
Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ  VÌSTNÍK

V Praze dne 27. srpna 2001

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 8
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166. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel
167. 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

168. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování
169. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti K + K cable veøejná

obchodní spoleènost
170. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti Zephyr Communica-

tions, spol. s r.o.
171. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní

sítì spoleènosti Zephyr Communications, spol. s r.o.
172. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slu�eb podle generální licence - pokraèování
173. Oznámení o neplatnosti  povìøení k výkonu státní  inspekce  telekomunikací è. 317
174. Informace o nabídce volných míst ve státní správì

C. Diskusní èást

175. Veøejná konzultace návrhù rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru CEPT/ERC

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ

176. V�eobecné podmínky poskytování telekomunikaèních slu�eb, vydané v souladu s § 273 odst. 1 zákona è. 513/1991
Sb.

177. V�eobecné podmínky poskytování základních a volitelných telekomunikaèních slu�eb v systémech NMT a GSM
Eurotel Praha, spol. s r. o., vydané v souladu s § 273 odst. 1 zákona è. 513/1991 Sb.
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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. NORMATIVNÍ ÈÁST

161. Generální licence è. GL - 2/R/2001

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 19. èervence 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5205/2001-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 2/R/2001

k provozování vysílacích rádiových zaøízení pozemní pohyblivé slu�by a pevné slu�by, která jsou souèástí  bezdrátových
místních informaèních systémù  (dále jen �stanice BMIS�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �provozovatele�) provozovat vý�e uvedené stani-
ce BMIS za následujících podmínek:

1. Tato generální licence platí na území Èeské republiky.
2. Stanice BMIS jsou urèeny k jednosmìrnému vyrozumívání obèanù a organizací zejména ve vlastním zastavìném

území obcí a mìst.
3. Stanice BMIS v jedné lokalitì pracují simplexním provozem na jednom z kmitoètù 68,6500 MHz, 69,0750 MHz,

71,6500 MHz nebo 72,0750 MHz.
4. Stanice BMIS jsou urèeny k pokrytí signálem území vymezeného v bodu 2, pøièem� v�ak maximální povolený vyzáøený

výkon je 2 W (tj. 3 dBW). Intenzita elektromagnetického pole na státních hranicích nesmí pøekroèit hodnotu 6 dBµV/m
ve vý�ce 10 m nad zemí. Druh provozu je 16K0F3EJN, 16K0F3WJN, 10K0F3EJN nebo 10K0F3WJN.

5. Provozovatelé jsou povinni pøihlásit písemnì jimi provozované systémy do evidence stanic BMIS, kterou vede Úøad.
V evidenci jsou vedeny tyto údaje:
a) název a sídlo provozovatele systému,
b) umístìní anténního systému stanice BMIS, tj. název stanovi�tì, jeho adresa, zemìpisné souøadnice a nadmoøská

vý�ka,
c) vý�ka anténního systému nad terénem,
d) vysílací kmitoèet,
e) datum zahájení provozu stanice BMIS.

Vzor evidenèního listu je uveden v pøíloze k této generální licenci.
Provozovatelé jsou povinni oznámit Úøadu i datum ukonèení provozu stanice BMIS.

6. Provozovatelé stanic BMIS uvedených do provozu pøede dnem nabytí úèinnosti této generální licence jsou povinni
splnit povinnost pøihlá�ení do evidence dle bodu 5 nejpozdìji do 31. 12. 2001.

7. Pøi návrhu nové stanice BMIS a výbìru kmitoètu je nutno respektovat ji� zøízené stanice BMIS v okolí. Informace
o nich jsou dostupné na internetové stránce Úøadu na adrese  www.ctu.cz.

