
Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ  VÌSTNÍK

V Praze dne 17. èervna 2002

Cena Kè 52 Roèník 2002 Èástka 6

O B S A H:

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. Normativní èást

93. Oznámení o zámìru vyhlásit výbìrové øízení na udìlení telekomunikaèních licencí v pásmu 3,5 GHz
94. Oznámení o zámìru vyhlásit výbìrové øízení na roz�íøení telekomunikaèních licencí ke zøizování a provozování

veøejných telekomunikaèních sítí ve standardu GSM
95. Zmìna è. 1 generální licence è. GL - 1/R/2000
96. Cenové rozhodnutí è. 03/PROP/2002
97. Generální licence è. GL - 41/R/2002

B. Informativní èást

98. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slu�eb podle generální licence - pokraèování
99. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování

100. Zmìna è. 1 telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì è.j. 18 309/2001-610
ze dne 31. èervence 2001 spoleènosti CATR spol. s r.o.

101. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné pevné telekomunikaèní sítì spoleènosti TKR Ja�ek, s.r.
102. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní

sítì spoleènosti  SkyNet, a.s.
103. Informace o uzavøení smluv a dodatkù ke smlouvám o propojení sítí vèetnì základních technických a ekonomických

podmínek propojení sítí

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ

104. Dodatek è. 5/2002 ze dne 29. 5. 2002, kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních slu�eb
105.  Zmìna v Referenèní nabídce propojení ze dne 3. prosince 2001

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. NORMATIVNÍ ÈÁST

93. Oznámení o zámìru vyhlásit výbìrové øízení na udìlení telekomunikaèních licencí v pásmu 3,5 GHz

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) oznamuje podle § 19 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì
dal�ích zákonù, ve znìní zákona è. 274/2001 Sb. (dále jen �zákon�) tímto zámìr vyhlásit výbìrové øízení na udìlení telekomu-
nikaèních licencí ke zøizování a provozování veøejných telekomunikaèních sítí s vyu�itím pevných rádiových pøístupo-
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vých sítí typu P-MP, (dále jen �sítì FWA� - Fixed Wireless Access) ve vyhrazeném kmitoètovém úseku pásma 3,5 GHz,
s povinností poskytovat prostøednictvím tìchto sítí pøednostnì veøejnou telefonní slu�bu.

a) Dùvody pro vyhlá�ení výbìrového øízení

1. V Èeské republice jsou v souèasné dobì v pásmu 3,5 GHz pro sítì FWA k dispozici ètyøi kmitoètové úseky 3,5 MHz,
které tvoøí dva volné duplexní úseky o �íøce 7 MHz, které na sebe nenavazují. Konkrétnì se jedná o duplexní kmitoèto-
vé úseky 3459 MHz - 3466 MHz / 3559 MHz - 3566 MHz a 3473 MHz - 3480 MHz / 3573 - 3580 MHz. V souèasné
dobì jsou na Úøadì registrovány zatím tøi �ádosti a lze oèekávat dal�í zájem.

2. Vzhledem k tomu, �e není k dispozici dostateèná �íøka kmitoètového pásma tak, aby mohly být udìleny telekomuni-
kaèní licence v�em �adatelùm, kteøí o její udìlení �ádají, je Úøad podle § 19 odst. 1 zákona povinen vyhlásit na její
udìlení výbìrové øízení.

3. Výsledkem výbìrového øízení bude rozhodnutí o pøidìlení disponibilního kmitoètového pásma v transparentní soutì�i
a souèasnì posílení konkurenèního prostøedí pøi poskytování veøejné telefonní slu�by koncovým u�ivatelùm tím, �e se
podpoøí dal�í subjekty pøi budování a provozování vlastních nezávislých pøístupových sítí FWA.

4. Ve výbìrovém øízení bude rozhodováno øídícím výborem formou hodnocení stanovených ukazatelù v Zadávací doku-
mentaci pro toto výbìrové øízení (�beauty contest�).

5. Podmínky výbìrového øízení umo�ní úèast v�em právnickým osobám (dále jen �subjekty�) s výjimkou tìch, které
k datu vyhlá�ení tohoto výbìrového øízení ji� mají telekomunikaèní licencí vyhrazen k vyu�ití v pásmu 3,5 GHz kmi-
toètový úsek o �íøce 14 MHz nebo vìt�í ne� 14 MHz.

6. Výbìrové øízení bude probíhat na ka�dý duplexní kmitoètový úsek 7 MHz samostatnì, pøitom není vylouèeno, aby
jeden subjekt podal �ádosti do obou èástí výbìrového øízení. Dále platí podmínka, �e jeden subjekt mù�e mít teleko-
munikaèní licencí vyhrazen k vyu�ití duplexní kmitoètový úsek o �íøce max. 14 MHz.

7. Na základì výsledkù výbìrového øízení budou udìleny dvì telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøej-
né telekomunikaèní sítì s vyu�itím pøístupových sítí FWA v pásmu 3,5 GHz dvìma samostatným subjektùm, z nich�
ka�dý získá jeden duplexní kmitoètový úsek 7 MHz, nebo pouze jedna a to subjektu, který získal oba dva duplexní
kmitoètové úseky tedy celkem 14 MHz. Telekomunikaèní licence zaruèí jejím dr�itelùm výhradní právo na vyu�ívání
pøíslu�ného duplexního úseku kmitoètového spektra na celém území ÈR minimálnì po dobu 20 let. Stanovená cena za
toto výhradní právo je 20 mil. Kè za jeden duplexní úsek o �íøce pásma 7 MHz. V pøípadì zisku obou úsekù zaplatí
�adatel dvojnásobek, tedy celkem 40 mil. Kè.

