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 Praha 14. března 2017 
Čj. ČTÚ-2 912/2017-619 

 
 
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle 

§ 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, 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 vydává opatřením obecné povahy 

 
 

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/03.2017-1 
pro kmitočtové pásmo 1900 – 2200 MHz. 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Předmětem úpravy této části plánu využití rádiového spektra je stanovení technických 

parametrů a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 1900 MHz do 2200 MHz 
radiokomunikačními službami. Tato část plánu využití rádiového spektra navazuje na 
společnou část plánu využití rádiového spektra1). 

 
 

Oddíl 1 
Obecné informace o kmitočtovém pásmu 

 
Článek 2 

Rozdělení kmitočtového pásma 
 

Kmit. pásmo 
(MHz) 

Současný stav Harmonizační záměr2) 
Přidělení službám Využití Přidělení službám Využití 

1900 – 1980 PEVNÁ 
POHYBLIVÁ 

UMTS (1900 – 
1920 MHz) 

IMT (1920 – 
1980 MHz) 

PEVNÁ 
POHYBLIVÁ 

IMT 
V úseku 1900 – 

1920 MHz 
zvažováno 
alternativní využití 

1980 – 2010 Pevná 
Pohyblivá 
DRUŽICOVÁ 

POHYBLIVÁ 
(vzestupný směr) 

Družicové pohyblivé 
aplikace 

CGC 

Pevná 
POHYBLIVÁ 
DRUŽICOVÁ 

POHYBLIVÁ 
(vzestupný směr) 

Družicové pohyblivé 
aplikace 

CGC 

                                                           
 1 Společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35, ve znění pozdějších změn. 
 2 Zpráva ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení kmitočtů a aplikací v kmitočtovém pásmu 8,3 kHz až 3000 GHz, rev. 

2016 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Applications in the frequency range 8.3 kHz to 
3000 GHz, rev. 2016]. 

IČO: 70106975 
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2010 – 2025 PEVNÁ 
POHYBLIVÁ 

IMT 
PMSE 

PEVNÁ 
POHYBLIVÁ 

IMT 
PMSE 

2025 – 2110  KOSMICKÉHO 
PROVOZU 
(vzestupný směr) 
(družice-družice) 

DRUŽICOVÉHO 
PRŮZKUMU ZEMĚ 
(vzestupný směr) 
(družice-družice) 

PEVNÁ 
POHYBLIVÁ 
KOSMICKÉHO 

VÝZKUMU 
(vzestupný směr) 
(družice-družice) 

MO 
SAP/SAB 
 

KOSMICKÉHO 
PROVOZU 
(vzestupný směr) 
(družice-družice) 

DRUŽICOVÉHO 
PRŮZKUMU ZEMĚ 
(vzestupný směr) 
(družice-družice) 

PEVNÁ 
POHYBLIVÁ 
KOSMICKÉHO 

VÝZKUMU 
(vzestupný směr) 
(družice-družice) 

Kosmické vědecké 
aplikace 

SAP/SAB 
MO 

2110 – 2120 PEVNÁ 
POHYBLIVÁ 
KOSMICKÉHO 

VÝZKUMU 
(daleký kosmos) 
(vzestupný směr) 

IMT PEVNÁ 
POHYBLIVÁ 
KOSMICKÉHO 

VÝZKUMU 
(daleký kosmos) 
(vzestupný směr)  

IMT 

2120 – 2170 PEVNÁ 
POHYBLIVÁ 

IMT Pevná 
POHYBLIVÁ 

IMT 

2170 – 2200 Pevná 
Pohyblivá 
DRUŽICOVÁ 

POHYBLIVÁ 
(sestupný směr) 

Družicové pohyblivé 
aplikace 

CGC 

PEVNÁ 
POHYBLIVÁ 
DRUŽICOVÁ 

POHYBLIVÁ 
(sestupný směr)  

Družicové pohyblivé 
aplikace 

CGC 

 
Článek 3 

Charakteristika pásma 
  

Kmitočty z rozsahu 1920 MHz až 2170 MHz patří podle rozhodnutí CEPT3) k základním 
pásmům určeným pro systémy IMT, které jsou součástí celosvětového systému mobilních 
komunikací IMT4) podle doporučení ITU-R5). Zemské sítě IMT jsou zaváděny v úsecích 1920 
– 1980 MHz a 2110 – 2170 MHz, pro rozvoj družicové komponenty jsou v souladu 
s rozhodnutími CEPT6) a Evropské komise7) určena pásma 1980 – 2010 MHz a 2170 – 
2200 MHz. V těchto pásmech je proto počet práv omezen. Mohou je tedy využívat pouze 

                                                           
 3 Rozhodnutí CEPT ECC/DEC/(06)01 z 24. března 2006 aktualizované 2. listopadu 2012, o harmonizovaném využívání 

pásem 1920 – 1980 MHz a 2110 – 2170 MHz sítěmi MFCN vč. zemských systémů IMT [ECC Decision of 24 March 
2006, amended 2 November 2012, on the harmonised utilisation of the bands 1920–1980 MHz and 2110–2170 MHz 
for mobile/fixed communications networsk (MFCN) including terrestrial IMT systems]. 

 4 Zkratka IMT v souladu s Rezolucí ITU-R 56-2 označuje systémy pohyblivých komunikací, anglicky International Mobile 
Telecommunications, a zahrnuje množinu systémů IMT-2000, IMT-Advanced a IMT-2020. 

 5 Doporučení ITU-R M.1036-5 – Kmitočtová uspořádání pro zavádění zemské složky mezinárodních mobilních 
telekomunikací IMT v pásmech určených pro IMT Radiokomunikačním řádem [Frequency arrangements for 
implementation of the terrestrial component of International Mobile Telecommunications (IMT) in the bands identified 
for IMT in the Radio Regulations]. 

 6 Rozhodnutí CEPT ECC/DEC/(06)09 o určení pásem 1980 – 2010 MHz a 2170 – 2200 MHz pro systémy družicové 
pohyblivé služby včetně těch, jejichž součástí jsou komplementární pozemské komponenty (CGC) [ECC Decision on 
the designation of the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service 
including those supplemented by a Complementary Ground Component (CGC)]. 

 7 Rozhodnutí Evropské komise 2007/98/ES ze dne 14. února 2007 o harmonizovaném využívání rádiového spektra 
v kmitočtových pásmech 2 GHz pro realizaci systémů poskytujících družicové pohyblivé služby. 
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držitelé přídělu rádiových kmitočtů. Pásma 2010 – 2025 MHz a 2025 – 2110 MHz představují 
ucelený úsek pro využívání aplikacemi PMSE. 

 
Článek 4 

Mezinárodní závazky 
 

Na využívání a koordinaci kmitočtů se vztahují ustanovení Radiokomunikačního řádu8) 
(dále jen „Řád“) a ustanovení Dohody HCM9). 
 
 

Oddíl 2 
Pohyblivá služba 

 
Článek 5 

Současný stav v pohyblivé službě 
 

(1) Úsek 1900 – 1920 MHz je určen pro využití systémy UMTS s časově děleným 
duplexním provozem TDD10) a platí: 

a) v uvedeném úseku je držiteli přídělu přidělen blok 1910,1 – 1915,1 MHz; blok je určený 
k provozování celoplošné sítě určené k poskytování veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací, 

b) využívání kmitočtů účastnickými terminály je možné na základě všeobecného 
oprávnění11), 

c) mimo úsek dle písm. a) je využití kmitočtů možné pouze na základě krátkodobého 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo na základě individuálního oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely. 

 
(2) Úseky 1920 – 1980/2110 – 2170 MHz jsou v souladu s prováděcím rozhodnutím 

Evropské komise 2012/688/EU12) určeny pro využití systémy IMT s kmitočtově děleným 
duplexním provozem FDD13) a platí: 

a) duplexní odstup je 190 MHz, 
b) v duplexním úseku jsou vymezeny tři párové bloky, a to 1920,3 – 1940,1/2110,3 – 

2130,1 MHz, 1940,1 – 1959,9/2130,1 – 2149,9 MHz a 1959,9 – 1979,7/2149,9 – 
2169,7 MHz, 

c) párové bloky popsané v písm. b) lze držitelem přídělu k příslušnému bloku využít 
k provozování celoplošné sítě poskytující veřejně dostupnou službu elektronických 
komunikací, 

d) úsek 1920,1 – 1920,3 MHz je ochranný úsek a nelze jej využívat, 

                                                           
 8 Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2016 [Radio Regulations, International 

Telecommunication Union, Geneva, 2016]. 
 9 Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, 

Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o 
koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 43,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu [HCM Agreement – 
Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the 
Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and 
Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 43.5 GHz for the fixed service and the land 
mobile service].  

 10  Zkratka TDD označuje druh duplexního provozu s časovým dělením, anglicky Time Division Duplex. 
 11  Všeobecné oprávnění VO-R/1/6.2016-8 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických 

komunikací. 
 12  Prováděcí rozhodnutí Evropské komise 2012/688/EU ze dne 5. listopadu 2012 o harmonizaci kmitočtových pásem 1920 

– 1980 MHz a 2110 – 2170 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii. 
 13  Zkratka FDD označuje druh duplexního provozu s kmitočtovým dělením, anglicky Frequency Division Duplex. 
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e) úsek 1920,3 – 1979,7 MHz je určen pro vysílání účastnických terminálů na základě 
všeobecného oprávnění11), 

f) úsek 1979,7 – 1980 MHz je ochranný úsek a nelze jej využívat, 
g) úsek 2110 – 2110,3 MHz je ochranný úsek a nelze jej využívat, 
h) úsek 2110,3 – 2169,7 MHz je určen pro vysílání základnových stanic, 
i) úsek 2169,7 – 2170 MHz je ochranný úsek a nelze jej využívat, 
j) mezní hodnoty e.i.r.p. pro vyzařování základnových stanic mimo přidělený blok uvádí 

tab. 1 a 2 přílohy B rozhodnutí12), 
k) minimální převoditelnou jednotkou je právo k užití jednoho duplexního páru bloků 

kmitočtů o velikosti 2×5 MHz. 
 
(3) Úseky 1920 – 1980 / 2110 – 2170 MHz lze dále v souladu s prováděcím 

rozhodnutím Evropské komise14) využívat k provozování mobilních komunikačních služeb 
v letadlech (služby MCA) a platí, že 

a) v letadlech registrovaných v České republice je provoz stanic instalovaných na palubě 
letadla možný na základě individuálního oprávnění a podmínky provozování služeb 
MCA jsou v souladu s přílohou rozhodnutí14), 

b) jsou-li splněny technické podmínky rozhodnutí14) u letadel registrovaných v jiných 
státech, nevyžadují se ve smyslu doporučení15) dodatečná oprávnění pro provozování 
služeb MCA nad územím České republiky, 

c) užití terminálů je možné na základě všeobecného oprávnění11). 
 

(4) Využití úseku 1980 – 2010 MHz stanicemi pohyblivé služby je popsáno v článku 9. 
 

(5) Využití úseku 2010 – 2025 MHz aplikacemi PMSE je popsáno v článku 7.  
 
(6) Pásmo 2025 – 2070 MHz není civilně využíváno v pohyblivé službě. 

 
(7) Využití úseku 2170 – 2200 MHz stanicemi pohyblivé služby je popsáno v článku 9 

odst. 2.  
 
(8) Držitel přídělu je povinen provádět sám vzájemnou koordinaci s ostatními držiteli 

přídělů. Potřebné údaje poskytne na základě žádosti Úřad. Na základě provedené koordinace 
je držitel přídělu oprávněn rozhodovat o využívání jednotlivých kmitočtů přídělu. 

 
Článek 6 

Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě 
 

Návrhy možného alternativního využití nepárového pásma 1900 – 1920 MHz uvádí 
zpráva CEPT16). Úřad v současnosti nepředpokládá změny v podmínkách využívání 
uvedeného pásma. 

                                                           
 14  Prováděcí rozhodnutí Evropské komise 2013/654/EU ze dne 12. listopadu 2013, kterým se mění rozhodnutí 

2008/294/ES za účelem doplnění o další technologie přístupu a kmitočtová pásma pro mobilní komunikační služby 
v letadlech (služby MCA). 

 15  Doporučení Evropské komise 2008/295/ES ze dne 7. dubna 2008, o oprávnění pro mobilní komunikační služby 
v letadlech (služby MCA) v Evropském společenství. 

 16  Zpráva CEPT 52 – Zpráva CEPT jako odpověď Evropské Komisi na Mandát „Provedení studií harmonizovaných 
technických podmínek v pásmech 1900 – 1920 MHz a 2010 – 2025 MHz v EU („nepárová pásma ve 2 GHz pro pozemní 
služby“) [Report CEPT 025 - Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate “To undertake 
studies on the harmonized technical conditions for the 1900–1920 MHz and 2010–2025 MHz frequency bands 
(“Unpaired terrestrial 2 GHz bands” in the EU”]. 

 



částka 5/2017 Telekomunikační	věstník strana 987

 

 5/9 

 
 

Oddíl 3 
Pevná služba 

 
Článek 7 

Současný stav v pevné službě 
 

(1) Úsek 2010 – 2025 MHz je v souladu s prováděcím rozhodnutím Evropské 
komise17) určen pro přenosné nebo mobilní stanice pro bezdrátové audiovizuální přenosy 
a bezšňůrové kamery používané pro zpravodajské programy a pořádání společenských akcí 
(PMSE) a platí: 

a) max. e.i.r.p. pro bezšňůrové kamery je -7 dB, 
b) max. e.i.r.p. pro přenosné stanice pro audiovizuální přenosy je +16 dBW, 
c) max. e.i.r.p. pro mobilní stanice pro audiovizuální přenosy je +10 dBW. 

 
(2) Pásmo 2025 – 2110 MHz je sdíleno s necivilním využitím18). 
 
(3) Pásmo 2025 – 2110 MHz je v rámci pevné služby určeno k využívání spoji pro 

reportážní přenosy ENG/OB19), případně dalšími pomocnými službami pro rozhlasové 
a televizní vysílání SAP/SAB20), v úseku 2025 – 2070 MHz na základě koordinace 
s Ministerstvem obrany ČR. 

 
(4) Mimo úsek popsaný v odstavci 2 nemá pevná služba v České republice civilní 

využití. 
 

 
Článek 8 

Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě 
 

Změny v civilním využívání pásem přidělených pevné službě nejsou na národní ani 
mezinárodní úrovni předpokládány. 

 
 

Oddíl 4 
Družicová pohyblivá služba 

 
Článek 9 

Současný stav v družicové pohyblivé službě 
 

(1) Družicové pohyblivé službě jsou přidělena v kategorii přednostní služby pásma  
1980 – 2010 MHz pro vzestupný směr a 2170 – 2200 MHz pro sestupný směr. Rozhodnutím 
CEPT6) jsou pásma určena pro využití systémy v družicové pohyblivé službě a systémy 
s komplementárními pozemními stanicemi. V souladu s poznámkou Řádu21) lze pásma využít 

                                                           
 17  Prováděcí rozhodnutí Evropské komise 2016/339/EU ze dne 8. března 2016 o harmonizaci kmitočtového pásma 

2010 – 2025 MHz pro přenosná nebo mobilní zařízení pro bezdrátové audiovizuální přenosy a bezšňůrové kamery 
používané pro zpravodajské programy a pořádání hromadných společenských akcí. 

 18  Poznámka ECA36 Zprávy ERC č. 25. 
 19  Zkratka ENG/OB označuje elektronické předávání zpravodajství a rozhlasové a televizní vysílání z míst mimo 

rozhlasová a televizní studia, anglicky Electronic News Gathering / Outside Broadcasting. 
 20  Zkratka SAP/SAB označuje pomocné aplikace pro tvorbu rozhlasového a televizního vysílání nebo pro tvorbu 

programového obsahu, anglicky Service Ancillary for Program/ Service Ancillary for Broadcasting. 
 21  Poznámka 5.351A Řádu. 
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pro družicovou složku IMT a v souladu s poznámkou Řádu22) podléhá využívání koordinaci 
podle ustanovení Řádu23) a rezoluce ITU-R24). 

 
(2) Pásma 1980 – 2010 MHz pro vzestupný směr a 2170 – 2200 MHz pro sestupný 

směr jsou v souladu s rozhodnutím Evropské komise7) vyhrazena pro systémy poskytující 
družicové pohyblivé služby, tj. systémy umožňující poskytování služeb rádiové komunikace 
mezi pohyblivou pozemskou stanicí a jednou nebo několika družicovými stanicemi, nebo mezi 
pohyblivými pozemskými stanicemi prostřednictvím jedné nebo několika družicových stanic, 
nebo mezi pohyblivou pozemskou stanicí a jednou nebo několika komplementárními 
pozemními stanicemi25) s pevným stanovištěm, přičemž platí: 

a) pásma jsou určena k provozu sítí poskytujících veřejně dostupné služby elektronických 
komunikací; 

b) pásma je možné využívat pouze držiteli přídělu. V souladu s rozhodnutím Evropské 
komise26) jsou v pásmu vymezeny pro držitele přídělu dva párové bloky: 
1980 – 1995 / 2170 – 2200 MHz a 1995 – 2010 / 2185 – 2200 MHz. Vnitrostátní 
a mezinárodní koordinaci provádí držitel přídělu samostatně;  

c) na základě individuálního oprávnění jsou držitelé přídělu oprávněni využívat kmitočty 
z přídělu k provozu komplementárních pozemních stanic, které musejí být nedílnou 
součástí družicového pohyblivého systému a musí být řízeny družicovými prostředky 
a správou sítě systému. Musí používat stejný směr přenosu a stejnou část 
kmitočtových pásem jako přidružené družicové stanice a nesmí zvyšovat požadavky 
na spektrum pro jeho přidružený družicový pohyblivý systém. Komplementární 
pozemní stanice (CGC) jsou považovány za stanice v pohyblivé službě a nesmí rušit 
stanice provozované v přilehlých pásmech. Technické podmínky provozování CGC 
stanoví Úřad v souladu s harmonizovaným standardem; 

a) úsek 1980 – 2010 MHz je určen pro vysílání pohyblivých terminálů (pozemských 
pohyblivých stanic). Využívání kmitočtů účastnickými terminály je možné na základě 
všeobecného oprávnění11). 
 

