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1 ÚVOD 1 

Tento Aukční řád je přílohou k Vyhlášení a dále specifikuje pravidla Aukce stanovená 2 

v kapitole 10 Vyhlášení.  3 
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2 AUKCE 4 

2.1 Obecné informace 5 

Aukce je rozdělena na 2 fáze – na Aukční fázi a fázi Rozdělení kmitočtů. Aukce se mohou 6 

zúčastnit pouze Žadatelé, kteří splnili kvalifikaci dle kapitoly 9 Vyhlášení. 7 

2.2 Aukční formát 8 

Aukční formát, který bude využitý v rámci Aukční fáze, je souběžná vícekolová aukce (SMRA), 9 

která je organizována jako aukce vzestupná a otevřená. V průběhu Aukční fáze má Účastník 10 

aukce možnost měnit svou aukční strategii. 11 

Jednotlivými aukčními principy podle předešlého odstavce se rozumí následující: 12 

• souběžná aukce – všechny Aukční bloky jsou v Aukční fázi nabízeny současně; 13 

• vícekolová aukce – Aukční fáze je realizována systémem po sobě jdoucích 14 

Aukčních kol, ve kterých Účastníci aukce umisťují své Nabídky na vybrané Aukční 15 

bloky. Aukční fáze je ukončena závěrečným Aukční kolem dle podmínek 16 

stanovených v Aukčním řádu; 17 

• vzestupná aukce – v průběhu Aukční fáze Účastníci aukce zvyšují nabídkovou cenu 18 

Aukčního bloku oproti předchozí Nejvyšší nabídce; 19 

• otevřená aukce – po vyhodnocení každého Aukčního kola jsou všem Účastníkům 20 

aukce k dispozici informace o obsazenosti a Nejvyšší nabídce všech Aukčních 21 

bloků, nicméně totožnost Účastníků aukce je v průběhu celé Aukční fáze utajena; 22 

• změna aukční strategie – Účastník aukce má v průběhu Aukční fáze možnost 23 

změnit strukturu či rozsah své Nabídky včetně možnosti Stažení nejvyšší nabídky 24 

za podmínek stanovených Aukčním řádem. 25 
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2.3 Schéma Aukce 26 

 

27 
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3 PŘEDMĚT AUKCE 28 

Kategorie 

Aukčních 

bloků 

Kmitočtové pásmo 
Kmitočty 

[MHz] 
Aukční bloky Spektrální limit 

Minimální 

cena  

[mil. Kč/blok] 

Aktivitní body 

[body/ 1 blok] 

Minimální rozsah 

nabídky 

A1 

700 MHz  

párové spektrum 

703–733 / 

758–788 

 

1 abstraktní blok 

2×10 MHz 

(vyhrazený pro 

nového operátora) 

2×10 MHz 

 

v případě splnění podmínky dle 

kapitoly 4.4.8 Aukčního řádu bude 

zvýšen na 2×20 MHz  

1 400 20 

Není definován A2 
2 abstraktní bloky 

2×5 MHz 
700 10 

A3 

1 abstraktní blok 

2×10 MHz (pokrytí 

bílých míst a 

závazek 

národního 

roamingu) 

1 120 20 

B1 

3 400–3 600 MHz 

nepárové spektrum 
3400–3600 

2 abstraktní bloky  

20 MHz (závazek 

pronájmu kmitočtů 

pro účely 

průmyslu 4.0) 

60 MHz pro Stávající operátory   

100 MHz pro ostatní Účastníky 

aukce 

v součtu s radiovými kmitočty drženými 

v pásmu 3600–3800 MHz 

 

v případě splnění podmínky dle 

kapitoly 4.4.9 Aukčního řádu bude 

zvýšen na  

80 MHz pro Stávající operátory  

120 MHz pro ostatní Účastníky 

aukce 

110 1 

40 MHz 

v součtu s radiovými 

kmitočty drženými 

v pásmu 3600–3800 

MHz 

B2 

8 abstraktních 

bloků  

20 MHz 

140 1 
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4 AUKČNÍ FÁZE 29 

4.1 Elektronický aukční systém (EAS) 30 

Řádný průběh Aukční fáze bude zajištěn prostřednictvím Elektronického aukčního systému 31 

(EAS) provozovaného pro tyto účely Úřadem. EAS je provozován na zabezpečených 32 

serverech dodavatele EAS a bude přístupný prostřednictvím sítě Internet s vysokou úrovní 33 

zabezpečení přístupu. 34 

EAS umožní Účastníkům aukce podávání pouze takových Nabídek, které jsou v souladu 35 

s Aukčním řádem. Vedle možnosti podávání Nabídek v jednotlivých Aukčních kolech poskytne 36 

rozhraní EAS Účastníkům aukce informace o průběhu Aukční fáze v rozsahu definovaném 37 

v kapitole 4.5 Aukčního řádu. 38 

Do EAS se mohou přihlásit pouze ti Účastníci aukce, kteří od Úřadu obdrželi přístupové údaje 39 

a v prostředí EAS bez nutnosti přihlášení si vytvořili dvojici (pár) digitálních klíčů. Přístupové 40 

údaje budou Úřadem poskytnuty pouze těm Žadatelům, kteří se řádně kvalifikovali v souladu 41 

s kapitolou 9 Vyhlášení a obdrželi potvrzení o účasti v Aukci. Každý pár klíčů (privátní + 42 

veřejný) si každý Účastník aukce vytvoří na tom počítači a v tom prohlížeči, ze kterého hodlá 43 

přistupovat do EAS; privátní část bude následně automaticky uložena do bezpečného úložiště 44 

prohlížeče; veřejné části všech vytvořených klíčů doručí Účastník aukce Úřadu.  Účastník 45 

aukce zodpovídá za zabezpečení svých přihlašovacích údajů včetně privátního klíče 46 

a přiděleného hesla proti zneužití. Z důvodu bezpečnosti bude EAS dostupný pouze z území 47 

České republiky. Před zahájením Aukční fáze sdělí všichni Účastníci aukce 10 IP adres, ze 48 

kterých budou moci do EAS přistupovat. Z jiných IP adres nebude přístup k EAS umožněn. 49 

V případě jakéhokoliv porušení ochrany přístupových údajů nebo hesla je Účastník povinen 50 

neprodleně informovat Úřad. 51 

V jeden okamžik se může Účastník aukce přihlásit k EAS pouze z jednoho počítače. V případě 52 

nenadálých technických problémů nebo výpadku internetového připojení dojde 53 

k automatickému odpojení Účastníka aukce od EAS a Účastník aukce bude mít možnost 54 

přihlásit se z jiného počítače, na kterém byl nainstalován potřebný certifikát. Na požádání 55 

Účastníka aukce může Úřad v takových případech Aukční kolo přerušit. Případy 56 

nepředvídatelných situací jsou dále specifikovány v kapitole 4.2 Aukčního řádu. V počítači 57 

Účastníka aukce se v průběhu Aukčního kola neukládají žádná data, všechny změny jsou 58 

zaznamenávány přímo v EAS. 59 

Úřad nenese odpovědnost za technické problémy nebo problémy s internetovým připojením 60 

na straně Účastníka aukce, jež mu brání v připojení k EAS. Účastníci aukce by měli mít 61 

dostatečně zabezpečené a rychlé internetové připojení (minimálně 128kbit/s rychlost 62 

stahování) a záložní počítač pro případ technické závady. Úřad doporučuje, aby počítače, 63 

prostřednictvím kterých bude Účastník aukce přistupovat do EAS, nebyly v průběhu Aukce 64 

používány pro žádné jiné účely, a aby na nich souběžně nebyl používán jiný software, který 65 

není nezbytný pro přístup do EAS. 66 

V rámci EAS budou všichni Účastníci aukce vystupovat zcela anonymně, veškerá komunikace 67 

v průběhu Aukční fáze bude rovněž zcela anonymní. Pro tyto účely budou Účastníci aukce 68 

před samotným zahájením Aukční fáze informováni o svých krycích jménech a heslech 69 

využívaných pro komunikaci v průběhu Aukční fáze. Deanonymizace Účastníků aukce bude 70 

provedena až po závěrečném Aukčním kole dle kapitoly 4.3.4 Aukčního řádu. Technické 71 
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prostředky provozovatele EAS budou zabezpečeny proti napadení a prozrazení identity 72 

