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A. NORMATIVNÍ ÈÁST

25. Jednotné pravidlo è. 6/R/1998

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad vydává podle § 19 odst. 1 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomu-
nikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále jen zákon o telekomunikacích)

Jednotné pravidlo è. 6/R/1998

pro vyu�ívání kmitoètového pásma 450 MHz vysílacími rádiovými stanicemi pozemní pohyblivé slu�by a pevné slu�by

Èl. 1
Úvodní ustanovení

Jednotné pravidlo pro vyu�ívání kmitoètového pásma 450 MHz stanoví zpùsob vyu�ívání kmitoètù v rozmezí 448 MHz a�
470 MHz vysílacími rádiovými stanicemi pozemní pohyblivé slu�by a pevné slu�by (dále jen �PPS�) a podmínky pro zøízení a
provozování tìchto stanic.

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
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Èl. 2
V�eobecná ustanovení

1. Pro úèely tohoto jednotného pravidla se rozumí:
a) rádiové vlny jsou elektromagnetické vlny o kmitoètech ni��ích ne� 3000 GHz (dohodnutá mez)1), je� se �íøí prostorem

bez umìlého vedení,
b) rádiový kanál je soubor technických prostøedkù, slou�ících k rádiovému pøenosu telekomunikaèních signálù,
c) radiokomunikaèní slu�ba je pøenos, vysílání a/nebo pøíjem rádiových vln ke specifickým telekomunikaèním úèelùm,
d) pevná slu�ba je radiokomunikaèní slu�ba mezi stanovenými pevnými body,
e) pozemní pohyblivá slu�ba je pohyblivá slu�ba mezi základnovými stanicemi a pozemními pohyblivými stanicemi (dále

jen �pohyblivé stanice�) nebo mezi pohyblivými stanicemi navzájem,
f) vysílací rádiová stanice je telekomunikaèní zaøízení u�ívané k pøenosu zpráv, údajù, obrazových informací a dal�ích

návìstí prostøednictvím rádiových vln. Ve stejném smyslu mù�e být pou�ito výrazu �vysílací stanice�, �vysílaè�,
�stanice� nebo �radiostanice�,

g) pohyblivá (mobilní) stanice je stanice pohyblivé slu�by, urèená pro spojení za pohybu nebo pøi zastávkách na
pøedem neurèených místech,

h) základnová stanice je pozemní stanice pozemní pohyblivé slu�by,
i) radiotelefonní stanice je stanice urèená pøednostnì pro rádiový pøenos informací v podobì øeèi,
j) datová stanice je stanice urèená pøednostnì pro rádiový pøenos dat, zpravidla vybavená standardním datovým

rozhraním, umo�òujícím spolupráci s poèítaèem, s datovým terminálem nebo s jiným technickým zaøízením. Ve stej-
ném smyslu mù�e být pou�ito výrazu �rádiový modem�,

k) povelová stanice je datová stanice urèená k rádiovému øízení a ovládání strojù a mechanismù,
l) telemetrická stanice je datová stanice urèená k rádiovému pøenosu údajù o automaticky mìøených velièinách,
m) paging je rádiový systém, zaji��ující jednosmìrný pøenos zakódovaných signálù, pøípadnì hlasových zpráv, ze

základnové stanice do kapesních pøijímaèù, zpravidla vybavených selektivní volbou-pagerù (jednosmìrný paging).
Výjimeènì mù�e být pager vybaven vysílaèem malého výkonu pro zpìtné potvrzení pøíjmu zprávy na základnovou
stanici (obousmìrný paging),

n) kanálová rozteè je kmitoètová vzdálenost (rozdíl kmitoètù) mezi jmenovitými kmitoèty dvou sousedních rádiových
kanálù,

o) jednosmìrný zpùsob provozu je zpùsob provozu, pøi kterém je informace pøená�ena sdìlovacím kanálem v�dy jedním
smìrem,

p) obousmìrný zpùsob provozu je zpùsob provozu, pøi kterém je informace pøená�ena sdìlovacím kanálem buï støídavì
nebo souèasnì v obou smìrech,

q) simplexní provoz je obousmìrný zpùsob provozu, pøi kterém je v daném okam�iku mo�ný pøenos pouze jedním
smìrem. Rádiový simplexní provoz se mù�e uskuteènit buï na jednom nebo dvou kmitoètech,

