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1 Úvod 

  
Tento aukčný poriadok je prílohou k vyhláseniu výberového konania a špecifikuje 
pravidlá aukcie. 
 
1.1 Formát aukcie 
 
Elektronická aukcia bude uskutočnená vo formáte CCA. 
 
Tento aukčný formát umožňuje predkladať ponuky na kombinácie blokov spektra 
v rámci jedného procesu, čo účastníkom poskytuje flexibilitu a možnosť uchádzať sa 
súčasne o rôzne kombinácie frekvenčných blokov naprieč viacerými časťami 
frekvenčného spektra. 
 
1.2 Schéma priebehu výberového konania 
 

Obrázok 1: Schéma priebehu výberového konania 
 
 

 
 
 

 
  



 
 

5 
 

1.2.1 Priebeh výberového konania 
 

Priebeh výberového konania je rozdelený do troch fáz: 
 

 Kvalifikačná fáza, v ktorej účastníci výberového konania predložia ponuky do 
výberového konania, v rámci ktorých oznámia počet požadovaných bodov 
spôsobilosti. Od počtu požadovaných bodov spôsobilosti sa odvíja výška 
bankovej záruky. Účastníci výberového konania, ktorí splnia podmienky účasti 
vo výberovom konaní dané zákonom o elektronických komunikáciách 
a vyhlásením výberového konania postúpia do aukcie, 

 

 Hlavná fáza aukcie, v ktorej bude určený počet všeobecných aukčných 
blokov, ktoré budú pridelené každému úspešnému účastníkovi hlavnej fázy 
aukcie. Hlavná fáza aukcie je zložená z jedného, alebo niekoľkých primárnych 
kôl a jedného doplnkového kola, 

 

 Priraďovacia fáza aukcie, v ktorej budú úspešným účastníkom z  hlavnej 
fázy aukcie pridelené konkrétne frekvenčné bloky zodpovedajúce počtu 
všeobecných aukčných blokov získanému v  hlavnej fáze. 
 

1.3 Predmet výberového konania 
 

1.3.1 Frekvenčné pásmo 800 MHz 
 

Tabuľka 1: Aukčné bloky vo frekvenčnom pásme 800 MHz 

Kategória aukčných 
blokov 

Označenie 
aukčného bloku 

Frekvenčný rozsah – 
vzostupný smer 

v MHz 

Frekvenčný rozsah – 
zostupný smer 

v MHz 

Množstvo spektra v 
MHz 

A1 

A1.1 832 – 837 791 – 796 2 x 5,0 

A1.2 837 – 842 796 – 801 2 x 5,0 

A1.3 842 – 847 801 – 806 2 x 5,0 

A1.4 847 – 852 806 – 811 2 x 5,0 

A1.5 852 – 857 811 – 816 2 x 5,0 

A1.6 857 – 862 816 – 821 2 x 5,0 

 

1.3.2 Frekvenčné pásmo 1800 MHz 
 

Tabuľka 2: Aukčné bloky vo frekvenčnom pásme 1800 MHz 

Kategória aukčných 
blokov 

Označenie 
aukčného bloku 

Frekvenčný rozsah – 
vzostupný smer 

v MHz 

Frekvenčný rozsah – 
zostupný smer 

v MHz 

Množstvo spektra v 
MHz 

B1 B1.1 1710,1-1715,1 1805,1-1810,1 2 x 5,0 

B2 B2.1 1715,1-1716,3 1810,1-1811,3 2 x 1,2 

B3 B3.1 1724,1-1725,1 1819,1-1820,1 2 x 1,0 
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Kategória aukčných 
blokov 

Označenie 
aukčného bloku 

Frekvenčný rozsah – 
vzostupný smer 

v MHz 

Frekvenčný rozsah – 
zostupný smer 

v MHz 

Množstvo spektra v 
MHz 

B4 B4.1 1743,9-1746,1 1838,9-1841,1 2 x 2,2 

B5 B5.1 1749,9-1750,3 1844,9-1845,3 2 x 0,4 

B6 B6.1 1765,5-1766,1 1860,5-1861,1 2 x 0,6 

B7 
B7.1 1766,1-1771,1 1861,1-1866,1 2 x 5,0 

B7.2 1771,1-1776,1 1866,1-1871,1 2 x 5,0 

 

1.3.3 Frekvenčné pásmo 2600 MHz 
 

Tabuľka 3: Aukčné bloky v FDD časti frekvenčného pásma 2600 MHz 

Kategória aukčných 
blokov 

Označenie 
aukčného bloku 

Frekvenčný rozsah – 
vzostupný smer 

v MHz 

Frekvenčný rozsah – 
zostupný smer 

v MHz 

Množstvo spektra v 
MHz 

C1 

C1.1 2500 – 2505 2620 – 2625 2 x 5,0 

C1.2 2505 – 2510 2625 – 2630 2 x 5,0 

C1.3 2510 – 2515 2630 – 2635 2 x 5,0 

C1.4 2515 – 2520 2635 – 2640 2 x 5,0 

C1.5 2520 – 2525 2640 – 2645 2 x 5,0 

C1.6 2525 – 2530 2645 – 2650 2 x 5,0 

C1.7 2530 – 2535 2650 – 2655 2 x 5,0 

C1.8 2535 – 2540 2655 – 2660 2 x 5,0 

C1.9 2540 – 2545 2660 – 2665 2 x 5,0 

C1.10 2545 – 2550 2665 – 2670 2 x 5,0 

C1.11 2550 – 2555 2670 – 2675 2 x 5,0 

C1.12 2555 – 2560 2675 – 2680 2 x 5,0 

C1.13 2560 – 2565 2680 – 2685 2 x 5,0 

C1.14 2565 – 2570 2685 – 2690 2 x 5,0 

 

Tabuľka 4: Aukčné bloky v TDD časti frekvenčného pásma 2600 MHz 

Kategória aukčných 
blokov 

Označenie aukčného 
bloku 

Frekvenčný rozsah 
v MHz 

Množstvo spektra v MHz 

C2 

C2.1 2570 – 2575 1 x 5,0 

C2.2 2575 – 2580 1 x 5,0 

C2.3 2580 – 2585 1 x 5,0 

C2.4 2585 – 2590 1 x 5,0 

C2.5 2590 – 2595 1 x 5,0 

C2.6 2595 – 2600 1 x 5,0 

C2.7 2600 – 2605 1 x 5,0 

C2.8 2605 – 2610 1 x 5,0 

C2.9 2610 – 2615 1 x 5,0 

C2.10 2615 – 2620 1 x 5,0 
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1.4 Vyvolávacie ceny a body spôsobilosti 
 

Úrad na základe § 33 ods. 2 písm. g) zákona o elektronických komunikáciách vo 
výzve na predloženie ponúk do výberového konania stanovil najnižšie podanie za 
ponúkané aukčné bloky vo všetkých kategóriách. Najnižšie podanie je vyvolávacou 
cenou. 

Tabuľka 5: Vyvolávacie ceny a body spôsobilosti pre kategórie aukčných blokov  

Kategória aukčných blokov Vyvolávacia cena (v eur) Body spôsobilosti 

A1 19 000 000 18 

B1 2 200 000 3 

B2 500 000 1 

B3 400 000 1 

B4 1 000 000 1 

B5 200 000 1 

B6 300 000 1 

B7 2 200 000 3 

C1 1 100 000 2 

C2 400 000 1 

 

Výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií sa bude rovnať súčtu základnej 
ceny víťaznej ponuky z  hlavnej fázy aukcie a relevantných priraďovacích cien vo 
všetkých relevantných kategóriách aukčných blokov. 

K ponúkaným aukčným blokom sú priradené body spôsobilosti. 

Spôsobilosť účastníka určuje najvyšší možný počet aukčných blokov, na ktoré môže 
tento účastník podať kombinovanú ponuku v rámci hlavnej fázy aukcie. V každom 
kole hlavnej fázy, môže účastník predložiť len ponuky na také kombinácie blokov, 
ktorým prislúcha počet bodov spôsobilosti, ktorý je nižší, alebo rovný spôsobilosti 
daného účastníka pre dané kolo. Spôsobilosť účastníka pre dané kolo je určená 
počtom bodov spôsobilosti účastníka pre dané kolo. 
 
Počet bodov spôsobilosti účastníka pre prvé primárne kolo hlavnej fázy aukcie musí 
byť v dobe uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do výberového konania zaistený 
bankovou zárukou. Maximálny počet bodov spôsobilosti na jedného účastníka je 
ohraničený v súlade s maximálnym rozsahom frekvencií v jednotlivých frekvenčných 
pásmach, ktoré môžu byť pridelené jednému podniku. V doplnkovom kole môže 
účastník predložiť len ponuky na také kombinácie blokov, ktorých súčet bodov 
spôsobilosti je rovnaký alebo menší ako spôsobilosť účastníka v prvom primárnom 
kole hlavnej fázy. 
 

  



 
 

8 
 

1.5 Obmedzenia na rozsah pridelených frekvencií vo frekvenčných pásmach 
 

1.5.1 Frekvenčné pásmo 800 MHz 
 

Maximálny rozsah frekvencií, ktorý môže byť vo frekvenčnom pásme 800 MHz 

pridelený jednému podniku  je 2 x 10,0 MHz. 