Účastníka aukce, a to jednak odpovídajícími HW a SW prostředky na straně EAS, 73 

zabezpečeným spojením mezi webovým prohlížečem Účastníka aukce a systémovým 74 

serverem EAS prostřednictvím šifrovaného síťového protokolu a rovněž prostřednictvím 75 

povinné minimální úrovně bezpečnosti přihlašovacích údajů kontrolované ze strany EAS, tj. 76 

minimální složitosti uživatelského hesla. 77 

EAS a jeho jednotlivé procesy budou nastaveny tak, aby v maximálně možné míře eliminovaly 78 

riziko neúmyslné chyby Účastníka aukce, např. ve formě double-clickingu. 79 

V rámci EAS bude Účastníkům aukce k dispozici uživatelské rozhraní, které poskytne všechny 80 

formuláře nezbytné pro podávání Nabídek Účastníkem aukce, dále stanovený rozsah 81 

informací o průběhu Aukce definovaný v kapitole 4.5 Aukčního řádu a přístup k dalším 82 

oznámením Úřadu Účastníkům aukce v průběhu Aukce. Rozhraní rovněž zahrnuje hodiny 83 

synchronizované s aukčním serverem, které zobrazí informace o čase, například čas zbývající 84 

do konce časového limitu Aukčního kola, přesný čas, kdy Účastník aukce podal svou Nabídku 85 

apod. Aktuální údaje o Eligibilitě, počtu práv absence, povinné aktivitě a Spektrálním limitu se 86 

přihlášenému Účastníkovi aukce zobrazují jen před zahájením Aukčního kola, v Aukčním kole 87 

před podáním Nabídky a po vyhodnocení Aukčního kola. 88 

Všechna pravidla Aukčního řádu nezbytná pro realizaci Aukční fáze, zejména pravidla pro 89 

podávání Nabídek, dodržování Spektrálních limitů a Minimálního rozsahu nabídky, výpočet 90 

Aktivity v rámci Aukčního kola a dostupných bodů Eligibility, určení Držitele nejvyšší nabídky, 91 

pravidla pro určení závěrečného Aukčního kola atd. jsou implementována v EAS a v průběhu 92 

Aukční fáze jsou v rámci EAS automaticky realizována a/nebo kontrolována. Pro účely určení 93 

Držitele nejvyšší nabídky v případě souběhu dvou či více Nabídek bude dle kapitoly 4.4.3 94 

Aukčního řádu využito deterministického algoritmu implementovaného do EAS, který na 95 

základě vstupních údajů dodaných Úřadem, Účastníky aukce a s využitím dalších 96 

deterministických údajů (např. pořadové číslo kola atd.) vytvoří pro každé Aukční kolo jedno (v 97 

případě potřeby i více) pseudonáhodné 128bitové binární číslo. Každý z Účastníků aukce bude 98 

mít před zahájením Aukční fáze možnost zadat jeden vstupní údaj pro následný výpočet 99 

pseudonáhodných čísel. Proces výpočtu pseudonáhodných čísel je implementován v EAS. 100 

Formát vstupního údaje sdělí Úřad Účastníkům aukce v rámci školení. Postupem dle kapitoly 101 

4.4.3 Aukčního řádu bude zaručeno, že určení Držitele nejvyšší nabídky není přímo 102 

ovlivnitelné jednotlivými Účastníky aukce a současně bude tento postup umožňovat zpětnou 103 

ověřitelnost určení Držitele nejvyšší nabídky.  104 

EAS obsahuje systém jednosměrného zasílání zpráv, který umožní Úřadu zasílat zprávy 105 

Účastníkům aukce v celém průběhu Aukční fáze. Úřad předpokládá, že tento způsob 106 

komunikace Úřadu s Účastníky aukce bude během Aukční fáze primárním. Zprávy budou 107 

považovány za doručené Účastníkovi aukce v okamžiku, kdy budou publikovány 108 

v účastnickém rozhraní EAS. Účastník aukce má povinnost se s těmito zprávami v průběhu 109 

celé Aukční fáze seznamovat. 110 

Účastníkům aukce bude v době, kdy bude probíhat Aukce a půl hodiny před jejím začátkem, 111 

rovněž k dispozici telefonní číslo pro případ nutnosti kontaktu s Úřadem. Na tomto čísle bude 112 

poskytována i technická podpora EAS. Současně platí, že v těchto časových intervalech musí 113 

být Účastník aukce dostupný na anonymizovaných kontaktních telefonních číslech, které 114 

v rámci Aukční fáze poskytl Úřadu. 115 
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Účastníci aukce budou mít v rámci školení a zkušební aukce možnost seznámit se 116 

s prostředím, funkcemi EAS a procesy spojenými s realizací Aukční fáze včetně procesu 117 

anonymizace a procesu hlášení problémů a incidentů v průběhu Aukční fáze. Účastníci aukce 118 

budou mít dále k dispozici uživatelský manuál EAS, který jim bude předán v průběhu školení. 119 

Tento uživatelský manuál bude obsahovat informace, se kterými by se měl Účastník aukce 120 

seznámit před zahájením Aukční fáze. Jedná se zejména o požadavky na hardwarové 121 

a softwarové vybavení, přihlašovací instrukce a popis rozhraní a použití EAS. Systémové 122 

požadavky společně se seznamem podporovaných a doporučených operačních systémů 123 

a požadovaného software nezbytného pro přístup k EAS (zejména webový prohlížeč apod.) 124 

budou specifikovány v uživatelském manuálu EAS. 125 

EAS jako celek, stejně jako jeho části, podsystémy, databáze, a to včetně grafické podoby 126 

internetové aplikace a její struktury, jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková 127 

práva dodavatel EAS.  128 

Účastníci Aukce nejsou v souvislosti s používáním EAS oprávněni užívat software, skripty 129 

nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce EAS, či jiným způsobem 130 

narušovat činnost EAS a které by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu EAS. 131 

4.2 Právo Úřadu na přerušení či opakování Aukčního kola nebo Aukční fáze  132 

V případě potřeby prověřit soulad průběhu Aukční fáze s podmínkami Vyhlášení či jiných 133 

důležitých okolností a dále v případě nepředvídatelných okolností, které mohou mít významný 134 

dopad na průběh Aukční fáze, může Úřad dočasně přerušit Aukční kolo nebo dočasně nebo 135 

zcela zastavit celou Aukční fázi. 136 

Po přerušení jednotlivého Aukčního kola Úřad může: 137 

• obnovit Aukční kolo v té podobě, ve které došlo k přerušení, dokončit časový limit 138 
pro podávání Nabídek, ukončit a vyhodnotit Aukční kolo a pokračovat dále v Aukční 139 
fázi, nebo 140 

• vyhlásit Aukční kolo za neplatné a opakovat takové dosud nevyhodnocené Aukční 141 
kolo. 142 

Po pozastavení Aukční fáze Úřad může: 143 

• obnovit Aukční fázi a pokračovat dalším Aukčním kolem následujícím po posledním 144 
ukončeném Aukčním kole, po kterém došlo k pozastavení Aukční fáze, nebo 145 

• vyhlásit poslední dosud neukončené Aukční kolo za neplatné, opakovat takové 146 
dosud nevyhodnocené Aukční kolo a pokračovat dále v obnovené Aukční fázi, nebo 147 

• vyhlásit celou Aukční fázi za neplatnou a začít celou Aukční fázi od počátku. 148 

Nepředvídatelné okolnosti vyvolávající tento postup Úřadu mohou být například, avšak nikoli 149 

výhradně, technické problémy na straně dodavatele EAS, které mohou mít negativní dopad na 150 

Úřad nebo Účastníky aukce, vyřazení Žadatele z další účasti ve výběrovém řízení dle § 21 151 

odst. 6 Zákona nebo závažné plošné výpadky internetového připojení. 152 

O postupu Úřadu podle tohoto ustanovení budou Účastníci aukce informováni prostřednictvím 153 

EAS, v případě pozastavení Aukční fáze rovněž oznámením kontaktním osobám Účastníků 154 

aukce stanovených v Žádosti. 155 
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4.3 Průběh Aukční fáze 156 

4.3.1 Podávání Nabídek Účastníkem aukce 157 

Aukční kola probíhají v pracovních dnech v čase mezi 9:00 až 17:00 hodin dle pevně 158 

stanoveného harmonogramu aukčního dne. Harmonogram aukčního dne určuje časy pro 159 

podávání Nabídek jednotlivými Účastníky aukce. Po uplynutí tohoto času je Aukční kolo 160 

ukončeno vyhodnocením všech Nabídek a stanovením Držitelů nejvyšší nabídky v daném 161 

Aukčním kole. 162 

Čas pro podávání Nabídek v jednotlivých Aukčních kolech je omezen časovým limitem. Pokud 163 

Úřad nestanoví jinak, budou Aukční kola začínat v následujících pevných časech: 9:00, 9:45, 164 

10:30, 11:15, 14:00, 14:45, 15:30 a 16:15, přičemž čas pro podávání Nabídek v Aukčním kole 165 

je stanoven na 20 minut a přestávka do zahájení dalšího Aukčního kola bude trvat 25 minut. 166 

V prvních dvou dnech Aukční fáze bude harmonogram aukčního dne omezen na čtyři Aukční 167 

kola denně s tím, že tato Aukční kola budou začínat v následujících pevných časech: 9:00 168 

(první den bude v tomto čase realizováno zkušební aukční kolo), 10:30, 14:00 a 15:30, přičemž 169 

