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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. NORMATIVNÍ ÈÁST

129. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 04/VNS/2000
Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 1. listopadu 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 505402/2000-611

Èeský telekomunikaèní úøad, jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 2b) odst. 2 zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti
orgánù Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù1), vydává podle § 95 bod 7. písm. b) a k provedení § 77
odst. 1)  zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, v souladu s § 12 odst. 1 zákona è. 526/1990
Sb., o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù,

cenové rozhodnutí
è. 04/VNS/2000,

kterým se stanoví postup pøi zpracování návrhù maximálních cen veøejné telefonní slu�by, vèetnì faksimilního pøenosu a
pøenosu dat, poskytované prostøednictvím veøejné telekomunikaèní sítì, operátorských slu�eb, informaèní slu�by o telefon-
ních èíslech úèastníkù veøejné telefonní slu�by a slu�eb veøejných telefonních automatù pro rok 2001.

Èlánek 1
Pro úèely stanovení maximálních cen veøejné telefonní slu�by, vèetnì faksimilního pøenosu a pøenosu dat, poskytované

prostøednictvím veøejné telekomunikaèní sítì, operátorských slu�eb, informaèní slu�by o telefonních èíslech úèastníkù veøejné
telefonní slu�by a slu�eb veøejných telefonních automatù (dále jen �telefonní slu�by�) pro rok 2001 poskytovatel telefonních
slu�eb (dále jen �poskytovatel�) zpracuje a pøedlo�í Èeskému telekomunikaènímu úøadu (dále jen �Úøad�) návrh maximálních
cen vèetnì danì z pøidané hodnoty telefonních slu�eb podléhajících cenové regulaci (seznam telefonních slu�eb je uveden
v pøíloze è. 1) pro rok 2001 pøi dodr�ení tìchto podmínek:

1. Celková hladina maximálních cen telefonních slu�eb se mù�e zmìnit v roce 2001 nejvý�e takto:

M = ICPV -  X - Z
kde
M = index nejvý�e pøípustné zmìny celkové hladiny maximálních cen telefonních slu�eb s regulovanými cenami za

poskytovatele (v procentech),
ICPV = index roèních klouzavých prùmìrù cen prùmyslových výrobcù v procentech, uvádìný pod písmenem e) v publi-

kaci ÈSÚ Indexy cen výrobcù - Ceny, kód publikace: 70 04 - 00 za mìsíc èerven roku 2000,
X = korekèní koeficient inflace v procentních bodech pro v�echny regulované telefonní slu�by pro rok  2001, který

bude stanoven v intervalu < 1; 4 >,
Z = korekèní koeficient v procentních bodech pro v�echny regulované telefonní slu�by pro rok 2001, který umo�ní

v cenách zohlednit zmìny vnìj�ího ekonomického prostøedí, zejména zmìny danì z pøíjmù, danì z pøidané hod-
noty apod.

2. Pro následující tøi (i)  skupiny telefonních slu�eb platí  zvlá�tní pravidlo pro pøípustnou zmìnu maximálních cen. Index
nejvý�e pøípustného zvý�ení �M

i
� u tìchto skupin telefonních slu�eb (v procentech) se stanoví na základì vztahu:

M
i
 = ICPV - X

i

kde
i =  1 pou�ívání telefonní úèastnické stanice se samostatným, podvojným nebo skupinovým pøipojením na veøejnou tele-

fonní ústøednu, pøípojného vedení k poboèkové telefonní ústøednì, digitálního pøipojení o rychlosti 2 048 kbit/s
pøipojujícího digitální poboèkovou telefonní ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu,

i = 2 místní hovorné z telefonních úèastnických stanic a veøejných telefonních automatù,
i = 3 mezimìstské hovorné z telefonních úèastnických stanic a  veøejných  telefonních automatù,
X

i
 = korekèní koeficient v procentních bodech vyjadøující postupné pøiblí�ení  maximálních cen  i-té regulované telefon-

ní slu�by ekonomicky oprávnìným nákladùm a pøimìøeného zisku.
3. Vý�i jednotlivých korekèních koeficientù X, Z a X

i
  (v procentních bodech) pro rok 2001 stanoví Úøad cenovým

rozhodnutím.
4. Seznam nákladù, které se pro úèely postupu podle tohoto cenového rozhodnutí nepova�ují za ekonomicky oprávnìné,

je uveden v pøíloze è. 2.

1) Zákon è. 135/1994 Sb., kterým se mìní a doplòuje zákon Èeské národní rady è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen,
a mìní zákon è. 526/1990 Sb., o cenách.
Zákon è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku).§ 111 zákona è. 151/2000 Sb., o teleko-
munikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.
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5. Hodnoty X
i
 stanoví Úøad pro v�echny telefonní úèastnické stanice celkem a pro blí�e vymezené skupiny úèastníkù

telefonních slu�eb charakterizované napø. objemem provozu, typem telefonní úèastnické stanice apod.

Èlánek 2
Úøad ovìøí do 45 dnù od pøedlo�ení návrhù, zda poskytovatel v nìm dodr�el stanovené podmínky regulace cen podle

èlánku 1. Nebude-li pøedlo�ený návrh v souladu s podmínkami cenové regulace, vy�ádá si Úøad pøedlo�ení nového návrhu.
Maximální ceny telefonních slu�eb a urèené podmínky stanoví Úøad cenovým rozhodnutím.

1. Dodr�ení podmínek regulace cen telefonních slu�eb (resp. skupin slu�eb) uvedených v pøíloze è. 1 ovìøí Úøad
u jednotlivých slu�eb s vyu�itím vztahu:

kde
W

j 
 = váhový podíl 

 
j-té telefonní slu�by s regulovanými cenami stanovený pro jednotlivé telefonní slu�by (v procentech),

NP
j
 = maximální cena  j-té telefonní slu�by navrhovaná poskytovatelem pro rok 2001 (u hovorného prùmìrná cena za

minutu vypoèítaná podle skuteèného rozlo�ení délek hovorù pøi zohlednìní ceny tarifního impulzu a jeho délky
vèetnì pomìru silného a slabého provozu, pøípadnì pøíslu�ných parametrù èasového zpoplatòování hovorù, u ostat-
ních slu�eb v závislosti na jednotce uvedené v nabídkovém ceníku poskytovatele),

SP
j
 = maximální cena  j-té telefonní slu�by uplatòovaná poskytovatelem v roce 2000 (u hovorného prùmìrná cena za minutu

vypoèítaná podle skuteèného rozlo�ení délek hovorù pøi zohlednìní ceny tarifního impulzu a jeho délky vèetnì pomì-
ru silného a slabého provozu, u ostatních slu�eb v závislosti na jednotce uvedené v nabídkovém ceníku poskytovatele).

2. Pro i-tou skupinu telefonních slu�eb bude povolený rozsah zmìny posuzován s vyu�itím vztahu:

kde
i = 1, 2, 3
W

ik
 = váhový podíl k-té polo�ky (v i-té skupinì telefonních slu�eb) s regulovanými cenami. Váhy jednotlivých telefon-

ních slu�eb s regulovanými cenami pro rok 2001, vypoètené podle údajù poskytovatele o výnosech jednotlivých
veøejných telefonních slu�eb za 1. pololetí  roku 2000, pøedlo�í poskytovatel Úøadu v dohodnutém termínu,

NP
ik
 = maximální cena k-té polo�ky (v i-té skupinì telefonních slu�eb) navrhovaná poskytovatelem pro rok 2001 (u ho-

vorného prùmìrná cena za minutu vypoèítaná podle skuteèného rozlo�ení délek hovorù pøi zohlednìní ceny tarif-
ního impulzu a jeho délky vèetnì pomìru silného a slabého provozu, pøípadnì pøíslu�ných parametrù èasového
zpoplatòování hovorù, u ostatních slu�eb v závislosti na jednotce uvedené v nabídkovém ceníku poskytovatele),

SP
ik
 = maximální cena k-té polo�ky (v i-té skupinì telefonních slu�eb) uplatòovaná poskytovatelem v roce 2000 (u hovor-

ného prùmìrná cena za minutu vypoèítaná podle skuteèného rozlo�ení délek hovorù pøi zohlednìní ceny tarifního
impulzu a jeho délky vèetnì pomìru silného a slabého provozu, u ostatních slu�eb v závislosti na jednotce uvedené
v nabídkovém ceníku poskytovatele).

3. Úøad bude dodr�ení podmínek regulace cen telefonních slu�eb pro skupiny úèastníkù vymezené  podle èlánku 1 bodu 5.
ovìøovat u jednotlivých skupin slu�eb s vyu�itím vztahu uvedeného v èlánku 2 bodu 2., pøièem� hodnoty W

ik
, NP

ik
 a SP

ik

budou hodnoty odpovídající vymezeným skupinám úèastníkù.
4. V pøípadech neodùvodnìných zámìn poskytovaných slu�eb za slu�by shodného úèelu u�ití Úøad uplatní maximální

ceny i na tyto slu�by formou cenových rozhodnutí.
5. Bezplatný a nepøetr�itý pøístup u�ivatelù, bez pou�ití mincí a karet, k èíslùm tísòových volání podle § 29 odst. 2 písm. c)

a slevy podle § 29 odst. 2 písm. g) a h) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, budou
øe�eny samostatným cenovým rozhodnutím.

6. Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem  1. listopadu 2000.

Ing. David Stádník  v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Pøíloha è. 1
Rozsah telefonních slu�eb podléhající cenové regulaci v roce 2001

1. Zøízení telefonní úèastnické stanice se samostatným, podvojným nebo skupinovým pøipojením na veøejnou telefonní
ústøednu, pøípojného vedení k poboèkové telefonní ústøednì a zøízení digitálního pøipojení o rychlosti 2 048 kbit/s
pøipojujícího digitální poboèkovou telefonní ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu.

2. Pøelo�ení telefonní úèastnické stanice se samostatným, podvojným nebo skupinovým pøipojením na veøejnou telefonní
ústøednu, pøípojného vedení k poboèkové telefonní ústøednì a pøelo�ení digitálního pøipojení o rychlosti 2 048 kbit/s
pøipojujícího digitální poboèkovou telefonní ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou ústøednu.
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3. Pou�ívání telefonní úèastnické stanice se samostatným, podvojným nebo skupinovým pøipojením na veøejnou telefon-
ní ústøednu, pøípojného vedení k poboèkové telefonní ústøednì, digitálního pøipojení o rychlosti 2 048 kbit/s pøipoju-
jícího digitální poboèkovou telefonní ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu.

4. Místní hovorné z telefonní úèastnické stanice, veøejné hovorny a veøejného telefonního automatu. Mezimìstské hovor-
né uskuteènìné automaticky nebo prostøednictvím operátora z telefonní úèastnické stanice, veøejné hovorny a veøejné-
ho telefonního automatu.

5. Mezinárodní hovorné uskuteènìné automaticky nebo prostøednictvím operátora  z telefonní úèastnické stanice, veøejné
hovorny a veøejného telefonního automatu.

6. Pøemìna telefonní úèastnické stanice se skupinovým pøipojením na stanici se samostatným nebo podvojným pøipoje-
ním, provádìná na �ádost úèastníka.

7. Pøevod úèastnictví, zmìna jména (názvu) úèastníka.
8. Informaèní slu�ba o telefonních èíslech úèastníkù veøejné telefonní slu�by.
9. Operátorské slu�by - místní, mezimìstské a mezinárodní hovory uskuteènìné prostøednictvím operátora bez dal�ích

slu�eb - zahrnuto v hovorném.

