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Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle  § 95 bod 7., k provedení § 78 odst. 2 a odst. 5 zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, ve znìní zákona è. 274/2001 Sb., podle § 2b odst. 2 zákona
è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, v souladu s § 10 zákona
è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, a v návaznosti na cenové rozhodnutí è. 01/PROP/2002, èást II,
èlánek 2, a èást III, èlánek 1, vydává

cenové rozhodnutí
è. 02/PROP/2002,

kterým se stanoví maximální ceny za propojení veøejných telekomunikaèních sítí1) pro slu�bu koncového volání do veøejných
pevných telekomunikaèních sítí.

Èlánek 1
Maximální ceny

provoz maximální cena za propojení [Kè/min] bez DPH
1 tranzit v rámci uzlového telefonního obvodu silný 0,60

slabý 0,30
1 tranzit do jiného uzlového telefonního obvodu silný 0,80

slabý 0,40
2 tranzity silný 0,97

slabý 0,48
kde:

a) maximální cena za propojení pro �1 tranzit v rámci uzlového telefonního obvodu� se pou�ije v pøípadì, pokud se
koncový bod propojené pevné VTS, ve kterém je volání ukonèeno, nachází ve stejném uzlovém telefonním obvodu, ve
kterém je umístìn bod propojení mezi propojenými VTS,

b) maximální cena za propojení pro �1 tranzit do jiného uzlového telefonního obvodu� se pou�ije v pøípadì, pokud se
koncový bod propojené pevné VTS, ve kterém je volání ukonèeno, nachází v jiném uzlovém telefonním obvodu a
zároveò ve stejném tranzitním telefonním obvodu, ve kterém je umístìn bod propojení mezi propojenými VTS,

c) maximální cena za propojení pro �2 tranzity� se pou�ije v pøípadì, pokud se koncový bod propojené pevné VTS, ve
kterém je volání ukonèeno, nachází v jiném tranzitním telefonním obvodu, ne� ve kterém je umístìn bod propojení
mezi propojenými VTS.

Èlánek 2
Urèené podmínky

1. Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí (dále jen �pevné VTS�) a
na propojení veøejných mobilních telekomunikaèních sítí (dále jen �mobilní VTS�) s pevnými VTS.

2. Pro úèely tohoto cenového rozhodnutí se cenou za propojení rozumí cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel
pevné VTS nebo mobilní VTS provozovateli pevné VTS, za pøenos volání ke koncovému bodu propojené pevné VTS,
ke kterému je pøipojeno koncové zaøízení volaného telefonního úèastníka.

3. Urèené podmínky stanovené v èásti III, odst. 3 a� 4, cenového rozhodnutí è. 01/PROP/2002 platí i pro toto cenové rozhodnutí.
4. Cenu za zøízení a/nebo pronájem propojovacích telekomunikaèních okruhù lze uplatnit samostatnì.
5. Slu�ba �kapacita propojení s veøejnou telekomunikaèní sítí spoleènosti ÈESKÝ TELECOM�, uvedená v Referenèní

nabídce propojení spoleènosti ÈESKÝ TELECOM, a.s., è.j. 3774/2001 ze dne 3. prosince 2001, neodpovídá § 37
odst. 1 a 2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, § 1 vyhlá�ky è. 195/2000 Sb., kterou
se stanoví druhy a charakteristika koncových bodù a rozhraní veøejné telekomunikaèní sítì a § 1 vyhlá�ky è. 198/2000 Sb.,
o nále�itostech návrhu na uzavøení smlouvy o propojení pøístupu k síti a o technických a provozních podmínkách pøístupu
k síti a propojení sítí a pøipojení neveøejných telekomunikaèních sítí k veøejným telekomunikaèním sítím. Ceny za slu�bu
�kapacita propojení s veøejnou telekomunikaèní sítí spoleènosti ÈESKÝ TELECOM� nejsou pøedmìtem smlouvy
o propojení.

6. V pøípadì sporu o uplatnìní maximálních cen za propojení stanovených ÈTÚ v tomto cenovém rozhodnutí se tyto ceny
pova�ují za ceny pevné2).

Èlánek 3
Závìreèná ustanovení

Zru�uje se:
1. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 02/PROP/2001, vyhlá�ené v Telekomunikaèním vìstníku, èástce 2, ze dne 26. 2. 2001.
2. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 10/PROP/2001, vyhlá�ené v Telekomunikaèním vìstníku, èástce 12, ze dne 17. 12. 2001.

Èlánek 4
Úèinnost

Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem 21. bøezna 2002.
Ing. David Stádník  v.r.

pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu

1) § 37 odst.  2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.
2) § 5 odst. 3 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
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63. Pøíloha è. 3/4.2002 pro kmitoètové pásmo 52,6 - 59 GHz k plánu vyu�ití kmitoètového spektra

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) vydává podle § 95 bodu 5 písm. c) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomuni-
kacích a o zmìnì dal�ích zákonù,

Pøílohu è. 3/4.2002
pro kmitoètové pásmo 52,6 - 59 GHz
k plánu vyu�ití kmitoètového spektra

1. Rozdìlení kmitoètového pásma

Kmit. pásmo                                             Souèasný stav                    Harmonizaèní zámìr (výhled r. 2008)1)

(GHz) Pøidìlení Vyu�ití Pøidìlení Vyu�ití

52,6 - 54,25 DRU�ICOVÉHO Radioastronomie, DRU�ICOVÉHO Pasivní aplikace
    PRÙZKUMU ZEMÌ     jakékoliv vysílání je     PRÙZKUMU ZEMÌ
    (pasivní)     zakázáno.      (pasivní)
KOSMICKÉHO KOSMICKÉHO
    VÝZKUMU (pasivní)     VÝZKUMU (pasivní)

54,25 - 55,78 DRU�ICOVÉHO Pouze pøíjem, jakékoliv DRU�ICOVÉHO Pasivní aplikace
    PRÙZKUMU ZEMÌ     vysílání je zakázáno.     PRÙZKUMU ZEMÌ
    (pasivní)     (pasivní)
KOSMICKÉHO KOSMICKÉHO
    VÝZKUMU (pasivní)     VÝZKUMU (pasivní)