čas pro podávání nabídek v Aukčním kole je stanoven na 20 minut a přestávka do zahájení 170 

dalšího Aukčního kola bude trvat 70 minut. Délka Aukčních kol, délka přestávky do zahájení 171 

dalšího Aukčního kola a časy začátků Aukčních kol se mohou v průběhu Aukční fáze měnit 172 

rozhodnutím Úřadu. O změnách harmonogramu budou Účastníci aukce informováni 173 

prostřednictvím EAS. 174 

Čas pro podání Nabídek v rámci Aukčního kola je zkrácen v případě, kdy všichni Účastníci 175 

aukce učinili v Aukčním kole Nabídku nebo aktivně využili možnost absence. O předčasném 176 

ukončení Aukčního kola jsou všichni Účastníci aukce s Eligibilitou převyšující nulu informováni 177 

prostřednictvím EAS. 178 

Účastníkům aukce, kteří se v průběhu Aukčního kola před uplynutím času pro podání Nabídek 179 

připojí k EAS, bude k dispozici formulář pro podávání Nabídek. Rozsah informací obsažených 180 

ve formuláři pro podávání Nabídek je stanoven v kapitole 4.5 Aukčního řádu. 181 

Nabídky jsou přijímány pouze v průběhu Aukčního kola před uplynutím času pro podání 182 

Nabídek. Rozhodnou lhůtou pro podávání Nabídek je čas přijetí Nabídky zaznamenaný EAS, 183 

nikoliv čas odeslání Nabídky z počítače Účastníka aukce. Účastníci aukce by měli počítat 184 

s jistou časovou prodlevou mezi odesláním dat a jejich přijetím systémem EAS. Úřad proto 185 

doporučuje Účastníkům aukce, aby své Nabídky podávali v dostatečném časovém předstihu 186 

před uplynutím času pro podání Nabídek v rámci jednotlivých Aukčních kol tak, aby se vyhnuli 187 

případným zpožděním způsobeným jejich přenosem. 188 

Nabídku v Aukčním kole podá Účastník aukce: 189 

a) implicitně na Aukční bloky, u kterých byl Držitelem nejvyšší nabídky na počátku daného 190 

Aukčního kola, pokud u těchto Aukčních bloků nedošlo v rámci Aukčního kola ke 191 

Stažení nejvyšší nabídky dle kapitoly 4.4.6 nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu; 192 

b) aktivní volbou u Aukčních bloků, u kterých Účastník aukce nebyl Držitelem nejvyšší 193 

nabídky na počátku Aukčního kola. 194 

Pokud Účastník aukce před uplynutím času na podání Nabídek v Aukčním kole aktivně 195 

nepotvrdí Nabídku v daném Aukčním kole, potom se má za to, že Účastník aukce podal 196 

automaticky Nabídku na Aukční bloky, u kterých byl Držitelem nejvyšší nabídky na počátku 197 
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daného Aukčního kola, resp. prázdnou nabídku, pokud nebyl Držitelem nejvyšší nabídky u 198 

žádného Aukčního bloku.  199 

V případě, že by taková automatická Nabídka znamenala pro Účastníka aukce ztrátu Eligibility 200 

pro následující Aukční kolo dle kapitoly 4.4.2 Aukčního řádu, potom se má za to, že Účastník 201 

aukce podal Nabídku na Aukční bloky, u kterých byl Držitelem nejvyšší nabídky na počátku 202 

daného Aukčního kola, a absenci dle kapitoly 4.4.5 Aukčního řádu, pokud Účastník aukce 203 

možnosti absence ještě má. Pokud Účastník aukce možnost absence již nemá, potom se má 204 

za to, že Účastník aukce podal automaticky Nabídku na Aukční bloky, u kterých byl Držitelem 205 

nejvyšší nabídky na počátku daného Aukčního kola, bez ohledu na ztrátu Eligibility pro 206 

následující Aukční kolo. 207 

V případě, že by taková automatická Nabídka byla v rozporu s pravidlem Minimálního rozsahu 208 

nabídky dle kapitoly 4.4.4 Aukčního řádu, potom EAS automaticky podá upravenou Nabídku 209 

v souladu s postupem podle uvedené kapitoly 4.4.4 Aukčního řádu tak, aby taková Nabídka 210 

byla v souladu s pravidly Aukce uvedenými v Aukčním řádu. 211 

EAS umožní Účastníkům aukce aktivní podání pouze takových Nabídek, které jsou v souladu 212 

s pravidly Aukce uvedenými v Aukčním řádu. V případě podání Nabídky, která je v rozporu 213 

s těmito pravidly, EAS automaticky vygeneruje upozornění o nepřijetí Nabídky v důsledku 214 

chybného zadání a Účastník aukce, pokud tomu nebude bránit časový limit Aukčního kola, 215 

bude mít možnost svou Nabídku změnit tak, aby byla v souladu s pravidly Aukce. 216 

V Aukčním kole má každý Účastník aukce právo podat právě jednu závaznou Nabídku. 217 

Nabídku po jejím potvrzení nemůže Účastník aukce vzít zpět nebo změnit. Ze závaznou 218 

Nabídku se považuje i prázdná nabídka. Součástí Nabídky je ve smyslu předchozí věty také 219 

aktivní čerpání Absence a Stažení nejvyšší nabídky. Po podání Nabídky bude Účastník aukce 220 

EAS vyrozuměn, že jeho Nabídka byla přijata. 221 

Informace o Nabídkách jiných Účastníků aukce nejsou v průběhu Aukčního kola přístupné. 222 

Ukončení a vyhodnocení Aukčního kola proběhne v EAS na pokyn Úřadu po uplynutí času na 223 

podávání Nabídek v rámci Aukčního kola. 224 

4.3.2 První Aukční kolo 225 

Aukční fáze je zahájena prvním Aukčním kolem. První Aukční kolo začíná současným 226 

zahájením Aukce všech Aukčních bloků ve všech Kategoriích aukčních bloků za minimální 227 

cenu stanovenou v kapitole 6.3 Vyhlášení pro Aukční bloky v jednotlivých Kategoriích aukčních 228 

bloků. V prvním Aukčním kole Účastníci aukce nemohou využít možností absence a Stažení 229 

nejvyšší nabídky. 230 

Pokud Aktivita Účastníka v prvním Aukčním kole bude nižší než požadovaná minimální Aktivita 231 

pro první Aukční kolo dle kapitoly 4.4.2 Aukčního řádu, bude Účastníkovi snížen počet bodů 232 

Eligibility pro následující Aukční kolo dle postupu stanoveného v kapitole 4.4.2 Aukčního řádu. 233 

Pokud Účastník aukce aktivně nepodá v prvním Aukčním kole Nabídku, resp. podá prázdnou 234 

nabídku, bude mu počet bodů Eligibility snížen na nulu a Účastník aukce zcela ztrácí možnost 235 

účastnit se dalšího průběhu Aukce. Účastník aukce rovněž ztrácí přístup do EAS a možnost 236 

účastnit se dalšího průběhu Aukce i v případě, pokud by v souladu s kapitolou 4.2 Aukčního 237 

řádu došlo k opakování Aukční fáze. 238 
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4.3.3 Následující Aukční kola 239 

Možnosti podání Nabídky u jednotlivých Aukčních bloků v následujících Aukčních kolech jsou 240 

definovány odlišně podle toho, zda u daného Aukčního bloku existuje Držitel nejvyšší nabídky, 241 

či nikoliv, a pokud neexistuje, tak z jakého důvodu. 242 

a) Pokud Držitel nejvyšší nabídky u Aukčního bloku existuje, potom mohou ostatní 243 
Účastníci aukce, kteří mají zájem o získání tohoto Aukčního bloku, podat Nabídku ve 244 
výši nabídkové ceny pro daný Aukční blok a dané Aukční kolo. Nabídková cena je 245 
stanovena jako současná Nejvyšší nabídka tohoto Aukčního bloku navýšená o pevný 246 
přírůstek ceny dle kapitoly 6.3 Vyhlášení. 247 

b) Pokud Držitel nejvyšší nabídky není stanoven v důsledku toho, že pro daný Aukční blok 248 
dosud neexistoval, potom mohou Účastníci aukce, kteří mají zájem o získání tohoto 249 
Aukčního bloku, podat Nabídku ve výši minimální ceny Aukčního bloku. 250 

c) Pokud Držitel nejvyšší nabídky není stanoven v důsledku využití Stažení nejvyšší 251 
nabídky, potom mohou ostatní Účastníci aukce, kteří mají zájem o získání tohoto 252 
Aukčního bloku, podat Nabídku ve výši ceny Stažené nejvyšší nabídky, popř. ceny 253 
stanovené dle kapitoly 4.4.6 nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu. 254 

Vedle výše uvedených možností podání Nabídky mají Účastníci aukce možnost současně 255 

využít možnost Stažení nejvyšší nabídky dle kapitoly 4.4.6 nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu pro 256 

jeden či více bloků, u kterých jsou Držiteli nejvyšší nabídky. Body Eligibility odpovídající 257 

množství aktivitních bodů za Stažené nejvyšší nabídky má Účastník aukce možnost v daném 258 

Aukčním kole využít pro podání Nabídky na jiné Aukční bloky v souladu s pravidly Aktivity 259 

definovanými v kapitole 4.4.2 Aukčního řádu za respektování dalších podmínek dle kapitoly 260 

4.4.7 nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu. 261 

Účastníci aukce mohou od druhého Aukčního kola využít možnost absence dle kapitoly 4.4.5 262 