Pøíloha è. 2
Seznam nákladù, které se pro potøebu tohoto cenového rozhodnutí nepova�ují za ekonomicky oprávnìné

1. Spotøeba reklamních pøedmìtù s logem do 200,- Kè bez DPH
2. Cestovné nad limit - tuzemsko-viz zákon è. 119/1992 Sb., o cestovních náhradach ve znìní pozdìj�ích pøedpisù
3. Cestovné nad limit - zahranièí -viz zákon è. 119/1992 Sb., o cestovních náhradach ve znìní pozdìj�ích pøedpisù
4. Propagaèní pøedmìty nad 200,- Kè bez DPH
5. Ostatní externí náklady na reprezentaci
6. Vlastní výkony pou�ité na reprezentaci
7. Externí náklady na likvidaci HIM a ostatní likvidaci
8. Externí náklady na likvidaci zaøízení rozhlasu po drátì - tato polo�ka platí pouze pro ÈESKÝ TELECOM, a.s.
9. Náhrady mezd daòovì neuznané
10. Ve�keré odmìny èlenùm statutárních orgánù a dal�ích orgánù
11. Penzijní pøipoji�tìní zamìstnancù hrazené zamìstnavatelem nad 3% vymìøovacího základu
12. Pøíspìvky na záv. stravování v rámci a.s. nad osobní a vìcné náklady
13. Pøíspìvky na záv. stravování v cizích zaøízeních  (cizích osob) nad 55% ceny jídel
14. Jednorázová finanèní èástka pøi odchodu do starobního dùchodu
15. Finanèní pøíspìvky pøi pøiznání plného invalidního dùchodu
16. Finanèní pøíspìvek pøi uzavøení sòatku
17. Finanèní pøíspìvek pøi narození dítìte
18. Zdravotní prohlídky
19. Kompenzace pøi skonèení pracovního pomìru
20. Finanèní vyrovnání - odstupné
21. Ostatní  sociální náklady neuznané za výdaj
22. Základní sazba za zneèi�tìní ovzdu�í
23. Pøirá�ka k základním sazbám poplatkù za zneèi�tìní ovzdu�í
24. Odepsání zùstatkové ceny prodaného odpisovaného NIM a HIM
25. Odepsání vstupní ceny prodaného HIM a NIM vylouèeného z odpisování
26. Dary splòující podmínky zákona o daních z pøíjmù § 20
27. Dary nesplòující podmínky zákona o daních z pøíjmù § 20
28. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
29. Ostatní pokuty a penále - pøedpis
30. Odpis nedobytné pohledávky - nedaòový
31. Odpis pohledávky podle §24, odst. 2, zákona è. 586/92 Sb.
32. Odpis pohledávky podle èl. II, odst. 2 zákona è. 210/97 Sb.
33. Základní úplaty za vypou�tìní odpadních vod
34. Náhrady �kod zpùsobených bì�nou provozní a investièní èinností
35. Pøirá�ky k základním úplatám za vypu�tìní odpadních vod
36. Zùstatková cena zlikvidovaného NIM
37. Zùstatková cena zlikvidovaného HIM
38. Tvorba opravných polo�ek k investiènímu majetku (stálá pasiva)
39. Tvorba opravných polo�ek k zásobám
40. TELSOURCE vlo�ené slu�by (pouze SÚK) - tato polo�ka platí pouze pro ÈESKÝ TELECOM, a.s.
41. �kody na majetku a náklady spojené s jejich odstraòováním, vèetnì sní�ení cen
42. Nevyu�itelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady �kod a od�kodnìní
43. Náklady na zastavenou nedokonèenou výrobu nebo jinou zastavenou èinnost
44. Nevyu�ité náklady spojené s pøípravou a zabezpeèením investièní výstavby
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130. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 05/VNS/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praha 1. listopadu 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 505403/2000-611

Èeský telekomunikaèní úøad, jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 2b) odst. 2 zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti
orgánù Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù1), vydává podle § 95 bod 7. písm. b) a k provedení § 77
odst. 1)  zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, v souladu s § 12 odst. 1 zákona è. 526/1990
Sb., o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù,

cenové rozhodnutí
è. 05/VNS/2000,

kterým se stanoví postup pøi zpracování návrhù maximálních cen univerzální slu�by pro rok 2001.

Èlánek 1
Pro úèely stanovení maximálních cen univerzální slu�by pro rok 2001 poskytovatel univerzální slu�by (dále jen �poskyto-

vatel�) zpracuje a pøedlo�í Èeskému telekomunikaènímu úøadu (dále jen �Úøad�) návrh maximálních cen, vèetnì danì z pøida-
né hodnoty, vybraných dílèích slu�eb univerzální slu�by podléhajících cenové regulaci (seznam vybraných dílèích slu�eb
univerzální slu�by je uveden v pøíloze è. 1) pro rok 2001 pøi dodr�ení tìchto podmínek:

1. Celková hladina maximálních cen vybraných dílèích slu�eb univerzální slu�by se mù�e zmìnit v roce 2001 nejvý�e
takto:

M = ICPV -  X - Z
kde
M = index nejvý�e pøípustné zmìny celkové hladiny maximálních cen vybraných dílèích slu�eb univerzální slu�by

s regulovanými cenami za poskytovatele (v procentech),
ICPV = index roèních klouzavých prùmìrù cen prùmyslových výrobcù v procentech, uvádìný pod písmenem e) v publi-

kaci ÈSÚ Indexy cen výrobcù - Ceny, kód publikace: 70 04 - 00 za mìsíc èerven roku 2000,
X = korekèní koeficient inflace v procentních bodech pro v�echny regulované vybrané dílèí slu�by univerzální slu�by

pro rok 2001, který bude stanoven v intervalu < 1; 4 >,
Z = korekèní koeficient v procentních bodech pro v�echny regulované vybrané dílèí slu�by univerzální slu�by pro rok

2001, který umo�ní v cenách zohlednit zmìny vnìj�ího ekonomického prostøedí, zejména zmìny danì z pøíjmù,
danì z pøidané hodnoty apod.

2. Pro následující tøi (i) skupiny vybraných dílèích slu�eb univerzální slu�by platí  zvlá�tní pravidlo pro pøípustnou
zmìnu maximálních cen. Index nejvý�e pøípustného zvý�ení �M

i
� u tìchto skupin vybraných dílèích slu�eb univerzální

slu�by (v procentech) se stanoví na základì vztahu:

M
i 
= ICPV - X

i

kde
i = 1 pou�ívání telefonní úèastnické stanice se samostatným, podvojným nebo skupinovým pøipojením na veøejnou tele-

fonní ústøednu, pøípojného vedení k poboèkové telefonní ústøednì, digitálního pøipojení o rychlosti 2 048 kbit/s
pøipojujícího digitální poboèkovou telefonní ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu,

i = 2 místní hovorné z telefonních úèastnických stanic a veøejných telefonních automatù,
i = 3 mezimìstské  hovorné z telefonních úèastnických stanic a  veøejných telefonních automatù,
X

i 
= korekèní koeficient v procentních bodech vyjadøující postupné pøiblí�ení  maximálních cen i-té regulované vybrané

dílèí slu�by univerzální slu�by ekonomicky oprávnìným nákladùm a pøimìøeného zisku.
3. Vý�i jednotlivých korekèních koeficientù X, Z a X

i
 (v procentních bodech) pro rok 2001 stanoví Úøad cenovým

rozhodnutím.
4. Seznam nákladù, které se pro úèely postupu podle tohoto cenového rozhodnutí nepova�ují za ekonomicky oprávnìné,

je uveden v pøíloze è. 2.
5. Hodnoty X

i 
stanoví Úøad pro v�echny telefonní úèastnické stanice celkem a pro blí�e vymezené skupiny úèastníkù

telefonních slu�eb charakterizované napø. objemem provozu, typem telefonní úèastnické stanice apod.

Èlánek 2
Úøad ovìøí do 45 dnù od pøedlo�ení návrhù, zda poskytovatel v nìm dodr�el stanovené podmínky regulace cen podle

èlánku 1. Nebude-li pøedlo�ený návrh v souladu s podmínkami cenové regulace, vy�ádá si Úøad pøedlo�ení nového návrhu.
Maximální ceny telefonních slu�eb a urèené podmínky stanoví Úøad cenovým rozhodnutím.

45. Náklady na zastavenou pøípravu a zábìh výroby a na zastavený výzkum, vývoj a projekty
46. Platby na promlèené dluhy
47. Opakovanì zahrnované náklady, které ji� byly uhrazeny
48. Zvý�ení cen vstupù, které je�tì nepro�ly procesem zpracování
49. Odpisy vy��í, ne� odpovídá skuteènì uplatnìným odpisùm podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní poz-

dìj�ích pøedpisù
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1. Dodr�ení podmínek regulace cen vybraných dílèích slu�eb univerzální slu�by (resp. skupin slu�eb) uvedených v pøílo-
ze è. 1 ovìøí Úøad u jednotlivých slu�eb s vyu�itím vztahu

kde
W

j 
= váhový podíl j-té vybrané dílèí slu�by univerzální slu�by s regulovanými cenami stanovený pro jednotlivé vybrané

dílèí slu�by univerzální slu�by  (v procentech),
NP

j
 = maximální cena j-té vybrané dílèí slu�by univerzální slu�by navrhovaná poskytovatelem pro rok 2001 (u hovorného

prùmìrná cena za minutu vypoèítaná podle skuteèného rozlo�ení délek hovorù pøi zohlednìní ceny tarifního impul-
zu a jeho délky vèetnì pomìru silného a slabého provozu, pøípadnì pøíslu�ných parametrù èasového zpoplatòování
hovorù, u ostatních slu�eb v závislosti na jednotce uvedené v nabídkovém ceníku poskytovatele),

SP
j 
= maximální cena j-té vybrané dílèí slu�by  univerzální slu�by uplatòovaná poskytovatelem v roce 2000 (u hovorného

prùmìrná cena za minutu vypoèítaná podle skuteèného rozlo�ení délek hovorù pøi zohlednìní ceny tarifního impul-
zu a jeho délky vèetnì pomìru silného a slabého provozu, u ostatních slu�eb v závislosti na jednotce uvedené
v nabídkovém ceníku poskytovatele).

2. Pro i-tou skupinu vybraných dílèích slu�eb univerzální slu�by bude povolený rozsah zmìny posuzován s vyu�itím
vztahu:

kde
i = 1, 2, 3
W

ik
 = váhový podíl k-té polo�ky (v i-té skupinì vybrané dílèí slu�by univerzální slu�by) s regulovanými cenami. Váhy

jednotlivých vybraných dílèích slu�eb univerzální slu�by s regulovanými cenami pro rok 2001, vypoètené podle
údajù poskytovatele o výnosech jednotlivých veøejných telefonních slu�eb za 1. pololetí  roku 2000, pøedlo�í po-
skytovatel Úøadu v dohodnutém termínu,

NP
ik
 = maximální cena k-té polo�ky (v i-té skupinì vybraných dílèích slu�eb univerzální slu�by) navrhovaná poskytovate-

lem pro rok 2001 (u hovorného prùmìrná cena za minutu vypoèítaná podle skuteèného rozlo�ení délek hovorù pøi
zohlednìní ceny tarifního impulzu a jeho délky vèetnì pomìru silného a slabého provozu, pøípadnì pøíslu�ných
parametrù èasového zpoplatòování hovorù, u ostatních slu�eb v závislosti na jednotce uvedené v nabídkovém cení-
ku poskytovatele),

SP
ik
 = maximální cena k-té polo�ky (v i-té skupinì vybraných dílèích slu�eb univerzální slu�by) uplatòovaná poskytovate-

lem v roce 2000 (u hovorného prùmìrná cena za minutu vypoèítaná podle skuteèného rozlo�ení délek hovorù pøi
zohlednìní ceny tarifního impulzu a jeho délky vèetnì pomìru silného a slabého provozu, u ostatních slu�eb v závislosti
na jednotce uvedené v nabídkovém ceníku poskytovatele).

3. Úøad bude dodr�ení podmínek regulace cen vybraných dílèích slu�eb univerzální slu�by pro skupiny úèastníkù vyme-
zené  podle èlánku 1 bodu 5 ovìøovat u jednotlivých skupin slu�eb s vyu�itím vztahu uvedeného v èlánku 2 bodu 2,
pøièem� hodnoty W

ik
, NP

ik
 a SP

ik
 budou hodnoty odpovídající vymezeným skupinám úèastníkù.

4. V pøípadech neodùvodnìných zámìn poskytovaných slu�eb za slu�by shodného úèelu u�ití Úøad uplatní maximální
ceny i na tyto slu�by formou cenových rozhodnutí.

5. Bezplatný a nepøetr�itý pøístup u�ivatelù, bez pou�ití mincí a karet, k èíslùm tísòových volání podle § 29 odst. 2 písm. c)
a slevy podle § 29 odst. 2 písm. g) a h) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, budou
øe�eny samostatným cenovým rozhodnutím.

6. Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem 1. listopadu 2000.

Ing. David Stádník  v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Zákon è. 135/1994 Sb., kterým se mìní a doplòuje zákon Èeské národní rady è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen,
a mìní zákon è. 526/1990 Sb., o cenách.
Zákon  è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku). § 111 zákona è. 151/2000 Sb., o
telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.

Pøíloha è. 1
Rozsah univerzální slu�by podléhající cenové regulaci v roce 2001

1. Zøízení telefonní úèastnické stanice se samostatným, podvojným nebo skupinovým pøipojením na veøejnou telefonní
ústøednu, pøípojného vedení k poboèkové telefonní ústøednì a zøízení digitálního pøipojení o rychlosti 2 048 kbit/s
pøipojujícího digitální poboèkovou telefonní ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu.

2. Pøelo�ení telefonní úèastnické stanice se samostatným, podvojným nebo skupinovým pøipojením na veøejnou telefonní
ústøednu, pøípojného vedení k poboèkové telefonní ústøednì a pøelo�ení digitálního pøipojení o rychlosti 2 048 kbit/s
pøipojujícího digitální poboèkovou telefonní ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou ústøednu.

Wj
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SPj
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3. Pou�ívání telefonní úèastnické stanice se samostatným, podvojným nebo skupinovým pøipojením na veøejnou telefon-
ní ústøednu, pøípojného vedení k poboèkové telefonní ústøednì, digitálního pøipojení o rychlosti 2 048 kbit/s pøipoju-
jícího digitální poboèkovou telefonní ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu.

