Příloha 2
k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv
k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě
v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem

Příloha 1 k Žádosti o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů

Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem
Tato Příloha 1 je nedílnou součástí Žádosti o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů
podle ustanovení § 21 Zákona (dále jako „Žádost“), podané na základě Vyhlášení
výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k provozování
veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jako
„Vyhlášení“) vyhlášeného dne 15. srpna 2013
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 1 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 k využívání
rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz, a/nebo 1800 MHz, a/nebo 2600 MHz na základě
výběrového řízení popsaného ve Vyhlášení a zavazuji se k jejich řádnému a včasnému
splnění:

1 Národní roaming
Tímto jako Žadatel přijímám Závazek národního roamingu pro případ, že získám ve
výběrovém řízení příděl rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz o velikosti minimálně
2 × 5 MHz.
Zavazuji se, že zahájím poskytování služeb přístupu k síti na základě svého Závazku
národního roamingu, a to ve prospěch Oprávněných zájemců, tedy těch, kteří získají po dni
vyhlášení tohoto výběrového řízení
(i)
příděl rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz minimálně o velikosti 2 × 5 MHz
a současně nezískají příděl rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz a/nebo
(ii)
příděl rádiových kmitočtů v párové části spektra v pásmu 2600 MHz
minimálně o velikosti 2 × 20 MHz a současně nezískají příděl rádiových
kmitočtů v pásmu 800 MHz a/nebo
(iii)
příděl rádiových kmitočtů v nepárové části spektra v pásmu 2600 MHz
o velikosti 50 MHz a současně nezískají příděl rádiových kmitočtů v pásmu
800 MHz a/nebo
(iv)
příděl rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz a současně nejsou držiteli přídělu
rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz.
Zavazuji se tímto Závazkem národního roamingu k následujícím samostatným povinnostem:
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a)

b)

c)

poskytnout Oprávněným zájemcům o národní roaming po dobu 8 let od právní
moci přídělu rádiových kmitočtů, na základě tohoto výběrového řízení Národní
roaming na 2G sítě;
poskytnout Oprávněným zájemcům o národní roaming po dobu 8 let od právní
moci přídělu rádiových kmitočtů, na základě tohoto výběrového řízení Národní
roaming na 3G sítě; a
v případě, že ve výběrovém řízení získám příděl rádiových kmitočtů v pásmu
800 MHz o velikosti minimálně 2 × 10 MHz, poskytnout Oprávněným
zájemcům o národní roaming po dobu 8 let od právní moci přídělu rádiových
kmitočtů, na základě tohoto výběrového řízení Národní roaming na 4G sítě.