55,78 - 56,9 DRU�ICOVÉHO Pasivní aplikace DRU�ICOVÉHO Pasivní aplikace
    PRÙZKUMU ZEMÌ Pevné spoje     PRÙZKUMU ZEMÌ Pevné spoje s velkou
    (pasivní)     (pasivní)     hustotou stanic
PEVNÁ2) PEVNÁ2)

MEZIDRU�ICOVÁ3) MEZIDRU�ICOVÁ3)

KOSMICKÉHO KOSMICKÉHO
    VÝZKUMU (pasivní)     VÝZKUMU (pasivní)
Pohyblivá4)

5) 4) 5)

56,9 - 57 DRU�ICOVÉHO Pasivní aplikace DRU�ICOVÉHO Pasivní aplikace
    PRÙZKUMU ZEMÌ Pevné spoje     PRÙZKUMU ZEMÌ Pevné spoje s velkou
    (pasivní)     (pasivní)     hustotou stanic
PEVNÁ PEVNÁ
MEZIDRU�ICOVÁ6) POHYBLIVÁ4)

POHYBLIVÁ4) KOSMICKÉHO
KOSMICKÉHO     VÝZKUMU (pasivní)
    VÝZKUMU (pasivní)
5) 5)

57 - 58,2 DRU�ICOVÉHO Pasivní aplikace DRU�ICOVÉHO Pasivní aplikace
    PRÙZKUMU ZEMÌ Pevné spoje     PRÙZKUMU ZEMÌ Pevné spoje s velkou
    (pasivní)     (pasivní)     hustotou stanic
PEVNÁ PEVNÁ
MEZIDRU�ICOVÁ3) MEZIDRU�ICOVÁ3)

POHYBLIVÁ4) POHYBLIVÁ4)

KOSMICKÉHO VÝZKUMU KOSMICKÉHO VÝZKUMU
    (pasivní)     (pasivní)
5)  5)

62. Zmìna è. 1 opatøení è. OÚ - 5/T/2000 o uspoøádání hranic obvodù veøejné telefonní sítì
Èeský telekomunikaèní úøad Praha  29. bøezna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.  5289/2002 - 610

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 43 a § 95 bodu 1 písm. d) a bodu 4 písm. b) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, ve znìní zákona è. 274/2001 Sb. (dále jen �zákon o telekomu-
nikacích�), vydává toto opatøení o

zmìnì è. 1
opatøení è. OÚ - 5/T/2000 o uspoøádání hranic obvodù veøejné telefonní sítì.

Tímto opatøením se mìní opatøení è. OÚ - 5/T/2000 o uspoøádání hranic obvodù veøejné telefonní sítì (dále jen �opatøení
è. OÚ - 5/T/2000�), vydané pod è.j. 501358/2000-610 ze dne 6. øíjna 2000 a uveøejnìné v Telekomunikaèním vìstníku, èástka
10/2000 a 11/2000, takto:

1. Pøíloha è. 1 opatøení è. OÚ - 5/T/2000 se zru�uje a nahrazuje se novou pøílohou è. 1, která je nedílnou souèástí tohoto opatøení.
2. Ostatní ustanovení opatøení è. OÚ - 5/T/2000, vèetnì pøílohy è. 2, zùstávají beze zmìn.
3. Toto opatøení nabývá úèinnosti dnem jeho uveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu
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58,2 - 59 DRU�ICOVÉHO Pasivní aplikace DRU�ICOVÉHO Pasivní aplikace
    PRÙZKUMU ZEMÌ Pevné spoje     PRÙZKUMU ZEMÌ Pevné spoje s velkou
    (pasivní)     (pasivní)     hustotou stanic
PEVNÁ PEVNÁ
KOSMICKÉHO VÝZKUMU RADIOASTRONOMICKÁ
    (pasivní) KOSMICKÉHO VÝZKUMU

    (pasivní)
5) 5)

V tabulce jsou uvedeny odkazy na ty Poznámky Radiokomunikaèního øádu (5.xxx) a Poznámky Evropské tabulky pøidìlení a
vyu�ití kmitoètù (EUyy), které jsou aktuální pro vyznaèené pøidìlení a vyu�ití. Dal�í upøesnìní jsou uvádìna v textové èásti
této Pøílohy.

1) Výtah ze Zprávy ERC è. 25: Evropská tabulka pøidìlení a vyu�ití kmitoètù pokrývající kmitoètové pásmo 9 kHz a� 275 GHz [ERC Report 25:
European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz], rev. Lisabon 2002.

2) Poznámka 5.557A omezuje v pásmu 55,78 a� 56,26 GHz maximální hustotu výkonu dodávaného do antény stanice v pevné slu�bì na -26 dB (W/MHz)
za úèelem ochrany stanic ve slu�bì dru�icového prùzkumu Zemì (pasivní).

3) Mezidru�icová slu�ba je omezena poznámkou 5.556A - viz bod 3.2.
4) Poznámka 5.558 pøipou�tí provoz stanic letecké pohyblivé slu�by - viz bod 3.3.
5) Poznámkou 5.547 je umo�nìn provoz systémù pevné slu�by s velkou hustotou stanic.
6) Mezidru�icová slu�ba je omezena poznámkou 5.558A - viz bod 3.2.

2. Obecné podmínky vyu�ívání kmitoètového pásma

2.1 Charakteristika pásma
Pøeva�ující èást pásma 52,6 a� 59 GHz je pøidìlena pasivním dru�icovým slu�bám - dru�icového prùzkumu Zemì a
kosmického výzkumu. V ÈR má nejvìt�í význam vyu�ití pásma 57-59 GHz pevnou slu�bou.

2.2 Výhledy na zmìnu vyu�ívání
Studie DSI navrhla vyu�ití pásma 54,25 - 57,2 GHz pro spoje nízké a støední kapacity s duplexním odstupem 1,47 GHz
a pásma 57,2 - 58,2 GHz pro pevné a pohyblivé systémy nízkého výkonu a krátkého dosahu.
Pøedpokládá se, �e pásmo 55,78 - 59 GHz bude urèeno pro pevné spoje s vysokou hustotou stanic po revizi Zprávy
ERC è. 25.
Výhled vyu�ívání pásma v ÈR odpovídá návrhu na harmonizované vyu�ití pásma evropskými zemìmi.

