
Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ  VÌSTNÍK

V Praze dne 24. èervence 2000

Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 7

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

O B S A H:

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. Normativní èást

65. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 02/MZN/2000
66. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 01/VNS/2000

B. Informativní èást

67. Seznam jednotlivých druhù vybraných telekomunikaèních zaøízení a pøedpisová základna
68. Informace o zmìnì podmínek podnikání v oblasti telekomunikací
69. Informace o zmìnì poplatkù vybíraných ÈTÚ a o skonèení platnosti
70. Oznámení o pøidìlení dal�ích SPC (Signalling Point Codes) pro pøechodovou sí� signalizaèní sítì è. 7
71. Veøejná konzultace návrhù rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru CEPT/ERC
72. Informace o nabídce volných míst ve státní správì

C. Diskusní èást

73. Návrh Opatøení Úøadu pro stanovení po�adovaných údajù v �ádostech o vydání povolení k provozování vysílacích
rádiových zaøízení pro jednotlivé radiokomunikaèní slu�by

74. Návrh Opatøení Úøadu o zpùsobu zabezpeèení pøenosu tísòového volání v telekomunikaèních sítích dr�itelù teleko-
munikaèních licencí

75. Návrh generální licence ke zøizování veøejných telekomunikaèních sítí urèených výhradnì k jednosmìrnému �íøení
televizních a rozhlasových signálù po vedení

76. Návrhy rozhodnutí o vydání generálních licencí

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ

77. Dodatek è. 03/2000 ze dne 20. 6. 2000, kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních slu�eb
78. Dodatek è. 03/2000 k Ceníku mezinárodních telekomunikaèních slu�eb

65. CENOVÉ ROZHODNUTÍ ÈTÚ è. 02/MZN/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 3. èervence 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j.: 500007/611-2000

Èeský telekomunikaèní úøad podle § 2b odst. 2 písm. b) zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky
v oblasti cen, ve znìní zákona è. 135/1994 Sb., zákona è. 151/1997 Sb. a zákona è. 151/2000 Sb. stanovuje maximální ceny
a urèené podmínky za mezinárodní telefonní slu�bu pro ÈESKÝ TELECOM, a.s., IÈO 60193336:

Èást I
1. Maximální ceny a urèené podmínky za mezinárodní telefonní slu�bu jsou uvedeny v Pøíloze è. 1.

A. NORMATIVNÍ ÈÁST
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Èást II
Obecná a zru�ovací ustanovení

1. Úøednì stanovenými maximálními cenami uvedenými v Pøíloze è. 1 se rozumí ceny vèetnì danì z  pøidané hodnoty
podle zvlá�tního právního pøedpisu1).

2. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 02/MZN/2000 nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 2000.
Ing. David Stádník  v.r.

pøedseda

 1) Zákona è. 588/1992 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

Pøíloha è. 1 k Cenovému rozhodnutí ÈTÚ è. 02/MZN/2000

MAXIMÁLNÍ CENY A URÈENÉ PODMÍNKY
ZA MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ SLU�BU

A. MAXIMÁLNÍ CENY
(Ceny jsou uvedeny vè. 5 % DPH)
1. Ceny tarifních impulsù

1.1. Cena impulsu u hovoru uskuteènìného z úèastnické telefonní stanice  ............................................ 2,60 Kè
1.2. Cena impulsu u hovoru uskuteènìného z veøejného telefonního

automatu .................................................................................................................................... 4,00 Kè
2. Pøíplatky za hovory uskuteènìné prostøednictvím operátora mezinárodní

telefonní ústøedny a za dal�í druhy hovorù
2.1. Pøíplatek za mezinárodní hovor pøes operátora  ............................................................................... 52,50 Kè
2.2. Pøíplatek za osobní hovor, za osobní hovor s vysláním doruèovatele nebo za hovor na úèet volaného

2.2.1. Slovenská republika (pouze osobní hovory)  .......................................................................... 25,20 Kè
2.2.2. Ostatní zemì  .......................................................................................................................... 126,00 Kè

B. URÈENÉ PODMÍNKY
B.1  OBECNÉ PODMÍNKY

1.1. Výkony telefonních slu�eb se poskytují za podmínek uvedených v zákonu è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a
o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen zákon o telekomunikacích).

1.2. Maximální ceny a urèené podmínky platí pro mezinárodní telefonní slu�bu poskytovanou na základì povìøení (even-
tuálnì licence) vydaného povolujícím orgánem podle zákona o telekomunikacích, kromì telefonních slu�eb poskyto-
vaných prostøednictvím mobilních radiotelefonních sítí.

1.3. Maximální ceny a urèené podmínky platí i pro hovory uskuteènìné prostøednictvím pøípojek umo�òujících pøístup
k digitální síti integrovaných slu�eb (ISDN).