Pokud se s druhou stranou nedohodneme jinak, zavazuji se zahájit poskytování služeb
přístupu k síti na základě svého Závazku národního roamingu pro každého Oprávněného
zájemce o národní roaming nejpozději ke dni, kdy dojde k současnému splnění následujících
podmínek:
1.
uplynula lhůta, ve které jsem se zavázal ve vztahu k dotčeným sítím zveřejnit
referenční nabídku ke splnění Závazku národního roamingu dle kapitoly 5.7.3
Vyhlášení a
2.
Oprávněný zájemce o národní roaming prostřednictvím veřejné komunikační
sítě jím provozované s využitím jakýchkoliv technologií a vlastních přídělů
rádiových kmitočtů získaných po dni vyhlášení výběrového řízení v pásmu 800
MHz, 1800 MHz a/nebo 2600 MHz, pokryl alespoň 20 % obyvatelstva České
republiky. Beru na vědomí, že splnění podmínky pokrytí Oprávněným
zájemcem o národní roaming v případě sporu potvrdí Úřad dle postupu
stanoveného v kapitole 5.1.5 Vyhlášení (Ověřování pokrytí).
Tímto se zavazuji vést v dobré víře jednání směřující k uzavření smlouvy o přístupu (formou
národního roamingu) s každým Oprávněným zájemcem o národní roaming, bez ohledu na
to, zda tento Oprávněný zájemce již splnil podmínku pokrytí alespoň 20 % obyvatelstva
České republiky. Beru na vědomí, že tato podmínka pokrytí alespoň 20 % obyvatelstva
České republiky může být sjednána jako odkládací podmínka účinnosti sjednané smlouvy
o přístupu (formou národního roamingu).
Beru na vědomí, že splnění podmínky pokrytí území Oprávněným zájemcem o národní
roaming bude potvrzováno Úřadem pro účely vyhodnocení splnění odkládací podmínky ve
smlouvě uzavřené na základě Závazku národního roamingu.
Beru na vědomí, že Závazek národního roamingu se nevztahuje na území, pro která
Oprávněný zájemce již uzavřel jinou smlouvu o přístupu (formou národního roamingu) na
daný typ sítě (2G, 3G a/nebo 4G síť).
Beru na vědomí, že Závazek Národního roamingu na 4G sítě se nevztahuje na území, která
Oprávněný zájemce o národní roaming deklaruje jako pokrytá pro účely splnění požadavku
pokrytí alespoň 20% obyvatelstva České republiky a pro účely plnění rozvojových kritérií.
Beru na vědomí, že Závazek Národního roamingu na 2G sítě a závazek Národního roamingu
na 3G sítě není územně omezen.
Za účelem splnění Závazku národního roamingu se zavazuji na výzvu Oprávněného
zájemce o národní roaming jednat s každým Oprávněným zájemcem o národní roaming
v dobré víře o uzavření dohody nebo dohod o umožnění Národního roamingu na 2G sítě
a/nebo Národního roamingu na 3G sítě a/nebo Národního roamingu na 4G sítě, umožňující,
s přihlédnutím k technickým možnostem hostitelské sítě, poskytování nezávislých
a celoplošných služeb elektronických komunikací ze strany Oprávněného zájemce o národní
roaming. Zavazuji se, že tomu bude odpovídat zejména cena za toto umožnění přístupu k síti
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(formou národního roamingu), která bude přiměřená rozsahu (ve smyslu podílu vlastní
infrastruktury) a povaze služeb, které mají být prostřednictvím přístupu (formou národního
roamingu) poskytovány. Zavazuji se, že výše ceny za poskytnutí přístupu (formou národního
roamingu) na základě Závazku národního roamingu nebude působit jako překážka rozvoje
konkurence na některém podřazeném trhu nebo trzích a umožní stejně efektivnímu
operátorovi ziskové podnikání Oprávněného zájemce o národní roaming na podřazeném trhu
nebo trzích.
V rámci Závazku národního roamingu se zavazuji nijak neomezovat účel, rozsah, kvalitu
a skladbu služeb poskytovaných Oprávněným zájemcem o národní roaming. V případě, že
z objektivně prokazatelných kapacitních důvodů nebude možné Závazek národního
roamingu splnit na celém geografickém rozsahu hostitelské sítě, pak se zavazuji splnit tento
Závazek národního roamingu v předem smluvně vymezeném geografickém rozsahu, ve
kterém splnění Závazku národního roamingu nebrání objektivní kapacitní omezení.
Pokud se s druhou stranou nedohodneme jinak, zavazuji se zajistit, aby smlouva uzavřená
na základě Závazku národního roamingu splňovala alespoň následující podmínky:
 bude Zákazníkům Oprávněného zájemce o národní roaming umožňovat
přístup k hlasovým službám poskytovaným na kterékoli technologii
provozované na komunikační síti, ke které je poskytován přístup tak, aby
Oprávněný zájemce o národní roaming mohl poskytovat hlasové, faxové
a SMS služby, včetně přesměrování volání, blokování volání a identifikace
volajícího, ve stejném rozsahu, v jakém jsou poskytovány mnou, a také
Oprávněnému zájemci o národní roaming umožní poskytování jeho vlastních
služeb s přidanou hodnotou díky přístupu k potřebné přenosové kapacitě;
 bude Zákazníkům Oprávněného zájemce o národní roaming umožňovat
přístup k přenosové kapacitě poskytované na kterékoli technologii
provozované na komunikační síti, ke které je poskytován přístup tak, aby
Oprávněný zájemce o národní roaming mohl poskytovat přístup k přenosové
kapacitě, včetně služeb s přidanou hodnotou, ve stejném rozsahu, v jakém
jsou poskytovány mnou;
 budou stanoveny jasné cenové podmínky, a to na základě poplatku za
jednotku určenou podle charakteru služeb (minuta, jednotka objemu dat,
SMS, apod.);
 bude umožňovat postupné omezování národního roamingu iniciované
Oprávněným zájemcem o národní roaming v závislosti na tom, jak bude
Oprávněný zájemce o národní roaming postupovat s výstavbou své vlastní
sítě.
Zavazuji se uzavřít smlouvu nebo smlouvy na základě Závazku národního roamingu na dobu
účinnosti v délce minimálně 2 let, pokud Oprávněný zájemce o národní roaming nepožádá
o dobu účinnosti kratší. Pokud by tato minimální dvouletá délka smlouvy překračovala dobu
trvání mého závazku, zavazuji se uzavřít smlouvu s dobou účinnosti minimálně do konce
doby účinnosti mého závazku, pokud se s druhou stranou nedohodneme na době účinnosti
delší.