8. Výbìrové øízení bude zahájeno dnem zveøejnìní vyhlá�ení na úøední desce Úøadu, prostøednictvím tiskové kanceláøe a
na webové stránce Úøadu http://www.ctu.cz/. Vyhlá�ení výbìrového øízení bude rovnì� oznámeno v Telekomunikaè-
ním vìstníku.

9. Podrobný èasový harmonogram a dal�í podmínky výbìrového øízení budou stanoveny v podmínkách výbìrového
øízení.

b) Doba, do kdy trvají dùvody, které vedly k zámìru vyhlásit výbìrové øízení

V souèasné dobì nelze pøedpokládat, �e by se situace v dostupnosti kmitoètù v pásmu 3,5 GHz zmìnila.

c) Lhùta pro vyjádøení stanoviska

Vyjádøení k tomuto zámìru je mo�no zasílat Úøadu do 15. èervence 2002. Na pozdìji zaslaná vyjádøení nebude mo�no
brát zøetel.

Adresa Úøadu:

Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
po�tovní pøihrádka 02
225 02 Praha 025

Praha dne 24. kvìtna 2002

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu
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94. Oznámení o zámìru vyhlásit výbìrové øízení na roz�íøení telekomunikaèních licencí ke zøizo-
vání a provozování veøejných telekomunikaèních sítí ve standardu GSM

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) oznamuje podle § 19 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì
dal�ích zákonù, ve znìní zákona è. 274/2001 Sb. (dále jen �zákon�), tímto zámìr vyhlásit výbìrové øízení na roz�íøení teleko-
munikaèních licencí ke zøizování a provozování veøejných telekomunikaèních sítí ve standardu GSM (dále jen �sítí
GSM�) o disponibilní kmitoèty z pásma 900 MHz.

a) Dùvody pro vyhlá�ení výbìrového øízení

1. V nedávné dobì do�lo k uvolnìní pìti kmitoètù z pásma 900 MHz, urèeného pro sítì GSM, od vyu�ívání jinými radi-
okomunikaèními slu�bami. Uvolnìny byly kmitoèty z úseku spektra 913,0 / 958,0 - 913,6 / 958,6 MHz, tj. kanály
è. 115 - 118, a kmitoèet 894,2 / 939,2 MHz, tj. kanál è. 21.

2. Vyu�ití uvolnìných kmitoètù pro roz�íøení sítí GSM je v souladu s plánem pøidìlení kmitoètových pásem - národní
kmitoètovou tabulkou a pøedstavuje nejefektivnìj�í zpùsob vyu�ití tìchto kmitoètù pro poskytování veøejné telefonní
slu�by prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì.

3. Vyu�ití uvolnìných kmitoètù pro vý�e uvedený úèel je �ádoucí i z hlediska uspokojení po�adavkù na dal�í rozvoj a
dodr�ení po�adovaných kvalitativních parametrù sítí GSM pøi neustále narùstajícím poètu úèastníkù.

4. O pøidìlení dal�ích kmitoètù pro své sítì GSM po�ádali v�ichni tøi provozovatelé GSM, tj. spoleènosti Eurotel Praha,
spol. s r.o., RadioMobil a.s. a Èeský Mobil a.s. S ohledem na omezený poèet disponibilních kmitoètù je proto jediným
øe�ením rozhodnout v souladu s § 19 odst. 1 zákona o telekomunikacích o zpùsobu rozdìlení disponibilních kmitoètù
formou výbìrového øízení.

5. Navrhují se následující principy výbìrového øízení:

5.1 Do výbìrového øízení se budou moci pøihlásit dr�itelé telekomunikaèních licencí ke zøizování a provozování veøejné
mobilní telekomunikaèní sítì ve standardu GSM.

5.2 O pøidìlených kmitoètech bude ve výbìrovém øízení rozhodováno formou losování. O ka�dém z pìti disponibilních
kmitoètù bude losováno zvlá��.

5.3 Losování bude øídit øídící výbor za úèasti notáøe.

5.4 Podmínkou doplnìní pøíslu�nému provozovateli GSM vylosovaných kmitoètù do licence ke zøizování a provozování
veøejné telekomunikaèní sítì ve standardu GSM bude úhrada poplatku za právo vyu�ívat tyto kmitoèty po celou dobu
platnosti licence. Vý�e poplatku bude odvozena od vý�e ji� zaplacených poplatkù za právo vyu�ívat kmitoètové spek-
trum pro sítì GSM a bude stanovena v podmínkách výbìrového øízení.

5.5 Doplnìním vylosovaných kmitoètù do licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì ve standardu
GSM a úhradou poplatku za právo jejich vyu�ívání podle bodu 5.4 nebude dotèena povinnost pøíslu�ných provozova-
telù GSM po�ádat o doplnìní tìchto kmitoètù do povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení podle § 57
zákona o telekomunikacích a platit za udìlení tohoto povolení poplatky podle naøízení vlády è. 181/2000 Sb., kterým
se stanoví vý�e poplatkù za pøidìlené kmitoèty a za pøidìlená èísla.

6. Výbìrové øízení bude zahájeno dnem zveøejnìní vyhlá�ení na úøední desce Úøadu a na webové stránce Úøadu
http://www.ctu.cz/. Vyhlá�ení výbìrového øízení bude rovnì� oznámeno v Telekomunikaèním vìstníku.