2.3 Mezinárodní závazky
Pevná slu�ba vy�aduje mezinárodní koordinaci v pøíhranièních oblastech (viz bod 3.1.4).
Poznámka Radiokomunikaèního øádu 5.340 zakazuje jakékoliv vysílání v pásmu 52,6 - 54,25 GHz.

3. Podrobné podmínky pro jednotlivé slu�by

3.1 Pevná slu�ba
3.1.1 Vymezení kmitoètových úsekù

Pevné slu�bì jsou pøidìlena pásma v rozsahu 55,78 a� 59 GHz. Provoz v pásmu 55,78 - 57 GHz nebyl dosud povolován.
Kmitoètový úsek 57,1 - 58,9 GHz je urèen pro provozování zaøízení typu P-P. Úseky 57 - 57,1 GHz a 58,9 - 59 GHz
jsou ochrannými úseky.

3.1.2 Podmínky vyu�ití
Vysílací rádiová zaøízení provozovaná v úseku 57,1 - 58,9 GHz musí splòovat následující podmínky:
a) maximální e.i.r.p. je 15 dBW,
b) maximální kmitoètová tolerance je 50 × 10-6,
c) Úøad mù�e vzhledem ke konkrétní konfiguraci spoje stanovit dal�í po�adavky na technické parametry pou�itých

zaøízení a antén,
d) jednotlivé spoje P-P lze v  kmitoètovém úseku 57,8 - 58,9 GHz provozovat jen na základì individuálních povolení

udìlených Úøadem na základì �ádosti. Povolení jsou vydávána na pevné stanice s uvedením jejich technických
parametrù. Tyto údaje je nutno uvést rovnì� v �ádosti o vydání povolení.

3.1.3 Plánovací parametry
V úseku 57,1 - 58,9 GHz lze v souèasnosti provozovat zaøízení, která
a) pracují s referenèním kmitoètem (f

0
) 56 950 MHz,

b) umo�òují provozování s dále uvedenou kanálovou rozteèí, pøièem� støední kmitoèet f
n
 [MHz] jednotlivých provoz-

ních kanálù je dán vztahem
1. pro kanálovou rozteè 50 MHz

f
n
 = f

0
 + 25 + 50n,

kde n = 1, 2, 3, ... 40, a
2. pro kanálovou rozteè 100 MHz

f
n
 = f

0 
+ 25 + 100n,

kde n = 1, 2, 3, ... 20.
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Uspoøádání odpovídá Doporuèení CEPT/ERC/REC 12-09.
Podmínky provozu v pásmu 55,78 - 57,0 GHz budou v pøípadì vyu�ívání upøesnìny. Pøedpokládá se uspoøádání dle
Doporuèení ITU-R F.1497 a Doporuèení CEPT/ERC/REC 12-12.

3.1.4 Kmitoètová koordinace
a) V úseku 57,1 - 57,8 GHz jsou povolována vysílací rádiová zaøízení bez vnitrostátní kmitoètové koordinace. Proto�e

uvedené kmitoètové pásmo je vyu�íváno i dal�ími provozovateli, platí zásada, �e náklady na odstranìní ru�ení hradí
ten provozovatel, jeho� zaøízení bylo uvedeno do provozu pozdìji, pokud ru�ení nevzniklo nedodr�ením pøedepsa-
ných parametrù zaøízení, které bylo uvedeno do provozu døíve.
V oblastech pøiléhajících ke státním hranicím, nebo v jiných lokalitách, kde je pøed vydáním povolení k  provozo-
vání vysílacích rádiových zaøízení nutno provést mezinárodní kmitoètovou koordinaci, mù�e být vyu�ití kmitoètù
podle pøedcházejícího odstavce omezeno provozem stávajících spojù typu P-P v sousedních státech.

b) V úseku 57,8 - 58,9 GHz provádí vnitrostátní kmitoètovou koordinaci Úøad.
c) V pøípadì potøeby zaji��uje Úøad v úseku 57,1 - 58,9 GHz mezinárodní kmitoètovou koordinaci.

3.2 Dru�icové slu�by
Celé pásmo 52,6 - 59 GHz je pøidìleno slu�bám dru�icového prùzkumu Zemì a kosmického výzkumu. Vzhledem
k výluènì pasivnímu provozu vy�adují tyto slu�by ochranu pøed ru�ením vysílacími zaøízeními jiných slu�eb. Poznám-
kou 5.340 je v pásmu 52,6 - 54,25 GHz zakázáno jakékoliv vysílání.
Omezení mezidru�icové slu�by je dáno poznámkou 5.556A, která stanoví, �e výkonová hustota pùsobená jedinou
stanicí za v�ech podmínek a pro v�echny modulaèní metody v kterékoliv vý�ce od 0 do 1 000 km nad povrchem Zemì
nesmí pro v�echny úhly dopadu pøekroèit -147 dB (W/m2/100MHz). Poznámka 5.558A dále omezuje mezidru�icové
spoje na spoje mezi dru�icemi na geostacionární dráze a na vysílání z nestacionárních dru�ic na vysokých obì�ných
drahách k dru�icím na nízkých obì�ných drahách.

3.3 Pohyblivá slu�ba
Dle Poznámky 5.558 mohou být v pásmu 55,78 - 58,2 GHz provozovány stanice letecké pohyblivé slu�by, pokud
nebudou pùsobit �kodlivé ru�ení mezidru�icové slu�bì. Z èlánku 5.43 pak vyplývá, �e tato letecká pohyblivá slu�ba
nemù�e nárokovat ochranu pøed �kodlivým ru�ením pùsobeným jinými slu�bami, jim� je toto pásmo pøidìleno.

3.4 Radioastronomická slu�ba
Poznámka 5.556 stanovuje, �e v pásmu 58,2 - 59 GHz mohou být provádìna radioastronomická pozorování podle
národních úprav.