8. Provoz stanic BMIS podle této generální licence nemá zaji�tìnou ochranu proti ru�ení zpùsobenému vysílacími rádio-
vými stanicemi jiné radiokomunikaèní slu�by, provozovanými na základì individuálního povolení, nebo i té�e radio-
komunikaèní slu�by provozovanými na základì této generální licence. Ve�keré kmitoèty, na kterých jsou stanice BMIS
provozovány na základì této generální licence, jsou pova�ovány za sdílené. Pøípadné ru�ení jsou povinni provozova-
telé stanic BMIS øe�it vzájemnou dohodou. Odstranit ru�ení na své náklady, pøípadnì zastavit provoz, má za povinnost
provozovatel, který uvedl do provozu stanici BMIS zpùsobující ru�ení pozdìji, pøièem� poøadí uvedení stanic do
provozu se odvozuje z údajù v databázi stanic BMIS podle bodu 5.

9. Generální licence se vztahuje pouze na takové stanice BMIS, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu
rádiového zaøízení podle § 10 zákona.

10. Konstrukce stanic BMIS nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.
11. Stanice BMIS podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umo�nit povì-

øeným zamìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto stanicím BMIS za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost
podle zákona è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

12. Úøad v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodr�ení podmínek této generální licence
nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydá podle § 88 odst. 5 zákona u�ivatelùm rozhodnutí k odstranìní závad nebo
pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení a rozhodne o ulo�ení sankce podle § 97 zákona.

13. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s § 49 zákona.
14. Vydáním této generální licence se ru�í generální licence è. GL-2/R/2000 (è.j. 502376/2000-613), zveøejnìná v Teleko-

munikaèním vìstníku, èástka 9/2000.
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15. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.
16. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

162. Generální licence è. GL - 38/R/2001

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 19. èervence 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 9871/2001-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 38/R/2001

k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí úèastnických terminálù v pevných bezdrátových pøístupových
sítích (dále jen �stanice�) a slou�í pro pøipojení koncových telekomunikaèních zaøízení k veøejné telekomunikaèní síti.

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �provozovatele�) provozovat vý�e uvedené stani-
ce bez jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících podmínek:

1. Tato generální licence  platí na území Èeské republiky.
2. Stanice pracují v tìchto kmitoètových pásmech:

a) 839-843/884-888 MHz s duplexním odstupem 45 MHz a vysílacími kmitoèty stanic v dolní polovinì uvedených
pásem; tato kmitoètová pásma jsou v�ak pro vý�e uvedený úèel pou�itelná jen:
aa) v oblasti uzlového telefonního obvodu (UTO) Praha, a to pouze do 31. 12. 2002,
ab) v oblastech vymezených místních sítí1) (VMS) Èeská Lípa, Frýdlant v Èechách, Hor�ovský Týn, Moravské

Budìjovice, Nový Bor, Sedlèany, Votice, a to pouze do 31. 12. 2003,
b) 3 425-3 440/3 475-3 490 MHz s duplexním odstupem 50 MHz a vysílacími kmitoèty stanic v dolní polovinì pásma;

tato kmitoètová pásma jsou v�ak pro vý�e uvedený úèel pou�itelná jen v oblasti místního telefonního obvodu Libe-
rec, a to pouze do 31. 12. 2003,

c) 3 410-3 480/3 510-3 580 MHz s duplexním odstupem 100 MHz a vysílacími kmitoèty stanic v dolní polovinì pásma,
d) 3 480-3 500/3 580-3 600 MHz  s duplexním odstupem 100 MHz a vysílacími kmitoèty stanic v dolní nebo horní

polovinì pásma,
e) 24 549-24 773/25 557-25 781 MHz s duplexním odstupem 1 008 MHz a vysílacími kmitoèty stanic v horní polovi-

nì pásma.
3. Tato generální licence se vztahuje pouze na takové stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu

rádiového zaøízení podle § 10 zákona.
4. Konstrukce stanice nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.
5. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umo�nit povìøeným

zamìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost2).
6. Úøad v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodr�ení podmínek této generální licence

nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydá podle § 88 odst. 5 zákona u�ivatelùm rozhodnutí k odstranìní závad nebo
pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení a rozhodne o ulo�ení sankce podle § 97 zákona.

7. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona.
8. Tato generální licence platí:

a) pro stanice pracující na kmitoètech a v oblasti dle bodu 2 písm. a) odst. aa) do 31. prosince 2002, s tím, �e provoz
tìchto stanic bude k uvedenému datu definitivnì ukonèen,

b) pro stanice pracující na kmitoètech a v oblasti dle bodu 2 písm. a) odst. ab) do 31.prosince 2003, s tím, �e provoz
tìchto stanic bude k uvedenému datu definitivnì ukonèen,

c) pro stanice pracující na kmitoètech uvedených v bodu 2 písm. b) do 31. prosince 2003,
d) pro stanice pracující na kmitoètech uvedených v bodu 2 písm. c) a� e) do 31. prosince 2009.

9. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Rozsah telefonních obvodù byl stanoven opatøením ÈTÚ è. OÚ-5/T/2000 o uspoøádání hranic obvodù veøejné telefonní sítì, zveøejnìným v Telekomunikaèním vìstníku,
èástka 10/2000.

2) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
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B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

163. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel

Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 sdìluje, �e spoleènosti Contactel s.r.o. byly pøidìleny do
21. 9. 2002  øady úèastnických èísel pro uzlové telefonní obvody  (UTO), resp. vymezené místní sítì (VMS),  tj. mno�iny èísel
v uzavøených intervalech øad s inkrementem �1�,

< 758 0000 a� 758 9999 > pro UTO Ostrava (TC =  69) tj. 10 000 èísel
< 50 0000 a� 50 9999 > pro UTO Tachov (TC =  184) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Klatovy (TC =  186) tj. 10 000 èísel
< 81 0000 a� 81 9999 > pro UTO Hor�ovský Týn *) (TC =  188) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Doma�lice (TC =  189) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Tábor (TC =  361) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Svitavy (TC =  461) tj. 10 000 èísel
< 40 0000 a� 40 9999 > pro UTO Opava *) (TC =  653) tj. 10 000 èísel
< 65 0000 a� 65 9999 > pro UTO Nový Jièín (TC =  656) tj. 10 000 èísel
< 86 0000 a� 86 9999 > pro UTO Frýdek Místek (TC =  658) tj. 10 000 èísel.
*) Území VMS

ÈTÚ è.j. 17395/2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

164. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel

Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 sdìluje, �e spoleènosti Aliatel a.s. byly pøidìleny do
21. 9. 2002  øady úèastnických èísel pro uzlové telefonní obvody  (UTO), tj. mno�iny èísel v uzavøených  intervalech øad
s inkrementem �1�,

< 815 0000 a� 819 9999 > pro UTO Plzeò (TC =  19) tj. 50 000 èísel
< 30 0000 a� 32 9999 > pro UTO Vsetín (TC =  657) tj. 30 000 èísel.

ÈTÚ è.j. 15032/2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

165. Oznámení o pøidìlení dal�ího kódu mezinárodního signalizaèního bodu (ISPC) sítì SS7 pro
signalizaèní body

Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 sdìluje, �e spoleènosti GlobalTel a.s.  byl do 31. 12. 2010
pøidìlen následující kód mezinárodního signalizaèního bodu.

2 - 231 - 4 IGW Praha

ÈTÚ è.j. 16041/ 2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

166. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel

Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb sdìluje, �e
spoleènosti World Online, s.r.o. byly pøidìleny do 21. 9. 2002  øady úèastnických èísel pro uzlové telefonní obvody  (UTO), tj.
mno�iny èísel v uzavøených  intervalech øad s inkrementem �1�,

< 2600 0000 a� 2609 9999 > pro UTO Praha (TC =  2) tj. 100 000 èísel
< 3310 0000 a� 3319 9999 > pro UTO Brno (TC =  5) tj. 100 000 èísel
< 880 0000 a� 880 9999 > pro UTO Plzeò (TC =  19) tj. 10 000 èísel
< 940 0000 a� 940 9999 > pro UTO Èeské Budìjovice (TC =  38) tj. 10 000 èísel
< 730 0000 a� 730 9999 > pro UTO Ústí nad Labem (TC =  47) tj. 10 000 èísel
< 810 0000 a� 810 9999 > pro UTO Hradec Králové (TC =  49) tj. 10 000 èísel
< 770 0000 a� 770 9999 > pro UTO Ostrava (TC =  69) tj. 10 000 èísel

celkem: 250 000 èísel.

