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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 3,7 GHz (dále jako „Vyhlášení“) vyhlášeného dne XX. xxxxx 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 pro zajištění sítí 
elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz na základě výběrového řízení 
popsaného ve Vyhlášení (dále je „Výběrové řízení“) a zavazuji se k jejich řádnému 
a včasnému splnění: 
 

1 Velkoobchodní nabídka 

Tímto jako Žadatel přijímám pro případ, že získám ve Výběrovém řízení příděl rádiových 
kmitočtů, závazek velkoobchodní nabídky. 

Za účelem splnění závazku velkoobchodní nabídky podle tohoto článku 1 se zavazuji po dobu 
5 let ode dne právní moci přídělu rádiových kmitočtů na výzvu zájemce o velkoobchodní 
nabídku jednat s každým zájemcem v dobré víře o uzavření dohody o velkoobchodním 
prodeji služeb, prostřednictvím kterých poskytuje Držitel přídělu vlastní služby na 
maloobchodní úrovni s využitím rádiových kmitočtů získaných na základě tohoto 
Výběrového řízení, nebo části těchto velkoobchodních služeb, respektujícím a umožňujícím 
poskytování nezávislých služeb elektronických komunikací ze strany zájemce. Tomu musí 
odpovídat zejména celková výše ceny za velkoobchodní služby (včetně jednorázových 
poplatků), uplatňovaná Držitelem přídělu nediskriminačně, která musí umožňovat stejně 
efektivnímu operátorovi ziskové podnikání na podřazeném trhu nebo trzích. V souladu se 
závazkem zajistit ziskové podnikání na podřazeném trhu nebo trzích bude považována taková 
cena (resp. ceny), která nepovede ke stlačování marží, vyhodnoceném v souladu s principy 
metodiky1. 

Za účelem splnění závazku velkoobchodní nabídky podle tohoto článku 1 se zavazuji 
nabídnout zájemci na jeho žádost, a při dodržení principu nediskriminace, velkoobchodní 
služby umožňující zájemci poskytování služeb na podřazeném trhu nebo trzích minimálně ve 
stejném rozsahu a kvalitě, v jakém je sám poskytuji svým koncovým zákazníkům, ledaže mě 

                                                 
1 https://www.ctu.cz/postup-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-pri-vyhodnocovani-nabidek-vertikalne-

integrovanych-operatoru 
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zájemce požádá o menší rozsah nebo kvalitu služeb na základě velkoobchodní nabídky. 
Pokud se rozsah služeb, které poskytuji s využitím rádiových kmitočtů přidělených ve 
Výběrovém řízení svým zákazníkům, v průběhu trvání smlouvy o poskytnutí velkoobchodní 
nabídky rozšíří nebo jinak změní, zavazuji se na žádost zájemce odpovídajícím způsobem 
rozšířit či změnit i rozsah velkoobchodní nabídky nebo smlouvy, uzavřené na jejím základě, 
tak, aby zájemce měl v každém okamžiku trvání velkoobchodní nabídky nebo smlouvy 
uzavřené na jejím základě možnost poskytovat služby minimálně ve stejném rozsahu jako já, 
který jsem poskytovatelem velkoobchodní nabídky, pokud o to zájemce požádá. V případě 
rozšíření velkoobchodní nabídky mohu, je-li to důvodné, požadovat i odpovídající rozšíření 
položek ceny velkoobchodní nabídky, bude-li dodržena podmínka umožnění ziskového 
podnikání stejně efektivnímu operátorovi na podřazeném trhu nebo trzích. 

Zavazuji se postupovat ve smyslu tohoto závazku ve vztahu ke všem druhům maloobchodních 
služeb, které budu poskytovat s využitím rádiových kmitočtů přidělených na základě tohoto 
Výběrového řízení. 

Za účelem splnění závazku velkoobchodní nabídky podle tohoto článku 1 převezmu závazek 
učinit a příslušným způsobem uveřejnit závaznou referenční nabídku velkoobchodního 
prodeje služeb ve formě, rozsahu a s náležitostmi stanovenými pro referenční nabídku 
v ustanovení § 82 odst. 4 Zákona. Referenční nabídka musí splňovat podmínky a požadavky 
převzatého závazku podle tohoto článku 1.  

Referenční nabídka pro splnění závazku velkoobchodní nabídky bude učiněna a uveřejněna 
nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy zahájím poskytování komerčních služeb za využití 
rádiových kmitočtů přidělených na základě tohoto Výběrového řízení nebo ode dne, kdy 
zahájím využívání rádiových kmitočtů získaných na základě tohoto Výběrového řízení pro 
poskytování svých stávajících služeb. 

V případě, že mi ve výše uvedených lhůtách nebudou ještě známy některé technické 
parametry referenční nabídky, zavazuji se zveřejnit referenční nabídku na základě rozumných 
předpokladů. Ve vztahu k údajům, u kterých nemohu učinit žádný rozumný předpoklad, se 
zavazuji v referenční nabídce uvést úplný seznam takových údajů, které musí zájemce spolu 
s žádostí o uzavření smlouvy na základě referenční nabídky předložit, abych mohl podle 
těchto údajů doplnit referenční nabídku na kompletní návrh smlouvy respektující parametry 
uvedené zájemcem. Zavazuji se takový kompletní návrh smlouvy předložit každému zájemci 
nejpozději do tří měsíců od předložení žádosti zájemce obsahující veškeré údaje vyžadované 
v referenční nabídce. V případě, že žádost oprávněného zájemce o velkoobchodní nabídku 
nebude obsahovat všechny náležitosti požadované v referenční nabídce, vyzvu jako povinný 
ze závazku velkoobchodní nabídky zájemce k doplnění žádosti. V takovém případě se 
tříměsíční lhůta přerušuje okamžikem doručení výzvy oprávněnému zájemci o velkoobchodní 
nabídku a její běh pokračuje od okamžiku doručení doplněné žádosti. 