r) duplexní provoz je obousmìrný zpùsob provozu, pøi kterém je mo�ný pøenos v obou smìrech souèasnì. Rádiový
duplexní provoz vy�aduje pou�ití dvou kmitoètù,

s) semiduplexní provoz je zpùsob provozu se simplexním provozem na jednom konci telekomunikaèní cesty a duplex-
ním provozem na druhém konci,

t) dusimplexní provoz je simplexní provoz na dvou kmitoètech,
u) duplexní odstup je kmitoètová vzdálenost (rozdíl kmitoètù) mezi jmenovitými kmitoèty dvou rádiových kanálù pøi

dvoukmitoètovém, tj. dusimplexním, duplexním nebo semiduplexním provozu,
v) �kodlivé ru�ení je ru�ení, které pøeká�í provozu, znehodnocuje nebo opakovanì pøeru�uje radiokomunikaèní slu�bu,

provozovanou ve shodì s Národní kmitoètovou tabulkou2), popø. s podmínkami vydaného povolení,
w) ochranný pomìr je nejmen�í hodnota pomìru úrovnì u�iteèného a ne�ádoucího signálu na vstupu pøijímaèe, obvyk-

le vyjádøená v decibelech, stanovená za blí�e urèených podmínek, pøi ní� je�tì má u�iteèný signál na výstupu
pøijímaèe urèenou jakost,

x) provozní oblast rádiové sítì je geografická oblast, ve které je ve stanoveném procentu míst zaruèena minimální
u�iteèná intenzita pole, stanovená pro dané kmitoètové pásmo, resp. pro daný druh slu�by, a ve které je ve stanove-
ném procentu míst zaruèen stanovený ochranný pomìr. Velikost provozní oblasti je omezena plánovacími parametry,
platnými pro dané kmitoètové pásmo a druh slu�by.

2. Kmitoètové pásmo 450 MHz le�í uprostøed pásma ultrakrátkých vln. Z hlediska fyzikálních parametrù �íøení elektromag-
netických vln jsou dány dobré podmínky �íøení ve mìstech a z hlediska nízké úrovnì ru�ení i v prùmyslových aglome-
racích.

1) Radiokomunikaèní øád (Radio Regulations), vydán Mezinárodní telekomunikaèní unií (ITU) v roce 1990, revidován v roce 1994, �eneva
1994 a v roce 1996, �eneva 1996

2) Jednotné pravidlo è. 2/R/1997, kterým se vydává Národní kmitoètová tabulka (Telekomunikaèní vìstník, èástka 9/1997)



Telekomunikaèní vìstník
Èástka 4 Roèník 1998 Strana 3

2.1 Znaènou èást pásma 450 MHz zabírá veøejná radiotelefonní sí� (dále jen �VRS�) v systému NMT 450 a neveøejné
hromadné radiotelefonní sítì (dále jen �HRS�). Do pásma 450 MHz jsou umístìny i kmitoèty mezinárodního dispeèer-
ského systému pro øízení �eleznièní dopravy podle doporuèení UIC3) (kanály è. 131-77). Zbytek pásma je vyu�it pro
individuální radiotelefonní a datové sítì.

V tabulce è. 1 je uveden pøehled kmitoètových úsekù v pásmu 450 MHz, které pøidìluje Ministerstvo dopravy a spojù
- Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �ÈTÚ�). Ostatní úseky jsou vyu�ívány podle rozdìlení uvedeného v Národní
kmitoètové tabulce.

Tabulka è. 1: Kmitoètové úseky pásma 450 MHz

Hranice úseku

od do
Úsek Druh provozu

Kanál Kmitoèet Kanál Kmitoèet
è. [MHz] è. [MHz]

V 600 448,01 501 449,99 Simplex

IV 500 450,01/460,01 436 451,29/461,29 Duplex

III 435 451,31/461,31 214 455,73/465,73 Duplex

II 213 455,75/465,75 132 457,37/467,37 Duplex

I 76 458,49/468,49 1 459,99/469,99 Duplex

Èíslování kanálù: Kmitoèet kanálu f se vypoète z èísla kanálu k podle vzorce: f = 460,01 - 0,02 k [MHz]

2.2 Horní èást pásma sousedí s 21. TV kanálem (vzdálenost nosné vlny obrazu od hranice pásma je 1,25 MHz ), co� mù�e
zejména u neodolných TV pøijímaèù a kabelových rozvodù pùsobit ru�ivé ovlivòování pøíjmu TV signálu. K ru�ení
pøíjmu stanic PPS mù�e dojít nedostateènì potlaèeným dolním postranním pásmem TV vysílaèù pracujících na 21. TV
kanálu.

