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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. NORMATIVNÍ ÈÁST
157. Èíslovací plán veøejných datových sítí
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha dne 27. 9. 2002
È.j.: 6968/2002-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy podle § 95 bodu 6 písm. b) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù, a k provedení § 68 zákona
è. 151/2000 Sb., vydává

Èíslovací plán veøejných datových sítí

Èl. 1
Úvodní ustanovení
1. Èíslovací plán veøejných datových sítí (dále jen èíslovací plán VDS) stanovuje systém èíslování (adresování), zásady pro tvorbu èísel koncových bodù sítí a pravidla pro jejich pouívání v sítích pøenosu dat, které pro adresování
pouívají datová èísla podle mezinárodních doporuèení1) s datovým kódem zemì pøidìleným Èeské republice. Systém
èíslování ve veøejných datových sítích podle èíslovacího plánu VDS doplòuje systém èíslování ve veøejných telefonních sítích podle èíslovacího plánu veøejných telefonních sítí 2). Èíslovací plán VDS urèuje typy formátù èísel ve veøejných datových sítích i zásady pro tvorbu èísel v privátních datových sítích, definuje jejich strukturu a pravidla pro
jejich pøidìlování a pouívání.
2. Èíslovací plán VDS je závazný pro vechny provozovatele datových sítí a pro vechny poskytovatele telekomunikaèních slueb, kteøí k poskytování tìchto slueb vyuívají èíslování podle èíslovacího plánu VDS.
3. Vyuívání èísel z èíslovacího plánu VDS podléhá regulaci, tj. vydání rozhodnutí o pøidìlení èísel na základì ádosti
podané Úøadu. Jakékoliv jiné vyuívání pøidìlených èísel, ne jak je specifikováno v rozhodnutí o pøidìlení èísel
a v èíslovacím plánu VDS, není povoleno.
Èl. 2
Výklad pojmù
1. Pro úèely èíslovacího plánu VDS se rozumí:
a) adresou posloupnost nebo kombinace èíslic a symbolù, které identifikují konkrétní koncový bod sítì, vèetnì jeho
umístìní, a které se pouívají pro spojení,
b) èíslem datové sítì èíslo, tvoøené jednou èíslicí, které identifikuje konkrétní veøejnou datovou sí nebo skupinu
veøejných datových sítí v pøísluné zemi nebo geografické oblasti. Èíslo datové sítì je souèástí identifikaèního kódu
veøejné datové sítì,
c) èíslem koncového bodu privátní datové sítì èíslo, které jednoznaènì identifikuje koncový bod privátní datové
sítì,
d) datovým kódem zemì kód, tvoøený tøemi èíslicemi, který je souèástí mezinárodního datového èísla a zároveò
identifikaèního kódu veøejné datové sítì. Datový kód zemì identifikuje v rámci èíslovacího plánu VDS urèitou
zemi nebo geografickou oblast. Datové kódy zemì pøidìluje a na základì ádosti spravuje Mezinárodní telekomunikaèní unie (ITU),
e) datovou sítí telekomunikaèní sí, jako funkènì propojený soubor telekomunikaèních zaøízení k pøepravì informací
mezi koncovými body této sítì. Datová sí je vytvoøena a provozována za úèelem poskytování telekomunikaèních
slueb pøenosu dat,
f) identifikaèním kódem veøejné datové sítì posloupnost ètyø èíslic, kde první tøi èíslice oznaèují datový kód zemì
nebo geografické oblasti a ètvrtá èíslice oznaèuje èíslo datové sítì,
g) identifikaèním kódem privátní datové sítì posloupnost èíslic, která oznaèuje konkrétní privátní datovou sí v rámci
urèité veøejné datové sítì s pøidìleným identifikaèním kódem veøejné datové sítì. Identifikaèní kód privátní datové
sítì pøidìluje a spravuje provozovatel veøejné datové sítì, ke které je privátní datová sí pøipojena,
h) koncovým bodem veøejné datové sítì koncový bod sítì, který je fyzickým spojovacím bodem, ve kterém je uivateli telekomunikaèní sluby poskytován pøístup k veøejné telekomunikaèní síti. Prostøednictvím koncového bodu
veøejné datové sítì je uivateli slueb pøenosu dat poskytován pøístup k veøejné datové síti. Koncový bod veøejné
datové sítì je souèástí veøejné datové sítì,
1)
2)

Napø. Doporuèení ITU-T X.121.
Èíslovací plán veøejných telefonních sítí, è.j. 501 240/2000-610, zveøejnìný v Telekomunikaèním vìstníku, èástka 9/2000, ve znìní Zmìny è. 1
uveøejnìné v Telekomunikaèním vìstníku, èástka 7/2002.
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i) mezinárodním datovým èíslem èíslo, které jednoznaènì identifikuje koncový bod kterékoliv veøejné datové sítì
(v celosvìtovém mìøítku). Mezinárodní datové èíslo také urèuje zemi a pøíslunou datovou sí (PDN, pøípadnì
i PvtDN), ve které se koncový bod nachází, a obsahuje informaci potøebnou pro smìrování spojení do tohoto koncového bodu a je jeho adresou,
j) národním datovým èíslem èíslo, které jednoznaènì identifikuje koncový bod veøejné datové sítì v rámci jedné
zemì,
k) privátní datovou sítí datová sí, která je propojena s veøejnou datovou sítí pøes rozhraní podle mezinárodních
doporuèení3),
l) provozovatelem veøejné datové sítì v ÈR právnická osoba, provozující veøejnou datovou sí na základì telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì,
m)pøestupným kódem kód tvoøený jednou èíslicí, která indikuje, e za ním následující adresa není z èíslovacího plánu
VDS. Pro pøestupné kódy se pouívají èíslice 8, 9 a 0. Pøestupné kódy se pøenáejí pøes mezisíová rozhraní,
n) síovým koncovým datovým èíslem èíslo, které jednoznaènì identifikuje koncový bod veøejné datové sítì v rámci
této sítì,
o) veøejnou datovou sítí veøejná telekomunikaèní sí, která má být vyuita zcela nebo zèásti pro poskytování veøejných telekomunikaèních slueb. Veøejná datová sí je zøízena a provozována za úèelem poskytování slueb pøenosu
dat. Umoòuje svým uivatelùm spojení a propojení s jinými veøejnými datovými sítìmi tak, e je zajitìna jejich
celosvìtová dostupnost.
2. Seznam uívaných zkratek, znaèek a pouitých pojmù v anglickém jazyce je uveden v pøíloze è. 1 a Seznam doporuèení
ITU-T je uveden v pøíloze è. 2.
Èl. 3
Zásady èíslování ve veøejných datových sítích
1. Identifikaèní kód veøejné datové sítì (DNIC) tvoøí posloupnost ètyø èíslic, která jednoznaènì identifikuje:
a) kadou veøejnou datovou sí nebo skupinu veøejných datových sítí uvnitø zemì, popø. geografické oblasti,
b) skupinu privátních datových sítí, pøipojených k veøejným datovým sítím uvnitø zemì.
2. Identifikaèní kód veøejné datové sítì v rámci Èeské republiky, který pøidìluje Úøad, má konstantní sloku datový kód
zemì (DCC) = 230 a variabilní èást N, která nabývá hodnot v rozsahu od 0 vè. do 9 vè. Pøidìlení DNICu se øídí
mezinárodními doporuèeními1) a ustanoveními èíslovacího plánu VDS.
3. Provoz kadé veøejné datové sítì je podmínìn pøidìlením identifikaèního kódu veøejné datové sítì.
4. Pouívání pøestupných kódù ve veøejných datových sítích umoòuje adresování koncových datových zaøízení pøipojených ve veøejných datových sítích pouívajících jiné èíslovací plány. Pouití pøestupného kódu signalizuje, e následující èíslice pøedstavují èíslo z odliného èíslovacího plánu. Pøestupný kód, pokud je tøeba, musí být pøenesen z výchozí
sítì a mùe být pøenáen pøes mezisíová rozhraní a mezinárodní hranice.
Pro adresování takového koncového zaøízení se pouívají pøestupné kódy 8, 9 a 0, kde
a) pøestupný kód 8 indikuje, e následující èíslo je z èíslovacího plánu dálnopisné sítì podle mezinárodních doporuèení4),
b) pøestupný kód 9 indikuje, e následující èíslo je z èíslovacího plánu podle mezinárodních doporuèení 5) a je poadováno analogové rozhraní cílové sítì (PSTN nebo ISDN/PSTN),
c) pøestupný kód 0 indikuje, e následující èíslo je z èíslovacího plánu podle mezinárodních doporuèení 5) a je poadováno digitální rozhraní cílové sítì (ISDN nebo ISDN/PSTN).
Pro spojení z veøejné datové sítì s pøepojováním paketù (PSPDN) do digitální sítì integrovaných slueb (ISDN), resp.
veøejné komutované telefonní sítì (PSTN), jsou poadovány pøestupné kódy 9 a 0. Rozdíl mezi digitálním a
analogovým rozhraním není poadován.
5. Z dùvodu vzájemné spolupráce veøejných telekomunikaèních sítí a spolupráce s mezinárodními telekomunikaèními
sítìmi jsou provozovatelé veøejných datových sítí s pøidìleným DNIC povinni zajistit, aby vechny veøejné datové sítì
s pøepojováním paketù byly schopny spolupracovat na základì postupù podle mezinárodních doporuèení 6),7).
6. Z dùvodu vzájemné spolupráce veøejných datových sítí a spolupráce s mezinárodními telekomunikaèními sítìmi jsou
provozovatelé veøejných datových sítí s pøidìleným DNIC povinni zajistit, aby vechny veøejné datové sítì s pøevádìním rámcù (Frame Relay), èíslované podle èíslovacího plánu VDS, byly schopny spolupracovat na základì postupù
podle mezinárodních doporuèení8).
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Doporuèení ITU-T X.25.
Doporuèení ITU-T F.69.
Doporuèení ITU-T E.164.
Doporuèení ITU-T E.166/X.122.
Doporuèení ITU-T X.123.
Doporuèení ITU-T X.124.
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Èl. 4
Formát èísla ve veøejných datových sítích
1. Struktura mezinárodního datového èísla koncových bodù veøejných datových sítí èíslovaných podle èíslovacího plánu
VDS je znázornìna na následujícím obrázku:

