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O B S A H:

B. Informativní èást

24. Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu o
a) opravì chybného údaje o èísle úètu pro úhradu úèastnického poplatku,
b) zmìnì nìkterých lhùt,
ve výbìrovém øízení na poskytovatele dílèí slu�by v rámci univerzální slu�by �  pøístup zdravotnì posti�e-
ných osob k veøejnì dostupné telefonní slu�bì rovnocenný s pøístupem, který vyu�ívají ostatní koncoví
u�ivatelé, zejména prostøednictvím speciálnì vybavených telekomunikaèních koncových zaøízení



 

 

B.       Informativní část                                                                                                               
 
24. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o 

a) opravě chybného údaje o čísle účtu pro úhradu účastnického poplatku,  
b) změně některých lhůt, 
ve výběrovém řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální  
služby -  přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní 
službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, 
zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových 
zařízení   

 
 

 Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že ve Vyhlášení výběrového 
řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - přístup zdravotně 
postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který 
využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených 
telekomunikačních koncových zařízení (dále jen „Vyhlášení“), uveřejněném v částce 4/2006 
Telekomunikačního věstníku, bylo v bodě 4 písm. c) jako číslo účtu Úřadu pro úhradu 
účastnického poplatku, chybně uvedeno číslo účtu 19-25001/0710. Úřad tímto sděluje, že 
účastnický poplatek podle bodu 4 písm. b) Vyhlášení se hradí na příjmový účet Úřadu, 
vedený u ČNB, pobočka Praha, číslo účtu 19-725001/0710, variabilní symbol 610. 
 
 Vzhledem ke shora uvedenému Úřad nově stanovuje následující lhůty výběrového 
řízení podle bodu 3 Vyhlášení: 
1. lhůta podle bodu 3 písm. b) Vyhlášení pro úhradu účastnického poplatku do 6. března 

2006, 
2. lhůta podle bodu 3 písm. c) Vyhlášení pro doručení otázek Úřadu podle bodu 2 písm. e) 

Vyhlášení do 8. března 2006, 
3. lhůta podle bodu 3 písm. d) Vyhlášení pro zodpovězení otázek zájemců o účast ve 

výběrovém řízení do 10. března 2006.   
 

Ostatní skutečnosti uvedené ve Vyhlášení se nemění. Úřad se tímto omlouvá všem 
zájemcům o účast v předmětném výběrovém řízení za způsobené komplikace. 
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