
Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ  VÌSTNÍK

V Praze dne 19. listopadu 2001

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 11

O B S A H:

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. Normativní èást

212. Dodatek k Opatøení è. OÚ - 1/S/2001
213. Generální licence è. GL - 22/R/2001
214. Generální licence è. GL - 23/R/2001
215. Cenové rozhodnutí è. 07/PROP/2001
216. Cenové rozhodnutí è. 08/PROP/2001

B. Informativní èást

217. Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance è. 88
218. Veøejná konzultace návrhù rozhodnutí Výboru pro elektronickou komunikaci CEPT/ECC
219. Informace o uzavøení dodatkù ke smlouvám o propojení sítí vèetnì základních technických a ekonomických podmí-

nek propojení sítí
220. Seznam odejmutých, resp. uvolnìných èísel 971 X BCD YY k pøístupu k síti Internet
221. Seznam pøijatých rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování
222. Zmìna è. 1 telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné teleko-

munikaèní sítì è.j. 26 304/2001-610 ze dne 8. srpna 2001
223. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti SECAR BOHEMIA, a.s.
224. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti Sloane Park Property

Trust, a.s.
225. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti TransgasNet, a.s.
226. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì

spoleènosti TransgasNet, a.s.
227. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti Kabelová televize Pøerov, a.s.
228. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slu�eb podle generální licence - pokraèování
229. 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

C. Diskusní èást

230. Diskusní návrh generální licence k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí terminálù systé-
mu Globalstar

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ

231. Referenèní nabídka Smlouvy o propojení spoleènosti Eurotel Praha, spol. s r.o.
232. V�eobecné podmínky poskytování veøejné telekomunikaèní slu�by spoleènosti MBC TELECOM s.r.o.



Strana 2 Telekomunikaèní vìstník Èástka 11

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

212. Dodatek k Opatøení è. OÚ - 1/S/2001

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. øíjna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 29079/2001-611

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
a o zmìnì dal�ích zákonù, tento

dodatek
k Opatøení è. OÚ - 1/S/2001 ze dne 2. øíjna 2001, kterým se stanoví provozovatelé telekomunikaèních èinností s výrazným

podílem na trhu.
Tímto dodatkem se Opatøení è. OÚ - 1/S/2001 mìní takto:

Èl. 1 Zvlá�tní ustanovení, odst. 1 písm. f) zní:
�f) poskytovatele veøejných telekomunikaèních slu�eb prostøednictvím veøejné datové sítì - ÈESKÝ TELECOM, a.s.

(podíl 73,26%).�.
Tento dodatek nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

213. Generální licence è. GL-22/R/2001

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 30. øíjna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 14 259/200-613

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

generální licenci
è. GL-22/R/2001

k provozování vysílacích rádiových zaøízení malého výkonu, urèených pro rádiové spojení fyzických nebo právnických osob
(dále jen �obèanské radiostanice�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen u�ivatele) provozovat vý�e uvedené obèanské
radiostanice bez jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu1) za následujících podmínek:

1. Tato generální licence platí na území Èeské republiky.
2. Tato generální licence se vztahuje pouze na takové obèanské radiostanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo

uznání typu rádiového zaøízení podle § 10 zákona, nebo na ty obèanské radiostanice, které splòují ustanovení naøízení
vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní koncová zaøízení.

3. Prostøednictvím obèanských radiostanic je povoleno pøedávání zpráv formou otevøené mluvené øeèi nebo pøenosem
digitálních dat. Pøi zahajování spojení je mo�no pou�ívat zaøízení pro vysílání a pøíjem tónové selektivní volby.

4. Povolené kmitoèty a èísla kanálù jsou uvedeny v pøíloze è. 1.
5. Na kanálech uvedených v bodì 4 je povoleno vysílání telefonie s kmitoètovou nebo fázovou modulací  (tøída vysílání2)

F3E, G3E), není-li dále uvedeno jinak. Vysílání s amplitudovou modulací s dvìma postranními pásmy (tøída vysílání
A3E) a s jedním postranním pásmem (tøída vysílání J3E, R3E) není povoleno.

6. V zájmu u�ivatelù obèanských radiostanic i �iroké veøejnosti je kanál è. 9 (27,065 MHz) vyhrazen pro informace
zvlá�tní dùle�itosti, napø. nouzové volání v pøípadì ne�tìstí, havárie, úrazu, oznámení trestného èinu  apod.

7. Pro provoz dálkovì ovládaných záznamníkù (opakovaèù) jsou vyhrazeny kanály è. 18 (27,175 MHz) a è. 23 (27,255 MHz).
8. Pøenos digitálních dat (tøída vysílání F2D, F3D) je  povolen pouze na kanálech è. 24 (27,235 MHz),  è. 25 (27,245

MHz), è. 52 (26,675 MHz), è. 53 (26,685 MHz), è. 76 (26,915 MHz) a è. 77 (26,925 MHz), které jsou vyhrazeny
pouze pro tento druh provozu.

9. Kanál è. 1 (26,965 MHz) je doporuèeno vyu�ívat jako svolávací a kanál è. 80 (26,955 MHz) je doporuèeno vyu�ívat
jako vyvolávací s vyu�itím selektivní volby. U�ivatelé po navázání spojení na tìchto kanálech vyhledají jiný volný
kanál a pøeladí se na nìj.

A. NORMATIVNÍ ÈÁST

1) Tato generální licence vychází z  rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference po�tovních a  telekomunikaèních správ (CEPT) ze dne
23.11.1998 è. ERC/DEC/(98)16 o vyjmutí zaøízení CEPT PR-27 z re�imu individuálního povolování [CEPT/ERC Decision of 23rd Novemb er 1998 on Exemption from
Individual Licencing of CEPT PR-27 equipment], Kraków, 1998.

2) Pøíloha è. 2 k vyhlá�ce Ministerstva dopravy a spojù è.  201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikaèní slu�by.
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10. K obèanským radiostanicím smí být pøipojována pouze taková pøídavná  zaøízení, která neovlivní základní parametry
obèanské radiostanice, zejména vysokofrekvenèní výkon, maximální kmitoètový zdvih a maximální ne�ádoucí vyso-
kofrekvenèní vyzaøování.