ÈTÚ è.j. 13411/2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb
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167. 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 televiz-
ních nebo rozhlasových signálù po vedení - pokraèování

Plné znìní seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.

ÈTÚ è.j. 26 360/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

168. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování
A = zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
B = poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
C = poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì
D = zmìna licence

Poø. Obchodní jméno Telekomu- Datum zahájení Vlastník veøejné Èíslo jednací
èís. nikaèní provozování sítì Územní telekomunikaèní sítì Poskytovatel Datum vydání Platnost

Adresa sídla èinnost Datum zahájení rozsah slu�eb licence licence
poskytování Provozovatel veøejné Datum nabytí

IÈO slu�eb telekomunikaèní sítì právní  moci

65 Zephyr Communications, 8328/2001-610
Zephyr Communications, 13.7.2001 Celé území spol. s r.o. Zephyr Communications, 20 let

spol. s r.o. ÈR Praha 1, Na Poøíèí 12 spol. s r.o. 13.7.2001
Praha 1, Na Poøíèí 12 A 13.7.2001 Zephyr Communications, Praha 1, Na Poøíèí 12

IÈO 00 57 20 55 spol. s r.o.
Praha 1, Na Poøíèí 12 13.7.2001

66 Zephyr Communications, 8329/2001-610
Zephyr Communications, 13.7.2001 Celé území spol. s r.o. Zephyr Communications, 20 let

spol. s r.o. B ÈR Praha 1, Na Poøíèí 12 spol. s r.o. 13.7.2001
Praha 1, Na Poøíèí 12 13.7.2001 Zephyr Communications, Praha 1, Na Poøíèí 12 13.7.2001

spol. s r.o.
Praha 1, Na Poøíèí 12

67 19977/2001-610
Kiwwi, s.r.o.

Praha 1, Na Pøíkopì 22/859 D 17.7.2001
IÈO 26 19 84 28 Dosud nenabylo

(zmìna è.1) právní moci
Tato zmìna è.1 k licenci è.j. 505285/2000-610, zmìnila adresu sídla spoleènosti na Praha 1, Na Pøíkopì 22/859. Zmìna, dolo�ená výpisem z obchodního rejstøíku è. 48835/2001,
byla provedena na �ádost dr�itele licence. Ostatní ustanovení licence è.j. 505285/2000-610 zùstávají beze zmìny.

68 19978/2001-610
Kiwwi, s.r.o.

Praha 1, Na Pøíkopì 22/859 D 17.7.2001
IÈO 26 19 84 28

(zmìna è.1) Dosud nenabylo
právní moci

Tato zmìna è.1 k licenci è.j. 507440/2000-610, zmìnila adresu sídla spoleènosti na Praha 1, Na Pøíkopì 22/859. Zmìna, dolo�ená výpisem z obchodního rejstøíku è. 48835/2001,
byla provedena na �ádost dr�itele licence. Ostatní ustanovení licence è.j. 507440/2000-610 zùstávají beze zmìny.

69 ELSAT, spol. s r.o. 15305/2001-610
ELSAT, spol. s r.o. Èeské Budìjovice, 20 let
Èeské Budìjovice,      viz poznámka Bezdrevská 1082/9 25.7.2001
Bezdrevská 1082/9 A ELSAT, spol. s r.o.
IÈO 13 49 77 66 Èeské Budìjovice, Dosud nenabylo

Bezdrevská 1082/9 právní moci
Dr�itel této telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí�, jejím� prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní slu�by na
území Budìjovického kraje.