4. Pojmy a zkratky

4.1 Pøehled pojmù
Pro úèely této Pøílohy se rozumí:
a) rádiovým kanálem kmitoètové pásmo, uvnitø nìho� je povoleno vysílání stanice pro rádiový pøenos telekomuni-

kaèních signálù,
b) kanálovou rozteèí rozdíl kmitoètù mezi jmenovitými kmitoèty dvou sousedních rádiových kanálù,
c) pásmem bez kmitoètové koordinace kmitoètové pásmo, ve kterém si provozovatel, pøi dodr�ení stanovených

podmínek, sám koordinuje provozní kmitoèet,
d) pásmem s kmitoètovou koordinací kmitoètové pásmo, ve kterém je kmitoèet pøidìlen národní telekomunikaèní správou,
e) zaøízením typu bod - bod (pou�ívaná zkratka P-P anglického názvu point to point) druh rádiového vysílacího

zaøízení zabezpeèujícího provoz radiokomunikaèní slu�by mezi dvìma stanovenými pevnými body,
f) ochranným úsekem rozsah kmitoètù, na kterých není povolováno provozování vysílacích rádiových zaøízení, slou�ící

k omezení mo�ného vzájemného ovlivòování rádiových zaøízení provozovaných v sousedních kmitoètových úsecích.
4.2 Seznam pou�itých zkratek

CEPT - Evropská konference po�tovních a telekomunikaèních správ [European Conference of Postal and Telecom-
munications Administrations]

DSI - Podrobná analýza kmitoètového spektra - dokument CEPT [Detailed Spectrum Investigation]
e.i.r.p. - ekvivalentní izotropicky vyzáøený výkon [equivalent isotropically radiated power]
P-P - bod - bod [point to point]

5. Seznam dokumentù

Následující výèet uvádí ty dokumenty, které jsou podstatné pro kmitoètové plánování a jsou v textu pøílohy zmínìny. Dal�í
údaje vztahující se k vlastnostem zaøízení a provozním podmínkám jsou obsa�eny zejména v technických normách a konkrét-
ních povoleních a licencích vydaných Úøadem.

Doporuèení ITU-R F.1497 - Uspoøádání kmitoètových kanálù pro systémy v pevné slu�bì provozované v pásmu 55,78 - 59,0 GHz
[Radio-frequency channel arrangements for systems in fixed service operating in the band 55.78 - 59.0 GHz].

Doporuèení CEPT/ERC/REC 12-09 - Uspoøádání kmitoètových kanálù pro systémy pevné slu�by provozované v pásmu
57,0 - 59,0 GHz, které nepo�adují kmitoètové plánování [Radio frequency channel arrangement for fixed service systems
operating in the band 57.0 - 59.0 GHz which do not require frequency planning], Hague, 1998.



Strana 6 Telekomunikaèní vìstník Èástka 4

Doporuèení CEPT/ERC/REC 12-12 - Uspoøádání kmitoètových kanálù pro systémy pevné slu�by provozované v pásmu
55,78 - 57,0 GHz [Radio frequency channel arrangement for fixed service systems operating in the band 55.78 - 57.0 GHz],
Luxembourg, 1999.

6. Závìreèné ustanovení

Tato Pøíloha nabývá úèinnosti dnem uveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

64. Pøíloha è. 4/4.2002 pro kmitoètové pásmo 33,4 - 39,5 GHz k plánu vyu�ití kmitoètového spektra

Kosmického výzkumuÈeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) vydává podle § 95 bodu 5 písm. c) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù,

Pøílohu è. 4/4.2002
pro kmitoètové pásmo 33,4 - 39,5 GHz
k plánu vyu�ití kmitoètového spektra

1. Rozdìlení kmitoètového pásma

Kmit. pásmo                                             Souèasný stav                    Harmonizaèní zámìr (výhled r. 2008)1)

(GHz) Pøidìlení Vyu�ití Pøidìlení Vyu�ití

33,4 - 34,2 RADIOLOKAÈNÍ MO RADIOLOKAÈNÍ MO
Pohybová èidla Pohybová èidla
Radary krátkého dosahu Radary krátkého dosahu
Geodetické a mìøící Geodetické a mìøící
    radary     radary

34,2 - 34,7 RADIOLOKAÈNÍ MO RADIOLOKAÈNÍ MO
KOSMICKÉHO Pohybová èidla KOSMICKÉHO Pohybová èidla
   VÝZKUMU (daleký Radary krátkého dosahu     VÝZKUMU Radary krátkého dosahu
    kosmos) (vzestupný Geodetické a mìøící     (vzestupný smìr) Geodetické a mìøící
     smìr)     radary     radary

34,7 - 35,2 RADIOLOKAÈNÍ MO RADIOLOKAÈNÍ MO
Kosmického výzkumu Pohybová èidla Kosmického výzkumu Pohybová èidla

Radary krátkého dosahu Radary krátkého dosahu
Geodetické a mìøící Geodetické a mìøící
    radary     radary

35,2 - 35,5 POMOCNÁ MO POMOCNÁ MO
    METEOROLOGICKÁ     METEOROLOGICKÁ Dru�icové radary

    de��ových srá�ek
RADIOLOKAÈNÍ RADIOLOKAÈNÍ

35,5 - 36 POMOCNÁ MO POMOCNÁ MO
    METEOROLOGICKÁ     METEOROLOGICKÁ Dru�icové radary

    de��ových srá�ek
DRU�ICOVÉHO DRU�ICOVÉHO
     PRÙZKUMU ZEMÌ     PRÙZKUMU ZEMÌ
    (aktivní)     (aktivní)
RADIOLOKAÈNÍ RADIOLOKAÈNÍ
KOSMICKÉHO KOSMICKÉHO
     VÝZKUMU     VÝZKUMU (aktivní)
2) 2)

36 - 37 DRU�ICOVÉHO MO DRU�ICOVÉHO MO
    PRÙZKUMU ZEMÌ Radioastronomická     PRÙZKUMU ZEMÌ Pasivní prùzkum
    (pasivní)      mìøení    (pasivní)     povrchu Zemì
PEVNÁ PEVNÁ Radioastronomická
POHYBLIVÁ POHYBLIVÁ     mìøení
KOSMICKÉHO KOSMICKÉHO
    VÝZKUMU (pasivní)     VÝZKUMU (pasivní)
3) 3)