Aukčního řádu. V případě využití možnosti absence se počet bodů Eligibility Účastníka aukce 263 

pro následující Aukční kolo nemění. Zvýšení počtu bodů Eligibility postupem dle kapitoly 4.4.6 264 

nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu tím není dotčeno. 265 

Pokud počet bodů Eligibility Účastníka aukce klesne v některém Aukčním kole na nulu, potom 266 

Účastník aukce ztrácí možnost účastnit se dalšího průběhu Aukce s výjimkou postupu dle 267 

kapitoly 4.4.6 nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu spojeného se snížením ceny Aukčního bloku a 268 

souvisejícího zvýšení bodů Eligibility. 269 

4.3.4 Závěrečné Aukční kolo 270 

Závěrečným kolem Aukční fáze je určeno takové kolo, ve kterém jsou současně splněny 271 

následující podmínky: 272 

a) Nabídky jednotlivých Účastníků aukce obsahují pouze Aukční bloky, u kterých byli tito 273 

Účastníci aukce Držiteli nejvyšší nabídky na začátku Aukčního kola; 274 

b) nedošlo k aktivnímu využití absence; 275 

c) nedošlo ke Stažení nejvyšší nabídky ani se nejedná o kolo následující po Stažení 276 

nejvyšší nabídky; 277 

d) nedošlo k naplnění podmínek dle kapitoly 4.4.8 Aukčního řádu pro zvýšení 278 

Spektrálního limitu v pásmu 700 MHz. 279 

e) nedošlo k naplnění podmínek dle kapitoly 4.4.9 Aukčního řádu pro zvýšení 280 

Spektrálního limitu v pásmu 3400–3600 MHz. 281 
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Závěrečné kolo nastává rovněž v případě, kdy ve dvou po sobě jdoucích Aukčních kolech 282 

dojde současně k naplnění podmínky podle bodů (a), (c), (d) a (e) této kapitoly 4.3.4 Aukčního 283 

řádu. Po skončení každého Aukčního kola, ve kterém dojde k současnému naplnění podmínky 284 

podle bodů (a), (c), (d) a (e), bude Úřad prostřednictvím EAS informovat všechny Účastníky 285 

aukce s Eligibilitou převyšující nulu o možnosti, že v případě opětovného splnění této 286 

podmínky v následujícím Aukčním kole bude toto Aukční kolo zároveň závěrečným Aukčním 287 

kolem dle této kapitoly 4.3.4 Aukčního řádu. 288 

Kromě situací definovaných výše v této kapitole 4.3.4 Aukčního řádu Úřad stanoví závěrečné 289 

Aukční kolo i v případě, kdy v rámci Aukce zůstane poslední Účastník aukce s Eligibilitou 290 

převyšující nulu. V takovém případě bude Úřad informovat všechny Účastníky aukce 291 

s Eligibilitou převyšující nulu po ukončení Aukčního kola předcházejícího závěrečnému 292 

Aukčnímu kolu. 293 

Po ukončení závěrečného Aukčního kola bude všem Účastníkům aukce doručeno Oznámení 294 

o výsledcích Aukční fáze dle kapitoly 4.4.10 Aukčního řádu. 295 

4.4 Pravidla Aukce a možnosti Účastníků aukce 296 

4.4.1 Pravidla chování 297 

Podmínky chování Žadatelů během celého výběrového řízení stanoví kapitola 12 Vyhlášení. 298 

4.4.2 Pravidla Aktivity v průběhu Aukční fáze 299 

Aktivita Účastníků aukce je v rámci Aukční fáze limitována: 300 

a) počtem bodů Eligibility, které má Účastník aukce pro dané Aukční kolo k dispozici; 301 

b) na základě Spektrálních limitů pro jednotlivá pásma dle kapitoly 3 Aukčního řádu, 302 
kapitoly 4.4.8 Aukčního řádu a 4.4.9 Aukčního řádu; 303 

c) na základě pravidel Minimálního rozsahu nabídky v rámci Aukčních bloků kategorie B 304 
dle kapitoly 4.4.4 Aukčního řádu. 305 

Na základě počtu bodů Eligibility má Účastník aukce možnost ve své Nabídce sestavit různé 306 

kombinace jednotlivých Aukčních bloků při respektování těchto pravidel: 307 

• všechny Aukční bloky jsou zařazeny do Aukčních kategorií, kterým je přiřazen 308 
příslušný počet aktivitních bodů. Součet aktivitních bodů všech vybraných Aukčních 309 
bloků v rámci Nabídky nemůže být vyšší než počet bodů Eligibility, které má 310 
Účastník aukce k dispozici v daném Aukčním kole; 311 

• v prvním Aukčním kole se Eligibilita Účastníka aukce odvíjí od výše Záruky, kterou 312 
složil v rámci kvalifikační fáze dle kapitoly 6.3 Vyhlášení a kapitoly 9.3 Vyhlášení; 313 

• počet bodů Eligibility v následujících Aukčních kolech se odvíjí od Aktivity Účastníka 314 
aukce v posledním uzavřeném Aukčním kole, popř. postupem dle kapitoly 4.4.6 315 
nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu a/nebo kapitoly 4.4.8 Aukčního řádu a/nebo kapitoly 316 
4.4.9 Aukčního řádu.  317 

Aktivita Účastníka aukce v jednotlivém Aukčním kole se vypočítá následovně: 318 

+  celkový počet aktivitních bodů za všechny Aukční bloky, u kterých na počátku 319 
daného Aukčního kola nebyl Účastník aukce Držitelem nejvyšší nabídky, na které 320 
Účastník aukce podal v daném Aukčním kole Nabídku 321 

+ celkový počet aktivitních bodů za všechny Aukční bloky, u kterých byl Účastník 322 
aukce Držitelem nejvyšší nabídky na počátku daného Aukčního kola 323 
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- celkový počet aktivitních bodů za všechny Aukční bloky, u kterých byl Účastník 324 
aukce Držitelem nejvyšší nabídky na počátku Aukčního kola a u kterých v daném 325 
kole došlo ke Stažení nejvyšší nabídky 326 

= CELKOVÝ POČET BODŮ AKTIVITY V AUKČNÍM KOLE 327 

V průběhu celé Aukční fáze platí pravidlo, že zachování plného počtu bodů Eligibility, které má 328 

Účastník aukce k dispozici pro dané Aukční kolo, je podmíněno dosažením Aktivity ve výši 329 

100 % bodů Eligibility. 330 

Pokud je Aktivita Účastníka aukce v daném Aukčním kole nižší než jeho počet bodů Eligibility 331 

pro dané kolo, potom se počet bodů Eligibility Účastníka aukce pro následující Aukční kolo 332 

snižuje na úroveň jeho počtu bodů Aktivity v daném Aukčním kole. 333 

Ke snížení počtu bodů Eligibility podle této kapitoly 4.4.2 nedojde, pokud byla v daném 334 

Aukčním kole uplatněna absence dle kapitoly 4.4.5 Aukčního řádu. 335 

4.4.3 Držitel nejvyšší nabídky 336 

Na konci každého Aukčního kola bude u každého Aukčního bloku, na který byla v daném 337 

Aukčním kole podána Nabídka, stanoven Držitel nejvyšší nabídky. Držitelem nejvyšší nabídky 338 

bude Účastník aukce, který v daném Aukčním kole nabídne za Aukční blok Nejvyšší nabídku. 339 

V případě, že u Aukčního bloku dojde k souběhu shodné Nejvyšší nabídky od více Účastníků 340 

aukce, potom Držitele nejvyšší nabídky stanoví EAS na základě výběru přímo neovlivnitelného 341 

Účastníky aukce. Princip výběru Držitele nejvyšší nabídky je založený na využití 342 

vygenerovaných 128bitových binárních čísel dle kapitoly 4.1 Aukčního řádu. Při souběhu 343 

Nejvyšších nabídek více Účastníků aukce systém EAS jednoznačně určí pořadí všech 344 

Nejvyšších nabídek u daného Aukčního bloku na základě dopředu určeného pevného 345 

pořadového čísla jednotlivých Účastníků aukce. Z binárního řetězce zleva odebere pro každý 346 

souběh Nejvyšších nabídek příslušný počet binárních číslic (1 bit při souběhu 2 Nejvyšších 347 

nabídek, 2 bity při souběhu třech až čtyřech Nejvyšších nabídek atd.) tak, aby bylo možné určit 348 

Držitele nejvyšší nabídky pro daný Aukční blok.  349 

Při vyhodnocení každého Aukčního kola bude tento postup aplikován na všechny souběhy 350 

Nejvyšších nabídek samostatně (v případě nutnosti i opakovaně) s výjimkou Aukčních bloků 351 

kategorie A2, dokud nebudou jednoznačně určeni Držitelé nejvyšší nabídky pro všechny 352 

Aukční bloky, u kterých došlo k souběhu Nejvyšších nabídek. V případě souběhu Nejvyšších 353 

nabídek u Aukčních bloků kategorie A2 bude přednostně určen Držitelem nejvyšší nabídky 354 

obou Aukčních bloků ten Účastník aukce, který podal Nabídku na oba Aukční bloky kategorie 355 

