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B. Informativní èást

48.

Sdìlení o vydání rozhodnutí o zmìnì rozhodnutí èj. ÈTÚ-130 145/2011-610/VI. vyø. ze dne
8. bøezna 2012 o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílèí službu – služby
veøejných telefonních automatù nebo jiných obdobných technických prostøedkù umožòujících
pøístup k veøejnì dostupné telefonní službì

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) sdìluje, že Rada Úøadu vydala v øízení se spoleèností Telefónica
Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IÈO: 60193336, rozhodnutí
èj. ÈTÚ-157 150/2012-610/IV. vyø. o zmìnì rozhodnutí èj. ÈTÚ-130 145/2011-610/VI. vyø. ze dne 8. bøezna 2012,
o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílèí službu – služby veøejných telefonních automatù
nebo jiných obdobných technických prostøedkù umožòujících pøístup k veøejnì dostupné telefonní službì v souladu
s § 38 odst. 2 písm. e) zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících
zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Nedílnou souèást rozhodnutí tvoøí pøíloha obsahující seznam veøejných telefonních automatù zaøazených
do univerzální služby pro roky 2013 a 2014.
Rozhodnutí bylo doruèeno dne 27. záøí 2012 spoleènosti Telefónica Czech Republic, a.s.
èj. ÈTÚ-157 150/2012-610/V. vyø.
odbor regulace
komunikaèních èinností a poštovních služeb
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Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èásti plánu využití rádiového spektra
è. PV-P/13/XX.2012-Y pro kmitoètové pásmo 10–12,5 GHz

Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, že v souladu s § 130 odst. 1 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), a podle èl. 5 odst. 1
Pravidel Èeského telekomunikaèního úøadu pro vedení konzultací na diskusním místì, zveøejnil dne 15. øíjna 2012
na internetové stránce Úøadu v sekci Diskusní místo návrh opatøení obecné povahy – èást plánu využití rádiového
spektra è. PV-P/13/XX.2012-Y pro kmitoètové pásmo 10–12,5 GHz.
èj. ÈTÚ-176 487/2012-605
odbor mezinárodních vztahù
50.

Sdìlení o vydání rozhodnutí èj. ÈTÚ-3 258/2012-606/XI. vyø. ze dne 27. 6. 2012 a ÈTÚ-155 867/2012-603
ze dne 24. 9. 2012 o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikaèní èinnosti

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) sdìluje, že dne 29. 6. 2012 pod èj. ÈTÚ-3 258/2012-606/XI.vyø. a dne
24. 9. 2012 pod èj. ÈTÚ-155 867/2012-603 bylo vydáno rozhodnutí o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikaèní èinnosti podle § 127 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù. Pøedmìtem sporu bylo uzavøení
smlouvy podle ustanovení § 72a a násl. zákona o elektronických komunikacích.
Uvedené rozhodnutí je podle § 125 odst. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v plném znìní
uveøejnìno na elektronické úøední desce Úøadu (www.ctu.cz).
èj. ÈTÚ-3 258/2012-606
odbor legislativní a právní
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