DCC - datový kód zemì
N - èíslo datové sítì
DNIC - identifikaèní kód veøejné datové sítì
B - první èíslice v èíselné øadì, kterou Úøad pøidìlí v pøípadì, e je jeden DNIC sdílen nìkolika sítìmi
NTN - síové koncové datové èíslo
NN - národní datové èíslo
2. Mezinárodní datové èíslo koncových bodù veøejných datových sítí se skládá z identifikaèního kódu veøejné datové sítì
(DNIC) a síového koncového datového èísla (NTN). Mezinárodní datové èíslo má minimální délku 5 èíslic a maximální délku 14 èíslic. Mezinárodní datové èíslo se rovnì uvádí ve tvaru datový kód zemì (DCC) a národní datové
èíslo (NN).
3. Národní datové èíslo (NN) je tvoøeno èíslem datové sítì (N) a síovým koncovým datovým èíslem (NTN). Národní
datové èíslo má minimální délku 2 èíslice a maximální délku 11 èíslic.
4. Formát identifikaèního kódu veøejné datové sítì je znázornìn na následujícím obrázku:

Z nabývá hodnot od 2 vè. do 7 vè., X nabývá hodnot od 0 vè. do 9 vè.
Èl. 5
Zásady èíslování privátních datových sítí
1. Struktura mezinárodního datového èísla koncových bodù privátních datových sítí pøipojených na veøejné datové sítì je
znázornìna na následujícím obrázku:

PNIC - identifikaèní kód privátní datové sítì
PvtNTN - èíslo koncového bodu privátní datové sítì
2. Identifikaèní kód privátní datové sítì (PNIC) musí mít délku v rozmezí 2 - 6 èíslic.
3. Èíslo koncového bodu privátní datové sítì (PvtNTN) musí mít délku v rozmezí 4 - 8 èíslic.
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4. Formát identifikaèního kódu privátní datové sítì:

Z nabývá hodnot od 2 vè. do 9 vè., X nabývá hodnot od 0 vè. do 9 vè.
5. Celkový souèet èíslic obsaených v PNIC a PvtNTN nesmí pøesáhnout 10.
Èl. 6
Pøidìlování a správa identifikaèních kódù veøejné datové sítì
1. Identifikaèní kód veøejné datové sítì (DNIC) pøidìluje Úøad na základì ádosti o pøidìlení èísla (èíselné øady, kódù,
jmen a adres) - pøíloha è. 3.
2. Osobou oprávnìnou ádat o pøidìlení DNIC je právnická osoba, provozovatel veøejné datové sítì na území Èeské
republiky. adatel musí být dritelem pøísluné telekomunikaèní licence.
3. Jedné oprávnìné osobì lze pøidìlit jeden DNIC. Tento kód musí provozovatel pouít pro kadou svou datovou sí.
Rozliení sítí provozovatele identifikuje NTN.
4.

Identifikaèní kódy veøejné datové sítì jsou pøidìlovány v øadách následujících po sobì.

5. Identifikaèní kódy veøejné datové sítì nejsou pøevoditelné mezi sítìmi a mezi provozovateli sítí.
6. Pøidìlení identifikaèního kódu veøejné datové sítì, jeho zmìnu nebo zruení zveøejòuje Úøad oznámením v Telekomunikaèním vìstníku a zpùsobem umoòujícím dálkový pøístup.
7. Pro pøidìlování èísla datové sítì je k dispozici celkem 10 kódù. V pøípadì nedostatku kódù nebo malé datové sítì
s nízkým poadavkem na èísla koncových bodù mùe být jeden DNIC sdílen nìkolika sítìmi. Rozdìlení a pøidìlení
tìchto kódù je uvedeno v pøíloze è. 4.
8. Síové koncové datové èíslo pøidìluje provozovatel veøejné datové sítì v souladu s pravidly tvorby mezinárodního
datového èísla. Síové koncové datové èíslo má minimální délku 1 èíslici a maximální délku 10 èíslic.
Èl. 7
Pøidìlování a správa kódù privátních datových sítí a síových koncových datových èísel
1. Provozovatel veøejné datové sítì s pøidìleným identifikaèním kódem datové sítì, ke které je pøísluná privátní sí
pøipojena, je zodpovìdný za pøidìlování, správu a vyuívání identifikaèních kódù privátních datových sítí. Postupuje
pøitom v souladu s èíslovacím plánem VDS a mezinárodními doporuèeními1).
2. Èíslo koncového bodu privátní datové sítì pøidìluje pøísluný provozovatel privátní datové sítì, který je povinen se pøi
jeho tvorbì øídit podle èl. 5 èíslovacího plánu VDS.
Èl. 8
Závìreèné ustanovení
Èíslovací plán VDS nabývá úèinnosti dnem jeho vyhláení v Telekomunikaèním vìstníku.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu

158. Pøíloha è. 9/9.2002 pro kmitoètové pásmo 39,5 - 43,5 GHz k plánu vyuití kmitoètového spektra
Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) vydává podle § 95 bodu 5 písm. c) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù (dále jen zákon),
Pøílohu è. 9/9.2002
pro kmitoètové pásmo 39,5 - 43,5 GHz
k plánu vyuití kmitoètového spektra
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1. Rozdìlení kmitoètového pásma
Kmit. pásmo
(GHz)
39,5 - 40

Souèasný stav
Pøidìlení
Vyuití
PEVNÁ
MO
DRUICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smìr)
POHYBLIVÁ
DRUICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný smìr)
Druicového prùzkumu
Zemì (sestupný smìr)