2 Velkoobchodní nabídka
Tímto jako Žadatel přijímám Závazek velkoobchodní nabídky.
Za účelem splnění Závazku velkoobchodní nabídky podle tohoto článku 2 se zavazuji po
dobu 12 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 umožnění přístupu k veřejné komunikační síti provozované s využitím rádiových kmitočtů
Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem

Stránka 3

Příloha 1 k Žádosti o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů
získaných na základě tohoto výběrového řízení respektující a umožňující s přihlédnutím
k technickým možnostem dotčené sítě poskytování nezávislých a celoplošných služeb
elektronických komunikací ze strany zájemce. Zavazuji se, že tomu bude odpovídat zejména
cena za toto umožnění přístupu k vlastní síti, která bude přiměřená rozsahu (ve smyslu
podílu vlastní infrastruktury) a povaze služeb, které mají být prostřednictvím hostitelské sítě
poskytovány. Zavazuji se, že výše ceny za poskytnutí velkoobchodní nabídky podle tohoto
článku 2 umožní stejně efektivnímu operátorovi ziskové podnikání zájemce o velkoobchodní
nabídku na podřazeném trhu nebo trzích.
Za účelem splnění Závazku velkoobchodní nabídky podle tohoto článku 2 se zavazuji jednat
v souladu s tímto článkem 2 s případnými zájemci o umožnění přístupu (formou
velkoobchodní nabídky) k veřejné komunikační síti provozované s využitím rádiových
kmitočtů přidělených na základě tohoto výběrového řízení bez ohledu na účel a rozsah
služeb a zamýšlený způsob využití jejich veřejné komunikační sítě zájemcem pro
poskytování služeb 4G ze strany zájemce, tj. především se zavazuji jednat s potenciálními
virtuálními mobilními operátory (MVNO), ať už s MVNE, Full MVNO, nebo MVNO s menším
podílem vlastní infrastruktury a provozních systémů.
Za účelem splnění Závazku velkoobchodní nabídky podle tohoto článku 2 přijímám pro
případ úspěchu své Žádosti závazek nabídnout zájemci na žádost přístup ke své veřejné
komunikační síti provozované s využitím rádiových kmitočtů přidělených na základě tohoto
výběrového řízení umožňující zájemci poskytování služeb prostřednictvím této sítě
minimálně ve stejném rozsahu a kvalitě, v jakém je sám poskytuji svým koncovým
zákazníkům; ledaže zájemce mne požádá o menší rozsah nebo kvalitu služeb na základě
velkoobchodní nabídky. Pokud se rozsah služeb, které s využitím rádiových kmitočtů
přidělených v tomto výběrovém řízení svým zákazníkům poskytuji, 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. Beru na vědomí, že v případě rozšíření velkoobchodní nabídky můžu, je-li
to důvodné, požadovat i odpovídající rozšíření položek ceny velkoobchodní nabídky.
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 mého závazku, zavazuji se
uzavřít smlouvu s dobou účinnosti minimálně do konce doby účinnosti svého závazku, pokud
se s druhou stranou nedohodneme na době účinnosti delší.