Èl. 3
Zvlá�tní ustanovení

1. V kmitoètovém pásmu 450 MHz se pou�ívají následující druhy vysílacích rádiových zaøízení:
a) radiotelefonní stanice,
b) paging, datové, povelové a telemetrické stanice,
c) pøenosné radiotelefonní stanice na spoleèných kmitoètech,
d) radiostanice ve veøejné radiotelefonní síti,
e) radiostanice v neveøejných hromadných rádiových sítích.

1.1 Pro rádiové sítì s hovorovým provozem (radiotelefonní stanice) jsou urèeny:

a) v úseku V kmitoèty v rozmezí
448,29 - 448, 43 MHz, 448,47 - 448,61 MHz, 448,91 - 449,81 MHz,

a dále kmitoèty
448,73 MHz, 448,77 MHz, 448,83 MHz, 448,87 MHz,
449,85 MHz, 449,93 MHz, 449,97 MHz,

b) v úseku IV kmitoèty v rozmezí
450,19 - 451,29 MHz / 460,19 - 461,29 MHz,

c) v úseku I kmitoèty v rozmezí
458,49 - 459,29 MHz / 468,49 - 469,29 MHz,
459,65 - 459,99 MHz / 469,65 - 469,99 MHz.

Zaøízení se zøizují a provozují na základì povolení vydaného ÈTÚ.

3) Mezinárodní �eleznièní unie ( Union internationale des chemins de fer)
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1.2 Pro paging, datové, povelové a telemetrické stanice jsou urèeny:

a) v úseku V kmitoèty
448,01 MHz, 448,03 MHz, 448,05 MHz, 448,09 MHz, 448,11 MHz,
448,13 MHz, 448,15 MHz, 448,19 MHz, 448,21 MHz, 448,23 MHz,
448,25 MHz, 448,27 MHz, 448,45 MHz, 448,63 MHz, 448,65 MHz,
448,67 MHz, 448,69 MHz, 448,71 MHz, 448,75 MHz, 448,79 MHz,
448,81 MHz, 448,85 MHz, 448,89 MHz, 449,83 MHz, 449,87 MHz,
449,89 MHz, 449,91 MHz, 449,95 MHz, 449,99 MHz,

b) v úseku IV kmitoèty v rozmezí
450,01 - 450,17 MHz / 460,01 - 460,17 MHz,

c) v úseku I kmitoèty v rozmezí
459,31 - 459,63 MHz / 469,31 - 469,63 MHz.

Pro obousmìrný paging jsou v úseku I urèeny kmitoèty
458,51 MHz / 468,51 MHz, 458,55 MHz / 468,55 MHz.

Zaøízení se zøizují a provozují na základì povolení vydaného ÈTÚ.

d) v úseku V jsou pro vysílací rádiové stanice s maximálním výkonem 0,5 W urèeny kmitoèty
448,07 MHz, 448,17 MHz.

Zaøízení se zøizují a provozují na základì generálního povolení è. GP-19/19974).

1.3 Pro pøenosné radiotelefonní stanice jsou urèeny:

a) v úseku V pro stanice s maximálním výkonem 5 W spoleèné kmitoèty
448,49 MHz, 448,57 MHz, 448,61 MHz,

b) v úseku V pro stanice s maximálním výkonem 1 W spoleèné kmitoèty
449,77 MHz, 449,81 MHz.

Pøenosné radiotelefonní stanice na spoleèných kmitoètech se zøizují a provozují na základì generálního povolení
è. GP - 05/19945).

1.4 Pro veøejnou radiotelefonní sí� v systému NMT 450 je v úseku III urèeno 222 duplexních kanálù.
Základnové stanice VRS provozuje EuroTel Praha, spol. s r.o. na základì licence udìlené Federálním ministerstvem
spojù ÈSFR.
Pohyblivé stanice VRS v systému NMT 450 se zøizují a provozují na základì generálního povolení è. GP - 03/19946).

1.5 Pro neveøejné hromadné radiotelefonní sítì, provozované dr�iteli povolení k poskytování telekomunikaèní slu�by, je
v úseku II urèeno 82 duplexních kanálù.
Základnové stanice HRS se zøizují a provozují na základì povolení vydaného ÈTÚ.
Pohyblivé stanice v HRS se zøizují a provozují na základì generálního povolení è. GP - 20/19977).