4. Místní hovorné z  telefonní úèastnické stanice, veøejné hovorny a veøejného telefonního automatu. Mezimìstské ho-
vorné uskuteènìné automaticky nebo prostøednictvím operátora  z telefonní úèastnické stanice, veøejné hovorny a
veøejného telefonního automatu.

5. Mezinárodní hovorné uskuteènìné automaticky nebo prostøednictvím operátora  z telefonní úèastnické stanice, veøejné
hovorny a veøejného telefonního automatu.

6. Pøemìna telefonní úèastnické stanice se skupinovým pøipojením na stanici se samostatným nebo podvojným pøipoje-
ním, provádìná na �ádost úèastníka.

7. Pøevod úèastnictví, zmìna jména (názvu) úèastníka.
8. Informaèní slu�ba o telefonních èíslech úèastníkù veøejné telefonní slu�by.
9. Operátorské slu�by - místní, mezimìstské a mezinárodní hovory uskuteènìné  prostøednictvím operátora bez dal�ích

slu�eb - zahrnuto v hovorném.

Pøíloha è. 2
Seznam nákladù, které se pro potøebu tohoto cenového rozhodnutí nepova�ují za ekonomicky oprávnìné

1. Spotøeba reklamních pøedmìtù s logem do 200,- Kè bez DPH
2. Cestovné nad limit - tuzemsko-viz zákon è. 119/1992 Sb., o cestovních náhradach ve znìní pozdìj�ích pøedpisù
3. Cestovné nad limit - zahranièí -viz zákon è. 119/1992 Sb. o cestovních náhradach ve znìní pozdìj�ích pøedpisù
4. Propagaèní pøedmìty nad 200,- Kè bez DPH
5. Ostatní externí náklady na reprezentaci
6. Vlastní výkony pou�ité na reprezentaci
7. Externí náklady na likvidaci HIM a ostatní likvidaci
8. Externí náklady na likvidaci zaøízení rozhlasu po drátì - tato polo�ka platí pouze pro ÈESKÝ TELECOM, a.s.
9. Náhrady mezd daòovì neuznané
10. Ve�keré odmìny èlenùm statutárních orgánù a dal�ích orgánù
11. Penzijní pøipoji�tìní zamìstnancù hrazené zamìstnavatelem nad 3 % vymìøovacího základu
12. Pøíspìvky na záv. stravování v rámci a.s. nad osobní a vìcné náklady
13. Pøíspìvky na záv. stravování v cizích zaøízeních  (cizích osob) nad 55 % ceny jídel
14. Jednorázová finanèní èástka pøi odchodu do starobního dùchodu
15. Finanèní pøíspìvky pøi pøiznání plného invalidního dùchodu
16. Finanèní pøíspìvek pøi uzavøení sòatku
17. Finanèní pøíspìvek pøi narození dítìte
18. Zdravotní prohlídky
19. Kompenzace pøi skonèení pracovního pomìru
20. Finanèní vyrovnání - odstupné
21. Ostatní  sociální náklady neuznané za výdaj
22. Základní sazba za zneèi�tìní ovzdu�í
23. Pøirá�ka k základním sazbám poplatkù za zneèi�tìní ovzdu�í
24. Odepsání zùstatkové ceny prodaného odpisovaného NIM a HIM
25. Odepsání vstupní ceny prodaného HIM a NIM vylouèeného z odpisování
26. Dary splòující podmínky zákona o daních z pøíjmù § 20
27. Dary nesplòující podmínky zákona o daních z pøíjmù § 20
28. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
29. Ostatní pokuty a penále - pøedpis
30. Odpis nedobytné pohledávky - nedaòový
31. Odpis pohledávky podle § 24, odst. 2, zákona è. 586/92 Sb.
32. Odpis pohledávky podle èl. II, odst. 2 zákona è. 210/97 Sb.
33. Základní úplaty za vypou�tìní odpadních vod
34. Náhrady �kod zpùsobených bì�nou provozní a investièní èinností
35. Pøirá�ky k základním úplatám za vypu�tìní odpadních vod
36. Zùstatková cena zlikvidovaného NIM
37. Zùstatková cena zlikvidovaného HIM
38. Tvorba opravných polo�ek k investiènímu majetku (stálá pasiva)
39. Tvorba opravných polo�ek k zásobám
40. TELSOURCE vlo�ené slu�by (pouze SÚK) - tato polo�ka platí pouze pro ÈESKÝ TELECOM, a.s.
41. �kody na majetku a náklady spojené s jejich odstraòováním, vèetnì sní�ení cen
42. Nevyu�itelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady �kod a od�kodnìní
43. Náklady na zastavenou nedokonèenou výrobu nebo jinou zastavenou èinnost
44. Nevyu�ité náklady spojené s pøípravou a zabezpeèením investièní výstavby
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131. Opatøení ÈTÚ è. OÚ - 6/S/2000

Èeský telekomunikaèní úøad Praha dne 1. listopadu 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j.503 537/2000-611

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�), jako pøíslu�ný orgán státní správy, vydává podle § 95 bod 1. písm. d),
bod 7. písm. a) a k provedení § 79 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù,

opatøení
è. OÚ -  6/S/2000,

kterým se stanoví metodika oddìlené evidence nákladù, tr�eb a výnosù, vèetnì vlo�eného kapitálu pro tvorbu cen.

Èást I
Úvodní ustanovení

(1) Cílem tohoto opatøení je vytvoøit podmínky pro to, aby úèetní a evidenèní systémy poskytovatelù veøejných telekomu-
nikaèních slu�eb (dále jen �poskytovatel�) umo�nily sledovat proces tvorby cen za veøejné telekomunikaèní slu�by, a
to na základì metodiky oddìlené evidence nákladù, tr�eb a výnosù, vèetnì vlo�eného kapitálu (�dále jen metodika�) a
výstupù metodiky.

(2) Údaje úèetnictví poskytovatelù a dal�í údaje vyu�ívané metodikou  pøi práci s úèetními hodnotami nákladù, tr�eb a
výnosù, vèetnì vlo�eného kapitálu, poskytovatele musí být v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve
znìní pozdìj�ích pøedpisù a se zákonem è. 89/1995 Sb., o státní statistické slu�bì.

(3) Údaje uvedené v roèní  zprávì o vývoji nákladù, tr�eb a výnosù  a ziskovosti, vèetnì vlo�eného kapitálu, které mají
dr�itelé telekomunikaèních licencí za povinnost pøedkládat Úøadu, musí být uvádìny v èeském jazyce a èeské mìnì.

(4) Pro úèely tohoto opatøení se pod pojmy uvedenými v textu rozumí:
a) Oprávnìné náklady, respektive ekonomicky oprávnìné náklady - celkové náklady, od kterých byly odeèteny ekono-

micky neoprávnìné náklady.
b) Ekonomicky neoprávnìné náklady - druhy nákladù, které nejsou z hlediska tvorby cen univerzální slu�by, regulova-

ných cen a cen za propojení uznány Úøadem za oprávnìné. Úøad stanoví seznam ekonomicky neoprávnìných nákla-
dù cenovým rozhodnutím Úøadu.

c) Pøímé náklady  (pøímé provozní náklady) - náklady, je� lze pøímo pøiøadit konkrétní telekomunikaèní slu�bì nebo
prvku sítì vzhledem k tomu, �e pøímo souvisejí s konkrétní telekomunikaèní slu�bou nebo prvkem sítì.

d) Nepøímé náklady (spoleèné provozní náklady) - náklady, které nelze pøímo pøiøadit konkrétní telekomunikaèní
slu�bì nebo prvku sítì proto, �e jsou vynakládány spoleènì na více druhù èinností. Na jednotlivé slu�by nebo prvky
sítì se pøiøazují pomocí rozvrhové základny a alokaèních pomìrù. Obdobný postup platí i pro vlo�ený kapitál.

e) Ostatní náklady (re�ijní náklady) - náklady, které nelze pøímo ani nepøímo  pomocí rozvrhových základen pøiøadit
k jednotlivým slu�bám nebo prvkùm sítì. Obdobný postup platí i pro vlo�ený kapitál.

f) Vlo�ený kapitál - vlastní jmìní dotèené fyzické anebo právnické osoby plus její dlouhodobé závazky a dlouhodobé pùjèky.
g) Metodika poskytovatele - metodika oddìlené evidence nákladù, tr�eb a výnosù, vèetnì vlo�eného kapitálu, kterou

poskytovatel pøedkládá ke schválení Úøadu podle § 79 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì
dal�ích zákonù.

h) Rozvrhová základna - jasnì definovaná mìrná velièina,  snadno zjistitelná a kontrolovatelná. Musí být zvolena tak,
aby umo�nila stanovit náklady na místì jejich vzniku a podle pøíèiny jejich vzniku nebo je dodateènì k jednotlivým
slu�bám nebo prvkùm sítì pøiøadit. Rozvrhová základna se mù�e s èasem mìnit, provedení a uplatnìní zmìny je
vhodné uplatnit ve stejných èasových intervalech.

i) Alokaèní pomìr - pomìr, podle kterého jsou na základì rozvrhové základny pøiøazovány náklady, vèetnì vlo�eného
kapitálu, na jednotlivé slu�by. Alokaèní pomìr se mù�e s èasem mìnit, provedení a uplatnìní zmìny je vhodné
uplatnit ve stejných èasových intervalech.

Èást II
Zvlá�tní ustanovení

Èlánek 1
Metodika oddìlené evidence nákladù, tr�eb a výnosù, vèetnì vlo�eného kapitálu

(1) Poskytovatel ve své úèetní a dal�í evidenci zajistí sledování nákladù, tr�eb a výnosù, vèetnì vlo�eného kapitálu, mini-
málnì ve stejném rozsahu a struktuøe, jak je uvedeno v pøíloze tohoto opatøení.

(2) Poskytovatel ve své metodice uvede rozvrhovou základnu a pøehled pou�itých alokaèních pomìrù.

45. Náklady na zastavenou pøípravu a zábìh výroby a na zastavený výzkum, vývoj a projekty
46. Platby na promlèené dluhy
47. Opakovanì zahrnované náklady, které ji� byly uhrazeny
48. Zvý�ení cen vstupù, které je�tì nepro�ly procesem zpracování
49. Odpisy vy��í, ne� odpovídá skuteènì uplatnìným odpisùm podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní poz-

dìj�ích pøedpisù
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Èlánek 2
Postup pøi evidenci nákladù, tr�eb a výnosù, vèetnì vlo�eného kapitálu

(1) Poskytovatel pro úèely tvorby cen postupuje  pøi èlenìní nákladù, tr�eb a výnosù, vèetnì vlo�eného kapitálu tak, aby
byla zachována transparentnost èlenìní.

(2) Poskytovatel podle své metodiky schválené Úøadem zahrne do oddìlené evidence ve�keré náklady vedené za dané
úèetní období v úèetní evidenci1).

(3) Celkový souèet nákladù, tr�eb a výnosù, vèetnì vlo�eného kapitálu, pøiøazených jednotlivým slu�bám podle metodiky
poskytovatele, se musí rovnat údajùm uvedeným ve výkazech úèetní závìrky1).

(4) Pro úèely stanovení cen univerzální slu�by, regulovaných cen a cen za propojení poskytovatel vede v rámci úèetní
evidence samostatnì ekonomicky oprávnìné náklady a samostatnì ekonomicky neoprávnìné náklady.

(5) Poskytovatel nejprve pøiøadí pøímé náklady, tr�by a výnosy, vèetnì vlo�eného kapitálu, ke slu�bám podle pøílohy.
(6) Nepøímé náklady, vèetnì vlo�eného kapitálu, poskytovatel pøiøazuje postupnì ke slu�bám podle rozvrhové základny a

alokaèních pomìrù pøi zachování následujících principù:
a) snadná ovìøitelnost postupù èlenìní,
b) zachování proporcionality a
c) zachování pøíèinnosti.

(7) Ostatní náklady poskytovatel pøiøadí ke slu�bám podle jejich procentního podílu na souètu nákladù ji� pøiøazených
jednotlivým slu�bám, a to pøi zachování principù uvedených v odstavci 6. Obdobnì postupuje pøi pøiøazování vlo�ené-
ho kapitálu.

Èlánek 3
Výsledky oddìlené evidence nákladù, tr�eb a výnosù, vèetnì vlo�eného kapitálu

(1) Poskytovatel je povinen vypracovat výsledky oddìlené evidence minimálnì v takovém rozsahu a struktuøe, která je
stanovena v pøíloze tohoto opatøení.

(2) Dr�itel telekomunikaèní licence pøedkládá  Úøadu výsledky oddìlené evidence v roèní zprávì o vývoji nákladù, tr�eb
a výnosù a ziskovosti, vèetnì vlo�eného kapitálu spolu s úèetní závìrkou vypracovanou podle zákona è. 563/1991 Sb.,
o úèetnictví, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, a to do 30. 7. bì�ného roku za  roèní úèetní období k 31. 12. pøedcházející-
ho kalendáøního roku.