1.5.2 Frekvenčné pásmo 1800 MHz 
 

Maximálny rozsah frekvencií, vrátane existujúcich individuálnych povolení v dobe 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do výberového konania, ktorý môže byť vo 

frekvenčnom pásme 1800 MHz pridelený jednému podniku je 2 x 20,0 MHz. 

1.5.3 Frekvenčné pásmo 2600 MHz 
 

Rozsah frekvencií, ktorý môže byť vo frekvenčnom pásme 2600 MHz pridelený 

jednému podniku nie je obmedzený. 

2 Elektronická aukcia – aukčné pravidlá 
 

2.1 Všeobecné pravidlá aukcie 
 

2.1.1 Elektronický aukčný systém 
 
Aukcia sa uskutoční elektronickou formou prostredníctvom elektronického aukčného 
systému (ďalej len „EAS“). EAS bude prevádzkovaný na zabezpečených serveroch 
dodávateľa EAS a účastníci k nemu budú pristupovať prostredníctvom siete Internet 
s vysokou úrovňou zabezpečenia prístupu. 
 
Do EAS budú mať možnosť prihlásenia len tí účastníci aukcie, ktorí sa kvalifikujú do 
hlavnej fázy aukcie. Úrad každému účastníkovi, ktorý sa kvalifikuje do hlavnej fázy 
aukcie, pridelí príslušné prihlasovacie údaje. Za zabezpečenie svojich prihlasovacích 
údajov proti zneužitiu, za zabezpečenie počítača proti škodlivému software a za 
fyzickú bezpečnosť počítača, ktorý účastník používa pre prístup do EAS, zodpovedá 
samotný účastník aukcie. V prípade akéhokoľvek porušenia ochrany prístupových 
údajov je účastník povinný čo najskôr informovať úrad. 
 
EAS umožní účastníkom podávať len také ponuky, ktoré sú v súlade s výzvou na 
predkladanie ponúk a aukčným poriadkom. Okrem možnosti predkladania ponúk, 
bude EAS slúžiť aj na poskytovanie informácií o priebehu aukcie. EAS bude 
nastavený tak, aby minimalizoval riziko neúmyselnej chyby účastníka. 
 
Úrad nenesie zodpovednosť za technické problémy alebo problémy s internetovým 
pripojením na strane účastníka, ktoré mu bránia k prihláseniu do EAS. Účastníci 
aukcie by mali mať vo vlastnom záujme dostatočne zabezpečené a rýchle 
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internetové pripojenie a záložný počítač pre prípad technickej chyby. Úrad zároveň 
odporúča, aby počítače, ktoré budú využívané pre prístup do EAS, neboli v priebehu 
aukcie využívané na žiadne iné účely, a aby na nich nebol súbežne používaný 
žiadny software, ktorý nie je potrebný pre prístup do EAS. 
 
V rámci EAS bude zabezpečená anonymita účastníkov aukcie. EAS bude 
zabezpečený proti napadnutiu a prezradeniu identity účastníka aukcie. Elektronická 
komunikácia v rámci EAS bude šifrovaná. 
 
EAS bude obsahovať systém jednosmerného zasielania správ, ktorý úradu umožní 
zasielanie správ účastníkom počas celého priebehu aukcie. Tento spôsob 
komunikácie bude počas priebehu aukcie primárnym. Správy odoslané 
prostredníctvom EAS sa považujú za doručené okamihom ich odoslania. 
 
EAS bude taktiež obsahovať systém zabezpečujúci synchronizáciu času s aukčným 
serverom. Tento čas bude relevantný pre všetky úkony počas priebehu aukcie, akým 
je čas začiatku aukčného kola, čas zostávajúci do konca aukčného kola, čas podania 
ponuky a podobne. 
 
Účastníci výberového konania budú mať možnosť zoznámiť sa s prostredím 
a funkcionalitou EAS počas školenia používania EAS, ako aj počas skúšobnej 
aukcie. 
 
Účastníci budú mať k dispozícii tiež užívateľský manuál k EAS. Tento manuál bude 
obsahovať informácie, s ktorými je účastník povinný sa oboznámiť pred začiatkom 
aukčnej fázy. Informácie obsiahnuté v užívateľskom manuáli k EAS budú obsahovať 
hlavne požiadavky na softwarové a hardwarové vybavenie na strane účastníka, 
inštrukcie k prihláseniu do EAS, popis rozhrania a formulárov pre podávanie ponúk 
v jednotlivých aukčných kolách, ako aj popis používania EAS. 
 
2.1.2 Informovanie účastníkov 
 
Úrad bude poskytovať potrebné informácie účastníkom pred každým aukčným 
kolom, v priebehu aukčného kola a oznámi výsledky aukčného kola po jeho ukončení 
a vyhodnotení. Informácie, ktoré budú účastníkom poskytované sú špecifikované 
ďalej v tomto aukčnom poriadku. 

 
Spôsob a lehoty na predkladanie ponúk v jednotlivých kolách aukcie sú 
špecifikované ďalej v tomto aukčnom poriadku. 
 
2.1.3 Monitorovanie aukcie 
 
Priebeh aukcie bude monitorovaný prostredníctvom EAS. 
 
Informácie budú zaznamenávané minimálne na dvoch nezávislých miestach 
súčasne. Informácie o priebehu aukcie nebudú počas aukcie zverejňované. 
Informácie  budú v priebehu aukcie využité len vo výnimočných prípadoch, a to 
hlavne v prípade riešenia sporov ohľadom priebehu aukcie. 
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2.1.4 Mimoriadne udalosti 
 
V prípade mimoriadnych udalostí, môže úrad prijať nasledujúce rozhodnutie: 

a) odložiť aukčné kolo, 
b) ukončiť prebiehajúce aukčné kolo predčasne, 
c) prerušiť prebiehajúce aukčné kolo, 
d) odložiť poskytnutie informácií účastníkom, 
e) zrušiť prebiehajúce aukčné kolo, 
f) spätne zrušiť jedno alebo viac aukčných kôl a ponuky podané počas týchto kôl  

a obnoviť aukciu od posledného nezrušeného kola, alebo od prvého 
primárneho kola, 

g) pozastaviť aukciu, 
h) zrušiť aukciu. 

 
Za mimoriadnu udalosť je možné považovať napr.: prekážky, ktoré nastali nezávisle 
od vôle úradu a účastníkov aukcie (vis maior, napr. prírodné katastrofy, 
demonštrácie, štrajky, násilné konflikty, a pod.), technické problémy na strane 
dodávateľa EAS, ktoré môžu pôsobiť na priebeh aukcie tak, že nebude možné 
dodržať aukčný poriadok, vylúčenie účastníka z aukcie alebo závažné plošné 
výpadky internetového pripojenia, alebo akékoľvek iné výnimočné udalosti, ktoré by 
mohli narušiť, alebo by mohli mať významný dopad na priebeh a výsledky aukcie. 
 
Právo posúdiť, či sa jedná o mimoriadnu situáciu, má úrad. Úrad k rozhodnutiu o 
vyhlásení mimoriadnej situácie podá odôvodnenie. 
 
Účastníci sú povinní bezodkladne oznámiť úradu akúkoľvek udalosť, ktorá by mohla 
narušiť priebeh aukcie. Spôsob oznámenia bude spresnený účastníkom, ktorí sa 
kvalifikujú do hlavnej fázy aukcie. 
 
2.1.5 Zmarenie účelu alebo priebehu aukcie 
 
Účastníci výberového konania sa od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk musia 
zdržať konania, ktoré by spôsobilo zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie. Za takéto 
konanie sa považuje najmä: 

 nenahlásenie úradu odôvodnené podozrenie na koordinované správanie iných 
účastníkov výberového konania.  V prípade, že sa toto podozrenie vyhodnotí 
ako neopodstatnené, bude považované za neodôvodnené zdržovanie, 

 neodôvodnené zdržovanie, alebo narušovanie priebehu výberového konania, 

 nekalé konanie alebo zverejňovanie informácií, ktoré bráni, alebo ohrozuje 
účasť iného subjektu vo výberovom konaní, 

 porušovanie povinností a aukčných pravidiel stanovených v aukčnom poriadku 
a vo výzve na predloženie ponúk. 

V súlade s  § 33 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách úrad vylúči z aukcie 
účastníka výberového konania, ak svojím konaním porušuje aukčný poriadok. 

V súlade s  § 33 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách prepadá banková 
záruka zložená účastníkom výberového konania štátu, ak účastník výberového 
konania svojím konaním spôsobil zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie. 
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2.1.6 Kolúzne správanie 
 
Účastníci výberového konania sa počas celého priebehu výberového konania od 
uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk musia zdržať akejkoľvek formy koordinácie 
a výmeny informácií, s cieľom ovplyvniť výsledok aukcie, s inými subjektmi, ktoré 
majú záujem o účasť vo výberovom konaní, a to či už priamej, alebo prostredníctvom 
tretieho subjektu. 

