtice u Českého Těšína 58  

321.07 Český Těšín 69  
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4 MĚSTA NAD 50 000 OBYVATEL 

Kód obce Název Počet obyvatel5 

554782 Praha 1324277 

582786 Brno 381346 

554821 Ostrava 287968 

554791 Plzeň 174842 

563889 Liberec 104802 

500496 Olomouc 100663 

544256 České Budějovice 94463 

569810 Hradec Králové 92939 

554804 Ústí nad Labem 92716 

555134 Pardubice 91727 

585068 Zlín 74935 

555088 Havířov 71200 

532053 Kladno 69337 

567027 Most 66034 

505927 Opava 56450 

598003 Frýdek-Místek 55557 

598917 Karviná 52128 

586846 Jihlava 51216 

 

 
5 Zdroj: ČSÚ k 1. 1. 2020 
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5 HRANIČNÍ PŘECHODY 

5.1 Silniční hraniční přechody 

Hraniční přechod 
Začátek 
úseku N 
(WGS 84) 

Začátek 
úseku E 

(WGS 84) 

Konec 
úseku N 
(WGS 84) 

Konec 
úseku E 

(WGS 84) 

Požada-
vek na 
signál  
indoor 

v objektu  
cizinecké  

policie 

Aš–Selb 50°12'56'' 12°10'18'' 50°12'45'' 12°10'13'' ANO 

Bartultovice–Trzebina 50°16'33'' 17°35'15'' 50°16'42'' 17°35'20'' ANO 

Bílá–Klokočov 49°27'14'' 18°31'24'' 49°27'17'' 18°31'27'' ANO 

Bílá-Bumbálka–Makov 49°23'53'' 18°24'36'' 49°23'57'' 18°24'35'' NE 

Bílý Potok–Paczków 50°25'26'' 16°59'49'' 50°25'35'' 16°59'48'' ANO 

Bohumín–Nowe Chałupki 49°54'46'' 18°19'45'' 49°55'00'' 18°19'23'' NE 

Bohumín–Chałupki 49°55'10'' 18°19'41'' 49°55'12'' 18°19'37'' ANO 

Boží Dar–Oberwiesenthal 50°24'34'' 12°56'01'' 50°24'40'' 12°56'12'' ANO 

Broumov–Mähring 49°53'47'' 12°33'31'' 49°53'58'' 12°32'54'' NE 

Brumov-Bylnice–Horné Sr-
nie 49°01'58'' 18°03'15'' 49°01'55'' 18°03'17'' ANO 

Břeclav (D2)–Brodské 48°43'49'' 16°58'47'' 48°41'10'' 16°59'14'' ANO 

Březová–Nová Bošáca 48°54'09'' 17°45'14'' 48°54'06'' 17°45'17'' ANO 

Bublava–Aschberg/Klin-
genthal 50°22'50'' 12°29'54'' 50°22'50'' 12°29'50'' NE 

Bukovec–Jasnowice 49°33'11'' 18°50'58'' 49°33'10'' 18°51'07'' NE 

Cínovec–Altenberg 50°44'02'' 13°45'36'' 50°44'07'' 13°45'27'' NE 

Cínovec–Zinnwald 50°43'59'' 13°46'07'' 50°44'04'' 13°46'00'' ANO 

České Velenice–Gmünd 48°46'28'' 14°58'46'' 48°46'31'' 14°58'51'' NE 

Český Těšín–Cieszyn 49°44'35'' 18°37'44'' 49°44'58'' 18°37'37'' ANO 

Dolní Dvořiště–Wullowitz 48°39'06'' 14°27'10'' 48°38'41'' 14°27'14'' ANO 

Dolní Lipka–Boboszów 50°05'37'' 16°42'21'' 50°05'47'' 16°42'18'' ANO 
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Hraniční přechod 
Začátek 
úseku N 
(WGS 84) 

Začátek 
úseku E 

(WGS 84) 

Konec 
úseku N 
(WGS 84) 

Konec 
úseku E 

(WGS 84) 

Požada-
vek na 
signál  
indoor 

v objektu  
cizinecké  

policie 

Dolní Marklovice–Mar-
klowice Górne 49°53'14'' 18°34'16'' 49°53'14'' 18°34'22'' ANO 