11. Vysokofrekvenèní výkon koncového stupnì vysílaèe obèanské radiostanice nesmí pøesáhnout 4 W.
12. V provozu obèanských radiostanic není povoleno pou�ívání:

- pøídavných zesilovaèù vysokofrekvenèního výkonu,
- utajovaèù hovorù,
- pøevádìèù,
- smìrových antén se ziskem v horizontální rovinì.

13. Obèanské radiostanice není povoleno pøipojovat pøímo ani nepøímo k veøejným telekomunikaèním sítím, ani je vyu�í-
vat k poskytování telekomunikaèních slu�eb.

14. Obèanské radiostanice není povoleno pou�ívat na palubì letadla ani jako letadlové nebo letecké stanice.
15. Pøenos dat ani hovorová korespondence pro komerèní úèely, vysílání reklam nebo vysílání rozhlasového typu a trvalé

vysílání radiomajáku není povoleno.
16. Provoz obèanských radiostanic podle této generální licence nemá zaji�tìnou ochranu proti ru�ení zpùsobenému vysí-

lacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikaèní slu�by, provozované na základì individuálního povolení, nebo
i té�e radiokomunikaèní slu�by provozované na základì této generální licence. Ve�keré kmitoèty, na kterých jsou
obèanské radiostanice provozovány na základì této generální licence, jsou pova�ovány za sdílené. Pøípadné ru�ení
jsou povinni u�ivatelé obèanských radiostanic øe�it vzájemnou dohodou. Pokud ru�ení vzniklo nedodr�ením podmí-
nek stanovených pro provoz zaøízení, nese náklady na odstranìní ru�ení provozovatel tohoto zaøízení, jinak nese nákla-
dy provozovatel zaøízení pozdìji uvedeného do provozu nebo zmìnìného.

17. Pro oznaèení digitálního vysílání musí být pou�it sled znakù ve tvaru CZAXXX, kde:
a) CZ je oznaèení Èeské republiky,
b) A je èíslice shodná s první èíslicí po�tovního smìrovacího èísla místa trvalého pobytu (v pøípadì fyzické osoby)

nebo sídla (v pøípadì právnické osoby) u�ivatele.
Pro oznaèení uzlu a schránky je vyhrazena èíslice 0.
Pro zku�ební a testovací provoz je vyhrazena èíslice 9.

c) XXX je vlastní identifikaèní znaèka u�ivatele obèanské radiostanice tvoøená dvou a� tøípísmenným sufixem obsahu-
jícím zkratku jména a pøíjmení nebo názvu u�ivatele.
Pro znaèení uzlu (NOD) se v�ak jako první písmeno pou�ije N, pro znaèení schránky (BBS) se jako první
písmeno pou�ije P.
Pro znaèení individuálních po�tovních schránek, které jsou souèástí terminálových programù, se na místì
znaku A pou�ije èíslice 0 a na místì znakù XXX sufix shodný se sufixem u�ivatele terminálového programu.

18. Obèanské radiostanice provozované na základì této generální licence lze pou�ívat  i v zahranièí pøi splnìní následují-
cích podmínek:
a) v zemích uvedených v pøíloze è. 2, které pøijaly Doporuèení CEPT T/R 20-093), lze pou�ívat pouze obèanské

radiostanice oznaèené znaèkou �CEPT PR 27 X�,
b) v zemích uvedených v pøíloze è. 3, které uzavøely mnohostrannou dohodu o povolení krátkodobého provozu obèan-

ských radiostanic, lze obèanské radiostanice pou�ívat na základì cirkulaèní karty, její� vzor je uveden v pøíloze è. 4,
a to po dobu na ní uvedenou. Cirkulaèní kartu vydává na základì �ádosti Úøad prostøednictvím svých odborù pro
oblasti, jejich� aktuální seznam je k dispozici na internetových stránkách Úøadu na adrese �www.ctu.cz�. Za vydání
cirkulaèní karty se správní poplatky nevybírají.

19. Cizí státní pøíslu�níci mohou bìhem pobytu na území Èeské republiky na základì této generální licence dovézt
a provozovat pouze:
a) obèanské radiostanice opatøené znaèkou �CEPT PR 27 X�,
b) obèanské radiostanice, ke kterým byla vydána cirkulaèní karta v  zemi podle pøílohy è. 3.
Touto generální licencí v�ak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající ze zákona è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní
pozdìj�ích pøedpisù.

20. Obèanské radiostanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. U�ivatelé musí umo�nit povìøe-
ným zamìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto radiostanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost4).

21. Úøad v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù obèanských radiostanic, 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.

22. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona.
23. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

3) Doporuèení  Evropské konference po�tovních a  telekomunikaèních správ (CEPT) è. T/R 20-09 �Rádiové zaøízení  PR27  urèené k poskytování hlasové komunikace na
krátké vzdálenosti v pásmu 27 MHz� [PR 27 radio equipment intended to provide short range voice radiocommunication in the 27 MHz band], Chester, 1990.

4) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
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24. Zru�uje se generální licence è. GL-22/R/2000 (è.j. 502460/2000-613), zveøejnìná v Telekomunikaèním vìstníku è. 9/2000.
25. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

214. Generální licence è. GL - 23/R/2001

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 30. øíjna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 13987/2001-613

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

generální licenci
è. GL - 23/R/2001

k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí zaøízení DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunica-
tions) pracujících v kmitoètovém pásmu 1880-1900 MHz (dále jen �stanic�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �u�ivatele�) provozovat vý�e uvedené stanice bez
jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu1) za následujících podmínek:

1. Tato generální licence platí na území Èeské republiky.
2. Tato generální licence se vztahuje na stanice odpovídající standardu DECT2), nevztahuje se v�ak na vysílací rádiová

zaøízení pou�itá k výstavbì veøejných telekomunikaèních sítí. Mo�nými aplikacemi jsou bez�òùrové telefony, opako-
vaèe k buòkovým systémùm poboèkových ústøeden, pøenosné platební terminály, telemetrie, dálkové ovládání a kon-
trola, bez�òùrové propojení kanceláøské techniky aj.

