Český telekomunikační úřad

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK
18. říjen 2004

Cena Kč 52

Ročník 2004

Částka 10

O B S A H:
ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. Normativní část
182. Změna č. 2 generální licence č. GL - 1/R/2000, ve znění Změny č. 1
B. Informativní část
183. Seznam osvědčení o registraci poskytování telekomunikačních služeb podle generální licence - pokračování
184. Seznam platných rozhodnutí o udělení telekomunikační licence - pokračování
185. Telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné pevné telekomunikační sítě společnosti Unient Communications, a.s.
186. Telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační
sítě společnosti Unient Communications, a.s.
187. Změna č. 1 telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné pevné telekomunikační sítě č.j. 35 086/2001-610
ze dne 28. prosince 2001
188. Informace o uzavření smluv a dodatků ke smlouvám o propojení sítí, včetně základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí
C. Diskusní část
189. Návrh Přílohy č. 23/_.2004 pro kmitočtové pásmo 59-105 GHz k plánu využití kmitočtového spektra

ODDÍL

PRÁVNÍCH SUBJEKTŮ

190. Dodatek č. 9 ze dne 22. 9. 2004, kterým se mění a doplňuje Ceník vnitrostátních telekomunikačních služeb
191. Návrh Smlouvy včetně jejího dodatku a Všeobecné podmínky pro poskytování služeb euroISDN
192. Informace o připravované změně Referenční nabídky přístupu k infrastruktuře sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.
využívající technologie Broadband
193. Referenční nabídka zpřístupnění metalického účastnického vedení
194. Nabídka služby kolokace

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. NORMATIVNÍ ČÁST
182. Změna č. 2 generální licence č. GL - 1/R/2000, ve znění Změny č. 1
Český telekomunikační úřad vydává Změnu č. 2 generální licence č. GL - 1/R/2000, k provozování pozemních pohyblivých vysílacích rádiových zařízení veřejných mobilních telekomunikačních sítí GSM 900 a GSM 1800, která slouží k odbavo-
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vání telekomunikačního provozu, jejíž návrh byl zveřejněn v částce 8/2004 Telekomunikačního věstníku k veřejné diskusi a ke
kterému ve lhůtě 30 dnů Český telekomunikační úřad neobdržel žádné připomínky.
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 23. 9. 2004
Č.j. 19151/2004-613

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona č. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, vydává podle § 49 odst. 1 tohoto zákona rozhodnutí o

změně č. 2 generální licence č. GL - 1/R/2000,
kterou se mění generální licence č. GL - 1/R/2000 k provozování pozemních pohyblivých vysílacích rádiových zařízení veřejných mobilních telekomunikačních sítí GSM 900 a GSM 1800, která slouží k odbavování telekomunikačního provozu, ve
znění Změny č. 1, takto:
V čl. 2 písm. a) zní:
„a) GSM 900 v pásmech 880-915 MHz / 925-960 MHz s duplexním odstupem 45 MHz a kanálovou roztečí 200 kHz,“.
Rozhodnutí o Změně č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Telekomunikačním věstníku.
Ing. David Stádník v.r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

B. INFORMATIVNÍ ČÁST
183. 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. 23566/2004-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

184. Seznam platných rozhodnutí o udělení telekomunikační licence - pokračování
*)

Poř.
čís.

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
Obchodní jméno
Adresa sídla

Telekomunikační
činnost
*)

IČO

Datum zahájení
provozování sítě
Datum zahájení
poskytování
služeb

252

Územní
rozsah

Vlastník veřejné
telekomunikační sítě

Poskytovatel
služeb

Provozovatel veřejné
telekomunikační sítě
BroadNet Czech, a.s.
viz poznámka Praha 3, Koněvova 2747/99

Číslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí

Platnost
licence

právní moci
21253/2004-610

BroadNet Czech, a.s.
do 2.9.2004
10 let
Praha 3,
30.8.2004
Koněvova 2747/99
A
BroadNet Czech, a.s.
IČO 26 20 12 24
Praha 3, Koněvova 2747/99
30.8.2004
Tuto telekomunikační licenci ke zřizování a provozování veřejné pevné telekomunikační sítě ČTÚ vydává na základě žádosti a výsledků výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy.
253

7520/04-610/III.
MobilKom, a.s.
Praha 2,
Londýnská 575/48
IČO 48 17 10 00

31.8.2004
Dosud nenabylo
právní moci

A

254

7521/04-610/V.
KonekTel, a.s.
Pardubice, Pražská 152
IČO 15 05 11 45

31.8.2004
Dosud nenabylo
právní moci

A

255
Unient Communications,
a.s.
Praha 5, Barrandovská 60
IČO 63 07 81 71

do 25.10.2004
A

do 25.10.2004

Unient Communications, a.s.
Celé území Praha 5, Barrandovská 60 Unient Communications, a.s.
ČR
Praha 5, Barrandovská 60
Unient Communications, a.s.
Praha 5, Barrandovská 60

19519/2004-610
20 let
7.9.2004
25.9.2004

Částka 10
Poř.
čís.

Obchodní jméno
Adresa sídla

Telekomunikační
činnost
*)

IČO

Datum zahájení
provozování sítě
Datum zahájení
poskytování
služeb

Územní
rozsah

do 25.10.2004
B

do 25.10.2004

Vlastník veřejné
telekomunikační sítě

Poskytovatel
služeb

Provozovatel veřejné
telekomunikační sítě

256
Unient Communications,
a.s.
Praha 5, Barrandovská 60
IČO 63 07 81 71
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Celé území
ČR

Unient Communications, a.s.
Praha 5, Barrandovská 60 Unient Communications, a.s.
Praha 5, Barrandovská 60
Unient Communications, a.s.
Praha 5, Barrandovská 60

Číslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí
právní moci

Platnost
licence

22420/2004-610
20 let
7.9.2004
25.9.2004

ČTÚ č. j. 23567/2004-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

185. Telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné pevné telekomunikační sítě společnosti Unient Communications, a.s.
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 7. září 2004
Č.j.: 19 519/2004-610

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. a) 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 9. července 2004, doplněné dne 30. července 2004,
4. srpna 2004, 17. srpna 2004 a 23. srpna 2004, toto rozhodnutí o udělení

TELEKOMUNIKAČNÍ LICENCE
ke zřizování a provozování veřejné pevné telekomunikační sítě
společnosti
Unient Communications, a.s.
se sídlem
Praha 5, Barrandovská 60, PSČ 152 00
identifikační číslo 63 07 81 71
(dále jen „držitel telekomunikační licence“)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
A.
1.
2.
3.

DRUH A ROZSAH VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
Držitel telekomunikační licence je oprávněn zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť (dále jen „telekomunikační síť“), jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky.
Propojení s telekomunikačními sítěmi jiných provozovatelů se uskutečňuje v technicky způsobilých místech telekomunikační sítě, smluvně dohodnutých s oprávněnými provozovateli telekomunikačních sítí.
Držitel telekomunikační licence je oprávněn uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů
pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do
jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky.

B.
4.

TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K ZAJIŠTĚNÍ INTEGRITY VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
Držitel telekomunikační licence je povinen:
a) řídit se při zřizování a provozování telekomunikační sítě podle bodu 1 příslušnými právními předpisy, vydanými
generálními licencemi, cenovými rozhodnutími Úřadu, opatřeními a předběžnými opatřeními Úřadu, číslovacími
a síťovými plány, plánem přidělení kmitočtových 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 této telekomunikační
licence,
b) zřizovat a provozovat telekomunikační síť podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI,
c) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé
nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem.

