Odôvodnenie formy výberového konania
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej
správy a národný regulátor v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1
písm. b), ods. 3 písm. a), § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
elektronických komunikáciách“) zverejňuje podľa § 33 ods. 1, 2 až 4 zákona o
elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk do výberového konania.
Predmet výberového konania:
Vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem
800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.
Forma výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční formou elektronickej aukcie vo formáte CCA
(Combinatorial Clock Auction).
Odôvodnenie formy výberového konania:
Prideľovanie frekvencií formou elektronickej aukcie je na základe informácií z
realizovaných výberových konaní uskutočnených v krajinách Európskej únie,
považovaný za spôsob podporujúci transparentnosť, efektívnosť a nediskrimináciu
v rámci otvoreného prístupu k frekvenčnému spektru v členských krajinách Európskej
únie. Úrad sa s uvedeným stotožňuje, a z toho dôvodu sa rozhodol realizovať
pridelenie frekvencií formou elektronickej aukcie. Po zmonitorovaní situácie v rámci
členských krajín Európskej únie, ako aj mimo nej, môže úrad konštatovať, že
najčastejšie používanými formátmi elektronickej aukcie sú aukčné procesné modely
CCA (Combinatorial Clock Auction) a SMRA (Simultaneous Multi-Round Ascending).
Úrad po dôkladnom zvažovaní a náročnom rozhodovaní dospel k názoru, že pre
naplnenie cieľov tohto výberového konania je najvhodnejší formát aukcie CCA. Tento
aukčný formát umožňuje predkladať ponuky na kombinácie blokov frekvenčného
spektra v rámci jedného procesu, čo účastníkom poskytuje flexibilitu a možnosť
uchádzať sa súčasne o rôzne kombinácie všetkých frekvenčných blokov ktoré sú
predmetom tohto výberového konania. Z dôvodu zamedzenia kolúzneho správania
účastníkov výberového konania v priebehu aukcie, ktoré boli príčinou komplikácií
v niektorých krajinách pri použití formátu SMRA, úrad preferuje použiť formát CCA,
ktorý je v poslednej dobe najčastejšie používanou a overenou alternatívou k formátu
SMRA.
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