3. Tato generální licence se vztahuje pouze na takové stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu
rádiového zaøízení podle § 10 zákona a dále na stanice, které splòují ustanovení naøízení vlády è. 426/2000 Sb., kterým
se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní koncová zaøízení.

4. Stanice pracují v kmitoètovém pásmu 1880 - 1900 MHz.
5. Maximální støední vyzáøený výkon základnové, resp. pøenosné èásti je 10 mW ERP (�pièkový vyzáøený výkon je

250 mW ERP). Stanice provozované podle této generální licence není dovoleno provozovat s pøídavnými zesilova-
èi vysokofrekvenèního výkonu a smìrovými anténami.

6. Provoz stanic se povoluje za podmínek podru�né (sekundární) slu�by, nemá tedy zaji�tìnou ochranu proti ru�ení zpùso-
benému stanicemi provozovanými na stejném kmitoètu a nesmí zpùsobit ru�ení povoleným stanicím jiných radiokomuni-
kaèních slu�eb. Ve�keré kmitoèty, na kterých jsou stanice provozovány na základì této generální licence, jsou pova�ová-
ny za sdílené, pøièem� vzájemné ovlivòování mezi stanicemi standardu DECT se nepova�uje za �kodlivé ru�ení.

7. Konstrukce stanice nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.
8. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. U�ivatelé musí umo�nit povìøeným za-

mìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost3).
9. 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.

10. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona.
11. Povinnosti úèastníkù, resp. u�ivatelù veøejných nebo neveøejných telekomunikaèních sítí, ke kterým se stanice pøipo-

jují, vùèi provozovatelùm tìchto sítí nejsou touto generální licencí dotèeny.
12. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.
13. Zru�uje se generální licence è. GL-23/R/2000 (è.j. 502481/2000-613), zveøejnìná v Telekomunikaèním vìstníku, èást-

ka 9/2000.
14. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Tato generální licence aplikuje rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference po�tovních a telekomunikaèních správ (CEPT) è. ERC/
DEC/(98)22 ze dne 23.11.1998 o výjimce z individuálního povolování zaøízení DECT s výjimkou jejich nepohyblivých èástí, zaji��ujících veøejný pøístup [CEPT/ERC
Decision from 23rd November 1998 on Exemption from Individual Licensing of DECT equipment, except fixed parts which provide for public access], Kraków 1998.

2) ÈSN EN 300 175: Digitální bez�òùrové telekomunikace (DECT).
3) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
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215. Cenové rozhodnutí è. 07/PROP/2001,

Èeský telekomunikaèní úøad Praha dne 23. øíjna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 29891/2001-611

Èeský telekomunikaèní úøad, jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bod 7., k provedení § 78 odst. 2 a odst. 5  zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, podle § 2b odst. 2 zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù
Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù1) a v souladu s § 10 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní
pozdìj�ích pøedpisù, vydává

cenové rozhodnutí
è. 07/PROP/2001,

kterým se stanoví zpùsob výpoètu cen za propojení veøejných  pevných telekomunikaèních sítí2) pro zprostøedkování pøístupu
ke slu�bám se zvlá�tním tarifem3) a maximální ceny za propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí2) pro zprostøedko-
vání pøístupu ke slu�bám se zvlá�tním tarifem3).

Èlánek 1

(1) Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí (dále jen VTS) pro zpro-
støedkování pøístupu ke slu�bám se zvlá�tním tarifem3) (dále jen slu�ba se zvlá�tním tarifem).

(2) Pro úèely tohoto rozhodnutí se cenou za propojení rozumí cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel VTS, ve které
byl hovor zapoèat, provozovateli VTS, do které je hovor smìrován, a který je ve smluvním vztahu s poskytovatelem
slu�by se zvlá�tním tarifem.

Èlánek 2
Zpùsob výpoètu cen za propojení

(1) Pro úèely stanovení maximálních cen za propojení pro slu�bu se zvlá�tním tarifem se vychází z pøedpokladu, �e volání
na slu�bu se zvlá�tním tarifem je analogické bì�nému telefonnímu hovoru.

(2) Základem výpoètu cen za propojení pro slu�bu se zvlá�tním tarifem jsou jednotkové povozní náklady vèetnì re�ie,
zisku a nákladù na základní stupeò vyúètování4). Náklady jsou zvý�eny o náklady na riziko nevýbìru plateb od konco-
vých u�ivatelù, které jsou stanoveny jako procento z ceny pro koncové u�ivatele.

(3) Ceny za propojení pro slu�bu se zvlá�tním tarifem se stanoví:

C
p
 = T - (N

j
 + N

f
)

kde
C

p
 = ceny za propojení pro poskytování slu�by se zvlá�tní tarifem bez DPH, v Kè/min,

T  = cena pro koncové u�ivatele bez DPH, v Kè/min,
N

j
 = jednotkové provozní náklady vèetnì re�ie ve vý�i 10% z provozních nákladù, zisku ve vý�i 6% z vlo�eného kapitálu a

nákladù na základní stupeò vyúètování4) pro poskytování slu�by se zvlá�tním tarifem ,
N

f
 = náklady na riziko nevýbìru plateb od koncových u�ivatelù, od 3% do 15% z ceny pro koncové u�ivatele, v Kè.

Èlánek 3
Maximální ceny za propojení

Maximální ceny za propojení pro slu�bu se zvlá�tním tarifem jsou:

ceny pro koncové
u�ivatele, bez DPH, 3,81 4,76 5,71 7,62 9,52 10,48 13,33 15,24 16,19 19,05

v Kè/min
 riziko nevýbìru

plateb v % 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 11% 12%
cena za propojení,
bez DPH, v Kè/min 2,86 3,68 4,53 6,25 7,92 8,70 11,16 12,73 13,57 15,93

ceny pro koncové
u�ivatele, bez DPH, 21,90 24,76 28,57 32,38 36,19 40,00 43,80 47,60 52,38 57,14

 v Kè/min
riziko nevýbìru

plateb v % 12% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 15% 15% 15%
cena za propojení,
bez DPH, v Kè/min 18,43 20,70 24,02 27,33 30,29 33,56 36,83 39,64 43,69 47,73

Èlánek 4
Podmínky

(1) Pøi uplatòování cen za propojování platí zásada reciprocity.
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(2) Propojení dle tohoto rozhodnutí musí být zaji�tìno na základì stejných podmínek, zejména cenových, a ve stejné
kvalitì, jaké je poskytováno pro slu�by vlastní nebo svých organizaèních slo�ek.