C.
5.

JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
Držitel telekomunikační licence jako provozovatel veřejné telekomunikační sítě podle bodu 1 má právo, v souladu
s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie, na přiznání statutu „Uznaný provozovatel“ (Recognized
Operating Agency).
Při zajišťování bezpečnosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikačních činností 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 hospodářských opatření pro krizové stavy,

6.
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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) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť 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, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem,
plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu.
Držitel telekomunikační licence je povinen zajišťovat přenos tísňového volání podle opatření Úřadu, zveřejněného
v Telekomunikačním věstníku.
Držitel telekomunikační licence je povinen Úřadu písemně oznámit neprodleně datum zahájení nebo ukončení zřizování
a provozování telekomunikační sítě.
DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
Datum zahájení provozování telekomunikační sítě podle této telekomunikační licence je do 1 měsíce ode dne nabytí právní
moci této licence.

E. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAČNÍ LICENCE
10. Tato telekomunikační licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím udělení.
ODŮVODNĚNÍ
Společnost Unient Communications, a.s. požádala dne 12. července 2004 žádostí ze dne 9. července 2004 o udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě a k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě. Uvedenou žádost společnost doplnila dne 30. července 2004, 4. srpna 2004,
17. srpna 2004 a 23. srpna 2004. Společnost Unient Communications, a.s. doložila uvedenou žádost výpisem z obchodního
rejstříku, výpisem z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanční a odbornou způsobilost k požadované telekomunikační činnosti a dokladem o technickém, organizačním a personálním zabezpečení požadované činnosti.
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 31. srpna 2004.
Společnost Unient Communications, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikační licence a žádosti
uvedené společnosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
Žádost o udělení telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě je řešena samostatně pod č.j. 22 420/2004-610.
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 25. 9. 2004.

186. Telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné
telekomunikační sítě společnosti Unient Communications, a.s.
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 7. září 2004
Č.j.: 22 420/2004-610

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 9. července 2004, doplněné dne 30. července 2004,
4. srpna 2004, 17. srpna 2004 a 23. srpna 2004, toto rozhodnutí o udělení

TELEKOMUNIKAČNÍ LICENCE
k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě
společnosti
se sídlem
identifikační číslo

Unient Communications, a.s.
Praha 5, Barrandovská 60, PSČ 152 00
63 07 81 71
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(dále jen „držitel telekomunikační licence“)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
A.
1.

DRUH A ROZSAH VEŘEJNÉ TELEFONNÍ SLUŽBY
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 telekomunikační
sítě včetně zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými
poskytovateli telekomunikačních služeb (dále jen „služba“).

B.
2.

ÚZEMNÍ VYMEZENÍ SLUŽBY
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 republiky
a z České republiky do jiných států.

C.
3.

ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SLUŽBY
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.
4.

JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
Držitel telekomunikační licence je povinen:
a) řídit se při poskytování služby příslušnými právními předpisy, vydanými generálními licencemi, cenovými rozhodnutími Úřadu, opatřeními a předběžnými opatřeními Úřadu, číslovacími a síťovými plány, plánem přidělení kmitočtových 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.
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).
Držitel telekomunikační licence je povinen vytvořit systém sledování, evidence a kontroly ukazatelů kvality poskytování
služby podle vyhlášky č. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných 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 evidence
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.
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 hospodářských opatření pro krizové stavy,
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.
Držitel telekomunikační licence je povinen zajišťovat přenos tísňového volání podle opatření Úřadu, zveřejněného
v Telekomunikačním věstníku.
Držitel telekomunikační licence je povinen Úřadu písemně oznámit neprodleně datum zahájení nebo ukončení poskytování služby.

5.

6.

7.

8.
9.

E. DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
10. Datum zahájení poskytování služby podle této licence je do 1 měsíce 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.
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ODŮVODNĚNÍ
Společnost Unient Communications, a.s. požádala dne 12. července 2004 žádostí ze dne 9. července 2004 o udělení telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě a licence ke zřizování
a provozování veřejné telekomunikační sítě. Uvedenou žádost společnost doplnila dne 30. července 2004, 4. srpna 2004,
17. srpna 2004 a 23. srpna 2004. Společnost Unient Communications, a.s. doložila 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, organizačním 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 přvodem na příjmový účet Úřadu
č. 3711-725001/0710 u ČNB, pobočka Praha, a byl připsán ve prospěch tohoto účtu dne 31. srpna 2004.
Společnost Unient Communications, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikační licence a žádosti
uvedené společnosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
Žádost o udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě je řešena samostatně
č.j. 19 519/2004-610.
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 25. 9. 2004.

187. Změna č. 1 telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné pevné telekomunikační sítě č.j. 35 086/2001-610 ze dne 28. prosince 2001 společnosti UPC Česká republika, a.s.
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 11. srpna 2004
Č. j.: 19 501/2004-610

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bod 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 žádosti ze dne 12. července 2004 rozhodnutí o

z m ě n ě č. 1
telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné pevné telekomunikační sítě č.j. 35 086/2001-610 ze dne
28. prosince 2001
společnosti UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, IČO 00 56 22 62.
Tímto rozhodnutím se mění vydaná telekomunikační licence takto:
Část A bod 1 zní:
„1. Držitel telekomunikační licence je oprávněn zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť (dále jen
„telekomunikační síť“), jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České
republiky.“.
Ostatní ustanovení telekomunikační licence č.j. 35 086/2001-610 ze dne 28. prosince 2001 zůstávají beze změny.
ODŮVODNĚNÍ
Žádostí ze dne 12. července 2004 společnost UPC Česká republika, a.s. požádala dne 12. července 2004 o změnu v údaji
vymezujícím území, na kterém je telekomunikační síť provozována. Svoji žádost společnost odůvodnila předpokládaným
rozšířením své sítě do dalších obcí. Na základě výše uvedené žádosti byla provedena tato změna č. 1 telekomunikační licence
č.j. 35 086/2001-610 ze dne 28. prosince 2001.
Žadatel splnil podmínky stanovené zákonem k vydání této změny telekomunikační licence. S ohledem na výše uvedené
skutečnosti správní orgán rozhodl o změně uvedené telekomunikační licence tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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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 28. 8. 2004.

188. Informace o uzavření smluv a dodatků ke smlouvám o propojení sítí, včetně základních technických 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 základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dodatek č. 2 ze dne 1. 6. 2004 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 27. 2. 2003 mezi
společnostmi Aliatel a.s. a New Telekom, spol. s r.o.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.
Dodatek č. 3 ze dne 1. 6. 2004 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 27. 2. 2003 mezi
společnostmi Aliatel a.s. a New Telekom, spol. s r.o.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.
Dodatek č. 6 ze dne 5. 8. 2004 ke Smlouvě o propojení uzavřené dne 3. 4. 2001 mezi společnostmi Contactel s.r.o.
a Eurotel Praha, spol. s r.o.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.
Dodatek č. 2 ze dne 27. 8. 2004 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 15. 9. 2003 mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a ČD-Telekomunikace a.s.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.
Dodatek č. 3 ze dne 31. 8. 2004 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 26. 2. 2003 mezi
společnostmi Czech On Line, a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.
Dodatek č. 14 ze dne 9. 9. 2004 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 19. 12. 1997 mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.
Dodatek č. 1 ze dne 5. 8. 2004 ke Smlouvě o zpřístupnění metalického účastnického vedení uzavřené dne 22. 1. 2004
mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.
Dodatek č. 2 ze dne 26. 8. 2004 k Rámcové smlouvě o kolokaci uzavřené dne 5. 12. 2003 mezi společnostmi
ČESKÝ TELECOM, a.s. a Telenor Network, s.r.o.
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 sekretariátu odboru - tel. 224 004 761.
ČTÚ č.j. 23387 /2004-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb
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