A2. V případě, že dojde k souběhu Nejvyšších nabídek společně na oba Aukční bloky 356 

kategorie A2 od dvou nebo více Účastníků aukce, potom bude určen jeden společný Držitel 357 

nejvyšší nabídky obou Aukčních bloků A2 postupem dle předešlého odstavce. 358 

4.4.4 Minimální rozsah nabídky  359 

S výjimkou podání Nabídky s využitím možnosti absence dle kapitoly 4.4.5 Aukčního řádu 360 

platí, že při podávání Nabídky zahrnující Aukční bloky v Kategoriích aukčních bloků B nesmějí 361 

Účastnící aukce podat Nabídky obsahující menší rozsah rádiových kmitočtů v těchto 362 

Kategoriích aukčních bloků B, než je stanoveno v kapitole 3 Aukčního řádu jako minimální 363 

rozsah nabídky. Pro vyloučení pochybností je Minimální rozsah nabídky v Aukci vypočten 364 

v součtu s radiovými kmitočty drženými Účastníkem aukce v pásmu 3600–3800 MHz. 365 

Z minimálního rozsahu nabídky stanoveného pro Aukční kategorii B vyplývá minimální počet 366 
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Aukčních bloků v těchto Kategoriích aukčních bloků, které musí zahrnovat Nabídka, která tyto 367 

Kategorie aukčních bloků obsahuje. Toto pravidlo bude v rámci Aukční fáze implementováno 368 

tak, že EAS neumožní Účastníkovi aukce podat Nabídku, která by pravidlo minimálního 369 

rozsahu nabídky pro Kategorii aukčních bloků B nerespektovala. 370 

Pokud by v případě postupu dle kapitoly 4.3.1 Aukčního řádu, kde jsou upraveny podmínky 371 

pro automatické podávání Nabídky Účastníka aukce, došlo k situaci, kdy by automatická 372 

Nabídka byla v rozporu s pravidlem minimálního rozsahu nabídky a Účastník aukce zároveň 373 

nemá žádnou absenci dle kapitoly 4.4.5 Aukčního řádu, kterou by mohl uplatnit, potom EAS 374 

automaticky realizuje stažení nejvyšší nabídky dle kapitoly 4.4.6 Aukčního řádu u těch 375 

Aukčních bloků, které pravidlo minimálního rozsahu nabídky neplní. Počet možností Stažení 376 

nejvyšší nabídky bude snížen o jednotku. Stažení nejvyšší nabídky bude realizováno i v 377 

případě, že Účastník aukce možnosti Stažení nejvyšší nabídky dle kapitoly 4.4.6 Aukčního 378 

řádu již vyčerpal. Závazky plynoucí z uplatnění Stažení nejvyšší nabídky tím nejsou dotčeny. 379 

4.4.5 Absence a time-out 380 

Každý z Účastníků aukce má při podávání Nabídek možnost uplatnit absenci maximálně ve 381 

třech Aukčních kolech. Účastník nemá možnost uplatnit absenci v prvním kole Aukce. Absence 382 

umožňuje Účastníkovi aukce zabránit ztrátě bodů Eligibility, o které by mohl přijít v důsledku 383 

aplikace pravidel Aktivity definovaných v kapitole 4.4.2 Aukčního řádu na Nabídku podanou 384 

v jednotlivém Aukčním kole, a/nebo podat nabídku nezohledňující minimální rozsah nabídky 385 

dle kapitoly 4.4.4 Aukčního řádu. 386 

Absence může být využito následujícími způsoby: 387 

• aktivně prostřednictvím volby v EAS při podávání Nabídky; 388 

• pasivně, pokud Účastník aukce nepodá Nabídku v průběhu časového limitu pro 389 
podávání Nabídek v rámci Aukčního kola, v důsledku čehož by aplikací pravidel 390 
Aktivity ztratil Eligibilitu pro následující Aukční kolo, a/nebo by došlo ke Stažení 391 
nejvyšší nabídky pro část Aukčních bloků, které nesplňují pravidlo minimálního 392 
rozsahu nabídky. 393 

V případě využití absence v Aukčním kole nedochází ke ztrátě Eligibility ani k automatickému 394 
Stažení nejvyšší nabídky. 395 

Uplatnění pasivní absence není překážkou pro ukončení Aukční fáze dle kapitoly 4.3.4 396 
Aukčního řádu. 397 

Každý z Účastníků aukce má v průběhu Aukční fáze možnost požádat o tzv. time-out. Na 398 
základě žádosti Účastníka aukce o time-out bude zrušen harmonogram následujících 399 
Aukčních kol probíhajícího aukčního dne s tím, že následující Aukční kolo bude automaticky 400 
stanoveno na následující pracovní den na 9:00 nebo na první časové okno pro Aukční kolo dle 401 
platného harmonogramu. Aukční fáze bude dále probíhat podle platného harmonogramu 402 
aukčního dne. Každý z Účastníků aukce má v průběhu Aukční fáze možnost uplatnit time-out 403 
maximálně dvakrát. O time-outu jsou informováni všichni Účastníci aukce s Eligibilitou 404 
převyšující nulu prostřednictvím EAS. 405 

Absenci a time-out může využít pouze Účastník aukce s nenulovou Eligibilitou. 406 

4.4.6 Pravidla podávání nabídek u Aukčního bloku A1 407 

V případě splnění podmínek dle kapitoly 6.1 Vyhlášení mohou nabídky na Aukční blok A1 408 
podávat pouze noví operátoři, kteří nejsou Stávajícími operátory a Aukční blok A1 je v prvním 409 
Aukčním kole nabízen jako vyhrazený. V opačném případě bude Aukční blok A1 nabízen jako 410 
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nevyhrazený, tzn. mohou na něj podávat nabídky všichni Účastníci aukce. O statusu Aukčního 411 
bloku A1 budou Účastníci aukce informováni ve vyhodnocení Žádostí podle kapitoly 9.7 412 
Vyhlášení. 413 

V případě, že v prvním Aukčním kole nepodá nabídku na vyhrazený Aukční blok A1 žádný 414 
oprávněný Účastník aukce, Aukční blok A1 se od následujícího Aukčního kola stane 415 
nevyhrazeným. O změně statusu Aukčního bloku A1 na nevyhrazený budou Účastníci aukce 416 
s Eligibilitou převyšující nulu informováni prostřednictvím EAS. 417 

Status Aukčního bloku A1 se může změnit na nevyhrazený postupem podle kapitoly 4.4.7.1 418 
Aukčního řádu. 419 

4.4.7 Stažení nejvyšší nabídky 420 

Od druhého Aukčního kola mají Účastníci aukce možnost stažení Nejvyšší nabídky u jednoho 421 

či více Aukčních bloků, u kterých jsou na počátku Aukčního kola Držitelem nejvyšší nabídky. 422 

Každý Účastník aukce je oprávněn použít možnosti Stažení nejvyšší nabídky v maximálně 423 

dvou Aukčních kolech bez ohledu na počet Aukčních bloků, na které byla tato možnost v rámci 424 

daného Aukčního kola uplatněna. Stažení nejvyšší nabídky lze použít u všech Aukčních bloků, 425 

které jsou součástí této aukce. Pro Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného Aukčního bloku 426 

A1 bude nad rámec podmínek uvedených v této kapitole specificky využit postup a podmínky 427 

podle kapitoly 4.4.7.1 Aukčního řádu. 428 

Účastník aukce, který využije možnosti Stažení nejvyšší nabídky, může ve stejném Aukčním 429 

kole využít odpovídající body Eligibility k podání Nabídky na jiné Aukční bloky dle pravidel 430 

Aktivity definovaných v kapitole 4.4.2 Aukčního řádu, avšak za současného dodržení pravidel 431 

definovaných v kapitole 4.4.7.1 Aukčního řádu. V případě, že v rámci Aukčního kola využije 432 

Držitel nejvyšší nabídky z počátku Aukčního kola možnost Stažení nejvyšší nabídky a zároveň 433 

v rámci daného Aukčního kola nedojde k podání Nabídky na tento Aukční blok některým 434 

z ostatních Účastníků aukce, potom Držitel nejvyšší nabídky na konci Aukčního kola nebude 435 

u tohoto Aukčního bloku stanoven. Nabídková cena tohoto Aukčního bloku pro následující 436 

Aukční kolo bude rovna ceně Stažené nejvyšší nabídky tohoto Aukčního bloku.  437 

Pokud v Aukčním kole následujícím po Aukčním kole, ve kterém došlo ke Stažení nejvyšší 438 

nabídky, nebude určen Držitel nejvyšší nabídky, může Úřad snížit nabídkovou cenu tohoto 439 

Aukčního bloku pro následující (nebo pozdější) Aukční kolo o hodnotu relevantního pevného 440 

přírůstku ceny dle kapitoly 6.3 Vyhlášení. Tento postup může Úřad opakovat i v následujících 441 