Dolní Poustevna–Sebnitz 50°58'43'' 14°17'20'' 50°58'41'' 14°17'17'' ANO 

Doubrava–Bad Elster 50°16'09'' 12°14'59'' 50°16'09'' 12°14'59'' NE 

Folmava–Furth im Wald 49°20'59'' 12°51'13'' 49°20'27'' 12°51'01'' ANO 

Habartice–Zawidów 51°01'10'' 15°03'53'' 51°01'18'' 15°03'49'' ANO 

Halámky–Gmünd-Nagel-
berg 48°49'32'' 14°57'45'' 48°49'20'' 14°58'04'' ANO 

Harrachov–Jakuszyce 50°48'11'' 15°25'23'' 50°48'23'' 15°25'32'' ANO 

Hatě–Kleinhaugsdorf 48°46'10'' 16°04'11'' 48°45'17'' 16°03'53'' ANO 

Hevlín–Laa an der Thaya 48°44'01'' 16°22'58'' 48°43'49'' 16°22'60'' ANO 

Hnanice–Mitterretzbach 48°47'23'' 15°58'56'' 48°47'20'' 15°58'53'' ANO 

Hodonín–Holíč 48°49'44'' 17°08'16'' 48°50'17'' 17°07'49'' ANO 

Hora Svatého Šebestiána–
Reitzenhain 50°32'43'' 13°13'40'' 50°32'51'' 13°13'31'' ANO 

Horní Lištná–Leszna 
Górna 49°41'48'' 18°42'33'' 49°41'59'' 18°42'42'' NE 

Hrádek nad Nisou–Po-
rajów 50°52'15'' 14°49'46'' 50°52'19'' 14°49'43'' ANO 

Hrádek nad Nisou–Ko-
paczów 50°51'54'' 14°50'60'' 50°52'11'' 14°50'45'' NE 

Hranice–Ebmath 50°19'13'' 12°09'59'' 50°19'18'' 12°09'57'' NE 

Hranice–Bad Elster 50°17'39'' 12°11'40'' 50°17'39'' 12°11'45'' NE 

Hřensko–Schmilka 50°53'08'' 14°14'10'' 50°53'16'' 14°14'03'' ANO 

Chotěbuz–Cieszyn 49°45'41'' 18°36'25'' 49°45'48'' 18°36'47'' ANO 

Jiříkov–Neugersdorf 50°59'02'' 14°35'53'' 50°59'00'' 14°35'56'' NE 

Královec–Lubawka 50°41'06'' 15°58'54'' 50°41'12'' 15°59'00'' ANO 
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Hraniční přechod 
Začátek 
úseku N 
(WGS 84) 

Začátek 
úseku E 

(WGS 84) 

Konec 
úseku N 
(WGS 84) 

Konec 
úseku E 

(WGS 84) 

Požada-
vek na 
signál  
indoor 

v objektu  
cizinecké  

policie 

Kraslice–Klingenthal 50°21'08'' 12°28'18'' 50°21'16'' 12°28'07'' ANO 

Krásný Les–Breitenau 50°46'51'' 13°54'12'' 50°46'59'' 13°53'54'' NE 

Krnov–Pietrowice 50°06'51'' 17°41'42'' 50°07'00'' 17°41'39'' ANO 

Kunratice–Bogatynia 50°54'28'' 14°59'54'' 50°54'28'' 14°59'54'' ANO 

Lanžhot–Brodské 48°41'18'' 16°59'18'' 48°41'18'' 16°59'18'' ANO 

Lísková–Waldmünchen 49°25'12'' 12°43'09'' 49°25'05'' 12°42'51'' NE 

Luby–Wernitzgrün 50°16'59'' 12°22'22'' 50°17'04'' 12°22'14'' NE 

Mikulov–Drasenhofen 48°47'27'' 16°38'06'' 48°47'09'' 16°38'19'' ANO 

Mikulovice–Głuchołazy 50°18'33'' 17°20'56'' 50°18'39'' 17°21'00'' ANO 

Mníšek–Deutscheinsiedel 50°37'49'' 13°29'54'' 50°37'51'' 13°29'47'' ANO 

Moldava–Neurehefeld 50°43'10'' 13°41'17'' 50°43'10'' 13°41'17'' ANO 

Mosty u Jablunkova –  
Svrčinovec 49°30'02'' 18°45'42'' 49°29'43'' 18°45'58'' ANO 

Náchod – Kudowa Słone 50°25'36'' 16°11'36'' 50°25'47'' 16°11'51'' ANO 

Nedašova Lhota – Červený 
Kameň 49°07'44'' 18°06'38'' 49°07'43'' 18°06'43'' ANO 

Nová Bystřice – Grametten 49°00'02'' 15°06'57'' 48°59'57'' 15°06'55'' ANO 

Nové Hrady – Pyhrabruck 48°46'51'' 14°48'31'' 48°46'45'' 14°48'35'' ANO 

Nové Město pod Smrkem –
Czerniawa Zdrój 50°55'15'' 15°15'53'' 50°55'15'' 15°16'01'' ANO 

Orlické Záhoří–Mostowice 50°16'24'' 16°28'45'' 50°16'26'' 16°28'51'' NE 

Osoblaha–Pomorzowiczki 50°16'24'' 17°43'25'' 50°16'26'' 17°43'37'' ANO 

Otovice–Tłumaczów 50°33'03'' 16°24'32'' 50°33'03'' 16°24'37'' ANO 

Pavlův Studenec–Bärnau 49°48'38'' 12°28'05'' 49°48'42'' 12°27'56'' NE 

Petrovice–Bahratal 50°48'43'' 13°58'56'' 50°48'54'' 13°58'55'' ANO 
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Hraniční přechod 
Začátek 
úseku N 
(WGS 84) 

