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Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 
– / 9. 2. 2016 ČTÚ-13 775/2016-613 Ing. Macek /224 004 576 15. 2. 2016 
  macekj@ctu.cz 
 
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 

K žádosti ze dne 9. února 2016, kterou v zastoupení společnosti Vodafone Czech Republic 
a.s., IČO25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Praha 5, žádáte o poskytnutí informací 
a dokumentů souvisejících s komunikací Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) 
s Evropskou komisí ve věci informování o aukci na zbylé kmitočty v pásmech 1800 MHz a 2600 
MHz, poskytuje ČTÚ následující informace: 

 

Otázka č. 1: Zda, kdy a jakou formou ČTÚ informoval Evropskou komisi, jak uvedl výše tiskový 
mluvčí ČTÚ, případně kdy tak ČTÚ učiní; 

ČTÚ informoval Evropskou komisi písemně, a to dopisy z 29. 1. 2016 a 9. 2. 2016. 

 

Otázka č. 2: Plné znění komunikace adresované Evropské komisí, která obsahuje informaci 
o postupu ohledně aukce na zbylé kmitočty v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz; pokud byla 
Evropská komise informována o této aukci ze Strany ČTÚ prostřednictvím vice dopisů, tak veškerou 
takovou komunikaci; 

Plné znění požadované komunikace: 
 
Chairman of the Council of the Czech Telecommunication Office 
Jaromír Novák 
Prague, January 29, 2016 
Ref. no.: CTU-7 722/2016-613 
Dear Mr. Viola, 
Please let me inform you that the Czech Telecommunication Office will start a procedure for 

the award of frequencies from the 1800 MHz and 2600 MHz bands that were not awarded in the 
tender in 2013 on February 8, 2016. 

I will keep you duly informed about the process and results of this tender. If you require more 
information, please do not hesitate to contact me. 

Mgr. Martin Doleček 
advokát 
KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. 
Hvězdova 1716/2b 
140 00 Praha 4 



Yours sincerely,  
(podpis) 
Mr. Roberto Viola 
Director-General 
Directorate-General Communications Networks, Content and Technology 
European Commission 
B-1049 Brussels 
 
 
Chairman of the Council of the Czech Telecommunication Office 
Jaromír Novák 
Prague, February 9, 2016 
Ref. no.: CTU-12 344/2016-613 
Dear Mr. Viola, 
Please let me inform you that the Czech Telecommunication Office started the procedure for 

the award of frequencies from the 1800 MHz and 2600 MHz bands on February 8, 2016. 
The text of Call for Offers for the purpose of awarding the rights to use radio frequencies to 

ensure a public communication network in the 1800 MHz and 2600 MHz bands is available in 
English at the CTO web page (https://www.ctu.cz/aukce-2016-pasma-1800-2600-mhz). 

I will keep you duly informed about the process and results of this tender. If you require more 
information, please do not hesitate to contact me. 

Yours sincerely,  
(podpis) 
Mr. Roberto Viola 
Director-General 
Directorate-General Communications Networks, Content and Technology 
European Commission 
B-1049 Brussels 
 
 
Otázka č. 3: Zda a jakým způsobem Evropská komise reagovala na tuto informaci ČTÚ;  

 Evropská komise na tuto informaci dosud nereagovala. 

 
 

Otázka č. 4: Plné znění případné reakce Evropské komise.  

 Viz odpověď na otázku č. 3. 

  

 
 

Ing. Jiří Duchač v. r. 
ředitel odboru 

správy kmitočtového spektra 
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