(3) U slu�eb se zvlá�tním tarifem urèuje koneèné ceny v�dy poskytovatel této slu�by po dohodì s provozovatelem veøejné
telekomunikaèní sítì, do které je hovor smìrován.

Èlánek 5

Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení.

Ing. David Stádník  v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Zákon è. 135/1994 Sb., kterým se mìní a doplòuje zákon Èeské národní rady è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, a mìní zákon è. 526/
1990 Sb., o cenách.
Zákon  è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku).
§ 111 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.

2) § 37 odst.  2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.
3) Podle Èíslovacího plánu veøejných telefonních sítí, ze dne 6. záøí 2000, è.j.: 501240/2000-610, se jedná  o: 900 (obchodní a odborné slu�by se zvlá�tním tarifem); 90Y, kde

Y  =  0,9 (jiné slu�by se zvlá�tním tarifem); 909 (slu�by se zvlá�tním tarifem).
4) § 82, odst. 4 a 5 bod a), b) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.

216. Cenové rozhodnutí è. 08/PROP/2001

Èeský telekomunikaèní úøad Praha dne 30. øíjna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 31784/2001-611

Èeský telekomunikaèní úøad, jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bod 7., k provedení § 78 odst. 2 a odst. 5  zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, podle § 2b odst. 2 zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù
Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù1) a v souladu s § 12 odst. 1 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znìní pozdìj�ích pøedpisù, vydává

cenové rozhodnutí
è. 08/PROP/2001,

kterým se doplòuje Cenové rozhodnutí Èeského telekomunikaèního úøadu è. 07/PROP/2001 ze dne 23. øíjna 2001.

Èlánek 1

Èlánek 4 cenového rozhodnutí è. 07/PROP/2001 se doplòuje odstavcem 4, který zní:
�(4) Ceny za propojení pro slu�bu se zvlá�tním tarifem neobsahují �ádné dodateèné náklady, vèetnì pøimìøeného zisku, ani na
pronajaté telekomunikaèní okruhy pro úèely propojení.�.

Èlánek 2

Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení.

Ing. David Stádník  v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Zákon è. 135/1994 Sb., kterým se mìní a doplòuje zákon Èeské národní rady è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, a mìní zákon
è. 526/1990 Sb., o cenách.
Zákon  è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku).
§ 111 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

217. Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance è. 88

Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje,  �e prùkaz zamìstnance è. 88, znìjící na jméno Alena Je�díková, je neplatný.
Pou�ívání prùkazu zamìstnance è. 88 sdìlte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9,

po�tovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.

ÈTÚ 88/2001
odbor krizového øízení
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218. Veøejná konzultace návrhù rozhodnutí Výboru pro elektronickou komunikaci CEPT/ECC

Pracovní skupina FM (Frequency Management) Evropského radiokomunikaèního výboru CEPT/ERC(ECC) na svém za-
sedání v záøí t.r. pøipravila a postoupila do procesu veøejné konzultace následující návrhy rozhodnutí ECC:

CEPT/ECC/DEC/(02)AA Draft ECC Decision on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of
Road Transport and Traffic Telematic Systems;
Návrh rozhodnutí ECC o kmitoètových pásmech urèených pro koordinované zavedení systémù
pro shroma�ïování údajù v silnièní dopravì a provozu.

CEPT/ECC/DEC/(02)BB Draft ECC Decision on the withdrawal of the ERC Decision (92)02 �Decision on the frequency bands
to be designated for the coordinated introduction of  Road Transport Telematic Systems�;
Návrh rozhodnutí ECC o zru�ení rozhodnutí ERC (92)02 �Rozhodnutí o kmitoètových pásmech urèe-
ných pro koordinované zavedení systémù pro shroma�ïování údajù v silnièní dopravì a provozu�.

CEPT/ECC/DEC/(02)CC Draft ECC Decision on the availability of frequency bands for the introduction of Narrow Band
Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400  MHz  band;
Návrh rozhodnutí ECC o dostupnosti kmitoètových pásem pro zavedení úzkopásmového digitál-
ního systému pozemní pohyblivé slu�by PMR/PAMR v pásmu 400 MHz.

CEPT/ECC/DEC/(02)CC Draft ECC Decision on the use of the band 40.5 - 42.5 GHz by terrestrial (fixed service/broadca-
sting service) systems and uncoordinated earth stations in the fixed satellite service and broadca-
sting satellite service (space to Earth);
Návrh rozhodnutí ECC o u�ití kmitoètového pásma 40,5 - 42,5 GHz pozemskými systémy (pevná
slu�ba/rozhlasová slu�ba) a nekoordinovanými pozemskými stanicemi pevné dru�icové slu�by a
rozhlasové dru�icové slu�by (sestupný smìr).

Texty návrhù rozhodnutí v anglické verzi je mo�no získat od odboru správy kmitoètového spektra ÈTÚ, tel. (02) 24004660,
Ing. Rosa, nebo na webové stránce Evropského radiokomunikaèního úøadu (ERO) �www.ero.dk�, odkaz �Consultation�.

Pøípadné pøipomínky k uvedeným návrhùm je nutno ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm.g) zákona è. 151/2000 Sb., o teleko-
munikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, zaslat Èeskému telekomunikaènímu úøadu, odboru správy kmitoètového spektra, a to
nejpozdìji do 20. prosince 2001.