(3) Dr�itel telekomunikaèní licence pøedlo�í  Úøadu první výsledky oddìlené evidence pro úèely tvorby cen v roèní zprávì
o vývoji nákladù, tr�eb a výnosù a ziskovosti, vèetnì vlo�eného kapitálu za rok 2001 zpracované podle Úøadem
schválené metodiky poskytovatele, a to k 30. 7. 2002.

Èlánek 4
Postup v pøípadì cen za propojení

(1) V pøípadì cen za propojení postupují provozovatelé vzájemnì se propojujících veøejných telekomunikaèních sítí a
poskytovatelé veøejných telekomunikaèních slu�eb, kteøí mají právo a povinnost propojení2) (dále jen �provozovatel
nebo poskytovatel�), obdobnì podle pøedchozích ustanovení tohoto opatøení.

(2) Poèínaje 1. 1. 2002 provozovatel nebo poskytovatel zaène èlenit náklady pro úèely tvorby cen za propojení metodou
dlouhodobých prùmìrných pøírùstkových nákladù (LRAIC), pøièem� evidence podle èásti II èlánku 2 zùstane i nadále
podkladem pro tvorbu cen.

(3) V metodice, kterou provozovatel nebo poskytovatel pøedlo�í Úøadu ke schválení, uvede kroky a opatøení, která pod-
nikne, aby naplnil ustanovení odstavce 2 tohoto èlánku.

(4) Provozovatel nebo poskytovatel ve vlastní metodice popí�e a vysvìtlí postup pøi pøechodu na ocenìní nákladù pøi
souèasných cenách a souèasný stav oceòování.

(5) Provozovatel nebo poskytovatel zajistí ve své metodice strukturu evidence vstupù a výstupù tak, aby údaje uvedené ve
výstupech z evidence nákladù, tr�eb a výnosù, vèetnì vlo�eného kapitálu pro úèely tvorby cen za propojení byly
transparentní.

Èást  III
Postup Úøadu v pøípadì zji�tìní nedostatkù

(1) V pøípadì, �e Úøad zjistí nedostatky v pøedlo�ené metodice poskytovatele, vyzve k opravì poskytovatele, v pøípadì
cen za propojení provozovatele nebo poskytovatele.

(2) Poskytovatel, v pøípadì cen za propojení provozovatel nebo poskytovatel, pøedlo�í do 15 dní od vyzvání Úøadem svou
opravenou metodiku, aby Úøad mohl metodiku schválit.

1) Zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
2) § 79 odst. 4 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.
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Èást IV
Pøechodné opatøení

(1) Stávající poskytovatelé, nebo v pøípadì cen za propojení provozovatelé nebo poskytovatelé, jsou povinni pøedlo�it
svou metodiku do 3 mìsícù od úèinnosti tohoto opatøení.

(2) Do doby uvedené v èásti II èlánku 3 odst. 3 dr�itel telekomunikaèní licence, který ji� mìl povinnost vytvoøit metodiku
oddìlené evidence nákladù, tr�eb a výnosù, vèetnì vlo�eného kapitálu, pøed úèinností tohoto opatøení, je povinen
pøedlo�it výsledky oddìlené evidence nákladù, tr�eb a výnosù, vèetnì vlo�eného kapitálu za rok 2000  do 30. 7. 2001
podle své metodiky pøedlo�ené Úøadu pøed úèinností tohoto opatøení.

Èást V
Závìreèné ustanovení

Toto opatøení nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Pøíloha k opatøení è. OÚ -  6/S/2000

Minimální rozsah a struktura výsledkù metodiky oddìlené evidence nákladù, tr�eb a výnosù, vèetnì vlo�eného kapitá-
lu pro tvorbu cen za rok .... (v tis. Kè)

Pro poskytovatele veøejných telekomunikaèních slu�eb bez rozdílu technologie platí, �e oddìlenou evidenci nákladù, tr�eb
a výnosù, vèetnì vlo�eného kapitálu, vedou v rozsahu cenové struktury veøejných telekomunikaèních slu�eb, je� jsou jmeno-
vitì uvedeny v licenci, v generální licenci èi v oprávnìní, podle kterých slu�by poskytují.

(1) Pro veøejné telekomunikaèní slu�by prostøednictvím pevné telekomunikaèní sítì
I. Veøejná telefonní slu�ba
1. Hlavní telefonní úèastnická stanice

1.1. zøízení
1.1.1. se samostatným pøipojením
1.1.2. s podvojným  a skupinovým pøipojením
1.1.3. veøejné telefonní stanice
1.1.4. digitálního pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s, pøipojujícího digitální poboèkovou telefonní ústøednu na

digitální veøejnou telefonní ústøednu
1.2. pøelo�ení

1.2.1. se samostatným pøipojením
1.2.2. s podvojným a skupinovým pøipojením
1.2.3. veøejné telefonní stanice
1.2.4. digitálního pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s, pøipojujícího digitální poboèkovou telefonní ústøednu na

digitální veøejnou telefonní ústøednu
1.3. pøemìna hlavní telefonní úèastnické stanice s podvojným nebo skupinovým pøipojením na hlavní telefonní úèast-

nickou stanici se samostatným pøipojením
1.4. pøevod úèastnictví nebo zmìna ve jménì úèastníka
1.5. pou�ívání hlavní telefonní úèastnické stanice

1.5.1. se samostatným pøipojením
1.5.2. s podvojným a skupinovým pøipojením
1.5.3. digitálního pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s, pøipojujícího digitální poboèkovou telefonní ústøednu na

digitální veøejnou telefonní ústøednu
2. Veøejný telefonní automat

2.1. zøízení mincového VTA
2.2. zøízení kartového VTA

3. Slu�ba euroISDN
3.1. zøízení

3.1.1. pøípojek euroISDN 2
3.1.2. pøípojek euroISDN 30

3.2. pøelo�ení
3.2.1. pøípojek euroISDN 2
3.2.2. pøípojek euroISDN 30

3.3. pøemìna pøípojky euroISDN 2 na hlavní telefonní stanici
3.4. pou�ívání pøípojek  euroISDN

3.4.1. pøípojek euroISDN 2
3.4.2. pøípojek euroISDN 30
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3.5. doplòkové slu�by
 3.5.1.1. pøípojek euroISDN 2
 3.5.1.2. pøípojek euroISDN 30

4. Automaticky uskuteènìné hovory, vèetnì hovorù z pøípojek euroISDN, faksimilního pøenosu a pøenosu dat - vlastní sí�
4.1. z hlavní telefonní úèastnické stanice

4.1.1. v místním telefonním styku
4.1.2. v mezimìstském telefonním styku
4.1.3. v mezinárodním telefonním styku odchozí
4.1.4. bezplatného volání (zelená linka)
4.1.5. se zvlá�tním tarifem (Audiotex)
4.1.6. ostatní

4.2. z veøejného telefonního automatu
4.2.1. v místním telefonním styku
4.2.2. v mezimìstském telefonním styku
4.2.3. v mezinárodním telefonním styku odchozí
4.2.4. bezplatného volání (zelená linka)
4.1.5. se zvlá�tním tarifem
4.1.6. ostatní

4.3. ostatní automatický telefonní styk
5. Hovory uskuteènìné prostøednictvím slu�by pøedplacená telefonní karta (karta X)
6. Poloautomaticky uskuteènìné hovory uskuteènìné prostøednictvím operátora a z veøejné telefonní hovorny - vlastní

sí�.1. pøístup ke slu�bì (asistence operátora)
6.2. hovory z hlavní telefonní úèastnické stanice

6.2.1. v mezimìstském telefonním styku
6.2.2. v mezinárodním telefonním styku odchozí
6.2.3. bezplatného volání (zelená linka)
6.2.4. ostatní

6.3. hovory z veøejného telefonního automatu
6.3.1. v mezimìstském telefonním styku
6.3.2. v mezinárodním telefonním styku odchozí
6.3.3. bezplatného volání (zelená linka)
6.3.4. ostatní

6.4. ostatní poloautomatický telefonní styk
7. Veøejná telefonní slu�ba v rámci propojení

7.1. automaticky uskuteènìné hovory, vèetnì hovorù z pøípojek ISDN, faksimilního pøenosu a pøenosu dat z hlavní
telefonní úèastnické stanice

7.1.1. do sítí operátorù jiných pevných telekomunikaèních sítí, z toho pøedání hovoru
   7.1.1.1. v rámci jednoho tranzitu
   7.1.1.2. v rámci dvou tranzitù
7.1.2. ze sítí operátorù jiných pevných telekomunikaèních sítí, z toho ukonèení
   7.1.2.1. v rámci jednoho tranzitu
   7.1.2.2. v rámci dvou tranzitù
7.1.3. do mobilních telekomunikaèních sítí, z toho pøedání hovoru
   7.1.3.1. v rámci jednoho tranzitu
   7.1.3.2. v rámci dvou tranzitù
7.1.4. z mobilních telekomunikaèních sítí,  z toho ukonèení
   7.1.4.1. v rámci jednoho tranzitu
   7.1.4.2. v rámci dvou tranzitù
7.1.5. do veøejné radiokontaktní sítì (paging), z toho pøedání hovoru
   7.1.5.1. v rámci jednoho tranzitu
   7.1.5.2. v rámci dvou tranzitù
7.1.6. hovory zapoèaté a ukonèené v síti jiných operátorù (tranzit)
7.1.7. mezinárodní hovory ukonèené v síti jiných operátorù pevných telekomunikaèních sítí v ÈR
7.1.8. mezinárodní hovory ukonèené v síti operátorù mobilních telekomunikaèních sítí v ÈR
7.1.9. hovory od jiných operátorù pevných telekomunikaèních sítí ukonèené v zahranièí
    7.1.10. hovory od jiných operátorù mobilních telekomunikaèních sítí ukonèené v zahranièí
    7.1.11. hovory zapoèaté a ukonèené v síti jiných zahranièních operátorù (mezinárodní tranzit)

7.2. automaticky uskuteènìné hovory z veøejného telefonního automatu
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7.2.1. do sítí operátorù jiných pevných telekomunikaèních sítí, z toho pøedání hovoru
    7.2.1.1. v rámci jednoho tranzitu
    7.2.1.2. v rámci dvou tranzitù
7.2.2. do mobilních telekomunikaèních sítí, z toho pøedání hovoru
    7.2.2.1. v rámci jednoho tranzitu
    7.2.2.2. v rámci dvou tranzitù
7.2.3. do veøejné radiokontaktní sítì (paging), z toho pøedání hovoru
    7.2.3.1. v rámci jednoho tranzitu
    7.2.3.2. v rámci dvou tranzitù

7.3. Poloautomaticky uskuteènìné hovory uskuteènìné prostøednictvím operátora a z veøejné telefonní hovorny -
propojení
7.3.1. pøístup ke slu�bì (asistence operátora)
7.3.2. hovory do sítí operátorù jiných pevných telekomunikaèních sítí v ÈR
7.3.3. hovory ze sítí operátorù jiných pevných telekomunikaèních sítí v ÈR
7.3.4. hovory do mobilních telekomunikaèních sítí v ÈR
7.3.5. hovory z mobilních telekomunikaèních sítí v ÈR
7.3.6. do veøejné radiokontaktní sítì (paging)
7.3.7. mezinárodní hovory ukonèené v síti jiných operátorù pevných telekomunikaèních sítí
7.3.8. mezinárodní hovory ukonèené v síti operátorù mobilních telekomunikaèních sítí
7.3.9. hovory zapoèaté a ukonèené v síti jiných operátorù (tranzit)

8. Slu�by úèelové telefonní sítì (ÚTS)
9. Doplòkové slu�by automatických telefonních ústøeden (slu�by k hovorùm)
10. Slu�ba podrobného rozpisu za jednotlivé hovory uskuteènìné z telefonní úèastnické stanice
11. Slu�by související s vydáváním telefonního seznamu

11.1. poøízení  a vedení databáze úèastníkù, z toho
11.1.1. poøízení a vedení databáze jiných operátorù pro úèely vydání souborného seznamu

11.2. distribuce telefonních seznamù
12. Slu�ba bezplatného pøístupu k èíslùm tísòového volání
13. Slu�ba bezplatného pøipojení a provozování koncového bodu pro pøíjem tísòových volání na pøíslu�ných pracovi�tích

základních slo�ek integrovaného záchranného systému
14. Slu�ba pronájmu speciálních koncových zaøízení pro bezmocné obèany
15. Slevy osobám s kvalifikací ZTP a ZTP/P
16. Informaèní slu�ba o telefonních èíslech