Harmonizaèní zámìr (výhled r. 2008)1)
Pøidìlení
Vyuití
PEVNÁ
Aplikace druicové
DRUICOVÁ PEVNÁ
pevné sluby
(sestupný smìr)
MO
POHYBLIVÁ
DRUICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný smìr)
Druicového prùzkumu
Zemì (sestupný smìr)

DRUICOVÉHO
PRÙZKUMU ZEMÌ
(vzestupný smìr)
PEVNÁ
DRUICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smìr)
POHYBLIVÁ
DRUICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný smìr)
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU
(vzestupný smìr)
Druicového prùzkumu
Zemì (sestupný smìr)
PEVNÁ
DRUICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smìr)
ROZHLASOVÁ
DRUICOVÁ
ROZHLASOVÁ

DRUICOVÉHO
PRÙZKUMU ZEMÌ
(vzestupný smìr)
PEVNÁ
DRUICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smìr)
POHYBLIVÁ
DRUICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný smìr)
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU
(vzestupný smìr)
Druicového prùzkumu
Zemì (sestupný smìr)
PEVNÁ
DRUICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smìr)
ROZHLASOVÁ
DRUICOVÁ
ROZHLASOVÁ

2)

40 - 40,5

40,5 - 42,5

MO

MWS

2)

42,5 - 43,5

PEVNÁ
DRUICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný smìr)
POHYBLIVÁ kromì
letecké pohyblivé
RADIOASTRONOMICKÁ
2)

2)

Aplikace druicové
pevné sluby
MO

MWS
Aplikace druicové
pevné sluby

2)

MWS

PEVNÁ
MWS
DRUICOVÁ PEVNÁ
Aplikace druicové
(vzestupný smìr)
pevné sluby
POHYBLIVÁ kromì
Radioastronomie
letecké pohyblivé
RADIOASTRONOMICKÁ
2)

V tabulce jsou uvedeny odkazy na poznámky Radiokomunikaèního øádu (5.xxx) a poznámky Evropské tabulky pøidìlení
a vyuití kmitoètù (EUyy), které jsou aktuální pro vyznaèené pøidìlení a vyuití.
1)
2)

Výtah ze Zprávy ERC è. 25: Evropská tabulka pøidìlení a vyuití kmitoètù pokrývající kmitoètové pásmo 9 kHz a 275 GHz [ERC Report 25:
European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz], rev. Lisabon 2002.
Poznámka 5.547 stanoví, e mimo jiných i pásma 37 - 40 GHz a 40,5 - 43,5 GHz jsou k dispozici pro vyuití v pevné slubì aplikacemi s velkou
hustotou pøenosù. Tyto aplikace v pevné slubì mohou být v budoucnu omezeny vzhledem k monému rozvoji aplikací s velkou hustotou pøenosù
v druicové pevné slubì v pásmech 39,5 - 40 GHz a 40,5 - 42 GHz.

2. Obecné podmínky vyuívání kmitoètového pásma
2.1

Charakteristika pásma
Pásmo je pøidìleno primárnì zemským a druicovým slubám, ECC dává jednoznaènì pøednost rozvoji zemských slueb,
a to rozvoji multimediálních bezdrátových systémù, které jsou aplikacemi v pevné, pøípadnì i v rozhlasové slubì.
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Výhledy na zmìnu vyuívání
V pásmu lze oèekávat rozvoj nových aplikací jako jsou aplikace s velkou hustotou pøenosù v pevné a druicové
pevné slubì nebo irokopásmové systémy v pohyblivé slubì. Vyuití pásma multimediálními bezdrátovými systémy zùstane v Èeské republice preferováno. Oèekává se pøitom, e vývoj smìøuje ke konvergenci mezi aplikacemi
v pevné, pohyblivé a rozhlasové slubì.
3. Podrobné podmínky pro jednotlivé sluby

3.1

Pevná sluba

3.1.1 Vymezení kmitoètových úsekù
Pásmo 39,5 - 40,5 GHz není pevnou slubou vyuíváno a Rozhodnutí ERC/DEC/(00)02 poaduje, aby pevná sluba
zde nebyla rozvíjena ani v budoucnu.
Pásmo 40,5 - 43,5 GHz je v souladu s Rozhodnutím CEPT/ERC/DEC/(99)15 urèeno pro rozvoj digitálních multimediálních bezdrátových systémù. Pásmo je rozdìleno na 2 × 6 úsekù a provozovateli se v geograficky vymezeném
území pøidìlí 2 úseky (kanály) o íøce 250 MHz vzdálené od sebe 1 500 MHz. Postup pøidìlování jednotlivým provozovatelùm je A-A, E-E a C-C. Úseky B-B, D-D a F-F zùstávají jako rezerva pro dalí rozvoj technologie.
O jejich vyuití bude rozhodnuto na základì poznatkù z provozu systémù v ji pøidìlených úsecích.
Úsek
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F

Kmitoèty [GHz]
40,50 - 40,75
40,75 - 41,00
41,00 - 41,25
41,25 - 41,50
41,50 - 41,75
41,75 - 42,00
42,00 - 42,25
42,25 - 42,50
42,50 - 42,75
42,75 - 43,00
43,00 - 43,25
43,25 - 43,50