 
Článek 10 

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pohyblivé službě 
 

(1) V Evropě se očekává harmonizovaný rozvoj systémů v družicové pohyblivé službě 
s komplementárními pozemskými stanicemi CGC. 

 
(2) Jedním z bodů agendy Světové radiokomunikační konference WRC-19 je 

vypracování studií a návrhů opatření k zajištění koexistence a kompatibility mezi zemskou 
složkou IMT (v pohyblivé službě) a družicovou složkou IMT (v pohyblivé službě a družicové 
pohyblivé službě) v pásmech 1980 – 2010 MHz a 2170 – 2200 MHz27). 

 
 

                                                           
 22  Poznámka 5.389A Řádu. 
 23  Ustanovení č. 9.11A Řádu. 
 24  Rezoluce 716 ITU-R (rev. WRC-12) 
 25  Pozemní stanice je v souladu s ustanovením 1.69 Řádu stanice pohyblivé služby, která není určena k využívání za 

pohybu. 
 26  Rozhodnutí Evropské komise 2009/449/ES ze dne 13. května 2009 o výběru provozovatelů celoevropských soustav 

poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS). 
 27  Zpracování studií v rámci bodu AI 9.1.1 WRC-19 je uloženo Rezolucí 212 (rev. WRC-15). 
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Oddíl 5 
Služby kosmického provozu, kosmického výzkumu a družicového průzkumu Země 

 
Článek 11 

Současný stav ve službách kosmického provozu, kosmického výzkumu 
 a družicového průzkumu Země 

  
Službám je přiděleno přednostně pásmo 2025 – 2110 MHz, službě kosmického 

výzkumu i pásmo 2110 – 2120 MHz. V České republice nejsou tyto služby využívány.  
 

Článek 12 
Informace týkající se budoucího vývoje ve službách kosmického provozu, 

 kosmického výzkumu a družicového průzkumu Země 
 

Změny ve využívání pásma těmito radiokomunikačními službami nejsou na 
mezinárodní ani národní úrovni předpokládány. 

 
 

Oddíl 6 
Závěrečná ustanovení 

 
Článek 13 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra 
č. PV-P/6/09.2014-7 ze dne 30. září 2014 pro kmitočtové pásmo 1900 – 2200 MHz. 

 
Článek 14 
Účinnost 

 
Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem 1. května 2017. 

 
 

Odůvodnění 
 

Úřad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřením obecné povahy část plánu 
využití rádiového spektra č. PV-P/6/03.2017-1 (dále jen „část plánu“), kterou se stanoví 
technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitočtů od 1900 MHz 
do 2200 MHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu vychází z principů zakotvených 
v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací ve 
znění směrnice 2009/140/ES28) a v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 676/2002/EC o regulačním rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství 
(rozhodnutí o rádiovém spektru) a dále z principů stanovených ve společné části plánu využití 
rádiového spektra č. PV/10.2005-35, ve znění pozdějších změn. Účelem této části plánu je 
zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a předvídatelnost 
rozhodnutí Úřadu. 

Toto opatření obecné povahy nahrazuje část plánu využití rádiového spektra 
č. PV-P/6/09.2014-7 pro kmitočtové pásmo 1900 – 2200 MHz. Důvodem nového vydání části 
plánu je zejména potřeba implementace prováděcího rozhodnutí Evropské komise 

                                                           
 28  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném 

předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických 
komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES, o oprávnění pro sítě a 
služby elektronických komunikací. 
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2016/339/EU17) k aplikacím PMSE. Ostatní provedené úpravy jsou upřesňujícího charakteru 
a nemění dosavadní podmínky využívání pásma 1900 – 2200 MHz. 

V článku 2 jsou uvedeny informace z plánu přidělení kmitočtových pásem (národní 
kmitočtová tabulka) a jsou doplněny o současné využití aplikacemi. Zároveň je uveden 
harmonizační záměr, tj. přidělení radiokomunikačním službám a využití aplikacemi podle 
Zprávy ERC č. 25 (Evropská tabulka přidělení kmitočtů a aplikací). Z využití jsou uvedeny 
hlavní aplikace a další detaily jsou v oddílech věnovaných jednotlivým radiokomunikačním 
službám.  

Článek 3 s charakteristikou pásem popisovaných v této části plánu poukazuje na 
převažující význam současného využití pásma pro zemské komunikace IMT. Část pásma je 
určena pro družicové systémy IMT. Očekáváno je celoevropské zavádění pozemských stanic 
CGC. Článek byl upraven na základě závěrů doposud dokončených studií alternativního 
využití nepárových pásem 1900 – 1920 MHz a 2010 – 2025 MHz. Poukázáno je na ucelený 
úsek šířky 100 MHz pro využívání aplikacemi PMSE v pásmech 2010 – 2110 MHz s tím, že 
úsek 2025 – 2070 MHz je sdílen s necivilním využitím. 

V článku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, což v případě předmětného pásma 
znamená Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie a Dohodu HCM. 

Nejvýznamnějším současným využitím pásma je v pohyblivé službě provoz 
celoplošných zemských pohyblivých sítí k poskytování veřejně dostupné služby elektronických 
komunikací, jež jsou uvedeny v oddílu 2. Popsaná pásma lze využívat držiteli přídělů rádiových 
kmitočtů. Práva k využívání kmitočtů jsou převoditelná v souladu s § 23 zákona. Implementací 
rozhodnutí 2012/688/EU je v párových úsecích 1920 – 1980 / 2110 – 2170 MHz zaveden 
koncept spektrální masky umožňující využití spektra technologiemi IMT, vč. UMTS  
a LTE/E-UTRA. Z důvodů umožnění minimální přiměřené kvality služby a s přihlédnutím 
k technickým parametrům systémů IMT (zejm. šířka kanálu) je stanovena minimální 
převoditelná jednotka 2 × 5 MHz. V nepárovém pásmu 1900 MHz nadále platí původní 
podmínky pro držitele přídělu v pásmu 1910,1 – 1915,1 MHz. Vzhledem k tomu, že na 
evropské úrovni nejsou přijaty jednotné harmonizované podmínky využití nepárového úseku 
1900 – 1920 MHz, nejsou v uvedeném pásmu vydávána individuální oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů podle § 18 zákona a využití pásma (kromě úseku 1910,1 – 1915,1 MHz) je 
možné pouze na základě krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo na 
základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely, 
nebrání-li tomu jiné skutečnosti, zejména § 17 odst. 11 zákona. V článku 5 odst. 5 je doplněn 
odkaz na podmínky využití pásma 2010 – 2025 MHz aplikacemi PMSE popsané v pevné 
službě. Z hlediska podmínek využití kmitočtů se na PMSE pohlíží jako na aplikace s omezenou 
mobilitou. Na základě dokončení studie CEPT k alternativnímu využití nepárových pásem 
1900 – 1920 MHz a 2010 – 2025 MHz16) byly z článku 6 s informacemi o budoucím vývoji 
vypuštěny informace s předpoklady alternativního využití. 

Oddíl 3 informuje o pevné radiokomunikační službě. V souladu s rozhodnutím Evropské 
Komise17) o harmonizaci kmitočtového pásma 2010 – 2025 MHz pro audiovizuální přenosy 
jsou v článku 7 v odst. 1 nově stanoveny technické podmínky pro stanice PMSE. Spolu 
s navazujícím pásmem 2025 – 2110 MHz určeným pro reportážní spoje je tak pro PMSE 
vyhrazen souvislý úsek 100 MHz (2010 – 2110 MHz), s respektováním sdílení s necivilním 
využitím v úseku 2025 – 2070 MHz. 

Oddíl 4 se týká družicové pohyblivé služby. Pásma 1980 – 2010 MHz a 2170 –
2200 MHz byla na základě rozhodnutí Evropské komise7) vyhrazena pro systémy poskytující 
družicové pohyblivé služby. O výběru provozovatelů26) celoevropských soustav rozhodla 
Evropská komise. Autorizace provozovatelů v České republice umožní provoz 
komplementárních pozemních stanic CGC s pevným stanovištěm, jejichž cílem je zvýšit 
dostupnost družicové pohyblivé služby tam, kde nelze zajistit dostatečně kvalitní spojení 
stávajícími družicovými stanicemi. Využívání kmitočtů komplementárními pozemními 
stanicemi je možné na základě individuálního oprávnění k využívání kmitočtů. Do článku 10  
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1 VÝCHODISKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Při stanovení podmínek Výběrového řízení1 vycházel Úřad z procesu evropské 
harmonizace nakládání se spektrem koordinovaně prostřednictvím CEPT (Evropská 
konference poštovních a telekomunikačních správ) a orgánů Komise RSPG (Skupina 
pro politiku rádiového spektra) a RSC (Výbor pro rádiové spektrum). Základním 
harmonizačním dokumentem je 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 Společenství2, 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 Společenství3. 

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 PVRS 7, kterou je počet práv k využívání rádiových 
kmitočtů v uvedených částech rádiového spektra omezen. 

Podmínky „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových 
kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 
MHz“ byly předmětem tří veřejných konzultací s dotčenými subjekty podle § 130 
Zákona. K veřejné konzultaci byly návrhy textu Vyhlášení předloženy dne 
5. března 2015, dne 2. března 2016 a dne 11. listopadu 2016. Připomínky předložené 
v rámci těchto veřejných konzultací Úřad vždy vypořádal a zveřejnil na internetových 
stránkách Úřadu. Relevantní připomínky Úřad zohlednil při stanovení finálních 
podmínek tohoto výběrového řízení. 

V souladu se Zákonem seznámil Úřad s konzultační verzí podmínek Výběrového řízení 
i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“). Po zapracování závěrů z 
vypořádání třetí veřejné konzultace tedy Úřad dne 10. února 2017 předložil upravený 
návrh podmínek výběrového řízení ÚOHS k vyjádření. Předseda ÚOHS ve svém 
stanovisku ze dne 13. března 2017 sdělil, že k podmínkám Výběrového řízení nemá 
žádné připomínky, pouze doporučil zvážit možnost uložení závazku velkoobchodní 
nabídky. Úřad se touto otázkou zabýval již v rámci vypořádání veřejné konzultace, kdy 
vzal v úvahu připomínku od potenciálního nového zájemce o účast ve Výběrovém 
řízení, že uložení povinnosti velkoobchodní nabídky znamená pro nově vstupující 
subjekt významné překážky. Takové překážky by mohly odradit potenciální nové 
zájemce o vstup na trh, a tedy ve svém důsledku mít významný dopad na podporu 
soutěže na infrastrukturní úrovni. Úřad se proto, z důvodu možného konfliktu zájmu 
podpory soutěže na infrastrukturní úrovni a soutěže na úrovni služeb, i nadále rozhodl 
podpořit toliko podmínky infrastrukturní soutěže. 

  

                                                

 
1 Pojmy uváděné s velkým začátečním písmenem jsou definovány v kapitole 14 Vyhlášení. 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0411&rid=1 
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0276&rid=1 
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2 CÍLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Cílem Výběrového řízení se zohledněním dokumentů uvedených v kapitole 1 
Vyhlášení je umožnit využití uceleného souboru rádiových kmitočtů z pásma 3600–
3800 MHz a tím vytvořit podmínky pro efektivní naplnění následujících cílů: 

 rozvoj nových služeb elektronických komunikací prostřednictvím bezdrátových 
vysokorychlostních sítí, zejména služeb širokopásmového vysokorychlostního 
přístupu k internetu, a vytvoření podmínek pro technologickou inovaci; 

 zajištění efektivního využití rádiových kmitočtů z pásma 3600–3800 MHz ku 
prospěchu spotřebitelů prostřednictvím udělení práv k přiděleným rádiovým 
kmitočtům pro zajištění technologicky neutrálních veřejných sítí elektronických 
komunikací pevné nebo pohyblivé radiokomunikační služby4 pro poskytování služeb 
elektronických komunikací; 

 podpora hospodářské soutěže v oblasti služeb elektronických komunikací 
poskytovaných prostřednictvím veřejných sítí elektronických komunikací na 
velkoobchodní i maloobchodní úrovni s dopadem na celý trh elektronických 
komunikací, cílená na přínos pro koncové uživatele. 

2.1 Rozvoj nových služeb a podpora technologické inovace jako nástroj ke 
zvýšení konkurenceschopnosti 
Implementace nových technologií a budování vysokorychlostních sítí jsou jedněmi 
z hlavních priorit evropských zemí včetně České republiky. Dle dokumentu Sdělení 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů: „Digitální program pro Evropu“ 5 vypracovaného Evropskou 
komisí přispívá rozvoj vysokorychlostních sítí (včetně bezdrátových sítí) ke 
spolehlivému růstu hospodářství a vytváření pracovních míst.  

Obdobně ze studie ICT a konkurenceschopnost České republiky 6 zpracované pro 
vládu České republiky vyplývá, že sítě elektronických komunikací tvoří základ 
tzv. technologické infrastruktury nezbytné pro zvýšení konkurenceschopnosti České 
republiky.  

Dokument Digitální Česko v. 2.0: Cesta k digitální ekonomice7 dále upřesňuje cíle 
vymezené v dokumentu Digitální program pro Evropu s prioritou redukovat „digitální 
propast“ v oblasti přístupu k vysokorychlostnímu internetu mezi venkovskými sídly 
a městy.  

Rádiové spektrum, které je předmětem Výběrového řízení, je vhodné zejména pro 
kapacitní pokrytí lokalit s vysokou koncentrací potenciálních uživatelů s působností na 
celém území České republiky. Úřad předpokládá využití tohoto rádiového spektra 
zejména pro výstavbu vysokorychlostních přístupových sítí podle harmonizovaných 
podmínek. 

Podmínky stanovující minimální rozsah pokrytí populace jsou součástí podmínek 
účelného využívání rádiového spektra definovaných v kapitole 7.4 Vyhlášení. 

                                                

 
4 Tzv. MFCN – Mobile Fixed Communication Network. 
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:CS:PDF 
6 http://www.cssi.cz/cssi/system/files/cssi/Studie_ICT_a_konkurenceschopnost_CR_20101003.pdf 
7 http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Digitalni-Cesko-v--2-0_120320.pdf 
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2.2 Zajištění efektivního využívání kmitočtového spektra 
V souladu s cílem zajištění efektivního využívání jednotlivých částí kmitočtového 
spektra se Úřad rozhodl nabídnout v rámci Výběrového řízení všechny rádiové kmitočty 
z pásma 3600–3800 MHz.  

V předmětu Výběrového řízení Úřad definoval nabízené kmitočtové úseky s ohledem 
na maximální účelnost využívání přidělených bloků pro bezdrátové rádiové sítě 
a s ohledem na skutečnost, že toto pásmo, v němž nedochází ke kolizi s jinými uživateli 
kmitočtového spektra, je perspektivní pro budoucí zavádění sítí elektronických 
komunikací s velmi vysokou přístupovou rychlostí. Z tohoto důvodu se Úřad rozhodl 
definovat Aukční bloky s využitím kanálových šířek několikanásobně větších, než je 
kanálová šířka 5 MHz definovaná v PVRS 7 tak, aby příděly rádiových kmitočtů 
umožnily provozovat technologie poskytující dostatečnou přenosovou kapacitu 
vhodnou pro poskytování služeb elektronických komunikací, které by uspokojovaly 
nejen současné, ale i budoucí potřeby uživatelů služeb poskytovaných prostřednictvím 
těchto rádiových kmitočtů při předpokladu rostoucí poptávky po neustále se zvyšujících 
objemech datových přenosů. 

