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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

B. INFORMATIVNÍ ČÁST

1. Vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování
veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS

Český telekomunikační úřad Praha 13. ledna 2005
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 29682/2004-610

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy vyhlašuje podle § 19 odst. 3 a 4 zákona
č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o telekomuni-
kacích“), výběrové řízení na udělení třetí telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikač-
ní sítě ve standardu UMTS (dále jen „licence UMTS“ a „síť UMTS“) v České republice.

Vyhlášení výběrového řízení navazuje na oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na udělení telekomunikační licence
ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě UMTS, uveřejněné v částce 12/2004 Telekomunikačního
věstníku vydané dne 13. prosince 2004.

V souladu s § 19 odst. 4 zákona o telekomunikacích Úřad stanoví tyto podmínky a postup výběrového řízení a způsob
hodnocení žádostí o licenci UMTS:
1. Výchozí podmínky a cíle výběrového řízení

a) Příloha č. 6/5.2002 pro kmitočtové pásmo 1900 – 2200 MHz  k plánu využití  kmitočtového spektra (dále jen
„Příloha k PVKS“) stanoví v bodě 3.1.1 tři kmitočtové úseky pro sítě UMTS, každý o šířce 2 x 19,8 MHz (FDD)
+ 5 MHz (TDD).

b) Dva kmitočtové úseky jsou již na základě výběrového řízení z roku 2001 přiděleny pro sítě UMTS společností Eurotel
Praha, spol. s r.o. a T-Mobile Czech Republic a.s. Pro třetího provozovatele UMTS zbývá kmitočtový úsek označený
jako „licence 2“, tj. kmitočtový úsek 2130,1 – 2149,9 / 1940,1 – 1959,9 MHz (FDD) a 1905,1 – 1910,1 MHz (TDD).

c) Kromě kmitočtových úseků podle písm. b) jsou provozovatelům UMTS vyhrazeny pro pevnou infrastrukturu sítě UMTS
úseky pásma 28 MHz o šířce 2 x 56 MHz; pro třetího provozovatele UMTS to je v souladu s Přílohou č. 11/1.2003 pro
kmitočtové pásmo 27,5 – 29,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra  kmitočtový úsek označený jako „licence 2“,
tj. kmitočtový úsek 28,2205 – 28,2765 / 29,2285 – 29,2845 GHz.

d) Postup udělení třetí licence UMTS byl projednán ve vládě a vláda k němu přijala usnesení ze dne 15. prosince 2004
č. 1295. Bylo rozhodnuto udělit třetí licenci UMTS formou dvoustupňového výběrového řízení, obdobně, jako
u výběrového řízení v roce 2001, a nabídnout ji přednostně v prvním stupni výběrového řízení stávajícímu provozova-
teli GSM, který dosud takovouto licenci nevlastní. Druhý stupeň výběrového řízení pak bude otevřen k účasti všem
zájemcům vyhovujícím stanoveným požadavkům. Další základní principy výběrového řízení vycházející z citovaného
usnesení vlády jsou promítnuty do tohoto vyhlášení.

e) Obecná pravidla výběrového řízení jsou stanovena v zákoně o telekomunikacích a v souladu s § 19 odst. 4 zákona
o telekomunikacích platí pro výběrové řízení přiměřeně i ustanovení o obchodní veřejné soutěži podle zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

f) Předem vyhlášená pravidla výběrového řízení budou aplikována po celou dobu výběrového řízení, bez ohledu na pří-
padnou náhradu zákona o telekomunikacích zákonem o elektronických komunikacích, s výhradou formy rozhodnutí
přijatého na základě výsledků výběrového řízení.

g) Licence UMTS bude vydána po ukončení příslušného stupně výběrového řízení. V případě udělení licence UMTS
v rámci prvního stupně výběrového řízení Úřad od organizace druhého stupně výběrového řízení upustí a informuje
o tom na  úřední  desce a internetové stránce Úřadu.

h) V případě, že žádná žádost nevyhoví ani požadavkům stanoveným pro druhý stupeň výběrového řízení, Úřad licenci
UMTS neudělí.

2. První stupeň výběrového řízení
a) První stupeň výběrového řízení bude zahájen dnem uveřejnění tohoto vyhlášení na úřední desce Úřadu a na jeho inter-

netové stránce (www.ctu.cz), tj. dnem 13. ledna 2005. Text vyhlášení výběrového řízení bude rovněž uveřejněn v část-
ce 1/2005 Telekomunikačního věstníku, která bude vydána dne 24. ledna 2005.

b) V souladu s bodem 1 písm. d) bude  licence UMTS nabídnuta v prvním stupni výběrového řízení společnosti Oskar
Mobil a.s.

c) Udělení licence UMTS bude v prvním stupni výběrového řízení podmíněno úhradou licenčního poplatku ve výši dvě
miliardy Kč za právo využívat po celou dobu platnosti licence přidělené kmitočtové spektrum. Způsob a termín úhrady
licenčního poplatku bude stanoven smlouvou mezi Úřadem a provozovatelem UMTS uzavřenou podle § 269 odst. 2
obchodního zákoníku.
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d) Základní údaje o prvním stupni výběrového řízení, včetně podmínek udělení licence, budou stanoveny v Zadávací
dokumentaci prvního stupně výběrového řízení, která bude na Úřadě v odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb
k dispozici společnosti uvedené pod písm. b) dne 17. ledna 2005.

e) Základními podmínkami udělení licence UMTS v rámci prvního stupně výběrového řízení bude:
ea) předložení žádosti o telekomunikační licenci ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve

standardu UMTS podle § 18 zákona o telekomunikacích včetně doložení požadovaných údajů a dokladů,
eb) závazek uhradit jednorázový poplatek za právo využívat kmitočtové spektrum pro síť UMTS ve výši podle písm. c),
ec) splnění dalších podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci prvního stupně výběrového řízení podle písm. d).