7. Podrobný èasový harmonogram a dal�í podmínky výbìrového øízení budou stanoveny v podmínkách výbìrového øízení.

b) Doba, do kdy potrvají dùvody, které vedly k zámìru vyhlásit výbìrové øízení

V souèasné dobì nelze pøedpokládat, �e by se situace v dostupnosti dal�ích kmitoètù GSM z pásma 900 MHz v blízké
budoucnosti zlep�ila.

c) Lhùta pro vyjádøení stanoviska

Vyjádøení k tomuto zámìru je mo�no zasílat Úøadu do 30. èervna 2002. Na pozdìji zaslaná vyjádøení nebude mo�no
brát zøetel.

Adresa Úøadu:

Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
po�tovní pøihrádka 02
225 02 Praha 025

Praha dne 24. kvìtna 2002

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu



Strana 4 Telekomunikaèní vìstník Èástka 6

95. Zmìny generálních licencí

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-01-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 1/R/2000

k provozování pozemních pohyblivých vysílacích rádiových zaøízení veøejných mobilních telekomunikaèních sítí GSM 900 a
GSM 1800, která slou�í k odbavování telekomunikaèního provozu.

1. V èl. 3 generální licence è. GL-1/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adavky
dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní konco-
vá zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-1/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-02-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 2/R/2001

k provozování vysílacích rádiových zaøízení pozemní pohyblivé slu�by a pevné slu�by, která jsou souèástí  bezdrátových
místních informaèních systémù.

1. V èl. 9 generální licence è. GL-2/R/2001 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adavky
dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní konco-
vá zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-2/R/2001 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-03-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 3/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení pozemní pohyblivé slu�by, která jsou souèástí zaøízení PMR 446.

1. V èl. 4 generální licence è. GL-3/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adavky
dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní konco-
vá zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-3/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu



Èástka 6 Telekomunikaèní vìstník Strana 5

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-04-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 4/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí dru�icových interaktivních terminálù  SIT.

1. V èl. 6 generální licence è. GL-4/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adavky
dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní konco-
vá zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-4/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-05-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 5/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí dru�icových u�ivatelských terminálù SUT.

1. V èl. 5 generální licence è. GL-5/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adavky
dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní konco-
vá zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-5/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-06-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 6/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí  pozemských terminálù s velmi malou anténou VSAT.

1. V èl. 5 generální licence è. GL-6/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adavky
dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní konco-
vá zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-6/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu
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Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-07-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 7/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení dru�icové pohyblivé pozemní slu�by, která jsou souèástí terminálù ARCANET
SUITCASE.

1. V èl. 5 generální licence è. GL-7/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adavky
dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní konco-
vá zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-7/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-08-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb., o teleko-
munikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 8/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení dru�icové pohyblivé pozemní slu�by, která jsou souèástí terminálù OMNITRACS
systému EUTELTRACS.

1. V èl. 3 generální licence è. GL-8/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adavky
dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní konco-
vá zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-8/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-09-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 9/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení dru�icové pohyblivé pozemní slu�by, která jsou souèástí terminálù EMS-MSSAT
a EMS-PRODAT.

1. V èl. 4 generální licence è. GL-9/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adavky
dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní konco-
vá zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-9/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu
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Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-10-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 10/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zaøízení dru�icové pozemní slu�by, která jsou souèástí terminálù INMARSAT-B,
INMARSAT-M, INMARSAT-M4 a INMARSAT Mini-M.

1. V èl. 4 generální licence è. GL-10/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adav-
ky dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-10/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-11-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 11/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zaøízení dru�icové pozemní slu�by, která jsou souèástí terminálù INMARSAT-C a
INMARSAT-D.

1. V èl. 4 generální licence è. GL-11/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adav-
ky dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-11/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-12-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 12/R/2000
k provozování pozemních vysílacích rádiových zaøízení pro �irokopásmový pøenos dat na principu rozprostøeného spektra.

1. V èl. 7 generální licence è. GL-12/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adav-
ky dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-12/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu
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Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-13-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb., o teleko-
munikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 13/R/2000
k provozování pozemních pohyblivých vysílacích rádiových zaøízení veøejné mobilní telekomunikaèní sítì EUROTEL
NMT 450, které slou�í k odbavování telekomunikaèního provozu v této síti.

1. V èl. 3 generální licence è. GL-13/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adav-
ky dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-13/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-14-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 14/R/2000
k provozování pevných vysílacích rádiových zaøízení slou�ících k pøenosu televizních, rozhlasových, hovorových a datových
signálù.

1. V èl. 8 generální licence è. GL-14/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adav-
ky dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení�.

2. Èl. 13 generální licence è. GL-14/R/2000 zní �Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.�

3. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-14/R/2000 zùstávají beze zmìny.

4. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-15-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 16/R/2000
k provozování pøenosných vysílacích rádiových zaøízení malého výkonu, provozovaných spoleènì na urèených kmitoètech
v pásmech stanovených pro pozemní pohyblivou slu�bu.

1. V èl. 6 generální licence è. GL-16/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adav-
ky dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-16/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu
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Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-16-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 17/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí bez�òùrových telefonních pøístrojù pracujících v kmitoètovém
pásmu CT0 a skládajících se z pøenosné èásti a základnové èásti pøipojené ke koncovému bodu veøejné telekomunikaèní sítì.

1. V èl. 5 generální licence è. GL-17/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adav-
ky dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-17/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-17-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 18/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí bez�òùrových telefonních pøístrojù  pracujících v kmitoèto-
vých pásmech CT1, CT1+ nebo CT2 a skládajících se z pøenosné èásti a základnové èásti pøipojené ke koncovému bodu
veøejné telekomunikaèní sítì.

1. V èl. 5 generální licence è. GL-18/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adav-
ky dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení�.

2. V èl. 11 generální licence è. GL-18/R/2000 se slova: �s tím, �e ...� a� �... 31. prosince 2007� zru�ují.

3. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-18/R/2000 zùstávají beze zmìny.

4. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-18-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 19/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí úèastnických terminálù rádiových sítí standardu TETRA.

1. V èl. 3 generální licence è. GL-19/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adav-
ky dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-19/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu
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Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-19-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 20/R/2000
k provozování pohyblivých vysílacích rádiových zaøízení slou�ících k poskytování telekomunikaèních slu�eb prostøednictvím
neveøejné rádiové sítì pozemní pohyblivé slu�by (tzv. hromadné rádiové sítì).

1. V názvu generální licence è. GL-20/R/2000 se slova: �neveøejné rádiové sítì pozemní pohyblivé slu�by (tzv. hromad-
né rádiové sítì - dále jen �HRS�)� nahrazují slovy: �veøejných a neveøejných rádiových sítí pozemní pohyblivé slu�by
(tzv. hromadných rádiových sítí - dále jen �HRS�)�.

2. V èl. 4 generální licence è. GL-20/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adav-
ky dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení�.

3. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-20/R/2000 zùstávají beze zmìny.

4. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-20-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 21/R/2000
k provozování datových vysílacích rádiových zaøízení provozovaných na vyhrazených kmitoètech.

1. V èl. 7 generální licence è. GL-21/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adav-
ky dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-21/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-21-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 30/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zaøízení krátkého dosahu, provozovaných na urèených spoleèných kmitoètech.

1. V èl. 5 generální licence è. GL-30/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adav-
ky dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-30/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu
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Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-22-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 36/R/2000
k provozování pozemních pohyblivých vysílacích rádiových zaøízení slou�ících  k odbavování telekomunikaèního provozu pro-
støednictvím neveøejné rádiové sítì pozemní pohyblivé slu�by provozované Èeskými drahami, s.o., pro úèely �eleznièní dopravy.

1. V èl. 5 generální licence è. GL-36/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adav-
ky dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-36/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-23-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 37/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí pohyblivých u�ivatelských terminálù dru�icového systému Thuraya.

1. V èl. 3 generální licence è. GL-37/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adav-
ky dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-37/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-24-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb., o teleko-
munikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 38/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí úèastnických terminálù v pevných bezdrátových pøístupových
sítích a slou�í pro pøipojení koncových telekomunikaèních zaøízení k veøejné telekomunikaèní síti.

1. V èl. 3 generální licence è. GL-38/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adav-
ky dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-38/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu
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Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5373/2002-25-613

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o

zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 39/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí pohyblivých u�ivatelských terminálù dru�icového systému
krátkých textových zpráv SpaceChecker S-SMS.

1. V èl. 3 generální licence è. GL-39/R/2000 se na konci vìty doplòují slova: �a dále na ty stanice, které splòují po�adav-
ky dané naøízením vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL-39/R/2000 zùstávají beze zmìny.

3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

96. Cenové rozhodnutí è. 03/PROP/2002

Èeský telekomunikaèní úøad Praha dne 21. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 12595/2002-611

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, a v souladu
s § 10 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, vydává

cenové rozhodnutí
è.  03/PROP/2002,

kterým se stanoví zpùsob výpoètu cen za propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí1 pro poskytování telekomuni-
kaèních slu�eb, zprostøedkování pøístupu u�ivatelù ke slu�bám sítì Internet prostøednictvím propojovacího bodu a minimální
ceny za propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí1 pro poskytování telekomunikaèních slu�eb zprostøedkování pøí-
stupu u�ivatelù ke slu�bám sítì Internet prostøednictvím propojovacího bodu.

Èlánek 1

(1) Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí (dále jen VTS) pro poskyto-
vání telekomunikaèních slu�eb zprostøedkování pøístupu u�ivatelù ke slu�bám sítì Internet (dále jen pøístup k Internetu).

(2) Pro úèely tohoto rozhodnutí se rozumí cenou za propojení cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel VTS, ve které
bylo  internetové volání zapoèato, provozovateli VTS, který je zároveò poskytovatelem slu�by Internet (ISP - internet
service provider), nebo ke které je pøipojen ISP, ke kterému je internetové volání smìrováno.

Èlánek  2
Zpùsob výpoètu cen za propojení

(1) Základem výpoètu ceny za propojení je vá�ená cena jedné minuty místního telefonního hovoru poskytovaného v rámci
univerzální slu�by, bez DPH2, vá�ená cena za propojení 1 tranzit v rámci UTO bez DPH3, kde váhou je slabý a silný
provoz.

(2) Cena za propojení pro pøístup k Internetu se stanoví takto :

Cp
i
 = P * C

i

kde
Cpi = cena za propojení pro pøístup k Internetu v Kè/min,

1 § 37 odst. 2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.
2 Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 01/2002, ze dne 8. 1. 2002.
3 Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 02/PROP/2002, ze dne 21. 3. 2002.
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Ci = prùmìrná cena internetového volání dle pøíslu�ného èasového pásma (i), v Kè/min, stanovená na základì skuteèné
prùmìrné délky internetového volání,

P = pomìr vá�ené ceny za propojení pro slu�bu koncového volání (ukonèení volání typu �1 tranzit v UTO� v pevné VTS)
podle cenového rozhodnutí ÈTÚ è. 02/PROP/2002, [Kè/min, bez DPH] a vá�ené ceny za 1 minutu místního telefon-
ního hovoru poskytovaného v rámci univerzální slu�by (program HOME STANDARD)  podle cenového rozhodnutí
ÈTÚ è. 01/2002, [Kè/min, bez DPH],

i = èasová pásma u slu�by Internet 1, 2
i = 1 -   I. èasové pásmo  06,00 - 18,00 hod v pracovních dnech,
i = 2 -  II. èasové pásmo 18,00 - 06,00 hod v pracovních dnech,
II. èasové pásmo platí i pro sobotu, nedìli a státem uznávaný svátek.