ÈTÚ è.j. 31480/2001-613
odbor správy kmitoètového spektra

219. Informace o uzavøení  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 dal�ích zákonù,
informuje o uzavøení dodatkù ke smlouvám o propojení sítí vèetnì základních technických a ekonomických podmínek propo-
jení sítí v dobì od 1. 7. 2001:

1. Dodatek è. 1 uzavøený dne 27. 3. 2001 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi ÈES-
KÝ TELECOM, a. s. a Contactel  s. r. o. uzavøené dne 28. 2. 2001
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

2. Dodatek è. 2 uzavøený dne 30. 4. 2001 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi ÈES-
KÝ TELECOM, a. s. a Contactel  s. r. o. uzavøené dne 28. 2. 2001
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

3. Dodatek è. 3 uzavøený dne 26. 6. 2001 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi ÈES-
KÝ TELECOM, a. s. a Contactel  s. r. o. uzavøené dne 28. 2. 2001
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

4. Dodatek è. 2  uzavøený dne 18. 6. 2001 ke Smlouvám o propojení telekomunikaèních zaøízení a sítí, které byly
uzavøené dne 4. 12. 1998 mezi spoleènostmi ÈESKÝ TELECOM, a. s. a FACTCOM, a. s. pro VMS Èeská Lípa a
VMS Nový Bor
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

5. Dodatek è. 2 uzavøený dne 30. 4. 2001 ke Smlouvì o propojení uzavøené dne 10. 8. 1998 mezi spoleènostmi
ÈESKÝ TELECOM, a. s. a EuroTel Praha spol. s r. o.
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

6. Dodatek è. 3 uzavøený dne 26. 6. 2001 ke Smlouvì o propojení uzavøené dne 10. 8. 1998 mezi spoleènostmi
ÈESKÝ TELECOM, a. s. a  EuroTel Praha, spol. s r. o.
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

7. Dodatek è. 1 uzavøený dne 2. 1. 2001 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 7. 1. 2000
mezi spoleènostmi ÈESKÝ TELECOM, a. s. a Èeský Mobil a. s.
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
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8. Dodatek è. 2  ze dne 15. 12. 2000 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 7. 1. 2000 mezi
spoleènostmi ÈESKÝ TELECOM, a s. a Èeský Mobil a. s.
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

9. Dodatek è. 3 uzavøený dne 28. 5. 2001 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 7. 1. 2000
mezi spoleènostmi ÈESKÝ TELECOM, a. s. a Èeský Mobil a. s.
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

10. Dodatek è. 4 uzavøený dne 4. 9. 2001 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 7. 1. 2000
mezi spoleènostmi ÈESKÝ TELECOM, a. s. a Èeský Mobil a. s.
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

11. Dodatek è. 5 uzavøený dne 15. 8. 2001 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 7. 1. 2000
mezi spoleènostmi ÈESKÝ TELECOM, a. s. a Èeský Mobil a. s.
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

12. Dodatek è. 7 uzavøený dne 8. 3. 2001 ke Smlouvì o propojení uzavøené dne 19. 12. 1997 mezi spoleènostmi
ÈESKÝ TELECOM, a. s. a RadioMobil a. s.
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

13. Dodatek è. 8 uzavøený dne 26. 6. 2001 ke Smlouvì o propojení uzavøené dne 19. 12. 1997 mezi spoleènostmi
ÈESKÝ TELECOM, a. s. a RadioMobil a. s.
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

14. Dodatek è. 1 uzavøený dne 6. 4. 2001 ke Smlouvì o propojení mobilních sítí uzavøené dne 22. 3. 2001 mezi
spoleènostmi Èeský Mobil a. s. a EuroTel Praha, spol. s r. o.
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

15. Dodatek è. 3 uzavøený dne 1. 4. 2001 ke Smlouvì o propojení mobilních sítí GSM uzavøené dne 18. 8. 1998 mezi
spoleènosti EuroTel Praha, spol. s r. o. a RadioMobil a. s.
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

16. Dodatek è. 4 uzavøený dne 3. 4. 2001 ke Smlouvì o propojení mobilních sítí GSM  uzavøené dne 18. 8. 1998 mezi
spoleènostmi EuroTel Praha, spol. s  r. o. a RadioMobil a. s.
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

17. Dodatek è. 1 uzavøený dne 11. 5. 2001 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 13. 3. 2001
mezi spoleènostmi ÈESKÝ TELECOM, a. s. a ETEL, s. r. o.
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

18. Dodatek è. 6 uzavøený dne 31. 1. 2001 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních zaøízení a sítí uzavøené dne 4.
2. 1998 mezi spoleènostmi ÈESKÝ TELECOM, a. s. a DATTEL a. s.
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

19. Dodatek è. 7 uzavøený dne 30. 1. 2001 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních zaøízení a sítí uzavøené dne 4.
2. 1998 mezi spoleènostmi ÈESKÝ TELECOM, a. s. a DATTEL a. s.
V�echny souèásti obsahu dodatku ke Smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

ÈTÚ è. j. 30074/2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

220. Seznam odejmutých, resp. uvolnìných  èísel  971 X  BCD YY  k pøístupu k síti Internet

Tabulka uvádí seznam odejmutých, resp. uvolnìných èísel  971 X BCD YY k poskytování telekomunikaèní slu�by �Pøístup
k síti Internet�, která byla  následujícím dr�itelùm rozhodnutí o pøidìlení èísla odejmuta na základì jejich �ádosti podle § 73
odst. 1 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.

Èíslo                          Obchodní jméno Èíslo volné od

971X00211 NEXTRA Czech Republic s.r.o. 1. 7. 2001
971X01411 EB net, s.r.o. 1.11.2001
971X01811 STAND, s.r.o. 1. 8. 2001
971X03211 RYSTON  ELECTRONICS s.r.o. 1. 7. 2001
971X04811 ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. 1 .7. 2001
971X08211 Ing. Ivo Pøikryl 1. 5. 2001
971X08311 MATTES AD, spol. s r.o. 1. 8. 2001
971X08511 Jiøí Nevrkla 1. 8. 2001
971X09511 Kabelová televize Klá�terec nad Ohøí, spol s r.o. 1. 8. 2001
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971X10011 QASAR s.r.o. 1. 8. 2001
971X10211 LINKA BS spol. s r.o. 1.11.2001
971X10311 HiTechMedia  Systems s.r.o. 1. 8. 2001
971X11711 IDIOMA, s.r.o. 1. 8. 2001
971X12611 ÈKD Blansko, a.s. 1. 5. 2001
971X13811 Marek Kubát 1.10.2001
971X14011 BRAILCOM, o.p.s. 1.10.2001
971X14311 Ing. Ivan Kozák - PC-SERVIS KOZÁK 1. 8. 2001
971X15011 JABLOTRON, spoleènost s ruèením omezeným 1. 8. 2001
971X15411 SLU�BA �KOLE 1.10.2001

ÈTÚ  è.j. 31326/2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

221. 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

80 Sloane Park Property 18230/2001-610
Sloane Park Property 11.10.2001 Celé území Trust, a.s. 20 let

Trust, a.s. A ÈR Praha 9, U Elektry 650 5.10.2001
Praha 9, U Elektry 650 Sloane Park Property

IÈO 25 03 64 59 Trust, a.s. 11.10.2001
Praha 9, U Elektry 650

81 ÈD - Telekomunikace, s.r.o. 22947/2001-610
ÈD - Telekomunikace, s.r.o. 1.11.2001 Celé území Praha 4, Chodovská 228/3 5.10.2001 20 let
Praha 4, Chodovská 228/3 A ÈR ÈD - Telekomunikace, s.r.o.