3 Společná ustanovení
velkoobchodní nabídky

k Závazku

národního

roamingu

a

Závazku

Za účelem splnění Závazku národního roamingu a Závazku velkoobchodní nabídky podle
článků 1 a 2 výše přijímám závazek učinit a příslušným způsobem uveřejnit závaznou
referenční nabídku na přístup k síti ve formě, rozsahu a s náležitostmi stanovenými pro
referenční nabídku opatřením obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12 ve znění po změnách
provedených opatřeními obecné povahy č. OOP/7/01.2006-1 a č. OOP/7/07.2011-10, které
Úřad vydal na základě ustanovení § 82 odst. 4 Zákona. Zavazuji se, že referenční nabídka
pro splnění Závazku velkoobchodní nabídky bude definována v rozsahu poskytovaných
velkoobchodních služeb odpovídající subjektu typu Full MVNO s tím, že zájemci mohou
požádat i o širší rozsah velkoobchodních služeb s menším podílem vlastní infrastruktury
a provozních systémů. Zavazuji se, že referenční nabídka bude splňovat podmínky
a požadavky na splnění převzatého závazku uvedené výše v článcích 1 a 2.
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Zavazuji se, že referenční nabídky pro splnění Závazku národního roamingu a Závazku
velkoobchodní nabídky budou učiněny a uveřejněny v následujících lhůtách:
 referenční nabídka na Národní roaming na 2G sítě a na Národní roaming na
3G sítě – nejpozději do 6 měsíců ode dne právní moci přídělu rádiových
kmitočtů na základě tohoto výběrového řízení;
 referenční nabídka na Národní roaming na 4G sítě a referenční nabídka ke
splnění Závazku velkoobchodní nabídky – nejpozději do 6 měsíců ode dne,
kdy zahájím poskytování komerčních služeb prostřednictvím komunikačních
sítí, ke kterým je v rámci závazku poskytován přístup, nebo do 6 měsíců ode
dne právní moci přídělu rádiových kmitočtů na základě tohoto výběrového
řízení, pokud poskytování komerčních služeb zahájil před právní mocí přídělu
rádiových kmitočtů.
Zavazuji se, že pokud získám více přídělů rádiových kmitočtů, počítají se všechny lhůty,
které začínají v den právní moci přídělu rádiových kmitočtů ode dne právní moci prvního
přídělu rádiových kmitočtů, který na základě tohoto výběrového řízení získám.
V případě, že ve výše uvedených lhůtách mi nebudou ještě známy některé technické
parametry referenční nabídky, zavazuji se zveřejnit referenční nabídku na základě
rozumných předpokladů. Ve vztahu k údajům, u kterých nebudu moci 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 3 měsíců od předložení žádosti zájemce obsahující veškeré
údaje vyžadované v referenční nabídce. V případě, že žádost Oprávněného zájemce
o národní roaming, případně zájemce o velkoobchodní nabídku, nebude obsahovat všechny
náležitosti požadované v referenční nabídce, vyzvu zájemce k doplnění žádosti. Beru na
vědomí, že v takovém případě se 3 měsíční lhůta přerušuje okamžikem doručení výzvy
Oprávněnému zájemci o národní roaming/zájemci o velkoobchodní nabídku a její běh
pokračuje od okamžiku, kdy bude doručena doplněná žádost.
Zavazuji se udržovat podmínky smluvních vztahů uzavřených na základě Závazku národního
roamingu nebo Závazku velkoobchodní nabídky (zejména výši sjednaných cen) po celou
dobu trvání smluvního vztahu v souladu s podmínkami převzatých závazků.
Zavazuji se v rámci Závazku národního roamingu a Závazku velkoobchodní nabídky bez
odůvodnění nediskriminovat mezi jednotlivými zájemci a/nebo jinými osobami se kterými
mám uzavřenou nebo uzavřu smlouvu týkající se přístupu formou národního roamingu nebo
velkoobchodní nabídky.
Pokud budu požádán o poskytnutí národního roamingu nebo velkoobchodní nabídky, pak se
zavazuji informovat Úřad písemně o každé žádosti o poskytnutí národního roamingu nebo
velkoobchodní nabídky, kterou obdržím od Oprávněného zájemce o národní roaming nebo
zájemce o velkoobchodní nabídku, a o základních parametrech každé žádosti, a to do 15
pracovních dnů ode dne obdržení příslušné žádosti. Následně se zavazuji průběžně,
nejméně však jednou za měsíc, písemně informovat Úřad o vývoji jednání o poskytnutí
národního roamingu nebo velkoobchodní nabídky. Beru na vědomí, že tímto závazkem
nebudou dotčeny ostatní oznamovací povinnosti vůči Úřadu.
Beru na vědomí, že informace poskytované podle předchozího odstavce nemohou být Úřadu
odepřeny s ohledem na jejich důvěrnou povahu.
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Bezpodmínečně se zavazuji, že nebudu zájemcům o národní roaming nebo velkoobchodní
nabídku klást v procesu jednání o uzavření smlouvy na základě Závazku národního
roamingu nebo 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 preferuje, aby byly smlouvy na základě Závazků národního
roamingu a Závazku velkoobchodní nabídky uzavírány na základě obchodního jednání.
Beru na vědomí, že případný spor ohledně souladu výše sjednaných cen nebo jiných
podmínek národního roamingu a velkoobchodní nabídky s podmínkami Závazku národního
roamingu nebo Závazku velkoobchodní nabídky, je Úřad připraven na žádost stran sporu
rozhodnout postupem dle ustanovení § 127 Zákona. Beru na vědomí, že v případě, že bude
rozhodovat spor ohledně souladu výše sjednaných cen s podmínkami Závazku národního
roamingu nebo Závazku velkoobchodní nabídky, bude Úřad postupovat zejména podle
metodiky1 ke stanovování cen na základě principu zákazu stlačování marží.
Beru na vědomí, že porušení Závazku národního roamingu nebo Závazku velkoobchodní
nabídky bude považováno za nesplnění povinností stanovených rozhodnutím o udělení
přídělu ve smyslu § 22b odst. 1 písm. b) Zákona. Beru na vědomí, že zjistí-li Úřad porušení
Závazku národního roamingu nebo Závazku velkoobchodní nabídky, vyzve mne jako
povinného ke zjednání nápravy ve smyslu § 22b odst. 1 písm. b) Zákona.
Beru na vědomí, že pokud nezjednám nápravu porušení Závazku národního roamingu nebo
Závazku velkoobchodní nabídky ve lhůtě stanovené Úřadem dle § 114 Zákona, bude
předseda Rady Úřadu postupovat dle § 22b Zákona.