Současně se Úřad rozhodl nastavit rozdílné spektrální limity pro Žadatele, kteří jsou 
Stávajícími operátory, a pro ostatní Žadatele. Cílem Úřadu je zajištění efektivního 
využití kmitočtů v pásmu 3600–3800 MHz a podpora hospodářské soutěže tak, aby 
vedle rozvoje existujících sítí elektronických komunikací využívajících rádiové kmitočty 
v pásmech 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz, prostřednictvím 
kterých jsou poskytovány služby Stávajících operátorů na maloobchodní 
i velkoobchodní úrovni, mohlo dojít i k rozvoji nových veřejných komunikačních sítí, 
s jejichž pomocí mohou být poskytovány služby elektronických komunikací na 
maloobchodní i velkoobchodní úrovni. Vzhledem k současnému spektrálnímu 
vybavení Stávajících operátorů Úřad předpokládá, že rozsah rádiových kmitočtů, které 
jsou předmětem tohoto Výběrového řízení, přesahující spektrální limit stanovený pro 
Stávající operátory v kapitole 6.1 Vyhlášení, nebude po podstatnou část doby trvání 
přídělu nezbytný pro rozvoj mobilních sítí Současných operátorů. Měly by tudíž být 
přiděleny Žadatelům, kteří rádiové kmitočty ve výše uvedených mobilních kmitočtových 
pásmech nejsou oprávnění využívat. Úřad výslovně uvádí, že při nastavení 
spektrálních limitů v tomto Výběrovém řízení vzal v potaz i rozsah kmitočtů, které 
Stávající operátoři získali ve výběrovém řízení za účelem udělení práv k využívání 
rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 
MHz vyhlášeného dne 8. března 2016.  

2.3 Podpora hospodářské soutěže na trhu elektronických komunikací 
a vytvoření podmínek pro případný vstup dalších subjektů na trh 
Podpora efektivní a udržitelné hospodářské soutěže v oblasti služeb elektronických 
komunikací poskytovaných prostřednictvím veřejných sítí elektronických komunikací 
v souladu s unijní Politikou rádiového spektra je dalším z cílů Výběrového řízení.  

V návaznosti na východiska Výběrového řízení popsaná v kapitole 1 Vyhlášení, 
zejména pro podporu hospodářské soutěže na infrastrukturní úrovni, Úřad stanovil 
rozdělení kmitočtů tak, aby v případě dostatečného zájmu mohly být kmitočty, které 
jsou předmětem tohoto Výběrového řízení, rozděleny až mezi pět Žadatelů tak, aby 
mohlo být provozováno až pět nezávislých celoplošných rádiových sítí elektronických 
komunikací využívajících těchto kmitočtů. Zároveň jsou spektrální limity v tomto 
Výběrovém řízení nastaveny tak, aby rádiové kmitočty v pásmu 3600–3800 MHz byly 
rozděleny minimálně mezi tři držitele přídělů rádiových kmitočtů, ať již vzešlé z tohoto 
Výběrového řízení nebo z budoucích výběrových řízení. 
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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 9 Vyhlášení a v Aukčním řádu, 
který tvoří Přílohu 3 Vyhlášení. Jediným kritériem pro hodnocení Žádostí splňujících 
podmínky účasti podle kapitoly 8 Vyhlášení budou výsledky Aukce. 

b) Do Výběrového řízení se mohou přihlásit pouze zájemci splňující podmínky účasti 
podle kapitoly 8 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 předložili své Žádosti do konce lhůty pro podávání Žádostí stanovené 
v kapitole 5 Vyhlášení, splňují podmínky účasti ve Výběrovém řízení stanovené 
v kapitole 8 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 10 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. Doručené otázky musí být označeny 
jednacím číslem tohoto Výběrového řízení. 

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 12 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. Jaromír Novák 

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 8.3 
Vyhlášení: 

6015-725001/0710 
vedený u ČNB, pobočka Praha 

Číslo bankovního účtu pro úhradu  
Celkové ceny: 

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 27. března 2017 

b. Doručení otázek dle kapitoly 3, písm. (e) Vyhlášení 14. dubna 2017 

c. Zveřejnění odpovědí na otázky dle kapitoly 3, písm. 
(e) Vyhlášení 21. dubna 2017 

d. 
Doručení Žádostí o udělení práv k využívání 
rádiových kmitočtů v souladu s kapitolou 8 

Vyhlášení 

9. května 2017  
do 12:00 hod 

e. Otevírání obálek s podanými Žádostmi 
10. května 2017  

v 9:00 hod.  
v sídle Úřadu 

 

Aktuální harmonogram Výběrového řízení bude zveřejněn na webových stránkách 
Úřadu (www.ctu.cz). 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 2. Aukční fáze 

Žadatelé kvalifikovaní do Aukce 
 Účastníci aukce 

Další Aukční kola 

První Aukční kolo 

Závěrečné Aukční kolo 

Stanovení Vítězů aukce 
a uzavření Aukční fáze 

 (2
) R

oz
dě

le
ní

 k
m

ito
čt

ů 

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 
hodnocení 

A
U

K
C

E 

Složení Záruky na účet Úřadu 
před skončením lhůty 
pro podávání Žádostí 

 (1
) A

uk
čn

í f
áz

e 
K

va
lif

ik
ac

e 
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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 
Celkové ceny 

Realizace platby úspěšných 
Žadatelů 
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6 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

6.1 Pásmo 3600–3800 MHz 
Kmitočtové pásmo 3600–3800 MHz je nepárové pásmo vymezené kmitočty 3600–
3800 MHz. Pásmo je určeno k poskytování vysokorychlostních služeb elektronických 
komunikací s působností na celém území České republiky v rámci pohyblivé služby za 
podmínek uvedených v PVRS 7. 

Toto kmitočtové pásmo je v současnosti nevyužívané. Provoz pevných spojů bod-bod 
v tomto pásmu byl ukončen do roku 2011, tedy před plánovaným udělením přídělů 
na základě tohoto Výběrového řízení. Žádné příděly rádiových kmitočtů v tomto pásmu 
dosud nebyly vydány. 

Rádiové kmitočty v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz budou rozděleny do pěti 
abstraktních bloků o velikosti 40 MHz (8 kanálů o šířce 5 MHz). 

Ve Výběrovém řízení budou přiděleny následující kmitočtové úseky (jsou uváděny 
okraje kmitočtových kanálů): 

Identifikátor rádiového 
kmitočtového úseku 

Kmitočtový rozsah 
v MHz Velikost úseku v MHz 

A 3600–3640 40 

B 3640–3680 40 

C 3680–3720 40 

D 3720–3760 40 

E 3760–3800 40 
 

Pro podávání nabídek na rádiové kmitočty je pro Žadatele, kteří nejsou Stávajícími 
operátory, stanoven maximální spektrální limit tak, že celkové množství rádiových 
kmitočtů přidělené jednomu takovému Žadateli na základě tohoto Výběrového řízení 
nesmí překročit 80 MHz. 

Pro podávání nabídek na rádiové kmitočty je pro Žadatele, kteří jsou Stávajícími 
operátory, stanoven maximální spektrální limit tak, že celkové množství rádiových 
kmitočtů přidělené jednomu takovému Žadateli na základě tohoto Výběrového řízení 
nesmí překročit 40 MHz. V případě, že na základě vyhodnocení prvního Aukčního kola 
dojde k situaci, kdy Nabídku nepodá ani jeden Účastník aukce, který současně není 
Stávajícím operátorem, bude spektrální limit pro Stávající operátory zvýšen na 80 MHz 
pro všechna následující Aukční kola. V takovém případě by platilo, že celkové množství 
rádiových kmitočtů přidělené jednomu Žadateli, který je současně Stávajícím 
operátorem, nesmí překročit 80 MHz. 
Aukční postup je upraven v Aukčním řádu, který tvoří Přílohu 3 Vyhlášení.  

6.2 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 6.2 Vyhlášení. 
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Minimální cena je pro každý aukční blok A až E stanovena na 29.000.000 Kč (slovy: 
dvacetdevětmilionůkorunčeských). 

Minimální cena byla stanovena na základě analýzy (benchmarku) dosažených cen za 
udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 3400–3800 MHz v relevantních 
evropských zemích. Benchmark byl zpracován ke dni 24. října 2016 a vzhledem 
k relevanci cen zahrnoval aukce spektra v pásmech 3400–3800 MHz realizované od 
roku 2008, kdy bylo přijato evropské harmonizační rozhodnutí pro toto pásmo2.   

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem tohoto Výběrového řízení jsou kmitočty 
s celonárodním využitím na území České republiky, byly z benchmarku vyloučeny 
výsledky aukcí nebo dosažené ceny pro regionální příděly bez možnosti získat 
celonárodní příděl (např. formou získání přídělů ve všech regionech dané země). 
Současně byly z benchmarku vyloučeny aukce, ve kterých dosažená cena významně 
převyšovala ceny dosažené v aukcích v ostatních zemích zahrnutých do benchmarku. 

Výše uvedeným kritériím odpovídají aukce kmitočtů v pásmech 3400–3800 MHz 
v následujících zemích: Rakousko (2008), Rakousko (2009), Švédsko (2009), 
Slovensko (2015, 2016) a Maďarsko (2016).  

Cenový benchmark zohledňoval jednak počet obyvatel dané země – jednotková cena 
byla stanovena v EUR/MHz/obyvatele s tím, že respektoval i hodnotu podle parity kupní 
síly. V cenovém benchmarku byla dále zohledněna délka přídělu v jednotlivých 
aukcích. Z dosažené referenční ceny byla Minimální cena vypočtena přepočtem na 
národní měnu a zohledněním příslušné délky přídělu. 
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7 PODMÍNKY A ZÁVAZKY 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 
Rádiové kmitočty nabízené ve Výběrovém řízení jsou určeny k využívání na celém 
území České republiky. 

V případě šetření stížnosti na rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových 
stanic využívajících příděly rádiových kmitočtů, které jsou předmětem tohoto 
Výběrového řízení, bude postupováno dle Zákona.  

Podmínky využívání rádiových kmitočtů v pásmu 3600–3800 MHz jsou uvedeny 
v PVRS 7 a budou promítnuty do IO, případně do dalších dokumentů vydávaných na 
základě Zákona. Veřejná komunikační síť nebo část veřejné komunikační sítě 
provozovaná s využitím kmitočtů v pásmu 3600–3800 MHz musí splňovat 
z technického hlediska podmínky uvedené v rozhodnutí Komise 2008/411/ES2 ve 
znění prováděcího rozhodnutí 2014/276/EU3, v rozhodnutí ECC/DEC/(11)06 8 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 3600–3800 MHz jsou v České republice koordinovány 
v souladu s výše uvedenými dokumenty, na základě kterých jsou definovány zejména 
následující podmínky využívání: 

 Stanice v pásmu 3600–3800 MHz pracují v simplexním režimu; 

 Základní technické parametry pro základnové stanice, nazývané spektrální maska 
hran bloku (BEM, block edge mask) jsou stanoveny v rozhodnutí Komise 
2008/411/ES. Tyto minimální technické požadavky jsou nezbytné k zajištění 
koexistence sousedících sítí v případech, kdy nejsou uzavřeny dvoustranné nebo 
vícestranné dohody mezi provozovateli takových sousedících sítí.  

 Mezní hodnota EIRP u základnových stanic uvnitř bloku je stanovena na 
+68 dBm/(5 MHz) s výjimkou nejnižších 5 MHz každého kmitočtového úseku dle 
kapitoly 6.1 Vyhlášení, kde je úroveň výkonu omezena na +4 dBm/(5 MHz).  

 Omezení mezní hodnoty EIRP uvnitř bloku pro nejnižších 5 MHz každého 
kmitočtového úseku dle třetí odrážky této kapitoly 7.1 Vyhlášení nebude mezi 
sousedními kmitočtovými úseky aplikováno v případě, kdy se Držitelem přídělu 
rádiových kmitočtů těchto kmitočtových úseků stane stejný Žadatel. Toto omezení 
může být též zmírněno nebo zcela vypuštěno v případě, pokud Držitel přídělu 
k žádosti o IO přiloží souhlas Držitele přídělu dotčeného (nižšího) sousedního 
kmitočtového úseku. V takovém případě Úřad v IO stanoví podmínky k zamezení 
rušení tohoto kmitočtového úseku jiného Držitele přídělu.  

 Další požadavky stanovené v rozhodnutí Komise 2008/411/ES tímto nejsou 
dotčeny. 

                                                

 
8 www.erodocdb.dk/doks/filedownload.aspx?fileid=3842&fileurl=http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/ 

official/pdf/ECCDEC1106.PDF 
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7.2 Vydávání IO 
Podmínkou pro zahájení využívání rádiových kmitočtů udělených na základě výsledků 
tohoto Výběrového řízení je vydání IO. Při procesu vydávání IO jsou mj. stanoveny 
následující doplňující podmínky:  

a) Povinnost Držitelů přídělu oznamovat Úřadu vždy ke konci kalendářního měsíce9 
seznam aktuálně provozovaných základnových stanic ve formátu vhodném pro 
dávkový výpočet pokrytí10 včetně veškerých změn níže uvedených údajů k již 
spuštěným základnovým stanicím, ke kterým došlo od předešlého oznámení. Popis 
provozovaných základnových stanic dle těchto oznámení bude nedílnou součástí 
IO. Oznámení budou ke každé základnové stanici obsahovat následující údaje: 

1. Identifikátor okresu dle přílohy 4 Vyhlášení; 
2. Identifikátor obce dle přílohy 4 Vyhlášení; 
3. Unikátní název stanoviště (v případě změny technických parametrů stanice 

musí být zachován); 
4. Adresa stanoviště; 
5. Souřadnice stanoviště (systém WGS 84, stupeň, minuta, vteřina); 
6. Nadmořská výška stanoviště (m); 
7. Rádiový kmitočet vysílače a přijímače (kmitočtový rozsah v MHz); 
8. Výška středu anténního systému nad terénem (m); 
9. Vyzařovací charakteristiky anténního systému (kódové označení dle HCM 

dohody, příloha 6 
11; 

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

sektorech (°); 
12. Maximální vyzářený výkon ERP na sektoru (W). 

b) Držitel IO je povinen v rámci oznámení dle písm. a) oznamovat přesný termín 
zahájení nebo ukončení provozu jednotlivých vysílacích rádiových zařízení 
(základnových stanic sítě) a také významné skutečnosti týkající se provozu 
terminálů, např. zátěžové zkoušky, apod. 

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 

                                                

 
9 Tato lhůta může být změněna po vzájemné dohodě s Úřadem. 
10 Ve formátu csv (oddělovač sloupců čárka, pro oddělení desetin bude použita tečka), popřípadě 

v jiném formátu dohodnutém s Úřadem. 
11 http://www.hcm-agreement.eu/http/englisch/verwaltung/index_berliner_vereinbarung.htm 
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podmínky nebo omezení ve vztahu k technologiím, které Žadatel hodlá využívat pro 
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací s využitím 
přidělených rádiových kmitočtů. Ustanovení PVRS 7 tímto nejsou dotčena. 

Veškerá zařízení provozovaná s využitím 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 využívání rádiových kmitočtů 
Pro účely využívání rádiových kmitočtů jsou specifikována závazná kritéria z hlediska 
naplnění podmínek účelného využívání rádiových kmitočtů získaných v tomto 
Výběrovém řízení: 

 zahájení účelného využívání rádiových kmitočtů, tj. zahájení poskytování veřejně 
dostupných komerčních služeb elektronických komunikací s využitím veřejných 
komunikačních sítí provozovaných s využitím rádiových kmitočtů přidělených 
v tomto Výběrovém řízení, ve lhůtě do 2 let od právní moci rozhodnutí o udělení 
přídělu rádiových kmitočtů. Pro splnění této podmínky je Držitel přídělu povinen 
využít nejméně 50 % šíře kmitočtového přídělu získaného v tomto Výběrovém řízení 
pro poskytování veřejně dostupných komerčních služeb elektronických komunikací; 

 zahájení využívání rádiových kmitočtů ve smyslu § 22b odst. 2 Zákona, 
tj. poskytování komerčních služeb elektronických komunikací prostřednictvím 
veřejných komunikačních sítí s využitím celého rozsahu rádiových kmitočtů 
přidělených v tomto Výběrovém řízení, ve lhůtě do 4 let od právní moci rozhodnutí 
o udělení přídělu rádiových kmitočtů; 

 zajištění pokrytí území nabídkou komerčních veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací prostřednictvím veřejných komunikačních sítí s využitím 
rádiových kmitočtů přidělených v tomto Výběrovém řízení – rozvojová kritéria – ve 
vymezené lhůtě a rozsahu: 

 

Velikost obce 

Rozvojová kritéria 
platná v období 

od 3 let od právní 
moci rozhodnutí 
o udělení přídělu 
do 5 let od právní 
moci rozhodnutí 
o udělení přídělu 

Rozvojová kritéria 
platná v období 

od 5 let od právní 
moci rozhodnutí 
o udělení přídělu  
po celou zbývající  

dobu platnosti přídělu 

Minimální počet 
pokrytých obcí dle 

přílohy 4 
Vyhlášení 

Minimální počet 
pokrytých obcí 

dle přílohy 4 
Vyhlášení 

Minimální počet 
pokrytých okresů 

ČR 

obce s počtem 
obyvatel  

> 2000 a ≤ 5000 
— 40 % obcí 30 okresů 

obce s počtem 
obyvatel  

> 5000 a ≤ 10000 
10 % obcí 45 % obcí 30 okresů 

Rozhodným datem pro stanovení velikosti obce je 31. 12. 2014. Seznam obcí České 
republiky a jejich rozdělení podle kritéria počtu obyvatel je uveden v příloze 4 
Vyhlášení. 

Pokrytím obce stanovené velikosti se rozumí provozování alespoň jedné základnové 
stanice s platným IO dle kapitoly 7.2 Vyhlášení. 
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Pro každou obec je požadováno vybudování jedné samostatné základnové stanice 
využívající rádiové kmitočty získané v tomto Výběrovém řízení, jednu základnovou 
stanici je tedy pro účely kontroly plnění podmínek této kapitoly 7.4 Vyhlášení možno 
započítat pouze pro jednu obec.  