f) Termín pro předložení žádosti o telekomunikační licenci podle písm. ea) a pro potvrzení souhlasu s úhradou licenčního
poplatku podle písm. c) a s dalšími podmínkami výběrového řízení podle písm. ec) je do 4. února 2005.

g) Po vyhodnocení splnění údajů uvedených pod písm. e) bude mezi Úřadem a společností Oskar Mobil a.s. uzavřena do
25. února 2005 smlouva podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku. Smlouva bude kromě povinnosti uhradit stanovený
licenční poplatek a termínu a způsobu úhrady tohoto poplatku obsahovat případně i další podmínky, za nichž je licence
UMTS udělována, včetně případných závazků obou stran a dalších nezbytných údajů, které nebudou promítnuty do
licence UMTS.

h) Uzavřením smlouvy podle písm. c) vzniká společnosti Oskar Mobil a.s. právo na udělení licence UMTS. Úřad do
28. února 2005 v tomto případě na úřední desce a internetové stránce Úřadu oznámí, že se od druhého stupně výběro-
vého řízení upouští.

i) V případě, že nebude udělena licence UMTS v rámci prvního stupně výběrového  řízení, přistoupí Úřad k realizaci
druhého stupně výběrového řízení, do něhož se budou moci přihlásit všechny právnické osoby splňující požadavky
uvedené v bodu 3 písm. b).

j) Nesplnění podmínek prvního stupně výběrového řízení nezbavuje společnost Oskar Mobil a.s. možnosti účastnit se
druhého stupně výběrového řízení, a to za rovných podmínek s ostatními účastníky tohoto stupně výběrového řízení.

3. Druhý stupeň výběrového řízení
a) Druhý stupeň výběrového řízení - aukce - bude zahájena výzvou k účasti v aukci, která bude uveřejněna na úřední desce

a internetové stránce Úřadu do 31. března 2005. Výzva k účasti v aukci bude obsahovat základní podmínky aukce
a požadavky na její  účastníky.

b) Aukce se budou  moci účastnit všechny právnické osoby s výjimkou stávajících držitelů licencí UMTS, které splňují
požadavky na žadatele o telekomunikační licenci podle § 14 až 17 zákona o telekomunikacích, splní i další požadavky
stanovené výzvou k aukci, zaplatí stanovený účastnický poplatek ve výši 100 000,- Kč a předloží žádost o telekomuni-
kační licenci ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS podle § 18 zákona
o telekomunikacích.

c) Účastníkem aukce se stanou právnické osoby podle písm. b) poté, co je Úřad uvědomí, že splnily všechny stanovené
podmínky pro účast v aukci a pro případné udělení licence UMTS.

d) V návaznosti na výzvu k účasti v aukci bude vydána jejím účastníkům splňujícím požadavky písm. b) a c) Zadávací
dokumentace druhého stupně výběrového řízení, obsahující způsob provedení a vyhodnocení aukce a další podmínky
udělení požadované telekomunikační licence.

e) S vítězem aukce bude uzavřena smlouva obdobná smlouvě podle bodu 2 písm. c).
4. Vydání rozhodnutí o udělení  licence UMTS

a) Licence UMTS bude vydána po ukončení a vyhodnocení stupně výběrového řízení, v jehož rámci bylo o udělení
licence UMTS rozhodnuto.

b) Licence UMTS bude obsahovat údaje stanovené v § 25 odst. 1 zákona o telekomunikacích. Z údajů charakteristických
pro síť UMTS bude v licenci UMTS zejména zakotveno:
ba) kmitočtové pásmo pro síť UMTS, případně i s možností jeho rozšíření v budoucnu v  souladu s kmitočtovými

možnostmi a mezinárodními plány,
bb) kmitočtové pásmo přidělené podle bodu 1 písm. c) pro pevnou infrastrukturu sítě UMTS,
bc) právo na přidělení národního směrového čísla typu DN v souladu s číslovacím plánem,
bd) termín zahájení poskytování služeb,
be) platnost licence na dobu dvaceti let s možností jejího prodloužení.

c) V případě, že výběrové řízení bude ukončeno  po nabytí účinnosti zákona o elektronických komunikacích, bude v případě
vydávání rozhodnutí postupováno v souladu s tímto zákonem.

5. Obecná ustanovení o výběrovém řízení
a) Za průběh výběrového řízení odpovídá Úřad.
b) Pro posouzení a hodnocení žádostí o udělení telekomunikačních licencí bude ustaven řídící výbor.
c) Úřad může v nezbytném případě v průběhu výběrového řízení uveřejněné podmínky výběrového řízení změnit a v případě,

že žádný z účastníků výběrového řízení nesplnil stanovené podmínky, nebo z jakýchkoliv jiných vážných důvodů,
výběrové řízení nebo jeho část úplně zrušit. Případné změny či zrušení výběrového řízení bude uveřejněno na úřední
desce Úřadu a na jeho internetové stránce. V případě již probíhajícího výběrového řízení budou změny či zrušení
výběrového řízení sděleny i všem jeho účastníkům.
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d) Úřad nenese finanční ani jiné závazky plynoucí ze změny podmínek výběrového řízení nebo ze zrušení části, případně
celého výběrového řízení.