Provozovatel è.
1
rezerva
3
rezerva
2
rezerva
1
rezerva
3
rezerva
2
rezerva

3.1.2 Podmínky vyuití
a) Jednotlivá zaøízení lze v pøidìleném úseku provozovat na základì individuálních povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení vydaných Úøadem. Povolení jsou vydávána na základì ádosti pro kadou základnovou stanici s uvedením technických parametrù a s vymezením provozní oblasti, v ní budou provozovány
úèastnické terminály. Úøad mùe vzhledem ke konkrétní konfiguraci stanovit dalí poadavky na technické
parametry pouitých zaøízení a antén.
b) Pokud prostøednictvím rádiového vysílacího zaøízení mají být poskytovány sluby, pro které podle znìní zákona èi jiného právního pøedpisu musí jeho provozovatel být dritelem pøísluných oprávnìní èi splòovat stanovené náleitosti (registrace nebo licence podle zvlátního zákona apod.), musí být splnìní tìchto poadavkù
dokladováno v pøíloze k ádosti o udìlení povolení k provozování.
c) Provoz úèastnických terminálù bude povolen na základì generální licence.
d) Provoz stávajících mikrovlnných systémù distribuce televizního signálu (oznaèovaných MVDS) v tomto pásmu bude ukonèen do 12 mìsícù po datu, kdy bude v daném území uveden do uívání systém nový, který
splòuje podmínky uvedené v bodì 3.1.3, nejpozdìji vak do 31. 12. 2007.
3.1.3 Plánovací parametry
Technologie, kterou provozovatel pro vyuití pøidìlených úsekù pouije, musí splòovat následující poadavky:
a) systémy P-MP nebo MP-MP,
b) nejménì ètyøstavová digitální modulace,
c) duplexní reim TDD nebo FDD,
d) v pøípadì FDD je duplexní odstup 1 500 MHz,
e) umístìní zpìtného kanálu v provozovateli pøidìleném úseku, pokud je pro zpìtný kanál pouito rádiové vysílání.
V pøípadì zmìny pouívané technologie nebo parametrù je nutno podat novou ádost o individuální povolení
k provozování vysílacích rádiových zaøízení.
3.1.4 Kmitoètová koordinace
Vzhledem k charakteru íøení v daném kmitoètovém pásmu a tím omezenému dosahu provozovaných zaøízení je
koordinace nutná pouze u sousedních kanálù rùzných provozovatelù ve stejné provozní oblasti. Vnitrostátní koordina-
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ci provádí provozovatelé sami, Úøad jim mùe v individuálních povoleních k provozování vysílacích rádiových zaøízení stanovit omezení maximální spektrální hustoty e.i.r.p. v souladu s Doporuèením CEPT/ECC/REC/(01)04.
Mezinárodní koordinaci bude v nutných pøípadech zajiovat Úøad na základì ádosti.
3.2 Druicová pevná sluba a druicová pohyblivá sluba
Poznámka 5.551AA ukládá, aby druicové nestacionární soustavy v druicové pevné slubì v pásmech 37,5 - 40 GHz
a 42 - 42,5 GHz uívaly øízení výkonu nebo jiné metody vyrovnávání úniku na sestupném smìru 10 dB tak, aby
druicová vysílání mìla výkonové úrovnì poadované pro splnìní ádoucí kvality spoje a souèasnì, aby se omezila
úroveò ruení pevné sluby.
Poznámka 5.551G urèuje úhrnnou hustotu výkonových tokù za úèelem ochrany radioastronomické sluby v pásmu
42,5 - 43,5 GHz.
Vyuívání pásma 39,5 - 40,5 GHz koordinovanými a nekoordinovanými stanicemi v druicové pevné slubì je stanoveno Rozhodnutím CEPT/ERC/DEC/(00)02. CEPT identifikuje toto pásmo jako vhodné pro sdílený provoz vojenských a civilních druicových aplikací. Podle informací Sektoru radiokomunikací ITU se v tomto pásmu pøipravuje
mnoství systémù s velkým poètem uivatelských terminálù na nekoordinovaném základì. Nìkteré systémy poèítají
s vyuitím malého poètu zemských stanic s velkými anténami na koordinovaném základì.
V pásmu 40,5 - 42,5 GHz je rozhodnutím CEPT/ECC/DEC/(02)04 preferováno vyuití aplikací MWS a nekoordinované zemské stanice v druicové pevné slubì nebo v druicové rozhlasové slubì nemohou poadovat ochranu pøed
stanicemi v pevné èi rozhlasové slubì.
3.3 Pohyblivá sluba
Pásma 39,5 - 40,5 GHz a 42,5 - 43,5 GHz jsou pøidìlena primárnì také pohyblivé slubì. Zpráva ERC è. 25 je uvádí
jako vhodná pro budoucí rozvoj irokopásmových systémù v pohyblivé slubì, napøíklad pro pøenos obrazových dat
k pohyblivým terminálùm. V Èeské republice se v souladu s Rozhodnutím CEPT/ERC/DEC/(99)15 pøedpokládá v pásmu
42,5 - 43,5 GHz pøednostní rozvoj systémù v pevné slubì. Na základì budoucího vývoje technologie systémù
v pohyblivé slubì v Evropì bude vyuívání pásem pohyblivou slubou znovu posouzeno.
3.4 Radioastronomická sluba
Ochrana radioastronomie pøed kodlivým ruením v pásmu 42,5 - 43,5 je stanovena poznámkou 5.149. V Èeské
republice se pozorování v tomto pásmu neprovádí.
3.5 Sluba druicového prùzkumu Zemì a sluba kosmického výzkumu
Vyuití pásma tìmito slubami je moné na základì individuálního povolení.
3.6 Sluby rozhlasová a druicová rozhlasová
Pásmo 40,5 - 42,5 GHz je pøidìleno také rozhlasové slubì. Vzhledem k preferování multimediálních bezdrátových
systémù v Evropì, se pøedpokládá provoz tìch systémù v rozhlasové slubì, které jsou aplikací MWS, a které smìøují
k obousmìrné interaktivní komunikaci. Platí pravidla popsaná v bodì 3.1.
4. Pojmy a zkratky
4.1 Pøehled pojmù
Pro úèely této Pøílohy se rozumí:
a) multimediálním bezdrátovým systémem zemský rádiový systém P-MP nebo MP-MP sestávající z rádiových
zaøízení pro pøenos multimediálních informací, tj. obrazových, zvukových a textových dat, a umoòující rùzný
stupeò interakce uivatele,
b) systémem P-MP systém, ve kterém rádiová vysílací zaøízení zabezpeèují provoz radiokomunikaèní sluby mezi
jedním stanoveným pevným bodem (zpravidla základnovou stanicí) a dalími pevnými body (zpravidla úèastnickými terminály),
c) systémem MP-MP systém, ve kterém rádiová vysílací zaøízení zabezpeèují provoz radiokomunikaèní sluby mezi
více pevnými body navzájem,
d) základnovou stanicí vysílací a pøijímací rádiové zaøízení, které v duplexním provozu a v dané provozní oblasti
zabezpeèuje èinnost úèastnických terminálù,
e) úèastnickým terminálem vysílací a pøijímací rádiové zaøízení, které v duplexním provozu se základnovou stanicí
umoòuje poskytování telekomunikaèních slueb,
f) provozní oblastí území, obvykle stanovené výpoètem, na kterém se pøedpokládá, pøi dodrení poadovaných kvalitativních parametrù, provoz úèastnických terminálù,
g) geograficky vymezeným územím území zakreslené na mapì nebo popsané pomocí geografických pojmù (napø.
katastrální území), ve kterém je zøizována a provozována sí multimediálního bezdrátového systému,
h) rádiovým kanálem kmitoètové pásmo, uvnitø nìho je povoleno vysílání stanice pro rádiový pøenos telekomunikaèních signálù,
i) kanálovou rozteèí rozdíl kmitoètù mezi jmenovitými kmitoèty dvou sousedních rádiových kanálù,
j) zpìtným kanálem kanál pro spojení od úèastnického terminálu k základnové stanici.
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4.2 Seznam pouitých zkratek
CEPT - Evropská konference potovních a telekomunikaèních správ [European Conference of Postal and Telecommunications Administrations]
ECC
- Výbor pro elektronické komunikace [Electronic Communications Committee]
FDD
- kmitoètovì dìlený duplexní provoz [frequency division duplex]
e.i.r.p. - ekvivalentní izotropicky vyzáøený výkon [equivalent isotropically radiated power]
P-MP - bod - více bodù [Point to Multipoint]
MP-MP - více bodù - více bodù [Multipoint to Multipoint]
MVDS - Mikrovlnný systém distribuce televizního signálu
MWS - multimediální bezdrátové systémy [Multimedia Wireless Systems]
TDD - èasovì dìlený duplexní provoz [time division duplex]
5. Seznam dokumentù
Následující seznam uvádí dokumenty, které jsou podstatné pro kmitoètové plánování a jsou v textu pøílohy zmínìny.
Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)15 - Rozhodnutí ERC z 1. èervna 1999 o urèení harmonizovaného kmitoètového pásma
40,5 a 43,5 GHz pro zavedení multimediálních bezdrátových systémù (MWS) zahrnujících TV distribuèní systémy
P-MP (MVDS) [ERC Decision of 1 June 1999 on the designation of the harmonised frequency band 40.5 to 43.5 GHz
for the introduction of Multimedia Wireless Systems (MWS) including Multipoint Video Distribution Systems (MVDS)],
Dublin, 1999.
Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(00)02 - Rozhodnutí ERC z 27. bøezna 2000 o vyuití pásma 37,5 - 40,5 GHz pevnou slubou
a zemskými stanicemi druicové pevné sluby (sestupný smìr) [ERC Decision of 27 March 2000 on the use of the band
37.5 - 40.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed-satellite service (space-to-Earth)], Nicosia, 2000.
Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(02)04 - Rozhodnutí ECC z 15. bøezna 2002 o vyuití pásma 40,5 - 42,5 GHz pozemskými
systémy (v pevné / rozhlasové slubì) a nekoordinovanými zemskými stanicemi v druicové pevné slubì a v druicové
rozhlasové slubì (sestupný smìr) [ECC Decision of 15 March 2002 on the use of the band 40.5 - 42.5 GHz by terrestrial
(fixed service/broadcasting service) systems and uncoordinated Earth stations in the fixed satellite service and broadcasting
satellite service (space-to-Earth)], Paris, 2002.
Doporuèení CEPT/ECC/REC/(01)04 - Doporuèený postup pro zavádìní multimediálních bezdrátových systémù (MWS)
v kmitoètovém pásmu 40,5 - 43,5 GHz [Recommended guidelines for the accommodation and assignment of Multimedia
Wireless Systems (MWS) in the frequency band 40.5 - 43.5 GHz].
Dalí údaje vztahující se k vlastnostem zaøízení a provozním podmínkám jsou obsaeny v technických normách a v konkrétních povoleních a licencích vydaných Úøadem.
6. Závìreèné ustanovení
Tato Pøíloha nabývá úèinnosti dnem uveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu

159. Cenové rozhodnutí è. 02/2002
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha dne 1. øíjna 2002
È.j. 23805/2002-611

Èeský telekomunikaèní úøad, jako pøísluný orgán státní správy podle § 95 bod 7 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
a o zmìnì dalích zákonù, a podle § 2b odst. 2 zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, ve
znìní pozdìjích pøedpisù, v souladu s § 1 odst. 6 a § 10 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìjích pøedpisù, vydává

cenové rozhodnutí
è. 02/2002,

kterým se vydávají pevné ceny vytáèeného pøístupu ke slubám sítì Internet prostøednictvím pevné veøejné telekomunikaèní
sítì spoleènosti ÈESKÝ TELECOM, a.s.
Èlánek 1
Pevné ceny
Pro vytáèený pøístup ke slubám sítì Internet prostøednictvím pevné veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti ÈESKÝ
TELECOM, a.s. (bez ohledu na obchodní název), se stanovují pevné ceny ve výi a struktuøe tak, jak jsou uvedeny v Ceníku
vnitrostátních telekomunikaèních slueb spoleènosti ÈESKÝ TELECOM, a.s., zveøejnìném v Telekomunikaèním vìstníku
è. 1/2002, ve znìní dodatkù è. 1/2002 a 8/2002.
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Èlánek 2
Urèené podmínky
(1) Ceny jsou platné a urèené pro koncového úèastníka. V cenách jsou obsaeny náklady spojené s poskytováním vytáèeného pøístupu ke slubám sítì Internet prostøednictvím veøejné telekomunikaèní sítì, a to zejména náklady na vyuití
veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti ÈESKÝ TELECOM, a.s., náklady na zajitìní pøístupu ke slubám sítì Internet (tj. provize pro poskytovatele slueb sítì Internet) a náklady na propojení veøejných telekomunikaèních sítí.
(2) Ceny pro koncové úèastníky nelze dále èlenit na sloky (napø. cena za pøenos v síti spoleènosti ÈESKÝ TELECOM,
a.s., kterou se rozumí cena za vyuití této sítì, cena za pøístup ke slubám sítì Internet, cena za propojení) a ani navýit
o ádný pøíplatek k cenì.
Èlánek 3
Úèinnost
Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti 1. øíjna 2002.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST
160. Informace o uzavøení smluv a dodatkù ke smlouvám o propojení sítí vèetnì základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí
Èeský telekomunikaèní úøad podle § 40 odst. 6 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve
znìní pozdìjích pøedpisù, informuje o uzavøení smluv o propojení sítí a dodatkù ke smlouvám o propojení sítí, vèetnì základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí:
1. Smlouva o propojení telekomunikaèních sítí uzavøená dne 30. 8. 2002 mezi spoleènostmi Contactel s.r.o.
a InWay, a.s.
Vechny souèásti obsahu Smlouvy oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
2. Smlouva o propojení telekomunikaèních sítí uzavøená dne 13. 9. 2002 mezi spoleènostmi TELE2, s.r.o. a Eurotel
Praha, spol. s r.o.
Pøílohy è. 1, 2A a 7 oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
3. Smlouva o propojení telekomunikaèních sítí uzavøená dne 17. 9. 2002 mezi spoleènostmi Rann Globalnet, a.s.
a Eurotel Praha, spol. s r.o.
Vechny souèásti obsahu Smlouvy oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
4. Dodatek è. 8 ze dne 30. 8. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 28. 2. 2001 mezi
spoleènostmi Contactel s.r.o. a ÈESKÝ TELECOM, a.s.
Pøílohy è. 1 a 6 dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
5. Dodatek è. 1 ze dne 25. 7. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 4. 4. 2001 mezi
spoleènostmi Contactel s.r.o. a RadioMobil a.s.
Vechny souèásti obsahu dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
6. Dodatek è. 3 ze dne 30. 8. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 1. 11. 2001 mezi
spoleènostmi PRAGONET, a.s. a ÈESKÝ TELECOM, a.s.
Vechny souèásti obsahu dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
7. Dodatek è. 4 ze dne 2. 9. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 1. 11. 2001 mezi
spoleènostmi PRAGONET, a.s. a ÈESKÝ TELECOM, a.s.
Pøílohy A a E dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
8. Dodatek è. 1 ze dne 23. 9. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 28. 1. 1999 mezi
spoleènostmi MULTITONE CZ spol. s r.o. a ÈESKÝ TELECOM, a.s.
Vechny souèásti obsahu dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
Smlouvy a dodatky smluv, které smluvní strany neoznaèily jako obchodní tajemství podle § 17 a 20 zákona è. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, jsou k nahlédnutí u Èeského telekomunikaèního úøadu, v odboru regulace telekomunikaèních sítí a
slueb, Sokolovská 219, Praha 9, oddìlení správy síových plánù a propojování - tel. 224 004 641, nebo sekretariát odboru tel. 224 004 761.
ÈTÚ è.j. 25299/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb
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161. Seznam osvìdèení o registraci podle generální licence è. GL - 24/T/2000 vydané ke zøizování
a provozování veøejné telekomunikaèní sítì urèené výhradnì k jednosmìrnému íøení televizních nebo rozhlasových signálù po vedení - pokraèování
Plné znìní seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.
ÈTÚ è.j. 24677/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

162 . Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slueb podle generální licence
- pokraèování
Plné znìní pokraèování seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.
ÈTÚ è.j. 25343/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

163. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování
*)

Poø.
èís.

A = zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
B = poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
C = poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì
D = zmìna licence
Obchodní jméno
Adresa sídla
IÈO

144

Net Master s.r.o.
Praha 2, Rumunská 1
IÈ 25 76 69 37

Telekomunikaèní
èinnost
*)

Datum zahájení
provozování sítì
Datum zahájení
poskytování
slueb
do 17.10.2002

B

do 20.10.2002

Územní
rozsah

Celé území
ÈR

Vlastník veøejné
telekomunikaèní sítì
Provozovatel veøejné
telekomunikaèní sítì
Net Master s.r.o.
Praha 2, Rumunská 1
Net Master s.r.o.
Praha 2, Rumunská 1

145

Poskytovatel
slueb

Net Master s.r.o.
Praha 2, Rumunská 1

Èíslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí
právní moci
16958/2002-610
30.8.2002

Platnost
licence

20 let

20.9.2002
22673/2002-610

Czech On Line, a.s.
Praha 3,
4.9.2002
U nákladového nádraí 8
D
IÈ 63 08 01 50
24.9.2002
(zmìnaè. 1)
Tato zmìna è.1 k licenci è.j. 503803/2000-610 zmìnila adresu sídla spoleènosti na 130 00 Praha 3, U nákladového nádraí 8, è.p. 3153. Zmìna, doloená výpisem z obchodního
rejstøíku è. 73359/2002, byla provedena na ádost dritele licence. Ostatní ustanovení licence è.j. 503803/2000-610 zùstávají b eze zmìny.
146

21461/2002-610
Czech On Line, a.s.
Praha 3,
4.9.2002
U nákladového nádraí 8
D
IÈ 63 08 01 50
24.9.2002
(zmìna è. 2)
Tato zmìna è. 2 k licenci è.j. 503804/2000-610, ve znìní zmìny è. 1 è.j. 33634/2001-610, zmìnila adresu sídla spoleènosti na 130 00 Praha 3, U nákladového nádraí 8, è.p.
3153. Zmìna, doloená výpisem z obchodního rejstøíku è. 73359/2002, byla provedena na ádost dritele licence. Ostatní ustanovení licence è.j. 503804/2000-610, ve znìní zmìny
è. 1 è.j. 33634/2001-610, zùstávají beze zmìny.
147

