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Připomínky k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro 

zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3440–3600 MHz 
Zveřejněného pod čj. ČTÚ-12 711/2020-613/III 

Subjekt: SAZKA a.s. 

Připomínky 

 

Kapitola Řádky Připomínka Odůvodnění Návrh změny 

4.4.7.1 
Přílohy č. 3 

480-483 Kapitole „Stažení nejvyšší nabídky u 
vyhrazeného Aukčního bloku A1“ 
upravuje podmínky pro stažení nejvyšší 
nabídky z vyhrazeného bloku A1 v 
pásmu  700 MHz. Upravuje i 
specifickou sankci za stažení nejvyšší 
nabídky: „V případě využití práva 
Stažení nejvyšší nabídky podle této 
kapitoly 4.4.7.1 je takový Účastník 
aukce povinen uhradit sankci ve výši 
pevného přírůstku pro Aukční blok A1 
dle kapitoly 6.3 Vyhlášení s tím, že 
povinnost doplatit Rozdíl cen 
Stažených nejvyšších nabídek a cen 
Vítězných nabídek podle kapitoly 4.4.7 
Aukčního řádu se neuplatní.“ 
 
Toto ustanovení je měkčí v porovnání 
se sankcí dle Aukčního řádu: „… je 
Účastník aukce, který realizoval 
Stažení nejvyšší nabídky, povinen 
doplatit Rozdíl mezi cenou každé 
takové Stažené nejvyšší nabídky a 
cenou Vítězné nabídky. Pokud zůstane 
Aukční blok na konci Aukční fáze 
nepřidělen, bude se výše Rozdílu, který 
je Účastník aukce povinen doplatit, 
rovnat celé ceně jeho Stažené nejvyšší 
nabídky.“ 

Výše sankce při stažení nabídky z 
bloku A1 (v absolutním vyjádření 70 
miliónů Kč) je v nepoměru k obecné 
úpravě sankcí u ostatních aukčních 
bloků a také k hodnotě stažené 
nabídky (minimálně 1 788 miliónů Kč). 
Sankce by byla méně než 4 % stažené 
nabídky. Přitom u ostatních bloků může 
sankce dosáhnout až 100% i více. 
 
To zcela nepochybně otevírá prostor 
pro spekulativní chování, podávání 
neseriózních nabídek a odrazuje 
ostatní zájemce o účast v takto 
nastavené aukci. 

„V případě využití práva Stažení 
nejvyšší nabídky podle kapitoly 
4.4.7.1 je Účastník aukce povinen 
uhradit sankci ve výši Rozdílu cen 
Stažených nejvyšších nabídek a cen 
Vítězných nabídek podle kapitoly 
4.4.7 Aukčního řádu, nejméně však 
ve výši složené Záruky dle kapitoly 
9.3 Vyhlášení.“ 