Aukčních kolech až do okamžiku, kdy posledním snížením ceny Aukčního bloku bude 442 

dosaženo minimální ceny Aukčního bloku. 443 

V každém Aukčním kole, ve kterém Úřad sníží cenu Aukčního bloku dle tohoto postupu, bude 444 

všem Účastníkům aukce (včetně Účastníků aukce s nulovou Eligibilitou, kteří podali Nabídku 445 

v prvním Aukčním kole), s vyloučením Účastníka aukce, který příslušné Stažení nejvyšší 446 

nabídky učinil, zvýšeno množství bodů Eligibility o hodnotu odpovídající hodnotě aktivitních 447 

bodů Aukčního bloku (popř. Aukčních bloků), u kterého Úřad snížil nabídkovou cenu. Množství 448 

bodů Eligibility však u žádného Účastníka aukce nesmí přesáhnout množství bodů Eligibility, 449 

které měl Účastník aukce při zahájení Aukční fáze, resp. zvýšené množství bodů Eligibility na 450 

základě postupu dle kapitoly 4.4.8 Aukčního řádu nebo kapitoly 4.4.9 Aukčního řádu 451 

v některém z předcházejících Aukčních kol. Účastníkům, kterým se tímto postupem zvýší 452 

množství bodů Eligibility a současně již nemají žádnou možnost absence a/nebo Stažení 453 

nejvyšší nabídky, bude od následujícího Aukčního kola zvýšen počet absencí a/nebo Stažení 454 

nejvyšší nabídky na jednotku. 455 
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Pokud je Vítězná nabídka Aukčního bloku, u kterého došlo ke Stažení nejvyšší nabídky, nižší 456 

než cena kterékoliv Stažené nejvyšší nabídky na daný Aukční blok podané v rámci celé Aukční 457 

fáze, potom je Účastník aukce, který realizoval Stažení nejvyšší nabídky, povinen doplatit 458 

Rozdíl mezi cenou každé takové Stažené nejvyšší nabídky a cenou Vítězné nabídky. Pokud 459 

zůstane Aukční blok na konci Aukční fáze nepřidělen, bude se výše Rozdílu, který je Účastník 460 

aukce povinen doplatit, rovnat celé ceně jeho Stažené nejvyšší nabídky. Tato povinnost vzniká 461 

Účastníkovi aukce v důsledku každého Stažení nejvyšší nabídky samostatně, a to i v případě, 462 

pokud by stejný Účastník aukce realizoval více Stažení nejvyšší nabídky na daný Aukční blok. 463 

Postup podle tohoto odstavce se nepoužije v případě Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného 464 

Aukčního bloku A1 podle kapitoly 4.4.7.1 Aukčního řádu, kde jsou specificky stanoveny 465 

podmínky takového Stažení nejvyšší nabídky. 466 

4.4.7.1 Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného Aukčního bloku A1 467 

Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného Aukčního bloku A1 není samostatně možné. Postup 468 

podle této kapitoly 4.4.7.1 Aukčního řádu má za cíl snížit tzv. „exposure risk“ Účastníků aukce, 469 

kteří jsou oprávněni podat nabídku na vyhrazený Aukční blok A1, nejsou držiteli přídělů 470 

v pásmu 3600-3800 MHz a jejichž Eligibilita je minimálně 23 bodů. Pravidlo Stažení nejvyšší 471 

nabídky u vyhrazeného Aukčního bloku A1 lze využít pouze v Aukčním kole, ve kterém cena 472 

všech Aukčních bloků B2 je minimálně o 20 % vyšší než Minimální cena bloku B2. Pokud 473 

Aukční blok A1 není vyhrazený, potom ustanovení této kapitoly 4.4.7.1 nejsou uplatněna a 474 

postupuje se plně v souladu s kapitolou 4.4.7 Aukčního řádu. 475 

Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného Aukčního bloku A1 je možné pouze v případě 476 

současného Stažení nejvyšší nabídky všech Aukčních bloků Účastníka aukce a podání 477 

prázdné nabídky, na základě které bude Účastníkovi aukce snížen počet bodů Eligibility na 478 

nulu.  479 

V případě využití práva Stažení nejvyšší nabídky podle této kapitoly 4.4.7.1 je takový Účastník 480 

aukce povinen uhradit sankci ve výši pevného přírůstku pro Aukční blok A1 dle kapitoly 6.3 481 

Vyhlášení s tím, že povinnost doplatit Rozdíl cen Stažených nejvyšších nabídek a cen 482 

Vítězných nabídek podle kapitoly 4.4.7 Aukčního řádu se neuplatní. 483 

Pro následující Aukční kolo bude všem Účastníkům aukce (včetně Účastníků aukce s nulovou 484 

Eligibilitou, kteří podali Nabídku v prvním Aukčním kole), s vyloučením Účastníka aukce, který 485 

příslušné Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného bloku A1 učinil, zvýšeno množství bodů 486 

Eligibility o hodnotu odpovídající hodnotě aktivitních bodů, o které byla snížena Eligibilita 487 

Účastníka aukce, který využil příslušného Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného Aukčního 488 

bloku A1. Množství bodů Eligibility však u žádného Účastníka aukce nesmí přesáhnout 489 

množství bodů Eligibility, které měl Účastník aukce při zahájení Aukční fáze, resp. zvýšené 490 

množství bodů Eligibility na základě postupu dle kapitoly 4.4.8 Aukčního řádu nebo kapitoly 491 

4.4.9 Aukčního řádu v některém z předchozích Aukčních kol. Účastníkům, kterým se tímto 492 

postupem zvýší množství bodů Eligibility a současně již nemají žádnou možnost absence 493 

a/nebo Stažení nejvyšší nabídky, bude od následujícího Aukčního kola zvýšen počet absencí 494 

a/nebo Stažení nejvyšší nabídky na jednotku. O zvýšení počtu bodů Eligibility budou všichni 495 

Účastníci aukce s Eligibilitou převyšující nulu informováni prostřednictvím EAS. 496 

Pokud na základě vyhodnocení Aukčního kola následujícího po Aukčním kole, ve kterém došlo 497 

ke Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného Aukčního bloku A1, nedojde k určení Držitele 498 

nejvyšší nabídky u tohoto vyhrazeného Aukčního bloku A1, bude od následujícího Aukčního 499 
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kola změněn status tohoto Aukčního bloku A1 na nevyhrazený. Současně dojde k úpravě 500 

nabídkových nejvyšších nabídek, popř. nabídkových cen Aukčních bloků kategorie A pro 501 

následující Aukční kolo podle následujících pravidel: 502 

• cena nevyhrazeného Aukčního bloku A1 bude zachována na úrovni podle výsledků 503 
předešlého Aukčního kola; 504 

• cena Aukčních bloků A2 bude snížena na úroveň 50% aktuální ceny Aukčního bloku 505 
A1 u takového Aukčního bloku A2, u kterého je takto vypočtená cena nižší než 506 
současná cena Aukčního bloku A2; 507 

• cena Aukčního bloku A3 bude snížena na úroveň aktuální ceny Aukčního bloku A1 508 
snížené o 20 % minimální ceny Aukčního bloku A1 v případě, že takto vypočtená cena 509 
je nižší než současná cena Aukčního bloku A3. 510 

Držitelé nejvyšší nabídky u jednotlivých Aukčních bloků zůstanou zachováni. 511 

Stejně jako v předešlém Aukčním kole bude všem Účastníkům aukce (včetně Účastníků aukce 512 

s nulovou Eligibilitou, kteří podali Nabídku v prvním Aukčním kole), s vyloučením Účastníka 513 

aukce, který příslušné Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného bloku A1 učinil, zvýšeno 514 

množství bodů Eligibility o hodnotu odpovídající hodnotě aktivitních bodů, o které byla snížena 515 

Eligibilita Účastníka aukce, který využil příslušného Stažení nejvyšší nabídky u vyhrazeného 516 

Aukčního bloku A1. Množství bodů Eligibility však u žádného Účastníka aukce nesmí 517 

přesáhnout množství bodů Eligibility, které měl Účastník aukce při zahájení Aukční fáze, resp. 518 

zvýšené množství bodů Eligibility na základě postupu dle kapitoly 4.4.8 Aukčního řádu nebo 519 

kapitoly 4.4.9 Aukčního řádu v některém z předchozích Aukčních kol. 520 

O tomto postupu budou informováni všichni Účastníci aukce s nenulovou Eligibilitou 521 

prostřednictvím EAS. 522 

Postup podle kapitoly této kapitoly 4.4.7.1 Aukčního řádu nebrání uplatnění možnosti snížení 523 

ceny Aukčních bloků, u kterých došlo ke Stažení nejvyšší nabídky, postupem podle kapitoly 524 

4.4.7 Aukčního řádu. 525 

4.4.8 Pravidla Spektrálního limitu pro Aukční bloky kategorie A 526 

Výchozí Spektrální limit pro pásmo 700 MHz, tzn. Aukční bloky kategorie A, je stanoven 527 
v kapitole 3 Aukčního řádu ve výši 2x10 MHz pro všechny Účastníky aukce. 528 

V případě, že v průběhu Aukce dojde k situaci, kdy celkový součet bodů Aktivity u Aukčních 529 
bloků kategorie A bude nižší než 60 bodů Aktivity, potom dojde od následujícího Aukčního kola 530 
ke zvýšení Spektrálního limitu pro Aukční bloky kategorie A na 2x20 MHz. Současně platí, že 531 
všem Účastníkům aukce s Eligibilitou převyšující nulu, jejichž aktivita u Aukčních bloků 532 
kategorie A odpovídá jejich Spektrálnímu limitu, bude zvýšen celkový počet bodů Eligibility 533 
o 20 bodů. Výše Záruky dle kapitoly 9.3 Vyhlášení zůstává nezměněna. 534 