Účastníci výberového konania sú tiež povinní zdržať sa konania, ktoré by 
predstavovalo akékoľvek zverejňovanie informácií o účasti v aukcii, o predložených 
ponukách, o predpokladaných cenách, alebo o predpokladanej, alebo skutočnej 
stratégii predkladania ponúk v aukcii. 

Akékoľvek porušenie týchto povinností bude považované za porušenie aukčného 
poriadku a marenie účelu, alebo priebehu aukcie. V súlade s § 33 ods. 11 zákona 
o elektronických komunikáciách úrad vylúči z aukcie účastníka výberového konania, 
ak svojím konaním porušuje aukčný poriadok. V súlade s § 33 ods. 16 zákona 
o elektronických komunikáciách prepadá banková záruka zložená účastníkom 
výberového konania štátu, ak účastník výberového konania svojím konaním spôsobil 
zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie. 

 
2.2 Pravidlá primárnych kôl hlavnej fázy aukcie 
 

2.2.1 Plánovanie primárnych kôl hlavnej fázy aukcie 
 
Najneskôr 48 hodín pred začiatkom prvého primárneho kola úrad účastníkom oznámi 
čas a dátum začiatku prvého primárneho kola. 
 
Jednotlivé primárne kolá budú plánované úradom jednotlivo, vždy pred začiatkom 
daného kola. Najneskôr do 15 minút od konca primárneho kola a minimálne 10 minút 
pred začiatkom nasledujúceho kola oznámi úrad dátum a čas začiatku 
nasledujúceho kola, ako aj dobu jeho trvania. Doba trvania kola bude stanovená 
v dĺžke minimálne 30 minút a maximálne 60 minút. 
 
Primárne kolá budú plánované na pracovné dni medzi 9:00 a 16:00 hodinou. 
Povinnosťou každého účastníka je zaistiť trvalú účasť svojho zástupcu v aukcii a to 
počas celej doby od 9:00 do 16:00 hodiny, alebo do doby, keď úrad oznámením 
ukončí primárne kolá pre daný deň. 
 
Na jeden deň môže úrad naplánovať niekoľko primárnych kôl. Medzi jednotlivými 
kolami v rámci jedného dňa bude prestávka o dĺžke minimálne 20 minút. Každé kolo 
musí byť ukončené v  rámci jedného aukčného dňa. 
 
Najneskôr do začiatku posledného kola v rámci daného aukčného dňa úrad 
účastníkom oznámi, že ide o posledné kolo v rámci daného dňa. Do 15 minút po 
ukončení posledného kola v rámci daného dňa úrad účastníkom oznámi stanovenie 
času a dátumu prvého primárneho kola pre nasledujúci aukčný deň. Úrad môže prvé 
primárne kolo pre nasledujúci aukčný deň odložiť, a v takomto prípade bude zmena 
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účastníkom oznámená minimálne 15 minút pred pôvodne plánovaným začiatkom 
prvého primárneho kola nasledujúceho aukčného dňa. 
 
Úrad má právo plánovať jednotlivé dni primárnych kôl podľa vlastného uváženia, 
vrátane prerušenia hlavnej fázy aukcie na jeden, alebo niekoľko dní, napríklad 
z dôvodu preklenutia štátnych sviatkov, alebo iných dôvodov. 
 
2.2.2 Informovanie účastníkov 
 
Úrad poskytne na začiatku prvého primárneho kola hlavnej fázy každému účastníkovi 
nasledujúce informácie: 

a) počet blokov v rámci každej kategórie ponúkaných v hlavnej fáze, 
b) úvodný počet bodov spôsobilosti daného účastníka. 

 
Úrad poskytne na začiatku každého primárneho kola hlavnej fázy každému 
účastníkovi nasledujúce informácie: 

a) doba trvania nadchádzajúceho kola, spolu s uvedením času jeho ukončenia, 
za predpokladu, že žiadny účastník neuplatní právo na predĺženie kola, 

b) ceny pre všetky kategórie aukčných blokov, 
c) aktuálnu spôsobilosť účastníka, vyjadrenú počtom bodov spôsobilosti 

využiteľných pre predloženie ponuky v nadchádzajúcom kole, 
d) počet zostávajúcich možností účastníka na čerpanie práva na predĺženie 

primárneho kola. 
 
Úrad poskytne do 15 minút po ukončení posledného kola v rámci daného aukčného 
dňa každému účastníkovi nasledujúce informácie: 
 

a) veľkosť celkového dopytu po aukčných blokoch vo všetkých kategóriách 
aukčných blokov v rámci všetkých primárnych kôl, ktoré boli realizované počas 
daného dňa. 

 
 
2.2.3 Ceny v primárnych kolách 
 
Ceny pre kategórie aukčných blokov v primárnych kolách hlavnej fázy aukcie 
vyhlasuje úrad. 
 
V prvom primárnom kole hlavnej fázy aukcie bude cena pre každú kategóriu blokov 
rovná vyvolávacej cene pre danú kategóriu. 
 
V každom ďalšom primárnom kole, bude cena kategórie blokov zvýšená, ak bol pre 
danú kategóriu v predchádzajúcom kole celkový dopyt vyšší ako ponuka blokov 
v danej kategórii. Celkový dopyt kategórie je stanovený ako súčet všetkých platných 
ponúk na bloky v rámci danej kategórie. V prípade, že bol v predchádzajúcom kole 
celkový dopyt menší, alebo rovný ponuke blokov danej kategórie, zostane cena 
danej kategórie nezmenená. 
 
V prípade, že bol pre danú kategóriu v predchádzajúcom kole celkový dopyt vyšší 
ako ponuka, bude cena pre nasledujúce kolo zvýšená na základe rozhodnutia úradu. 
Hodnota zvýšenia bude zvyčajne založená na veľkosti previsu dopytu nad ponukou 
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a medzi jednotlivými primárnymi kolami a ponúkanými kategóriami sa môže líšiť. 
V každom prípade však nárast ceny kategórie medzi dvomi po sebe nasledujúcimi 
kolami nepresiahne 30 %. 
 
Úrad bude pri plánovaní primárnych kôl hlavnej fázy počas daného dňa prihliadať aj 
na dynamiku rastu cien v jednotlivých kategóriách aukčných blokov. V prípade, že 
cena nejakej kategórie aukčných blokov počas primárnych kôl v rámci daného dňa 
vzrastie na dvojnásobok ceny tejto kategórie na začiatku daného dňa, pristúpi úrad 
štandardne k naplánovaniu posledného primárneho kola pre daný deň. Úrad si však 
vyhradzuje právo pokračovať v plánovaní primárnych kôl pre daný deň aj 
v prípadoch, ak cena nejakej kategórie aukčných blokov vzrastie na viac než 
dvojnásobok. 
 
2.2.4 Pravidlá predkladania ponúk v primárnych kolách 
 
V každom z primárnych kôl hlavnej fázy môžu účastníci predkladať ponuky na 
kombinácie aukčných blokov v ponúkaných kategóriách. 

V každom primárnom kole môže účastník predložiť len jednu ponuku. Každá ponuka 
obsahuje počet blokov v každej kategórii, ktoré sa účastník zaväzuje získať pri 
cenách kategórií platných pre dané kolo. Ponuka môže špecifikovať ľubovoľnú 
kombináciu počtu blokov v ponúkaných kategóriách, za podmienok dodržania 
obmedzení na rozsah frekvencií špecifikovaných v kapitole 0, pravidiel aktivity 
špecifikovaných v kapitole 2.2.5 a obmedzení daných výškou bankovej záruky. 

V rámci každého kola môže účastník predložiť „nulovú“ ponuku, t.j. takú ponuku, 
v ktorej je počet požadovaných aukčných blokov v každej kategórii rovný nule. 
V prípade, že účastník podá nulovú ponuku, bude jeho spôsobilosť znížená na 
nulovú hodnotu v súlade s pravidlami Aktivity špecifikovanými v kapitole 2.2.5. 
 
V prípade, že v rámci daného kola, alebo počas jeho predĺženia (viď. kapitola 2.2.6) 
účastník nepodá žiadnu ponuku, bude v aukčnom systéme za účastníka automaticky 
zaznamenaná „nulová“ ponuka a jeho spôsobilosť automaticky znížená na nulovú 
hodnotu. 
 
V primárnych kolách bude cena predloženej ponuky stanovená automaticky 
nasledujúcim spôsobom: 

a) počet blokov každej kategórie v rámci predloženej ponuky je vynásobený 
cenou, ktorá je pre danú kategóriu stanovená pre dané primárne kolo, 

b) následne je vypočítaný súčet všetkých nominálnych hodnôt z bodu a). 
 

Každá predložená ponuka sa považuje za platný, definitívny, neodvolateľný 
a nepodmienený záväzok nadobudnúť kombináciu blokov zodpovedajúcu 
predloženej ponuke za cenu predloženej ponuky v danom kole, stanovenú podľa 
pravidla definovaného v tejto kapitole. 
 
