
           
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 

Příloha 5 
 

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 
 
 
 
 

Vzor formuláře „Nabídka pro účely procesu 
stanovení práva přednostního výběru úseku 

rádiových kmitočtů dle kapitoly 7.7.1  
Vyhlášení“ 
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Český telekomunikační úřad 
se sídlem: Sokolovská 219, Praha 9 
poštovní adresa: poštovní přihrádka 02, PSČ 225 02, Praha 025  
 
 

Nabídka 
pro účely procesu stanovení práva přednostního výběru úseku rádiových 

kmitočtů dle kapitoly 7.7.1 Vyhlášení 
(dále jen „Nabídka“) 

 
Žadatel tímto podává cenovou nabídku pro účely procesu stanovení práva 
přednostního výběru úseku rádiových kmitočtů dle kapitoly 7.7.1 Vyhlášení. 

 
1. Údaje Žadatele 
1.1. Název Žadatele (obchodní firma) 

 

 
1.2. Identifikace Žadatele  

Sídlo: 

 

 

IČO: 

 
1.3. Kontaktní údaje Žadatele pro potřeby Nabídky 

Telefon: 

E-mail: 

Fax: 

Kontaktní pracovník (jméno, příjmení, titul, funkce): 

  

Podpis pracovníka
1
:   

 

1.4. Statutární osoba Žadatele 

Jméno Funkce 

  

                                                 
1
 Tímto podpisem uděluji svůj SOUHLAS se zpracováním kontaktních a adresných osobních údajů, které jsem dobrovolně poskytl(a) či 

poskytnu v rámci této Nabídky a výběrového řízení popsaného ve Vyhlášení Českému telekomunikačnímu úřadu se sídlem: Sokolovská 219, 

Praha 9, poštovní přihrádka 02, PSČ 225 02, Praha 025, („Úřad“), a které zahrnují mj. mou emailovou adresu a telefonní číslo, a to zejména 
pro účely kontaktování v souvislosti s Nabídkou. Údaje budou uchovány po dobu výběrového řízení, nevyžaduje-li zákon delší lhůtu 

uchování.  

Poučení: Poskytnutí souhlasu je nezbytnou náležitostí Nabídky. Máte právo požádat Úřad o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás 
zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních údajů a správcích či zpracovatelích. Jste dále oprávněn 

požádat Úřad o opravu osobních údajů, zjistíte-li, že některé Úřadem zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Pokud zjistíte 

nebo se domníváte, že Úřad provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v 
rozporu s právními předpisy, jste oprávněni požadovat po Úřadu vysvětlení, případně požadovat, aby Úřad odstranil takto vzniklý závadný 

stav. Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto odstavce máte v případě porušení povinností právo obrátit se na Úřad pro ochranu 

osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. 
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2. Nabídka2 
 

2.1. Nabídka na získání přednostního práva pro Aukční kategorii „A2“3 

Pořadí  
výběru 

Výše nabídky 
v milionech Kč

4 
Výše nabídky  

slovně
5 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

                                                 
2
 Žadatel vyplní cenu pouze pro Aukční kategorie, ve kterých se stal Vítězem aukce. Na ostatní nabídky nebude 

brán zřetel. 
3
 Počet Vítězů aukce pro Aukční kategorii A2 je dán výsledky Aukční fáze (v každé Aukční kategorii bude 

vyhlášeno n Vítězů aukce, v Aukční kategorii A2 však může být stanoveno maximálně 5 Vítězů aukce). Na 

základě výše nabídek, popřípadě dalších kritérií definovaných v kapitole 7.7.1 textu Vyhlášení, bude stanoveno 

pořadí Vítězů aukce, ve kterém si mají právo postupně vybírat konkrétní kmitočtové úseky v Aukční kategorii 

A2. Žadatel, který se stal Vítězem aukce v Aukční kategorii A2, pak může podat nabídku samostatně na každé 

pořadí výběru od prvního pořadí až po pořadí (n-1). Právo prvního výběru bude mít Vítěz aukce s nejvyšší 

nabídkou v řádku 1., právo druhého výběru bude mít ten ze zbylých Vítězů aukce, který podal nejvyšší nabídku 

v řádku 2., atd. 
4
 Částka bude uvedena v milionech Kč bez desetinných míst (v případě jejich uvedení nebude na hodnoty za 

desetinnou čárkou brán zřetel). 
5
 V případě rozdílu bude rozhodující částka uvedená slovně. 
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2.2. Nabídka na získání přednostního práva pro Aukční kategorii „B3“6 

Pořadí  
výběru 

Výše nabídky 
v milionech Kč

7 
Výše nabídky  

slovně
8 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

                                                 
6
 Počet Vítězů aukce pro Aukční kategorii B3 je dán výsledky Aukční fáze (v každé Aukční kategorii bude 

vyhlášeno n Vítězů aukce, v Aukční kategorii B3 však může být stanoveno maximálně 9 Vítězů aukce). Na 

základě výše nabídek, popřípadě dalších kritérií definovaných v kapitole 7.7.1 textu Vyhlášení, bude stanoveno 

pořadí Vítězů aukce, ve kterém si mají právo postupně vybírat konkrétní kmitočtové úseky v  Aukční kategorii 