Začátek 
úseku E 

(WGS 84) 

Konec 
úseku N 
(WGS 84) 

Konec 
úseku E 

(WGS 84) 

Požada-
vek na 
signál  
indoor 

v objektu  
cizinecké  

policie 

Píšť–Owsiszcze 49°58'47'' 18°12'40'' 49°58'46'' 18°12'51'' NE 

Pomezí nad Ohří –  
Schirnding 50°05'14'' 12°16'04'' 50°05'12'' 12°15'15'' ANO 

Pomezní Boudy–Przelęcz 
Okraj 50°44'47'' 15°49'22'' 50°44'49'' 15°49'25'' NE 

Poštorná–Reintal 48°43'06'' 16°50'12'' 48°42'59'' 16°50'04'' ANO 

Potůčky–Johanngeorgen-
stadt 50°25'44'' 12°43'58'' 50°25'44'' 12°43'58'' ANO 

Přední Výtoň–Guglwald 48°35'30'' 14°10'33'' 48°35'28'' 14°10'33'' NE 

Rozvadov–Waidhaus 49°39'26'' 12°31'46'' 49°39'18'' 12°31'30'' ANO 

Rozvadov-dálnice–Waid-
haus 49°39'04'' 12°32'09'' 49°38'32'' 12°31'17'' ANO 

Rožany–Sohland 51°02'00'' 14°26'57'' 51°02'01'' 14°26'53'' ANO 

Rumburk–Neugersdorf 50°57'13'' 14°35'00'' 50°57'36'' 14°35'35'' ANO 

Rumburk–Seifhennersdorf 50°56'34'' 14°34'52'' 50°56'32'' 14°34'53'' NE 

Slavonice–Fratres 48°59'08'' 15°20'42'' 48°59'03'' 15°20'44'' ANO 

Srbská–Miłoszów 50°59'48'' 15°14'29'' 50°59'49'' 15°14'32'' NE 

Staré Město–Nowa Mo-
rawa 50°13'31'' 16°55'21'' 50°13'33'' 16°55'19'' ANO 

Starostín–Golińsk 50°38'15'' 16°13'17'' 50°38'20'' 16°13'12'' ANO 

Starý Hrozenkov–Drietoma 48°57'29'' 17°53'03'' 48°57'07'' 17°53'46'' ANO 

Strání–Moravské Lieskové 48°52'45'' 17°43'48'' 48°52'43'' 17°43'52'' ANO 

Strážný–Philippsreut 48°53'08'' 13°42'21'' 48°52'52'' 13°42'16'' ANO 

Střelná–Lysá pod Makytou 49°10'53'' 18°07'10'' 49°10'57'' 18°07'52'' ANO 

Studánky–Weigetschlag 48°33'50'' 14°19'01'' 48°33'48'' 14°18'60'' NE 

Sudice–Pietraszyn 50°02'31'' 18°05'17'' 50°02'34'' 18°05'21'' NE 
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Hraniční přechod 
Začátek 
úseku N 
(WGS 84) 

Začátek 
úseku E 

(WGS 84) 

Konec 
úseku N 
(WGS 84) 

Konec 
úseku E 

(WGS 84) 

Požada-
vek na 
signál  
indoor 

v objektu  
cizinecké  

policie 

Sudoměřice–Skalica 48°52'17'' 17°14'26'' 48°52'06'' 17°14'24'' ANO 

Svatá Kateřina–Neukir-
chen b. Hl. Blut 49°16'01'' 13°02'58'' 49°15'49'' 13°02'50'' NE 