Současně musí platit, že po celou dobu plnění rozvojových kritérií je prostřednictvím 
této části veřejné sítě elektronických komunikací poskytována služba 
vysokorychlostního přístupu k internetu nabízená jako veřejná služba elektronických 
komunikací. Taková veřejná služba elektronických komunikací musí být poskytována 
s využitím rádiových kmitočtů, které jsou předmětem tohoto Výběrového řízení, 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 kmitočtů získaných v tomto Výběrovém řízení, pokud parametry 
nabídky pro koncové uživatele splňují požadavky podle této kapitoly 7.4 Vyhlášení. 

Pokrytím okresu se rozumí pokrytí alespoň jedné obce stanovené velikosti dle 
předchozích tří odstavců této kapitoly 7.4 Vyhlášení. 

Ověření plnění podmínek účelného využívání rádiových kmitočtů bude provádět Úřad 
na základě údajů dodaných Držitelem přídělu. Tyto údaje bude Držitel přídělu 
předkládat vždy minimálně k okamžiku splnění výše uvedených rozvojových kritérií. 
Úřad je oprávněn údaje ověřit vlastní kontrolou dle kapitoly 7.5 Vyhlášení a v případě 
rozporu údajů dodaných Držitelem přídělu a údajů zjištěných vlastní kontrolou vycházet 
z údajů zjištěných vlastní kontrolou. 

7.5 Kontrola plnění podmínek účelného využívání rádiových kmitočtů 
Kontrolu plnění podmínek účelného využívání rádiových kmitočtů dle kapitoly 7.4 
Vyhlášení provede Úřad na základě údajů předložených Držitelem přídělu pro účely 
vydání IO podle kapitoly 7.2 Vyhlášení. 

Kontrolu dostupnosti nabídky s definovanou minimální rychlostí služby stanovenou 
v kapitole 7.4 Vyhlášení bude Úřad provádět podle metodiky uvedené v dokumentu 
Stanovení základních parametrů a měření kvality služby přístupu k sítí internet12. 
V případech potřeby ověření reálných parametrů poskytovaných služeb bude Úřad 
provádět měření dle metodiky Měření datových parametrů sítí pomocí TCP protokolu 
uveřejněné na stránkách Úřadu13.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 i na základě žádosti Držitele přídělu. 

7.6 Změna, pozbytí platnosti, přechod, převod a pronájem přídělu rádiových 
kmitočtů 
Změna, pozbytí platnosti, přechod, převod a pronájem přídělu rádiových kmitočtů jsou 
upraveny v ustanoveních § 22a, 22c, 22d a 23 Zákona.  

Aby případným převodem přídělu rádiových kmitočtů nebyla narušena hospodářská 
soutěž či ohrožena účelnost využívání rádiových kmitočtů, bude umožněn převod 

                                                

 
12 http://www.ctu.cz/cs/download/datovy_provoz/ 
rizeni_datoveho_provozu_stanoveni_zakladnich_parametru_18_12_2014.pdf 
13 http://www.ctu.cz/cs/download/datovy_provoz/ 
rizeni_datoveho_provozu_metodika_mereni_17_12_2014_v0_4_5.pdf 
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přídělu za podmínek uvedených v § 23 Zákona a kumulativně za následujících 
podmínek: 

 za nejmenší převoditelnou jednotku bude považováno 5 MHz; a 
 po dobu 5 let od právní moci přídělu rádiových kmitočtů musí nabyvatel rádiových 

kmitočtů získaných na základě tohoto Výběrového řízení splňovat podmínky 
stanovené v kapitole 6.1 Vyhlášení, které by se na nabyvatele vztahovaly, kdyby 
byl Žadatelem, se zohledněním podmínek účasti ve Výběrovém řízení stanovených 
v kapitole 8.5 Vyhlášení. Pokud je nabyvatel členem Podnikatelského seskupení, 
nesmí toto Podnikatelské seskupení překročit maximální spektrální limit 40 MHz, 
pokud je členem Podnikatelského seskupení zároveň Stávající operátor, který 
získal příděl rádiových kmitočtů na základě tohoto Výběrového řízení, příp. 80 MHz, 
pokud na základě vyhodnocení prvního Aukčního kola dojde k situaci, kdy Nabídku 
nepodá ani jeden Účastník aukce, který současně není Stávajícím operátorem a 
dojde ke zvýšení spektrálního limitu pro Stávající operátory na 80 MHz, nebo je 
členem Podnikatelského seskupení úspěšný Žadatel v tomto výběrovém řízení, 
který není Stávajícím operátorem ve smyslu Návrhu Vyhlášení. 

Držitelem IO k využívání rádiových kmitočtů, které jsou předmětem tohoto Výběrového 
řízení, může být vždy jen Držitel přídělu. 

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

Úřad souhlas k pronájmu práv vyplývajících z IO k využívání rádiových kmitočtů, které 
jsou předmětem tohoto Výběrového řízení, udělí, pokud pronájmem práv vyplývajících 
z IO nedojde ze strany nájemce práv k překročení spektrálních limitů stanovených 
v kapitole 6.1 Vyhlášení, které by se na nájemce vztahovaly, kdyby byl Žadatelem, se 
zohledněním podmínek účasti ve Výběrovém řízení dle kapitoly 8.5 Vyhlášení. Pokud 
je nájemce členem Podnikatelského seskupení, nesmí být překročeny spektrální limity 
stanovených v kapitole 6.1 Vyhlášení v rámci tohoto seskupení. Pro účely pronájmu 
oprávnění jen pro určitou geografickou oblast budou spektrální limity v každé takové 
geografické oblasti posuzovány samostatně. 

S ohledem na ustanovení § 19 odst. 4 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, na niž přejde nebo jí bude pronajat) splnil, či u trvajících 
podmínek nepřestal po dobu 5 let od právní moci přídělu splňovat některou 
z podmínek, na jejichž základě byl Žadateli příděl rádiových kmitočtů udělen. Jedná se 
o dodržení závazků přijatých v souladu s kapitolou 7.9 Vyhlášení bez ohledu na 
dispozice s kmitočty, kterých se závazky týkají. 

Aby nebyla narušena hospodářská soutěž či ohrožena účelnost využívání rádiových 
kmitočtů či jiný cíl Výběrového řízení a s ohledem na ustanovení § 19 odst. 4 a § 22b 
odst. 1 Zákona je nezbytné, aby Držitel přídělu (Žadatel a/nebo jeho nástupce, či jiná 
osoba, na niž příděl rádiových kmitočtů případně přejde nebo které bude převeden 
nebo jí bude pronajat) po dobu 5 let od právní moci přídělu rádiových kmitočtů nepřestal 
splňovat všechny podmínky ekonomické nezávislosti Držitelů přídělu rádiových 
kmitočtů a způsobu účasti ve Výběrovém řízení stanovené jako podmínky účasti 
v kapitole 8.5 Vyhlášení. 

Postup Úřadu podle § 23 odst. 5 Zákona není podmínkami podle této kapitoly 7.6 
Vyhlášení dotčen. 

7.7 Doba platnosti přídělu rádiových kmitočtů 
Příděly rádiových kmitočtů, které jsou předmětem Výběrového řízení, budou uděleny 
s platností do 30. června 2032. 
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7.8 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 dohodou HCM v aktuálním 
znění11. Dohody o vzájemné koordinaci rádiových kmitočtů mezi Českou republikou 
a okolními státy, pokud budou pro pásmo 3600–3800 MHz v budoucnu uzavřeny, 
budou mít přednost před dohodou HCM.  

7.9 Závazek refarmingu 

7.9.1 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 3600–3800 MHz, ale také v celém 
kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz umožněním budoucího scelení přídělů rádiových 
kmitočtů jednotlivých držitelů přídělu v rámci celého kmitočtového pásma 3400–3800 
MHz. K zajištění tohoto cíle Úřad stanoví pro Držitele přídělů vydaných na základě 
tohoto Výběrového řízení závazek refarmingu, aby po vydání dalších přídělů v pásmu 
3400–3800 MHz na základě budoucího výběrového řízení či budoucích výběrových 
řízení mohlo dojít k tzv. refarmingu celého kmitočtového pásma 3400–3800 MHz, tedy 
k přerozdělení rádiových kmitočtů přidělených v tomto kmitočtovém pásmu tak, aby 
byla do maximální možné míry zajištěna celistvost přídělů rádiových kmitočtů vydaných 
jednomu držiteli přídělů v tomto pásmu. 

7.9.2 Povinnost podat žádost o změnu přídělu na Výzvu 
Každý Žadatel se zavazuje 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 7.9.2 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 7.9.2 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 od doručení 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 
do 1 měsíce ode dne doručení oznámení Úřadu o nabytí právní moci posledního 
rozhodnutí o změně přídělu podle závazku refarmingu v pásmu 3400–3800 MHz. Úřad 
bude Držitele přídělu písemně informovat o nabytí právní moci posledního rozhodnutí 
o změně přídělu podle závazku refarmingu v pásmu 3400–3800 MHz. 
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7.10 Postup při refarmingu 
Úřad je oprávněn vyzvat Držitele přídělů k podání žádosti dle kapitoly 7.9.2 Vyhlášení 
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 přídělů ke všem rádiovým kmitočtům 
v pásmu 3400–3800 MHz.  

Úřad může Výzvu vydat kdykoli v průběhu šedesáti dnů od nabytí právní moci 
posledního přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 3400–3800 MHz na základě 
výběrového řízení konaného po skončení tohoto Výběrového řízení. Úřad může Výzvu 
vydat po naplnění podmínek dle této kapitoly 7.10 Vyhlášení, a to tak, že ji zveřejní na 
svých internetových stránkách a následně doručí všem Držitelům přídělů. Lhůta 
k podání žádostí plyne jednotlivým Držitelům přídělu od doručení Výzvy Úřadem 
tomuto Držiteli přídělu.  

Výzva musí 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 3400–3600 
MHz, informace o cílovém rozdělení rádiových kmitočtů nemůže stanovit, že 
specifikace rádiových kmitočtů v přídělu takového Držitele přídělu získaném na 
základě tohoto Výběrového řízení bude mimo rámec kmitočtového úseku 3600–3800 
MHz, který je předmětem tohoto Výběrového řízení.  

Držitelé přídělů rádiových kmitočtů v pásmu 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: 

(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. 

Držitelé přídělů musí podat žádosti podle této kapitoly na formuláři připojeném jako 
Příloha 5 k Vyhlášení.  

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

Úřad bude Držitele přídělu písemně informovat o nabytí právní moci posledního 
rozhodnutí o změně přídělu podle závazku refarmingu v pásmu 3400–3800 MHz. 

Držitelé přídělů ukončí využívání rádiových kmitočtů, které jim po nabytí právní moci 
rozhodnutí Úřadu o změně přídělu rádiových kmitočtů nebudou nadále přiděleny, do 
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1 měsíce od doručení oznámení Úřadu o nabytí právní moci posledního rozhodnutí 
o změně přídělu podle závazku refarmingu v pásmu 3400–3800 MHz.  

Každý Držitel přídělu ponese své náklady spojené se splněním závazku refarmingu 
a případné následné implementace v rámci své vlastní komunikační sítě. 

8 PRAVIDLA A PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 
(KVALIFIKACE) 

8.1 Kvalifikační předpoklady 

8.1.1 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 8 Vyhlášení musí být 
splněny k okamžiku uplynutí lhůty pro podání Žádostí stanovené v kapitole 8.4 
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 8 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. 

8.1.2 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. 

8.1.3 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. 

8.1.4 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 8.4 Vyhlášení složí 
na bankovní účet Úřadu pro účely složení záruky uvedený v kapitole 4 Vyhlášení 
Záruku ve výši podle kapitoly 8.3 Vyhlášení a tuto skutečnost doloží potvrzením banky 
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o odeslání odpovídající částky na určený bankovní účet Úřadu. Z potvrzení musí 
vyplývat, že částka Záruky byla nevratně odepsána z účtu Žadatele a odeslána na 
stanovený účet Úřadu. Záruka musí být nejpozději k poslednímu dni lhůty pro podání 
Žádosti podle kapitoly 8.4 Vyhlášení připsána na stanovený účet Úřadu v plné výši. 

8.2 Žádost o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů 

8.2.1 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). 

Pokud jsou součástí Žádosti nebo jejích příloh 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, připojí 
Žadatel ke své Žádosti také další kopii Žádosti, která neobsahuje tyto informace tak, 
aby tuto verzi Žádosti mohl Úřad použít pro účely nahlížení do spisu ve smyslu § 21 
odst. 7 Zákona. 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 
8.2.1 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 8.4 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 3600–3800 MHz“. 

Vzor Žádosti a její přílohy jsou obsaženy v Přílohách 1 a 2 Vyhlášení.  

8.2.2 Povinné přílohy Žádosti 
K Žádosti Žadatel přiloží veškeré dokumenty požadované pro splnění podmínek 
účasti ve Výběrovém řízení podle kapitoly 8.1 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 
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nepřímo držen i prostřednictvím jednoho či více trustů (svěřenských fondů)14 nebo 
jiného obdobného konstruktu českého či cizího právního řádu (např. nadace), pak 
se tato držba či vlastnictví započítává do výše uvedené 10 % 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 % 
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 kapitolách 7.6 a 7.9 Vyhlášení ve formě Přílohy 2 Vyhlášení 
podepsané osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele nebo jej 
zastupovat. 

8.2.3 Vázanost Žádostí 
Žadatel je oprávněn svoji Žádost kdykoli před uplynutím lhůty pro podávání Žádostí 
podle kapitoly 8.4 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. 

Po uplynutí lhůty pro podávání Žádostí podle kapitoly 8.4 Vyhlášení se nepřipouští 
změna Žádosti iniciovaná Žadatelem a nelze prominout zmeškání úkonu. 

8.3 Záruka 
Podmínkou účasti ve Výběrovém řízení dle kapitoly 8.1.4 Vyhlášení je složení finanční 
Záruky („Záruka“). Záruka slouží k zajištění povinností Žadatele zaplatit Celkovou cenu 
a k zajištění povinností Žadatele dle kapitoly 11 Vyhlášení zdržet se jednání, které by 
ohrožovalo nebo mařilo průběh nebo výsledek Výběrového řízení ve smyslu § 21 odst. 
6 Zákona. 

Celková výše Záruky Žadatele je pro všechny Účastníky aukce stanovena na 
29.000.000,- Kč (slovy: dvacetdevět milionů korun českých).  

Úřad rovněž stanovil, že všichni Účastníci akce mají v Aukční fázi k dispozici 2 body 
Eligibility omezující celkové množství získaných rádiových kmitočtů v rámci 
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 8.4 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 účet Úřadu včas 
a v plné výši. 

                                                

 
14 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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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 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 úspěšného Žadatele na základě výsledků Aukce k zaplacení Celkové 
ceny a Žadatel Celkovou cenu nebo její část nezaplatí ve lhůtě stanovené v kapitole 
10 Vyhlášení; nebo 

b) Žadatel se dopustí jednání podle kapitoly 11 Vyhlášení. 

Propadlá Záruka podle této kapitoly 8.3 Vyhlášení je příjmem státního rozpočtu České 
republiky. 

Pokud nejsou důvody pro propadnutí Záruky, Záruka se vrací Žadatelům: 

a) po právní moci rozhodnutí o vyřazení Žadatele z další účasti na Výběrovém řízení 
podle § 21 odst. 2 Zákona nebo podle kapitoly 8.5 Vyhlášení; 

b) po právní moci rozhodnutí o vyřazení Žadatele z další účasti na Výběrovém řízení 
podle § 21 odst. 6 Zákona;  

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

d) po právní moci rozhodnutí Úřadu o zrušení Výběrového řízení; nebo  

e) po zaplacení Celkové ceny podle kapitoly 10 Vyhlášení. 

Záruka Žadatelům bude 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 nese Úřad.  

8.4 Lhůta pro podání Žádostí do Výběrového řízení 
Žádosti musí být doručeny Úřadu do 9. května 2017 do 12:00 hodin.  

Žadatelé mohou svoji Žádost zaslat na adresu sídla Úřadu dle kapitoly 4 Vyhlášení, 
nebo ji podat osobně v sídle Úřadu ve všední dny od 9:00 do 15:00 a v poslední den 
pro podání Žádostí od 9:00 do 12:00 hodin. 

8.5 Vícenásobná účast ve Výběrovém řízení, účast za Podnikatelské 
seskupení 
Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze subjekty, které jsou na sobě vzájemně 
ekonomicky 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 pouze prostřednictvím tohoto Stávajícího 
operátora.  

8.6 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 8.4 Vyhlášení, tzn. 10. května 2017 od 9.00 hodin na adrese Úřadu. 

Otevírání obálek se zúčastní notář, který o celém procesu pořídí zápis, a členové 
Výběrové komise. Otevírání obálek se mohou zúčastnit všichni Žadatelé, kteří včas 
podali Žádost, a to za každého Žadatele pouze 1 osoba oprávněná k této činnosti na 
základě písemné plné moci. Úřad za přítomnosti Výběrové komise otevře jednotlivé 
obálky postupně podle pořadového čísla a u každé zkontroluje splnění následujících 
požadavků kladených na Žádosti, tedy: 
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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; a 

c) zda Žádost obsahuje všechny součásti a přílohy požadované v tomto Vyhlášení. 