37 - 37,5 PEVNÁ Pevné spoje PEVNÁ Pevné spoje s velkou
KOSMICKÉHO MO KOSMICKÉHO     hustotou stanic
    VÝZKUMU     VÝZKUMU MO
    (sestupný smìr)      (sestupný smìr)
Pohyblivá
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37,5 - 38 PEVNÁ Pevné spoje PEVNÁ Pevné spoje s velkou
DRU�ICOVÁ PEVNÁ MO DRU�ICOVÁ PEVNÁ     hustotou stanic
    (sestupný smìr)     (sestupný smìr) Aplikace dru�icové
KOSMICKÉHO KOSMICKÉHO     pevné slu�by
    VÝZKUMU     VÝZKUMU MO
    (sestupný smìr)      (sestupný smìr)
Dru�icového prùzkumu Dru�icového prùzkumu
    Zemì (sestupný smìr)     Zemì (sestupný smìr)
Pohyblivá

38 - 39,5 PEVNÁ Pevné spoje PEVNÁ Pevné spoje s velkou
DRU�ICOVÁ PEVNÁ MO DRU�ICOVÁ PEVNÁ     hustotou stanic
    (sestupný smìr)     (sestupný smìr) Aplikace dru�icové
Dru�icového prùzkumu Dru�icového prùzkumu      pevné slu�by
   Zemì (sestupný smìr)     Zemì (sestupný smìr) MO
Pohyblivá

V tabulce jsou uvedeny odkazy na ty Poznámky Radiokomunikaèního øádu (5.xxx) a Poznámky Evropské tabulky pøidìlení a
vyu�ití kmitoètù (EUyy), které jsou aktuální pro vyznaèené pøidìlení a vyu�ití. Dal�í upøesnìní jsou uvádìna v textové èásti
této Pøílohy.

1) Výtah ze Zprávy ERC è. 25: Evropská tabulka pøidìlení a vyu�ití kmitoètù pokrývající kmitoètové pásmo 9 kHz a� 275 GHz [ERC Report 25:
European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz], rev. Lisabon 2002.

2) Viz poznámka 5.551A k aktivním èidlùm na palubách dru�ic uvedená v èásti 3.3 této Pøílohy.
3) Viz poznámka 5.149 - ochranná pásma spektrálních èar pro radioastronomickou slu�bu.

2. Obecné podmínky vyu�ívání kmitoètového pásma
2.1 Charakteristika pásma

Pásmo 33,4 - 37 GHz je v Evropì urèeno k vojenskému vyu�ití a na národní úrovni mù�e být upraveno jeho spoleèné
vyu�ívání s civilními aplikacemi. Pásmo 37 - 39,5 GHz je urèeno pøevá�nì pro civilní vyu�ití. Zpùsob vyu�ívání obou
pásem Ministerstvem obrany schvaluje Úøad.
Podmínky sdílení pásma mezi pozemskými a kosmickými slu�bami jsou dány v èlánku 21 Radiokomunikaèního øádu.

2.2 Výhledy na zmìnu vyu�ívání
Pásmo 37,5 - 43,5 GHz je pøedmìtem programu pøí�tí Svìtové radiokomunikaèní konference WRC-03 v bodì 1.32.
Upøesòovat se budou meze hustot výkonových tokù (pfd) pro dru�icové slu�by tak, aby bylo dosa�eno lep�í ochrany
zemské pevné slu�by. CEPT podporuje rozvoj a ochranu zemské pevné slu�by.
Studie ERC k podrobné analýze vyu�ívání kmitoètového spektra v pásmu 3400 MHz a� 105 GHz (DSI), je� je podkla-
dem pro zmìny Zprávy ERC è. 25, pøedpokládá v pásmu 33,4 - 37 GHz harmonizované vojenské vyu�ití.
Souèasné vyu�ití pásma v ÈR není v rozporu s návrhem na harmonizované vyu�ití pásma evropskými zemìmi.

2.3 Mezinárodní závazky
V pøíhranièních oblastech je Úøadem provádìna mezinárodní koordinace kmitoètù pro zaøízení typu P-P v pevné slu�-
bì. Na koordinaèní postupy v tomto pásmu se vztahuje Vídeòská dohoda.

3. Podrobné podmínky pro jednotlivé slu�by

3.1 Pevná slu�ba
Pevná slu�ba je nejdùle�itìj�í civilní slu�bou provozovanou v tomto kmitoètovém pásmu. V rámci této slu�by jsou
provozována výhradnì zaøízení typu P-P.

3.1.1 Vymezení kmitoètových úsekù
Pro civilní vyu�ití jsou vyhrazeny pouze úseky 37093 - 38178 / 38353 - 39438 MHz (duplexní odstup 1260 MHz).
Mimo nì lze nadále provozovat jen zaøízení typu P-P uvedená v minulosti do provozu v úsecích 37058 - 37093 /
38318 - 38353 MHz.

3.1.2 Podmínky vyu�ití
Jednotlivá zaøízení typu P-P lze na pøidìleném kmitoètu provozovat na základì individuálních povolení k provozování
vysílacích zaøízení udìlených Úøadem na základì �ádosti. Povolení jsou vydávána na provozování vysílacích rádio-
vých zaøízení pevné slu�by s uvedením jejich technických parametrù. Tyto údaje je nutno uvést v �ádosti o vydání
povolení.
Úøad mù�e vzhledem ke konkrétní konfiguraci stanovit dal�í po�adavky na technické parametry pou�itých zaøízení
a antén.

3.1.3 Plánovací parametry
V kmitoètových úsecích dle bodu 3.1.1 lze provozovat zaøízení, která
a) pou�ívají nejménì ètyø a vícestavovou digitální modulaci (platí pro zaøízení novì uvádìná do provozu),
b) pracují s duplexním odstupem vysílacího a pøijímacího kmitoètu 1260 MHz,
c) pracují s referenèním kmitoètem (f

0
) 38248 MHz,
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d) umo�òují provozování s dále uvedenou kanálovou rozteèí a se støedními kmitoèty f
n
 a f

n
� [MHz] jednotlivých pro-

vozních kanálù, které jsou dány vztahy:
1. pro kanálovou rozteè 56 MHz

f
n
 = f

0
 - 1218 + 56n v dolní polovinì pásma,

f
n
� = f

0
 + 42 + 56n v horní polovinì pásma,

kde n = 2, 3, 4, ...20,
2. pro kanálovou rozteè 28 MHz

f
n
 = f

0
 - 1204 + 28n v dolní polovinì pásma,

f
n
� = f

0
 + 56 + 28n v horní polovinì pásma,

kde n = 2, 3, 4, ...40,
3. pro kanálovou rozteè 14 MHz

f
n
 = f

0
 - 1197 + 14

n
 v dolní polovinì pásma,

f
n
� = f

0 
+ 63 + 14

n
 v horní polovinì pásma,

kde n = 3, 4, 5, ...80,
4. pro kanálovou rozteè 7 MHz

f
n
 = f

0
 - 1193,5 + 7n v dolní polovinì pásma,

fn� = f
0
 + 66,5 + 7n v horní polovinì pásma,

kde n = 6, 7, 8, ...160,
5. pro kanálovou rozteè 3,5 MHz

f
n
 = f

0 
- 1191,75 + 3,5n v dolní polovinì pásma,

f
n
� = f

0
 + 68,25 + 3,5n v horní polovinì pásma,

kde n = 11, 12, 13, ...320.
Uspoøádání odpovídá Doporuèení ITU-R F.749-1 a Doporuèení CEPT T/R 12-01.