Svatý Kříž–Waldsassen 50°02'29'' 12°20'28'' 50°02'22'' 12°20'17'' ANO 

Šance–Čadca-Milošová 49°29'30'' 18°44'15'' 49°29'25'' 18°44'15'' NE 

Valtice–Schrattenberg 48°44'17'' 16°43'57'' 48°44'12'' 16°43'43'' NE 

Varnsdorf–Seifhennersdorf 50°55'17'' 14°36'27'' 50°55'17'' 14°36'27'' NE 

Vejprty–Bärenstein 50°29'47'' 13°01'47'' 50°29'48'' 13°01'44'' NE 

Velká nad Veličkou – 
Vrbovce 48°49'51'' 17°31'05'' 48°49'31'' 17°30'54'' ANO 

Velké Karlovice–Makov 49°22'58'' 18°24'37'' 49°23'00'' 18°24'43'' ANO 

Věřňovice–Gorzyczki 49°55'01'' 18°21'42'' 49°56'11'' 18°24'25'' NE 

Vidnava–Kałków 50°23'23'' 17°11'02'' 50°23'23'' 17°11'02'' NE 

Vojtanov–Schönberg 50°09'58'' 12°18'58'' 50°10'22'' 12°18'55'' ANO 

Vratěnín–Oberthürnau 48°53'51'' 15°36'23'' 48°53'48'' 15°36'24'' ANO 

Všeruby–Eschlkam 49°20'09'' 12°58'33'' 49°20'02'' 12°58'22'' ANO 

Zadní Zvonková –  
Schöneben 48°42'51'' 13°57'55'' 48°42'48'' 13°57'46'' NE 

Závada–Gołkowice 49°54'06'' 18°30'29'' 49°54'10'' 18°30'25'' NE 

Zlaté Hory–Konradów 50°16'53'' 17°23'22'' 50°16'58'' 17°23'20'' ANO 

Železná–Eslarn 49°35'04'' 12°34'49'' 49°35'03'' 12°34'35'' ANO 

Železná Ruda – Bayerisch 
Eisenstein 49°07'27'' 13°12'33'' 49°07'22'' 13°12'16'' ANO 
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5.2 Železniční hraniční přechody 

Hraniční přechod 
Začátek 
úseku N 
(WGS 84) 

Začátek 
úseku E 

(WGS 84) 

Konec 
úseku N 

(WGS 
84)6 

Konec 
úseku E 
(WGS 
84)6 

Požada-
vek na 

signál in-
door v ob-
jektu žel. 
stanice 

Aš–Selb 50°12'34'' 12°12'04'' 50°12'34'' 12°12'04'' ANO 

Bohumín–Chałupki 49°54'03'' 18°21'34'' 49°52'53'' 18°19'16'' ANO 

Břeclav–Hohenau 48°45'13'' 16°53'34'' 48°45'13'' 16°53'34'' ANO 

Česká Kubice–Furth im 
Wald 49°22'28'' 12°51'54'' 49°22'28'' 12°51'54'' ANO 

České Velenice–Gmünd 48°46'10'' 14°57'28'' 48°46'10'' 14°57'28'' ANO 

Český Těšín–Cieszyn 49°44'36'' 18°37'19'' 49°44'36'' 18°37'19'' ANO 

Děčín–Bad Schandau 50°46'25'' 14°12'04'' 50°50'47'' 14°12'55'' ANO 

Dolní Poustevna–Sebnitz 50°59'01'' 14°16'59'' 50°59'01'' 14°16'59'' ANO 

Frýdlant v Čechách–Za-
widów 50°55'08'' 15°04'24'' 51°00'28'' 15°02'15'' NE 

Harrachov–Jakuszyce 50°46'18'' 15°23'35'' 50°46'18'' 15°23'35'' NE 

Hodonín–Holíč 48°51'23'' 17°07'19'' 48°50'39'' 17°07'16'' ANO 

Horní Dvořiště–Summerau 48°36'09'' 14°25'16'' 48°36'09'' 14°25'16'' ANO 

Horní Lideč–Lúky pod Ma-
kytou 49°11'18'' 18°03'30'' 49°10'34'' 18°06'01'' ANO 

Hrádek nad Nisou–Zittau 50°51'21'' 14°50'49'' 50°51'21'' 14°50'49'' ANO 

Cheb–Schirnding 50°04'25'' 12°22'51'' 50°04'25'' 12°22'51'' ANO 

Jindřichov ve Slezsku–
Głuchołazy 50°14'55'' 17°32'19'' 50°14'55'' 17°32'19'' ANO 

Královec–Lubawka 50°40'23'' 15°58'14'' 50°40'23'' 15°58'14'' ANO 

Kraslice–Klingenthal 50°19'50'' 12°30'10'' 50°20'25'' 12°29'49'' ANO 

Lanžhot–Kúty 48°43'58'' 16°57'46'' 48°43'58'' 16°57'46'' ANO 

 
6 Pokud jsou souřadnice začátku a konce úseku shodné, je požadováno pouze pokrytí uvedené 
železniční stanice 
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Hraniční přechod 
Začátek 
úseku N 
(WGS 84) 

Začátek 
úseku E 

(WGS 84) 

Konec 
úseku N 

(WGS 
84)6 

Konec 
úseku E 
(WGS 
84)6 

Požada-
vek na 

signál in-
door v ob-
jektu žel. 
stanice 

Lichkov–Międzylesie 50°05'50'' 16°39'30'' 50°05'50'' 16°39'30'' ANO 

Meziměstí–Mieroszów 50°37'36'' 16°14'33'' 50°37'36'' 16°14'33'' ANO 

Mikulovice–Głuchołazy 50°18'09'' 17°19'13'' 50°18'09'' 17°19'13'' ANO 

Mosty u Jablunkova–
Čadca 49°31'27'' 18°45'05'' 49°31'27'' 18°45'05'' ANO 

Petrovice u Karviné–Zebr-
zydowice 49°53'38'' 18°33'03'' 49°53'38'' 18°33'03'' ANO 