16.1. vnitrostátní
16.2. mezinárodní

17. Ostatní slu�by a èinnosti v telefonním provozu

II. Telegrafní slu�ba, z toho
1. Vnitrostátní
2. Mezinárodní

III. Dálnopisná slu�ba
1. Vnitrostátní
2. Mezinárodní

IV. Slu�by pronájmu telekomunikaèních okruhù*)

1. Vnitrostátní
1.1. Analogových okruhù

1.1.1. Zøízení ukonèení pronajatého okruhu
1.1.2. Pou�ívání pronajatých analogových okruhù

1.2. Digitálních okruhù
1.2.1. Zøízení ukonèení pronajatého okruhu
1.2.2. Pou�ívání pronajatých digitálních okruhù

1.3. Ostatní slu�by související s pronajatými okruhy
2. Mezinárodní

2.1. Analogových okruhù
2.1.1. Zøízení ukonèení pronajatého okruhu
2.1.2. Pou�ívání pronajatých analogových okruhù

2.2. Digitálních okruhù
2.2.1. Zøízení ukonèení pronajatého okruhu
2.2.2. Pou�ívání pronajatých digitálních okruhù

2.3. Ostatní slu�by související s pronajatými okruhy
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V. Datové slu�by
1. Zøízení slu�by
2. Pou�ívání datových pøípojek a slu�eb
3. Datové slu�by*)

VI. Slu�ba rozhlasu po drátì

VII. Slu�ba telefax

VIII. Slu�ba Internet
1. Zøízení slu�by
2. Pou�ívání pøípojky vèetnì pøístupového èísla
3. Hovory prostøednictvím  pøístupových èísel slu�by Internet
VIII. Slu�ba pronájem a údr�ba koncových telekomunikaèních zaøízení
IX. Slu�ba pronájem zaøízení místního rozhlasu
X. Ostatní veøejné telekomunikaèní slu�by*)

XI. Netelekomunikaèní slu�by
(2) Pro veøejné telekomunikaèní slu�by prostøednictvím mobilní telekomunikaèní sítì

Po�aduje se èlenit na souhrnné údaje a údaje ve struktuøe podle cenové struktury poskytovatele.
I. veøejná telefonní slu�ba
1. aktivace slu�eb

1.1. aktivace
1.2. reaktivace

2. pou�ívání slu�by
3. vnitrostátní hovorné ve vlastní mobilní telekomunikaèní síti poskytovatele
4. mezinárodní hovorné

4. 1. mezinárodní hovorné odchozí
4. 2. mezinárodní hovorné pøíchozí

5. propojení
5.1. do pevné telekomunikaèní sítì v ÈR
5.2. z pevné telekomunikaèní sítì v ÈR
5.3. do mobilní telekomunikaèní sítì jiného poskytovatele v ÈR (dal�í dìlení podle jednotlivých poskytovatelù)

6. roaming pøíchozí
7. roaming odchozí
8. ostatní telekomunikaèní slu�by, z toho

8.1. slu�ba detailního rozpisu hovorù
8.2. slu�ba èísla na pøání
8.3. ostatní (s komentáøem a rozpisem slu�eb)

II. Slu�ba pøenosu dat
1. pøenos dat ve vlastní síti
2. pøenos dat do sítí jiných operátorù telekomunikaèních sítí
3. ostatní slu�by pøenosu dat (s komentáøem a rozpisem slu�eb)
III. Faxové slu�by
IV. Slu�ba krátkých textových zpráv (SMS)
V. Internetové hovory pøes mobilní telekomunikaèní sí�
VI. Slu�ba pronájmu okruhù
VII. Ostatní telekomunikaèní slu�by (s komentáøem a rozpisem slu�eb)
VIII. Netelekomunikaèní èinnosti, z toho
1. prodej zbo�í (telefonní pøístroje a pøíslu�enství)

V nákladech, tr�bách a výnosech, vèetnì vlo�eného kapitálu celkem uvést slu�by související s vydáváním telefonního
seznamu nebo úèelnì vynalo�ené náklady související s poskytováním identifikaèních údajù o v�ech úèastnících pro úèely
informaèní slu�by a vydávání telefonních seznamù.

 (3) Pro veøejné telekomunikaèní slu�by prostøednictvím veøejné radiokomunikaèní sítì
1. Slu�ba �íøení rozhlasových signálù

1.1. pro provozovatele ze zákona3)*)

1.2. pro dr�itele licencí (dìlení podle jednotlivých dr�itelù)4)*)

1.3. ostatní (s komentáøem a rozpisem slu�eb)
2. Slu�ba �íøení televizních signálù

2.1. pro provozovatele ze zákona5)*)

2.2. pro dr�itele licencí (dìlení podle jednotlivých dr�itelù)4)*)

2.3. ostatní (s komentáøem a rozpisem slu�eb)
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3. Slu�ba pronájmu radioreléových tras - okruhù
3.1. analogových okruhù*)

3.2. digitálních okruhù*)

4. Ostatní radiokomunikaèní slu�by a èinnosti (s komentáøem a rozpisem slu�eb)
5. Radiokomunikaèní slu�by a èinnosti celkem
6. Ostatní slu�by a èinnosti

3) Zákon è. 484/1991 Sb., o Èeském rozhlasu, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
4) Zákon è. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
5) Zákon è. 483/1991 Sb., o Èeské televizi, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
*) Rozèlenit podle cenové struktury poskytovatele.

132. Opatøení ÈTÚ è. OÚ - 7/S/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 1. listopadu 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j.505 032/2000-611

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�), jako pøíslu�ný orgán státní správy, vydává podle § 95 zákona è. 151/2000
Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù,

opatøení
è. OÚ  - 7/S/2000,

kterým se stanoví provozovatelé telekomunikaèních èinností s výrazným podílem na trhu.
Èl. 1

Zvlá�tní ustanovení
(1) Úøad stanoví

a) provozovatele veøejné pevné telefonní sítì a poskytovatele veøejných telefonních slu�eb prostøednictvím veøejné
pevné telefonní sítì s výrazným podílem na trhu - ÈESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 99,74 %),

b) provozovatele veøejné mobilní telefonní sítì a poskytovatele veøejných telefonních slu�eb prostøednictvím veøejné
mobilní telefonní sítì s výrazným podílem na trhu - EuroTel Praha, spol. s r.o. (podíl 64,23 %) a RadioMobil a.s.
(podíl 35,77 %).

c) provozovatele veøejné telefonní sítì a poskytovatele veøejných telefonních slu�eb prostøednictvím veøejné telefonní sítì s
výrazným podílem na trhu - ÈESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 60,46 %) a EuroTel Praha, spol. s r. o. (podíl 25,30 %),

d) provozovatele s výrazným podílem na trhu slu�by pronájmu telekomunikaèních okruhù - ÈESKÝ TELECOM, a.s.
(podíl 60,7 5%) a ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. (podíl 30,43 %),

e) poskytovatele veøejné telekomunikaèní slu�by ISDN s výrazným podílem na trhu - ÈESKÝ TELECOM, a.s. (podíl
99,82 %),

f) poskytovatele veøejných telekomunikaèních slu�eb prostøednictvím veøejné datové sítì - ÈESKÝ TELECOM, a.s.
(podíl 95,12%).

(2) Výpoèet byl proveden na základì statistických údajù, které jsou povinni pøedkládat dr�itelé povìøení a povolení, a to
z údajù roku 1999.

Èl. 2
Závìreèná ustanovení

(1) Tímto opatøením se ru�í Opatøení ÈTÚ è. OÚ - 2/S/2000, vyhlá�ené v Telekomunikaèním vìstníku, èástce 9, ze dne
25. záøí 2000.

(2) Toto opatøení nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

133. Generální  licenci è. GL - 25/S/2000

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 2. listopadu  2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 501 228/2000-610

Èeský telekomunikaèní úøad  (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d)
zákona  è.151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona

generální  licenci
è. GL - 25/S/2000

k poskytování pøídavných a dal�ích telekomunikaèních slu�eb zalo�ených na pøenosu hlasu  (dále jen �slu�by�) .
Slu�by zalo�ené na pøenosu hlasu spoèívají v kompletacích, úpravách nebo jiném zpracování informací. Jedná se o tyto slu�by:

a) významné operátorské slu�by
(slu�by  poskytované poskytovateli spoleèensky významných slu�eb, napø. informaèních a havarijních slu�eb, u�ivate-
lùm veøejné telefonní sítì, prostøednictvím telefonního zaøízení pøipojeného ke koncovému bodu  veøejné telefonní sítì
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v celostátním mìøítku, jednosmìrnì dostupné pouze v pøíchozím smìru, s minimálním poètem 15 pøípojných telefon-
ních okruhù, s operátorským provozem; v odùvodnìných pøípadech mù�e Úøad výjimeènì zaregistrovat i pøihla�ova-
tele, který tuto podmínku nesplòuje),

b) slu�by na úèet  volaného
(slu�by typu �zelená linka�),

c) slu�by se zvlá�tním tarifem
(umo�òují úèastníkùm pasivní  nebo interaktivní styk s databázemi slu�by, napø. audiotexové informaèní slu�by, slu�by
pro dospìlé, obchodní slu�by),

d) slu�by  záznamu hovoru na centrálním zaøízení provozovatele sítì nebo poskytovatele slu�by
(umo�òují automatický záznam hlasové  zprávy v dobì nepøítomnosti volaného úèastníka a její dodateèný poslech),

e) slu�by hlasové po�ty
(umo�òují  pøepravu  hlasových  zpráv, pøièem�  zpráva se v prùbìhu pøenosu ukládá do pamìti; úèastník mù�e být
vyzván k jejímu vyzvednutí),

f) hlasové  slu�by poskytované u�ivatelùm poboèkových sítí pøipojených ke koncovému bodu veøejné telekomuni-
kaèní sítì vèetnì zprostøedkování pøístupu k veøejné telefonní slu�bì a slu�by poskytované  uzavøeným u�iva-
telským skupinám  i v jiných ne� poboèkových sítích

g) slu�by telefonních automatù v uzavøených objektech
(napø. v areálu nemocnice, v odbavovacích prostorách leti�tì, v restauraci, v hotelu, v pøípadì, �e poskytovatel této
slu�by není poskytovatelem telefonní slu�by).

Vý�e uvedené slu�by lze poskytovat jako
a) veøejné slu�by, z jejich� poskytování není pøedem vylouèen �ádný zájemce o jejich vyu�ití1) na území, popø. lokalitì,

kde jsou slu�by nabízeny a poskytovány,
b) neveøejné, pro poskytovatelem vymezený okruh u�ivatelù.

Tato generální  licence opravòuje fyzické a právnické osoby (dále jen �poskytovatelé slu�eb�), poskytovat vý�e uvedené
slu�by podle zákona a za  podmínek stanovených  touto generální licencí.

Podmínky poskytování slu�eb:
1. Poskytovatel slu�eb podle této generální licence, je povinen se øídit právními pøedpisy, opatøeními Úøadu uveøejòova-

nými v  Telekomunikaèním vìstníku a  podmínkami stanovenými touto generální licencí, zejména:
- zákonem è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, a pøedpisy vydanými k jeho  provedení,
- zákonem è. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znìní,
- zákonem è.  89/1995 Sb., o státní statistické slu�bì.

2. Poskytovat slu�by podle této generální licence lze jen na území Èeské republiky.
3. Pokud je pro poskytování slu�eb nezbytné pøidìlení èísel, má poskytovatel slu�eb podle  písm. a) a� e)  právo po�ádat

Úøad o pøidìlení pøístupového èísla podle èíslovacího plánu veøejných telefonních sítí vydaného v èástce 9/2000 Tele-
komunikaèního vìstníku  v platném  znìní.

4. Poskytovatel hlasové  slu�by poskytované prostøednictvím poboèkové sítì pøipojené ke koncovému bodu veøejné
telekomunikaèní sítì je povinen zajistit bezplatný pøenos tísòového volání ve spolupráci s provozovatelem pøíslu�né
veøejné telekomunikaèní sítì.

5. Technické a provozní podmínky pøipojení a poskytování slu�eb dohodne poskytovatel slu�eb,  v souladu s § 37 záko-
na, s provozovatelem pøíslu�né veøejné telekomunikaèní sítì s výjimkou pøípadù, kdy poskytovatel slu�by je rovnì�
provozovatelem veøejné telefonní sítì.

6. Obsah informací poskytovaných v rámci audiotexové informaèní slu�by u�ivatelùm musí být rámcovì vymezen ve
smlouvì uzavøené mezi  poskytovatelem slu�by a provozovatelem veøejné telekomunikaèní sítì, který zaji��uje pøístu-
pové slu�by.

7. Poskytovatel slu�eb podle této generální licence je povinen se písemnì pøihlásit k registraci u Úøadu prokazatelnì
doruèenou pøihlá�kou, která je souèástí generální licence. Pøihlá�ku k registraci dolo�í v�eobecnými podmínkami pro
poskytování telekomunikaèních slu�eb, které bude  poskytovat.

8. Tato generální licence  platí do 31. 12. 2009.
9. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) § 2 odst. 6 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.

