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12. Informace o pøedávání pøíspìvkù dal�ích právních subjektù do Telekomunikaèního vìstníku

Vá�ení pøátelé,

v uplynulých dnech a týdnech jsme vstoupili do nového roku 1996. Dovolte nám proto v úvodu podìkovat za Va�i pøízeò
a popøát Vám mnoho úspìchù a �tìstí v novém roce.

Jak jsme Vás informovali v Telekomunikaèním vìstníku èástka 24 roèník 1995, bude vydávání a distribuci Telekomunikaèní-
ho vìstníku zaji��ovat spoleènost NADATUR. To v�ak není jediná zmìna, se kterou vstupuje Telekomunikaèní vìstník do nové
etapy své dal�í existence. Pøipravili jsme dílèí zmìnu jeho vzhledu i obsahu. Vycházet bude jednou mìsíènì, tak�e my budeme
mít pro zvý�ení Va�í informovanosti více èasu na pøípravu tiskových materiálù.

Vedle oddílu státní správy, kde budou obvyklá úøední normativní a informativní sdìlení, chceme zachovat i oddíl právních
subjektù pro jejich záva�ná sdìlení, která se dotýkají �iroké veøejnosti. V �ádném pøípadì ji� nebude dán prostor reklamì.
Souèasnì chceme oslovit �irokou veøejnost, dát jí mo�nost seznámit se s prací Èeského telekomunikaèního úøadu, s pøipravo-
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vanými regulaèními opatøeními a diskutovat i touto cestou o dal�ím postupu liberalizace telekomunikaèního sektoru. Zavádíme
proto v oddílu státní správy novou informativní èást, kde budeme zveøejòovat k diskusi jednotlivé návrhy regulaèních opatøení
je�tì pøed jejich schválením. Chceme Vás také informovat o pøijatých závìrech a opatøeních v mezinárodních telekomunikaè-
ních orgánech a organizacích, ve kterých je Èeská republika èlenem.

Postupnì Vám na stránkách Telekomunikaèního vìstníku pøedstavíme jednotlivé odbory Èeského telekomunikaèního úøa-
du, seznámíme Vás s jejich èinností, postupy práce, vèetnì pøipravovaných regulaèních opatøení, která Vám pøedlo�íme k disku-
si pøed jejich schválením. Vìøíme, �e pokud na�i úøedníci tímto zpùsobem vystoupí z byrokratické anonymity, pøiblí�í se výkon
státní správy k obèanùm a èinnost na�eho úøadu se �zprùhlední�. To je jeden z krokù, kterým chceme naplnit na�e pøedsevzetí
pøemìnit se z byrokratického orgánu státní správy na moderní regulaèní orgán v telekomunikacích.

Mnozí z Vás u� poznali, �e Èeský telekomunikaèní úøad ji� není brzdou rozvoje telekomunikací v ÈR, ale je regulaèním
orgánem, který zaji��uje racionální a stabilní rozvoj. Regulace telekomunikací není jen dogma, které platí èasovì neomezenou
dobu. Vývoj telekomunikací je jednou z nejrychleji rozvíjejících se èinností lidstva, a to nejen u nás, ale i v Evropì a v celém
svìtì. Po pravdì si v�ak musíme pøiznat, �e inovaèní snahy Èeského telekomunikaèního úøadu o zru�ení zastaralých regulaè-
ních postupù a forem se mnohdy setkávají s nepochopením, a to nejen u dotèených orgánù státní správy, ale i u nìkterých
provozovatelù, kteøí se zøejmì ze strachu pøed konkurencí brání liberalizaci telekomunikací.

Aby na�e práce mìla význam a smysl, aby se nestala samoúèelnou regulací, potøebujeme znát reakce, poznatky a zku�enosti
v�ech, kterých se na�e èinnost urèitým zpùsobem dotýká. Bez této vazby je na�e práce nemyslitelná, a proto se nebráníme
konstruktivní kritice, diskusím o problémech - nechceme ignorovat negativa na�í práce. Potøebujeme v�ak znát názory v�ech
subjektù, kterých se dotýkají na�e regulaèní opatøení.

Význam informací je znaèný a jejich dùle�itost neustále roste. Proto k jejich rozvoji chceme pøispìt i my, pracovníci Èeského
telekomunikaèního úøadu prostøednictvím Telekomunikaèního vìstníku.