70 FirstMark Carrier Services 7731/2000-610
FirstMark Carrier Services 1.12.2001 Celé území Èeská republika, s.r.o. 20 let

Èeská republika, s.r.o. A ÈR Praha 1, Platnéøská 4 25.7.2001
Praha 1, Platnéøská 4 FirstMark Carrier Services

IÈO 26 20 16 91 Èeská republika, s.r.o. Dosud nenabylo
Praha 1, Platnéøská 4 právní moci

71 CATR spol. s r.o. 18309/2001-610
CATR spol. s r.o. Praha 6-Suchdol, 20 let
Praha 6-Suchdol, Nad Mohylou 909 31.7.2001
Nad Mohylou 909 A CATR spol. s r.o.
IÈO 49 62 35 24 Praha 6-Suchdol Dosud nenabylo

Nad Mohylou 909 právní moci

ÈTÚ è.j. 26473/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb
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169. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
K + K cable veøejná obchodní spoleènost

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 26. èervna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.  10370/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3.
písm. a) a podle § 14 odst. 1 písm a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì �ádosti ze dne 9. 3. 2001, doplnìné dne 28. 3. 2001, 14. 5. 2001, 31. 5. 2001 a 4. 6. 2001 toto rozhodnutí
o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: K + K cable veøejná obchodní spoleènost
se sídlem: Milevsko, Sokolovská 1425, PSÈ 399 01
IÈO: 12 89 55 63
(dále jen �dr�itel telekomunikaèní licence�)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:

A. DRUH A ROZSAH  VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
1. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí� (dále jen

�telekomunikaèní sí�), která je zároveò telekomunikaèní sítí urèenou k jednosmìrnému �íøení televizních nebo rozhla-
sových signálù po vedení na území mìst Sezimovo Ústí, Tábor, Milevsko a Bechynì.

2. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù se uskuteèòuje v technicky zpùsobilých místech teleko-
munikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s oprávnìnými provozovateli telekomunikaèních sítí.

3. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení telekomu-
nikaèní sítì provozované dr�itelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných provozo-
vatelù pro poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky
do jiných státù, vèetnì tranzitu pøes území Èeské republiky.

B. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K  ZAJI�TÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ  TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
4. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen:

a) øídit se pøi zøizování a provozování  telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslu�nými právními pøedpisy, platnými
jednotnými pravidly, opatøeními Úøadu, èíslovacím plánem a normami ÈSN a ÈSN EN, a to i tìmi, které byly
vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání této telekomunikaèní licence,

b) vykonávat telekomunikaèní èinnosti podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením
ITU a normám ETSI,

c) umo�nit jiným oprávnìným provozovatelùm telekomunikaèní sítì a poskytovatelùm telekomunikaèních slu�eb pøí-
mé nebo nepøímé propojení s jím provozovanou telekomunikaèní sítí v souladu se zákonem.

C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
5. Dr�itel 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� (Recogni-
zed Operating Agency).

6. Pøi zaji��ování bezpeènosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikaèních èinností na území, pro nì� byl vyhlá-
�en  krizový stav, je dr�itel telekomunikaèní licence povinen:
a) plnit úkoly vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování  obrany  a bezpeènosti státu a hospodáø-

ských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øe�ení poskytovat na vy�ádání Úøadu informace o pøijímaných

opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) vykonávat pøednostnì èinnosti podle bodu 1 pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbro-

jených bezpeènostních sborù a záchranných sborù a právnických a fyzických osob, urèených zvlá�tním pøedpisem,
plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu.

7. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen zaji��ovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu è. OÚ - 3/S/2000
zveøejnìného v Telekomunikaèním vìstníku èástce 9, roèník 2000.

D. DATUM  ZAHÁJENÍ  PROVOZOVÁNÍ  TELEKOMUNIKAÈNÍ  SÍTÌ
8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì je 1. èervence 2001 na území mìst Sezimovo Ústí a Tábor a 1. øíjna

2001 na území mìst Milevsko a Bechynì.