6. Orientační harmonogram výběrového řízení
a) Vyhlášení výběrového řízení a zahájení jeho prvního stupně: 13. ledna 2005
b) Ukončení prvního stupně výběrového řízení a případné udělení licence UMTS v rámci prvního stupně: do konce února 2005
c) Zahájení druhého stupně výběrového řízení: březen 2005
d) Ukončení druhého stupně výběrového řízení a udělení licence UMTS v rámci druhého stupně výběrového řízení: červen 2005.

Ing. David Stádník, v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu

2. Vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování ve-
řejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz

Český telekomunikační úřad Praha 13. ledna 2005
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 29680/2004-610

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy vyhlašuje podle § 19 odst. 3 a 4 zákona
č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o telekomuni-
kacích“), výběrové řízení na udělení jedné telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní široko-
pásmové telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz (dále jen „síť v pásmu 872 MHz“). Kmitočtovým pásmem
872 MHz se rozumí úsek kmitočtového spektra 872 – 875,8 / 917 – 920,8 MHz.

Vyhlášení výběrového řízení navazuje na oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení, které bylo publikováno v částce 12/2004
Telekomunikačního věstníku. Zásady obsažené v tomto vyhlášení výběrového řízení budou dále rozpracovány v Zadávací
dokumentaci výběrového řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“), která bude sloužit zájemcům o účast ve výběrovém řízení
pro přípravu žádostí o udělení telekomunikační licence v rámci výběrového řízení (dále jen „žádosti“).

Za průběh výběrového řízení odpovídá Úřad, který v souladu s § 19 odst. 4 zákona o telekomunikacích stanoví k tomuto
účelu následující podmínky a postup výběrového řízení a způsob hodnocení žádostí:

1. Výchozí podmínky a cíle výběrového řízení
a) Přílohou č. 10/9.2004 pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz k plánu využití kmitočtového spektra (dále jen „Příloha

k PVKS“) je kmitočtové pásmo 872 MHz určeno pro telekomunikační sítě používající širokopásmové digitální techno-
logie uvedené v Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(04)06). Za podmínek stanovených v bodu 2.1 Přílohy k PVKS mají tyto
telekomunikační sítě charakter veřejných mobilních telekomunikačních sítí.

b) Cílem výběrového řízení je rozhodnout o provozovateli sítě v pásmu 872 MHz, která za podmínky efektivního využívání
kmitočtového spektra vytvoří konkurenci na trhu veřejných mobilních širokopásmových služeb pokud jde o rozsah pokrý-
vaného území, přenosovou kapacitu sítě a sortiment poskytovaných prostřednictvím sítě telekomunikačních služeb.

c) Síť v pásmu 872 MHz musí z hlediska použité technologie splňovat podmínky uvedené v Rozhodnutí CEPT/ECC/
DEC/(04)06) a v jeho příloze, tj. musí využívat technologií uvedených v tomto rozhodnutí nebo jejich ekvivalentů.
Ekvivalenty se rozumí technologie s obdobným využíváním kmitočtového spektra, tj. s obdobnou spektrální maskou,
které nezpůsobí vyšší úroveň rušení v sousedících úsecích spektra než technologie uvedené.

2. Předmět výběrového řízení
a) Předmětem výběrového řízení je udělení jedné telekomunikační licence ke zřizování a provozování sítě v pásmu 872 MHz.

Kmitočtové pásmo 872 MHz lze pro uvedenou síť plně využít, separační kmitočtové úseky bránící vzájemnému rušení sítě
v pásmu 872 MHz s radiokomunikačními službami v sousedících úsecích spektra leží vně kmitočtového pásma 872 MHz.

b) Telekomunikační licence bude vydána s působností na celé území České republiky. Podmínky využívání kmitočtového
pásma 872 MHz jsou v Příloze k PVKS. Lokality, kde jsou dosud v souladu s bodem 3.1.3 Přílohy k PVKS provozová-
ny necivilní prostředky a u nichž se z uvedeného důvodu vyžaduje kmitočtová koordinace s Ministerstvem obrany
a případně s jinými uživateli kmitočtového spektra, budou specifikovány spolu se zásadami této koordinace v Zadávací
dokumentaci a následně promítnuty do telekomunikační licence. Výsledky kmitočtové koordinace v jednotlivých loka-
litách a z toho vyplývající případné omezující podmínky provozování základnových stanic a účastnických terminálů
budou promítány do povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení a do příslušné generální licence, případně do
jiných dokumentů vydávaných na základě připravovaného zákona o elektronických komunikacích.

c) Síť v pásmu 872 MHz bude určena pro poskytování telekomunikační služby širokopásmového přenosu dat, a to zejmé-
na za účelem zprostředkování přístupu uživatelů k síti Internet.

3. Účast ve výběrovém řízení
Výběrového řízení se bude moci účastnit jakákoliv právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku, která splňuje pod-
mínky stanovené v § 14 odst. 2 zákona o telekomunikacích, zaplatí účastnický poplatek a převezme Zadávací dokumentaci
a předloží do výběrového řízení platnou žádost.
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4. Podmínky výběrového řízení
a) Výběrové řízení se vyhlašuje dnem zveřejnění tohoto vyhlášení na úřední desce a internetové stránce Úřadu

(www.ctu.cz), tj. dnem 13. ledna 2005. Text vyhlášení bude rovněž zveřejněn v částce 1/2005 Telekomunikačního
věstníku, která bude vydána dne 24. ledna 2005.

b) Obecná pravidla výběrového řízení jsou stanovena v § 19 až § 23 zákona o telekomunikacích. Specifická pravidla
výběrového řízení a jeho průběh jsou stanoveny v tomto vyhlášení a dále budou pro potřebu zájemců o účast ve
výběrovém řízení konkretizovány v Zadávací dokumentaci.