Ing. Vladimír  K ù r k a  v.r. Ing. David  S t á d n í k  v.r.
 pøedseda redakèní rady vrchní øeditel

Èeského telekomunikaèního úøadu

A. Normativní èást

1. Dodatek ke GP-08/1995

MINISTERSTVO HOSPODÁØSTVÍ
Èeský telekomunikaèní úøad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 4. prosince 1995
È.j. 14 693/1995-622

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad, jako povolující orgán pøíslu�ný podle § 22a zákona è. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb., vydává podle § 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 uvedeného
zákona a podle ustanovení § 27 vyhlá�ky è. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní øád, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, tímto
rozhodnutím

dodatek

ke generálnímu povolení

è. GP - 08/1995

na pøipojování bez�òùrových telefonních pøístrojù v kmitoètovém pásmu CT1+, tj. 885 a� 887 MHz a 930 a� 932 MHz,
k jednotné telekomunikaèní síti (dále jen JTS) a na zøizování a provozování vysílacích rádiových stanic, které jsou jejich nedíl-
nou souèástí.

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
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Tímto dodatkem se mìní bod 4 generálního povolení takto:

�4. Zøizování BTP a jejich pøipojování k JTS podle tohoto generálního povolení je mo�né jen do 31. prosince 1996.
Po tomto datu v odùvodnìných pøípadech (napø. zmìna adresy telefonního úèastníka) mù�e MH - ÈTÚ výjimeènì a za

podmínek jím stanovených povolit pøipojení BTP k JTS individuálním povolením. Zásadní podmínkou pro vydání individuální-
ho povolení je, �e BTP ji� byl pøipojen k JTS a pøipojení bylo ohlá�eno provozovateli JTS podle bodu 9.�

Tento dodatek nabývá úèinnosti dnem 15. prosince 1995.

Vrchní øeditel
Ing. David  S t á d n í k  v.r.

2. Ukonèení platnosti osvìdèení o schválení telekomunikaèních zaøízení

Ministerstvo hospodáøství ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad v souladu s § 21 odst. 3 písmeno b), § 22 a § 22a zákona
è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. a podle zákona è. 71/1967 Sb.,
o správním øízení, vydalo dne 6. 12. 1995 rozhodnutí o ukonèení platnosti osvìdèení o schválení neveøejného zaøízení k pøipo-
jení na ès. jednotnou telekomunikaèní sí� ev. è. H4815/92 na bez�òùrový telefonní pøístroj Forum Personal Phone BSE 12,
výrobce Shaye Communications Limited, �adatel Alias spol. s r.o., Tiskaøská 10/257, 108 28 Praha 10. Rozhodnutí o ukonèení
platnosti osvìdèení nabylo právní moci dne 21. 12. 1995.

Dùvodem ukonèení platnosti byl nesoulad typového oznaèení distribuovaných zaøízení s údaji v osvìdèení a nedostateènì
specifikované parametry rádiového pøenosu, èím� nebylo mo�no na zaøízení uplatnit pøíslu�né generální povolení.

Zaøízení, která byla pøipojena pøede dnem ukonèení platnosti dotèeného osvìdèení a jejich� pøipojení bylo úèastníkùm
povoleno, respektive bylo úèastníky ohlá�eno, mohou být nadále provozována, nejpozdìji v�ak do 31. 12. 2005. Do tohoto data
mohou pøípadnì být zaøízení znovu pøipojena pøi zmìnì telefonního úèastníka nebo telefonní linky. Zaøízení dodávaná v rámci
vý�e uvedeného osvìdèení po dni ukonèení jeho platnosti nemohou být novì pøipojována k telekomunikaèní síti.