E. DOBA  PLATNOSTI  TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
9. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.
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ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost K + K cable veøejná obchodní spoleènost podala �ádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøízení a provo-

zování telekomunikaèní sítì è.j. 10370/2001-610 dne 9. 3. 2001. Svoji �ádost doplnila dne 28. 3. 2001, 14. 5. 2001, 31. 5. 2001
a 4. 6. 2001. Spoleènost K + K cable veøejná obchodní spoleènost dolo�ila uvedenou �ádost o telekomunikaèní licenci výpi-
sem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù obou èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími odbor-
nou zpùsobilost, finanèní zpùsobilost k po�adované telekomunikaèní èinnosti a dokladem o technickém, organizaèním a per-
sonálním zabezpeèení po�adované telekomunikaèní èinnosti.

Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 19-725001/0710 v.s. 6101 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 29. 5. 2001.

Spoleènost K + K cable veøejná obchodní spoleènost 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. Odvo-

lání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního úøadu,
odboru regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.

Ing. Franti�ek Hesoun v.r.
øeditel odboru regulace

telekomunikaèních sítí a slu�eb

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 7. 2001.

170.  Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
Zephyr Communications, spol. s r.o.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 13. èervence  2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 8 328/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy, vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3.
písm. a) a podle § 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì �ádosti ze dne 12. 2. 2001, doplnìné dne 21. 3. 2001, 23. 4. 2001,  13. 6. 2001 a 25. 6. 2001, toto
rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: Zephyr Communications, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 1, Na Poøíèí 12
IÈO: 00 57 20 55
(dále jen �dr�itel telekomunikaèní licence�)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:

A. DRUH A ROZSAH  VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
1. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí� (dále jen

�telekomunikaèní sí�), jejím� prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní slu�by na celém území Èeské re-
publiky.

2. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù se uskuteèòuje v technicky zpùsobilých místech teleko-
munikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s oprávnìnými provozovateli telekomunikaèních sítí.

3. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení telekomu-
nikaèní sítì provozované dr�itelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných provozo-
vatelù pro poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky
do jiných státù, vèetnì tranzitu pøes území Èeské republiky.

B. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K  ZAJI�TÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ  TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
4. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen:

a) øídit se pøi zøizování a provozování  telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslu�nými právními pøedpisy, platnými
jednotnými pravidly, vydanými opatøeními Úøadu, èíslovacím plánem a normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydá-
ny po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání této telekomunikaèní licence,

b) vykonávat telekomunikaèní èinnosti podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením
ITU a normám ETSI,

c) umo�nit jiným oprávnìným provozovatelùm telekomunikaèní sítì a poskytovatelùm telekomunikaèních slu�eb pøí-
mé nebo nepøímé propojení s jím provozovanou telekomunikaèní sítí v souladu se zákonem.
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C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
5. Dr�itel 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� (Recogni-
zed Operating Agency).

6. Pøi zaji��ování bezpeènosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikaèních èinností na území, pro nì� byl vyhlá-
�en krizový stav, je dr�itel telekomunikaèní licence povinen:
a) plnit úkoly vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospodáø-

ských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øe�ení poskytovat na vy�ádání Úøadu informace o pøijímaných

opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) vykonávat pøednostnì èinnosti podle bodu 1 pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbro-

jených bezpeènostních sborù a záchranných sborù a  právnických a fyzických osob, urèených zvlá�tním pøedpisem,
plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu.

7. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen zaji��ovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu è. OÚ - 3/S/2000,
zveøejnìného v Telekomunikaèním vìstníku èástce 9, roèník 2000.

D. DATUM  ZAHÁJENÍ  PROVOZOVÁNÍ  TELEKOMUNIKAÈNÍ  SÍTÌ
8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì je den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

E. DOBA  PLATNOSTI  TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
9. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu  20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.

ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost Zephyr Communications, spol. s r.o. po�ádala dne 12. 2. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování

a provozování veøejné telekomunikaèní sítì a k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomu-
nikaèní sítì. Svoji �ádost doplnila dne 21. 3. 2001, 23. 4. 2001, 13. 6. 2001 a 25. 6. 2001. Spoleènost Zephyr Communications,
spol. s r.o. dolo�ila uvedenou �ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního
orgánu, doklady prokazujícími finanèní a odbornou zpùsobilost k po�adované telekomunikaèní èinnosti a dokladem o technic-
kém, organizaèním a personálním zabezpeèení po�adované èinnosti.

Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 9. 7. 2001.

Spoleènost Zephyr Communications, spol. s r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licen-
ce a �ádosti uvedené spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.

�ádost o udìlení telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomu-
nikaèní sítì je øe�ena samostatnì pod è.j. 8329/2001-610.

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 slu�eb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02  Praha 025.

Ing. Franti�ek  Hesoun v.r.
øeditel odboru regulace

telekomunikaèních sítí a slu�eb

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 7. 2001.

171.  Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pev-
né telekomunikaèní sítì spoleènosti Zephyr Communications, spol. s r.o.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 13. èervence  2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 8 329/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3.
písm. a) a podle § 14 odst. 1 písm. b) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì �ádosti ze dne 12. 2. 2001, doplnìné dne 21. 3. 2001, 23. 4. 2001,  13. 6. 2001 a 25. 6. 2001, toto
rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: Zephyr Communications, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 1, Na Poøíèí 12
IÈO: 00 57 20 55
(dále jen �dr�itel telekomunikaèní licence�)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
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A. DRUH A ROZSAH  VEØEJNÉ TELEFONNÍ SLU�BY
1. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat veøejnou telefonní slu�bu v rámci v�ech telefonních obvodù

na území ÈR, národní a mezinárodní veøejnou telefonní slu�bu prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
vèetnì zprostøedkování pøístupu k veøejným telekomunikaèním slu�bám, které jsou poskytované jinými oprávnìnými
poskytovateli telekomunikaèních slu�eb (dále jen �slu�ba�).

B. ÚZEMNÍ  VYMEZENÍ  SLU�BY
2. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat slu�bu na celém území Èeské republiky a uzavírat dohody se

zahranièními subjekty za úèelem poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb z jiných státù do Èeské repub-
liky a z Èeské republiky do jiných státù.

C. ZAJI�TÌNÍ  DOSTUPNOSTI  SLU�BY
3. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen vést seznam po�adavkù na zøízení telefonních úèastnických stanic a jejich

pøipojení k veøejné telekomunikaèní síti. V seznamu musí být odli�eny po�adavky na nové telefonní úèastnické stanice
a nová pøipojení k telefonní síti od po�adavkù na zmìny nebo pøelo�ení 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� dr�itel telekomunikaèní licence poskytuje telefonní slu�bu. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen
umo�nit Úøadu kontrolu tìchto seznamù.

D. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
4. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen:

a) øídit se pøi poskytování slu�by pøíslu�nými právními pøedpisy, platnými jednotnými pravidly, vydanými opatøeními
Úøadu, èíslovacím plánem a normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání
telekomunikaèní licence,

b) vykonávat slu�bu v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením ITU a normám ETSI.
5. Dr�itel telekomunikaèní licence, jako poskytovatel mezinárodních telekomunikaèních slu�eb podle bodu 1, má právo,

v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu �Uznaný provozovatel�
(Recognized Operating Agency).

6. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen vytvoøit systém sledování, evidence a kontroly ukazatelù kvality poskyto-
vání slu�by podle vyhlá�ky è. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality slu�eb
poskytovaných v rámci univerzální slu�by dr�iteli telekomunikaèní licence (dále �vyhlá�ky�). Za tím úèelem:
a) pøedlo�it do 60 dnù ode dne úèinnosti telekomunikaèní licence ke schválení Úøadu návrh metodiky systému eviden-

ce a  kontroly ukazatelù kvality,
b) do 90 dnù od schválení metodiky vyhodnocovat v plném rozsahu zji�tìné ukazatele kvality slu�by,
c) pøedkládat Úøadu k 31. bøeznu ka�dého roku vyhodnocení zji�tìných hodnot ukazatelù kvality slu�eb za uplynulý

kalendáøní rok podle metodiky schválené Úøadem,
d) zajistit dodr�ování parametrù kvality slu�by stanovených vyhlá�kou.