IÈO 61 45 94 45 Praha 4, Chodovská 228/3 25.10.2001

82 Kabelová televize Pøerov, 21854/2001-610
Kabelová televize 25.10.2001 viz poznámka a.s. 20 let

Pøerov, a.s. A Pøerov, U Beèvy 2 5.10.2001
Pøerov, U Beèvy 2 Kabelová televize Pøerov,
IÈO 47 67 20 99 a.s. 25.10.2001

Pøerov, U Beèvy 2

     Dr�itel této telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí�, jejím� prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní

slu�by na  území mìsta Pøerova.

83 SECAR BOHEMIA, a.s. 27488/2001-610
SECAR BOHEMIA, a.s. 17.10.2001 Celé území Praha-východ, Kamenice 550 20 let

Praha-východ, A ÈR 8.10.2001
 Kamenice 550 SECAR BOHEMIA, a.s.

IÈO 47 11 54 67 Praha-východ, Kamenice 550 17.10.2001

       Dr�itel této telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pohyblivou telekomunikaèní sí�, a to vèetnì navazujících pevných spojù, jejím� prostøednic-

tvím budou poskytovány telekomunikaèní slu�by.

84 29751/2001-610
InWay, a.s.

Praha 6, 11.10.2001
Na vinièních horách 1382/10 D

(zmìna è.1) 1.11.2001

        Tato zmìna è.1 k licenci è.j. 26304/2001-610 zmìnila datum zahájení poskytování slu�by. Zmìna byla provedena na �ádost dr�itele licence. Ostatní ustanovení licence è.j.

26304/2001-610 zùstávají beze zmìny.

85 MBC TELECOM, s.r.o. 30228/2001-610
MBC TELECOM, s.r.o. 3.12.2001 Celé území Praha 10, Weilova 2 MBC TELECOM, s.r.o. 20 let

Praha 10, Weilova 2 ÈR Praha 10, Weilova 2 15.10.2001
IÈO 26 46 00 33 B 2.12.2001 MBC TELECOM, s.r.o.

Praha 10, Weilova 2 2.11.2001

86 MBC TELECOM, s.r.o. 30227/2001-610
MBC TELECOM, s.r.o. 3.12.2001 Celé území Praha 10, Weilova 2 MBC TELECOM, s.r.o. 20 let

Praha 10, Weilova 2 ÈR Praha 10, Weilova 2 16.10.2001
IÈO 26 46 00 33 A 2.12.2001 MBC TELECOM, s.r.o.

Praha 10, Weilova 2 3.11.2001
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87 29826/2001-610
NEXTRA Czech

Republic s.r.o. 16.10.2001
Praha 1, V Celnici 10

IÈO 25 68 36 91 Dosud nenabylo
(zmìna è.1) právní moci

     Tato zmìna è.1 k licenci è.j. 5742/2001-610 zmìnila  adresu sídla spoleènosti na Praha 1, V Celnici 10.  Zmìna, dolo�ená výpisem z obchodního rejstøíku, è. výpisu  122895/

2001, byla provedena na �ádost dr�itele licence. Ostatní ustanovení licence è.j. 5742/2001-610 zùstávají beze zmìny.

ÈTÚ è.j. 31561/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

222. Zmìna è. 1 telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím
veøejné pevné telekomunikaèní sítì è.j. 26 304/2001-610 ze dne 8. srpna 2001 spoleènosti
InWay, a.s.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 11. øíjna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È. j.: 29 751/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný 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 dal�ích zákonù, na základì �ádosti ze dne 11. 9. 2001
toto rozhodnutí o

zmìnì è. 1
telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní

sítì è.j. 26 304/2001-610 ze dne 8. srpna 2001 spoleènosti InWay, a.s. se sídlem  Praha 6, Na vinièních horách 1382/10,
IÈO 25 13 51 98.

Tímto rozhodnutím se mìní vydaná telekomunikaèní licence takto:

Èást E bod 9 zní:
�9. Datum zahájení poskytování slu�by je den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.�.

Ostatní ustanovení telekomunikaèní licence è.j. 26 304/2001-610 ze dne 8. 8. 2001 zùstávají beze zmìny.

ODÙVODNÌNÍ
Dopisem ze dne 11. 9. 2001 spoleènost InWay, a.s. po�ádala dne 17. 9. 2001 o zmìnu vydané telekomunikaèní licence

è.j. 26 304/2001-610 v datu zahájení poskytování slu�by. Tuto skuteènost spoleènost InWay, a.s. zdùvodnila nabídkou
alternativního operátora, která umo�ní spoleènosti poskytování slu�eb pøed zprovoznìním vlastní sítì. Spoleènost dolo�ila
�ádost výpisem z obchodního rejstøíku, èíslo výpisu 60788/2001 z 18. 4. 2001. Na základì pøedlo�ených dokladù byla
provedena zmìna uvedené telekomunikaèní licence è.j. 26 304/2001-610 z 8. 8. 2001 v datu zahájení poskytování slu�by.

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.

Øeditel
odboru regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

z p. Ing. Marek Ebert v.r.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 11. 2001.

223. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
SECAR  BOHEMIA, a.s.