c) Do výběrového řízení se mohou přihlásit všichni zájemci vyhovující bodu 3 podáním žádosti Úřadu.
d) Pro posouzení a hodnocení žádostí předseda Úřadu ustaví podle § 20 zákona o telekomunikacích řídící výbor.
e) Základním předpokladem účasti ve výběrovém řízení je převzetí Zadávací dokumentace. Zadávací dokumentaci

bude možno převzít na Úřadě v odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb dne 19. ledna 2005 po předchozím
zaplacení účastnického poplatku ve výši 50 000 Kč podle písm. f) a g). Zadávací dokumentace poskytne zájemcům
o účast ve výběrovém řízení podrobnější informace o podmínkách výběrového řízení, o udělované telekomunikač-
ní licenci, o podmínkách provozování sítě v pásmu 872 MHz v ČR a o poskytování telekomunikačních služeb jejím
prostřednictvím. Zadávací dokumentace dále stanoví konkrétní požadavky na žádosti, zejména jejich požadovanou
formu, členění a rozsah, které budou závaznou podmínkou pro přijetí žádostí do výběrového řízení, a způsob vyhod-
nocení těchto žádostí.

f) Účastnický poplatek, jehož úhrada bude podmínkou pro vydání Zadávací dokumentace, je třeba zaplatit bankovním
převodem na účet Úřadu vedený u ČNB, pobočka Praha, číslo účtu 19-725001/0710, variabilní symbol 872.

g) Účastnický poplatek je třeba zaplatit nejpozději pět dní před datem přebírání Zadávací dokumentace a doklad o zaplacení
předložit při přebírání Zadávací dokumentace.

h) Zaplacený účastnický poplatek se při případné další neúčasti ve výběrovém řízení nebo při vyřazení žádosti z výběro-
vého řízení z důvodu neplatnosti žádosti nevrací. Předkladatel žádosti nemá v těchto případech nárok ani na kompen-
zaci jakýchkoliv jiných nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

i) Úřad může v nezbytném případě v průběhu výběrového řízení uveřejněné podmínky výběrového řízení změnit
a v případě, že žádný z účastníků výběrového řízení nesplnil stanovené podmínky, nebo z jakýchkoliv jiných vážných
důvodů, výběrové řízení nebo jeho část úplně zrušit. Případné změny či zrušení výběrového řízení bude uveřejněno na
úřední desce a internetové stránce Úřadu. V případě již probíhajícího výběrového řízení budou změny či zrušení
výběrového řízení sděleny i všem jeho účastníkům.

j) Úřad nenese finanční ani jiné závazky plynoucí ze změny podmínek výběrového řízení nebo ze zrušení části, případně
celého výběrového řízení.

5. Způsob hodnocení žádostí
a) Při předkládání žádostí do výběrového řízení, které proběhne dne 4. února 2005, bude za účasti notáře posuzováno,

zda předkladatel žádosti zaplatil účastnický poplatek v požadované výši a zda žádosti byly předloženy ve stanoveném
termínu a způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci. Žádosti, které nesplňují tyto požadavky, Úřad s příslušným
zdůvodněním od jejich předkladatelů nepřijme. V případě, že uvedené závady zjistí až v průběhu posuzování žádostí
řídící výbor, rozhodne Úřad o jejich případném vyřazení ihned po zjištění těchto závad.

b) Žádosti přijaté do výběrového řízení budou posuzovány a hodnoceny řídícím výborem v následujících dvou etapách:
ba) hodnocení žádostí z hlediska jejich platnosti,
bb) hodnocení žádostí podle stanovených kritérií.

c) Řídící výbor má právo od příslušného žadatele kdykoliv v průběhu výběrového řízení vyžadovat potřebná vysvětlení
k předloženým žádostem.

5.1 Hodnocení žádostí z hlediska jejich platnosti
Řídící výbor posoudí předložené žádosti z hlediska splnění základních podmínek stanovených na jejich předkladatele
v bodu 3 a na požadovanou formu, členění a rozsah těchto žádostí stanovené v Zadávací dokumentaci. Nevyhovující
žádosti navrhne Úřadu vyřadit z výběrového řízení.
Předložené žádosti budou v rámci této etapy posuzovány řídícím výborem z těchto hledisek:
a) splnění požadavků na složení statutárního orgánu žadatele (viz § 14 odst. 2 písm. a) a § 15 zákona o telekomunikacích),
b) splnění požadavků na prokázání finanční způsobilosti k vykonávání telekomunikační činnosti (viz § 14 odst. 2

písm. b) a § 17 zákona o telekomunikacích) a odborné způsobilosti (viz § 14 odst. 2 písm. c) a § 16 zákona
o telekomunikacích),

c) doložení požadovaných dokladů nezbytných k prokázání výše uvedených požadavků,
d) splnění požadavků na žádost stanovených v Zadávací dokumentaci.

5.2 Hodnocení platných žádostí podle stanovených kritérií
Žádosti, které byly přijaty do výběrového řízení podle bodu 5 písm. a) a nebyly vyřazeny z výběrového řízení v rámci
předchozí etapy výběrového řízení podle bodu 5.1, jsou platnými žádostmi, které postupují do další etapy výběrového
řízení, v níž budou posuzovány podle pořadí nejlepšího respektive nejpříznivějšího hodnocení následujících ukazatelů
s využitím metody nazývané „soutěž krásy“ („beauty contest“):
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a) předpoklady žadatele zajistit zahájení poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě v pásmu 872 MHz
nejpozději do 12 měsíců ode dne udělení telekomunikační licence.

b) tempo rozvoje sítě v pásmu 872 MHz v počtu základnových stanic uvedených do provozu v letech 2006, 2007 a 2008
a v dosaženém procentu pokrytí zejména v mimoměstských oblastech.

c) úroveň technického řešení sítě v pásmu 872 MHz s ohledem na přenosovou kapacitu sítě a efektivnost využívání
kmitočtového spektra.

d) rozsah a struktura nabídky poskytovaných telekomunikačních služeb z hlediska vytvoření konkurence na trhu veřej-
ných mobilních širokopásmových služeb.