Ponuka zostáva v platnosti dovtedy, kým: 

a) nie je zrušená z dôvodu zrušenia primárneho kola, alebo viacerých 

primárnych kôl, alebo zrušenia aukcie úradom, 
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b) nenadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pridelení frekvencií, ktoré je 

vydané účastníkovi na základe tohto výberového konania, 

c) nenadobudne právoplatnosť rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti 

účastníka v prípade, ak je účastník neúspešným, alebo vylúčeným z 

výberového konania. 

 
2.2.5 Pravidlá aktivity 
 
Aktivita prislúchajúca predloženej ponuke je daná počtom bodov spôsobilosti za 
všetky bloky špecifikované v rámci ponuky a je vypočítaná nasledovným spôsobom: 

a) počet blokov každej kategórie v rámci predloženej ponuky je vynásobený 
počtom bodov spôsobilosti, ktorý prislúcha danej kategórii, 

b) následne je vypočítaný súčet všetkých nominálnych hodnôt z bodu a). 
 
V každom primárnom kole môže účastník predložiť len takú ponuku, ktorej úroveň 
aktivity je nižšia, alebo rovná spôsobilosti daného účastníka pre dané kolo, a ktorá 
súčasne vyhovuje obmedzeniam na rozsah frekvencií špecifikovaných v kapitole 0 
a obmedzeniam daným výškou bankovej záruky. 
 
Počiatočná spôsobilosť je spôsobilosť účastníka v prvom primárnom kole. 
Počiatočná spôsobilosť účastníka je daná počtom bodov spôsobilosti, ktoré účastník 
uviedol v ponuke do výberového konania. Počet bodov spôsobilosti uvedený 
účastníkom v ponuke do výberového konania musí byť zaistený minimálnou výškou 
bankovej záruky vo výške rovnej súčinu požadovaných bodov spôsobilosti účastníka 
uvedených v ponuke do konania a sumy 500 000 eur. V prípade, že predložená 
banková záruka nepostačuje na zaistenie požadovaného počtu bodov spôsobilosti 
účastníka bude tento počet znížený na počet, ktorý je bankovou zárukou zaistený. 
 
Spôsobilosť účastníka v danom primárnom kole (okrem prvého primárneho kola) je 
rovná aktivite účastníka v predchádzajúcom kole. Spôsobilosť účastníka tak medzi 
dvomi primárnymi kolami môže zostať buď nezmenená, alebo môže klesnúť, ale 
nikdy nemôže vzrásť. 
 
V prípade, že spôsobilosť účastníka klesne na hodnotu nula, bude účastník 
automaticky vylúčený z ďalšej účasti v primárnych kolách. Účastník však stále bude 
mať možnosť podávať ponuky v doplnkovom kole. Zároveň, všetky ponuky, ktoré 
účastník predložil v rámci primárnych kôl, budú zohľadnené pri stanovovaní 
víťazných ponúk hlavnej fázy aukcie. 
 
V rámci EAS budú účastníci informovaní o tom, či predkladaná ponuka spĺňa 
požiadavky dané spôsobilosťou účastníka, obmedzeniami na rozsah frekvencií 
definovanými v kapitole 0, a výškou zloženej bankovej záruky. 
 
2.2.6 Právo na predĺženie primárneho kola 
 

Právo na predĺženie primárneho kola umožňuje účastníkovi predĺžiť trvanie 
primárneho kola a podať tak ponuku v dodatočnom čase. 
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Na začiatku prvého primárneho kola hlavnej fázy aukcie má každý účastník 
k dispozícii tri možnosti na uplatnenie práva na predĺženie primárneho kola. 

V prípade, že účastník uplatní právo na predĺženie primárneho kola, bude pre neho 
toto kolo predĺžené o 30 minút od plánovaného konca kola. Predĺženie kola môže byť 
ukončené skôr, a to v momente, keď všetci účastníci, ktorí v danom kole uplatnili 
právo na predĺženia kola, predložili v tomto kole ponuku. 

Počet práv daného účastníka na predĺženie primárneho kola sa po každom ich 
uplatnení znižuje o jeden. V rámci jedného kola môže účastník uplatniť právo na 
predĺženie len jeden krát. 

V prípade, ak má v danom kole účastník nenulový počet bodov spôsobilosti 
a zároveň jedno, alebo viac zostávajúcich práv na predĺženie primárneho kola 
a v rámci daného primárneho kola nepodá žiadnu ponuku, bude toto kolo pre daného 
účastníka automaticky predĺžené a počet jeho práv na predĺženie kola znížený 
o jeden. 

V prípade, že účastník nepredloží ponuku ani v rámci predĺženia primárneho kola, 
bude do aukčného systému za účastníka automaticky vložená „nulová“ ponuka. 
V tomto prípade spôsobilosť účastníka klesne na hodnotu nula (viď kapitola 2.2.4) a 
účastník bude automaticky vylúčený z účasti v nasledujúcich primárnych kolách 
hlavnej fázy aukcie (viď kapitola 2.2.5). 

Účastníci, ktorí v rámci daného primárneho kola neuplatnili svoje právo na predĺženie 
primárneho kola, nemajú možnosť svoju ponuku revidovať v rámci predĺženia kola 
iným účastníkom. Títo účastníci budú informovaní o tom, že dané kolo bolo 
predĺžené a budú čakať na jeho ukončenie. 

Medzi jednotlivými primárnymi kolami môže úrad prideliť jednému, alebo niekoľkým 
účastníkom dodatočné práva na predĺženie primárnych kôl. Dodatočné práva na 
predĺženie primárneho kola nemôžu byť pridelené počas priebehu samotného 
primárneho kola. Úrad bude dodatočné práva na predĺženie primárneho kola 
prideľovať len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. 

Právo na predĺženie primárneho kola umožňuje účastníkom ochranu pred 
nepredvídateľnými okolnosťami, ktoré by im bránili v podaní ponuky počas 
plánovanej doby trvania kola. Primárny účel týchto práv je ochrana pred 
nepredvídateľnými problémami technického charakteru na strane účastníka. 

2.2.7 Ukončenie primárnych kôl 
 
Posledné primárne kolo je také kolo, v ktorom celkový dopyt nie je vyšší ako ponuka 
v žiadnej z dražených kategórií aukčných blokov. Po poslednom primárnom kole 
automaticky nasleduje doplnkové kolo. 
 
Po ukončení posledného primárneho kola Úrad všetkých účastníkom oznámi 
ukončenie primárnych kôl a termín doplnkového kola. 
 
Úrad môže za posledné primárne kolo vyhlásiť aj také primárne kolo, v ktorom je 
celkový dopyt vyšší ako ponuka v rámci jednej, alebo niekoľkých kategórií. Úrad 
k takémuto kroku pristúpi len vo výnimočnom prípade, a to vtedy, ak vyhodnotí, že 
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ukončenie primárnych kôl a prechod do doplnkového kola je vo všeobecnom záujme 
efektívnosti procesu prideľovania frekvencií. 
 
2.3 Pravidlá pre vykonanie doplnkového kola hlavnej fázy 
 

2.3.1 Plánovanie doplnkového kola hlavnej fázy 
 
Dátum a čas začiatku doplnkového kola, ako aj jeho trvanie, vyhlási úrad po 
poslednom primárnom kole hlavnej fázy. 
 
Medzi koncom posledného primárneho kola a začiatkom doplnkového kola hlavnej 
fázy bude prestávka minimálne tri celé pracovné dni. 
 
Začiatok a trvanie doplnkového kola stanoví úrad na základe vlastného uváženia. 
Doplnkové kolo však bude plánované v trvaní 1 až 3 pracovné dni, pričom jeho 
začiatok nebude plánovaný na čas pred 9:00 hodinou. Účastníci budú upozornení na 
 dátum a začiatočný čas doplnkového kola prostredníctvom EAS do 24 hodín od 
ukončenia posledného primárneho kola. 
 
Každý účastník bude mať jednu možnosť na uplatnenie práva na predĺženie 
doplnkového kola o jednu hodinu. 
 
Doplnkové kolo môže byť ukončené aj pred jeho plánovaným časom ukončenia, a to 
v prípade, ak už v rámci neho predložili platné ponuky všetci účastníci. 
 
2.3.2 Informovanie účastníkov pred doplnkovým kolom hlavnej fázy 
 
V rovnakej dobe, ako je oznámený dátum a čas začiatku doplnkového kola, úrad 
účastníkov informuje o: 

a) dobe trvania doplnkového kola, spolu s uvedením času jeho ukončenia, za 
predpokladu, že žiadny účastník neuplatní právo na predĺženie kola. 
 

2.3.3 Pravidlá predkladania ponúk v doplnkovom kole 
 
V doplnkovom kole môže každý účastník aukcie, ktorý v rámci primárnych kôl 
predložil aspoň jednu nenulovú ponuku, predložiť niekoľko ponúk, pričom každá 
ponuka obsahuje: 

a) ponúkanú cenu a, 
b) počet aukčných blokov v každej kategórii, ktoré má účastník záujem získať za 

danú ponúkanú cenu. 
 
Ponúkané ceny musia byť v celých eurách. 
 