O změně Spektrálního limitu a zvýšení počtu bodů Eligibility budou všichni Účastníci aukce 535 
s Eligibilitou převyšující nulu informováni prostřednictvím EAS. 536 

Pravidlo podle této kapitoly 4.4.8 Aukčního řádu se neuplatní v Aukční kole, ve kterém došlo 537 
ke Stažení nejvyšší nabídky na vyhrazený Aukční blok A1 dle kapitoly 4.4.7.1 Aukčního řádu 538 
a v následujícím Aukčním kole. 539 

4.4.9 Pravidla Spektrálního limitu pro Aukční bloky kategorie B 540 

Výchozí Spektrální limit pro pásmo 3400-3600 MHz, tzn. Aukční bloky kategorie B, je stanoven 541 
v kapitole 3 Aukčního řádu jako společný spektrální limit pro obě části pásma 3400-3800 MHz, 542 
to znamená, že do Spektrálního limitu se započítá i současný příděl Účastníka aukce v pásmu 543 
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3600-3800 MHz. Výchozí Spektrální limit pro toto pásmo je stanoven ve výši 60 MHz pro 544 
Stávající operátory a 100 MHz pro nové operátory, kteří nejsou Stávajícími operátory.  545 

V případě, kdy v průběhu Aukce bude celková aktivita všech Účastníků aukce pro Aukční bloky 546 
kategorie B nižší než 8 bodů a současně celková aktivita všech Účastníků aukce bude nižší 547 
než 68 bodů (součet všech aktivitních bodů všech Aukčních bloků nabízených v Aukci), potom 548 
dojde od následujícího Aukčního kola ke zvýšení Spektrálního limitu pro Aukční bloky 549 
kategorie B o 20 MHz pro všechny Účastníky aukce. Současně platí, že všem Účastníkům 550 
aukce s Eligibilitou převyšující nulu, jejichž aktivita u Aukčních bloků kategorie B odpovídá 551 
jejich Spektrálnímu limitu, bude zvýšen celkový počet bodů Eligibility o 1 bod. Výše Záruky dle 552 
kapitoly 9.3 Vyhlášení zůstává nezměněna. 553 

O změně Spektrálního limitu a zvýšení počtu bodů Eligibility budou všichni Účastníci aukce 554 
s Eligibilitou převyšující nulu informováni prostřednictvím EAS. 555 

Pravidlo podle této kapitoly 4.4.9 Aukčního řádu se neuplatní v Aukční kole, ve kterém došlo 556 
ke Stažení nejvyšší nabídky dle kapitoly 4.4.7, ani v Aukčním kole, ve kterém došlo ke Stažení 557 
nejvyšší nabídky dle kapitoly 4.4.7.1 Aukčního řádu a následujícím Aukčním kole. 558 

4.4.10 Stanovení Vítězů aukce a ukončení Aukční fáze 559 

Účastník aukce, který je po závěrečném Aukčním kole Držitelem nejvyšší nabídky Aukčního 560 
bloku dle podmínek Aukčního řádu, se stává Vítězem aukce pro daný Aukční blok.  561 

Všem Účastníkům aukce bude Úřadem písemně doručeno oznámení o ukončení a výsledcích 562 
Aukční fáze, které bude obsahovat následující informace: 563 

a) identifikace Žadatelů, kteří se stali Vítězi aukce, výčet jimi získaných Aukčních 564 
bloků, které jsou v Aukční fázi nabízeny jako konkrétní, a počet jimi získaných 565 
Aukčních bloků v jednotlivých Aukčních kategoriích, které jsou v Aukční fázi 566 
nabízeny jako abstraktní; 567 

b) ceny Vítězných nabídek všech vydražených Aukčních bloků a součet všech cen 568 
Vítězných nabídek u Aukčních bloků, které Žadatel v Aukční fázi získal; 569 

c) výčet Aukčních bloků, které v Aukční fázi nebyly přiděleny; 570 

d) výčet Žadatelů, kteří se nestali Vítězi aukce u žádného Aukčního bloku; 571 

e) výše sankcí, které je Účastník aukce povinen zaplatit podle pravidel 572 
stanovených v kapitole 4.3.2 nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu; 573 

f) rozdíl cen Stažených nejvyšších nabídek a cen Vítězných nabídek, který je 574 
Účastník aukce povinen zaplatit v důsledku pravidel Stažení nejvyšších 575 
nabídek dle kapitoly 4.4.6 Aukčního řádu. 576 

4.5 Informace poskytované EAS v průběhu Aukční fáze 577 

V celém průběhu Aukční fáze bude mít Účastník aukce k dispozici přístup k následujícím 578 
informacím o průběhu Aukční fáze: 579 

• vyhodnocení všech realizovaných Aukčních kol dle této kapitoly 4.5; 580 

• všechny zprávy doručené EAS tomuto účastníkovi; 581 

• předpokládaný čas začátku následujícího Aukčního kola. 582 
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V rámci probíhajícího Aukčního kola bude Účastník aukce informován o čase do konce limitu 583 

pro podávání Nabídek. Ve formuláři pro podání Nabídky bude mít Účastník aukce s nenulovou 584 

Eligibilitou k dispozici následující informace: 585 

• výčet Aukčních bloků s informací o možnostech nabídkové ceny pro dané Aukční 586 
kolo a o Držiteli nejvyšší nabídky s označením, zda je Držitelem nejvyšší nabídky 587 
daný Účastník aukce, jiný Účastník aukce bez uvedení identity Držitele nejvyšší 588 
nabídky nebo zda je Aukční blok bez Držitele nejvyšší nabídky; 589 

• aktuální počet vlastních bodů Eligibility pro dané Aukční kolo; 590 

• počet bodů Aktivity Nabídky; 591 

• informace o výši své minimální Aktivity pro dané Aukční kolo; 592 

• množství vlastních využitelných možností absence; 593 

• množství vlastních využitelných možností Stažení nejvyšší nabídky; 594 

• nabídkové ceny pro jednotlivé Aukční bloky a celková cena vlastní připravované 595 
Nabídky v daném Aukčním kole; 596 

• informace o chybách (rozpory s Aukčním řádem) znemožňujících podat současnou 597 
podobu Nabídky. 598 

Podrobný popis formuláře bude k dispozici v uživatelském manuálu EAS. 599 

Po vyhodnocení každého Aukčního kola budou Účastníkovi aukce v rámci reportu 600 
zpřístupněny následující informace o průběhu a výsledcích Aukčního kola: 601 

• přehled Nabídky, kterou Účastník aukce v Aukčním kole podal; 602 

• přehled všech Aukčních bloků, na které Účastník aukce aktuálně drží Nejvyšší 603 
nabídku a cen těchto Aukčních bloků; 604 

• přehled Aukčních bloků, na které Účastník aukce podal v Aukčním kole Nabídku, 605 
u kterých se nestal Držitelem nejvyšší nabídky; 606 

• počet bodů Eligibility Účastníka aukce na začátku a konci Aukčního kola; 607 

• počet možností absence Účastníka aukce na začátku a konci Aukčního kola; 608 

• počet možností Stažení nejvyšší nabídky Účastníka aukce na začátku a konci 609 
Aukčního kola; 610 

• přehled všech Aukčních bloků s informací o Držiteli nejvyšší nabídky (s označením, 611 
zda je Držitelem nejvyšší nabídky daný Účastník aukce, jiný Účastník aukce bez 612 
uvedení konkrétní identity Držitele nejvyšší nabídky nebo zda je Aukční blok bez 613 
Držitele nejvyšší nabídky), nabídkové ceně Aukčního bloku (Nejvyšší nabídka, 614 
popř. minimální cena) a celkové množství aktivitních bodů všech Účastníků aukce 615 
realizované na daný Aukční blok v Aukčním kole; 616 

• celkové množství aktivitních bodů všech Účastníků aukce realizované v Aukčním 617 
kole (jedna kumulativní hodnota za všechny Účastníky aukce); 618 

• celkový počet bodů Eligibility všech Účastníků aukce po ukončeném Aukčním kole 619 
platných pro následující Aukční kolo (jedna kumulativní hodnota za všechny 620 
Účastníky aukce). 621 

V případě snížení ceny Aukčního bloku dle kapitoly 4.4.6 nebo 4.4.7.1 Aukčního řádu budou 622 

všichni Účastníci aukce informováni o nové ceně Aukčního bloku pro následující Aukční kolo, 623 

u kterého došlo ke snížení ceny, o navýšení vlastních bodů Eligibility, pokud k němu v této 624 

souvislosti došlo, a o celkovém počtu bodů Eligibility všech Účastníků aukce pro následující 625 
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Aukční kolo, a to prostřednictvím kontaktních osob Účastníků aukce stanovených v Žádosti 626 

a prostřednictvím zprávy EAS. 627 

Účastníkovi aukce, který nepodá v prvním Aukčním kole Nabídku, popřípadě Účastníkovi 628 

aukce, který bude vyřazen z průběhu Aukce dle kapitoly 6 Aukčního řádu, bude zcela zamezen 629 

přístup k EAS včetně přístupu ke všem výše uvedeným informacím.  630 
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5 ROZDĚLENÍ KMITOČTŮ  631 