Údaje uvedené v žádosti podle písm. b) budou promítnuty do telekomunikační licence jako závazné ukazatele.
6. Způsob hodnocení žádostí a stanovení jejich pořadí

a) Zásady hodnocení včetně váhového ohodnocení ukazatelů podle bodu 5.2 budou podrobněji uvedeny v Zadávací doku-
mentaci.

b) Každý člen řídícího výboru po seznámení se s obsahem všech platných žádostí individuálně ohodnotí tyto žádosti
z hlediska plnění jednotlivých ukazatelů uvedených v bodě 5.2.

c) Posuzování a následné bodové hodnocení všech žádostí se provádí podle jednotlivých ukazatelů. Po ukončení bodová-
ní se pro každou žádost a každý ukazatel v této žádosti sečte celkový počet bodů získaný od všech členů řídícího
výboru.

d) Pořadí žádostí ve výběrovém řízení je dáno počtem dosažených bodů - jako první se umístí žádost s nejvyšším počtem
bodů, jako poslední žádost s nejnižším počtem bodů.

7. Zpracování závěrečné zprávy
a) Bodové a slovní hodnocení platných žádostí jednotlivými členy výboru bude podkladem pro zpracování zprávy

o posouzení a hodnocení žádostí o udělení telekomunikační licence podle § 22 odst. 1 zákona o telekomunikacích.
Uvedená zpráva bude obsahovat přehled platných žádostí, jejich umístění v konečném pořadí a zdůvodnění hodnocení
žádostí, jejichž předkladatelům výbor navrhuje udělit telekomunikační licenci.

b) Do zprávy podle písm. a) bude umožněno nahlédnout všem předkladatelům žádostí, které byly ve výběrovém řízení
posuzovány a hodnoceny.

c) Na základě zprávy podle písm. a) Úřad rozhodne o výběru nejvhodnější žádosti, která nejlépe splňuje podmínky stano-
vené pro výběrové řízení. Předkladatel této žádosti bude vítězem výběrového řízení.

8. Udělení telekomunikační licence
a) Podmínkou udělení telekomunikační licence vítězi výběrového řízení podle bodu 7 písm. c) je úhrada licenčního po-

platku za právo dlouhodobě využívat kmitočtové pásmo 872 MHz. Licenční poplatek je stanoven ve výši 50 mil. Kč.
b) Pro potřebu úhrady licenčního poplatku podle písm. a) vítěz výběrového řízení, kterému vzniklo právo na udělení

telekomunikační licence a o udělení telekomunikační licence má i nadále zájem, uzavře s Úřadem smlouvu podle § 269
odst. 2 obchodního zákoníku. Smlouva bude obsahovat závazky obou stran včetně povinnosti uhradit stanovený licenč-
ní poplatek, termín a způsob úhrady tohoto poplatku, případně další podmínky týkající se provozování sítě v pásmu
872 MHz a poskytování jejím prostřednictvím telekomunikačních služeb, jakož i další nezbytné údaje.

c) Telekomunikační licence ke zřizování a provozování sítě v pásmu 872 MHz bude vydána s platností na 10 let.
9. Časový průběh výběrového řízení

a) Vyhlášení výběrového řízení dne 13. ledna 2005.
b) Úhrada účastnického poplatku podle bodu 4 písm. f) do 14. ledna 2005.
c) Přebírání Zadávací dokumentace dne 19. ledna 2005 v době od 09.00 do 12.00 hod. Termín bude potvrzen na interne-

tové stránce Úřadu.
d) Jednání Úřadu se zájemci o účast ve výběrovém řízení, kteří převzali Zadávací dokumentaci, s cílem vysvětlit jim

jednotlivá ustanovení Zadávací dokumentace a odpovědět na případné dotazy těchto zájemců - dne 31. ledna 2005.
Přednostně budou zodpovězeny dotazy zaslané písemně na internetovou stránku Úřadu alespoň pět dnů před konáním
jednání.

e) Předkládání žádostí dne 4. února 2005 na Úřadě.
f) Prezentace žádostí před řídícím výborem dne 15. února 2005.
g) Očekávaný termín vyhodnocení žádostí řídícím výborem - do 1. března 2005.
h) Očekávaný termín ukončení výběrového řízení, podepsání smlouvy mezi Úřadem a vítězem výběrového řízení a uděle-

ní telekomunikační licence - do 8. března 2005.

Termíny uvedené pod písm. d) - g) jsou pouze předběžné a budou upřesněny v Zadávací dokumentaci a průběžně na
internetové stránce Úřadu.

Ing. David Stádník, v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu
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3. Informace o uzavření smluv a dodatků ke smlouvám o propojení sítí, včetně základních  tech-
nických  a ekonomických podmínek propojení sítí

Český telekomunikační úřad podle § 40 odst. 6 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, informuje o uzavření smluv o propojení sítí a dodatků ke smlouvám o propojení sítí, včetně základ-
ních technických a ekonomických podmínek propojení sítí.

1. Smlouva o propojení telekomunikačních sítí uzavřená dne 12. 11. 2004 mezi společnostmi ČESKÉ RADIOKO-
MUNIKACE a.s. a SkyNet, a.s.
Všechny součásti obsahu smlouvy označily obě společnosti za obchodní tajemství.