19671/2002-610
Telenor Networks, s.r.o.
Praha 1, V Celnici 1028/10
D
11.9.2002
IÈ 26 20 11 51
(zmìna è.3)
1.10.2002
Tato zmìna è. 3 k licenci è.j. 5216/2001-610, ve znìní zmìny è.1 è.j. 29825/2001-610 a zmìny è.2 è.j. 15013/2002-610, zmìnila obchodní jméno spoleènosti NEXTRA Wireless,
s.r.o. na Telenor Networks, s.r.o. Zmìna, doloená výpisem z obchodního rejstøíku, è. výpisu 110302/2002, byla provedena na ádost dritele licence. Ostatní ustanovení licence è.j.
5216/2001-610, ve znìní zmìny è.1 è.j. 29825/2001-610 a zmìny è.2 è.j. 15013/2002-610, zùstávají beze zmìny.
148

Kabelová televize
20630/2001-610
spol. s r.o. Èeská Tøebová
20 let
Èeská Tøebová,
11.9.2002
A
Námìstí 17. listopadu 2055
Kabelová televize
1.10.2002
spol. s r.o. Èeská Tøebová
Èeská Tøebová,
Námìstí 17. listopadu 2055
Dritel této telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí, jejím prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní sluby
na území obcí Èeská Tøebová a Ústí nad Orlicí.
149

Kabelová televize
spol. s r.o. Èeská Tøebová
Èeská Tøebová,
Námìstí 17. listopadu 2055

1.10.2002

viz poznámka

SMART Comp. s.r.o.
Brno, Jezuitská 3
IÈ 25 51 77 67

17.9.2002

Celé území
ÈR

A

SMART Comp. s.r.o.
Brno, Jezuitská 3
SMART Comp. s.r.o.
Brno, Jezuitská 3

22838/2002-610
16.9.2002
17.9.2002

20 let

Strana 12
Poø.
èís.

Telekomunikaèní vìstník

Obchodní jméno
Adresa sídla
IÈO

150

KATRO SERVIS, spol. s r.o.
Semily, U Potoka 267
IÈ 15 04 33 55

Telekomunikaèní
èinnost
*)

Datum zahájení
provozování sítì
Datum zahájení
poskytování
slueb

A

Územní
rozsah

Celé území
ÈR

Vlastník veøejné
telekomunikaèní sítì

Èástka 10
Poskytovatel
slueb

Provozovatel veøejné
telekomunikaèní sítì
KATRO SERVIS, spol. s r.o.
Semily, U Potoka 267
KATRO SERVIS, spol. s r.o.
Semily, U Potoka 267

Èíslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí
právní moci
15928/2002-610
20.9.2002
Dosud nenabylo
právní moci

Platnost
licence

20 let

ÈTÚ è.j.25342/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

164. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné pevné telekomunikaèní sítì spoleènosti Net Master s.r.o.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 27. srpna 2002
È.j.: 16 628/2002-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle
§ 102 odst. 1, § 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve znìní
pozdìjích pøedpisù (dále jen zákon), na základì ádosti ze dne 28. 5. 2002, doplnìné dne 26. 7. 2002, toto rozhodnutí
o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné pevné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: Net Master s.r.o.
se sídlem:
Praha 2, Rumunská 1, PSÈ 120 00
IÈ:
25 76 69 37
(dále jen dritel telekomunikaèní licence)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
A. DRUH A ROZSAH VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
1. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí (dále jen
telekomunikaèní sí), jejím prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní sluby na celém území Èeské
republiky.
2. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù se uskuteèòuje v technicky zpùsobilých místech telekomunikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s oprávnìnými provozovateli telekomunikaèních sítí.
3. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení telekomunikaèní sítì provozované dritelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných provozovatelù pro poskytování mezinárodních telekomunikaèních slueb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky
do jiných státù, vèetnì tranzitu pøes území Èeské republiky.
B. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K ZAJITÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
4. Dritel telekomunikaèní licence je povinen:
a) øídit se pøi zøizování a provozování telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslunými právními pøedpisy, vydanými
generálními licencemi, cenovými rozhodnutími Úøadu, opatøeními a pøedbìnými opatøeními Úøadu, èíslovacími a
síovými plány, plánem pøidìlení kmitoètových pásem (národní kmitoètová tabulka) a plánem vyuití kmitoètového
spektra, normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání této telekomunikaèní licence,
b) zøizovat a provozovat telekomunikaèní sí podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením ITU a normám ETSI,
c) umonit jiným oprávnìným provozovatelùm telekomunikaèní sítì a poskytovatelùm telekomunikaèních slueb pøímé nebo nepøímé propojení s jím provozovanou veøejnou telekomunikaèní sítí v souladu se zákonem.
C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
5. Dritel telekomunikaèní licence, jako provozovatel veøejné telekomunikaèní sítì podle bodu 1, má právo, v souladu
s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu Uznaný provozovatel (Recognized Operating Agency).
6. Pøi zajiování bezpeènosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikaèních èinností na území, pro nì byl vyhláen krizový stav, je dritel telekomunikaèní licence povinen:
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a) plnit povinnosti vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospodáøských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øeení poskytovat na vyádání Úøadu informace o pøijímaných
opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí tak, aby umoòovala, je-li to technicky moné, poskytovat pøednostnì telekomunikaèní sluby pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpeènostních sborù a záchranných sborù, právnických a fyzických osob, urèených zvlátním právním pøedpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu.
7. Dritel telekomunikaèní licence je povinen zajiovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu zveøejnìného
v Telekomunikaèním vìstníku.
D. DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì podle této telekomunikaèní licence je do 30 dnù od nabytí právní
moci této licence.
E. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
9. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím udìlení.
ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost Net Master s.r.o. poádala dne 29. 5. 2002 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování
veøejné telekomunikaèní sítì a k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì.
Spoleènost Net Master s.r.o. doloila uvedenou ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù
èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní a odbornou zpùsobilost k poadované telekomunikaèní èinnosti a
dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení poadované èinnosti.
Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve výi 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/0710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 26. 7. 2002.
Spoleènost Net Master s.r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence a ádosti uvedené
spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.
ádost o udìlení telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì je øeena samostatnì è.j. 16 958/2002-610.
POUÈENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèení.
Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního úøadu,
odboru regulace telekomunikaèních sítí a slueb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
Ing. Marek Ebert v.r.
øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slueb
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 9. 2002.

165. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné
telekomunikaèní sítì spoleènosti Net Master s.r.o.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 30. srpna 2002
È.j.: 16 958/2002-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle
§ 102 odst. 1, § 14 odst. 1 písm. b) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve znìní
pozdìjích pøedpisù (dále jen zákon), na základì ádosti ze dne 28. 5. 2002, doplnìné dne 26. 8. 2002, toto rozhodnutí
o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: Net Master s.r.o.
se sídlem:
Praha 2, Rumunská 1, PSÈ 120 00
IÈO:
25 76 69 37
(dále jen dritel telekomunikaèní licence)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
A. DRUH A ROZSAH VEØEJNÉ TELEFONNÍ SLUBY
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1. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat veøejnou telefonní slubu v rámci vech telefonních obvodù
na území Èeské republiky, národní a mezinárodní veøejnou telefonní slubu prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì vèetnì zprostøedkování pøístupu k veøejným telekomunikaèním slubám, které jsou poskytované jinými
oprávnìnými poskytovateli telekomunikaèních slueb (dále jen sluba).
B. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ SLUBY
2. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat slubu na celém území Èeské republiky a uzavírat dohody se
zahranièními subjekty za úèelem poskytování mezinárodních telekomunikaèních slueb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky do jiných státù.
C. ZAJITÌNÍ DOSTUPNOSTI SLUBY
3. Dritel telekomunikaèní licence je povinen vést seznam poadavkù na zøízení telefonních úèastnických stanic a jejich
pøipojení k veøejné telekomunikaèní síti. V seznamu musí být odlieny poadavky na nové telefonní úèastnické stanice
a nová pøipojení k telefonní síti od poadavkù na zmìny nebo pøeloení telefonní úèastnické stanice nebo koncového
bodu telefonní sítì. Seznam musí být dále èlenìn v èasové posloupnosti a podle telekomunikaèních obvodù a jejich
èástí, v nich dritel telekomunikaèní licence poskytuje telefonní slubu. Dritel telekomunikaèní licence je povinen
umonit Úøadu kontrolu tìchto seznamù.
D. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
4. Dritel telekomunikaèní licence je povinen:
a) øídit se pøi poskytování sluby pøíslunými právními pøedpisy, vydanými generálními licencemi, cenovými rozhodnutími Úøadu, opatøeními a pøedbìnými opatøení Úøadu, èíslovacími a síovými plány, plánem pøidìlení kmitoètových pásem (národní kmitoètová tabulka) a plánem vyuití kmitoètového spektra, normami ÈSN, a to i tìmi, které
byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání telekomunikaèní licence,
b) vykonávat slubu v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením ITU a normám ETSI.
5. Dritel telekomunikaèní licence, jako poskytovatel mezinárodních telekomunikaèních slueb podle bodu 1, má právo,
v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu Uznaný provozovatel
(Recognized Operating Agency).
6. Dritel telekomunikaèní licence je povinen vytvoøit systém sledování, evidence a kontroly ukazatelù kvality poskytování sluby podle vyhláky è. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality slueb
poskytovaných v rámci univerzální sluby driteli telekomunikaèní licence (dále vyhláky). Za tím úèelem:
a) pøedloit do 60 dnù ode dne úèinnosti telekomunikaèní licence ke schválení Úøadu návrh metodiky systému evidence a kontroly ukazatelù kvality,
b) do 90 dnù od schválení metodiky vyhodnocovat v plném rozsahu zjitìné ukazatele kvality sluby,
c) pøedkládat Úøadu k 31.bøeznu kadého roku vyhodnocení zjitìných hodnot ukazatelù kvality slueb za uplynulý
kalendáøní rok podle metodiky schválené Úøadem,
d) zajistit dodrování parametrù kvality sluby stanovených vyhlákou.
7. Pøi zajiování bezpeènosti státu v souvislosti s poskytováním sluby na území, pro nì byl vyhláen krizový stav, je
dritel telekomunikaèní licence povinen:
a) plnit povinnosti vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospodáøských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øeení poskytovat na vyádání Úøadu informace o pøijímaných
opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) poskytovat slubu tak, aby umoòovala, je-li to technicky moné, poskytovat pøednostnì telekomunikaèní sluby
pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpeènostních sborù a záchranných
sborù a právnických a fyzických osob, urèených zvlátním pøedpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu.
8. Dritel telekomunikaèní licence je povinen zajiovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu, zveøejnìného
v Telekomunikaèním vìstníku.
E. DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUBY
9. Datum zahájení poskytování sluby podle této licence je do 30 dnù od nabytí právní moci této licence.
F. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
10. Telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.
ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost Net Master s.r.o. poádala dne 29. 5. 2002 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování
veøejné telekomunikaèní sítì a k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì.
Spoleènost Net Master s.r.o. doloila uvedenou ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù
èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní a odbornou zpùsobilost k poadované telekomunikaèní èinnosti,
dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení poadované èinnosti a veobecnými podmínkami pro poskytování veøejné telefonní sluby.

Èástka 10

Telekomunikaèní vìstník

Strana 15

Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve výi 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/0710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 26. 8. 2002.
Spoleènost Net Master s.r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence a ádosti uvedené
spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.
ádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné pevné telekomunikaèní sítì je øeena samostatnì è.j. 16 628/2002-610.
POUÈENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèení. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního úøadu,
odboru regulace telekomunikaèních sítí a slueb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
Ing. Marek Ebert v.r.
øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slueb
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 9. 2002.

166. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné pevné telekomunikaèní sítì spoleènosti Kabelová televize spol. s r.o. Èeská Tøebová
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 11. záøí 2002
È.j.: 20 630/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle
§ 102 odst. 1, § 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve znìní
pozdìjích pøedpisù (dále jen zákon), na základì ádosti ze dne 11. 6. 2001, doplnìné dne 19. 6. 2001, 3. 9. 2001, 16. 11. 2001,
18. 12. 2001, 22. 1. 2002, 31. 1. 2002, 1. 2. 2002, 5. 2. 2002, 18. 2. 2002, 29. 3. 2002, 30. 5. 2002 a 4. 9. 2002 toto rozhodnutí
o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné pevné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: Kabelová televize spol. s r.o. Èeská Tøebová
se sídlem:
Èeská Tøebová, Námìstí 17. listopadu 2055, okres Ústí nad Orlicí, PSÈ 560 02
IÈ:
48 15 00 29
(dále jen dritel telekomunikaèní licence)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
A. DRUH A ROZSAH VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
1. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí (dále jen
telekomunikaèní sí), jejím prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní sluby na území obcí Èeská
Tøebová a Ústí nad Orlicí.
2. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù se uskuteèòuje v technicky zpùsobilých místech telekomunikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s oprávnìnými provozovateli telekomunikaèních sítí.
3. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení telekomunikaèní sítì provozované dritelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných provozovatelù pro poskytování mezinárodních telekomunikaèních slueb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky
do jiných státù, vèetnì tranzitu pøes území Èeské republiky.
B. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K ZAJITÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
4. Dritel telekomunikaèní licence je povinen:
a) øídit se pøi zøizování a provozování telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslunými právními pøedpisy, vydanými
generálními licencemi, cenovými rozhodnutími Úøadu, opatøeními a pøedbìnými opatøeními Úøadu, èíslovacími a
síovými plány, plánem pøidìlení kmitoètových pásem (národní kmitoètová tabulka) a plánem vyuití kmitoètového
spektra, normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání této telekomunikaèní licence,
b) zøizovat a provozovat telekomunikaèní sí podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením ITU a normám ETSI,
c) umonit jiným oprávnìným provozovatelùm telekomunikaèní sítì a poskytovatelùm telekomunikaèních slueb pøímé nebo nepøímé propojení s jím provozovanou veøejnou telekomunikaèní sítí v souladu se zákonem.
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C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
5. Dritel telekomunikaèní licence, jako provozovatel veøejné telekomunikaèní sítì podle bodu 1, má právo, v souladu
s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu Uznaný provozovatel (Recognized Operating Agency).
6. Pøi zajiování bezpeènosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikaèních èinností na území, pro nì byl vyhláen krizový stav, je dritel telekomunikaèní licence povinen:
a) plnit povinnosti vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospodáøských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øeení poskytovat na vyádání Úøadu informace o pøijímaných
opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí tak, aby umoòovala, je-li to technicky moné, poskytovat pøednostnì telekomunikaèní sluby pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpeènostních sborù a záchranných sborù, právnických a fyzických osob, urèených zvlátním právním pøedpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu.
7. Dritel telekomunikaèní licence je povinen zajiovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu, zveøejnìného
v Telekomunikaèním vìstníku.
D. DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì podle této telekomunikaèní licence je den nabytí právní moci této
licence.
E. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
9. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím udìlení.
ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost Kabelová televize spol. s r.o. Èeská Tøebová poádala dne 13. 6. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence ke
zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì. Svoji ádost spoleènost doplnila dne 19. 6. 2001, 3. 9. 2001, 16. 11. 2001,
18. 12. 2001, 22. 1. 2002, 31. 1. 2002, 1. 2. 2002, 5. 2. 2002, 18. 2. 2002, 29. 3. 2002, 30. 5. 2002 a 4. 9. 2002. Spoleènost
Kabelová televize spol. s r.o. Èeská Tøebová doloila uvedenou ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence
Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní a odbornou zpùsobilost k poadované telekomunikaèní èinnosti a dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení poadované èinnosti.
Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve výi 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/0710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 4. 9. 2002.
Spoleènost Kabelová televize spol. s r.o. Èeská Tøebová splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence a ádosti uvedené spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.
POUÈENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèení. Odvolání
se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního úøadu, odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slueb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
Ing. Marek Ebert v.r.
øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slueb
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 10. 2002.

167. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné pevné telekomunikaèní sítì spoleènosti SMART Comp. s.r.o.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 16. záøí 2002
È.j.: 22 838/2002-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle
§ 102 odst. 1, § 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve znìní
pozdìjích pøedpisù (dále jen zákon), na základì ádosti ze dne 30.8.2002, doplnìné dne 6. 9. 2002, toto rozhodnutí
o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné pevné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: SMART Comp. s.r.o.
se sídlem:
Brno, Jezuitská 3, PSÈ 602 00
IÈ:
25 51 77 67
(dále jen dritel telekomunikaèní licence)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
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A. DRUH A ROZSAH VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
1. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí (dále jen tele komunikaèní sí), jejím prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní sluby na celém území Èeské republiky.
2. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù se uskuteèòuje v technicky zpùsobilých místech telekomunikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s oprávnìnými provozovateli telekomunikaèních sítí.
3. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení telekomunikaèní sítì provozované dritelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných provozovatelù pro poskytování mezinárodních telekomunikaèních slueb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky
do jiných státù, vèetnì tranzitu pøes území Èeské republiky.
B. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K ZAJITÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
4. Dritel telekomunikaèní licence je povinen:
a) øídit se pøi zøizování a provozování telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslunými právními pøedpisy, vydanými generálními licencemi, cenovými rozhodnutími Úøadu, opatøeními a pøedbìnými opatøeními Úøadu, èíslovacími a síovými
plány, plánem pøidìlení kmitoètových pásem (národní kmitoètová tabulka) a plánem vyuití kmitoètového spektra, normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání této telekomunikaèní licence,
b) zøizovat a provozovat telekomunikaèní sí podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením ITU a normám ETSI,
c) umonit jiným oprávnìným provozovatelùm telekomunikaèní sítì a poskytovatelùm telekomunikaèních slueb pøímé
nebo nepøímé propojení s jím provozovanou veøejnou telekomunikaèní sítí v souladu se zákonem.
C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
5. Dritel telekomunikaèní licence, jako provozovatel veøejné telekomunikaèní sítì podle bodu 1, má právo, v souladu
s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu Uznaný provozovatel (Recognized Operating Agency).
6. Pøi zajiování bezpeènosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikaèních èinností na území, pro nì byl vyhláen krizový stav, je dritel telekomunikaèní licence povinen:
a) plnit povinnosti vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospodáøských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øeení poskytovat na vyádání Úøadu informace o pøijímaných
opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí tak, aby umoòovala, je-li to technicky moné, poskytovat pøednostnì telekomunikaèní sluby pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpeènostních sborù a záchranných sborù, právnických a fyzických osob, urèených zvlátním právním pøedpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu.
7. Dritel telekomunikaèní licence je povinen zajiovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu, zveøejnìného
v Telekomunikaèním vìstníku.
D. DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì podle této telekomunikaèní licence je den nabytí právní moci této
licence.
E. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
9. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím udìlení.
ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost SMART Comp. s.r.o. poádala dne 2. 9. 2002 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování
veøejné telekomunikaèní sítì. Uvedenou ádost spoleènost doplnila dne 6. 9. 2002. Spoleènost SMART Comp. s.r.o. doloila
uvedenou ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady
prokazujícími finanèní a odbornou zpùsobilost k poadované telekomunikaèní èinnosti a dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení poadované èinnosti.
Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve výi 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/0710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 10. 9. 2002.
Spoleènost SMART Comp. s.r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence a ádosti
uvedené spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.
POUÈENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèení. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního úøadu,
odboru regulace telekomunikaèních sítí a slueb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
Ing. Marek Ebert v.r.
øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slueb
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 9. 2002.

Strana 18

Telekomunikaèní vìstník

Èástka 10

168. Zmìna è. 3 telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím
veøejné pevné telekomunikaèní sítì è.j. 5216/2001-610 ze dne 27. dubna 2001, ve znìní zmìny
è. 1 è.j. 29 825/2001-610 ze dne 12. listopadu 2001 a zmìny è. 2 è.j. 15 013/2002-610 ze dne
17. èervna 2002 spoleènosti NEXTRA Wireless, s.r.o.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 11. záøí 2002
È. j.: 19 671/2002-610

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøísluný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle § 102 odst. 1 a § 26
odst. 2 písm. c) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen
zákon), na základì oznámení ze dne 1. èervence 2002, doplnìného dne 10. èervence 2002 toto rozhodnutí o

z m ì n ì è. 3
telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné
pevné telekomunikaèní sítì è.j. 5216/2001-610 ze dne 27. dubna 2001, ve znìní zmìny
è. 1 è.j. 29 825/2001-610 ze dne 12. listopadu 2001 a zmìny è. 2 è.j. 15 013/2002-610 ze
dne 17. èervna 2002
spoleènosti NEXTRA Wireless, s.r.o. se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSÈ 117 21, IÈ 26 20 11 51.
Tímto rozhodnutím se mìní vydaná telekomunikaèní licence takto:
V údaji o obchodní firmì dritele telekomunikaèní licence se text NEXTRA Wireless, s.r.o. nahrazuje textem Telenor
Networks, s.r.o..
Ostatní ustanovení telekomunikaèní licence è.j. 5216/2001-610 ze dne 27. dubna 2001, ve znìní zmìny è. 1 è.j. 29 825/2001-610
ze dne 12. listopadu 2001 a zmìny è. 2 è.j. 15 013/2002-610 ze dne 17. èervna 2002, zùstávají beze zmìny.
ODÙVODNÌNÍ
Dopisem ze dne 1. 7. 2002 spoleènost Telenor Networks, s.r.o. oznámila zmìnu obchodní firmy spoleènosti. Uvedené
oznámení spoleènost doplnila dne 10.7.2002. Zmìnu obchodní firmy spoleènost Telenor Networks, s.r.o. doloila výpisem
z obchodního rejstøíku è.j. 110302/2002 z 3. èervence 2002.
Na základì oznámení se vydává tato zmìna è. 3 uvedené telekomunikaèní licence è.j. 5216/2001-610 ze dne 27. dubna 2001,
ve znìní zmìny è. 1 è.j. 29 825/2001-610 ze dne 12. listopadu 2001 a zmìny è. 2 è.j. 15 013/2002-610 ze dne 17. èervna 2002,
v údaji o obchodní firmì dritele telekomunikaèní licence spoleènosti Telenor Networks, s.r.o.
Spoleènost Telenor Networks, s.r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této zmìny telekomunikaèní licence.
POUÈENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèení. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního úøadu,
odboru regulace telekomunikaèních sítí a slueb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
Ing. Marek Ebert v.r.
øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slueb
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 10. 2002.

Telekomunikaèní vìstník - vychází mìsíènì.

Vydává: Èeský telekomunikaèní úøad v Nakladatelství dopravy a turistiky spol. s r. o. - - NADATUR. Øídí a pøíspìvky pøijímá:
Redakèní rada, Èeský telekomunikaèní úøad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025,
tel.: 2400 4605, fax: 2400 4830.
Tiskne: BAtisk, Bá.
Distribuce: NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, 110 00 Praha 1.
Zasílá: Èeská pota s.p., o.z. Pøeprava. Podávání zásilek povoleno Èeskou potou s.p., o.z. Pøeprava è.j. 72/96 ze dne
5.1.1996. Informace o pøedplatném a objednávky pøijímá redakce NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, 110 00 Praha 1,
tel.: 2422 4749, fax: 2421 9547.
Nevyádané pøíspìvky nevracíme.
ISSN 0862-724X.