Potůčky–Johanngeorgen-
stadt 50°25'49'' 12°44'19'' 50°25'49'' 12°44'19'' ANO 

Rumburk–Ebersbach 50°57'25'' 14°33'02'' 50°57'25'' 14°33'02'' NE 

Sudoměřice–Skalica 48°52'18'' 17°14'36'' 48°52'18'' 17°14'36'' NE 

Varnsdorf–Großchönau 50°54'11'' 14°38'19'' 50°54'11'' 14°38'19'' ANO 

Vejprty–Bärenstein 50°30'01'' 13°02'01'' 50°30'01'' 13°02'01'' ANO 

Velká nad Veličkou–Vr-
bovce 48°52'44'' 17°30'38'' 48°51'39'' 17°31'15'' ANO 

Vlárský průsmyk–Horné 
Srnie 49°01'60'' 18°03'11'' 49°01'60'' 18°03'11'' ANO 

Vojtanov–Bad Brambach 50°10'03'' 12°19'39'' 50°12'40'' 12°20'41'' ANO 

Znojmo–Retz 48°51'10'' 16°03'33'' 48°46'51'' 16°01'34'' ANO 

Železná Ruda–Bayerisch 
Eisenstein 49°07'19'' 13°12'35'' 49°07'19'' 13°12'35'' ANO 

 

5.3 Říční hraniční přechody 

Hraniční přechod Souřadnice N  
(WGS 84) 

Souřadnice E  
(WGS 84) 

Hodonín přístaviště–Skalica prístavisko 48°50'35'' 17°08'39'' 

Hřensko–Schöna 50°52'30'' 14°14'11'' 
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Hraniční přechod Souřadnice N  
(WGS 84) 

Souřadnice E  
(WGS 84) 

Rohatec přístaviště–Skalica prístavisko 48°53'16'' 17°12'48'' 

Sudoměřice (výklopník)–Skalica prístavisko 48°52'27'' 17°13'47'' 
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1 ÚVOD 
Účelem tohoto dokumentu je stanovení metodického postupu kontroly plnění 

podmínek stanovených na základě tohoto Výběrového řízení. Všechny údaje předložené 
Držitelem přídělu mohou být ze strany Úřadu kdykoliv nezávisle ověřeny, a to včetně ověření 
vlastním měřením. 

1.1 Pokrytí obyvatel 
• Pro posouzení pokrytí jsou prioritní výsledky výpočtů na základě technických parametrů 

základnových stanic dodaných provozovatelem sítě ve formátu specifikovaném v 
kapitole 7.4 Vyhlášení. Požadované minimální hodnoty intenzity elektromagnetického 
pole vycházejí z hodnot limitní úrovně referenčního signálu pro jednotlivá kmitočtová 
pásma, které jsou specifikovány v kapitole 2.2.2 této metodiky. 

• Výpočet pokrytí bude prováděn s použitím modelu šíření signálu ITU-R P.1812-41, 
model terénu bude s krokem 1×1 vteřina s morfologickými daty ve stejném nebo vyšším 
rozlišení s kategorizací (lesy, nízká zástavba, střední zástavba, vysoká zástavba) a 
s upřesněnou výškou dle satelitního snímkování. 

• Pokrytí obyvatel bude vyhodnocováno v adresních bodech, které odpovídají č.p. Počty 
obyvatel v jednotlivých adresních bodech budou stanoveny z dat poskytnutých Českým 
statistickým úřadem (ČSÚ) ze sčítání lidu v roce 2021. V případě potřeby výpočtu 
pokrytí před datem dostupnosti těchto dat (například pro potvrzení vlastního pokrytí pro 
uplatnění závazku národního roamingu), budou použity nejnovější dostupná data. 

• V případě rozporu, tedy pokud bude vypočtená úroveň pokrytí obyvatel každého okresu 
o více než 2 % nižší, než je požadovaná hodnota, bude provedeno měření nezbytně 
nutných parametrů pro možnost objektivního posouzení pokrytí. Měřené parametry a 
jejich limity jsou pro jednotlivá kmitočtová pásma jsou uvedeny v této metodice a byly 
stanoveny podle platných norem ETSI a specifikací 3GPP. 

• V případě identifikace nepokrytého adresního bodu (stížnost uživatele apod.) bude 
provedeno měření postupem podle bodu 2.2. Pokud bude zjištěn rozdíl mezi výsledkem 
měření a výpočtem Úřadu bude pro posouzení plnění podmínek pokrytí vždy zohledněn 
výsledek měření. Vyjmutí adresních bodů je možné revidovat, pokud operátor prokáže 
úpravu nastavení své sítě a opětovným měřením Úřadem prokazujícím dokrytí 
vyjmutých adresních bodů. 