Ponuky v doplnkovom kole môžu byť predkladané na akékoľvek kombinácie počtov 
blokov v ponúkaných kategóriách s tým, že: 

a) aktivita zodpovedajúca kombinácii blokov v ponuke nepresahuje spôsobilosť 
účastníka v prvom primárnom kole, 

b) kombinácia blokov spĺňa obmedzenia na rozsah pridelených frekvencií vo 
frekvenčných pásmach špecifikované v kapitole 0, 

c) ponúkaná cena spĺňa obmedzenia definované v kapitole 2.3.4. 
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Na jednu kombináciu blokov môže účastník v doplnkovom kole podať maximálne 
jednu ponuku. 
 
Maximálny počet ponúk predložených jedným účastníkom v rámci doplnkového kola 
bude stanovený úradom pred začiatkom aukcie po uplynutí lehoty na predkladanie 
ponúk do výberového konania, a to na základe počtu účastníkov, ktorí sa kvalifikujú 
do aukcie. Maximálny počet ponúk však nebude nižší ako 300 a vyšší ako 3000. 
 
Detaily spôsobu predkladania ponúk v doplnkovom kole budú špecifikované 
v užívateľskom manuáli k elektronickému aukčnému systému. 
 
2.3.4 Obmedzenia na ponúkané ceny v rámci doplnkového kola 
 
V doplnkovom kole môže daný účastník podať maximálne jednu ponuku na takú 
kombináciu blokov, na ktorú už podal ponuku v niektorom z primárnych kôl. 
Ponúkaná cena v rámci takejto ponuky musí byť vyššia ako najvyššia cena ponuky, 
ktorú daný účastník predložil na danú kombináciu blokov v niektorom z primárnych 
kôl. 
 
V doplnkovom kole môže účastník podávať aj ponuky na kombinácie blokov, na ktoré 
ponuku v rámci primárnych kôl nepodal, ale v súlade s pravidlami aktivity, 
obmedzeniami na rozsah pridelených frekvencií vo frekvenčných pásmach (viď 
kapitola 0) a obmedzením daným výškou zloženej bankovej záruky takúto ponuku 
podať mohol. Ponúkaná cena pre takéto ponuky musí byť minimálne na úrovni súčtu 
vyvolávacích cien za všetky bloky v rámci kombinácie blokov danej ponuky. 
 
Pre určenie maximálnej úrovne ponúkaných cien v rámci ponúk predložených 
v doplnkovom kole sú relevantné nasledujúce definície: 

 posledná primárna ponuka je posledná ponuka (okrem „nulovej“ ponuky), 
ktorú účastník predložil v niektorom z primárnych kôl, 

 kolo poslednej primárnej ponuky je primárne kolo, v ktorom bola predložená 
posledná primárna ponuka. 

 
Všetky ponúkané ceny v rámci ponúk predložených v doplnkovom kole musia ďalej 
spĺňať nasledujúce obmedzenia: 

 ponúkaná cena v rámci akejkoľvek ponuky predloženej v doplnkovom kole 
musí byť nižšia, alebo rovná maximálnej úrovni cenovej ponuky, ktorá 
prislúcha zloženej bankovej záruke, 

 ak účastník predložil svoju poslednú primárnu ponuku v poslednom primárnom 
kole, môže na kombináciu blokov, ktorá je rovnaká ako kombinácia blokov v 
tejto ponuke, predložiť v doplnkovom kole ľubovoľne vysokú cenovú ponuku, 
ktorá však nemôže byť nižšia ako cena danej kombinácie blokov v poslednom 
primárnom kole, 

 ak účastník predložil svoju poslednú primárnu ponuku v inom ako poslednom 
primárnom kole, môže na kombináciu blokov, ktorá je rovnaká ako kombinácia 
blokov v tejto ponuke, predložiť v doplnkovom kole cenovú ponuku, ktorá nie 
je vyššia ako cena danej kombinácie blokov určená podľa cien kategórií 
platných v prvom primárnom kole nasledujúcom po kole, v ktorom účastník 
predložil svoju poslednú primárnu ponuku, 
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 pre všetky ostatné ponuky predložené v doplnkovom kole musia cenové 
ponuky spĺňať takzvané relatívne obmedzenie. To znamená, že cenová 
ponuka PK v rámci ponuky na kombináciu K v doplnkovom kole nesmie byť 
vyššia ako súčet najvyššej cenovej ponuky PM na kombináciu M a rozdielu 
hodnoty HK kombinácie K a hodnoty HM kombinácie M pri cenách kategórií 
platných v primárnom kole n, kde: 

a. primárne kolo n je najvyššie primárne kolo, na začiatku ktorého mal 
účastník dostatočný počet bodov spôsobilosti na podanie ponuky na 
kombináciu blokov K, 

b. kombinácia M je kombinácia, na ktorú daný účastník podal ponuku 
v primárnom kole n. V prípade, že v primárnom kole n účastník nepodal 
žiadnu ponuku, je kombináciou M nulová kombinácia a jej hodnota HM 

je rovná nule, 
c. najvyššia cenová ponuka PM na kombináciu M je najvyššia cenová 

ponuka, ktorú daný účastník predložil na kombináciu M v nejakom 

z primárnych kôl, alebo v doplnkovom kole. V prípade, že je 

kombináciou M nulová kombinácia, je najvyššia cenová ponuka PM 

rovná nule. 

            
 
 
2.3.5 Platnosť ponúk v rámci doplnkového kola 
  
Každá ponuka predložená v rámci doplnkového kola, ktorá spĺňa obmedzenia 
špecifikované v kapitolách 2.3.3 a 2.3.4, sa považuje za platný, definitívny, 
neodvolateľný a nepodmienený záväzok nadobudnúť kombináciu aukčných blokov 
zodpovedajúcu predloženej ponuke za ponúkanú cenu v nej špecifikovanú. 
 
Všetky ponuky predložené v rámci doplnkového kola zostávajú v platnosti dovtedy, 
kým: 

a) nie sú zrušené z dôvodu zrušenia doplnkového kola, alebo zrušenia aukcie 
úradom, 

b) nenadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pridelení frekvencií, ktoré je 

vydané účastníkovi na základe tohto výberového konania, 

c) nenadobudne právoplatnosť rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti 

účastníka v prípade, ak je účastník neúspešným, alebo vylúčeným z 

výberového konania. 

2.3.6 Stanovenie víťazných ponúk 
 
Po ukončení doplnkového kola úrad určí kombináciu víťazných ponúk. 

Kombinácia víťazných ponúk hlavnej fázy bude určená ako podmnožina všetkých 
platných ponúk predložených vo všetkých primárnych kolách a v doplnkovom kole, 
tak aby bolo splnené: 

a) v danej kombinácii sa nachádza maximálne jedna ponuka každého účastníka, 
b) celkový počet pridelených blokov v rámci každej kategórie nesmie prekročiť 

počet blokov ponúkaných v rámci danej kategórie, 
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c) celková hodnota danej kombinácie, ktorá sa rovná súčtu všetkých cien ponúk 
v rámci kombinácie, nemôže byť nižšia ako celková hodnota akejkoľvek 
alternatívnej kombinácie predložených ponúk, ktorá spĺňa požiadavky 
špecifikované v bodoch a) a b). 

 
Ak body a) až c) spĺňa jediná kombinácia ponúk, táto kombinácia bude vyhlásená za 
kombináciu víťazných ponúk. 
 
V prípade, že body a) až c) spĺňa niekoľko kombinácií ponúk s rovnakou celkovou 
hodnotou, potom bude za kombináciu víťazných ponúk určená kombinácia ponúk 
s najvyšším počtom bodov spôsobilosti pripadajúcich na bloky danej kombinácie. 
 
V prípade, že body a) až c) spĺňa niekoľko kombinácií ponúk s rovnakou celkovou 
hodnotou a rovnakým počtom bodov spôsobilosti, bude za kombináciu víťazných 
ponúk určená kombinácia ponúk s najvyšším počtom ponúk. 
 
V prípade, že body a) až c) spĺňa niekoľko kombinácií ponúk s rovnakou celkovou 
hodnotou, rovnakým počtom bodov spôsobilosti a rovnakým počtom ponúk, bude 
kombinácia víťazných ponúk určená v rámci týchto kombinácií ponúk náhodným 
výberom. 
 
Ponuky, ktoré sa nachádzajú v kombinácii víťazných ponúk, sú víťazné ponuky. 
Úspešní účastníci hlavnej fázy aukcie sú účastníci, ktorých ponuka sa nachádza v 
kombinácii víťazných ponúk. Úspešní účastníci hlavnej fázy aukcie dostanú pridelené 
kombinácie blokov, ktoré odpovedajú ich víťaznej ponuke za základné ceny 
vypočítané podľa kapitoly 2.3.7. 
  

2.3.7 Stanovenie základných cien z hlavnej fázy aukcie 
 
Pre každú víťaznú ponuku bude vypočítaná základná cena, ktorá zodpovedá sume, 
ktorú je úspešný účastník hlavnej fázy aukcie povinný zaplatiť za svoju víťaznú 
ponuku z hlavnej fázy aukcie. To znamená, že základná cena nebude vypočítaná pre 
jednotlivé kategórie blokov, ale ako celková, ďalej nedeliteľná, cena za celú 
kombináciu blokov zodpovedajúcu víťaznej ponuke úspešného účastníka hlavnej 
fázy aukcie. Základné ceny budú vypočítané algoritmom spoločne pre všetkých 
úspešných účastníkov hlavnej fázy aukcie. 
 