Závazky podle tohoto článku 1 mi nebrání jednat s případnými zájemci i o jiné formě 
velkoobchodní spolupráce bez ohledu na účel a rozsah velkoobchodních služeb a zamýšlený 
způsob jejich využití ze strany zájemce. 

Jsem povinen udržovat podmínky smluvních vztahů uzavřených na základě Závazku 
velkoobchodní nabídky (zejména výši sjednaných cen) po celou dobu trvání smluvního vztahu 
v souladu s podmínkami převzatého závazku. 

Zavazuji se uzavřít smlouvu na základě závazku velkoobchodní nabídky na dobu účinnosti 
v délce minimálně 2 let, pokud zájemce nepožádá o dobu účinnosti kratší. Pokud by tato 
minimální dvouletá délka smlouvy překračovala dobu trvání závazku velkoobchodní nabídky, 
zavazuji se uzavřít smlouvu s dobou účinnosti minimálně do konce doby účinnosti mého 
závazku, pokud se strany nedohodnou na době účinnosti delší.  

Zavazuji se bez odůvodnění, tj. bez objektivně ospravedlnitelných důvodů, nediskriminovat 
mezi jednotlivými zájemci a/nebo jinými osobami se kterými mám uzavřenou nebo uzavřu 
smlouvu o velkoobchodní spolupráci, ani vůči vlastním službám. 
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Pokud budu požádán o poskytnutí velkoobchodní nabídky podle tohoto článku 1, zavazuji se 
písemně informovat Úřad o každé žádosti o poskytnutí velkoobchodní nabídky, kterou obdržím 
od zájemce o velkoobchodní nabídku, a o základních parametrech každé žádosti, a to do 15 
pracovních dnů ode dne obdržení příslušné žádosti a průběžně, nejméně však jednou za 
měsíc, písemně informovat Úřad o vývoji jednání o poskytnutí velkoobchodní nabídky. Tímto 
závazkem nebudou dotčeny ostatní mé oznamovací povinnosti vůči Úřadu. 

Informace poskytované podle předchozího odstavce nemohou být Úřadu odepřeny s ohledem 
na jejich důvěrnou povahu. 

Přebírám bezpodmínečný závazek, že nebudu zájemcům o velkoobchodní nabídku klást 
v procesu jednání o uzavření smlouvy na základě závazku velkoobchodní nabídky žádné 
administrativní, právní ani jiné překážky a vyžadovat splnění podmínek, které nejsou pro 
proces uzavření smlouvy nezbytně nutné. 

Beru na vědomí, že Úřad upřednostňuje, aby byly smlouvy na základě Závazku velkoobchodní 
nabídky uzavírány na základě obchodního jednání. Za tím účelem Úřad zohlednil všechny 
formy velkoobchodní spolupráce (včetně pronájmu přídělu rádiových kmitočtů) při plnění 
rozvojových kritérií, jak je uvedeno v kapitole 7.4 Vyhlášení. 

Beru na vědomí, že případný spor ohledně souladu výše sjednaných cen nebo jiných 
podmínek velkoobchodní nabídky s podmínkami Závazku velkoobchodní nabídky je Úřad 
připraven na žádost stran sporu rozhodnout postupem dle ustanovení § 127 Zákona.  

Beru na vědomí, že v případě, že Úřad bude rozhodovat spor ohledně souladu výše 
sjednaných cen s podmínkami Závazku velkoobchodní nabídky, bude Úřad postupovat 
zejména podle metodiky ke stanovování cen na základě principu zákazu stlačování marží2. 

Beru na vědomí, že porušení závazku velkoobchodní nabídky bude považováno za nesplnění 
povinností stanovených rozhodnutím o udělení přídělu ve smyslu § 22b odst. 1 písm. b) 
Zákona. Zjistí-li Úřad porušení Závazku velkoobchodní nabídky, vyzve povinného Žadatele ke 
zjednání nápravy ve smyslu § 22b odst. 1 písm. b) Zákona. 

Pokud nezjednám nápravu porušení Závazku velkoobchodní nabídky ve lhůtě stanovené 
Úřadem dle § 114 Zákona, bude předseda Rady Úřadu postupovat dle § 22b Zákona. 

2 Další závazky 

Beru na vědomí podmínky pro převod přídělu podle § 23 Zákona, uvedené v kap. 7.6 
Vyhlášení.   
 
 
V …………… dne …………… 

 
.……………………………………………….. 

Žadatel 
(obchodní firma Žadatele, 

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

     
 
 
 
 
 

                                                 
2 https://www.ctu.cz/postup-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-pri-vyhodnocovani-nabidek-vertikalne-

integrovanych-operatoru 
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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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