1.2 Pokrytí liniových staveb 
• Pro posouzení pokrytí jsou prioritní výsledky výpočtů na základě technických parametrů 

základnových stanic dodaných provozovatelem sítě ve formátu specifikovaném v 
kapitole 7.4 Vyhlášení. Požadované minimální hodnoty intenzity elektromagnetického 
pole vycházejí z hodnot limitní úrovně referenčního signálu pro jednotlivá kmitočtová 
pásma, které jsou specifikovány v kapitole 2.2.2 této metodiky. 

• Výpočet pokrytí bude prováděn za použití modelu šíření signálu ITU-R P.1812-4, model 
terénu bude s krokem 1×1 vteřina s morfologickými daty ve stejném nebo vyšším 
rozlišení s kategorizací (lesy, nízká zástavba, střední zástavba, vysoká zástavba) a 
s upřesněnou výškou dle satelitního snímkování.  

• Pokrytí liniových staveb bude vyhodnocováno na lomených čarách reprezentujících 
liniové stavby, které budou poskytnuty správci dat (Ředitelství silnic a dálnic ČR, resp. 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) v rastru 25 metrů s dělením v ose 
liniové stavby, přičemž jednotlivé jízdní směry, resp. koleje jsou vyhodnocovány 
samostatně, pokud jsou data takto k dispozici.  

• V případě rozporu, tedy pokud bude vypočtená úroveň pokrytí silničních, resp. 
železničních koridorů o více než 2 % nižší, než je požadovaná hodnota, bude provedeno 
měření nezbytně nutných parametrů pro možnost objektivního posouzení pokrytí 

 
1 Aplikovatelnost modelu šíření ITU 1812 ver. 4 pro kmitočty v pásmu 3440-3800 MHz byla 

prověřena Úřadem na základě porovnání zkušebních měření a výpočtů. 
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daných úseků. Měřené parametry a jejich limity jsou pro jednotlivá kmitočtová pásma 
popsány v této metodice a byly stanoveny podle platných norem ETSI a specifikací 
3GPP. 

• V případě identifikace nepokryté části silničního nebo železničního koridoru (stížnost 
uživatele apod.) bude provedeno měření postupem podle bodu 2.2  Pokud bude zjištěn 
rozdíl mezi výsledkem měření a výpočtem Úřadu bude pro posouzení plnění podmínek 
pokrytí vždy zohledněn výsledek měření. Vyjmutí části silničního nebo železničního 
koridoru je možné revidovat, pokud operátor prokáže úpravu nastavení své sítě a 
opětovným měřením Úřadem prokazujícím dokrytí vyjmutých částí koridorů. 

1.3 Pokrytí území 
• Pokrytí území bude vyhodnocováno primárně dle výsledků výpočtů na základě 

technických parametrů základnových stanic dodaných provozovatelem sítě ve formátu 
specifikovaném v kapitole 7.4 Vyhlášení. Požadované minimální hodnoty intenzity 
elektromagnetického pole vycházejí z hodnot limitní úrovně referenčního signálu pro 
jednotlivá kmitočtová pásma, které jsou specifikovány v kapitole 2.2.2 této metodiky. 

• Výpočet pokrytí bude prováděn za použití modelu šíření signálu ITU-R P.1812-4, model 
terénu bude s krokem 1×1 vteřina s morfologickými daty ve stejném nebo vyšším 
rozlišení s kategorizací (lesy, nízká zástavba, střední zástavba, vysoká zástavba) a 
s upřesněnou výškou dle satelitního snímkování.  

• Pokrytí území bude vyhodnocováno v dlaždicích o rozměru 50×50 metrů. 
• V případě identifikace nepokrytého území (stížnost uživatele apod.) bude provedeno 

měření v terénu postupem podle bodu 2.2 a vyhodnoceno v dlaždicích o rozměru 50×50 
metrů. Pokud bude zjištěn rozdíl mezi výsledkem měření a výpočtem Úřadu bude pro 
posouzení plnění podmínek pokrytí vždy zohledněn výsledek měření.. Vyjmutí části 
území je možné revidovat, pokud operátor prokáže úpravu nastavení své sítě a 
opětovným měřením Úřadem prokazujícím dokrytí vyjmutých území. 

2 KONTROLA PLNĚNÍ ROZVOJOVÝCH KRITÉRIÍ  

2.1 Výpočet pokrytí 
Úřad bude provádět v pravidelném měsíčním, případně čtvrtletním, intervalu výpočet 

pokrytí ve všech sledovaných kategoriích na základě technických parametrů základnových 
stanic dodaných provozovateli sítě. Vypočtené údaje pokrytí zveřejní na webu2. 

Úřad dále na žádost držitele přídělu provede kontrolu plnění rozvojových kritérií pro 
požadovanou obec, okres nebo pro jednotlivé kategorie liniových staveb na základě 
technických parametrů základnových stanic dodaných provozovateli sítě. Úřad žadateli 
písemně potvrdí, zda byla k datu provedení kontroly požadovaná úroveň dle Vyhlášení 
splněna. 