4 Další závazky
Ve vztahu k rádiovým kmitočtům, které jsou předmětem tohoto výběrového řízení, se
zavazuji po dobu 7 let od právní moci přídělu tento příděl ani jeho část nepřevést na třetí
osobu ani tyto rádiové kmitočty třetí osobě nepronajmout. Přijetí tohoto závazku nevylučuje
případy sdílení získaných kmitočtů v případech budování společné infrastruktury, pokud toto
sdílení nebude odporovat legislativě týkající se ochrany hospodářské soutěže.
Beru na vědomí, že v individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů, které jsou
předmětem tohoto výběrového řízení, nebude v souladu s § 18 odst. 1 písm. h) Zákona
umožněna změna držitele IO nebo pronájem práv vyplývajících z IO, a to po dobu trvání
závazku podle kapitoly 5.4 Vyhlášení nepřevést na třetí osobu rádiové kmitočty, které jsou
předmětem tohoto výběrového řízení ani tyto rádiové kmitočty třetí osobě nepronajmout.
Pro případ, že získám ve výběrovém řízení příděl rádiových kmitočtů, beru na vědomí, že
s ohledem na ustanovení § 19 odst. 4 a § 22b odst. 1 Zákona je nezbytné, abych (včetně
mých nástupců či jiných osob, na něž bude případně příděl rádiových kmitočtů převeden, na
něž přejde nebo jim bude pronajat) nepřestal po celou dobu platnosti přídělu rádiových
kmitočtů splňovat některou z podmínek, na jejichž základě mi byl příděl rádiových kmitočtů
udělen.
Jedná se o
 dodržení závazků přijatých v souladu s kapitolou 5.7 Vyhlášení (národní roaming
a velkoobchodní nabídka) bez ohledu na dispozice s rádiovými kmitočty, kterých se
závazky týkají;
1

Tato metodika je dostupná na http://www.ctu.cz/cs/download/ostatni/
cenove_vyhodnocovani_postup_ctu_cj_ctu-43738_2011-611.pdf
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spektrální limity uvedené v kapitole 4.1 Vyhlášení;
vyhrazení bloku A3 dle kapitoly 4.4.7 Aukčního řádu;
podmínky ekonomické nezávislosti Držitelů přídělu rádiových kmitočtů stanovené
jako podmínka účasti v kapitole 6.5 Vyhlášení; a
podmínku, že Podnikatelské seskupení, jehož členem je Stávající operátor, může
držet příděl rádiových kmitočtů získaný na základě tohoto výběrového řízení pouze
prostřednictvím Stávajícího operátora, který příděl rádiových kmitočtů na základě
tohoto výběrového řízení získal.

Beru na vědomí, že ustanoveními tohoto Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem nejsou
dotčena práva Úřadu na využití dalších zákonných nástrojů.
V …………… dne ……………

.………………………………………………………..
Žadatel
(obchodní firma Žadatele,
jméno, příjmení, funkce a podpis
osoby oprávněné jednat jménem Žadatele)

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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