134. Generální  licenci è. GL - 26/S/2000

Èeský telekomunikaèní úøad Praha  2. listopadu 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 501 229/2000-610
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Èeský telekomunikaèní úøad  (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d)
zákona  è.151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona

generální  licenci
è. GL - 26/S/2000

k poskytování  pøídavných telekomunikaèních slu�eb zalo�ených na pøenosu dat (dále jen �slu�by�).
Slu�by zalo�ené na pøenosu dat sestávající z kompletací úprav nebo jiného zpracování informací, pøidávajících  hodnotu
slu�by k základní slu�bì:

a) faksimilní úèastnickou  slu�bu TELEFAX
(spoèívá v pøenosu èernobílých dokumentù mezi úèastníky slu�by pomocí faksimilních  zaøízení  skupiny G3,  popø.
G4 v úpravì G3),

b) slu�ba telefaxové stanice pro veøejnost
(spoèívá ve vyu�ití telefaxové stanice pro pøepravu dokumentù ve prospìch tøetích osob),

c) faksimilní podavatelská slu�ba  BUREAUFAX
(spoèívá v pøevzetí dokumentù ve stanici slu�by odesilatele a jejich faksimilním pøenosu  k dodávající stanici slu�by a
následném dodání adresátovi),

d) elektronická po�ta
(umo�òuje pøenos textových zpráv prostøednictvím telekomunikaèních sítí na principu store&forward),

e) slu�by zprostøedkování zpráv podle doporuèení ITU-T øady F.400/X.400 (dále jen �MHS�)
(zahrnuje komplex slu�eb, jejich�  cílem  je zabezpeèit pøedávání zpráv mezi úèastníky administraèní u�ivatelské
oblasti-ADMD, popø. jiných ADMD podle doporuèení ITU - T øady F.400/X.400),

f) slu�by zprostøedkování pøístupu k datovým sítím
g) slu�by konverze protokolu, formátu a kódu
h) vyhledávací slu�by v informaèních databázích
i) datové a obrazové slu�by v rámci standardizovaného souboru slu�eb ISDN.

Tato generální  licence opravòuje fyzické a právnické osoby (dále jen �poskytovatelé slu�eb�), poskytovat  vý�e  uvedené
slu�by  podle zákona a za  podmínek stanovených  touto generální licencí.
Vý�e uvedené slu�by lze poskytovat jako

a) veøejné slu�by, z jejich� poskytování není pøedem vylouèen �ádný zájemce o jejich vyu�ití1) na území, popø. lokalitì,
kde jsou slu�by nabízeny a poskytovány,

b) neveøejné, pro poskytovatelem vymezený okruh u�ivatelù.
Podmínky poskytování slu�eb:

1. Poskytovatel slu�eb podle této generální licence, je povinen øídit se právními pøedpisy, opatøeními Úøadu uveøejòova-
nými v Telekomunikaèním vìstníku a podmínkami stanovenými touto generální licencí, zejména:
- zákonem è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, a pøedpisy vydanými k jeho  provedení,
- zákonem è. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znìní,
- zákonem è.  89/1995 Sb., o státní statistické slu�bì.

2. Poskytovat slu�by podle této generální licence lze jen na území Èeské republiky.
3. Poskytovatel slu�eb má právo po�ádat Úøad o pøidìlení jména postupem podle opatøení Úøadu, vydaného jako  Jednot-

né pravidlo è. 7/T/1998, kterým se upravuje adresování a tvorba jmen mana�mentových oblastí pro systém MHS,
uveøejnìné v èástce 6 Telekomunikaèního vìstníku v roce 1998.

4. Pøíchozí a odchozí korespondence v rámci MHS musí pou�ívat adresování a smìrování v souladu s opatøením Úøadu,
které upravuje adresování a tvorbu jmen u�ivatelských oblastí pro systém zprostøedkování zpráv.

5. Poskytovatel slu�eb MHS je oprávnìn vytvoøit a spravovat v rámci poskytování slu�eb privátní u�ivatelskou oblast.
V pøípadì potøeby komunikace u�ivatelù slu�eb MHS s u�ivateli administraèní u�ivatelské oblasti spravované v Èeské
republice, je poskytovatel slu�by povinen zabezpeèit nále�itì spojení své privátní u�ivatelské oblasti s po�adovanou
administraèní u�ivatelskou oblastí. Zahranièní provoz probíhá pouze pøes nìkterou administraèní u�ivatelskou oblast
povolenou v Èeské republice.

6. Technické a provozní podmínky pøipojení a poskytování slu�eb dohodne poskytovatel slu�eb, v souladu s § 37 zákona,
s provozovatelem pøíslu�né veøejné telekomunikaèní sítì.

7. Poskytovatel slu�eb nesmí na svoje  ani cizí servery vkládat informace, jejich� obsah a �íøení je v rozporu s právními
pøedpisy, platnými v Èeské republice. Zjistí-li �e se takovéto informace na jím provozovaný server dostaly, pak je
povinen je co nejrychleji odstranit, popø. zamezit jejich dal�ímu �íøení.

8. Poskytovatel slu�eb podle této generální licence je povinen se písemnì pøihlásit k registraci u Úøadu prokazatelnì
doruèenou pøihlá�kou, která je souèástí generální licence. Pøihlá�ku k registraci dolo�í v�eobecnými podmínkami pro
poskytování telekomunikaèních slu�eb, které bude  poskytovat.

9. Tato generální licence  platí do 31. 12. 2009.
10. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) § 2 odst. 6 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.
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136. Generální  licenci è. GL - 28/S/2000

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 2. listopadu 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 501 232/2000-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d)  zákona
è.151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona

generální  licenci
è. GL - 28/S/2000

k poskytování telekomunikaèních slu�eb
a) zprostøedkování pøístupu u�ivatelù ke slu�bám sítì INTERNET,

135. Generální  licenci è. GL - 27/S/2000

Èeský telekomunikaèní úøad Praha  2.listopadu 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 501 230/2000-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d)  zákona
è.151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona

generální  licenci
è. GL - 27/S/2000

k poskytování telekomunikaèních slu�eb pøenosu dat (dále jen �slu�by�).
Slu�by pøenosu dat lze poskytovat mezi koncovými body datových telekomunikaèních sítí  prostøednictvím pevných okruhù
nebo systémù zalo�ených na komutaci okruhù, paketù,  rámcù a bunìk.

Vý�e uvedené slu�by lze poskytovat jako
a) veøejné slu�by, z jejich� poskytování není pøedem vylouèen �ádný zájemce o jejich vyu�ití1) na území, popø. lokalitì,

kde jsou slu�by nabízeny a poskytovány,
b) neveøejné, pro poskytovatelem vymezený okruh u�ivatelù.

Tato generální licence opravòuje fyzické a právnické osoby (dále jen �poskytovatelé slu�eb�), poskytovat  vý�e  uvedené
slu�by  podle zákona a za  podmínek stanovených  touto generální licencí.

Podmínky poskytování slu�eb:
1. Poskytovatel slu�eb podle této generální licence je povinen se øídit právními pøedpisy, opatøeními Úøadu uveøejòova-

nými v Telekomunikaèním vìstníku a podmínkami stanovenými touto generální licencí, zejména:
- zákonem è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, a pøedpisy vydanými k jeho provedení,
- zákonem è. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znìní,
- zákonem è.  89/1995 Sb., o státní statistické slu�bì.

2. Poskytovat slu�by podle této generální licence lze jen na území Èeské republiky.
3. Poskytovatel slu�eb veøejné  datové sítì má právo po�ádat o pøidìlení datových èísel postupem podle opatøení

Úøadu, vydaného jako Jednotné pravidlo è. 8/T/1998, kterým se stanovuje plán veøejných datových sítí, uveøejnìné
v èástce 6/1998 Telekomunikaèního vìstníku.

4. Slu�by veøejné datové sítì zahrnují i poskytování mezinárodních slu�eb podle doporuèení ITU-T pøi respektování
pøedpisù, které na území pøíslu�ného státu platí.

5. V pøípadì, �e poskytovatel slu�eb hodlá odstoupit od jejich poskytování, je povinen do data ukonèení poskytování
tìchto slu�eb pøevést v�echny úèastníky, kteøí o to projeví zájem, na jiného poskytovatele tìchto slu�eb, který je
schopen tyto slu�by zajistit v potøebném rozsahu a kvalitì.

6. Vysílací rádiová zaøízení mohou být provozována pouze na základì povolení k provozování vysílacích rádiových
zaøízení udìleného podle § 57 zákona nebo na základì generální licence vydané podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona.

7. Poskytovatel slu�eb podle této generální licence je povinen se písemnì pøihlásit k registraci u Úøadu prokazatelnì
doruèenou pøihlá�kou, která je souèástí generální licence. Pøihlá�ku k registraci dolo�í v�eobecnými podmínkami pro
poskytování telekomunikaèních slu�eb, které bude  poskytovat.

8. Tato generální licence  platí do 31. 12. 2009.
9. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník  v. r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) § 2 odst. 6 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.
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b) hlasové komunikace prostøednictvím sítì INTERNET,
(dále jen �slu�by�).

Vý�e uvedené slu�by lze poskytovat jako
a) veøejné slu�by, z jejich� poskytování není pøedem vylouèen �ádný zájemce o jejich vyu�ití1) na území, popø. lokalitì,

kde jsou slu�by nabízeny a poskytovány,
b) neveøejné, pro poskytovatelem vymezený okruh u�ivatelù.

Tato generální  licence opravòuje fyzické a právnické osoby (dále jen �poskytovatelé slu�eb�) poskytovat vý�e uvedené  slu�-
by  podle zákona a za  podmínek stanovených  touto generální licencí.

Podmínky poskytování slu�eb:
1. Poskytovatel slu�eb podle této generální licence  je povinen se øídit  právními pøedpisy, opatøeními Úøadu uveøejòova-

nými v Telekomunikaèním vìstníku a podmínkami stanovenými touto generální licencí, zejména:
- zákonem è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, a pøedpisy vydanými k jeho provedení,
- zákonem è. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znìní,
- zákonem è.  89/1995 Sb., o státní statistické slu�bì.

2. Poskytovat slu�by podle této generální licence lze jen na území Èeské republiky.
3. Pokud je pro poskytování slu�eb nezbytné pøidìlení èísel, má poskytovatel slu�eb hlasové komunikace prostøednic-

tvím sítì INTERNET právo po�ádat Úøad o pøidìlení pøístupového èísla podle èíslovacího plánu veøejných telefon-
ních sítí, vydaného v  èástce 9/2000 Telekomunikaèního vìstníku, v platném  znìní.

4. Poskytovatel slu�eb nesmí na svoje ani na cizí servery, které jsou pøístupné pøes sí� INTERNET, vkládat informace,
jejich� obsah a �íøení je v  rozporu s právními pøedpisy platnými v Èeské republice. Zjistí-li, �e se takovéto informace
na jím provozovaný server dostaly,  je povinen je co nejrychleji odstranit, popø. zamezit jejich dal�ímu �íøení.

5. Technické a provozní podmínky pøipojení a poskytování slu�eb dohodne poskytovatel slu�eb,  v souladu s § 37 záko-
na, s provozovatelem pøíslu�né veøejné telekomunikaèní sítì.

6. Poskytovatel slu�eb podle této generální licence je povinen se písemnì pøihlásit k registraci u Úøadu prokazatelnì
doruèenou pøihlá�kou, která je souèástí generální licence. Pøihlá�ku k registraci dolo�í v�eobecnými podmínkami pro
poskytování telekomunikaèních slu�eb, které bude  poskytovat.

7. Tato generální licence platí do 31. 12. 2009.
8. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník  v. r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) § 2 odst. 6 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.

137. Generální  licenci  è. GL - 29/S/2000

Èeský telekomunikaèní úøad Praha  2. listopadu 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 501 233/2000-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d)  zákona
è.151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona

generální  licenci
è. GL - 29/S/2000

k poskytování telekomunikaèní slu�by pronájmu telekomunikaèních okruhù (dále jen �slu�ba�).
Slu�bou se rozumí pronájem transparentní pøenosové kapacity mezi koncovými body telekomunikaèní sítì.
Vý�e uvedenou slu�bu lze poskytovat jako

a) veøejnou slu�bu, z jejich� poskytování není pøedem vylouèen �ádný zájemce o jejich vyu�ití1) na území, popø. lokalitì,
kde jsou slu�by nabízeny a poskytovány.

b) neveøejnou, pro poskytovatelem vymezený okruh u�ivatelù.
Tato generální  licence opravòuje fyzické a právnické osoby (dále jen �poskytovatelé slu�by�) poskytovat  vý�e  uvedenou
slu�bu  podle zákona a za  podmínek stanovených  touto generální licencí.

Podmínky poskytování slu�by:
1. Poskytovatel slu�by, který poskytuje telekomunikaèní slu�bu podle této generální licence, je povinen se øídit  právními

pøedpisy, opatøeními Úøadu uveøejòovanými v Telekomunikaèním vìstníku a podmínkami stanovenými touto generál-
ní licencí, zejména:
- zákonem è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, a pøedpisy vydanými k jeho  provedení,
- zákonem è. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znìní,
- zákonem è.  89/1995 Sb., o státní statistické slu�bì.