2. Druh provozu
Podle druhu rádiových zaøízení a charakteru systému je v pásmu 450 MHz povolen simplexní, duplexní, dusimplexní
nebo semiduplexní provoz.

3. Podmínky pøidìlení kmitoètù

3.1 Povolení na individuální rádiovou sí� smí být vydáno pouze v pøípadì, �e poèet pohyblivých stanic v síti dosáhne:
a) v simplexních úsecích více ne� 15 stanic,
b) v duplexních úsecích více ne� 40 stanic.

3.2 V pøípadì men�ího poètu stanic, ne� je stanoveno v bodu 3.1, je mo�né udìlit individuální povolení pouze v pøípadì, �e
v po�adované provozní oblasti rádiové sítì není provozována hromadná radiotelefonní sí� a je zde dostateèná rezerva
volných kmitoètù pro individuální pøídìly, nebo kdy� to vy�aduje charakter slu�by, popø. nelze vyu�ít provoz na
spoleèných kmitoètech.

4) GP-19/1997 ke zøízení a provozování datových radiostanic, provozovaných na vyhrazených kmitoètech (Telekomunikaèní vìstník, èástka 7/
1997)

5) GP-05/1994 ke zøízení a provozování pøenosných vysílacích rádiových stanic malého výkonu, provozovaných spoleènì na urèených
kmitoètech v pásmech stanovených pro pozemní pohyblivou slu�bu (Telekomunikaèní vìstník, èástka 1/1995)

6) GP-03/1994 ke zøízení a provozování pohyblivých vysílacích rádiových stanic veøejné radiotelefonní sítì EuroTel NMT 450 (Telekomunikaè-
ní vìstník, èástka 15/1994)

7) GP-20/1997 ke zøízení a provozování pohyblivých vysílacích rádiových stanic v rádiových sítích dr�itelù povolení k poskytování neveøejné
radiotelefonní slu�by prostøednictvím sítí pozemní pohyblivé slu�by (Telekomunikaèní vìstník, èástka 11/1997)
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3.3 Kmitoèty, pøidìlené vysílacím rádiovým stanicím podle tohoto jednotného pravidla, jsou zpravidla opakovanì vyu�ívá-
ny více u�ivateli na území Èeské republiky a provoz stanic PPS mù�e být ru�en vysílaèi, pracujícími na stejném kanálu.
Vzájemné ru�ení, vznikající v pøípadì vyu�ívání kmitoètu více u�ivateli na jednom stanovi�ti (tzv. sdílení kmitoètu), se
nepova�uje za �kodlivé ru�ení.
Pokud vlivem mimoøádných okolností pøi �íøení elektromagnetických vln dojde ke �kodlivému ru�ení, stanoví povolující
orgán dodateèné podmínky provozu dotèených zaøízení a sítí. V tìchto pøípadech povolující orgán nenese �ádnou
odpovìdnost za finanèní náklady a jiné ztráty s tím spojené.

4. Plánovací parametry
Pro navrhování rádiových zaøízení a sítí v kmitoètovém pásmu 450 MHz jsou stanoveny plánovací parametry:

a) pøi pøidìlování kmitoètù a plánování sítí se s ohledem na úroveò prùmyslového ru�ení vychází z minimální u�iteèné
intenzity pole 28 dBµV/m,

b) kmitoèty se stanicím v systémech pou�ívajících základnové stanice pøidìlují tak, aby u stanic pracujících na stejných
kanálech byl zachován ochranný pomìr 8 dB vùèi ru�ícímu signálu,

c) druh modulace FM úzkopásmová
maximální zdvih ± 4 kHz
kanálová rozteè 20 kHz
duplexní odstup 10 MHz

d) maximální povolený vyzáøený výkon - simplex 10 W
duplex 20 W

e) maximální efektivní vý�ka antény 30 m

f) jmenovitá opakovací vzdálenost kmitoètové sí�ky 75 km

g) u duplexních kmitoètových párù pøíslu�í vy��í kmitoèet zpravidla vysílaèi základnové stanice, pøi retranslaci vysílaèi
retranslaèní stanice a ni��í kmitoèet pøíslu�í vysílaèi pohyblivé stanice, resp. pøijímaèi základnové nebo retranslaèní
stanice.

