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FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK, STANOVISEK A NÁZORŮ 

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  

Návrh textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání 
rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových 
pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:  

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: O2 Czech Republic a.s. 

IČ (bylo-li přiděleno): 601 93 336 

Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty):  

Ing. Miloš Koděra (mobil: 602 240 147, tel.: 271 464 631, e-mail: milos.kodera@o2.cz) 

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:  

Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné, pouze 

pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství.  

Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou údajů 

označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit podle 

Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.  

Pokud dotčený subjekt označí připomínku, popřípadě její část, za důvěrnou nebo jako 

obchodní tajemství, pak taková připomínka nebude uveřejněna na diskusním místě. 

Obdobně se postupuje i v případě stanovisek a názorů. 

Připomínky, které nebudou uveřejněny na diskusním místě, se podle čl. 9 odst. 3 Pravidel 

Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě 

nevypořádávají. 

 

Datum: 26. 7. 2019 

 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby:  

Ing. Miloš Koděra 

Senior specialista pro regulační záležitosti 
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Úvod 

Společnost O2 Czech Republic, a.s. (dále jen „O2“) předkládá své stanovisko a připomínky 

k dokumentu „Návrh textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k 

využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v 

kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz“ (dále jen „návrh Vyhlášení“), který 

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zveřejnil dne 26. 6. 2019 v souladu s § 130 

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“) v rámci zahájené veřejné konzultace konkrétních podmínek návrhu Vyhlášení.    

V minulosti již byla možnost se několikrát vyjádřit k základním principům a hlavním 

podmínkám tohoto výběrového řízení. V této souvislosti společnost O2 oceňuje zohlednění 

některých uplatněných připomínek odborné veřejnosti a kvalitativní posun oproti 

předchozím verzím návrhů ČTÚ. Přesto společnost O2 spatřuje v návrhu Vyhlášení několik 

zásadních problémů a nejasností (včetně rozporu navržených podmínek se zákonnými 

předpisy), ke kterým proto uplatňuje své připomínky ve struktuře požadované ČTÚ tj. formou 

přiložené tabulky. 

 