(3) Pro stanovení cen za propojení pro pøístup k Internetu (dále jen cena za propojení) se vychází z prùmìrných cen za
minutu provozu internetového volání (C

i
) dle pøíslu�ného èasového pásma (i), a to v následující vý�i: pro I. èasové

pásmo 1,05 Kè/min, pro II. èasové pásmo 0,38 Kè/min.

Èlánek 3
Minimální ceny

S ohledem na zpùsob výpoètu v èlánku 2 se stanovují následující minimální ceny za propojení:

èasové pásmo I. èasové pásmo II. èasové pásmo
cena za propojení Kè/min bez DPH 0,47 0,17

Èlánek 4
Urèené podmínky

(1) Pøi uplatòování cen za propojení platí zásada reciprocity.

(2) V pøípadì sporu o uplatnìní minimálních cen za propojení stanovených v èl. 3 tohoto cenového rozhodnutí se tyto ceny
pova�ují za ceny pevné.

(3) Propojení dle tohoto rozhodnutí musí být provozovatelem VTS, ve které bylo internetové volání zapoèato, zaji�tìno na
základì stejných podmínek, zejména cenových, a ve stejné kvalitì, jaké je poskytováno pro slu�by vlastní nebo svých
organizaèních slo�ek.

(4) Cenu za zøízení, resp. pronájem propojovacích telekomunikaèních okruhù, lze uplatnit samostatnì.

(5) Cenu za sestavení volání nelze uplatnit.

(6) Cena za nepokrytou ztrátu z pou�ívání pøístupové sítì bude stanovena samostatným cenovým rozhodnutím ÈTÚ, a to
pouze v pøípadì, pokud se proká�e oprávnìnost tìchto nákladù. Do doby vydání samostatného cenového rozhodnutí
nelze cenu za nepokrytou ztrátu z pou�ívání pøístupové sítì uplatòovat.

(7) Toto cenové rozhodnutí se nevztahuje na øe�ení pøístupu k Internetu prostøednictvím paketové datové sítì na bázi
internetového protokolu. Ceny a cenové podmínky pro tuto slu�bu nejsou pøedmìtem tohoto cenového rozhodnutí.

Èlánek 5
Zru�ující ustanovení

Zru�uje se cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001, ze dne 4. záøí 2001.

Èlánek 6
Úèinnost

Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti 21. kvìtna 2002.

Ing. David Stádník  v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

97. Generální licence è. GL - 41/R/2002

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5041/2002-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3. písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, vydává podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona è. 151/2000 Sb.
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generální licenci
è. GL - 41/R/2002

k provozování vysílacích rádiových zaøízení pozemní pohyblivé slu�by, která jsou souèástí terminálù Univerzálního mobilního
telekomunikaèního systému UMTS (dále jen �terminálù�).

Tato generální licence stanovuje následující podmínky pro provozování vý�e uvedených terminálù bez jakéhokoliv dal�ího
øízení u Úøadu1):

1. Tato generální licence platí na území Èeské republiky.

2. Terminály pozemní slo�ky Univerzálního mobilního telekomunikaèního systému UMTS pracují v kmitoètových pásmech2):

a) mód TDD (Time Division Duplex - èasovì dìlený duplex): 1900 - 1920 MHz a 2020 - 2025 MHz,

b) mód FDD (Frequency Division Duplex - kmitoètovì dìlený duplex): 1920 -1980 MHz pro vysílání a 2110 - 2170 MHz
pro pøíjem,

c) mód TDD - provozování pro vlastní potøebu na základì vlastní koordinace (self provided applications in self coor-
dinated mode): 2010 - 2020 MHz.

3. Tato generální licence se vztahuje pouze na takové terminály, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu
rádiového zaøízení podle § 10 zákona è. 151/2000 Sb., nebo na ty terminály, které splòují ustanovení naøízení vlády
è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní koncová zaøízení.

4. Konstrukce terminálù nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

5. Terminály podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona è. 151/2000 Sb. Provozovatelé jsou
povinni umo�nit povìøeným zamìstnancùm Úøadu pøístup k terminálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající
souèinnost3).

6. Úøad v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù terminálù, nedodr�ení podmínek této generální licence nebo pøi
ru�ení rádiového provozu tìmito terminály vydá podle § 88 odst. 5 zákona è. 151/2000 Sb. provozovatelùm rozhodnutí
k odstranìní závad nebo pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení a rozhodne o ulo�ení sankce podle
§ 97 zákona è. 151/2000 Sb.

7. Úøad má právo zmìnit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona è. 151/2000 Sb.

8. Cizí státní pøíslu�níci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky za podmínek daných touto generální
licencí tyto terminály dovézt a pou�ívat. Touto generální licencí v�ak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající ze zákona
è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

9. Povinnosti provozovatelù - úèastníkù veøejných mobilních telekomunikaèních sítí vùèi provozovatelùm tìchto sítí
nejsou touto generální licencí dotèeny.

10. Tato generální licence platí do 31. prosince 2011.

11. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Tato generální licence aplikuje rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference po�tovních a telekomunikaèních
správ (CEPT) ze dne 19. 10. 2000 è. ERC/DEC/(00)06 o globální cirkulaci, pou�ívání a povolování pozemních a dru�icových pohyblivých
terminálù IMT-2000 [CEPT/ERC Decision of 19 October 2000 on the licensing and global circulation and use of IMT-2000 terrestrial and satellite
mobile terminals], Lisboa 2000.