5. Mezinárodní koordinace kmitoètù
Kmitoèty pro stanice v pásmu 450 MHz podléhají mezinárodní kmitoètové koordinaci, jestli�e na státní hranici pøesáhne
ru�ivá intenzita pole hodnotu 20 dBµV/m ve vý�ce 10 m nad terénem. Podmínky koordinace kmitoètù se øídí ustanove-
ními koordinaèní dohody �Vídeò 1993�8).

6. Obsluha vysílacích rádiových stanic
K obsluze radiostanic v pásmu 450 MHz se u hlavního operátora vy�aduje vysvìdèení o radiotelefonní zkou�ce9)

v pøípadech sítí:
a) s radiotelefonními stanicemi,
b) pagingu, který umo�òuje pøenos hlasových zpráv.

7. Technická zpùsobilost zaøízení
Vysílací rádiové stanice musí být schváleny podle § 4 odst. 1 zákona o telekomunikacích. Postup ovìøování a schvalo-
vání je stanoven vyhlá�kou è. 26/1996 Sb., o zpùsobu, podmínkách a postupu pøi ovìøování a schvalování telekomuni-
kaèních koncových zaøízení.

Èl. 4
Pøechodná a závìreèná ustanovení

Toto pravidlo nabývá úèinnosti dnem 1. kvìtna 1998.

Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel

8) Dohoda mezi pøedstaviteli telekomunikací Belgie, SRN, Francie, Itálie, Chorvatska, Lucemburku, Holandska, Rakouska, Polska, �výcar-
ska, Slovenska, Slovinska, Èeské republiky a Maïarska o koordinaci kmitoètù mezi 29,7 a 960 MHz pro PPS - Vídeò, 3. prosince 1993

9) Výnos è. 15 900/80-R1, kterým se vydává pøedpis o zkou�kách pozemních radiooperatérù (reg.) - èástka 43/1980 Sb., opatøení è. 216/1980

Vìstníku FMS

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST
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26. Informace o nabídce volných míst v Inmarsatu

1. Mana�er pro spolupráci Inmarsatu se spolupracujícími subjekty
Úroveò: 3
Druh kontraktu: smlouva na dobu neurèitou
Pracovní náplò: zaji��ování a provádìní analýz v oblasti slu�eb a výrobcù s cílem zabezpeèit rùst provozu, koordinace èinností
s tím souvisejících, monitorování provozu.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání technického, ekonomického nebo komerèního smìru, zku�enosti s pøidìlováním kanálù,
znalost telekomunikaèního prostøedí, adaptibilita, diplomatické vystupování, mezinárodní zku�enosti, velmi dobrá znalost ang-
liètiny, ev. dal�ích cizích jazykù.

2. SSMS 3 Systémový in�enýr
Úroveò: è. 144
Doba kontraktu: pracovní smlouva
Pracovní náplò: udr�uje monitorovací systém a databázi systému SSMS 3
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání technického smìru, orientace v telekomunikacích, výpoèetní technice, praktická i teoretic-
ká znalost kmitoètového spektra a komunikace v pásmu L+C, znalost operaèního systému UNIX, znalost angliètiny, komunikaè-
ní dovednosti.

3. Provozní analytik v oddìlení dru�icových programù a provozovatelù sítí
Úroveò: 4
Pracovní náplò: pracuje ve skupinì podpùrných provozních systémù, zaji��uje monitoring zaøízení pro v�echny dru�icové sítì
Inmarsatu, povoluje, zøizuje a pøipravuje pøístupové sítì.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání technického, telekomunikaèního smìru, ev. ve výpoèetní technice, zku�enosti ve státní
správì, velmi dobrá znalost angliètiny.

4. Mana�er pro marketing v oddìlení pozemních komunikací
Úroveò: 3
Pracovní náplò: je zodpovìdný za vedení, koordinaci a podporu v�ech aktivit souvisejících s èinnostmi Inmarsatu, zji��uje
potøeby trhu ve vztahu k provozovatelùm, výrobcùm a distributorùm.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání technického, telekomunikaèního smìru, ev. ve výpoèetní technice, zku�enosti ve státní
správì, velmi dobrá znalost angliètiny.