2. Poskytovat slu�bu podle této generální licence lze jen na území Èeské republiky.
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3. Slu�ba mù�e být poskytována prostøednictvím Úøadem povolených telekomunikaèních zaøízení zøízených a provozo-
vaných poskytovatelem slu�by nebo prostøednictvím telekomunikaèních zaøízení  pronajatých od jiných oprávnìných
provozovatelù sítí.

4. Slu�ba mù�e být poskytována jen na základì smlouvy uzavøené mezi poskytovatelem slu�by  a jejím u�ivatelem.
Souèástí smlouvy musí být zejména specifikace technických, provozních a ekonomických podmínek pro poskytování
a vyu�ívání okruhù, technické a dal�í parametry koncových bodù okruhù.

5. O zpùsobu zøízení, konstrukce a prùbìhu pronajatých okruhù, ve vztahu k po�adavkùm u�ivatele slu�by, rozhoduje
poskytovatel slu�by. Za zøízený pronajatý telekomunikaèní okruh zodpovídá poskytovatel slu�by.

6. U�ivatel slu�by pronájmu okruhù, který je souèasnì oprávnìným poskytovatelem slu�by, mù�e pronajaté okruhy vyu-
�ívat pro poskytování  slu�eb.

7. V pøípadì, �e si poskytování slu�by podle této generální licence vy�ádá pøidìlení kmitoètù, je nutné o nì po�ádat Úøad,
který v souladu se zákonem rozhodne o jejich pøidìlení.

8. Vysílací rádiová zaøízení mohou být provozována pouze na základì povolení k provozování vysílacích rádiových
zaøízení udìleného podle § 57 zákona  nebo na základì generální licence vydané podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona.

9. Slu�bu lze poskytovat mezinárodnì, podle doporuèení ITU-T, na základì smlouvy uzavøené mezi poskytovatelem a
zahranièním provozovatelem propojených okruhù. Pro Úøad nevyplývají  z této generální licence vùèi kterémukoliv
zahraniènímu subjektu �ádné závazky.

10. Technické a provozní podmínky pøipojení a poskytování slu�by dohodne poskytovatel slu�by,  v souladu s § 37 záko-
na, s provozovatelem pøíslu�né veøejné telekomunikaèní sítì.

11. Poskytovatel slu�by podle této generální licence je povinen se písemnì pøihlásit k registraci u Úøadu prokazatelnì
doruèenou pøihlá�kou, která je souèástí generální licence. Pøihlá�ku  k registraci dolo�í v�eobecnými podmínkami pro
poskytování telekomunikaèní slu�by, kterou bude  poskytovat.

12. Tato generální licence  platí do 31.12.2009.
13. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník  v. r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) § 2 odst. 6 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.

138. Zku�ební osnovy a postup zkou�ek pro jednotlivé druhy prùkazù zvlá�tní zpùsobilosti k ob-
sluze vysílacích rádiových zaøízení

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 30. øíjna 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502554/2000-613

Zku�ební osnovy a postup zkou�ek pro jednotlivé druhy prùkazù zvlá�tní zpùsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zaøízení

Èl. 1
Úvodní ustanovení

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) vydává v souladu s § 67 a § 95 bod 5. písm. e) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a k provedení  § 5 odst. 4 vyhlá�ky Ministerstva dopravy a
spojù è. 202/2000 Sb., o  nále�itostech  pøihlá�ky ke zkou�ce k prokázání zvlá�tní zpùsobilosti k obsluze vysílacích rádiových
zaøízení, o rozsahu znalostí potøebných pro jednotlivé druhy zvlá�tní zpùsobilosti, o zpùsobu provádìní zkou�ek, o druzích
prùkazù zpùsobilosti a dobì jejich platnosti (dále jen �vyhlá�ka�), zku�ební osnovy a postup zkou�ek pro jednotlivé druhy
prùkazù zvlá�tní zpùsobilosti.

Èl. 2
Zku�ební osnovy

(1) Zku�ební osnovy pro jednotlivé druhy prùkazù zvlá�tní zpùsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zaøízení obsahují:
1. V�eobecný prùkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé slu�by:

a) Znalost ustanovení Úmluvy Mezinárodní telekomunikaèní unie, týkajících se  radiokomunikací. Znalost  ustanovení
Radiokomunikaèního øádu1), týkajících se pohyblivé letecké slu�by, zejména kapitoly SVII, SVIII a Dodatku S13.

b) Znalost  zákona,  zejména  znalost ustanovení týkajících  se podmínek provozování vysílacích rádiových zaøízení,
rozsahu  telekomunikaèního tajemství, sankcí za poru�ení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce tele-
komunikací. Znalost navazujících pøedpisù vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona.

c) V�eobecná znalost svìtového zemìpisu (státy, jejich hlavní mìsta, horstva, vodní toky, dùle�itá leti�tì, pøístavy a
komunikaèní trasy).

1) Radiokomunikaèní øád, �eneva 1998.
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d) Základní  znalost  anglického jazyka (schopnost porozumìt jednoduché  komunikaci z náslechu, schopnost odpovìdìt
nebo správnì pøeèíst a pøelo�it jednoduchý text z angliètiny do èeského jazyka a naopak).

e) Postup pøi vysílání tísòových, pilnostních a bezpeènostních signálù a zpráv.
f) Základní ustanovení o radiotelegramech a radiotelefonních hovorech v letecké pohyblivé slu�bì.
g) Provozní obsluha vysílacích rádiových zaøízení: uvedení do provozu, odstranìní nejbì�nìj�ích pøíèin poruch a ru�ení.
h) Správné radiotelefonní vysílání a pøíjem radiotelegramu o 30 (tøiceti) slovech nebo kódových skupinách.
i) Zkratky, znaèky nebo kódy pou�ívané v radiotelefonním provozu.
j) Letecká frazeologie.
k) Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, vèetnì �íøení rádiových vln v rozsahu støedo�kolské-

ho odborného vzdìlání.
l) Nastavování a praktická èinnost radiotelefonních pøístrojù a zaøízení pou�ívaných v letecké pohyblivé slu�bì.

2. Omezený prùkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé slu�by:
a) Znalost nejdùle�itìj�ích ustanovení Radiokomunikaèního øádu, týkajících se letecké pohyblivé slu�by, zejména kapi-

toly SVII, SVIII a Dodatku S13.
b) Znalost  zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zaøízení, rozsa-

hu  telekomunikaèního tajemství, sankcí za poru�ení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomu-
nikací. Znalost navazujících pøedpisù vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona.

c) Praktická znalost radiotelefonního provozu a radiotelefonních postupù v letecké pohyblivé slu�bì, vèetnì postupù pøi
vysílání tísòových, pilnostních a bezpeènostních signálù a zpráv.

d) Základní znalost provozní obsluhy vysílacích rádiových zaøízení.
e) Základní  znalosti  z elektrotechniky  a  radiotechniky,  mající  praktický  význam pro obsluhu radiotelefonních zaøízení

v rozsahu znalostí základní �koly.

3. V�eobecný prùkaz operátora námoøní pohyblivé slu�by:
a) Znalost ustanovení Úmluvy Mezinárodní telekomunikaèní unie, týkajících se radiokomunikací. Znalost ustanovení

Radiokomunikaèního øádu, týkajících se námoøní pohyblivé slu�by a námoøní pohyblivé dru�icové slu�by, zejména
znalost kapitoly SVII, SIX, Dodatku S13 a Dodatku S15. Znalost ustanovení Mezinárodní úmluvy o bezpeènosti
lidského �ivota na moøi, týkajících se radiokomunikací. Znalost Rozhodnutí ERC/DEC(99)012), vèetnì  Dodatku 1.

b) Znalost  zákona,  zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zaøízení, roz-
sahu  telekomunikaèního tajemství, sankcí za poru�ení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce teleko-
munikací. Znalost navazujících pøedpisù vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona.

c) V�eobecná znalost svìtového zemìpisu (státy, jejich hlavní mìsta, horstva,  vodní toky, dùle�itá leti�tì, pøístavy a
komunikaèní trasy).

d) Schopnost u�ívat jazyk anglický, slovem i písmem, na úrovni dostateèné pro vedení komunikace vztahující se k bez-
peènosti �ivota na moøi (schopnost porozumìt jednoduché komunikaci z náslechu, schopnost odpovìdìt nebo správnì
pøeèíst a pøelo�it jednoduchý text z angliètiny do èeského jazyka a naopak).

e) Postup pøi vysílání tísòových, pilnostních a bezpeènostních signálù a zpráv.
f) V�eobecné  principy  a základní  rysy  námoøní  pohyblivé slu�by  a námoøní  pohyblivé dru�icové slu�by.
g) Podrobná praktická znalost a schopnost pou�ívat základní zaøízení lodní stanice, vèetnì jednotlivých standardù systé-

mu INMARSAT.
h) Provozní postupy a podrobná praktická znalost funkce globálního námoøního tísòového a bezpeènostního systému

GMDSS (vèetnì subsystémù).
i) Radiokomunikaèní poplatky a mezinárodní úètovací systém.
j) Pátrací a záchranné operace.
k) Zkratky a znaèky pou�ívané v námoøní pohyblivé slu�bì a námoøní pohyblivé dru�icové slu�bì.
l) Teoretické  a praktické znalosti elektrotechniky a radiotechniky, vèetnì �íøení rádiových vln v rozsahu støedo�kolského

odborného vzdìlání.
m) Praktická  znalost  èinnosti,  nastavování  a  údr�by  zaøízení  a  systémù pou�ívaných  v námoøní pohyblivé slu�bì a

námoøní pohyblivé dru�icové slu�bì.
n) Praktické znalosti a schopnosti potøebné ke zji�tìní závad pomocí vestavìných mìøících pøístrojù dle návodù v doku-

mentaci k zaøízení a provedení jednoduchých oprav.
4. Omezený prùkaz operátora námoøní pohyblivé slu�by:

a) Znalost nejdùle�itìj�ích ustanovení Radiokomunikaèního øádu, týkajících se námoøní pohyblivé slu�by a námoøní
pohyblivé dru�icové slu�by, zejména kapitoly SVII, SIX, Dodatku S13 a Dodatku S15. Znalost ustanovení Mezinárod-
ní úmluvy o bezpeènosti lidského �ivota na moøi, týkajících se radiokomunikací. Znalost Rozhodnutí ERC/DEC(99)01,
vèetnì  Dodatku 2.

2) Rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference po�tovních a telekomu- nikaèních správ (CEPT) z 10. bøezna
1999 o harmonizovaném souboru zku�ebních otázek pro v�eobecný prùkaz  operátora námoøní pohyblivé slu�by a omezený prùkaz operátora
námoøní pohyblivé slu�by.
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b) Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zaøízení, rozsa-
hu  telekomunikaèního tajemství, sankcí za poru�ení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomu-
nikací. Znalost navazujících pøedpisù vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona.

c) Znalost dùle�itých plavebních tras a návazných telekomunikaèních tras, které pøicházejí v úvahu pro danou oblast A1.
d) Schopnost u�ívat jazyk anglický, slovem i písmem, na úrovni dostateèné pro vedení komunikace vztahující se k bez-

peènosti �ivota na moøi (schopnost porozumìt jednoduché  komunikaci z náslechu, schopnost odpovìdìt nebo správnì
pøeèíst a pøelo�it jednoduchý text z angliètiny do èeského jazyka a naopak).

e) V�eobecné principy a základní rysy námoøní pohyblivé slu�by, vèetnì principù tísòové, pilnostní a bezpeènostní ko-
munikace.

f) Podrobná praktická znalost a schopnost pou�ívat základní zaøízení lodní stanice.
g) Provozní postupy a podrobná praktická znalost funkce globálního námoøního tísòového a bezpeènostního systému

GMDSS (vèetnì subsystémù).
h) Praktická znalost v�eobecných komunikaèních postupù (radiotelefonní volání, pátrací a záchranné operace, radioko-

munikaèní poplatky).
i) Zkratky a znaèky pou�ívané v námoøní pohyblivé slu�bì a námoøní pohyblivé dru�icové slu�bì.
j) Základní znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, vèetnì �íøení rádiových vln v rozsahu znalostí základní �koly.

Znalost a schopnost pou�ívat v praxi základní pøístroje lodní stanice.