 Lhůty a požadované úrovně pokrytí jsou uvedeny v kapitole 7.5 Vyhlášení. 

2.2 Měření pokrytí 
2.2.1 Podmínky měření 

a) Měření parametrů signálu mobilních sítí se provádí za jízdy s všesměrovou anténou 
umístěnou ve výšce 1,5 m nebo 3 m. 

b) Výpočet pokrytí se provádí pro výšku antény terminálu 1,5 m, pokud je nutno měřit 
s výškou antény 3 m, použije se korekce kv pro přepočet úrovně (výkonu, intenzity 
elektromagnetického pole) na referenční výšku antény 1,5 m: 

 
2 https://digi.ctu.cz/ 
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P1,5m = P3m - kv, kde koeficient kv je pro jednotlivá kmitočtová pásma stanoven 
v následující tabulce. 

kmitočtové pásmo kv [dB] 
700 MHz 4 
800 MHz 4 
900 MHz 4 
1800 MHz 5 
2100 MHz 5 
2600 MHz 6 

3440–3800 MHz 9 

 
c) Preferuje se diverzitní měření s 2 anténami (MIMO). 
d) Při měření úrovní se naměřená hodnota koriguje tak, aby odpovídala zisku antény 

Gi = 0 dB a útlum napáječe 0 dB. 
e) V případě potřeby se tato korigovaná hodnota přepočítá na intenzitu 

elektromagnetického pole (měření v případě sporů se zahraničními administracemi 
v příhraničních oblastech). 

f) Měření se provádí výhradně mimo budovy, pro předpoklad pokrytí uvnitř budov 
jsou použity koeficienty pro jednotlivá kmitočtová pásma (vzhledem k nutnosti 
použít jednoho koeficientu je tento předpoklad vždy zatížen výraznou chybou). 

g) Hodnoty koeficientu k reprezentujícího útlum signálu průchodem přes zeď budovy 
jsou pro jednotlivá kmitočtová pásma stanoveny v následující tabulce. 

kmitočtové pásmo k [dB] 
700 MHz 9 
800 MHz 9 
900 MHz 9 
1800 MHz 11 
2100 MHz 12 
2600 MHz 13 

3440–3800 MHz 18 

 

2.2.2 Měřené parametry 

Vzhledem k inteligenci prvků rádiových sítí, zejména BS (dynamické změny výkonu, 
formování vyzařovacích svazků antén podle požadavku UE apod.) pro objektivní posouzení 
pokrytí území signálem budou měřeny parametry signálu (kmitočtu) s limitními hodnotami 
zajišťujícími funkčnost rádiové sítě: 

a) Výkon referenčního signálu – RSRP  

minimální hodnota: –122 dBm daná fyzikálními vlastnostmi UE 

margin: 4 dB pro reálné prostředí 

Limitní hodnota pro neobydlená území je tedy -118 dBm (outdoor). Limitní hodnoty pro 
obydlená území (s korekcí na útlum budov) jsou uvedeny následující tabulce. Např. pro příjem 
v pásmu 700 MHz a pro 75 % pravděpodobnost příjmu je tato hodnota -109 dBm. Tyto limitní 
hodnoty se vždy týkají pouze mobilního příjmu. Pro příjem v pevném místě tyto hodnoty 
nebudou uplatňovány. 
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b) Odstup signál / šum + interference – SINR  

limitní hodnota: –5 dB  

Uvedená limitní hodnota platí za stejných podmínek jako jsou stanoveny pro výkon 
referenčního signálu. 

Limitní úrovně referenčního signálu a odstupu signál / šum + interference pro kontrolní 
měření pokrytí jsou uvedeny v následující tabulce. 

Kmitočtové pásmo RSRP pro 
neobydlená 
území [dBm] 

RSRP pro 
obydlená 

území [dBm] 

RSRP pro 
silniční 
koridory 
[dBm] 

RSRP pro 
železniční 
koridory 
[dBm] 

SINR [dB] 

700 MHz –118 –109 –118 –114 –5 
800 MHz –118 –109 –118 –114 –5 
900 MHz –118 –109 –118 –114 –5 
1800 MHz –118 –107 –118 –113 –5 
2100 MHz –118 –106 –118 –113 –5 
2600 MHz –118 –105 –118 –112 –5 

3440–3800 MHz –118 –100 –118 –109 –5 

Poznámka: Limitní hodnoty měřených parametrů jsou uvedeny pro výšku antény UE 1,5 m, 
mimo železniční koridory, kde je předpokládána výška antény 4,5 m (střecha vagonu). 

c) Parametry poskytovaných datových služeb 
V rámci rozvojových kritérií přídělů v pásmu 700 MHz byly nastaveny kvalitativní parametry u 
rozvojových kritérií podle kapitoly Vyhlášení 7.5.1 písmen b) a c), kde je pro služby využívající 
standardu 5G stanovena maximální hodnota latence (RTT) měřená mezi koncovým 
terminálem a peeringovým centrem na 25 ms. 
Standard 5G bude ověřován na základě Držitelem přídělu předloženého prohlášení 
dodavatele technologie o kompatibilitě implementované technologie s požadavky 
stanovenými v rámci rozvojových kritérií, tzn. se standardy 3GPP/ETSI specifikací ETSI TS 
123 501 (3GPP TS 23.501) a ETSI TS 138 401 (3GPP TS 38.401) nebo aktuálnějšími.  