5. Systémový in�enýr v odboru rozvoje a techniky
Úroveò: 4
Pracovní náplò: provádìní technických expertíz M4 multimediálního systému a budoucích slu�eb, zodpovídá za specifikaci
systému, koneèné zavádìní do provozu a budoucí vyu�ití systému slu�bami
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání, praxe v oboru, znalost dru�icových systémù, mezinárodního prostøedí v oboru, alespoò
5leté zku�enosti v MSS, velmi dobrá znalost angliètiny

6. Revizor sí�ového centra
Úroveò: 4
Pracovní náplò: zabezpeèuje ve spolupráci s provozovateli koordinaci v�ech aktivit v oblastí sítí, schvaluje postupy standar-
dizace, monitoruje nárùsty provozních pøetí�ení, spolupracuje pøi zavádìní nových slu�eb.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání v oblasti elektroniky a/nebo elektrotechniky, 7 - 10 let praxe v provozu dru�icových stanic,
dobrá znalost mìøících technik, velmi dobré komunikaèní znalosti, znalost cizích jazykù je pøedností.

7. In�enýr pro testování
Úroveò: 4
Pracovní náplò: zaji��uje testování pro Inmarsat M/B, Inmarsat mini M-systém, pùsobí jako poradce pro obchodní slu�by pro
MESs/LESs a ovlivòování kvality systému.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání v oboru elektronického in�enýrství , nejménì 8letá zku�enost v telekomunikacích, zku�e-
nosti s autorizaèním procesem pro MES zaøízení, výborné komunikaèní schopnosti (písemné i ústní), schopnost týmové práce.

8. Star�í úèetní
Úroveò: TBC - divize finance
Pracovní náplò: odpovìdnost za finanèní systém Inmarsatu, pùsobí jako poradce ve v�ech finanèních zále�itostech ve vazbì
na øízení.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání ekonomické, finanèní, odpovídající praxe v oboru, komunikaèní dovednosti, dobrá znalost
angliètiny.
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9. Analytik - Oracle
Úroveò: 4
Pracovní náplò: èlen aplikaèní skupiny Oracle, zaji��uje technicko podporu speciálních èinností.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání, odpovídající praxe v pou�ívání Oracle, dobrá znalost PL/SQL, znalost LAN, Windows 95
a MSOffice 95, komunikaèní dovednosti, velmi dobrá znalost angliètiny.

10. Analytik mzdových kompenzací
Úroveò: 4
Pracovní náplò: zabezpeèuje analýzu údajù z informaèního systému øízení lidských zdrojù (dále HR), upravuje plány kompenza-
cí podle potøeby, zabezpeèuje poradenskou èinnost v této oblasti.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání, alespoò 5letá praxe v oblasti øízení lidských zdrojù v multinárodní spoleènosti, dobrá
znalost angliètiny.

11. Mana�er odboru øízení lidských zdrojù
Úroveò: 4
Pracovní náplò: zabezpeèuje agendu HRM/HRD vèetnì �kolení, organizaèního rozvoje, plánování poètu pracovníkù a ostat-
ních èinností, které souvisejí s øízením lidských zdrojù.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání, alespoò 5letá praxe v oblasti øízení lidských zdrojù v multinárodní spoleènosti.

12. Vnitøní kontrolor (auditor)
Úroveò: 4
Pracovní náplò: provádí finanèní a provozní kontrolu, doporuèuje odpovídající zmìny procedur, navrhuje doporuèení a provádí
ad hoc finanèní analýzy.
Po�adavky. vysoko�kolské vzdìlání, znalost výpoèetní techniky a zku�enost s vyu�íváním softwaru ACL, Idea and accounting,
alespoò 5letá praxe.

13. Mana�er daòový systém
Úroveò: 2
Pracovní náplò: správce daòového systému Inmarsatu, s cílem efektivní daòové soustavy a plnìní v�ech daòových povinností
Inmarsatu.
Po�adavky: minimálnì 10 let praxe v oboru daní, zejména UK, kvalifikace ACA, ACCA jako èlena renomované daòové spoleè-
nosti, velmi dobré komunikaèní znalosti a dovednosti, diplomatické jednání.

Pøihlá�ky za�lete laskavì na adresu: MDS- Èeský telekomunikaèní úøad, Klimentská 27, Praha 1, 225 02, odbor personální a
mezd.

Upozornìní: Nabídka volných míst a stá�í v oboru telekomunikací je k dispozici k nahlédnutí v odboru personálním a mezd
Èeského telekomunikaèního úøadu.
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