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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. NORMATIVNÍ ČÁST

26. Cenové rozhodnutí č. 01/PROP/2005

Český telekomunikační úřad Praha 24. února 2005
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 7300/2005-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 6, v souladu s § 95 bodem 7 písm. b)
zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 2b odst. 2
zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává

cenové rozhodnutí

č. 01/PROP/2005,
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kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí1) pro zprostředkování přístupu ke služ-
bám virtuálních volacích karet2), a to z veřejných mobilních telekomunikačních sítí.

Článek 1

(1) Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí (dále jen „pevné VTS“)
a veřejných mobilních telekomunikačních sítí (dále jen „mobilní VTS“) pro zprostředkování přístupu ke službám virtuál-
ních volacích karet.

(2) Pro účely tohoto rozhodnutí se cenou za propojení rozumí cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel pevné nebo
mobilní VTS, který poskytuje službu virtuálních volacích karet nebo který je ve smluvním vztahu s poskytovatelem
služby virtuálních volacích karet (tzn. pevná VTS nebo mobilní VTS, do které je volání směrováno - VTS1), provozo-
vateli mobilní VTS, ve které bylo volání na službu virtuálních volacích karet započato (VTS2).

Článek  2
Způsob výpočtu ceny za propojení

(1) Pro účely stanovení ceny za propojení pro zprostředkování přístupu ke službám virtuálních volacích karet (dále jen
„ceny za propojení“) se vychází z předpokladu, že přístup ke službě virtuálních volacích karet je analogický službě
koncového volání do veřejných telekomunikačních sítí (dále jen „VTS“), tzn. běžnému  telefonnímu hovoru.

(2) Základem výpočtu ceny za propojení je cena za propojení za ukončení volání v mobilní VTS stanovená v platném
cenovém rozhodnutí.

(3) Cena za propojení se stanoví podle následujícího vzorce:
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= cena za propojení z mobilní sítě v Kč/min,
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= cena za propojení veřejných telekomunikačních sítí v Kč/min, stanovená platným cenovým rozhodnutím, kte-

rým se stanoví cena za propojení za ukončení volání v mobilní VTS,
N
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= náklady na vyúčtování mezi operátory (billing) ve výši 0,02 Kč/min.

Článek 3
Určené podmínky

(1) Při uplatňování cen za propojení platí zásada reciprocity pouze mezi mobilními VTS.
(2) Propojení pro zprostředkování přístupu ke službě virtuálních volacích karet musí být zajištěno provozovatelem VTS2

za stejných podmínek, zejména cenových, a ve stejné kvalitě, jaké je poskytováno pro služby vlastní nebo svých orga-
nizačních složek.

(3) Cenu za zřízení a pronájem propojovacích telekomunikačních okruhů lze uplatnit samostatně.
(4) Cenu za sestavení volání nelze uplatnit.

Článek 4
Účinnost

Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 15. března 2005.

Ing. David Stádník, v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu

1) § 37 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb.
2) Podle Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí uveřejněného v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 2 Číslovacího

plánu veřejných telefonních sítí uveřejněné v částce 10/2003 Telekomunikačního věstníku, se jedná o služby s přístupovým kódem 82Y (služby
virtuálních volacích karet).

B. INFORMATIVNÍ ČÁST

27. 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. 9713/2005-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb
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28. 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. 9492/2005-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

29. 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

272 OVANET a.s. 6379/2005-610
Hájkova 1100/13, D 31.1.2005

702 00 Ostrava, Přívoz Dosud nenabylo
IČO 25 85 75 68 právní moci

(změna č. 2)

   Tato změna č. 2 k licenci č.j. 508104/2000-610 změnila adresu sídla společnosti na Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava, Přívoz. Změna, doložená výpisem z obchodního rejstříku
č. 43015/2004, byla provedena na žádost držitele licence. Tato změna č. 2 také mění textovou část licence č.j. 508104/2000-610.

273 MAXPROGRES, s.r.o. 30582/2004-610
Traťová 1, 619 00 Brno, B do 5.3.2005 Celé území MAXPROGRES, s.r.o. 1.2.2005 20 let

okres Brno-město ČR Traťová 1, 619 00 Brno, 19.2.2005
IČO 25 30 71 26 okres Brno-město

274 GTS CZECH, a.s. 5684/2005-610
Hvězdova 1073/33, C do 21.2.2006 Celé území GTS CZECH, a.s. 17.2.2005 20 let

140 21 Praha 4 ČR Hvězdova 1073/33, 21.2.2005
IČO 63 99 95 01 140 21 Praha 4

275 UPC Česká republika, a.s. 30458/2004-610
Závišova 5, B 21.2.2005

140 00 Praha 4 19.2.2005
IČO 00 56 22 62

*) 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. 9491/2005-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

30. Změna č. 1 telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě
společnosti Kabelová televize Karviná, a.s.

Český telekomunikační úřad Praha 5. ledna 2005
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 30 164/2004-610

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. a) vydává podle § 102 odst. 1
a § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na
základě oznámení ze dne 29. října 2004, žádosti ze dne 14. prosince 2004 a doplnění dne 3. ledna 2005, toto rozhodnutí o

změně č. 1

telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě č.j. 22 207/2004-610 ze dne
29. září 2004

společnosti Kabelová televize Karviná, a.s. se sídlem Karviná, Mizerov, Těreškovové 2233/28, PSČ 734 01, dříve Praha 1,
Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 25 87 83 10.

Tímto rozhodnutím se mění vydaná telekomunikační licence takto:
V údaji o sídle držitele telekomunikační licence se text „Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00“ nahrazuje textem:

„Karviná, Mizerov, Těreškovové 2233/28, PSČ 734 01“.
Ostatní ustanovení telekomunikační licence č.j. 22 207/2004-610 ze dne 29. září 2004 zůstávají beze změny.

ODŮVODNĚNÍ
Oznámením ze dne 29. října 2004 a žádostí ze dne 14. prosince 2004, doplněné dne 3. ledna 2005, společnost Kabelová

televize Karviná, a.s. požádala o změnu vydané telekomunikační licence č.j. 22 207/2004-610 v údaji o sídle držitele teleko-
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munikační licence. Svoji žádost doložila společnost výpisem z obchodního rejstříku, číslo 43083/2004 z 7. prosince 2004.
Na základě předložených dokladů byla provedena změna telekomunikační licence č.j. 22 207/2004-610 ze dne 29. září 2004
v údaji o sídle společnosti Kabelová televize Karviná, a.s.

Společnost Kabelová televize Karviná, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem a z uvedených důvodů rozhodl správní
orgán, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

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 25. 1. 2005.

31. Oznámení o neplatnosti průkazu zaměstnance č. 753

Český telekomunikační úřad sděluje, že průkaz zaměstnance č. 753, znějící na jméno Jiří Hořínek, je neplatný.
Používání průkazu zaměstnance č. 753 sdělte Českému telekomunikačnímu úřadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025.

ČTÚ 7172/04-604
odbor krizového řízení
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