Po provedení kontroly splnění výše uvedených požadavků u každé Žádosti Úřad sdělí 
přítomným Žadatelům identifikační údaje Žadatele, jehož Žádost byla zkontrolována, 
a 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 lhůtě 
neobjasnili, neopravili nebo nedoplnili předložené informace nebo doklady prokazující 
splnění výše uvedených požadavků kladených na Žádosti. 

Úřad následně uveřejní na svých internetových stránkách seznam Žadatelů, o jejichž 
Žádostech určil, že splňují výše uvedené požadavky kladené na Žádosti.  

8.7 Hodnocení Žádostí 
Úřad na základě doporučení Výběrové komise vyhodnotí, zda Žádosti, které nebyly 
vyřazeny podle předchozí kapitoly 8.6 Vyhlášení, vyhovují stanoveným podmínkám 
účasti ve Výběrovém řízení dle kapitoly 8.1 Vyhlášení. 

Úřad může Žadatele vyzvat, aby písemně objasnili, opravili nebo doplnili předložené 
informace nebo doklady prokazující splnění podmínek účasti ve Výběrovém řízení dle 
kapitoly 8.1 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. 

Návazně 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 Žadatele 
vyřazena. Podání opravného prostředku proti tomuto rozhodnutí nemá v souladu 
s § 21 odst. 2 Zákona odkladný účinek. 

Úřad následně zveřejní seznam Žadatelů, kteří se mohou zúčastnit Aukce. V případě 
pochybností si Úřad vyhrazuje právo odložit zveřejnění seznamu Žadatelů až 
do odstranění pochybností.  
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9 AUKCE 

9.1 Předmět Aukce 
Kategorie 
Aukčních 

bloků 
Kmitočtové 

pásmo 
Kmitočty 

[MHz] 
Aukční 
bloky Spektrální limit 

Minimální 
cena  

[mil. Kč/ 
blok] 

Aktivitní 
body 

[body/ 
1 blok] 

A 
3600–3800 

MHz 
nepárové 
spektrum 

3600–
3800 

5 
abstraktních 

bloků 
o velikosti 
40 MHz 

pro Stávající 
operátory: 

40 MHz; 

v případě splnění 
podmínek dle kapitoly 
6.1 Vyhlášení bude od 
druhého Aukčního kola 

zvýšen na 80 MHz. 

29 1 

pro  
ostatní Žadatele: 

80 MHz 

 

9.2 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 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 aukce 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 rádiové 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. 

9.3 Ukončení Aukce 
O ukončení Aukce a o rozdělení rádiových kmitočtů Vítězům aukce získaných v rámci 
Aukce bude Úřad informovat všechny Žadatele postupem podle kapitoly 7 Aukčního 
řádu.  
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10 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 to do dvou měsíců po skončení Aukce. Po právní 
moci rozhodnutí o zamítnutí Žádosti neúspěšných Žadatelů vyzve Úřad úspěšné 
Žadatele k zaplacení Celkové ceny. Po zaplacení Celkové ceny rozhodne předseda 
Rady Úřadu do 30 dnů o udělení přídělu rádiových kmitočtů podle § 22 Zákona. 

Celková cena musí být uhrazena v korunách českých na účet určený pro úhradu ceny 
za udělení práva využívání rádiových kmitočtů uvedený v kapitole 4 Vyhlášení. Při 
platbě se za variabilní symbol dosadí IČO Žadatele. Částka musí být uhrazena 
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Částka se považuje 
za zaplacenou jejím připsáním na uvedený účet Úřadu. 

V případě, že Žadatel, kterému mají být rádiové kmitočty na základě výsledku Aukce 
přiděleny, nezaplatí do 15 dnů ode dne doručení výzvy Celkovou cenu, nebudou 
rádiové kmitočty, které měly být přiděleny takovému Žadateli, v rámci Výběrového 
řízení přiděleny.  

V případě, že Žadatel do konce patnáctidenní lhůty ode dne doručení výzvy zaplatí 
pouze část Celkové ceny, Úřad Žadatele vyzve, aby v dodatečné třídenní lhůtě doplatil 
zbývající část Celkové ceny. Pokud Žadatel ani v této dodatečné lhůtě zbývající část 
Celkové ceny nedoplatí, bude Úřad postupovat, jako kdyby Žadatel nezaplatil Celkovou 
cenu, a již uhrazenou část ceny Žadateli vrátí na účet, ze kterého byla tato část ceny 
uhrazena. V případě neuhrazení části nebo celé 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.  

Záruka se nezapočítává proti povinnosti uhradit Celkovou cenu nebo její neuhrazenou 
část. 

Do jednoho měsíce od ukončení Výběrového řízení a udělení přídělu rádiových 
kmitočtů vítězným Žadatelům Úřad uveřejní zprávu o jeho průběhu a výsledcích. 
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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11 PRAVIDLA CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 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 ve Výběrovém řízení s jiným Žadatelem, především pokud jde 
o výši nabídek v aukci nebo jejich rozložení (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) 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 11 Vyhlášení, jsou jednání, v důsledku kterých by některý Účastník aukce 
podal v rámci Aukce 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 
11 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. Konkrétním příkladem je např. situace, kdy by Účastník 
aukce podal v prvním Aukčním kole Nabídku na jeden Aukční blok (tzn. za Minimální 
cenu), nicméně v důsledku souběhu shodných Nejvyšších nabídek a využití pravidel 
stanovených v kapitole 4.4.3 Aukčního řádu by se nestal Držitelem nejvyšší nabídky 
pro tento Aukční blok, a následně by ve druhém Aukčním kole tento Účastník aukce 
podal Nabídku s nulovou aktivitou (bez využití absence), i když by byl nejméně jeden 
Aukční blok stále dostupný za Minimální cenu. 

Za další indikaci jednání porušující pravidla chování ve smyslu této kapitoly 11 
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 s vyšší cenou, přestože by mohl v daném 
Aukčním kole podat nabídku na Aukční blok s nižší cenou. 

V případě jednání porušujícího pravidla této kapitoly 11 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 11 
Vyhlášení, propadne Záruka Žadatele složená Žadatelem v souladu s kapitolou 8.3 
Vyhlášení. 
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12 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. 
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13 KOMUNIKACE V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

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

 Obecná komunikace v průběhu Výběrového řízení – Úřad bude na svých stránkách 
průběžně informovat o průběhu a termínech Aukce.  

 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 8.2 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 výsledcích 
kvalifikace; 

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. 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 13 Vyhlášení nejsou dotčena ustanovení Správního řádu a Zákona 
upravující náležitosti podání a způsob jejich doručování. 
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14 SEZNAM DEFINIC A ZKRATEK 

Aktivita – rozsah Nabídky Účastníka aukce v Aukčním kole vypočtený jako součet 
aktivitních bodů všech Aukčních bloků zahrnutých v Nabídce. Každý Aukční blok má 
stanovený počet 1 aktivitního bodu. Aktivita Účastníka aukce v Aukčním kole nesmí 
přesáhnout jeho Eligibilitu. 

Aukce – forma hodnocení žádostí o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů. 
Aukce je součástí Výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových 
kmitočtů, které jsou předmětem tohoto 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. Protože se jedná o abstraktní Aukční bloky, je tomuto bloku 
přiřazen blíže nespecifikovaný úsek rádiových kmitočtů o stanovené velikosti; 
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 aukce 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. 
Tento dokument tvoří Přílohu 3 Vyhlášení. 

CEPT – Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ. 

Celková cena – součet Vítězných nabídek Žadatele.  

Digitální Česko – dokument „Státní politiky v elektronických komunikacích – Digitální 
Česko“, jehož účelem je zhodnocení současného stavu dostupnosti a rozvoje 
vybraných oblastí elektronických komunikací v České republice s největším 
potenciálem růstu a navržení potřebných nástrojů pro splnění reálných cílů, které by 
zajistily přiměřenou podporu ekonomického, kulturního a sociálního rozvoje české 
společnosti. Dokument byl schválený vládou České republiky na základě usnesení 
vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 50. Tento dokument byl aktualizován materiálem 
„Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice“ schváleného vládou České 
republiky na základě usnesení vlády ze dne 20. března 2013 č. 203. 

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. 
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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. 

IO – individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

ITU – „International Telecommunication Union“, Mezinárodní telekomunikační unie. 

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 8 Vyhlášení. 

Nabídka – závazná cenová nabídka podaná Účastníkem aukce v rámci Aukčního kola 
na vybranou kombinaci Aukčních bloků. 

Nejvyšší nabídka – nabídka s nejvyšší cenou na Aukční blok v daném Aukčním kole. 

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, jehož je Žadatel členem. 

Politika rádiového spektra – Rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu o víceletém 
programu politiky rádiového spektra. 

PVRS 7 – Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/06.2015-4 pro kmitočtové 
pásmo 2700–4200 MHz. Plán využití rádiového spektra vydává Český telekomunikační 
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. 8 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.  

RSC – Výbor pro rádiové spektrum (orgán Komise).  

RSPG – Skupina pro politiku rádiového spektra (orgán Komise). 
SMRA – Simultaneous Multiple Round Auction (SMRA) je aukční formát založený na 
souběžné vícekolové aukci. 

Správní řád – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Stávající operátor – právnická nebo fyzická osoba, která je k poslednímu dni lhůty pro 
podání Žádostí stanovené v kapitole 8.4 Vyhlášení držitelem přídělu rádiových 
kmitočtů v pásmu 800 MHz a/nebo 900 MHz a/nebo 1800 MHz a/nebo 2100 a/nebo 
2600 MHz. 
TDD – „Time Division Duplex“, druh duplexního provozu s časovým dělením. 
Účastník aukce – Žadatel, který splnil kvalifikační předpoklady dle kapitoly 8 Vyhlášení 
a získal od Úřadu potvrzení o zápisu do Aukce. 
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Úřad – Český telekomunikační úřad. Byl zřízen Zákonem ke dni 1. května 2005 jako 
ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených Zákonem, včetně 
regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických 
komunikací a poštovních služeb. 

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 pro zajištění sítí 
elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz vyhlášené tímto 
Vyhlášením. 
Vyhlášení – dokument „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv 
k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací 
v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz“. 

Výzva – Výzva Úřadu k předložení žádostí o změnu přídělu rádiových kmitočtů dle 
kapitoly 7.10 Vyhlášení. 

Zákon – zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Záruka – peněžitá záruka složená Žadatelem podle podmínek stanovených v kapitole 
8.3 Vyhlášení. Složení Záruky je podmínkou účasti v Aukci. 
Žadatel – subjekt, který podá Žádost. 

Žádost – žádost o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů podle ustanovení § 21 
Zákona.  
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Příloha 1  
 

k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv  
k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací  

v kmitočtovém pásmu 3600–3800 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 kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz, a to na základě Vyhlášení 
výběrového řízení ze dne 27. března 2017 (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) 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Kontaktní pracovník (jméno, příjmení, titul, funkce): 
  
Podpis pracovníka2:   

                                                 
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), ve znění pozdějších předpisů. 
2 Tímto podpisem uděluji svůj SOUHLAS se zpracováním kontaktních a adresných osobních údajů, které jsem 
dobrovolně poskytl(a) či poskytnu v rámci této Žádosti a výběrového řízení popsaného ve Vyhlášení Českému 
telekomunikačnímu úřadu se sídlem: Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, PSČ 225 02, Praha 025, 
(„Úřad“), a které zahrnují mj. moji emailovou adresu a telefonní číslo, a to zejména pro účely kontaktování 
v souvislosti s Žádostí a výběrovým řízením popsaným ve Vyhlášení. Údaje budou uchovány po dobu výběrového 
řízení, nevyžaduje-li zákon delší lhůtu uchování.  
Poučení: Poskytnutí souhlasu je nezbytnou náležitostí Žádosti. Máte právo požádat Úřad o poskytnutí informace 
o osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních 
údajů a správcích či zpracovatelích. Jste dále oprávněn požádat Úřad o opravu osobních údajů, zjistíte-li, že 
některé Úřadem zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že Úřad 
provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo 
v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni požadovat po Úřadu vysvětlení, případně požadovat, aby Úřad 
odstranil takto vzniklý závadný stav. Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto odstavce máte v případě 
porušení povinností právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. 
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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 Žadatele 
Jméno Rozsah oprávnění Podpis3 
   

   

   

   

 

                                                 
3 Tímto podpisem uděluji svůj SOUHLAS se zpracováním kontaktních a adresných osobních údajů, které jsem 
dobrovolně poskytl(a) či poskytnu v rámci této Žádosti a výběrového řízení popsaného ve Vyhlášení Českému 
telekomunikačnímu úřadu se sídlem: Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, PSČ 225 02, Praha 025, 
(„Úřad“), a které zahrnují mj. mou emailovou adresu a telefonní číslo, a to zejména pro účely kontaktování 
v souvislosti s Žádostí a výběrovým řízením popsaným ve Vyhlášení. Údaje budou uchovány po dobu výběrového 
řízení, nevyžaduje-li zákon delší lhůtu uchování.  
Poučení: Poskytnutí souhlasu je nezbytnou náležitostí Žádosti. Máte právo požádat Úřad o poskytnutí informace 
o osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních 
údajů a správcích či zpracovatelích. Jste dále oprávněn požádat Úřad o opravu osobních údajů, zjistíte-li, že 
některé Úřadem zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že Úřad 
provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo 
v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni požadovat po Úřadu vysvětlení, případně požadovat, aby Úřad 
odstranil takto vzniklý závadný stav. Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto odstavce máte v případě 
porušení povinností právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. 
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1.6 Požadovaný počet bodů Eligibility (v rozsahu 1–2) 

 
 
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 8.1.2 bodem a) 
Vyhlášení 

 

3. 2.3 Čestné prohlášení v souladu s kapitolou 8.1.2 bodem b) 
Vyhlášení 

 

4. 2.4 Čestné prohlášení v souladu s kapitolou 8.1.2 bodem c) 
Vyhlášení 

 

5. 2.5 Čestné prohlášení v souladu s kapitolou 8.1.3 Vyhlášení  

6. 2.6 Potvrzení banky o převodu Záruky z běžného účtu Žadatele 
v souladu s kapitolou 8.1.4 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 8.2.2 bodem c) Vyhlášení 

 

9. 2.9 Plná moc dokládající oprávnění podepsaných fyzických osob 
k podpisu této Žádosti (jen pokud nepodepisuje statutární orgán) 

 

10. 2.10 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 odpovídající počtu bodů Eligibility v souladu 
s Vyhlášením. 
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 2 
 

k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv  
k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací  

v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz 
 
 
 
 
 

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

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

IČO: ……………………………………………………………………………… 

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

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

1 Refarming 
Tímto jako Žadatel přijímám závazek refarmingu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(i) za nejmenší převoditelnou jednotku bude považováno 5 MHz; a zároveň 
(ii) po dobu 5 let od právní moci Přídělu rádiových kmitočtů na základě Výběrového řízení 

musí nabyvatel rádiových kmitočtů získaných na základě tohoto Výběrového řízení 
splňovat podmínky stanovené v kapitole 6.1 Vyhlášení, které by se na nabyvatele 
vztahovaly, kdyby byl Žadatelem, se zohledněním podmínek účasti ve Výběrovém 
řízení stanovených v kapitole 8.5 Vyhlášení. Pokud je nabyvatel členem 
Podnikatelského seskupení, nesmí toto Podnikatelské seskupení překročit maximální 
spektrální limit 40 MHz, pokud je členem Podnikatelského seskupení zároveň Stávající 
operátor, který získal Příděl rádiových kmitočtů na základě tohoto Výběrového řízení, 
příp. 80 MHz, pokud na základě vyhodnocení prvního Aukčního kola dojde k situaci, 
kdy Nabídku nepodá ani jeden Účastník aukce, který současně není Stávajícím 
operátorem a dojde ke zvýšení spektrálního limitu pro Stávající operátory na 80 MHz, 
nebo je členem Podnikatelského seskupení úspěšný Žadatel v tomto výběrovém řízení, 
který není Stávajícím operátorem ve smyslu Návrhu Vyhlášení.   
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Beru na vědomí, že v individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů, které jsou 
předmětem tohoto Výběrového řízení, bude v souladu s § 18 odst. 1 písm. h) Zákona, 
pronájem práv vyplývajících z individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
umožněn pouze s předchozím souhlasem Úřadu. 

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

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

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

Žadatel 
(obchodní firma Žadatele, 

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

     
 

Prohlášení osoby oprávněné jednat jménem Žadatele 
 
Prohlašuji, že jako osoba oprávněná jednat jménem Žadatele jsem oprávněn přijmout výše 
uvedené závazky jménem Žadatele, že jsem k tomu získal veškeré souhlasy, povolení či jiná 
schválení, která jsou pro platné přijetí závazků požadována podle práva České republiky 
a podle práva, jímž se řídí vnitřní vztahy společnosti Žadatele, a toto stvrzuji svým podpisem. 
 