MH-ÈTÚ è.j. 18993/95
odbor certifikace

3. Ukonèení platnosti osvìdèení a rozhodnutí o schválení telekomunikaèních zaøízení

Ministerstvo hospodáøství ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad v souladu s § 21 odst. 3 písmeno b), § 22 a § 22a zákona
è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. a podle zákona è. 71/1967 Sb.,
o správním øízení vydalo dne 7. 12. 1995 rozhodnutí o ukonèení platnosti dále uvedených osvìdèení a rozhodnutí o schválení
neveøejného zaøízení k pøipojení na ès. jednotnou telekomunikaèní sí�:

èíslo osvìdèení datum vydání zaøízení

H3058/91 25. 6. 1991 KX-T 1000
H3059/91 25. 6. 1991 KX-T 1418
H3060/91 25. 6. 1991 KX-T 1430
H3061/91 26. 6. 1991 KX-T 1440
H3062/91 26. 6. 1991 KX-T 1450
H3063/91 26. 6. 1991 KX-T 1455
H3064/91 26. 6. 1991 KX-T 1470
H3066/91 27. 6. 1991 KX-F 50 B
H3067/91 27. 6. 1991 KX-F 90 B
H3068/91 28. 6. 1991 UF-160 M

H3098/91 10. 7. 1991 KX-T 30810 + KX-T 30850
H3249/91 19. 7. 1991 KX-F 2050 BS
H3506/91 5. 9. 1991 UF 121
H3593/91 24. 9. 1991 KX-F 120 B
H3702/91 18. 10. 1991 KX-T 61610 B-CS
H3703/91 18. 10. 1991 KX-T 123210 DB-CS
H4303/92 27. 1. 1992 UF 300
H4444/92 13. 3. 1992 KX-T 2322 H
H4816/92 24. 4. 1992 KX-T 9000 BSH (XFL)
H4829/92 28. 4. 1992 KX-T 2315
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èíslo osvìdèení datum vydání zaøízení

H4830/92 28. 4. 1992 KX-T 2390
H4833/92 28. 4. 1992 KX-T 2630
H4834/92 28. 4. 1992 KX-T 2632
H4835/92 28. 4. 1992 KX-T 2634
H4836/92 28. 4. 1992 KX-T 3155
H4837/92 28. 4. 1992 KX-T 3250

èíslo rozhodnutí èíslo jednací datum vydání zaøízení

T 023 170821/92 23. 2. 1993 A 2464
T 058 170894/92 2. 4. 1993 KX-F 2200 B
T 059 170515/92 2. 4. 1993 UF-128 M

Výrobcem v�ech uvedených zaøízení je Panasonic - Matsushita, Japonsko. Dr�itelem v�ech uvedených osvìdèení a �ada-
telem uvedeným ve v�ech rozhodnutích je INTEC spol. s r.o., V Jámì 12, 110 00 Praha 1. Dr�itelem rozhodnutí je výrobce
zaøízení.

Rozhodnutí o ukonèení platnosti bylo vydáno na �ádost dr�itele vý�e uvedených osvìdèení/rozhodnutí z dùvodu ukonèe-
ní dovozu a distribuce zaøízení, na nì� byla osvìdèení / rozhodnutí vydána. Rozhodnutí o ukonèení platnosti nabylo právní
moci dne 22. 12. 1995.

Zaøízení, která byla pøipojena pøede dnem ukonèení platnosti dotèených osvìdèení/rozhodnutí a jejich� pøipojení bylo
úèastníkùm povoleno, respektive bylo úèastníky ohlá�eno, mohou zùstat pøipojena, pøípadnì mohou být znovu pøipojena pøi
zmìnì telefonního úèastníka nebo telefonní linky. Zaøízení dodávaná v rámci vý�e uvedených osvìdèení/rozhodnutí po dni
ukonèení jejich platnosti nemohou být novì pøipojována k telekomunikaèní síti.

MH-ÈTÚ è.j. 19140/95
odbor certifikace

B. Informativní èást

4. Pokraèování Seznamu vydaných povolení k poskytování telekomunikaèních slu�eb, jeho� poslední èást byla zveøejnìna
v Telekomunikaèním vìstníku èástka 22 dne 1. listopadu 1995.

Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba
nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv.moci platnosti

159 ELPRO, s.r.o. Poskytování telekomunikaèních slu�eb ÈTÚ 19. 9. 1995 10 let
Pøíbram IV, Obecnická 361 prostøednictvím telefonní sítì zøízené 9810/95-611 dosud nenabylo

a provozované mimo JTS var.s. 5494611 právní moci

160 TANGER computersystems, s.r.o Poskytování telekomunikaèních vyhle- ÈTÚ 19. 9. 1995 10 let
Ostrava - Slezská Ostrava dávacích slu�eb, zalo�. na interaktivní 8422/95-611 dosud nenabylo
Ketlièkova 62 datové komunikaci s centrál.poèítaèem var.s.2195611 právní moci