Základné ceny sú vypočítané tak, že každý úspešný účastník hlavnej fázy aukcie, 
ako aj každá skupina úspešných účastníkov hlavnej fázy aukcie, zaplatia najmenšiu 
možnú čiastku, ktorú mohli za svoju víťaznú kombináciu ponúknuť, bez toho aby sa 
zmenila kombinácia víťazných ponúk z hlavnej fázy aukcie. 
 
Konkrétne, základné ceny víťazných ponúk sú vypočítané ako najnižšie ceny, ktoré 
spĺňajú: 

a) základná cena nie je nižšia ako súčet vyvolávacích cien aukčných blokov 
v rámci víťaznej ponuky, 

b) základná cena nie je vyššia ako ponúknutá cena v rámci víťaznej ponuky, 
c) kombinácia víťazných ponúk pri daných základných cenách spĺňa požiadavky 

a) až c) špecifikované v kapitole 2.3.6, pričom pri stanovení základnej ceny 
pre víťaznú ponuku daného úspešného účastníka hlavnej fázy aukcie, sú 
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ostatné cenové ponuky tohto účastníka znížené o rozdiel medzi ponúknutou 
cenou prislúchajúcou jeho víťaznej ponuke a základnou cenou, a v prípadoch, 
ak by toto zníženie viedlo k zápornej hodnote, sú relevantné ostatné cenové 
ponuky ocenené hodnotou nula. 

 
Ak existuje jediná množina základných cien, ktorá spĺňa požiadavky v bodoch a) až 
c), tak bude táto množina základných cien stanovená ako množina finálnych 
základných cien. 

 
V prípade, ak existuje viac množín základných cien, ktoré spĺňajú požiadavky 
v bodoch a) až c), potom bude ako množina finálnych základných cien stanovená tá 
z nich, ktorá minimalizuje sumu druhých mocnín rozdielov medzi základnými cenami 
a individuálnymi nákladmi príležitosti všetkých úspešných účastníkov hlavnej fázy 
aukcie. 
 
Individuálne náklady príležitosti úspešných účastníkov hlavnej fázy aukcie budú 
vypočítané jednotlivo pre každého z nich. Individuálne náklady príležitosti úspešného 
účastníka hlavnej fázy aukcie sú rovné vyššej hodnote z hodnôt: 

a) súčtu vyvolávacích cien blokov v jeho víťaznej ponuke, alebo, 
b) predloženej ceny jeho víťaznej ponuky, ktorá je znížená o rozdiel medzi 

súčtom všetkých predložených cenových ponúk v rámci kombinácie víťazných 
ponúk a súčtom všetkých predložených cenových ponúk v rámci alternatívnej 
kombinácie víťazných ponúk, ktorá by nastala v prípade, ak by všetky ponuky 
daného úspešného účastníka boli z množiny ponúk vylúčené. 

 
Finálne základné ceny budú zaokrúhlené na celé jednotky eur. 

 
2.3.8 Ukončenie doplnkového kola 
 
Po stanovení kombinácie víťazných ponúk a finálnych základných cien hlavnej fázy 
bude úrad o výsledku informovať účastníkov. Každému účastníkovi bude oznámené: 

a) či je úspešným účastníkom, a v prípade, že áno, tak aj, 
b) počet blokov každej kategórie v  jeho víťaznej ponuke, 
c) finálna základná cena jeho víťaznej ponuky. 

 
Tieto informácie nebudú komunikované ostatným účastníkom. 
 
2.4 Pravidlá priraďovacej fázy 

 
2.4.1 Plánovanie priraďovacej fázy 
 
Dátum a čas začiatku priraďovacej fázy, ako aj jej trvanie, vyhlási úrad po skončení 
doplnkového kola hlavnej fázy aukcie. Predkladanie ponúk v priraďovacej fáze sa 
uskutoční v jednom priraďovacom kole. Avšak výber víťaza a určenie priraďovacej 
ceny bude vykonaný po jednotlivých kategóriách frekvenčných blokov. 
 
Medzi koncom doplnkového kola hlavnej fázy a začiatkom priraďovacej fázy bude 
prestávka minimálne tri celé pracovné dni. 
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Začiatok a trvanie priraďovacej fázy stanoví úrad na základe vlastného uváženia. 
Priraďovacie kolo však bude plánované na 1 pracovný deň medzi  9:00 a 18:00 
hodinou, pričom jeho trvanie nebude kratšie ako 3 hodiny. Účastníci budú 
upozornení na dátum,  a začiatočný čas priraďovacieho kola  do 48 hodín od 
ukončenia doplnkového kola.   
 
Každý účastník bude mať jednu možnosť na uplatnenie práva na predĺženie 
priraďovacieho kola o jednu hodinu.  
 
Priraďovacie kolo môže byť ukončené aj pred jeho plánovaným časom ukončenia 
a to v prípade, ak už v rámci neho predložili platné ponuky všetci účastníci. 
 
Priraďovacej fázy sa zúčastnia len úspešní účastníci z hlavnej fázy aukcie, pre 
ktorých existuje aspoň jedna kategória, v ktorej sú aspoň dve možnosti priradenia 
frekvencií. 
 
2.4.2 Informovanie účastníkov výberového konania pred priraďovacím kolom 
 
V rovnakej dobe, keď bude oznámený dátum a čas priraďovacieho kola, budú 
úspešní účastníci hlavnej fázy aukcie informovaní o: 

 dobe trvania priraďovacieho kola spolu s uvedením času jeho ukončenia,  

 počte nepridelených blokov v rámci každej kategórie blokov, 

 počte víťazných kombinácií pripadajúcich na každú kategóriu blokov. 
 
Tieto informácie umožnia účastníkom vyhodnotiť, či sú v danej kategórii blokov 
jediným úspešným účastníkom hlavnej fázy aukcie, a koľko blokov v danej kategórii 
zostalo nepridelených.  
 
2.4.3 Možnosti ponúk v priraďovacom kole 
 
Získanie kombinácie blokov v rámci víťaznej ponuky z hlavnej fázy aukcie je spojené 
s právom a zároveň povinnosťou získať jeden z konkrétnych frekvenčných prídelov 
zodpovedajúcich víťaznej ponuke z hlavnej fázy. Možnosti konkrétnych frekvenčných 
prídelov zodpovedajúce víťaznej ponuke z hlavnej fázy, budú účastníkovi predložené 
pred priraďovacím kolom. 
 
V priraďovacom kole sú účastníci vyzvaní aby predložili svoje cenové ponuky na 
jednotlivé možnosti frekvenčných prídelov v jednotlivých kategóriách blokov, ktoré sú 
určené EAS nasledovne: 

 pre každú kategóriu blokov, v ktorej existujú víťazné ponuky dvoch alebo 
viacerých úspešných účastníkov hlavnej fázy aukcie, EAS pre každého 
relevantného úspešného účastníka hlavnej fázy aukcie určí množinu všetkých 
možností frekvenčného prídelu, 

 množina všetkých možností frekvenčných prídelov pre daného úspešného 
účastníka hlavnej fázy aukcie v danej kategórii blokov musí spĺňať: 

a. počet blokov v každej možnosti frekvenčného prídelu je rovný počtu 
blokov danej kategórie vo víťaznej ponuke daného účastníka, 

b. každá možnosť frekvenčného prídelu musí byť v danej kategórii spojitá 
a zároveň musí zabezpečovať možnosť spojitého prídelu pre ostatných 
úspešných účastníkov hlavnej fázy aukcie v danej kategórii blokov, 
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c. nepridelené aukčné bloky budú vo frekvenčných pásmach umiestnené 
podľa pravidiel špecifikovaných v kapitole 2.4.7. 

 
V prípade, že v danej kategórii blokov existuje víťazná ponuka len jedného účastníka, 
budú danému účastníkovi v rámci tejto kategórie pridelené frekvencie, ktoré zostanú 
voľné po umiestnení nepridelených aukčných blokov podľa pravidiel špecifikovaných 
v kapitole 2.4.7. 
 
2.4.4 Pravidlá predkladania ponúk v priraďovacom kole 
 
Na začiatku priraďovacieho kola úrad každému účastníkovi poskytne formulár 
s množinou všetkých možných frekvenčných prídelov vo všetkých kategóriách 
zodpovedajúcich jeho víťaznej ponuke hlavnej fázy aukcie, v ktorých má účastník 
viac ako jednu možnosť frekvenčného prídelu. 
 
Pre každý z prezentovaných možných frekvenčných prídelov v rámci danej kategórie 
môže účastník predložiť jednu cenovú ponuku, ktorá vyjadruje sumu, ktorú sa 
účastník zaväzuje zaplatiť za účelom získania príslušného frekvenčného prídelu. 
 