3.1.4 Kmitoètová koordinace
Pøed vydáním povolení provádí Úøad vnitrostátní kmitoètovou koordinaci s Ministerstvem obrany a mezinárodní koor-
dinaci v pøíhranièních oblastech.

3.2 Radiolokaèní slu�ba
Vyu�ití radiolokaèní slu�by pro civilní úèely je mo�né na základì individuálního povolení. Pásmo 33,4 - 35,2 GHz je
urèeno pro provoz radarù krátkého dosahu, pohybových èidel, geodetických a podobných mìøících zaøízení.

3.3 Slu�ba kosmického výzkumu a slu�ba dru�icového prùzkumu Zemì
V pásmu 35,5-36 GHz nesmìjí aktivní èidla na palubách dru�ic ve slu�bì dru�icového prùzkumu Zemì a kosmického
výzkumu pùsobit �kodlivé ru�ení radiolokaèní slu�bì, pomocné meteorologické slu�bì ani ostatním slu�bám s pøed-
nostním pøidìlením ani jakkoli klást pøeká�ky jejich provozu nebo rozvoji (poznámka 5.551A Radiokomunikaèního
øádu). V souèasnosti nejsou tyto slu�by v ÈR vyu�ívány, pro budoucí provoz bude po�adováno individuální povolení a
splnìní pøíslu�ných ustanovení Radiokomunikaèního øádu (èlánek 9 a 11).

3.4 Pomocná meteorologická slu�ba
V Evropì je pásmo 35,2 - 35,5 GHz navrhováno pro dru�icové radary de��ových srá�ek, které lze provozovat na
základì individuálního povolení a provedené koordinace. V ÈR zatím nejsou provozovány.

3.5 Dru�icová pevná slu�ba
Dle Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(00)02 nemohou nekoordinované pozemské stanice v dru�icové pevné slu�bì po�a-
dovat ochranu pøed stanicemi v pevné slu�bì.

3.6 Radioastronomická slu�ba
Kmitoètové pásmo 36,43-36,5 GHz je poznámkou 5.149 pøidìleno radioastronomii. Slu�ba vy�aduje ochranu pøed
�kodlivým ru�ením.

3.7 Pohyblivá slu�ba
Pøidìlení pro pohyblivou slu�bu v pásmu 37 - 39,5 GHz se v souèasnosti nevyu�ívá.

4. Pojmy a zkratky
4.1 Pøehled pojmù

Pro úèely této Pøílohy se rozumí:
g) rádiovým kanálem kmitoètové pásmo, uvnitø nìho� je povoleno vysílání stanice pro rádiový pøenos telekomuni-

kaèních signálù,
h) kanálovou rozteèí rozdíl kmitoètù mezi jmenovitými kmitoèty dvou sousedních rádiových kanálù,
i) duplexním odstupem rozdíl kmitoètù mezi jmenovitými kmitoèty vysílaèe a pøijímaèe rádiové stanice pøi dvouk-

mitoètovém, tj. dusimplexním, duplexním nebo semiduplexním provozu,
j) zaøízení typu bod - bod (pou�ívaná zkratka P-P anglického názvu point to point) druh rádiového vysílacího

zaøízení zabezpeèujícího provoz radiokomunikaèní slu�by mezi dvìma stanovenými pevnými body.
4.2 Seznam pou�itých zkratek

CEPT - Evropská konference po�tovních a telekomunikaèních správ [European Conference of Postal and Telecom-
munications Administrations]
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DSI - Podrobná analýza kmitoètového spektra - dokument CEPT [Detailed Spectrum Investigation]
WRC-03- Svìtová radiokomunikaèní konference ITU v r. 2003 [World Radiocommuni-cation Conference 2003]

5. Seznam dokumentù
Následující výèet uvádí ty dokumenty, které jsou podstatné pro kmitoètové plánování a jsou v textu pøílohy zmínìny. Dal�í

údaje vztahující se k vlastnostem zaøízení a provozním podmínkám jsou obsa�eny zejména v technických normách a v kon-
krétních povoleních a licencích vydaných Úøadem.

Vídeòská dohoda - Dohoda mezi telekomunikaèními správami Belgie, Francie, Chorvatska, Itálie, Lichten�tejnska, Litvy,
Lucemburska, Maïarska, Nìmecka, Nizozemí, Polska, Rakouska, Rumunska , Slovenska, Slovinska, �výcarska a Èeské repub-
liky o koordinaci kmitoètù mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou slu�bu a pozemní pohyblivou slu�bu, Berlín, 14. záøí 2001.

Doporuèení ITU-R F.749-1 - Rastry kanálù pro radioreléové systémy v pásmu 38 GHz [Radio-frequency channel arran-
gements for radio-relay system operating in the 38 GHz band].

Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(00)02 - Rozhodnutí ERC z 27. bøezna 2000 o u�ívání pásma 37,5-40,5 GHz pevnou
slu�bou a pozemskými stanicemi pevné dru�icové slu�by (sestupný smìr) [ERC Decision of 27 March 2000 on the use of the
band 37.5-40.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed-satellite service (space to Earth)], Nicosia, 2000.

Doporuèení CEPT T/R 12-01 - Harmonizované rastry rádiových kanálù pro analogové a digitální systémy v zemské
pevné slu�bì pracující v pásmu 37 - 39,5 GHz [Harmonized radio frequency channel arrangements for analogue and digital
terrestrial fixed systems operating in the band 37 GHz-39.5 GHz], Helsinki, 1991.