161 SOFTWARE 602, s.r.o. Poskytování neveøejných datových ÈTÚ 20. 9. 1995 viz
Praha 4, Pod pramenem 3 slu�eb 7941/95-611 23. 10. 1995 polo�ky
(2.dodatek k è.j.5794/93-611 � è.37 a 55
a dodatku è.j.2078/94-611)

DODATEK MÌNÍ PRÁVNÍ FORMU SPOLEÈNOSTI NA AKCIOVOU, TEDY I OBCHODNÍ JMÉNO
NA �SOFTWARE 602, a.s.�

162 RATEL, spol. s r.o. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 26. 9. 1995 10 let
Praha 4, Zelený pruh 50 slu�by prostøednictvím sítí pozemní 3918/95-611 29. 10. 1995

pohyblivé slu�by var.s. 0595611
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Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba
nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv.moci platnosti

163 GTS Czech Com, s.r.o., Poskytování datových telekomuni- ÈTÚ 27. 9. 1995 10 let
A Global Telesystems Group kaèních slu�eb 8350/95-611 10. 10. 1995
Company var.s. 2095611
Praha 6, Evropská 178

164 CommStar, s.r.o. Poskytování neveøejné telekomuni- ÈTÚ 17. 10. 1995 10 let
Praha 1, Husova 5 kaèní slu�by pøenosu dat a dal�ích 11485/95-611 27. 10. 1995

informací prostøednictvím pozem- var.s. 2795611
ských stanic a sítí VSAT

165 TELECONSULT Poskytování teleinformaèní slu�by ÈTÚ 20. 10. 1995 viz
INTERNATIONAL, s.r.o. AUDIOTEX 10926/95-611 27. 10. 1995 polo�ka
Praha 1, Karmelitská 18 --- è. 60
(dodatek k è.j.2178/94-611)

DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI NA �TELECONSULT-SOLIDARITA, s.r.o.�
A ADRESU SÍDLA SPOLEÈNOSTI NA �PRAHA 1, JÁNSKÝ VR�EK è.  6�.

166 VENUS Poskytování teleinformaèní slu�by ÈTÚ 20. 10. 1995 10 let
INTERNATIONAL, s.r.o. HLASOVÁ PO�TA (Voice Mail) 11510/95-611 8. 11. 1995
Praha 3, Slezská 98 var.s. 2495611

167 BRIXÍ  LD, s.r.o. Poskytování neveøejné telekomuni- ÈTÚ 24. 10. 1995 10 let
Dolní Bøe�any 58 kaèní slu�by pøenosu dat a dal�ích 11509/95-611 25. 10. 1995

informací prostøednictvím pozem- var.s. 2695611
ských stanic a sítí VSAT

168 LUKO, spol. s r.o. Poskytování datových telekomuni- ÈTÚ 24.10.1995 10 let
Praha 8, Eledrova 699 kaèních slu�eb 10674/95-611 27.10.1995

var.s. 2295611

169 RNDr.Tomá� SVOBODA-INFIMA Poskytování datových telekomuni- ÈTÚ 24. 10. 1995 10 let
Praha 6, Su�ická 5 kaèních slu�eb 10190/95-611 26. 10. 1995

var.s. 2995611

170 GiTy, spol. s r.o. Poskytování  neveøejných ÈTÚ 25. 10. 1995 viz
Brno, Mariánské námìstí 1 telekomunikaèních slu�eb 13323/95-611 7. 11. 1995 polo�ka
(dodatek k è.j.4942/95-611) --- è. 135

DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 4942/95-611 (viz pol. è. 135)

171 DATA NET, a.s. Poskytování neveøejných datových ÈTÚ 26. 10. 1995 viz
Praha 8, Trojská 13 telekomunikaèních slu�eb 13306/95-611 14. 11. 1995 polo�ka
(dodatek k è.j.11933/94-611) --- è. 131