5. V�eobecný prùkaz radiotelefonisty námoøní pohyblivé slu�by:
a) Znalost ustanovení Úmluvy Mezinárodní telekomunikaèní unie, týkajících se radiokomunikací. Znalost ustanovení

Radiokomunikaèního øádu, týkajících se  námoøní pohyblivé slu�by, zejména kapitoly SVII, SIX a Dodatku S13.
Znalost ustanovení Mezinárodní úmluvy o bezpeènosti lidského �ivota na moøi, týkajících se radiokomunikací.

b) Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zaøízení, rozsa-
hu  telekomunikaèního tajemství, sankcí za poru�ení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomu-
nikací.  Znalost navazujících pøedpisù vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona.

c) V�eobecná znalost svìtového zemìpisu (státy, jejich hlavní mìsta, horstva, vodní toky, dùle�itá leti�tì, pøístavy a
komunikaèní trasy).

d)  Základní znalost anglického jazyka (schopnost porozumìt jednoduché  komunikaci z náslechu, schopnost odpovìdìt
nebo správnì pøeèíst a pøelo�it jednoduchý text z angliètiny do èeského jazyka a naopak).

e) Postup pøi vysílání tísòových, pilnostních a bezpeènostních signálù a zpráv.
f) Základní ustanovení o radiotelegramech a  radiotelefonních hovorech v  námoøní pohyblivé slu�bì.
g) Provozní obsluha vysílacích rádiových zaøízení: uvedení  do provozu,  odstranìní nejbì�nìj�ích pøíèin poruch a

ru�ení.
h) Správné radiotelefonní vysílání a pøíjem radiotelegramu o 30 (tøiceti) slovech nebo kódových skupinách.
i) Zkratky a znaèky pou�ívané v radiotelefonním provozu.
j) Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, vèetnì �íøení rádiových vln v rozsahu støedo�kolské-

ho odborného vzdìlání.
k) Znalost  nastavování  a  praktické  èinnosti radiotelefonních  pøístrojù a zaøízení pou�ívaných v námoøní pohyblivé

slu�bì.

6. Omezený prùkaz radiotelefonisty námoøní pohyblivé slu�by:
a) Znalost nejdùle�itìj�ích ustanovení Radiokomunikaèního øádu, týkajících se námoøní pohyblivé slu�by, zejména kapi-

toly SVII, SIX a Dodatku S13. Znalost ustanovení Mezinárodní úmluvy o bezpeènosti lidského �ivota na moøi, týkají-
cích se radiokomunikací.

b) Znalost  zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zaøízení, rozsa-
hu  telekomunikaèního tajemství, sankcí za poru�ení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomu-
nikací. Znalost navazujících pøedpisù vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona.

c) Praktická znalost radiotelefonního provozu a radiotelefonních postupù v námoøní pohyblivé slu�bì, vèetnì postupù pøi
vysílání tísòových, pilnostních a bezpeènostních signálù a zpráv.

d) Základní znalost provozní obsluhy vysílacích rádiových zaøízení.
e) Základní znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, mající praktický význam pro obsluhu radiotelefonních zaøízení v

rozsahu znalostí základní �koly.

7. Prùkaz pozemního radiotelegrafisty:
a) Znalost ustanovení Úmluvy Mezinárodní telekomunikaèní unie, týkajících se radiokomunikací. Znalost ustanovení Radi-

okomunikaèního øádu, týkajících se pozemní pohyblivé slu�by a pevné slu�by, zejména kapitoly SVI a Dodatku S13.
b) Znalost zákona,  zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek  provozování vysílacích rádiových zaøízení, roz-

sahu  telekomunikaèního tajemství, sankcí za poru�ení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce teleko-
munikací. Znalost navazujících pøedpisù vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona.

c) Správné radiotelefonní vysílání a pøíjem radiotelegramu o 30 (tøiceti) slovech nebo kódových skupinách.
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d) Základní pravidla radiotelegrafního a radiotelefonního provozu, vèetnì postupù pøi vysílání tísòových, pilnostních a
bezpeènostních signálù a zpráv.

e) Zkratky a znaèky pou�ívané v radiotelegrafním a radiotelefonním provozu.
f) Provozní obsluha vysílacích rádiových zaøízení: uvedení do provozu, odstranìní nejbì�nìj�ích pøíèin poruch a ru�ení.
g) Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, vèetnì �íøení rádiových vln v rozsahu støedo�kolské-

ho odborného vzdìlání.
h) Znalost nastavování a praktické èinnosti radiotelegrafních a radiotelefonních pøístrojù a zaøízení pou�ívaných v po-

zemní pohyblivé slu�bì a pevné slu�bì.
i) Platí pouze pro uchazeèe vykonávající radiotelegrafní slu�bu.

Schopnost ruènì vysílat v Morseovì abecedì a správnì sluchem pøijímat a zapsat kódové skupiny (smìs písmen, èíslic
a rozdìlovacích znamének) rychlostí 15 (patnáct) skupin za minutu a text v jasné øeèi rychlostí 20 (dvacet) slov za
minutu. Pøitom ka�dá kódová skupina obsahuje pìt znaèek a za prùmìrné slovo textu v jasné øeèi se bere slovo o pìti
písmenech. Ka�dá èíslice nebo rozdìlovací znaménko se poèítají za dvì znaèky. Zkou�ka z vysílání a zkou�ka z pøíjmu
trvají ka�dá zpravidla pìt minut.

8. Prùkaz operátora amatérských stanic:

Operátorská tøída D
a) Znalost zákona,  zejména  znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zaøízení, roz-

sahu  telekomunikaèního tajemství, sankcí za poru�ení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce teleko-
munikací.  Znalost navazujících pøedpisù vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona, zejména vyhlá�ky
MDS è. 201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikaèní slu�by.

b) Provozní radioamatérská pravidla (hláskovací tabulka národní a mezinárodní, radioamatérské zkratky, Q-kódy, prefi-
xy, kmitoètové plány IARU3)).

c) Základní znalost provozní obsluhy vysílacích rádiových zaøízení.
d) Základní znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, vèetnì �íøení rádiových vln.
e) Základní typy antén a jejich pou�ití.
f) Bezpeènost  pøi práci  s elektrickým  proudem v rozsahu  podle § 4 vyhlá�ky è. 50/1978 Sb., o odborné zpùsobilosti

v elektrotechnice.

Operátorská tøída C
a) Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zaøízení, rozsa-

hu  telekomunikaèního tajemství, sankcí za poru�ení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomu-
nikací. Znalost navazujících pøedpisù vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona, zejména vyhlá�ky
MDS è. 201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikaèní slu�by.

b) Provozní radioamatérská pravidla (hláskovací tabulka národní a mezinárodní, radioamatérské zkratky, Q-kódy, prefi-
xy, kmitoètové plány IARU3)).

c) Základní znalost provozní obsluhy vysílacích rádiových zaøízení.
d) Základní znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, vèetnì �íøení rádiových vln.
e) Základní typy antén a jejich pou�ití.
f) Bezpeènost pøi práci s elektrickým proudem v rozsahu podle § 4 vyhlá�ky è. 50/1978 Sb., o odborné zpùsobilosti

v elektrotechnice.
g) Schopnost ruènì vysílat v Morseovì abecedì a správnì sluchem pøijímat a zapsat kódové skupiny (smìs písmen, èíslic

a rozdìlovacích znamének) a text v jasné øeèi rychlostí 40 (ètyøicet) znaèek za minutu. Pøitom ka�dá kódová skupina
obsahuje pìt znaèek a za prùmìrné slovo textu v jasné øeèi se bere slovo o pìti písmenech. Ka�dá èíslice nebo rozdì-
lovací znaménko se poèítají za dvì znaèky. Zkou�ka z vysílání a zkou�ka z pøíjmu trvají ka�dá zpravidla  tøi minuty.

Operátorská tøída B

Nezbytnou podmínkou k udìlení operátorské tøídy B je nejménì jeden rok praxe jako operátor ve tøídì D nebo C a navázání
nejménì 2000 radioamatérských spojení bez vyu�ití pozemních pøevádìèù.

a) Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zaøízení, rozsa-
hu  telekomunikaèního tajemství, sankcí za poru�ení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomu-
nikací. Znalost navazujících pøedpisù vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona, zejména vyhlá�ky
MDS è. 201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikaèní slu�by.

b) Provozní radioamatérská pravidla (hláskovací tabulka národní a mezinárodní, radioamatérské zkratky, Q-kódy, prefi-
xy, kmitoètové plány IARU3)).

c) Praktická znalost provozní obsluhy vysílacích rádiových zaøízení.
d) Základní teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, vèetnì �íøení rádiových vln.
e) Souèástky a obvody, mìøení, pøijímaèe a vysílaèe, antény a napájecí vedení, ru�ení a odolnost proti ru�ení.

3) International Amateur Radio Union  -  Mezinárodní radioamatérská organizace.
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f) Bezpeènost  pøi práci  s elektrickým  proudem  v rozsahu  podle § 4 vyhlá�ky è. 50/1978 Sb., o odborné zpùsobilosti
v elektrotechnice.

g) Schopnost ruènì vysílat v Morseovì abecedì a správnì sluchem pøijímat a zapsat kódové skupiny (smìs písmen, èíslic
a rozdìlovacích znamének) a text v jasné øeèi rychlostí 80 (osmdesát) znaèek za minutu. Pøitom ka�dá kódová skupina
obsahuje pìt znaèek a za prùmìrné slovo textu v jasné øeèi se bere slovo o pìti písmenech. Ka�dá èíslice nebo rozdì-
lovací znaménko se poèítají za dvì znaèky. Zkou�ka z vysílání a zkou�ka z pøíjmu trvají ka�dá zpravidla tøi  minuty.

Operátorská tøída A

Nezbytnou podmínkou k udìlení operátorské tøídy A je nejménì jeden rok praxe jako operátor ve tøídì B, navázání nejménì
3000 radioamatérských spojení (mimo pozemních pøevádìèù) a potvrzených 200 zemí DXCC anebo nejménì jeden rok praxe
jako operátor ve tøídì B, navázání nejménì 1500 radioamatérských spojení na VKV pásmech (mimo pozemních pøevádìèù) a
potvrzených 35 zemí DXCC.

a) Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zaøízení, rozsa-
hu  telekomunikaèního tajemství, sankcí za poru�ení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomu-
nikací.  Znalost navazujících pøedpisù vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona, zejména vyhlá�ky
MDS è. 201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikaèní slu�by.

b) Provozní radioamatérská pravidla (hláskovací tabulka národní a mezinárodní, radioamatérské zkratky, Q-kódy, prefi-
xy, kmitoètové plány IARU3)).

c) Prohloubená praktická znalost provozní obsluhy vysílacích rádiových zaøízení (uvedení do provozu, odstranìní nej-
bì�nìj�ích pøíèin poruch a ru�ení).

d) Prohloubené teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, vèetnì �íøení rádiových vln, znalost
matematiky.

e) Souèástky a obvody, mìøení, pøijímaèe a vysílaèe, antény a napájecí vedení, ru�ení a odolnost proti ru�ení.
f) Bezpeènost  pøi  práci  s elektrickým  proudem  v rozsahu  podle § 4 vyhlá�ky è. 50/1978 Sb., o odborné zpùsobilosti

v elektrotechnice.
Èl. 3

Postup zkou�ek

(1) Zkou�ky se konají formou ústního pohovoru nebo písemného testu, popø. kombinací obou tìchto zpùsobù.
(2) Doba trvání jednoho písemného testu je max. 60 minut.
(3) V odùvodnìných pøípadech mù�e pøedseda komise povolit výjimku z postupu zkou�ek, zejména jedná-li se o uchazeèe

nemocné nebo tìlesnì posti�ené.
(4) Èasový prùbìh konání zkou�ek pro jednotlivé druhy prùkazù zvlá�tní zpùsobilosti k obsluze vysílacích rádiových

zaøízení stanoví pøedsedové pøíslu�ných zku�ebních komisí s pøihlédnutím k poètu pøítomných uchazeèù a po�adova-
ným druhùm prùkazù a seznámí s ním uchazeèe pøi zahájení zkou�ek.

Èl. 4
Závìreèné ustanovení

Tyto zku�ební osnovy a postup zkou�ek nabývají úèinnosti dnem  1. listopadu 2000.

Ing. David Stádník  v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

139. Oprava

1. V Telekomunikaèním vìstníku è. 10/2000 do�lo v normativní èásti u Opatøení ÈTÚ è. OÚ - 5/T/2000 o uspoøádání hranic
obvodù veøejné telefonní sítì k tiskové chybì. V textu  bodu 2 se poslední vìta nahrazuje vìtou, která zní:
� V pøechodném období je struktura veøejných pevných telefonních sítí a jejich hranice, v èlenìní na uzlový telefonní obvod
(UTO), resp. vymezenou místní sí� (VMS), zachována  (Pøíloha è. 2).�
Za provedené opravy dìkujeme.

Odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

2. U Pøílohy è. 2, která je samostatnou pøílohou tohoto vìstníku a je pøílohou  Opatøení ÈTÚ è. OÚ - 5/T/2000 do�lo k chybnému
oèíslování.  Chybnì: Pøíloha è. 2 k op. è. 129/2000 (TV 11/2000)

  Správnì: Pøíloha è. 2 k op. è. 122/2000 (TV 10/2000)
Za provedení opravy dìkujeme.

Redakce Telekomunikaèního vìstníku
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