B3. Žadatel, který se stal Vítězem aukce v Aukční kategorii B3, pak může podat nabídku samostatně na každé 

pořadí výběru od prvního pořadí až po pořadí (n-1). Právo prvního výběru bude mít Vítěz aukce s nejvyšší 

nabídkou v řádku 1., právo druhého výběru bude mít ten ze zbylých Vítězů aukce, který podal nejvyšší nabídku 

v řádku 2., atd. 
7
 Částka bude uvedena v milionech Kč bez desetinných míst (v případě jejich uvedení nebude na hodnoty za 

desetinnou čárkou brán zřetel). 
8
 V případě rozdílu bude rozhodující částka uvedená slovně. 
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2.3. Nabídka na získání přednostního práva pro Aukční kategorii „C“9 

Pořadí  
výběru 

Výše nabídky 
v milionech Kč

10 
Výše nabídky  

slovně
11 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 
 
 
 

                                                 
9
 Počet Vítězů aukce pro Aukční kategorii C je dán výsledky Aukční fáze (v každé Aukční kategorii bude vyhlá-

šeno n Vítězů aukce, v Aukční kategorii C však může být stanoveno maximálně 7 Vítězů aukce). Na základě vý-

še nabídek, popřípadě dalších kritérií definovaných v kapitole 7.7.1 textu Vyhlášení, bude stanoveno pořadí Ví-

tězů aukce, ve kterém si mají právo postupně vybírat konkrétní kmitočtové úseky v  Aukční kategorii C. Žadatel, 

který se stal Vítězem aukce v Aukční kategorii C, pak může podat nabídku samostatně na každé pořadí výběru 

od prvního pořadí až po pořadí (n-1). Právo prvního výběru bude mít Vítěz aukce s nejvyšší nabídkou v řádku 1., 

právo druhého výběru bude mít ten ze zbylých Vítězů aukce, který podal nejvyšší nabídku v řádku 2., atd. 
10

 Částka bude uvedena v milionech Kč bez desetinných míst (v případě jejich uvedení nebude na hodnoty za de-

setinnou čárkou brán zřetel). 
11

 V případě rozdílu bude rozhodující částka uvedená slovně. 
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2.4. Nabídka na získání přednostního práva pro Aukční kategorii „D“12 

Pořadí  
výběru 

Výše nabídky 
v milionech Kč

13 
Výše nabídky  

slovně
14 

1.   

2.   

                                                 
12

 Počet Vítězů aukce pro Aukční kategorii D je dán výsledky Aukční fáze (v každé Aukční kategorii bude vy-

hlášeno n Vítězů aukce, v Aukční kategorii D však mohou být stanoveni maximálně 3 Vítězové aukce). Na zá-

kladě výše nabídek, popřípadě dalších kritérií definovaných v kapitole 7.7.1 textu Vyhlášení, bude stanoveno po-

řadí Vítězů aukce, ve kterém si mají právo postupně vybírat konkrétní kmitočtové úseky v  Aukční kategorii D. 

Žadatel, který se stal Vítězem aukce v Aukční kategorii D, pak může podat nabídku samostatně na každé pořadí 

výběru od prvního pořadí až po pořadí (n-1). Právo prvního výběru bude mít Vítěz aukce s nejvyšší nabídkou 

v řádku 1., právo druhého výběru bude mít ten ze zbylých Vítězů aukce, který podal nejvyšší nabídku v řádku 2., 

atd. 
13

 Částka bude uvedena v milionech Kč bez desetinných míst (v případě jejich uvedení nebude na hodnoty za de-

setinnou čárkou brán zřetel). 
14

 V případě rozdílu bude rozhodující částka uvedená slovně. 
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3. Prohlášení Žadatele  
Žadatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami souvisejícími s touto Nabídkou 
stanovenými ve Vyhlášení a jeho přílohách, že jejich znění dobře rozumí a akceptuje 
podmínky, práva a povinnosti vztahující se k procesu Rozdělení kmitočtů dle kapitoly 
7.7 Vyhlášení. 
 
 

V ………….. dne ………….. 
 
     
 
 
     .……………………………………………………….. 

Žadatel 
(obchodní firma Žadatele,  

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

 
 
 

4. Prohlášení osoby oprávněné jednat jménem Žadatele 
Prohlašuji, že jako osoba oprávněná jednat jménem Žadatele jsem jménem Žadatele 
oprávněn přijmout veškeré závazky související s touto Nabídkou. Toto stvrzuji svým 
podpisem. 
 

 
V ………….. dne ………….. 
 
 
 
 

.……………………………………………………….. 
osoba oprávněná jednat jménem Žadatele 

(jméno, příjmení a podpis) 
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