6. Závìreèné ustanovení
Tato Pøíloha nabývá úèinnosti dnem uveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

65. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slu�eb podle generální licence -
pokraèování

Plné znìní pokraèování seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.

ÈTÚ è.j. 12257/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

66. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování

*) A = zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
B = poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
C = poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì
D = zmìna licence

Poø. Obchodní jméno Telekomu- Datum zahájení   Vlastník veøejné        Èíslo jednací
 èís. nikaèní provozování sítì Územní telekomunikaèní sítì  Poskytovatel Datum vydání Platnost

Adresa sídla èinnost Datum zahájení rozsah  slu�eb licence licence
*) poskytování Provozovatel veøejné Datum nabytí

IÈO slu�eb telekomunikaèní sítì právní  moci

123 SATT a.s. 22777/2001-610
SATT a.s. 23.3.2002 kraj Vysoèina �ïár nad Sázavou, 20 let

�ïár nad Sázavou, Okru�ní 11 5.3.2002
Okru�ní 11 A SATT a.s.

IÈO 60 74 91 05 �ïár nad Sázavou, 23.3.2002
Okru�ní 11

124 HB TV spol. s r.o. 23382/2001-610
HB TV spol. s r.o. Celé území Havlíèkùv Brod, 20 let
Havlíèkùv Brod, ÈR Ledeèská 2848 15.3.2002
Ledeèská 2848 A HB TV spol. s r.o.

IÈO 15 05 93 16 Havlíèkùv Brod, 4.4.2002
Ledeèská 2848

Tato veøejná pevná telekomunikaèní sí� je zároveò telekomunikaèní sítí urèenou k jednosmìrnému �íøení televizních nebo rozhlasových signálù.

125 34817/2001-610
Vocalis Telecom s.r.o. Celé území Vocalis Telecom s.r.o. 20 let
Praha 1, Jakubská 2 ÈR Praha 1, Jakubská 2 20.3.2002

IÈO 26 14 69 59 B
Dosud nenabylo

právní moci

ÈTÚ è.j. 12256/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb
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67. Zmìna è. 1 telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
è.j. 503 804/2000-610 ze dne 22. 12. 2000 spoleènosti CZECH ON LINE, a.s.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 7. února 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È. j.: 33 634/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle
§ 102 odst. 1, § 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì �ádosti ze dne 12. 6. 2001 a výsledkù výbìrového øízení na udìlení telekomunikaèních licencí ke zøizo-
vání a provozování veøejných telekomunikaèních sítí typu P-MP ve vyhrazeném kmitoètovém úseku pásma 3,5 GHz v  Èeské
republice, s povinností poskytovat jejich prostøednictvím veøejnou telefonní slu�bu, toto rozhodnutí o

zmìnì è. 1
telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì è.j. 503 804/2000-610 ze dne 22. 12. 2000
spoleènosti: CZECH ON LINE,  a.s.
se sídlem: Praha 1,  Rybná 14,  PSÈ 110 00
IÈ: 63 08 01 50
Telekomunikaèní licence è.j. 503 804/2000-610 ze dne 22.12. 2000 se mìní a doplòuje takto:

1. Èást A  bod 1 zní:
�Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí�, vèetnì
bezdrátových pøístupových sítí typu P-MP (dále jen �telekomunikaèní sí��), jejím� prostøednictvím budou poskytová-
ny telekomunikaèní slu�by, na celém území Èeské republiky.�.

2. V èásti A se za bod 3  vkládá  bod  4, který zní:
� 4. Telekomunikaèní sí� podle bodu 1 je  tvoøena vlastními telekomunikaèními sítìmi, provozovanými ve stanoveném

úseku pásma 3,5 GHz, a vlastními nebo pronajatými telekomunikaèními prostøedky, slou�ícími ke vzájemnému pro-
pojení tìchto telekomunikaèních sítí  nebo k  jejich propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù.�.

3. Za èást A se vkládá  èást B, která zní:
�B. VYMEZENÍ KMITOÈTOVÝCH PÁSEM PRO TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍ�
5. Dr�iteli telekomunikaèní licence se pro telekomunikaèní sí� podle bodu 1 vyhrazuje v pásmu 3,5 GHz úsek  kmi-

toètového  spektra 3466-3473 MHz / 3566-3573 MHz.
6. Zpùsob vyu�ívání kmitoètového pásma 3,5 GHz vysílacími rádiovými stanicemi pevné slu�by stanoví plán vyu�ití

kmitoètového spektra.
7. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn sám rozhodovat v rámci vyhrazeného kmitoètového pásma podle

bodu  5  o vyu�ívání jednotlivých kmitoètù pro telekomunikaèní sí�. Je dále povinen sám koordinovat vyu�ívání
pøidìlených kmitoètù s jinými provozovateli telekomunikaèních sítí typu P-MP v  pøilehlých  kmitoètových pás-
mech i na dal�ích kmitoètech, s nimi� je koordinace nezbytná. Mezinárodní koordinaci vyu�ívaných kmitoètù
bude provádìt Úøad podle platných mezinárodních dohod na základì �ádosti dr�itele licence.

8. Dr�itel telekomunikaèní licence øe�í v  souèinnosti s  provozovateli jiných telekomunikaèních sítí typu P-MP
v pásmu 3,5 GHz a jiných zaøízení pøípady  vzájemného ru�ení mezi jimi provozovanými telekomunikaèními
sítìmi. V  pøípadì, �e se provozovatelé telekomunikaèních sítí o zpùsobu odstranìní ru�ení nedohodnou, rozhodne
spor Úøad.

9. Podmínky vyu�ívání pøidìlených kmitoètù základnovými stanicemi telekomunikaèní sítì, vèetnì zásad jejich vni-
trostátní a mezinárodní koordinace, jsou stanoveny v povoleních k  provozování vysílacích rádiových zaøízení
vydaných Úøadem na základì �ádosti podle § 57 zákona. Podmínky vyu�ívání pøidìlených kmitoètù vysílacími
rádiovými zaøízeními, která jsou souèástí úèastnických terminálù, jsou stanoveny pøíslu�nou generální licencí.

