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

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

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

k dokumentu „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 4. 6. 2020 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 a dokonce již proběhly dvě veřejné konzultace v 

souladu s § 130 Zákona. V této souvislosti společnost O2 oceňuje zohlednění 

některých uplatněných připomínek odborné veřejnosti. Bohužel došlo v některých 

důležitých bodech k výraznému zhoršení kvality návrhu a společnost O2 spatřuje v 

návrhu Vyhlášení několik zcela zásadních problémů a nejasností, včetně rozporu 

navržených podmínek s národními a evropskými právními předpisy, ke kterým proto 

uplatňuje své připomínky ve struktuře požadované ČTÚ, tj. formou přiložené tabulky.  

Stávající návrh vykazuje podle názoru společnosti O2 zásadní nedostatky a právní vady, 

které by mohly ohrozit právní jistotu a postavení účastníků aukce a stejně tak nepřispějí 

odpovídajícím způsobem k rozvoji sítí elektronických komunikací v České republice. 

Naplnění definovaných cílů tohoto výběrového řízení by v případě nezohlednění 

připomínek společnosti O2 tak nebylo možné. 