Vítězům aukce konkrétních Aukčních bloků budou přiděleny kmitočtové úseky definované 632 

v kapitole 6 Vyhlášení. Pro maximální efektivitu rozdělení zbývajících kmitočtů Úřad připouští 633 

možnost, aby se Vítězové aukce, kteří získají abstraktní Aukční bloky, dohodli na přiřazení 634 

abstraktních Aukčních bloků k jednotlivým konkrétním úsekům rádiových kmitočtů 635 

definovaných v rámci předmětu výběrového řízení v kapitole 6 Vyhlášení. 636 

Rozdělení úseků rádiových kmitočtů v jednotlivých kmitočtových pásmech ovšem musí 637 

zohledňovat pravidlo celistvosti kmitočtových přídělů, pokud je toto pravidlo v daném 638 

kmitočtovém pásmu objektivně možné. V maximální objektivně možné míře by měla být 639 

zachována kontinuita spektra přiděleného jednotlivým Držitelům přídělů v daném kmitočtovém 640 

pásmu.  641 

Procedura rozdělení kmitočtových úseků, která vychází ze zásady otevřenosti, 642 

transparentnosti a nediskriminace, bude realizována podle následujících pravidel: 643 

1. Vítězům aukce, kteří získali abstraktní Aukční bloky, bude dána příležitost dohodnout 644 

se mezi sebou ve lhůtě 14 dní od ukončení Aukční fáze na rozdělení úseků rádiového 645 

spektra, které jsou předmětem výběrového řízení, nebo na rozdělení úseků rádiového 646 

spektra, které jsou předmětem výběrového řízení v rámci jednoho kmitočtového 647 

pásma. Takováto dohoda musí být učiněna všemi Vítězi aukce, kteří získali abstraktní 648 

bloky v příslušném kmitočtovém pásmu svobodně a pouze s cílem účelně rozdělit 649 

úseky rádiových kmitočtů. Úřadu musí být na základě tohoto jednání ve výše 650 

stanovené lhůtě předložena dohoda o rozdělení všech kmitočtových úseků 651 

nabízených v tomto výběrovém řízení (s výjimkou konkrétních bloků 652 

a případně s výjimkou úseků odpovídajících rozsahu abstraktních Aukčních bloků, 653 

které v Aukční fázi nezískal žádný Účastník aukce) a to samostatně pro všechna 654 

kmitočtová pásma, který bude písemně potvrzený všemi Vítězi aukce. 655 

2. Úřad bude akceptovat dohody všech Vítězů aukce abstraktních Aukčních bloků nebo 656 

dohody všech Vítězů aukce abstraktních Aukčních bloků v jednotlivých kmitočtových 657 

pásmech, pokud bude zřejmé, že navržené rozdělení kmitočtů není v rozporu 658 

s principem celistvosti definovaným v druhém odstavci této kapitoly 5 Aukčního řádu. 659 

3. Pokud nebude Úřadu ve lhůtě uvedené v odstavci 1 předložena pro některé 660 

kmitočtové pásmo dohoda všech držitelů Abstraktních bloků v tomto pásmu 661 

o rozdělení úseků rádiových kmitočtů, budou kmitočtové úseky v pásmu nepokrytém 662 

dohodou rozděleny takto: 663 

a) rozdělení kmitočtů v pásmu 700 MHz bude provedeno následovně: 664 

• nejprve bude přiřazen konkrétní souvislý kmitočtový úsek Vítězi aukce, který získal 665 

konkrétní Aukční blok kategorie A1. V rámci zachování celistvosti bloku budou 666 

k tomuto bloku případně přiřazeny i ostatní získané kmitočty, které Vítěz aukce 667 

v rámci tohoto Výběrového řízení získal v pásmu 700 MHz; 668 

• následovně bude o pořadí zbývajících kmitočtových úseků rozhodnuto losem, který 669 

určí pořadí přídělů jednotlivých Vítězů aukce v pásmu 700 MHz, popř. umístění 670 

neprodaných kmitočtů. Bude respektováno scelení přídělů Držitele přídělu. 671 
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b) rozdělení kmitočtů v pásmu 3400–3600 MHz bude provedeno následovně: 672 

• nejprve budou přiřazeny abstraktní Aukční bloky, jejichž držitelem se nestal žádný 673 

Účastník aukce. Tyto kmitočtové úseky budou zařazeny na počátek kmitočtového 674 

pásma ke kmitočtovému bloku od kmitočtu 3400 MHz; 675 

• následně bude přiřazen souvislý kmitočtový úsek Vítěze aukce u Aukčního bloku 676 

B1, který současně není držitelem přídělu v pásmu 3600-3800 MHz. Pokud budou 677 

takoví Vítězové aukce dva, rozhodne o jejich pořadí los; 678 

• následně bude přiřazen souvislý kmitočtový úsek Vítěze aukce u Aukčních bloků 679 

A2, který současně není držitelem přídělu v pásmu 3600-3800 MHz. Pokud bude 680 

takových Vítězů aukce více, rozhodne o jejich pořadí los; 681 

• v dalším kroku bude přiřazen souvislý kmitočtový úsek Vítěze aukce u Aukčního 682 

bloku A1, který je současně držitelem přídělu v pásmu 3600-3800 MHz. Tento 683 

souvislý Aukční blok bude umístěn od konce pásma, tzn. od kmitočtu 3600 MHz 684 

dolu. Pokud bude takových Vítězů aukce více, rozhodne o jejich pořadí los; 685 

• v následném kroku budou postupně přiřazeny zbývající kmitočtové úseky 686 

jednotlivých Vítězů aukce. Pořadí umístění těchto kmitočtových úseků bude opět 687 

určeno losem.  688 
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6 VYŘAZENÍ ŽADATELE V PRŮBĚHU AUKCE 689 

V průběhu Aukce může být Žadatel vyřazen z další účasti na Výběrovém řízení dle podmínek 690 

uvedených v kapitole 9 a v kapitole 12 Vyhlášení. 691 

Pokud je tento Účastník aukce vyřazen v průběhu Aukční fáze, může Úřad podle svého 692 

uvážení buď pokračovat v Aukční fázi bez účasti vyřazeného Žadatele, nebo rozhodnout o 693 

opakování Aukční fáze v souladu s kapitolou 4.2 Aukčního řádu. V případě, že Úřad rozhodne 694 

o pokračování v Aukční fázi a Účastník aukce je současně v posledním uzavřeném Aukčním 695 

kole Držitelem nejvyšší nabídky u některého z Aukčních bloků, potom u těchto Aukčních bloků 696 

dojde k automatickému Stažení nejvyšší nabídky, bez ohledu na to, zda Účastník aukce již 697 

využil všechny své možnosti Stažení nejvyšší nabídky nebo ne, a v dalším Aukčním kole je 698 

postupováno obdobně, jako by došlo ke Stažení nejvyšší nabídky dle postupu definovaného 699 

v kapitole 4.4.6 Aukčního řádu. 700 

Pokud dojde k vyřazení v průběhu Rozdělení kmitočtů, potom Úřad rozhodne o dalším postupu 701 

s tím, že může podle svého uvážení nařídit buď pokračovat v Rozdělení kmitočtů bez účasti 702 

vyřazeného Žadatele, nebo rozhodnout o opakování Aukční fáze v souladu s kapitolou 4.2 703 

Aukčního řádu, a to zejména pokud je takto vyřazený Žadatel Vítězem aukce, nebo rozhodnout 704 

až o zrušení výběrového řízení v souladu s kapitolou 13 Vyhlášení. 705 

V případě, že by Úřad rozhodl o opakování Aukční fáze v souladu s kapitolou 4.2 Aukčního 706 

řádu, vyřazený Účastník aukce vždy ztrácí možnost účastnit se takového opakování.  707 
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7 UKONČENÍ AUKCE 708 

O ukončení Aukce a o rozdělení rádiových kmitočtů Vítězům aukce získaných v rámci Aukce 709 

bude Úřad informovat všechny Žadatele formou zveřejnění oznámení o ukončení Aukce na 710 

webových stránkách Úřadu. Toto oznámení Úřad rovněž doručí všem Žadatelům.  711 

Toto oznámení bude obsahovat následující informace: 712 

a) identifikace vítězných Žadatelů; 713 

b) identifikace úseků rádiového spektra, které získali jednotliví Žadatelé v rámci 714 

jednotlivých pásem (Aukčních kategorií); 715 

c) ceny za všechny získané úseky kmitočtů rádiového spektra přidělené na základě 716 

tohoto výběrového řízení; 717 

d) výčet úseků kmitočtů rádiového spektra, u kterých nedošlo k přidělení; 718 

e) výčet Žadatelů, kteří se o rádiové kmitočty ucházeli neúspěšně. 719 
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