10. Vlastní pevné spoje, které jsou souèástí pevné infrastruktury telekomunikaèní sítì dr�itele telekomunikaèní licen-
ce a jsou zøízeny prostøednictvím vysílacích rádiových zaøízení, budou provozovány na základì povolení k  provo-
zování vysílacích rádiových zaøízení, vydávaných Úøadem na základì �ádostí dr�itele telekomunikaèní licence,
pokud nebyla k provozování tìchto zaøízení vydána generální licence.�.

4. Dosavadní èást  B se  oznaèuje jako èást �C�. Bod  4  se  oznaèuje jako bod �11�.

5. Za èást C se vkládá  èást  �D�, která zní:
�D. PODMÍNKY ZØIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
12. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen dodr�ovat rozsah a  termíny poskytování veøejné telefonní slu�by v ÈR

podle Pøílohy è. 1 k  této telekomunikaèní licenci. V  pøípadì nedodr�ení závazkù dr�itele telekomunikaèní licence
uvedených v  této pøíloze mù�e Úøad ve správním øízení ulo�it dr�iteli telekomunikaèní licence sankce  podle § 97
zákona.

13. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen dodr�ovat cenový závazek uvedený v Pøíloze è. 2 k této telekomuni-
kaèní licenci. Ceny a podmínky v cenovém závazku jsou pova�ovány za ceny a podmínky vzniklé v soutì�i (tj. ceny
odpovídající vývoji nákladù, zisku a dal�ím podmínkám na stejných nebo srovnatelných trzích) a zahrnující eko-
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nomicky oprávnìné náklady a pøimìøený zisk dr�itele licence. Zvý�ení cen úètovaných dr�itelem telekomunikaèní
licence za slu�by, které pøekraèuje cenový závazek v  Pøíloze è. 2  k  této telekomunikaèní licenci, bude pova�ová-
no za zneu�ití hospodáøského postavení dr�itele telekomunikaèní licence ve smyslu § 2 odst. 3 zákona è. 526/1990
Sb., o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, pokud dr�itel telekomunikaèní licence neproká�e, �e mimoøádné
objektivní okolnosti zpùsobily zvý�ení ekonomicky oprávnìných nákladù.
Poru�ení cenových pøedpisù, vèetnì zneu�ití hospodáøského postavení podle § 15 odst. 3 zákona è. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, je dùvodem pro ulo�ení  pokuty podle § 17 zákona è. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.�.

6. Dosavadní èást  C se oznaèuje  jako èást �E�. Body  5,6 a 7 se  oznaèují jako body �14�, �15� a �16�.

7. Bod 14 zní:
�14. Dr�itel telekomunikaèní licence, jako provozovatel veøejné telekomunikaèní sítì podle bodu 1, má právo v soula-

du s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie na pøiznání statutu �Uznaný provozovatel�
(Recognized Operating Agency).�

8. V bodì 15 písm. c) zní:
�c) vykonávat pøednostnì èinnosti podle bodu 1, je-li to technicky mo�né, pro potøeby orgánù státní správy a samosprá-

vy, ozbrojených bezpeènostních sborù a záchranných sborù a právnických a fyzických osob, urèených zvlá�tním
pøedpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu.�

9. Dosavadní èást D se oznaèuje  jako èást �F�.

10. Dosavadní èást E se oznaèuje  jako èást �G�.

11. Doplòují se pøílohy:  �Pøíloha  è. 1� a  �Pøíloha è. 2�, které jsou nedílnou souèástí telekomunikaèní licence.

ODÙVODNÌNÍ
Rozhodnutí o zmìnì è. 1 telekomunikaèní licence spoleènosti  CZECH ON LINE, a.s. vydává Úøad na základì výsledkù

výbìrového øízení. Spoleènost CZECH ON LINE, a.s., dolo�ila v souladu se zákonem a podmínkami výbìrového øízení �ádost
o udìlení telekomunikaèní licence výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z  evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního
orgánu, doklady prokazujícími finanèní a odbornou zpùsobilost k po�adované telekomunikaèní èinnosti a dokladem o technic-
kém, organizaèním a personálním zabezpeèení po�adované èinnosti a v�eobecnými podmínkami pro poskytování veøejné
telefonní slu�by. Spoleènost CZECH ON  LINE, a.s., splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této zmìny telekomuni-
kaèní licence a podmínku výbìrového øízení na zaplacení stanovené ceny ve vý�i 20 mil. Kè za vyu�ívání práv plynoucích
z telekomunikaèní licence. Souèástí této zmìny telekomunikaèní licence je Pøíloha è. 1 a Pøíloha è. 2. Tyto pøílohy obsahují
závazky, ke kterým se spoleènost CZECH ON LINE, a.s., zavázala v �ádosti, kterou pøedlo�ila do výbìrového øízení.

K pùvodnímu zámìru, který pøedpokládal vydání telekomunikaèní licence, vznesla spoleènost CZECH ON LINE, a.s.,
námitku k po�adavku uhradit správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence podle § 114 polo�ka 158 a) zákona. Vydá-
ním této zmìny bylo námitce podle  § 49 zák. è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù vyhovìno v  plném rozsahu.

POUÈENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèe-

ní. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomuni-
kaèního úøadu, odboru regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02,
225 02 Praha 025.

Øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

z p. Ing. Marek Ebert v.r.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 3. 2002.

Pozn.: Pøílohy è. 1 a 2 prohlásil dr�itel licence pøedmìtem obchodního tajemství.

68. Oznámení o neplatnosti  slu�ebního prùkazu zamìstnance è. 559 a povìøení k výkonu státní
inspekce telekomunikací è. 350

Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, �e slu�ební prùkaz zamìstnance è. 559 a povìøení k výkonu státní inspekce telekomu-
nikací  è. 350, znìjící na jméno Milan Lok�an, jsou neplatné.

Pou�ívání  slu�ebního prùkazu è. 559 a povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací  è. 350  sdìlte Èeskému teleko-
munikaènímu úøadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.

ÈTÚ 30/2002
odbor krizového øízení
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69. Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance è. 74

Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, �e prùkaz zamìstnance è. 74, znìjící na jméno Jaroslav Hrdlièka, je neplatný.
Pou�ívání prùkazu zamìstnance è. 74 sdìlte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9,

po�tovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
ÈTÚ 28/2002

odbor krizového øízení
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