V ……………… dne …………… 
 
 
                  .……………………………………………………….. 

osoba oprávněná jednat jménem Žadatele 
(jméno, příjmení a podpis) 
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1 ÚVOD 
Tento Aukční řád je přílohou k Vyhlášení a dále specifikuje pravidla Aukce stanovená 
v kapitole 9 Vyhlášení. 

2 AUKCE 

2.1 Obecné informace 
Aukce je rozdělena na dvě fáze – na Aukční fázi a fázi Rozdělení kmitočtů. Aukce se mohou 
zúčastnit pouze Žadatelé, kteří splnili kvalifikaci dle kapitoly 8 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; 
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2.3 Schéma Aukce 
 

 

 

 

 

 

Vítězové aukce postupují  
do fáze Rozdělení kmitočtů 

 

Další Aukční kola 

První Aukční kolo 
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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] 

A 

3600-3800 
MHz 

nepárové 
spektrum 

3600–
3800 

5 
abstraktních 

bloků 
o velikosti 
40 MHz 

Pro Stávající operátory: 

40 MHz; 

V případě splnění podmínek 
dle kapitoly 6.1 Vyhlášení 

bude od druhého Aukčního 
kola zvýšen na 80 MHz. 

29 1 

Pro  
ostatní Žadatele: 

80 MHz 

 

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 od Úřadu obdrželi přístupové údaje 
a digitální certifikát. Tyto přístupové údaje budou Úřadem poskytnuty pouze těm Žadatelům, 
kteří se řádně kvalifikovali v souladu s kapitolou 8 Vyhlášení a obdrželi potvrzení o účasti 
v Aukci. Digitální certifikát musí být nainstalován na počítači, ze kterého se Účastník aukce 
připojí k EAS. Účastník aukce zodpovídá za zabezpečení svých přihlašovacích údajů 
a přiděleného 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 z jednoho počítače. 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 
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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 128 kbit/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 pro 
komunikaci využívaných v průběhu Aukční fáze. Deanonymizace Účastníků aukce bude 
provedena až po závěrečném Aukčním kole dle kapitoly 4.3.4 Aukčního řádu. Technické 
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 
systémově kontrolované povinné minimální úrovně bezpečnosti přihlašovacích údajů. 

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.  

Všechna pravidla Aukčního řádu nezbytná pro realizaci Aukční fáze, zejména pravidla pro 
podávání Nabídek, dodržování Spektrálního limitu, 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. 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. 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. 
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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. 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 
anonymizace a procesu hlášení problémů a incidentů v průběhu Aukční fáze. Účastníci aukce 
budou mít dále k dispozici uživatelský manuál EAS, který jim bude předán v průběhu školení. 
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) 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 Vyšší moc 
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 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. 
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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 počátku1. 

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. 

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: 9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 a 16:00, přičemž čas pro podávání Nabídek 
v Aukčním kole je stanoven na 15 minut a přestávka do zahájení dalšího Aukčního kola bude 
trvat 15 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 zkrácen v případě, kdy všichni Účastníci 
aukce učinili v Aukčním kole Nabídku nebo aktivně využili možnost absence. O předčasném 
ukončení Aukčního kola jsou všichni Účastníci aukce 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. 

                                                
 

 

1 V případě opakování celé Aukční fáze by v prvním Aukčním kole platilo výchozí nastavení Spektrálních limitů, tzn. 40 MHz pro 
Stávající operátory a 80 MHz pro ostatní Účastníky aukce 
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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) automaticky na Aukční bloky, u kterých byl Držitelem nejvyšší nabídky na počátku 
daného Aukčního kola; 

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 
daného Aukčního kola. 

EAS umožní Účastníkům aukce 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. 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 za minimální cenu stanovenou v kapitole 6.2 
Vyhlášení. V prvním Aukčním kole Účastníci aukce nemohou využít možností absence.  

Pokud Účastník aukce nepodá v prvním Aukčním kole Nabídku, tzn. jeho Aktivita v prvním 
Aukčním kole bude nulová dle kapitoly 4.4.2 Aukčního řádu, 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. 

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 
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výši současné Nejvyšší nabídky tohoto Aukčního bloku navýšené o 10 % minimální 
ceny Aukčního bloku. 

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

Účastníci aukce mohou od druhého Aukčního kola využít možnost absence dle kapitoly 4.4.4 
Aukčního řádu. V případě využití možnosti absence se počet bodů Eligibility Účastníka aukce 
pro následující Aukční kolo nemění.  

Pokud počet bodů Eligibility Účastníka aukce klesne v některém Aukčním kole na nulu, potom 
Účastník aukce ztrácí možnost účastnit se dalšího průběhu Aukce. 

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. 

Závěrečné kolo nastává rovněž v případě, kdy ve dvou po sobě jdoucích Aukčních kolech 
dojde k naplnění podmínky (a) dle prvního odstavce této kapitoly 4.3.4 Aukčního řádu, tzn. 
v okamžiku, kdy všichni Účastníci aukce ve dvou po sobě následujících Aukčních kolech podali 
Nabídku pouze na Aukční bloky, u kterých jsou Držiteli nejvyšší nabídky. Po skončení každého 
Aukčního kola, ve kterém dojde k naplnění podmínky podle písmene (a), bude Úřad 
prostřednictvím EAS informovat všechny Účastníky aukce 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 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 4.4.5 Aukčního řádu. 

4.4 Pravidla Aukce a možnosti Účastníků aukce 

4.4.1 Pravidla chování 
Podmínky chování Žadatelů během celého výběrového řízení stanoví kapitola 11 Vyhlášení. 

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

a. počtem bodů Eligibility, které má Účastník aukce pro dané Aukční kolo k dispozici; 
b. na základě spektrálního limitu dle kapitoly 4.4.5 Aukčního řádu. 

Na základě počtu bodů Eligibility má Účastník aukce možnost ve své Nabídce sestavit různé 
kombinace jednotlivých Aukčních bloků při respektování těchto pravidel: 
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 všechny Aukční bloky jsou zařazeny do jedné Aukční kategorie, které je 
přiřazen 1 aktivitní bod. 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 je Eligibilita Účastníka aukce ustanovena dle kapitoly 
8.3 Vyhlášení a to ve výši 2 bodů Eligibility. Eligibilita se v rámci jednotlivých 
Aukčních kol dále nezvyšuje; 

 počet bodů Eligibility v následujících Aukčních kolech se odvíjí od Aktivity 
Účastníka aukce v posledním uzavřeném Aukčním kole. 

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 

 

= CELKOVÝ POČET BODŮ AKTIVITY V AUKČNÍM KOLE 

V případě, že je Aktivita Účastníka aukce v daném 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. 

Toto pravidlo bude modifikováno v průběhu prvního Aukčního kola, ve kterém bude 
stanovena minimální úroveň Aktivity, při které zůstane Účastníkovi aukce zachován plný 
počet bodů Eligibility pro další Aukční kolo, na 1 aktivitní bod. 

Pokud počet bodů Aktivity v Aukčním kole dosáhne požadované úrovně minimální Aktivity pro 
dané Aukční kolo, potom počet bodů Eligibility zůstává Účastníkovi aukce i pro následující 
Aukční kolo zachován. Např. pokud Účastník aukce, který disponuje pro první Aukční kolo 2 
body Eligibility, podá Nabídku na jeden Aukční blok, tzn. celkový počet bodů Aktivity v daném 
Aukčním kole se rovná 1 bodu, potom mu původní počet 2 bodů Eligibility zůstane zachován 
i pro následující Aukční kolo. 

Pokud Účastník aukce nedodrží v Aukčním kole minimální Aktivitu, tzn. pokud počet bodů 
Aktivity v Aukčním kole bude nižší než počet bodů minimální požadované Aktivity, potom je 
tomuto Účastníkovi aukce množství bodů Eligibility pro následující Aukční kolo sníženo. 

V prvním Aukčním kole, kdy je úroveň minimální Aktivity stanovena na 1 aktivitní bod, platí, že 
pokud Účastník aukce podá nabídku s nižší, tzn. s nulovou Eligibilitou, popř. že nepodá 
Nabídku v prvním Aukčním kole ve smyslu kapitoly 4.3.2 Aukčního řádu, potom dojde ke 
snížení počtu bodů Eligibility tohoto Účastníka aukce na nulu a tento Účastník aukce ztrácí 
možnost účastnit se dalšího průběhu Aukce dle ustanovení kapitoly 4.3.3 Aukčního řádu, resp. 
podle ustanovení kapitoly 4.3.2 Aukčního řádu v případě nepodání Nabídky v prvním Aukčním 
kole. 

Ve druhém a vyšším Aukčním kole platí, že pokud je Aktivita Účastníka aukce v daném 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. 
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Ke snížení počtu bodů Eligibility podle této kapitoly 4.4.2 nedojde, pokud byla v daném 
Aukčním kole uplatněna absence dle kapitoly 4.4.4 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), dokud nebudou jednoznačně určeni Držitelé nejvyšší nabídky pro 
všechny Aukční bloky, u kterých došlo k souběhu Nejvyšších nabídek. 

4.4.4 Absence a time-out 
Každý z Účastníků aukce má při podávání Nabídek možnost uplatnit absenci maximálně v 
jednom Aukčním kole. 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. 

Absence může být využita 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 kol, v důsledku čehož by aplikací pravidel 
Aktivity ztratil Eligibilitu pro následující Aukční kolo. 

V případě využití absence v Aukčním kole nedochází ke ztrátě Eligibility. 

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 další harmonogram probíhajícího 
aukčního dne s tím, že následující Aukční kolo bude automaticky stanoveno na následující 
pracovní den na 9:30 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 jednou. 
O time-outu jsou informováni všichni Účastníci aukce prostřednictvím EAS. 

Absenci a time-out může využít pouze Účastník aukce s nenulovou Eligibilitou. 
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4.4.5 Spektrální limit 
Spektrální limit stanovuje maximální rozsah Aukčních bloků, které Žadatel může na základě 
tohoto výběrového řízení získat. V rámci Aukční fáze může Účastník aukce podat pouze 
takovou Nabídku, která spektrální limity splňuje. Výše spektrálních limitů je definována 
v kapitole 6.1 Vyhlášení, a to odlišně pro Účastníky aukce, kteří jsou Stávajícími operátory, 
a pro ostatní Účastníky aukce. 

Pro podání Nabídky v prvním Aukčním kole platí, že Účastník aukce, který je současně 
Stávajícím operátorem, může podat Nabídku se spektrálním limitem 40 MHz. Zároveň platí, 
že Účastník aukce, který není současně Stávajícím operátorem, může v prvním Aukčním kole 
podat Nabídku se spektrálním limitem 80 MHz. 

Na základě vyhodnocení prvního Aukčního kola zjistí EAS, zda v prvním Aukčním kole podali 
Nabídku ve smyslu kapitoly 4.3.2 Aukčního řádu i Účastníci aukce, kteří nejsou současně 
Stávající operátoři.  

V případě, že na základě vyhodnocení prvního Aukčního kola dojde k situaci, že souhrnná 
nabídka jednoho či více Účastníků aukce, kteří současně nejsou Stávajícími operátory, 
dosáhne alespoň 2 bodů Aktivity, potom budou spektrální limity stanovené pro podání Nabídek 
v prvním Aukčním kole platit i pro následující Aukční kola. V opačném případě bude od 
následujícího Aukčního kola platit jednotný spektrální limit 80 MHz pro všechny Účastníky 
aukce. 

O případné změně spektrálního limitu jsou Účastníci aukce informováni prostřednictvím 
reportu EAS po vyhodnocení prvního Aukčního kola. 

4.4.6 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; 

b) ceny Vítězných nabídek všech vydražených Aukčních bloků a součet všech cen 
Vítězných nabídek u Aukčních bloků, které Účastník aukce v Aukční fázi získal; 

c) výčet Aukčních bloků, které v Aukční fázi nebyly přiděleny; 

d) výčet Účastníků aukce, kteří se nestali Vítězi aukce u žádného Aukčního bloku. 

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: 

 vyhodnocení všech realizovaných Aukčních kol dle posledního odstavce této 
kapitoly 4.5 Aukčního řádu; 

 všechny zprávy doručené EAS tomuto účastníkovi; 

 předpokládaný čas začátku následujícího Aukčního kola; 
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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 možnostech nabídkové ceny pro dané 
Aukční kolo a o Držiteli nejvyšší nabídky (bez uvedení identity Držitele nejvyšší 
nabídky); 

 aktuální počet vlastních bodů Eligibility pro dané Aukční kolo; 

 počet bodů Aktivity Nabídky; 

 informace o výši své minimální Aktivity pro dané Aukční kolo; 

 množství vlastních využitelných možností absence; 

 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 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 aktuálně drží Nejvyšší 
nabídku a cen těchto Aukčních bloků; 

 přehled Aukčních bloků, na které Účastník podal v Aukčním kole Nabídku, 
u kterých se nestal Držitelem nejvyšší nabídky; 

 počet bodů Eligibility Účastníka aukce na začátku a konci Aukčního kola; 

 možnost absence Účastníka aukce na začátku a konci Aukčního kola; 

 přehled všech Aukčních bloků s informací o Držiteli nejvyšší nabídky (bez 
uvedení identity Držitele nejvyšší nabídky), aktuální ceně Aukčního bloku 
(Nejvyšší nabídka, popř. minimální cena) a celkové množství aktivitních bodů 
všech Účastníků aukce realizované na daný Aukční blok v Aukčním kole; 

 celkové množství aktivitních bodů všech Účastníků aukce realizované 
v  Aukčním kole; 

 celkový počet bodů Eligibility všech Účastníků aukce po ukončeném Aukčním 
kole platných pro následující Aukční kolo. 

Účastníkovi aukce, který nepodá v prvním Aukčním kole Nabídku, popřípadě Účastníkovi 
aukce, který bude vyřazen z průběhu Aukce dle kapitoly 6 Vyhlášení, bude zcela zamezen 
přístup k EAS včetně přístupu ke všem výše uvedeným informacím. 
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5 ROZDĚLENÍ KMITOČTŮ 
Pro maximální efektivitu rozdělení získaných kmitočtů Úřad připouští možnost, aby se Vítězové 
aukce, kteří získají Aukční bloky, dohodli na přiřazení těchto abstraktních Aukčních bloků 
k jednotlivým konkrétním úsekům rádiových kmitočtů definovaných v rámci předmětu 
výběrového řízení v kapitole 6 Vyhlášení. 

Rozdělení úseků rádiových kmitočtů ovšem musí zohledňovat pravidlo celistvosti kmitočtových 
přídělů. Pravidlo celistvosti zaručuje zachování kontinuity spektra přiděleného jednotlivým 
Držitelům přídělů v daném kmitočtovém pásmu stejně jako kontinuitu volných kmitočtů, které 
nebyly v rámci výběrového řízení přiděleny. 

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 měsíce od 
ukončení Aukční fáze na rozdělení úseků rádiového spektra, které jsou předmětem 
Výběrového řízení. Takováto dohoda musí být učiněna všemi Vítězi aukce svobodně a 
pouze s cílem účelně rozdělit úseky rádiových kmitočtů. Ve výše stanovené lhůtě musí 
být Úřadu 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), která bude 
písemně potvrzený všemi Vítězi aukce; 

2. Úřad bude akceptovat dohody všech Vítězů aukce, 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 prvním odstavci této kapitoly 5 Aukčního řádu 
předložena dohoda všech Vítězů aukce o rozdělení úseků rádiových kmitočtů, budou 
kmitočtové úseky rozděleny takto: 

a) Nejprve budou přiřazeny konkrétní souvislé kmitočtové úseky Vítězi aukce, popř. 
Vítězům aukce, kteří získali dva abstraktní Aukční bloky. Tyto souvislé kmitočtové 
úseky budou přiřazeny od horního konce kmitočtového pásma 3600 – 3800 MHz, 
tzn. od identifikátoru rádiového kmitočtového úseku E. V případě dvou takových 
Vítězů aukce bude pořadí umístění těchto souvislých kmitočtových úseků určeno 
losem. 

b) Následně budou přiřazeny abstraktní Aukční bloky, jejichž držitelem se nestal žádný 
Vítěz aukce, a to od dolního konce kmitočtového pásma 3600 – 3800 MHz, tzn. od 
identifikátoru rádiového kmitočtového úseku A. 

c) V posledním kroku budou přiřazeny zbývající konkrétní kmitočtové úseky Vítězům 
aukce, kteří získali jeden Aukční blok. Pořadí umístění těchto kmitočtových úseků 
bude opět 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 8 a v kapitole 11 Vyhlášení. 

Pokud dojde k vyřazení v průběhu Rozdělení kmitočtů, potom Úřad rozhodně o dalším postupu 
s tím, že pokud je takto vyřazený Žadatel Vítězem aukce, může Úřad podle svého uvážení buď 
pokračovat v Rozdělení kmitočtů bez účasti vyřazeného Žadatele, nebo rozhodnout 
o opakování Aukční fáze nebo až o zrušení Výběrového řízení. 
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7 UKONČENÍ AUKCE 
O ukončení Aukce a o rozdělení rádiových kmitočtů Vítězům aukce bude Úřad informovat 
všechny Žadatele formou zveřejnění oznámení o ukončení Aukce, které doručí všem 
Žadatelům. Oznámení o ukončení Aukce Úřad rovněž zveřejní na webových stránkách Úřadu.  