2) Pøidìlení kmitoètových pásem vychází z rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference po�tovních a teleko-
munikaèních správ (CEPT):
- ze dne 30. 6. 1997 è. ERC/DEC/(97)07 o kmitoètových pásmech pro zavádìní univerzálního mobilního telekomunikaèního systému (UMTS)

[CEPT/ERC Decision of 30th June 1997 on the frequency bands for the introduction of the Universal Mobile Telecommunications System
(UMTS)], Den Haag 1997,

- ze dne 29. 11. 1999 è. ERC/DEC/(99)25 o harmonizovaném vyu�ívání spektra pro zemský provoz Univerzálního pohyblivého telekomunikaè-
ního systému (UMTS) v kmitoètových pásmech 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz a 2110-2170 MHz [CEPT/ERC Decision of 29th Novem-
ber 1999 on the harmonised utilisation of spectrum for terrestrial Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) operating within the
bands 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz and 2110-2170 MHz], Oslo 1999,

- ze dne 28. 3. 2000 è. ERC/DEC/(00)01 roz�iøující rozhodnutí ERC/DEC/(97)07 o kmitoètových pásmech pro zavedení zemského provozu
Univerzálního pohyblivého telekomunikaèního systému (UMTS) [CEPT/ERC Decision of 28th March 2000 extending ERC/DEC/(97)07 on
the frequency bands for the introduction of  terrestrial Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)], Nicosia 2000.

3) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
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B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

98. 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. 15923/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

99. 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

129 TKR Ja�ek, s.r.o. 8515/2002-610
TKR Ja�ek, s.r.o. do 2.7.2002 viz poznámka Ro�nov pod Radho�tìm, 20 let

Ro�nov pod Radho�tìm, Nádra�ní 628 25.4.2002
Nádra�ní 628 A TKR Ja�ek, s.r.o.

IÈO 25 38 57 80 Ro�nov pod Radho�tìm, 2.5.2002
Nádra�ní 628

Dr�itel této telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí�, jejím� prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní slu�by na
území okresù Vsetín, Nový Jièín, Frýdek-Místek, Pøerov a Zlín.

130 12881/2002-610
FPD Telecom, a.s.

Praha 4, Mezi sklady 3/170 D 25.4.2002
(odnìtí licence) 18.5.2002

Tímto rozhodnutím  byla spoleènosti FPD Telecom, a.s. odòata licence è.j. 505585/2000-610.  Spoleènost o odnìtí licence po�ádala, �ádosti  bylo v plném rozsahu vyhovìno.

131 6247/2002-610
SkyNet, a.s. Celé území SkyNet, a.s 20 let

Brno, Pta�inského 309 21.5.2002 ÈR Brno, Pta�inského 309 2.5.2002
IÈO 25 34 66 87 B

21.5.2002

132 12569/2002-610
NEXTRA Czech

Republic s.r.o. 17.5.2002
Praha 1, V Celnici 10 D

IÈO 25 68 36 91 Dosud nenabylo
(zmìna è.3) právní moci

Tato zmìna è. 3 k licenci è.j. 5742/2001-610 ve znìní zmìny è.1 è.j. 29826/2001-610  a zmìny è.2 è.j. 32770/2001-610 zmìnila datum zahájení poskytování slu�by. Zmìna byla
provedena na �ádost dr�itele licence. Ostatní ustanovení licence è.j. 5742/2001-610 ve znìní zmìny è.1 è.j. 29826/2001-610 a zmìny è.2 è.j. 32770/2001-610 zùstávají beze zmìny.

ÈTÚ è.j. 15922/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

100. Zmìna è. 1 telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
è.j. 18 309/2001-610 ze dne 31. èervence 2001 spoleènosti CATR spol. s r.o.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 17. dubna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È. j.: 8 744/2002-610

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle § 102 odst. 1 a § 26
odst. 2 písm. c) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, ve znìní zákona è. 274/2001 Sb., na
základì �ádosti ze dne 15. 2. 2002, doplnìné dne 9.4.2002 toto rozhodnutí o

zmìnì  è. 1
telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì è.j. 18 309/2001-610 ze dne

31. èervence 2001

spoleènosti: CATR spol. s r. o.
se sídlem: Praha 6 - Suchdol, Nad Mohylou 909, PSÈ 160 00
IÈO: 49 62 35 24
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Tímto rozhodnutím se mìní vydaná telekomunikaèní licence takto:

Èást A bod 1 zní:

�1. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí� (dále jen
�telekomunikaèní sí��), jejím� prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní slu�by na území mìsta Chodova
v okrese Sokolov, mìsta Milovice v okrese Nymburk, mìsta Praha Mìstské èásti Praha 3, mìsta Praha Mìstské èásti
Praha - �eberov, mìsta Mimoò v okrese Èeská Lípa, obce Ralsko - Hradèany v okrese Èeská Lípa, obce Libeø v okrese
Praha - západ a obce Knovíz v okrese Kladno.�.

Ostatní ustanovení telekomunikaèní licence è.j. 18 309/2001-610 ze dne 31. 7. 2001 zùstávají beze zmìny.

ODÙVODNÌNÍ
�ádostí ze dne 15. 2. 2002, doplnìnou dne 9. 4. 2002, spoleènost CATR spol. s r.o. po�ádala o zmìnu vydané telekomuni-

kaèní licence è.j. 18 309/2001-610 v údaji vymezujícím území, na kterém je telekomunikaèní sí� provozována. �ádost spoleè-
nost CATR spol. s r.o. zdùvodnila velkým mno�stvím �ádostí stavebních úøadù o vyjádøení ke stavebním povolením. Spoleè-
nost pøedpokládá, �e pøi u��ím územním vymezení úmìrnì klesne i poèet �ádostí o vyjádøení ze strany stavebních úøadù. Na
základì vý�e uvedené �ádosti byla provedena zmìna è. 1 telekomunikaèní licence è.j. 18 309/2001-610 ze dne 31. 7. 2001
v údaji vymezujícím území, na kterém je provozována telekomunikaèní sí� spoleèností CATR spol. s r.o.