Èeský telekomunikaèníúøad Praha 8. øíjna  2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 27488/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný 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 dal�ích zákonù (dále jen

 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
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�zákon�), na základì �ádosti ze dne 30. srpna 2000, doplnìné dne 20. prosince 2000, 7. února 2001 a 30. bøezna 2001, toto
rozhodnutí  o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: SECAR  BOHEMIA, a.s.
se sídlem: Praha - východ,  Kamenice 550,
IÈO: 47 11 54 67
(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 pohyblivou telekomunikaèní sí�, a to

vèetnì navazujících pevných  spojù (dále jen �telekomunikaèní sí��), jejím� prostøednictvím budou poskytovány tele-
komunikaèní slu�by, na celém území Èeské republiky.

2. Telekomunikaèní sí� podle bodu 1  je urèena  k pøenosu datových signálù, a to vèetnì pagingových signálù a signálù
pro rádiové zamìøování odcizených vozidel, mezi  pevnými a pohyblivými terminály sítì, provozovanými  v  pevných
a pohyblivých objektech u�ivatelù slu�by, a pevnou infrastrukturou sítì, tvoøenou základnovými stanicemi a pøíslu�ný-
mi vlastními nebo pronajatými pevnými spoji, slou�ícími k vzájemnému propojení jednotlivých prvkù pevné infra-
struktury sítì a pevné infrastruktury sítì se sítìmi jiných provozovatelù. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných
provozovatelù se uskuteèòuje v  technicky zpùsobilých místech telekomunikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s opráv-
nìnými provozovateli telekomunikaèních sítí.

3. Rozsah slu�eb poskytovaných prostøednictvím telekomunikaèní sítì podle bodu 1 je vymezen pøíslu�nými generálními
licencemi k poskytování telekomunikaèních slu�eb.

B. VYMEZENÍ  KMITOÈTOVÝCH  PÁSEM PRO TELEKOMUNIKAÈNÍ  SÍ�
4. Dr�iteli licence budou, na základì jeho �ádosti podle § 57 zákona, Úøadem pøidìleny pro telekomunikaèní sí� podle

bodu 1 simplexní kmitoèty z pásma 160 MHz. Podmínky vyu�ívání pøidìlených kmitoètù pevnými a pohyblivými
terminály  jsou stanoveny v  povoleních k provozování vysílacích rádiových zaøízení.

5. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn  sám rozhodovat v rámci pøidìlených kmitoètù podle bodu 4  o vyu�ívání
tìchto kmitoètù pro jednotlivé základnové stanice.  Je dále povinen sám koordinovat vyu�ívání pøidìlených kmitoètù
s provozovateli pohyblivých sítí provozovaných na kmitoètech  sousedících s pøidìlenými kmitoèty, pøípadnì provo-
zovaných i  na dal�ích kmitoètech, s nimi� je koordinace nezbytná.  Potøebné údaje pro vnitrostátní koordinaci pøidì-
lených kmitoètù poskytne na �ádost dr�itele licence Úøad. Mezinárodní koordinaci vyu�ívaných kmitoètù bude prová-
dìt Úøad podle platných mezinárodních dohod na základì �ádosti dr�itele licence.

6. Dr�itel telekomunikaèní licence øe�í v  souèinnosti s  provozovateli jiných telekomunikaèních sítí podle bodu 5 rovnì�
pøípady vzájemného ru�ení mezi uvedenými sítìmi. V  pøípadì, �e se provozovatelé telekomunikaèních sítí o zpùsobu
odstranìní ru�ení nedohodnou, rozhodne spor Úøad.

7. Vlastní pevné spoje podle bodu 2, které jsou souèástí pevné infrastruktury telekomunikaèní sítì dr�itele licence a jsou
zøízeny prostøednictvím vysílacích rádiových zaøízení,  budou provozovány na základì povolení k jejich provozování,
vydávaných Úøadem na základì �ádostí dr�itele telekomunikaèní licence.

C. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K ZAJI�TÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ  TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
8. Dr�itel telekomunikaèní sítì je povinen:

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

b) vykonávat telekomunikaèní èinnosti podle oddílu A v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèe-
ním ITU,  normám ETSI a dal�ím mezinárodním dohodám,

c) umo�nit jiným oprávnìným provozovatelùm telekomunikaèních  sítí a poskytovatelùm telekomunikaèních slu�eb
pøímé nebo nepøímé propojení s telekomunikaèní sítí dr�itele licence  v souladu se zákonem.

D. DAL�Í PRÁVA A POVINNOSTI
9. 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 oddílu A pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil,

ozbrojených bezpeènostních sborù a záchranných sborù a  právnických a fyzických osob, urèených zvlá�tním pøed-
pisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu.
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E. DATUM  ZAHÁJENÍ  PROVOZOVÁNÍ  TELEKOMUNIKAÈNÍ  SÍTÌ
10. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì je den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

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

ODÙVODNÌNÍ
Toto rozhodnutí o udìlení  telekomunikaèní licence spoleènosti  SECAR  BOHEMIA, a.s. vydává Úøad na základì �ádosti

této spoleènosti. Vysílací rádiovou  sí� slou�ící pouze  pro rádiové zamìøování odcizených vozidel provozuje uvedená spoleè-
nost ji� od roku 1995, na základì tehdej�í legislativy se v�ak nejednalo o poskytování telekomunikaèní slu�by, a sí� byla tudí�
provozována pouze na základì povolení k jejímu zøízení a provozování. V souvislosti s novým zámìrem spoleènosti zabezpe-
èovat vedle vyhledávání odcizených  vozidel i poskytování telekomunikaèní slu�by pøenosu dat v�ak jde jednoznaènì o posky-
tování veøejných telekomunikaèních slu�eb, co� vyvolává nezbytnost vydat telekomunikaèní licenci ke zøizování a provozová-
ní veøejné telekomunikaèní sítì, jejím� prostøednictvím budou tyto slu�by poskytovány. Vlastní poskytování telekomunikaè-
ních slu�eb se øídí  pøíslu�nými generálními licencemi, zejména pak generální licencí è. GL - 31/S/2001.

Spoleènost SECAR  BOHEMIA, a.s. splòuje v�echny stanovené podmínky pro udìlení licence, svoji �ádost dolo�ila v�emi
zákonem po�adovanými doklady, dne 11. záøí 2001 uhradila správní poplatek ve vý�i 100 000,- Kè a splnila tedy v�echny
pøedpoklady  pro udìlení licence. Vydáním licence se �adateli v plném rozsahu vyhovuje.