Toto oznámení bude obsahovat následující informace: 

a) identifikace vítězných Žadatelů; 

b) identifikace úseků rádiového spektra, které získali jednotliví Žadatelé – Vítězové 
aukce; 

c) ceny za všechny úseky kmitočtů rádiového spektra přidělené v tomto 
Výběrovém řízení; 

d) výčet úseků kmitočtů rádiového spektra, u kterých nedošlo k přidělení; 

e) seznam Účastníků aukce, kteří se o rádiové kmitočty ucházeli neúspěšně. 
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1 SEZNAM OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY V KATEGORII 2001 AŽ 5000 
OBYVATEL 

Identifikátor 
okresu 

Identifikátor 
obce Název obce Počet 

obyvatel 
Okres Benešov 

CZ0201 529451 Bystřice 4336 
CZ0201 529516 Čerčany 2763 
CZ0201 530310 Neveklov 2547 
CZ0201 534382 Sázava 3786 
CZ0201 530905 Votice 4596 

Okres Beroun 
CZ0202 531324 Komárov 2420 
CZ0202 532011 Zdice 4126 
CZ0202 532029 Žebrák 2141 

Okres Kladno 
CZ0203 532169 Buštěhrad 3157 
CZ0203 532371 Hřebeč 2015 
CZ0203 541991 Lány 2060 
CZ0203 532576 Libušín 2954 
CZ0203 532983 Tuchlovice 2465 
CZ0203 533017 Unhošť 4428 
CZ0203 533041 Velvary 3080 
CZ0203 533050 Vinařice 2035 
CZ0203 533114 Zlonice 2289 

Okres Kolín 
CZ0204 537641 Pečky 4549 
CZ0204 533807 Týnec nad Labem 2074 
CZ0204 533831 Velim 2184 
CZ0204 533840 Velký Osek 2257 

Okres Kutná Hora 
CZ0205 534498 Uhlířské Janovice 3055 
CZ0205 534587 Vrdy 2888 
CZ0205 534633 Zruč nad Sázavou 4732 

Okres Mělník 
CZ0206 534935 Kostelec nad Labem 3883 
CZ0206 571784 Libiš 2127 
CZ0206 535222 Tišice 2184 
CZ0206 535273 Veltrusy 2018 
CZ0206 535320 Všetaty 2268 

Okres Mladá Boleslav 
CZ0207 535443 Bělá pod Bezdězem 4840 
CZ0207 535672 Dobrovice 3351 
CZ0207 535702 Dolní Bousov 2641 
CZ0207 570826 Kosmonosy 4964 
CZ0207 536270 Luštěnice 2129 

Okres Nymburk 
CZ0208 537489 Městec Králové 2921 
CZ0208 537764 Sadská 3302 

Okres Praha-východ 
CZ0209 538230 Hovorčovice 2255 
CZ0209 538272 Jirny 2652 
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Identifikátor 
okresu 

Identifikátor 
obce Název obce Počet 

obyvatel 
CZ0209 538299 Kamenice 4328 
CZ0209 538311 Klecany 3197 
CZ0209 533416 Kostelec nad Černými lesy 3605 
CZ0209 538442 Líbeznice 2576 
CZ0209 538493 Mnichovice 3445 
CZ0209 538523 Mukařov 2326 
CZ0209 538540 Nehvizdy 2417 
CZ0209 538809 Strančice 2202 
CZ0209 538876 Šestajovice 3418 
CZ0209 538981 Velké Popovice 2724 
CZ0209 539058 Zdiby 3181 
CZ0209 539066 Zeleneč 3105 

Okres Praha-západ 
CZ020A 539198 Dobřichovice 3483 
CZ020A 539210 Dolní Břežany 3796 
CZ020A 539236 Horoměřice 3810 
CZ020A 539309 Chýně 2419 
CZ020A 539333 Jílové u Prahy 4469 
CZ020A 539414 Libčice nad Vltavou 3310 
CZ020A 531618 Nučice 2128 
CZ020A 539571 Průhonice 2764 
CZ020A 539597 Psáry 3656 
CZ020A 531723 Rudná 4873 
CZ020A 539643 Řevnice 3338 
CZ020A 539813 Velké Přílepy 3293 
CZ020A 513458 Vestec 2357 
CZ020A 539848 Vrané nad Vltavou 2488 

Okres Příbram 
CZ020B 540013 Březnice 3536 
CZ020B 540404 Jince 2247 
CZ020B 540757 Milín 2188 
CZ020B 541231 Rožmitál pod Třemšínem 4410 
CZ020B 530573 Sedlec-Prčice 2832 

Okres České Budějovice 
CZ0311 544281 Borovany 4121 
CZ0311 535206 Dobrá Voda u Českých Budějovic 2610 
CZ0311 544663 Kamenný Újezd 2291 
CZ0311 544736 Ledenice 2379 
CZ0311 544779 Lišov 4247 
CZ0311 544795 Litvínovice 2435 
CZ0311 544868 Nové Hrady 2575 
CZ0311 544981 Rudolfov 2525 
CZ0311 545066 Srubec 2211 
CZ0311 545341 Zliv 3539 

Okres Český Krumlov 
CZ0312 545511 Horní Planá 2153 
CZ0312 545571 Křemže 2829 
CZ0312 545821 Velešín 3890 
CZ0312 545830 Větřní 4023 
CZ0312 545848 Vyšší Brod 2520 
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Identifikátor 
okresu 

Identifikátor 
obce Název obce Počet 

obyvatel 
Okres Jindřichův Hradec 

CZ0313 546089 České Velenice 3429 
CZ0313 546461 Chlum u Třeboně 2008 
CZ0313 546542 Kardašova Řečice 2280 
CZ0313 546798 Nová Bystřice 3331 
CZ0313 546801 Nová Včelnice 2307 
CZ0313 547166 Slavonice 2484 
CZ0313 547263 Studená 2378 
CZ0313 547280 Suchdol nad Lužnicí 3609 

Okres Písek 
CZ0314 549771 Protivín 4884 

Okres Prachatice 
CZ0315 550442 Netolice 2583 
CZ0315 550671 Volary 3866 

Okres Strakonice 
CZ0316 551970 Volyně 3039 

Okres Tábor 
CZ0317 552496 Chýnov 2422 
CZ0317 552534 Jistebnice 2009 
CZ0317 552704 Mladá Vožice 2720 
CZ0317 552828 Planá nad Lužnicí 3960 

Okres Domažlice 
CZ0321 553671 Horšovský Týn 4970 
CZ0321 554294 Staňkov 3276 

Okres Klatovy 
CZ0322 556394 Janovice nad Úhlavou 2271 
CZ0322 556831 Nýrsko 4957 

Okres Plzeň-město 
CZ0323 558371 Starý Plzenec 4977 
CZ0323 558427 Šťáhlavy 2501 

Okres Plzeň-jih 
CZ0324 557587 Blovice 4155 
CZ0324 557781 Chlumčany 2370 
CZ0324 557838 Chotěšov 2782 
CZ0324 558109 Nepomuk 3773 
CZ0324 558362 Spálené Poříčí 2693 
CZ0324 558389 Stod 3675 

Okres Plzeň-sever 
CZ0325 558885 Horní Bříza 4291 
CZ0325 559008 Kaznějov 3118 
CZ0325 559075 Kralovice 3507 
CZ0325 559164 Líně 2519 
CZ0325 559211 Město Touškov 2077 
CZ0325 559351 Plasy 2611 
CZ0325 559491 Tlučná 3194 
CZ0325 559521 Třemošná 4950 
CZ0325 559580 Vejprnice 4018 
CZ0325 559661 Zbůch 2215 
CZ0325 559679 Zruč-Senec 3111 
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Identifikátor 
okresu 

Identifikátor 
obce Název obce Počet 

obyvatel 
Okres Rokycany 

CZ0326 559725 Břasy 2219 
CZ0326 559822 Hrádek 2862 
CZ0326 559997 Mirošov 2232 
CZ0326 560162 Strašice 2462 
CZ0326 560260 Zbiroh 2464 

Okres Tachov 
CZ0327 560758 Bor 4151 

Okres Cheb 
CZ0411 554553 Hranice 2160 
CZ0411 554634 Luby 2168 
CZ0411 555631 Teplá 3020 
CZ0411 539279 Velká Hleďsebe 2229 

Okres Karlovy Vary 
CZ0412 555029 Bochov 2015 
CZ0412 555215 Jáchymov 2755 
CZ0412 555398 Nová Role 4149 
CZ0412 555657 Toužim 3751 
CZ0412 555762 Žlutice 2452 

Okres Sokolov 
CZ0413 560294 Březová 2702 
CZ0413 560359 Habartov 4927 
CZ0413 560499 Kynšperk nad Ohří 4913 
CZ0413 560537 Loket 3083 
CZ0413 560570 Nové Sedlo 2586 
CZ0413 560600 Rotava 3140 

Okres Děčín 
CZ0421 562351 Benešov nad Ploučnicí 3824 
CZ0421 562581 Jiříkov 3828 
CZ0421 562611 Krásná Lípa 3517 
CZ0421 562751 Mikulášovice 2182 

Okres Chomutov 
CZ0422 563404 Vejprty 2871 

Okres Litoměřice 
CZ0423 564591 Bohušovice nad Ohří 2537 
CZ0423 564656 Budyně nad Ohří 2136 
CZ0423 565164 Libochovice 3495 
CZ0423 565717 Terezín 2906 
CZ0423 565768 Třebenice 2029 
CZ0423 565814 Úštěk 2824 

Okres Louny 
CZ0424 566314 Kryry 2381 
CZ0424 566551 Peruc 2238 
CZ0424 566624 Postoloprty 4849 

Okres Most 
CZ0425 567175 Horní Jiřetín 2234 
CZ0425 567264 Lom 3738 
CZ0425 567311 Meziboří 4722 
CZ0425 567337 Obrnice 2254 
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Identifikátor 
okresu 

Identifikátor 
obce Název obce Počet 

obyvatel 
Okres Teplice 

CZ0426 567558 Hrob 2012 
CZ0426 567621 Košťany 3138 
CZ0426 567752 Novosedlice 2177 
CZ0426 567779 Osek 4808 
CZ0426 567787 Proboštov 2650 

Okres Ústí nad Labem 
CZ0427 568007 Chabařovice 2518 
CZ0427 568015 Chlumec 4458 
CZ0427 568155 Povrly 2242 
CZ0427 553697 Trmice 3175 
CZ0427 568350 Velké Březno 2238 

Okres Česká Lípa 
CZ0511 561479 Cvikov 4383 
CZ0511 561681 Kamenický Šenov 4030 
CZ0511 562017 Ralsko 2073 
CZ0511 562092 Stráž pod Ralskem 4057 
CZ0511 562262 Zákupy 2802 

Okres Jablonec nad Nisou 
CZ0512 563552 Desná 3113 
CZ0512 563790 Rychnov u Jablonce nad Nisou 2710 
CZ0512 563811 Smržovka 3683 
CZ0512 563838 Velké Hamry 2746 

Okres Liberec 
CZ0513 563960 Český Dub 2723 
CZ0513 564044 Hejnice 2717 
CZ0513 564061 Hodkovice nad Mohelkou 2834 
CZ0513 561631 Jablonné v Podještědí 3661 
CZ0513 564265 Nové Město pod Smrkem 3817 
CZ0513 564371 Raspenava 2815 
CZ0513 544477 Stráž nad Nisou 2335 

Okres Semily 
CZ0514 577456 Rokytnice nad Jizerou 2790 

Okres Hradec Králové 
CZ0521 569917 Černilov 2451 
CZ0521 570451 Nechanice 2273 
CZ0521 570877 Smiřice 2873 

Okres Jičín 
CZ0522 573060 Kopidlno 2115 
CZ0522 573094 Lázně Bělohrad 3761 
CZ0522 573493 Sobotka 2427 
CZ0522 573507 Stará Paka 2065 

Okres Náchod 
CZ0523 574252 Meziměstí 2516 
CZ0523 574341 Police nad Metují 4201 
CZ0523 547646 Velké Poříčí 2392 

Okres Rychnov nad Kněžnou 
CZ0524 576131 Borohrádek 2107 
CZ0524 576590 Opočno 3139 
CZ0524 576701 Rokytnice v Orlických horách 2078 



Příloha č. 1 Telekomunikačního věstníku č. 5/2017, str. 1059

  Seznam obcí České republiky a jejich rozdělení podle kritéria počtu obyvatel  

Vyhlášení výběrového řízení – Příloha 4  Strana 6 

Identifikátor 
okresu 

Identifikátor 
obce Název obce Počet 

obyvatel 
CZ0524 576808 Solnice 2202 
CZ0524 576883 Vamberk 4576 

Okres Trutnov 
CZ0525 579297 Hostinné 4541 
CZ0525 579548 Mladé Buky 2276 
CZ0525 579637 Rtyně v Podkrkonoší 3010 
CZ0525 579645 Rudník 2163 
CZ0525 579734 Svoboda nad Úpou 2083 
CZ0525 579874 Žacléř 3284 

Okres Chrudim 
CZ0531 571385 Heřmanův Městec 4845 
CZ0531 571491 Hrochův Týnec 2089 
CZ0531 571539 Chrast 3133 
CZ0531 571776 Luže 2527 
CZ0531 572080 Proseč 2110 
CZ0531 572268 Slatiňany 4191 
CZ0531 572411 Třemošnice 3152 

Okres Pardubice 
CZ0532 574899 Dašice 2254 
CZ0532 574996 Horní Jelení 2014 
CZ0532 575071 Chvaletice 3055 
CZ0532 574767 Lázně Bohdaneč 3435 
CZ0532 575429 Opatovice nad Labem 2517 
CZ0532 575640 Sezemice 3662 

Okres Svitavy 
CZ0533 578193 Jevíčko 2812 

Okres Ústí nad Orlicí 
CZ0534 580015 Červená Voda 3068 
CZ0534 580121 Dolní Dobrouč 2588 
CZ0534 580376 Jablonné nad Orlicí 3193 
CZ0534 580481 Králíky 4351 

Okres Havlíčkův Brod 
CZ0631 568635 Golčův Jeníkov 2629 
CZ0631 569321 Přibyslav 4007 
CZ0631 569780 Ždírec nad Doubravou 3177 

Okres Jihlava 
CZ0632 586862 Batelov 2358 
CZ0632 586943 Brtnice 3730 
CZ0632 587478 Luka nad Jihlavou 2833 

Okres Pelhřimov 
CZ0633 548111 Kamenice nad Lipou 3835 
CZ0633 548511 Pacov 4830 
CZ0633 548561 Počátky 2543 
CZ0633 549231 Žirovnice 2958 

Okres Třebíč 
CZ0634 590754 Jaroměřice nad Rokytnou 4177 
CZ0634 590789 Jemnice 4087 
CZ0634 591211 Náměšť nad Oslavou 4946 
CZ0634 591301 Okříšky 2074 
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Identifikátor 
okresu 

Identifikátor 
obce Název obce Počet 

obyvatel 
Okres Blansko 

CZ0641 581291 Adamov 4549 
CZ0641 581496 Černá Hora 2064 
CZ0641 581682 Jedovnice 2763 
CZ0641 581879 Kunštát 2753 
CZ0641 582239 Rájec-Jestřebí 3662 
CZ0641 582646 Velké Opatovice 3864 

Okres Brno-venkov 
CZ0643 582824 Bílovice nad Svitavou 3585 
CZ0643 582859 Blučina 2244 
CZ0643 582956 Dolní Kounice 2395 
CZ0643 583081 Hrušovany u Brna 3469 
CZ0643 583391 Modřice 4996 
CZ0643 583405 Mokrá-Horákov 2745 
CZ0643 583413 Moravany 2513 
CZ0643 583561 Ořechov 2599 
CZ0643 583588 Oslavany 4624 
CZ0643 584801 Pohořelice 4755 
CZ0643 583677 Pozořice 2251 
CZ0643 583758 Rajhrad 3520 
CZ0643 583839 Říčany 2012 
CZ0643 583898 Sokolnice 2336 
CZ0643 583910 Střelice 2815 
CZ0643 584029 Troubsko 2205 
CZ0643 584045 Újezd u Brna 3238 
CZ0643 584100 Veverská Bítýška 3114 
CZ0643 585033 Vranovice 2206 
CZ0643 584207 Zastávka 2557 
CZ0643 584223 Zbýšov 3846 
CZ0643 584282 Židlochovice 3735 

Okres Břeclav 
CZ0644 584550 Klobouky u Brna 2416 
CZ0644 584568 Kobylí 2087 
CZ0644 584622 Lanžhot 3750 
CZ0644 584631 Lednice 2336 
CZ0644 584665 Moravská Nová Ves 2593 
CZ0644 584797 Podivín 2936 
CZ0644 584860 Rakvice 2181 
CZ0644 584941 Tvrdonice 2055 
CZ0644 584975 Valtice 3534 
CZ0644 584983 Velké Bílovice 3853 
CZ0644 585017 Velké Pavlovice 3098 

Okres Hodonín 
CZ0645 586048 Blatnice pod Svatým Antonínkem 2068 
CZ0645 586081 Bzenec 4318 
CZ0645 586102 Čejkovice 2492 
CZ0645 586137 Dolní Bojanovice 2977 
CZ0645 586170 Hovorany 2152 
CZ0645 586358 Lužice 2895 
CZ0645 586404 Moravský Písek 2096 
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Identifikátor 
okresu 