DODATEK MÌNÍ ADRESU SÍDLA SPOLEÈNOSTI NA �PRAHA 8, CHLUMÈANSKÉHO 5�

172 Národní informaèní støedisko Poskytování datových telekomuni- ÈTÚ 6. 11. 1995 10 let
Èeské republiky, pøísp.org. kaèních slu�eb, zalo�. na provozování 12328/95-611 1. 12. 1995
Praha 3, Havelkova 22 centrál. dialogového informaèního var.s. 2595611

systému INFONIS

173 ÈKD INTECH, a.s. Poskytování telekomunikaèních slu�eb ÈTÚ 13. 11. 1995 10 let
Praha 9, Freyova 27 prostø. telefonní sítì zøízené 7819/95-611 29. 11. 1995

a provozované mimo JTS var.s. 5594611
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Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba
nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv.moci platnosti

174 Mostecká uhelná spoleènost, a.s. Poskytování telekomunikaèních slu�eb ÈTÚ 13. 11. 1995 10 let
Most, V.Øezáèe 316 prostø. telefonní sítì zøízené 11955/94-611 23. 11. 1995

a provozované mimo JTS var.s. 2395611

175 Ministerstvo financí ÈR Zøízení a provozování neveøejné ÈTÚ 24. 11. 1995 10 let
Praha 1, Letenská 15 telekomunikaèní sítì FINET 9283/95-611 dosud nenabylo

a poskytování telekomunikaèních var.s. 3095611 právní moci
slu�eb

5. Seznam vydaných povìøení pro montá� a údr�bu telekomunikaèních zaøízení JTS

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad vydává podle § 2 odst. 3 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunika-
cích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. a na základì jednotných pravidel pro vydávání povìøení pro
montá� a údr�bu telekomunikaèních zaøízení jednotné telekomunikaèní sítì (JTS) schválených è.j. 8302/1992 ze dne 23.9.1992
povìøení na montá� a údr�bu zaøízení JTS.

V dobì od 15.10. 1995 do 31.10.1995 byla vydána následující povìøení:

365. SORTY, spol. s r. o.
Liberec 7, Tylova 6
Povìøení è. j. 12481/95/622 ze dne 16.10.1995 v rozsahu: a )
Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù

366. KLADROM - stavební dru�stvo
Kladno, Jerlýmova 289
Povìøení  è. j. 12317/95/622  ze  dne 16.10. 1995 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù

367. Systém Bell,  s. r. o.
Povìøení  è. j.  12376/95/622  ze  dne 16.10.1995 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù

368. MORAVSKÁ IZOLAÈNÍ, s. r. o.
Uherský Ostroh III, Hradi��ská 250
Povìøení è. j. 12418/95/622 ze dne 23. 10. 1995 v rozsahu: a )
Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù

369. EB - ELEKTRO, spol. s r. o.
Brno, Merhautova 155
Povìøení è. j. 12045/95/622 ze dne 23. 10. 1995 v rozsahu: a )
Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù
b) Drátová telekomunikaèní vedení v dálkových sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù

370. REKON a. s.
Mariánské Láznì, Plzeòská 181
Povìøení è. j. 12976/95/622 ze dne 23. 10. 1995 v rozsahu: a )
Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù

Uvedené  právnické  osoby  mohou  provádìt  montá� a  údr�bu zaøízení JTS uvedených v povìøení za  podmínek v nìm
stanovených. Jednou  z  podmínek  výkonu  èinnosti  je  smlouva, kterou uzavøe povìøená  právnická  osoba  se  zákonným
provozovatelem jednotné telekomunikaèní sítì, nebo s tím, kdo je dr�itelem povìøení k provozování její èásti (tj. v souèasné
dobì SPT TELECOM, a. s., Èeské radiokomunikace, a. s., DATTEL, spol. s r. o. apod.).

MH-ÈTÚ è.j. 15797/95
odbor státní inspekce telekomunikací
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6. Ztráta slu�ebního prùkazu

OZNÁMENÍ
o neplatnosti prùkazu pracovníka èíslo 606 a neplatnosti POVÌØENÍ k výkonu státní správy a inspekce èíslo 94.
Èeský telekomunikaèní úøad oznamuje, �e prùkaz pracovníka èíslo 606 a POVÌØENÍ k výkonu státní správy a inspekce èíslo

94, znìjící na jméno Ladislava NETU�ILOVÁ, jsou neplatné.
Pou�ívání prùkazu pracovníka èíslo 606, pøípadnì POVÌØENÍ èíslo 94 oznamte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, Kliment-

ská 27, Praha 1, PSÈ 225 02.

MH-ÈTÚ è.j.9/96
odbor obrany a ochrany