Spoleènost CATR spol. s r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této zmìny telekomunikaèní licence a �ádosti
uvedené spoleènosti bylo 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.

Ing. Marek Ebert v.r.
øeditel odboru

regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 5. 2002.

101. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné pevné telekomunikaèní sítì spo-
leènosti TKR Ja�ek, s.r.o.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 25. dubna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 8 515/2002-610

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, ve znìní
zákona è. 274/2001 Sb. (dále jen �zákon�), na základì �ádosti ze dne 11. 2. 2002, doplnìné dne 25. 3. 2002, toto rozhodnutí
o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE

ke zøizování a provozování veøejné pevné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: TKR Ja�ek, s.r.o.
se sídlem: Ro�nov pod Radho�tìm, Nádra�ní 628, PSÈ 756 61
IÈ: 25 38 57 80
(dále jen �dr�itel telekomunikaèní licence�)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:

A. DRUH A ROZSAH  VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ

1. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí� (dále jen
�telekomunikaèní sí��), jejím� prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní slu�by na území okresù Vsetín,
Nový Jièín, Frýdek-Místek, Pøerov a Zlín.

2. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù se uskuteèòuje v technicky zpùsobilých místech teleko-
munikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s oprávnìnými provozovateli telekomunikaèních sítí.

3. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení telekomu-
nikaèní sítì provozované dr�itelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných provozo-
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vatelù pro poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky
do jiných státù, vèetnì tranzitu pøes území Èeské republiky.

B. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K  ZAJI�TÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ  TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ

4. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen:
a) øídit se pøi zøizování a provozování  telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslu�nými právními pøedpisy, vydanými

generálními licencemi, cenovými rozhodnutími Úøadu, opatøeními a pøedbì�nými opatøeními Úøadu, èíslovacími a
sí�ovými plány, plánem pøidìlení kmitoètových pásem (národní kmitoètová tabulka) a plánem vyu�ití kmitoètového
spektra, normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání této telekomuni-
kaèní licence,

b) zøizovat a provozovat telekomunikaèní sí� podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporu-
èením ITU a normám ETSI,

c) umo�nit jiným oprávnìným provozovatelùm telekomunikaèní sítì a poskytovatelùm telekomunikaèních slu�eb pøí-
mé nebo nepøímé propojení s jím provozovanou veøejnou telekomunikaèní sítí v souladu se zákonem.

C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI

5. Dr�itel telekomunikaèní licence, jako provozovatel veøejné telekomunikaèní sítì podle bodu 1, má právo, v souladu
s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu �Uznaný provozovatel� (Recogni-
zed Operating Agency).

6. Pøi zaji��ování bezpeènosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikaèních èinností na území, pro nì� byl vyhlá-
�en krizový stav, je dr�itel telekomunikaèní licence povinen:
a) plnit povinnosti vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospo-

dáøských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øe�ení poskytovat na vy�ádání Úøadu informace o pøijímaných

opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí� tak, aby umo�òovala, je-li to technicky mo�né, posky-

tovat pøednostnì telekomunikaèní slu�by pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbroje-
ných bezpeènostních sborù a záchranných sborù, právnických a fyzických osob, urèených zvlá�tním právním pøed-
pisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu.

7. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen zaji��ovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu, zveøejnìného
v Telekomunikaèním vìstníku.

D. DATUM  ZAHÁJENÍ  PROVOZOVÁNÍ  TELEKOMUNIKAÈNÍ  SÍTÌ

8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì podle této telekomunikaèní licence je do 2 mìsícù od nabytí právní
moci této licence.

E. DOBA  PLATNOSTI  TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE

9. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu  20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím udìlení.

ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost TKR Ja�ek, s.r.o. po�ádala dne 14. 2. 2002 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování

veøejné telekomunikaèní sítì. Svoji �ádost doplnila dne 25. 3. 2002. Spoleènost TKR Ja�ek, s.r.o. dolo�ila uvedenou �ádost
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 technickém, organizaèním a personálním zabez-
peèení po�adované èinnosti.

Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/0710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 16. 4. 2002.

Spoleènost TKR Ja�ek, s.r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence a �ádosti uvede-
né spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.

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

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

Ing. Marek Ebert v.r.
øeditel odboru

regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 5. 2002.
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102. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pev-
né telekomunikaèní sítì spoleènosti SkyNet, a.s.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 2. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 6 247/2002-610

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. b) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, ve znìní
zákona è. 274/2001 Sb. (dále jen �zákon�), na základì �ádosti ze dne 23. 1. 2002, doplnìné dne 13. 2. 2002, 14. 2. 2002 a
5. 3. 2002, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE

k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: SkyNet, a.s.
se sídlem: Brno, Pta�inského 309, PSÈ 602 00
IÈO: 25 34 66 87
(dále jen �dr�itel telekomunikaèní licence�)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:

A. DRUH A ROZSAH VEØEJNÉ TELEFONNÍ SLU�BY

1. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat veøejnou telefonní slu�bu v rámci v�ech telefonních obvodù
na území Èeské republiky, národní a mezinárodní veøejnou telefonní slu�bu prostøednictvím veøejné pevné telekomu-
nikaèní sítì vèetnì zprostøedkování pøístupu k veøejným telekomunikaèním slu�bám, které jsou poskytované jinými
oprávnìnými poskytovateli telekomunikaèních slu�eb (dále jen �slu�ba�).

B. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ SLU�BY

2. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat slu�bu na celém území Èeské republiky a uzavírat dohody se
zahranièními subjekty za úèelem poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb z jiných státù do Èeské repub-
liky a z Èeské republiky do jiných státù.

C. ZAJI�TÌNÍ DOSTUPNOSTI SLU�BY

3. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen vést seznam po�adavkù na zøízení telefonních úèastnických stanic a jejich
pøipojení k veøejné telekomunikaèní síti. V seznamu musí být odli�eny po�adavky na nové telefonní úèastnické stanice
a nová pøipojení k telefonní síti od po�adavkù na zmìny nebo pøelo�ení telefonní úèastnické stanice nebo koncového
bodu telefonní sítì. Seznam musí být dále èlenìn v èasové posloupnosti a podle telekomunikaèních obvodù a jejich
èástí, v nich� dr�itel telekomunikaèní licence poskytuje telefonní slu�bu. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen
umo�nit Úøadu kontrolu tìchto seznamù.

D. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI

4. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen:
a) øídit se pøi poskytování slu�by pøíslu�nými právními pøedpisy, vydanými generálními licencemi, cenovými rozhod-

nutími Úøadu, opatøeními a pøedbì�nými opatøeními Úøadu, èíslovacími a sí�ovými plány, plánem pøidìlení kmito-
ètových pásem (národní kmitoètová tabulka) a plánem vyu�ití kmitoètového spektra, normami ÈSN, a to i tìmi,
které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání telekomunikaèní licence,

b) vykonávat slu�bu v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením ITU a normám ETSI.

5. Dr�itel telekomunikaèní licence, jako poskytovatel mezinárodních telekomunikaèních slu�eb podle bodu 1, má právo,
v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu �Uznaný provozovatel�
(Recognized Operating Agency).

6. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen vytvoøit systém sledování, evidence a kontroly ukazatelù kvality poskyto-
vání slu�by podle vyhlá�ky è. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality slu�eb
poskytovaných v rámci univerzální slu�by dr�iteli telekomunikaèní licence (dále �vyhlá�ky�). Za tím úèelem:
a) pøedlo�it do 60 dnù ode dne úèinnosti telekomunikaèní licence ke schválení Úøadu návrh metodiky systému eviden-

ce a kontroly ukazatelù kvality,
b) do 90 dnù od schválení metodiky vyhodnocovat v plném rozsahu zji�tìné ukazatele kvality slu�by,
c) pøedkládat Úøadu k 31. bøeznu ka�dého roku vyhodnocení zji�tìných hodnot ukazatelù kvality slu�eb za uplynulý

kalendáøní rok podle metodiky schválené Úøadem,
d) zajistit dodr�ování parametrù kvality slu�by stanovených vyhlá�kou.
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7. Pøi zaji��ování bezpeènosti státu v souvislosti s poskytováním slu�by na území, pro nì� byl vyhlá�en krizový stav, je
dr�itel telekomunikaèní licence povinen:
a) plnit povinnosti vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospo-

dáøských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øe�ení poskytovat na vy�ádání Úøadu informace o pøijímaných

opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) poskytovat slu�bu tak, aby umo�òovala, je-li to technicky mo�né, poskytovat pøednostnì telekomunikaèní slu�by pro

potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpeènostních sborù a záchranných sborù a
právnických a fyzických osob, urèených zvlá�tním pøedpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu.

8. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen zaji��ovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu, zveøejnìného
v Telekomunikaèním vìstníku.

E. DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLU�BY

9. Datum zahájení poskytování slu�by podle této licence je den nabytí právní moci této licence.

F. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE

10. Telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.

ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost SkyNet, a.s. po�ádala dne 25. 1. 2002 o udìlení telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by

prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì. Svoji �ádost doplnila dne 13. 2. 2002, 14. 2. 2002 a 5. 3. 2002. Spoleè-
nost SkyNet, a.s. dolo�ila uvedenou �ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutár-
ního orgánu, doklady prokazujícími finanèní a odbornou zpùsobilost k po�adované telekomunikaèní èinnosti, dokladem
o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení po�adované èinnosti a v�eobecnými podmínkami pro poskytování
veøejné telefonní slu�by.

Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/0710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 19. 4. 2002.

Spoleènost SkyNet, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence a �ádosti uvedené
spoleènosti bylo 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.

Ing. Marek Ebert v.r.
øeditel odboru

regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 5. 2002.

103. Informace o uzavøení smluv a dodatkù ke smlouvám o propojení sítí vèetnì základních tech-
nických a ekonomických podmínek propojení sítí

Èeský telekomunikaèní úøad podle § 40 odst. 6 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, ve
znìní zákona è. 274/2001 Sb., informuje o uzavøení smluv o propojení sítí a dodatkù ke smlouvám o propojení sítí, vèetnì
základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí:

1. Smlouva o propojení telekomunikaèních sítí uzavøená dne 10. 5. 2002 mezi spoleènostmi TELE2 s.r.o. a ÈESKÝ
TELECOM, a.s.
V�echny souèásti obsahu smlouvy oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

Smlouvy a dodatky smluv, které smluvní strany neoznaèily jako obchodní tajemství podle § 17 a� 20 zákona è. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, jsou k nahlédnutí u Èeského telekomunikaèního úøadu, v odboru regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb,
Sokolovská 219, Praha 9, oddìlení správy sí�ových plánù a propojování - tel. 02/24004641, nebo sekretariát odboru -
tel. 02/24004761.

ÈTÚ è.j. 15806/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb
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