Identifikátor 
obce Název obce Počet 

obyvatel 
CZ0645 586412 Mutěnice 3658 
CZ0645 586498 Prušánky 2195 
CZ0645 586510 Ratíškovice 4049 
CZ0645 586528 Rohatec 3562 
CZ0645 586625 Svatobořice-Mistřín 3568 
CZ0645 586641 Šardice 2190 
CZ0645 586706 Vacenovice 2187 
CZ0645 586714 Velká nad Veličkou 2914 
CZ0645 586757 Vnorovy 3029 
CZ0645 586765 Vracov 4566 
CZ0645 586803 Ždánice 2541 

Okres Vyškov 
CZ0646 593001 Drnovice 2375 
CZ0646 593117 Ivanovice na Hané 2896 

Okres Znojmo 
CZ0647 546941 Dobšice 2484 
CZ0647 594156 Hrušovany nad Jevišovkou 3286 
CZ0647 594458 Miroslav 2903 

Okres Jeseník 
CZ0711 569356 Česká Ves 2423 
CZ0711 536148 Javorník 2863 
CZ0711 540030 Lipová-lázně 2294 
CZ0711 540382 Mikulovice 2640 
CZ0711 597996 Zlaté Hory 3978 

Okres Olomouc 
CZ0712 500526 Bělkovice-Lašťany 2220 
CZ0712 500852 Bohuňovice 2536 
CZ0712 501646 Dolany 2669 
CZ0712 502146 Hlubočky 4253 
CZ0712 502545 Horka nad Moravou 2398 
CZ0712 503657 Lutín 3234 
CZ0712 597678 Moravský Beroun 3087 
CZ0712 504505 Náměšť na Hané 2030 
CZ0712 505161 Štěpánov 3442 
CZ0712 505609 Velká Bystřice 3238 
CZ0712 505650 Velký Týnec 2805 

Okres Prostějov 
CZ0713 589624 Konice 2793 
CZ0713 589632 Kostelec na Hané 2867 
CZ0713 589896 Plumlov 2365 

Okres Přerov 
CZ0714 512800 Brodek u Přerova 2008 
CZ0714 519146 Tovačov 2544 
CZ0714 519651 Troubky 2082 

Okres Šumperk 
CZ0715 525588 Bludov 3101 
CZ0715 535532 Hanušovice 3251 
CZ0715 539961 Libina 3406 
CZ0715 540196 Loštice 3020 
CZ0715 540501 Nový Malín 3393 
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Identifikátor 
okresu 

Identifikátor 
obce Název obce Počet 

obyvatel 
CZ0715 540773 Postřelmov 3122 
CZ0715 540862 Rapotín 3213 
CZ0715 540978 Ruda nad Moravou 2571 
CZ0715 541168 Štíty 2043 
CZ0715 541265 Velké Losiny 2643 
CZ0715 569445 Vikýřovice 2353 

Okres Kroměříž 
CZ0721 588601 Koryčany 2854 
CZ0721 588644 Kvasice 2230 
CZ0721 588768 Morkovice-Slížany 2908 
CZ0721 589195 Zdounky 2090 

Okres Uherské Hradiště 
CZ0722 592021 Bánov 2085 
CZ0722 592048 Bojkovice 4435 
CZ0722 592064 Boršice 2191 
CZ0722 592102 Buchlovice 2438 
CZ0722 592145 Dolní Němčí 3001 
CZ0722 592170 Hluk 4432 
CZ0722 592439 Nivnice 3333 
CZ0722 592463 Ostrožská Nová Ves 3393 
CZ0722 592510 Polešovice 2003 
CZ0722 592617 Strání 3592 
CZ0722 592749 Uherský Ostroh 4349 
CZ0722 592820 Vlčnov 3012 

Okres Vsetín 
CZ0723 542679 Halenkov 2453 
CZ0723 542687 Horní Bečva 2435 
CZ0723 542750 Hošťálková 2197 
CZ0723 542768 Hovězí 2383 
CZ0723 542784 Huslenky 2214 
CZ0723 542865 Jablůnka 2033 
CZ0723 542911 Karolinka 2612 
CZ0723 542989 Kelč 2670 
CZ0723 544302 Lešná 2027 
CZ0723 544566 Nový Hrozenkov 2666 
CZ0723 544949 Valašská Bystřice 2256 
CZ0723 545163 Velké Karlovice 2517 
CZ0723 545236 Zašová 3005 

Okres Zlín 
CZ0724 585211 Fryšták 3709 
CZ0724 585777 Slušovice 2941 
CZ0724 585831 Štítná nad Vláří-Popov 2219 
CZ0724 585858 Tlumačov 2491 
CZ0724 585939 Vizovice 4722 

Okres Bruntál 
CZ0801 597228 Břidličná 3384 
CZ0801 597350 Horní Benešov 2296 
CZ0801 597635 Město Albrechtice 3524 

Okres Frýdek-Místek 
CZ0802 598011 Baška 3756 
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Identifikátor 
okresu 

Identifikátor 
obce Název obce Počet 

obyvatel 
CZ0802 598038 Brušperk 3973 
CZ0802 598071 Čeladná 2575 
CZ0802 598089 Dobrá 3151 
CZ0802 598135 Fryčovice 2360 
CZ0802 598691 Hukvaldy 2006 
CZ0802 598321 Kozlovice 2987 
CZ0802 598348 Krmelín 2252 
CZ0802 598356 Kunčice pod Ondřejníkem 2301 
CZ0802 598453 Mosty u Jablunkova 3860 
CZ0802 554014 Návsí 3912 
CZ0802 507091 Nýdek 2013 
CZ0802 598542 Ostravice 2432 
CZ0802 598551 Palkovice 3221 
CZ0802 598569 Paskov 3949 
CZ0802 552569 Staříč 2122 
CZ0802 554928 Vendryně 4442 

Okres Karviná 
CZ0803 598925 Albrechtice 3937 
CZ0803 598941 Dětmarovice 4197 
CZ0803 598178 Horní Bludovice 2271 
CZ0803 552739 Horní Suchá 4516 
CZ0803 599158 Těrlicko 4334 

Okres Nový Jičín 
CZ0804 599689 Mořkov 2512 
CZ0804 599905 Starý Jičín 2785 
CZ0804 599930 Suchdol nad Odrou 2598 
CZ0804 554171 Šenov u Nového Jičína 2111 
CZ0804 599948 Štramberk 3442 
CZ0804 599999 Trojanovice 2491 

Okres Opava 
CZ0805 506214 Bolatice 4464 
CZ0805 506460 Budišov nad Budišovkou 2952 
CZ0805 506702 Dolní Benešov 4081 
CZ0805 506753 Háj ve Slezsku 3298 
CZ0805 568210 Hať 2558 
CZ0805 507504 Kobeřice 3304 
CZ0805 507971 Ludgeřovice 4754 
CZ0805 509647 Píšť 2112 
CZ0805 510483 Štěpánkovice 3200 

Okres Ostrava-město 
CZ0806 599549 Klimkovice 4364 
CZ0806 598739 Stará Ves nad Ondřejnicí 2753 
CZ0806 510882 Velká Polom 2039 
CZ0806 500291 Vřesina 2861 
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2 SEZNAM OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY V KATEGORII 5001 AŽ 10000 
OBYVATEL 

Identifikátor 
okresu 

Identifikátor 
obce Název obce Počet 

obyvatel 
Okres Benešov 

CZ0201 530841 Týnec nad Sázavou 5625 
Okres Beroun 

CZ0202 531189 Hořovice 6866 
CZ0202 533203 Králův Dvůr 7796 

Okres Kladno 
CZ0203 532860 Stochov 5542 

Okres Kolín 
CZ0204 533271 Český Brod 6876 

Okres Mladá Boleslav 
CZ0207 535427 Bakov nad Jizerou 5125 
CZ0207 535451 Benátky nad Jizerou 7415 
CZ0207 536326 Mnichovo Hradiště 8469 

Okres Nymburk 
CZ0208 537454 Lysá nad Labem 9222 

Okres Praha-východ 
CZ0209 538574 Odolena Voda 5726 
CZ0209 538957 Úvaly 6381 

Okres Praha-západ 
CZ020A 539139 Černošice 6795 
CZ020A 539244 Hostivice 7933 
CZ020A 539325 Jesenice 8228 
CZ020A 540765 Mníšek pod Brdy 5227 
CZ020A 539627 Roztoky 8123 

Okres Příbram 
CZ020B 540111 Dobříš 8878 
CZ020B 541281 Sedlčany 7339 

Okres Rakovník 
CZ020C 542164 Nové Strašecí 5357 

Okres České Budějovice 
CZ0311 544485 Hluboká nad Vltavou 5130 
CZ0311 545171 Trhové Sviny 5029 
CZ0311 545201 Týn nad Vltavou 8053 

Okres Český Krumlov 
CZ0312 545562 Kaplice 7067 

Okres Jindřichův Hradec 
CZ0313 546127 Dačice 7548 
CZ0313 547336 Třeboň 8391 

Okres Písek 
CZ0314 549576 Milevsko 8649 

Okres Prachatice 
CZ0315 550647 Vimperk 7534 

Okres Strakonice 
CZ0316 550850 Blatná 6731 
CZ0316 551953 Vodňany 6853 

Okres Tábor 
CZ0317 552054 Bechyně 5180 
CZ0317 553069 Sezimovo Ústí 7306 
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Identifikátor 
okresu 

Identifikátor 
obce Název obce Počet 

obyvatel 
CZ0317 553131 Soběslav 7086 
CZ0317 553271 Veselí nad Lužnicí 6469 

Okres Domažlice 
CZ0321 553654 Holýšov 5005 
CZ0321 553786 Kdyně 5283 

Okres Klatovy 
CZ0322 556254 Horažďovice 5428 

Okres Plzeň-jih 
CZ0324 557676 Dobřany 6162 
CZ0324 558249 Přeštice 7125 

Okres Plzeň-sever 
CZ0325 559300 Nýřany 7101 

Okres Tachov 
CZ0327 561134 Planá 5430 
CZ0327 561215 Stříbro 7746 

Okres Cheb 
CZ0411 554529 Františkovy Lázně 5579 

Okres Karlovy Vary 
CZ0412 555380 Nejdek 8079 

Okres Sokolov 
  

CZ0413 560367 Horní Slavkov 5566 
CZ0413 560472 Kraslice 6920 

Okres Děčín 
CZ0421 562394 Česká Kamenice 5371 
CZ0421 562564 Jílové 5140 
CZ0421 562858 Šluknov 5636 

Okres Litoměřice 
CZ0423 565229 Lovosice 8749 
CZ0423 565709 Štětí 8893 

Okres Louny 
CZ0424 566616 Podbořany 6325 

Okres Teplice 
CZ0426 567507 Dubí 8034 
CZ0426 567515 Duchcov 8439 

Okres Česká Lípa 
CZ0511 561495 Doksy 5204 
CZ0511 561835 Mimoň 6532 

Okres Jablonec nad Nisou 
CZ0512 563820 Tanvald 6531 
CZ0512 563871 Železný Brod 6220 

Okres Liberec 
CZ0513 564028 Frýdlant 7565 
CZ0513 564095 Hrádek nad Nisou 7613 
CZ0513 564117 Chrastava 6198 

Okres Semily 
CZ0514 577197 Jilemnice 5499 
CZ0514 577308 Lomnice nad Popelkou 5597 
CZ0514 576964 Semily 8548 

Okres Hradec Králové 
CZ0521 570109 Chlumec nad Cidlinou 5403 
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Identifikátor 
okresu 

Identifikátor 
obce Název obce Počet 

obyvatel 
CZ0521 570508 Nový Bydžov 7052 
CZ0521 571041 Třebechovice pod Orebem 5786 

Okres Jičín 
CZ0522 572926 Hořice 8625 
CZ0522 573248 Nová Paka 9201 

Okres Náchod 
CZ0523 573922 Broumov 7695 
CZ0523 573965 Červený Kostelec 8454 
CZ0523 573990 Česká Skalice 5085 
CZ0523 574082 Hronov 6169 
CZ0523 574279 Nové Město nad Metují 9623 

Okres Rychnov nad Kněžnou 
CZ0524 576271 Dobruška 6873 
CZ0524 576361 Kostelec nad Orlicí 6172 
CZ0524 576859 Týniště nad Orlicí 6228 

Okres Trutnov 
CZ0525 579777 Úpice 5711 

Okres Chrudim 
CZ0531 571393 Hlinsko 9895 
CZ0531 572241 Skuteč 5128 

Okres Pardubice 
CZ0532 574988 Holice 6531 
CZ0532 575500 Přelouč 9036 

Okres Svitavy 
CZ0533 578576 Polička 8820 

Okres Ústí nad Orlicí 
CZ0534 580350 Choceň 8794 
CZ0534 580538 Letohrad 6303 
CZ0534 581259 Žamberk 6059 

Okres Havlíčkův Brod 
CZ0631 568759 Chotěboř 9444 
CZ0631 568988 Ledeč nad Sázavou 5346 
CZ0631 569569 Světlá nad Sázavou 6734 

Okres Jihlava 
CZ0632 587711 Polná 5116 
CZ0632 588024 Telč 5482 
CZ0632 588032 Třešť 5791 

Okres Třebíč 
CZ0634 591181 Moravské Budějovice 7462 

Okres Žďár nad Sázavou 
CZ0635 595411 Bystřice nad Pernštejnem 8343 
CZ0635 596973 Velká Bíteš 5090 

Okres Blansko 
CZ0641 581917 Letovice 6751 

Okres Brno-venkov 
CZ0643 583120 Ivančice 9603 
CZ0643 583782 Rosice 5895 
CZ0643 583952 Šlapanice 7273 
CZ0643 584002 Tišnov 8984 

Okres Břeclav 
CZ0644 584495 Hustopeče 5859 
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Identifikátor 
okresu 

Identifikátor 
obce Název obce Počet 

obyvatel 
CZ0644 584649 Mikulov 7443 

Okres Hodonín 
CZ0645 586161 Dubňany 6362 
CZ0645 586587 Strážnice 5637 

Okres Vyškov 
CZ0646 592943 Bučovice 6482 
CZ0646 593559 Rousínov 5620 
CZ0646 593583 Slavkov u Brna 6456 

Okres Znojmo 
CZ0647 594482 Moravský Krumlov 5836 

Okres Olomouc 
CZ0712 503444 Litovel 9924 

Okres Přerov 
CZ0714 514055 Kojetín 6229 
CZ0714 514705 Lipník nad Bečvou 8181 

Okres Šumperk 
CZ0715 540471 Mohelnice 9317 

Okres Kroměříž 
CZ0721 588393 Bystřice pod Hostýnem 8369 
CZ0721 588491 Hulín 6991 
CZ0721 588512 Chropyně 5027 

Okres Uherské Hradiště 
CZ0722 550744 Kunovice 5574 
CZ0722 550752 Staré Město 6816 

Okres Vsetín 
CZ0723 545252 Zubří 5594 

Okres Zlín 
CZ0724 585114 Brumov-Bylnice 5629 
CZ0724 585459 Luhačovice 5083 
CZ0724 585513 Napajedla 7249 
CZ0724 585751 Slavičín 6595 
CZ0724 585891 Valašské Klobouky 5019 

Okres Bruntál 
CZ0801 597783 Rýmařov 8466 
CZ0801 597961 Vrbno pod Pradědem 5391 

Okres Frýdek-Místek 
CZ0802 598062 Bystřice 5268 
CZ0802 598143 Frýdlant nad Ostravicí 9874 
CZ0802 598259 Jablunkov 5727 

Okres Karviná 
CZ0803 598968 Dolní Lutyně 5155 
CZ0803 599077 Petrovice u Karviné 5334 
CZ0803 599085 Petřvald 7138 
CZ0803 599107 Rychvald 7273 

Okres Nový Jičín 
CZ0804 599247 Bílovec 7500 
CZ0804 599352 Fulnek 5751 
CZ0804 599701 Odry 7350 
CZ0804 599808 Příbor 8486 
CZ0804 599921 Studénka 9792 
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Identifikátor 
okresu 

Identifikátor 
obce Název obce Počet 

obyvatel 
Okres Opava 

CZ0805 507270 Hradec nad Moravicí 5392 
CZ0805 507580 Kravaře 6733 
CZ0805 511021 Vítkov 5825 

Okres Ostrava-město 
CZ0806 598798 Šenov 6267 
CZ0806 598879 Vratimov 7151 
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Příloha 5 
 

k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv  
k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě  

v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz 
 
 
 
 
 

Vzor žádosti o změnu přídělu rádiových 
kmitočtů 
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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 3600–3800 MHz bylo rozhodnuto o udělení práva k využívání 
rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3600–3800 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 specifikace rádiových kmitočtů v rozhodnutí čj. [*] následovně: 
 
Specifikace rádiových kmitočtů v přídělu rádiových kmitočtů vydaném rozhodnutím čj. [*] se 
mění ze stávající specifikace [*] na specifikaci [*]. 
 
 
V …………… dne …………… 
 
 
      .……………………………………………………….. 

Žadatel 
(obchodní firma Žadatele, 

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

 
 


