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OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ v textu 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
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) byl v souvislosti se zveřejněním textu
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 (dále jen
„Vyhlášení“) upozorněn na zřejmé nesprávnosti v textu Vyhlášení. Pro odstranění pochybností
Úřad zveřejňuje následující tiskovou opravu.
Touto opravou zřejmých nesprávností nedochází ke změně podmínek výběrového
řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační
sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.
Oprava se týká následujících bodů:
1. Oprava textu vyhlášení, kapitoly 5.1.1, druhé odrážky na straně 23, kde je uvedena
mezní hodnota EIRP v rozporu s vypořádáním připomínek v rámci veřejné
konzultace
1.1. Původní znění textu Vyhlášení, kapitoly 5.1.1, druhé odrážky na straně 23:
„mezní hodnota EIRP (ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon – Equivalent Istropically
Radiated Power) u základnových stanic uvnitř bloku = +60 dBm/(5 MHz) s tím, že v oblastech
rušení bude hodnota EIRP adekvátně snížena dle výsledků zkušebního provozu;“
1.2. Správné znění textu Vyhlášení, kapitoly 5.1.1, druhé odrážky na straně 23:
„mezní hodnota EIRP (ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon – Equivalent Istropically
Radiated Power) u základnových stanic uvnitř bloku = +62 dBm/(5 MHz) s tím, že v oblastech
rušení bude hodnota EIRP adekvátně snížena dle výsledků zkušebního provozu;“
2. Oprava textu Vyhlášení, kapitoly 5.1.5, bodu 3, kde je v rozporu s vypořádáním
připomínek v rámci veřejné konzultace uveden požadavek na vlastní měření
rychlosti datového toku dle metodiky uvedené v příloze 3
2.1. Původní znění textu Vyhlášení, kapitoly 5.1.5, bodu 3:
„Výsledky měření rychlosti datového toku dle metodiky uvedené v Příloze 3 Vyhlášení
prokazující splnění minimální požadované rychlosti služby dle kapitoly 5.3 Vyhlášení.“
2.2. Oprava znění textu Vyhlášení, kapitoly 5.1.5, bodu 3:
Bod 3 kapitoly 5.1.5 Vyhlášení se zrušuje.

3. Oprava textu Vyhlášení, přílohy 3, kapitoly 5, bodu e), kde je uveden nesprávný
odkaz na body 6 d) a e)
3.1. Původní znění textu Vyhlášení, přílohy 3, kapitoly 5, bodu e):
„V případě, že naměřené pokrytí dle bodů 6 d) až e) bude diametrálně odlišné od
predikovaného, vyvolá se jednání mezi Úřadem a provozovatelem sítě, kde se dohodne další
postup s cílem zjištění příčin rozdílných výsledků.“
3.2. Správné znění textu Vyhlášení, přílohy 3, kapitoly 5, bodu e):
„V případě, že naměřené pokrytí dle bodů 5 b) až d) bude diametrálně odlišné od
predikovaného, vyvolá se jednání mezi Úřadem a provozovatelem sítě, kde se dohodne další
postup s cílem zjištění příčin rozdílných výsledků.“
4. Oprava textu Vyhlášení, přílohy 4, kapitoly 4.5, kde je nesprávně uvedena poslední
odrážka v seznamu informací, které budou zpřístupněny účastníkům po
vyhodnocení každého Aukčního kola v rámci reportu
4.1. Původní znění textu Vyhlášení, přílohy 4, kapitoly 4.5:
Poslední odrážka kapitoly 4.5 na straně 15 přílohy 4 Vyhlášení: „v případě snížení ceny
Aukčního bloku dle kapitoly 4.4.6 Aukčního řádu informace o nové ceně Aukčního bloku pro
následující Aukční kolo, u kterého došlo ke snížení ceny, a informace o navýšení vlastních
bodů Eligibility, pokud k němu v této souvislosti došlo.“
4.2. Správné znění textu Vyhlášení, přílohy 4, kapitoly 4.5:
Poslední odrážka kapitoly 4.5 na straně 15 přílohy 4 Vyhlášení, se zrušuje a na konec kapitoly
4.5 Vyhlášení se vkládá text: „V případě snížení ceny Aukčního bloku dle kapitoly 4.4.6
Aukčního řádu bude všem Účastníkům aukce prostřednictvím EAS zaslána informace o nové
ceně Aukčního bloku pro následující Aukční kolo, u kterého došlo ke snížení ceny, a
informace o navýšení vlastních bodů Eligibility, pokud k němu v této souvislosti došlo.“
5. Vyhlášení po opravě:
Celé znění textu Vyhlášení (bez příloh) a příloh 3 a 4 po opravě naleznete v přílohách:
PŘÍLOHA 1: text Vyhlášení (bez příloh) po opravě;
PŘÍLOHA 2: text Přílohy 3 k Vyhlášení po opravě;
PŘÍLOHA 3: text Přílohy 4 k Vyhlášení po opravě.
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