2.2.3  Požadavky na měřicí zařízení 
a) Měřicí anténa 

• Pro měření za jízdy se použije anténa s všesměrovým vyzařovacím 
diagramem, vertikální polarizací a definovaným ziskem (pro možnost korekce 
naměřené hodnoty pro definovaný systémový zisk Gant – bnap = 0 dB). 

• Koaxiální kabel mezi anténou a vstupem přijímače (je-li použit) musí mít v 
pásmu provozních kmitočtů definovaný útlum (pro možnost korekce naměřené 
hodnoty). 

b) Měřicí přijímač 

• Měřicí přijímač – analyzátor mobilních sítí (scanner) musí umožnit měření 
parametrů RSRP a SINR na referenčních signálech podle příslušných 
specifikací ETSI a 3GPP. 

• Pro měření lze rovněž použít UE s odpovídajícími parametry nebo libovolného 
ekvivalentního zařízení splňujícího požadavky na objektivní měření uvedených 
parametrů. 

c) Měřicí terminál 

• Měřící terminál podporující standard 5G pro kontrolu datových parametrů. 
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2.2.4 Postup při měření 
Obecné zásady při měření: 
a) Měření parametrů RSRP a SINR v obydleném území, na dálnicích a rychlostních 

komunikacích se budou provádět standardním způsobem – měřením za jízdy, 
stejně jako při měření signálů jiných mobilních sítí (GSM, CDMA). 

b) Při měření pro účely pokrytí obydleného území se vždy provede detailní měření na 
všech dostupných komunikacích. 

c) Při měření pro účely pokrytí dálnic, rychlostních komunikací a železničních koridorů 
se provede měření za jízdy po celé délce kontrolované komunikace. 

d) Pro posouzení dodržení plánovacích parametrů v příhraničních oblastech je 
v souladu s platnými doporučeními v rámci dohody HCM nebo dalšími 
mezinárodními dohodami o využívání kmitočtů v příhraničních oblastech nutno 
provádět měření intenzity elektromagnetického pole. 

e) V případě měření pokrytí území musí být provedena v každém měřeném čtverci 
alespoň 3 měření na různých místech a pro splnění pokrytí musí být výsledný 
průměr ze všech měření v měřeném čtverci vyšší, než jsou příslušné limitní 
hodnoty uvedené v kapitole 2.2.2.  

f) Měření datových parametrů v obydleném území, na silničních a železničních 
koridorech se bude provádět podle metodického postupu „Metodika pro měření a 
vyhodnocení datových parametrů mobilních sítí elektronických komunikací“ 
v aktuálním znění3. 

 
3 Aktuální verze je dostupná na stránce https://www.ctu.cz/mereni-rychlosti-prenosu-dat 
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Vzor žádosti o změnu přídělu rádiových 
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Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu 
poštovní přihrádka 02 
225 02 Praha 025 
 

 
Žádost o změnu přídělu rádiových kmitočtů 

podle § 22a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. 
 
 
Identifikační údaje Žadatele: 
 
Společnost: ………………………………….…………………………………… 
Adresa: ………………………………….………………………………………… 
IČO: ………………………………….…………………………………………… 
Osoba oprávněná jednat jménem Žadatele: ………………………………… 
 
(dále jako „Žadatel“) 
 
Rozhodnutím čj. [*] Předsedy Rady Úřadu ze dne [*] vydaným žadateli na základě výběrového 
řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační 
sítě v kmitočtovém pásmu 3400–3600 MHz bylo rozhodnuto o udělení práva k využívání 
rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3400–3600 MHz s následující specifikací rádiových 
kmitočtů:  
 
[*] 
 
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne [*].  
 
Tímto podle § 22a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. 
 

ž á d á m 
 
o změnu rozsahu přidělených rádiových kmitočtů v rozhodnutí čj. [*] následovně: 
 
V přídělu rádiových kmitočtů vydaném rozhodnutím čj. [*] se rozsah přidělených kmitočtů mění 
ze stávajícího rozsahu [*] na rozsah [*]. 
 
 
V …………… dne …………… 
 
 
      .……………………………………………………….. 

Žadatel 
(obchodní firma Žadatele, 

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