2. Smlouva o propojení telekomunikačních sítí uzavřená dne 14. 12. 2004 mezi společnostmi Aliatel a.s. a TELE2 s.r.o.
Všechny součásti obsahu smlouvy označily obě společnosti za obchodní tajemství.

3. Dodatek č. 3 ze dne 1. 12. 2004 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 7. 7. 2003 mezi
společnostmi ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. a Oskar Mobil a.s.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.

4. Dodatek č. 12 ze dne 3. 12. 2004 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 10. 8. 1998 mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.

5. Dodatek č. 1 ze dne 3. 12. 2004 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 5. 9. 2003 mezi
společnostmi T-Mobile Czech Republic a.s. a TELE2 s.r.o.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.

6. Dodatek č. 1 ze dne 6. 12. 2004 ke Smlouvě o propojení uzavřené dne 12. 1. 2004 mezi společnostmi T-Systems
PragoNet, a.s. a Oskar Mobil a.s.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.

Smlouvy a dodatky smluv, které smluvní strany neoznačily jako obchodní tajemství podle § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, jsou k nahlédnutí u Českého telekomunikačního úřadu, v odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb,
Sokolovská 219, Praha 9, oddělení propojování - tel. 224 004 594, nebo v sekretariátu odboru – tel. 224 004 761.

ČTÚ č.j. 29141/2004-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

4. Informace o uzavřených smlouvách a dodatcích ke smlouvám o přístupu k síti, včetně základ-
ních  technických  a ekonomických podmínek přístupu k síti

ČTÚ vyzval společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. ke splnění povinnosti podle § 38 odst. 1 b) zákona č. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o telekomunikacích“).

Na základě dodaných materiálů ČTÚ podle § 40 odst. 6 zákona o telekomunikacích informuje o uzavření smluv o přístupu
k síti a dodatků ke smlouvám o přístupu k síti, včetně základních technických a ekonomických podmínek přístupu k síti, které
společnost ČESKÝ TELECOM, a.s.  uzavřela.

1. Smlouva o přístupu k telekomunikační síti ČESKÉHO TELECOMU, a.s. uzavřená dne 15. 7. 2001 mezi společ-
nostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a Contactel s.r.o.

2. Smlouva o přístupu k telekomunikační síti ČESKÉHO TELECOMU, a.s. uzavřená dne 18. 1. 2001, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 7. 1. 2002 mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a TISCALI Telekomunikace Česká
republika s.r.o.

3. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 9. 12. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2003, ve znění dodatku č. 2 ze dne 16. 1. 2004, mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a Aliatel a.s.

4. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 29. 9. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2003, ve znění dodatku č. 2 ze dne 15. 12. 2003, ve znění
dodatku č. 3 ze dne 31. 8. 2004, mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a  BroadNet Czech, a.s.

5. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband ze
dne 26. 11. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 2. 2004, mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a  BT Limited,
organizační složka.

6. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 10. 9. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 9. 2003, ve znění dodatku č. 2 ze dne 22. 12. 2003, mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a Contactel s.r.o.

7. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 3. 10. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2003, ve znění dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2003,  mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a Czech On Line, a.s.
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8. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 30. 10. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2003, ve znění dodatku č. 2 ze dne 22. 12. 2003, ve znění
dodatku č. 3 ze dne 10. 9. 2004, mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.

9. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 6. 8. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 12. 2003, ve znění dodatku č. 2 ze dne 9. 12. 2003, ve znění
dodatku č. 3 ze dne 10. 9. 2004, mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a Český bezdrát, s.r.o.

10. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 10. 9. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2003, ve znění dodatku č. 2 ze dne 22. 12. 2003, ve znění
dodatku č. 3 ze dne 31. 8. 2004, mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a Dial Telecom, s.r.o.

11. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 10. 9. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 1. 2004, ve znění dodatku č. 2 ze dne 31. 8. 2004, mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a ETEL s.r.o.

12. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 30. 10. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2003, ve znění dodatku č. 2 ze dne 22. 12. 2003, mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a EuroWeb Czech Republic, spol s.r.o.

13. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 30. 10. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2003, ve znění dodatku č. 2 ze dne 11. 2. 2004, mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a Faster CZ, s.r.o.

14. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 30. 10. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2003, ve znění dodatku č. 2 ze dne 31. 8. 2004, mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a GTS CZECH, a.s.

15. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 19. 11. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 1. 2004, ve znění dodatku č. 2 ze dne 14. 1. 2004, mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a INTERNET CZ, a.s.

16. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband ze
dne 11. 11. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2003, mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a InWay, a.s.

17. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 17. 9. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2003, ve znění dodatku č. 2 ze dne 9. 12. 2003, ve znění
dodatku č. 3 ze dne 10. 9. 2004, mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a IPEX a.s.

18. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 10. 9. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2003, ve znění dodatku č. 2 ze dne 22. 12. 2003, ve znění
dodatku č. 3 ze dne 3. 8. 2004, mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a MGI.CZ, s.r.o.

19. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 26. 1. 2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 1. 2004, ve znění dodatku č. 2 ze dne 10. 9. 2004, mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a ha-vel internet s.r.o.

20. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 10. 9. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2003, ve znění dodatku č. 2 ze dne 9. 12. 2003, mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a NETWAY.CZ, s.r.o.

21. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 29. 9. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 2. 2004, ve znění dodatku č. 2 ze dne 11. 2. 2004, mezi společ-
nostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a NEXTRA Czech Republic s.r.o.

22. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband ze
dne 29. 9. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 1. 2004, mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a PODA s.r.o.

23. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 29. 9. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2003, ve znění dodatku č. 2 ze dne 15. 12. 2003, mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a SkyNet, a.s.

24. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 10. 9. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 3. 2004, ve znění dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2004, mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a TELTECH COM, a.s.

25. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 10. 10. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 10. 2003, ve znění dodatku č. 2 ze dne 10. 10. 2003, ve znění
dodatku č. 3 ze dne 16. 1. 2004, ve znění dodatku č. 4 ze dne 16. 1. 2004, ve znění dodatku č. 5 ze dne 1. 9. 2004,
mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o.

26. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 26. 11. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 1. 2004, ve znění dodatku č. 2 ze dne 16. 1. 2004, mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a T-Systems PragoNet, a.s.
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27. Smlouva o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. využívající technologie Broadband
ze dne 11. 11. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2003, ve znění dodatku č. 2 ze dne 22. 12. 2003, mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a WIA, s.r.o.

28. Smlouva o přístupu k síti na poskytování a používání služeb se zvláštním tarifem ze dne 31. 12. 2001, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2002, ve znění dodatku č. 2 ze dne 4. 3. 2002, ve znění dodatku č. 3 ze dne 8. 4. 2002, ve
znění dodatku č. 4 ze dne 31. 10. 2003, mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a ANNONCE, k.s.

29. Smlouva o přístupu k síti na poskytování a používání služeb se zvláštním tarifem ze dne 31. 12. 2001, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 8. 4. 2002, ve znění dodatku č. 2 ze dne 30. 5. 2002, ve znění dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2003,
ve znění dodatku č. 3 ze dne 8. 3. 2004, mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a Advanced Telecom Services
Praha, spol. s r.o.

30. Smlouva o přístupu k síti na poskytování a používání služeb se zvláštním tarifem ze dne 31. 12. 2001, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 8. 4. 2002, ve znění dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2003, ve znění dodatku č. 3 ze dne 22. 7. 2003,
mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a HALOTEL, s.r.o.

31. Smlouva o přístupu k síti na poskytování a používání služeb se zvláštním tarifem ze dne 15. 2. 2002, ve znění dodatku
č. 1 ze dne 8. 4. 2002, ve znění dodatku č. 2 ze dne 22. 7. 2002, ve znění dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2003, ve znění
dodatku č. 3 ze dne 8. 3. 2004, mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a Communication Solution s.r.o.

Všechny součásti obsahu uvedených smluv a jejich dodatků označily společnosti (smluvní strany) za obchodní tajemství.
Smlouvy a dodatky smluv, které smluvní strany neoznačily jako obchodní tajemství podle § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Sb.,

obchodního zákoníku, jsou k nahlédnutí u Českého telekomunikačního úřadu, v odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb,
Sokolovská 219, Praha 9, oddělení propojování - tel. 224 004 594, nebo v sekretariátu odboru - tel. 224 004 761.

ČTÚ č.j. 29142 /2004-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

5. Seznam osvědčení o registraci poskytování telekomunikačních služeb podle generální licence -
pokračování

Plné znění pokračování seznamu osvědčení o registraci je uvedeno v příloze tohoto věstníku.

ČTÚ č.j. 29654/2004-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

6. Seznam platných rozhodnutí o udělení telekomunikační licence - pokračování

Poř. Obchodní jméno Telekomu- Datum zahájení Vlastník veřejné  Číslo jednací
 čís. nikační provozování sítě Územní telekomunikační sítě  Poskytovatel Datum vydání Platnost

Adresa sídla činnost Datum zahájení rozsah  služeb licence licence
*) poskytování Provozovatel veřejné Datum nabytí

IČO služeb telekomunikační sítě právní moci

 267 25738/2004-610
Oskar Mobil a.s.

Praha 10, 25.11.2004
Vinohradská 167 D
IČO 25 78 80 01 25.11.2004

(změna č. 2)
   Tato změna č. 2 k licenci č. j. 5379/2002-610, ve znění změny č. 1 č. j. 26160/2004-610 ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu GSM,
změnila text této licence. Ostatní ustanovení telekomunikační licence č. j. 5379/2002-610, ve znění změny č. 1 č. j. 26160/2004-610, zůstávají beze změny.

 268 25498/2004-610
BroadNet Czech, a.s. Celé území BroadNet Czech, a.s. 20 let

Praha 3, do 26.11.2005 ČR Praha 3, Koněvova 2747/99 25.11.2004
Koněvova 2747/99 B
IČO 26 20 12 24 26.11.2004

*) A = zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě
B = poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě
C = poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační sítě
D = změna licence

ČTÚ č.j. 29655/2004-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb
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7. Telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné
telekomunikační sítě společnosti BroadNet Czech, a.s.

Český telekomunikační úřad Praha 25. listopadu 2004
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 25 498/2004-610

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle
§ 102 odst. 1, § 14 odst. 1 písm. b) a násl. zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě žádosti ze dne 13. října 2004, toto rozhodnutí o udělení

TELEKOMUNIKAČNÍ  LICENCE
k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě

společnosti BroadNet Czech, a.s.
se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99, PSČ 130 00
identifikační číslo 26 20 12 24
(dále jen „držitel telekomunikační licence“)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:

A. DRUH A ROZSAH  VEŘEJNÉ TELEFONNÍ SLUŽBY
1. Držitel telekomunikační licence je oprávněn poskytovat veřejnou telefonní službu v rámci všech telefonních obvodů na

území České republiky, národní a mezinárodní veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomuni-
kační sítě včetně zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými opráv-
něnými poskytovateli telekomunikačních služeb (dále jen „služba“).

B. ÚZEMNÍ  VYMEZENÍ  SLUŽBY
2. Držitel telekomunikační licence je oprávněn poskytovat službu na celém území České republiky a uzavírat dohody se

zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České repub-
liky a z České republiky do jiných států.