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.

Øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

z p. Ing. Marek Ebert v.r.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 10. 2001.

224. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
Sloane Park Property Trust, a.s.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 5. øíjna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 18 230/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný 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 dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì �ádosti ze dne 23.5.2001, doplnìné dne 15.6.2001, 9.8.2001 a 27.9.2001, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: Sloane Park Property Trust, a.s.
se sídlem: Praha 9, U Elektry 650, PSÈ 190 00
IÈO: 25 03 64 59
(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
republiky.

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:
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a) øídit se pøi zøizování a provozování  telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslu�nými právními pøedpisy, platnými
jednotnými pravidly a opatøeními vydanými Úøadem, èíslovacím plánem a normami ÈSN, 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 provozova-nou 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 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 Sloane Park Property Trust, a.s. po�ádala dne 23. 5. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a

provozování veøejné telekomunikaèní sítì. Svoji �ádost doplnila dne 15. 6. 2001, 9. 8. 2001 a 27. 9. 2001. Spoleènost Sloane
Park Property Trust, a.s. 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 dokla-
dem o technickém, 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. 3711-725001/0710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 26 .9. 2001.

Spoleènost Sloane Park Property Trust, a.s. 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 slu�eb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02
Praha 025.

Øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

z p. Ing. Marek Ebert v.r.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 10. 2001.

225. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
TransgasNet, a.s.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 24. záøí 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 15 396/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný 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 dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì �ádosti ze dne 24. 4. 2001, doplnìné dne 30. 4. 2001, 27.7.2001, 8. 8. 2001 a 7. 9. 2001, toto rozhodnutí
o udìlení
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TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: TransgasNet, a.s.
se sídlem: Praha 10-Stra�nice, Limuzská 12/3135, PSÈ 100 98
IÈO: 26 15 24 36
(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
republiky.

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 a opatøeními vydanými Úøadem, èíslovacím plánem a normami ÈSN, 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 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 TransgasNet, a.s., po�ádala dne 27. 4. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní

slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì a ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì. Svoji
�ádost doplnila dne 30. 4. 2001, 27. 7. 2001, 8. 8. 2001 a 7. 9. 2001. Spoleènost TransgasNet, a.s., 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 technickém, organizaèním a personálním zabez-
peèení po�adované èinnosti.

Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/0710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 10. 9. 2001.

�ádost o udìlení telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomu-
nikaèní sítì je øe�ena samostatnì pod è.j. 15 542/2001-610.
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Spoleènost TransgasNet, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence a �ádosti uvede-
né 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 slu�eb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02
Praha 025.

Ing. Marek Ebert v.r.
povìøený øízením

odboru regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 10. 2001.

226. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pev-
né telekomunikaèní sítì spoleènosti TransgasNet, a.s.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 24. záøí  2001
se sídlem Sokolovská 2198, Praha 9 È.j.: 15 542/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný 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 dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì �ádosti ze dne 24. 4. 2001, doplnìné dne 30. 4. 2001, 27. 7. 2001, 8. 8. 2001 a 7.9.2001, toto rozhodnutí
o udìlení

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

spoleènosti: TransgasNet, a.s.
se sídlem: Praha 10-Stra�nice, Limuzská 12/3135, PSÈ 100 98
IÈO: 26 15 24 36
(dále jen �dr�itel telekomunikaèní licence�)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:

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 Èeské republiky, národní a mezinárodní veøejnou telefonní slu�bu prostøednictvím veøejné pevné telekomu-
nikaèní 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 a opatøeními vydanými
Úøadem, 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:



Strana 16 Telekomunikaèní vìstník Èástka 11

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 1. ledna 2002.

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 TransgasNet, a.s. po�ádala dne 27. 4. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní

slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì a ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì. Svoji
�ádost doplnila dne 30. 4. 2001, 27. 7. 2001, 8. 8. 2001 a 7. 9. 2001. Spoleènost TransgasNet, a.s. 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 technickém, organizaèním a personálním zabez-
peèení po�adované èinnosti a v�eobecnými podmínkami pro poskytování veøejné telefonní slu�by.

Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 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. 2001.

�ádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì je øe�ena samostatnì
pod è.j. 15 396/2001-610.

Spoleènost TransgasNet, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence a �ádosti uvede-
né 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 slu�eb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02
Praha 025.

Ing. Marek Ebert v.r.
povìøený øízením

odboru regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 10. 2001.

227. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
Kabelová televize Pøerov, a.s.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 5. øíjen 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 21854/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 odst. 3 písm a), vydává podle
§ 102 odst. 1 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 20. 6. 2001, doplnìné dne 29. 6. 2001, 4. 7. 2001 a 24. 8. 2001 toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
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spoleènosti: Kabelová televize Pøerov, a.s.
se sídlem: Pøerov, U Beèvy 2, PSÈ 750 00
IÈO: 47 67 20 99
(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 území mìsta Pøerova.
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 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 poskytovate-lùm telekomunikaèních slu�eb
pøímé 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 den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na území mìsta Pøerov.

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 Kabelová televize Pøerov, a.s. podala �ádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøízení a provozování teleko-

munikaèní sítì è.j. 21854/2001-610 dne 20. 6. 2001. Svoji �ádost doplnila dne 29. 6. 2001, 4. 7. 2001 a 24. 8. 2001. Spoleènost
Kabelová televize Pøerov dolo�ila uvedenou �ádost o telekomunikaèní licenci výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem
z evidence Rejstøíku trestù v�ech èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími odbornou zpùsobilost, finanèní zpùsobilost
k po�adované telekomunikaèní èinnosti a dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení po�adované tele-
komunikaèní èinnosti.

Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/0710 v.s. 6101 u ÈNB, poboèka Praha,

a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 13. 9. 2001.
Spoleènost Kabelová televize Pøerov, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence a

�ádosti uvedené spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.
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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.

Øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

z p. Ing. Marek Ebert v.r.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25. 10. 2001.

228. 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. 31562/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

229. 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. 29 091/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb
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