7. Pøi zaji��ování bezpeènosti státu v souvislosti s poskytováním slu�by na území, pro nì� byl vyhlá�en  krizový stav, je
dr�itel telekomunikaèní licence povinen:
a) plnit úkoly vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospodáø-

ských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øe�ení poskytovat na vy�ádání Úøadu informace o pøijímaných

opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) poskytovat pøednostnì slu�bu pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpeè-

nostních sborù a záchranných sborù a  právnických a fyzických osob, urèených zvlá�tním pøedpisem, plnících úkoly
v oblasti obrany a bezpeènosti státu.

8. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen zaji��ovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu è. OÚ - 3/S /2000,
zveøejnìného v Telekomunikaèním vìstníku èástce 9, roèník 2000.

E. DATUM  ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ  SLU�BY
9. Datum zahájení poskytování slu�by je den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

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 Zephyr Communications, spol. s r.o. po�ádala dne 12. 2. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování

a provozování veøejné telekomunikaèní sítì a k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomu-
nikaèní sítì. Svoji �ádost doplnila dne 21. 3. 2001, 23. 4. 2001, 13. 6. 2001 a 25. 6. 2001. Spoleènost Zephyr Communications,
spol. s r.o. dolo�ila uvedenou �ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního
orgánu, doklady prokazujícími finanèní a odbornou zpùsobilost k po�adované telekomunikaèní èinnosti, dokladem o technic-
kém, organizaèním a personálním zabezpeèení po�adované èinnosti a v�eobecnými podmínkami pro poskytování veøejné
telefonní slu�by.
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Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 9. 7. 2001.

Spoleènost Zephyr Communications, spol. s r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licen-
ce a �ádosti uvedené spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.

�ádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì je øe�ena samostatnì
pod è.j. 8 328/2001-610.

POUÈENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèení. Odvo-

lání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního úøadu,
odboru  regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02  Praha 025.

Ing. Franti�ek  Hesoun v.r.
øeditel odboru regulace

telekomunikaèních sítí a slu�eb

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 7. 2001.

172. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slu�eb podle generální licence
- pokraèování

Plné znìní seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.

ÈTÚ è.j. 26474/2001 -  610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

173. Oznámení o neplatnosti  povìøení k výkonu státní  inspekce telekomunikací è. 317

Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, �e povìøení k výkonu státní inspekce  telekomunikací è. 317,  znìjící na jméno Otakar
Forejt, je neplatný.

Pou�ívání povìøení k výkonu státní  inspekce telekomunikací  è. 317 sdìlte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, se sídlem
Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.

ÈTÚ è.j. 66/2001
odbor krizového øízení

174. Informace o nabídce volných míst ve státní správì

Èeský telekomunikaèní úøad pøijme zamìstnance do odboru ekonomicko-organizaèního (oddìlení technických slu�eb).

� Odborný referent
po�adavky: V� nebo støedo�kolské vzdìlání technického smìru, znalost práce na PC (Windows 98, MS Office 97).
Praxe v oblasti správy majetku vítána. Nástup mo�ný ihned nebo dle dohody.
Nabízíme pracovi�tì v Praze - Vysoèanech, mo�nost profesního rùstu, dal�í vzdìlávání vè. jazykového.

Písemné nabídky se struèným �ivotopisem zasílejte na adresu: Èeský telekomunikaèní úøad, po�tovní pøihrádka 02, 225 02
Praha 025 - odbor ekonomicko-organizaèní, nebo na e-mail: bacam@ctu.cz  Bli��í informace na tel. èísle 24004793, p. Baèa.

ÈTÚ 26173/2001 - 613
odbor správy kmitoètového spektra
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