Hodnota každej cenovej ponuky v rámci priraďovacieho kola musí byť v celých 
jednotkách eur. Hodnota cenových ponúk nie je zhora ohraničená a nesmie byť 
nižšia ako nula. Na cenové ponuky v rámci priraďovacieho kola sa nevzťahujú 
obmedzenia dané výškou zloženej bankovej záruky. 
 
V prípade, že účastník pre danú možnosť frekvenčného prídelu nepredloží žiadnu 
cenovú ponuku, bude pre túto možnosť frekvenčného prídelu v EAS pre daného 
účastníka automaticky vytvorená ponuka s hodnotou nula. 
 
Každá ponuka predložená v priebehu priraďovacieho kola sa považuje za platný, 
definitívny, neodvolateľný a nepodmienený záväzok zaplatiť určenú sumu za získanie 
príslušného frekvenčného prídelu, ktorú musí účastník uhradiť nad rámec finálnej 
základnej ceny jeho víťaznej ponuky z hlavnej fázy aukcie. 
 
Priraďovacia ponuka zostáva v platnosti dovtedy, kým: 

a) nie je zrušená z dôvodu zrušenia priraďovacieho kola, alebo zrušenia aukcie 
úradom, 

b) nenadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pridelení frekvencií, ktoré je 

vydané účastníkovi na základe tohto výberového konania, 

c) nenadobudne právoplatnosť rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti 

účastníka v prípade, ak je účastník neúspešným, alebo vylúčeným z 

výberového konania. 

 
2.4.5 Stanovenie víťazných ponúk 
 
Po skončení priraďovacieho kola budú vypočítané víťazné priraďovacie ponuky 
v rámci každej z ponúkaných kategórií blokov, v ktorej existujú víťazné ponuky od 
dvoch alebo viacerých úspešných účastníkov hlavnej fázy aukcie. 
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Pre každú kategóriu blokov bude určená kombinácia víťazných priraďovacích ponúk, 
ktorá má najvyššiu hodnotu súčtu cenových ponúk spomedzi všetkých možných 
kombinácií predložených ponúk z priraďovacieho kola v danej kategórii blokov, ktoré 
spĺňajú podmienky: 

 kombinácia obsahuje práve jednu priraďovaciu ponuku za každého účastníka, 
ktorý mal možnosť v priraďovacom kole v rámci danej kategórie ponuku 
predložiť, 

 každému účastníkovi sú pridelené konkrétne frekvencie v objeme, ktorý 
zodpovedá počtu blokov v rámci danej kategórie v jeho víťaznej ponuke z  
hlavnej fázy, 

 v danej kategórii sú všetky frekvenčné prídely účastníkov spojité, 

 frekvenčné prídely účastníkov sa v danej kategórii vzájomne neprekrývajú, 

 všetky nepridelené aukčné bloky sú vo frekvenčnom spektre umiestnené 
spojito v súlade s pravidlami špecifikovanými v kapitole 2.4.7. 

 
V prípade, že pre danú kategóriu blokov existuje niekoľko kombinácií priraďovacích 
ponúk, ktoré spĺňajú podmienky špecifikované vyššie a majú rovnakú hodnotu, bude 
kombinácia víťazných priraďovacích ponúk určená spomedzi týchto kombinácií 
náhodných výberom. 
 
Po stanovení kombinácie víťazných priraďovacích ponúk vo všetkých kategóriách 
blokov bude mať v rámci každej kategórie blokov každý úspešný účastník hlavnej 
fázy aukcie v kombinácii víťazných priraďovacích ponúk práve jednu víťaznú 
priraďovaciu ponuku na frekvenčný prídel zodpovedajúci objemu blokov danej 
kategórie v jeho víťaznej ponuke z  hlavnej fázy aukcie. 
 
2.4.6 Určenie priraďovacej ceny víťaznej ponuky v priraďovacom kole 
 
Pre každú kategóriu blokov, ktorej prislúchajú víťazné ponuky dvoch, alebo viacerých 
úspešných účastníkov hlavnej fázy aukcie, budú stanovené dodatočné, priraďovacie 
ceny. 
 
Priraďovacie ceny sú stanovené samostatne pre každú kategóriu blokov. V rámci 
každej kategórie blokov sú priraďovacie ceny určené súčasne pre všetkých 
úspešných účastníkov hlavnej fázy aukcie v rámci jednej kalkulácie. Priraďovacie 
ceny kombinácie víťazných priraďovacích ponúk pre danú kategóriu sú najnižšie 
ceny, ktoré spĺňajú nasledovné požiadavky: 

a) priraďovacia cena musí byť vyššia, alebo rovná nule, 
b) kombinácia víťazných priraďovacích ponúk pri daných priraďovacích cenách 

spĺňa požiadavky špecifikované v kapitole 2.4.5, pričom pri stanovení 
priraďovacej ceny pre víťaznú priraďovaciu ponuku daného úspešného 
účastníka hlavnej fázy aukcie, sú ceny ostatných priraďovacích ponúk tohto 
účastníka znížené o rozdiel medzi predloženou cenou jeho víťaznej 
priraďovacej ponuky a priraďovacou cenou, a v prípade, ak by toto zníženie 
viedlo k zápornej hodnote, sú relevantné ceny ostatných priraďovacích ponúk 
rovné nule. 

 
Ak pre danú kategóriu blokov existuje jediná množina priraďovacích cien, ktorá spĺňa 
požiadavky bodov a) a b), tak je táto množina priraďovacích cien stanovená ako 
množina finálnych priraďovacích cien. 
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Ak pre danú kategóriu blokov existuje niekoľko množín priraďovacích cien, ktoré 
spĺňajú požiadavky bodov a) a b), potom bude ako množina finálnych priraďovacích 
cien stanovená tá z nich, ktorá minimalizuje sumu druhých mocnín rozdielov medzi 
priraďovacími cenami a individuálnymi nákladmi príležitosti víťazných priraďovacích 
ponúk v rámci danej kategórie blokov. 
 
Individuálne náklady príležitosti víťazných priraďovacích ponúk budú vypočítané 
jednotlivo pre každého úspešného účastníka hlavnej fázy aukcie a každú kategóriu 
blokov. Individuálne náklady príležitosti víťaznej priraďovacej ponuky daného 
účastníka v danej kategórii sú rovné hodnote predloženej ceny víťaznej priraďovacej 
ponuky daného účastníka, ktorá je znížená o rozdiel medzi súčtom všetkých 
predložených cien v rámci kombinácie víťazných priraďovacích ponúk v danej 
kategórii a súčtom všetkých predložených cien v rámci alternatívnej víťaznej 
kombinácie priraďovacích ponúk v danej kategórii, ktorá by nastala v prípade, ak by 
všetky priraďovacie ponuky daného účastníka boli nulové. 
 
Finálne priraďovacie ceny budú zaokrúhlené na celé jednotky eur. 
 
2.4.7 Umiestnenie nepridelených blokov 
 

V prípade, že po skončení hlavnej fázy aukcie zostanú niektoré aukčné bloky 
nepridelené, budú tieto v rámci frekvenčných pásiem zodpovedajúcich jednotlivým 
kategóriám aukčných blokov umiestnené spojito v súlade s nasledujúcimi pravidlami. 
 

Tabuľka 6: Pozície nepridelených blokov vo frekvenčnom pásme 800 MHz  

Kategória aukčných blokov Pozície nepridelených blokov 

A1 
Všetky nepridelené bloky budú umiestnené spojite 

hneď nad 791 MHz párovaných s 832 MHz 

 

Tabuľka 7: Pozície nepridelených blokov vo frekvenčnom pásme 1800 MHz 

Kategória aukčných blokov Pozície nepridelených blokov 

B7 
Umiestnenie nepridelených blokov určí úrad pred 

priraďovacou fázou 

 

Tabuľka 8: Pozície nepridelených blokov vo frekvenčnom pásme 2600 MHz 

Kategória aukčných blokov Pozície nepridelených blokov 

C1 
Všetky nepridelené bloky budú umiestnené spojito 

hneď pod frekvenciou 2570 MHz párovanou s  
2690 MHz 

C2 
Všetky nepridelené bloky budú umiestnené spojito 

hneď nad frekvenciu 2570 MHz 

 

 
2.4.8 Ukončenie priraďovacieho kola 

 
Po ukončení priraďovacej fázy úrad každému víťaznému účastníkovi oznámi 
nasledovné informácie: 

a) jeho konkrétny frekvenčný prídel v každej kategórii blokov, 
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b) jeho finálne prideľovacie ceny pre každú z relevantných kategórií blokov. 
 
2.5 Ukončenie elektronickej aukcie 
 
Celková cena, ktorú musí úspešný účastník za pridelené frekvencie získané v rámci 
aukcie uhradiť, je rovná súčtu jeho finálnej základnej ceny z hlavnej fázy aukcie a 
jeho finálnych priraďovacích cien vo všetkých relevantných kategóriách blokov.  
 