C. ZAJIŠTĚNÍ  DOSTUPNOSTI  SLUŽBY
3. Držitel telekomunikační licence je povinen vést seznam požadavků na zřízení telefonních účastnických stanic a jejich

připojení k veřejné telekomunikační síti. V seznamu musí být odlišeny požadavky na nové telefonní účastnické stanice
a nová připojení k telefonní síti od požadavků na změny nebo přeložení telefonní účastnické stanice nebo koncového
bodu telefonní sítě. Seznam musí být dále členěn v časové posloupnosti a podle telekomunikačních obvodů a jejich
částí, v nichž držitel telekomunikační licence poskytuje telefonní službu. Držitel telekomunikační licence je povinen
umožnit Úřadu kontrolu těchto seznamů.

D. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
4. Držitel telekomunikační licence je povinen:

a) řídit se při poskytování služby příslušnými právními předpisy, vydanými generálními licencemi, cenovými rozhod-
nutími Úřadu, opatřeními a předběžnými opatření Úřadu, číslovacími a síťovými plány, plánem přidělení kmitočto-
vých pásem (národní kmitočtová tabulka) a plánem využití kmitočtového spektra, normami ČSN, a to i těmi, které
byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání telekomunikační licence,

b) vykonávat službu v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI.
5. Držitel telekomunikační licence, jako poskytovatel mezinárodních telekomunikačních služeb podle bodu 1, má právo,

v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie, na přiznání statutu „Uznaný provozovatel“
(Recognized Operating Agency).

6. Držitel telekomunikační licence je povinen vytvořit systém sledování, evidence a kontroly ukazatelů kvality poskytová-
ní služby podle vyhlášky č. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb posky-
tovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence (dále „vyhlášky“). Za tím účelem:
a) předložit do 60 dnů ode dne účinnosti telekomunikační licence ke schválení Úřadu návrh metodiky systému eviden-

ce a  kontroly ukazatelů kvality,
b) do 90 dnů od schválení metodiky vyhodnocovat v plném rozsahu zjištěné ukazatele kvality služby,
c) předkládat Úřadu k 31. březnu každého roku vyhodnocení zjištěných hodnot ukazatelů kvality služeb za uplynulý

kalendářní rok podle metodiky schválené Úřadem,
d) zajistit dodržování parametrů kvality služby stanovených vyhláškou.

7. Při zajišťování bezpečnosti státu v souvislosti s poskytováním služby na území, pro něž byl vyhlášen  krizový stav, je
držitel telekomunikační licence povinen:
a) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospo-

dářských opatření pro krizové stavy,
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b) v období přípravy na krizové stavy a v průběhu jejich řešení poskytovat na vyžádání Úřadu informace o přijímaných
opatřeních, včetně návrhů opatření potřebných pro rozhodování tohoto orgánu,

c) poskytovat službu tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro
potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů a záchranných sborů
a právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu.

8. Držitel telekomunikační licence je povinen zajišťovat přenos tísňového volání podle opatření Úřadu, zveřejněného
v Telekomunikačním věstníku.

9. Držitel telekomunikační licence je povinen Úřadu písemně oznámit neprodleně datum zahájení nebo ukončení posky-
tování služby.

E. DATUM  ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ  SLUŽBY
10. Datum zahájení poskytování služby podle této licence je do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci této licence.

F. DOBA  PLATNOSTI  TELEKOMUNIKAČNÍ  LICENCE
11. Telekomunikační licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.

ODŮVODNĚNÍ
Společnost BroadNet Czech, a.s. požádala dne 13. října 2004 o udělení telekomunikační licence k poskytování veřejné

telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě a přidělení čísel. Společnost BroadNet Czech, a.s. dolo-
žila uvedenou žádost výpisem z obchodního rejstříku, výpisem z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu, doklady
prokazujícími finanční a odbornou způsobilost k požadované telekomunikační činnosti, dokladem o technickém, organizač-
ním a personálním zabezpečení požadované činnosti a všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejné telefonní služby.

Správní poplatek za vydání telekomunikační licence ve výši 100 000,- Kč byl uhrazen převodem na příjmový účet Úřadu
č. 3711-725001/0710 u ČNB, pobočka Praha, a byl připsán ve prospěch tohoto účtu dne 16. listopadu 2004.

Společnost BroadNet Czech, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikační licence a žádosti
uvedené společnosti bylo vyhověno v plném rozsahu.

Žádosti o přidělení čísel jsou řešeny samostatně č.j. 25 734/2004-610, č.j 25 735/2004-610, č.j. 25 736/2004-610 a č.j. 25 737/2004-610.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k předsedovi Českého telekomunikačního úřadu do 15 dnů ode dne doručení.

Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Českého telekomunikačního
úřadu, odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, 225 02
Praha 025.

Ing. Marek Ebert, v. r.
ředitel odboru

regulace telekomunikačních sítí a služeb

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. 11. 2004.

8. Seznam osvědčení o registraci podle generální licence č. GL-24/T/2000 vydané ke zřizování
a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření
televizních nebo rozhlasových signálů po vedení - pokračování

Plné znění seznamu osvědčení o registraci je uvedeno v příloze tohoto věstníku.

ČTÚ č.j. 30729/2004-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb
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Zasílá: Česká pošta s.p., o.z. Přeprava. Podávání zásilek povoleno Českou poštou s.p., o.z. Přeprava č.j. 72/96 ze dne
5.1.1996. Informace o předplatném a objednávky přijímá redakce NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 224 749, fax: 224 219 547.
Nevyžádané příspěvky nevracíme. ISSN 0862-724X.