Po nadobudnutí právoplatnosti všetkých rozhodnutí o pridelení frekvencií vydaných 
na základe tejto aukcie, ako aj všetkých rozhodnutí o zastavení konania o žiadosti, 
úrad verejne oznámi nasledovné informácie: 

a) identity všetkých účastníkov, 
b) konkrétne frekvencie pridelené jednotlivým úspešným účastníkom na základe 

tejto aukcie, 
c) celkové ceny, ktoré musia úspešní účastníci uhradiť za pridelené frekvencie 

získané v tejto aukcii, spolu s určením sumy zodpovedajúcej finálnej základnej 
cene z hlavnej fázy aukcie a sume finálnych priraďovacích cien vo všetkých 
relevantných kategóriách blokov. 
 

Úrad si vyhradzuje právo zverejniť po nadobudnutí právoplatnosti všetkých 
rozhodnutí o pridelení frekvencií vydaných na základe tejto aukcie, ako aj všetkých 
rozhodnutí o zastavení konania o žiadosti, dodatočné informácie o priebehu aukcie. 

 
Neúspešným účastníkom výberového konania sa záručná listina bankovej záruky 
bez zbytočného odkladu vráti po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zastavení 
konania o jeho žiadosti. Vrátenie záručnej listiny bankovej záruky sa vykoná vo forme 
vrátenia originálu. 
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2.6 Záverečné ustanovenie 
 

Podaním ponuky do výberového konania účastník súhlasí so všetkými pravidlami 
a podmienkami uvedenými v aukčnom poriadku a zaväzuje sa ho dodržiavať. 
 

2.7 Vysvetlivky pojmov a skratiek  
 

Aktivita - rozsah ponuky účastníka aukcie v danom primárnom kole hlavnej fázy 

aukcie, ktorý je vypočítaný ako súčet bodov spôsobilosti za všetky aukčné bloky 

zahrnuté v ponuke predloženej v danom kole. Počet bodov spôsobilosti aukčného 

bloku je daný počtom bodov spôsobilosti prislúchajúcim ku kategórii aukčných 

blokov, v ktorej sa daný aukčný blok nachádza. Aktivita účastníka aukcie v danom 

kole nesmie presiahnuť jeho spôsobilosť pre dané kolo. 

Aukčný deň - deň, na ktorý je naplánované aspoň jedno aukčné kolo v rámci 

hlavnej, alebo priraďovacej fázy aukcie. 

Body spôsobilosti – bodové ohodnotenie aukčných blokov. Spôsobilosť účastníka 

vyjadrená jeho počtom bodov spôsobilosti mu umožňuje podávať ponuky na také 

kombinácie blokov, pre ktoré je súčet bodov spôsobilosti menší, alebo rovný počtu 

bodov spôsobilosti účastníka. Súčet bodov spôsobilosti prislúchajúcich kombinácii 

blokov v ponuke v danom kole určuje aktivitu účastníka v tomto kole. 

Cena ponuky v primárnom kole – cena predloženej ponuky v primárnom kole 

hlavnej fázy je vypočítaná ako súčet cien stanovených pre dané primárne kolo pre 

všetky aukčné bloky, ktoré sú zahrnuté v predloženej ponuke.  

Celková cena – celková suma, ktorú musí úspešný účastník za pridelené frekvencie 
získané v rámci aukcie uhradiť, je rovná súčtu jeho finálnej základnej ceny z  hlavnej 
fázy aukcie a jeho finálnych priraďovacích cien vo všetkých relevantných kategóriách 
blokov z priraďovacej fázy aukcie.  
 
Doplnkové kolo – aukčné kolo nasledujúce po poslednom primárnom kole hlavnej 
fázy aukcie. V doplnkovom kole môže každý účastník predložiť niekoľko ponúk na 
kombinácie blokov, a to aj na také kombinácie, na ktoré nepredložil ponuku 
v žiadnom z primárnych kôl.  

EAS – elektronický aukčný systém je softvér, ktorý umožňuje organizáciu a účasť 

účastníkov v aukcii. 

Frekvenčný prídel – frekvencie pridelené úspešnému účastníkovi rozhodnutím 

o pridelení frekvencií po ukončení aukcie. 

Hlavná fáza aukcie – aukčná fáza, v ktorej bude určený počet aukčných blokov, 

ktoré budú pridelené každému úspešnému účastníkovi. Hlavná fáza aukcie je 

zložená z jedného, alebo niekoľkých primárnych kôl a jedného doplnkového kola. 
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Kolo poslednej primárnej ponuky – primárne kolo, v ktorom daný účastník 

predložil poslednú primárnu ponuku, ktorá nie je nulovou ponukou. 

Kombinácia víťazných ponúk hlavnej fázy – kombinácia platných ponúk, ktorá má 

najvyššiu hodnotu zo všetkých kombinácií platných ponúk predložených vo všetkých 

primárnych kolách a v doplnkovom kole hlavnej fázy, pričom v týchto kombináciách 

sa nachádza maximálne jedna ponuka každého účastníka a celkový počet blokov 

obsiahnutých v každej kombinácii ponúk nesmie prekročiť počet ponúkaných blokov 

v rámci každej kategórie aukčných blokov. 

Nulová ponuka – ponuka, v ktorej je počet požadovaných aukčných blokov v každej 

kategórii rovný nule. 

Obmedzenie rozsahu frekvencií – „frekvenčný cap“ – obmedzenie maximálneho 
rozsahu frekvencií, ktoré môžu byť pridelené jednému podniku v danom frekvenčnom 
pásme. 

Počiatočná spôsobilosť – spôsobilosť účastníka v prvom primárnom kole. 

Počiatočná spôsobilosť účastníka je daná počtom bodov spôsobilosti, ktoré účastník 

uviedol v ponuke do výberového konania. V prípade, že predložená banková záruka 

nepostačuje na zaistenie požadovaného počtu bodov spôsobilosti bude tento počet 

znížený na počet, ktorý je bankovou zárukou zaistený. 

Ponúkaná cena v ponuke doplnkového kola – suma, ktorú sa účastník zaväzuje 

zaplatiť za počet aukčných blokov v každej kategórii zodpovedajúci danej ponuke 

v doplnkovom kole. 

Ponuka v doplnkovom kole - záväzná ponuka podaná účastníkom v rámci 

doplnkového kola hlavnej fázy aukcie na kombináciu aukčných blokov a to 

špecifikovaním ponúkanej ceny  a počtu aukčných blokov v každej kategórii, ktoré sa 

účastník zaväzuje získať za túto ponúkanú cenu. 

Ponuka v primárnom kole – záväzná ponuka podaná účastníkom v rámci 

primárneho kola hlavnej fázy aukcie na kombináciu aukčných blokov špecifikovaním 

počtu aukčných blokov v každej kategórii, ktoré sa účastník zaväzuje získať pri 

cenách kategórií platných pre dané kolo. 

Posledná primárna ponuka - posledná ponuka (okrem „nulovej“ ponuky), ktorú 

účastník predložil v niektorom z primárnych kôl. 

Posledné primárne kolo – primárne kolo, v ktorom celkový dopyt nie je vyšší ako 

ponuka v žiadnej z dražených kategórií aukčných blokov. Úrad môže v záujme 

efektívnosti procesu prideľovania frekvencií za posledné primárne kolo vyhlásiť aj 

také primárne kolo, v ktorom je celkový dopyt vyšší ako ponuka v rámci jednej, alebo 

niekoľkých kategórií. 

Právo na predĺženie kola – právo účastníka predĺžiť trvanie kola o vopred 

definovaný čas a  podať tak ponuku v dodatočnom čase. 
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Primárne kolo –  aukčné kolá hlavnej fázy aukcie, v ktorých môžu účastníci 

predkladať záväzné ponuky na kombinácie aukčných blokov a to špecifikovaním 

množstva aukčných blokov v každej kategórii, o ktoré majú záujem za ceny platné 

v danom primárnom kole 

Priraďovacia cena – suma, ktorú je úspešný účastník povinný zaplatiť za svoju 

víťaznú ponuku v priraďovacej fáze aukcie pre danú kategóriu aukčných blokov. 

Priraďovacia cena pre kategóriu aukčných blokov, ktorej prislúcha jediná víťazná 

ponuka z hlavnej fázy, je nulová.  

Účastník výberového konania – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne 
uvedenom vo výzve na výberové konanie.  

Úspešný účastník hlavnej fázy aukcie – účastník, ktorého ponuka, predložená 

v niektorom z primárnych kôl, alebo v doplnkovom kole, sa nachádza v kombinácii 

víťazných ponúk hlavnej fázy aukcie. 

Víťazná ponuka hlavnej fázy aukcie – ponuka, ktorá sa nachádza v kombinácii 

víťazných ponúk hlavnej fázy aukcie. 

Víťazná ponuka priraďovacej fázy aukcie – ponuka, ktorá sa nachádza v 

kombinácii víťazných priraďovacích ponúk priraďovacej fázy aukcie pre danú 

kategóriu aukčných blokov. 

Vyvolávacia cena – najnižšie podanie za aukčný blok stanovené vo výzve na 

predloženie ponúk do výberového konania. 

Základná cena z hlavnej fázy aukcie – suma, ktorú je úspešný účastník povinný 

zaplatiť za svoju víťaznú ponuku z hlavnej fázy aukcie. 

 