B.2  PODMÍNKY PRO MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ SLU�BU
2.1. Zaøazení zemí do skupin s rozli�eným provozem na silný a slabý provoz s uvedením periody tarifních impulsù

v sekundách

    Minimální periody tarifních
ZEMÌ          impulsù v sekundách

silný provoz slabý provoz*)

Nìmecko, Polsko, Rakousko, Slovensko 16,44 18,48

Velká Británie 16,44 17,60

Kanada, Spojené státy americké 12,50 16,44

Belgie, Dánsko, Faerské ostrovy, Francie, Itálie, Lichten�tejnsko, Lucembursko,
Monako, Nizozemsko, San Marino, �védsko, �výcarsko, Vatikán 10,20 16,44

Andorra, Finsko, Gibraltar, Irsko, Norsko, Portugalsko, Øecko, �panìlsko 9,90 15,96
Bìlorusko, Chorvatsko, Litva, Maïarsko, Slovinsko 7,32 9,44

Ukrajina 7,32 8,12

Rusko 7,24 9,30

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estonsko, Jugoslávie, Loty�sko,
Makedonie, Moldavsko, Rumunsko, Turecko 7,16 9,24

Al�írsko, Arménie, Ázerbájd�án, Gruzie, Island, Kypr, Libye, Malta, Maroko,
Tunisko 7,02 9,04

Austrálie, Hongkong, Izrael, Korejská republika, Japonsko 6,48 10,44

Egypt 3,44 4,44
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Brazílie, Filipíny, Ji�ní Afrika, Kazachstán, Kyrgyzstán, Malajsko, Mexiko,
Nový Zéland, Singapur, Spojené arabské emiráty, Tád�ikistán, Tchajwan,
Turkmenistán, Uzbekistán 3,24 4,18

Angola, Argentina, Grónsko, Chile, Indie, Indonésie, Írán, Jordánsko, KLDR,
Kuba, Kuvajt, Libanon, Mongolsko, Nigérie, Pákistán, Peru, Saudská Arábie,
Sýrie, Thajsko, Venezuela, Vietnam 2,68 3,46

Èína, Etiopie, Jemen, Kostarika 2,16 2,78

ostatní zemì 1,80 2,32

Inmarsat mini - M, EMSAT 2,12 2,12

Inmarsat M, Inmarsat B, Iridium 8817 1,42 1,42

Inmarsat A, Iridium 8816 0,88 0,88

Inmarsat Aero 0,78 0,78

*) Doba slabého provozu v mezinárodním telefonním styku je od 19.00 hod. do 07.00 hodin následujícího pracovního
dne a ve dnech (celých 24 hodin) pracovního volna, pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátkù.

2.2. Automaticky uskuteènìné hovory
2.2.1. Ceny za automaticky uskuteènìné hovory se stanoví podle

- ceny impulsu,
- pøíslu�né skupiny zemí a poètu impulsù podle odpovídající periody,
- délky hovoru.

2.2.2. Za automaticky uskuteènìné hovory se cena hovoru stanoví podle poètu tarifních impulsù zaznamenávaných na
pøíslu�ném telekomunikaèním zaøízení poskytovatele slu�by. Tarifní impulsy jsou zapoèítávány od pøihlá�ení vola-
né telefonní stanice do zru�ení spojení volající telefonní stanicí nebo do odmìøení závìru v pøípadì, �e mikrotelefon
zavìsí jen volaná telefonní stanice.

2.2.3. Minimální perioda tarifních impulsù pro jednotlivé skupiny zemí pro úèastnické telefonní stanice i veøejné
telefonní automaty v sekundách je uvedena v bodì B.2.1. Za ka�dý uvedený zapoèatý èasový interval se zapoèítává
1 (jeden) impuls.

2.2.4. Cena hovoru v mezinárodním blízkém pøíhranièním telefonním styku nesmí pøekroèit souèin maximální ceny za
impuls a poètu impulsù obyèejného hovoru do dané zemì.

2.2.5. Pro úèastníky napojené na analogové telefonní ústøedny není umo�nìn automatický telefonní styk do sítì In-
marsat A, Inmarsat Aero a Iridium 8816.

2.3. Ceny za hovory uskuteènìné prostøednictvím operátora mezinárodní telefonní ústøedny a za dal�í druhy
hovorù
2.3.1. Ceny za hovory uskuteènìné prostøednictvím operátora mezinárodní telefonní ústøedny se

stanoví podle
- ceny impulsu,
- pøíslu�né skupiny zemí a poètu impulsù podle odpovídající periody,
- délky hovoru,
- druhu hovoru.

2.3.2. Ve styku se v�emi zemìmi, se kterými je sjednán mezinárodní telefonní styk, jsou dovoleny tísòové hovory,
slu�ební hovory, obyèejné soukromé hovory mezi stanicemi a �ádosti o informace. Obyèejné soukromé hovory
mezi stanicemi jsou tarifovány jednorázovým pøíplatkem podle polo�ky A.2.1 a dále cenou ve vý�i odpovídající
cenì za automaticky uskuteènìný telefonní hovor do pøíslu�né zemì.

2.3.3. Za státní hovory se hradí stejná cena jako za obyèejné soukromé hovory.
2.3.4. Za osobní hovory a osobní hovory s vysláním doruèovatele se k cenì, stanovené podle bodu B.2.3.2, vybírá je�tì

pøíplatek podle polo�ky A.2.2.
2.3.5. Hovory na úèet volaného jsou tarifovány jednorázovým pøíplatkem podle polo�ky A.2.2 a dále cenou odpovída-

jící cenì za automaticky uskuteènìný telefonní hovor z Èeské republiky do zemì volajícího.
2.3.6. Aktualizované seznamy zemí s druhy hovorù a sjednanými cenami uveøejòuje ÈESKÝ TELECOM, a.s.,

v Telekomunikaèním vìstníku Èeského telekomunikaèního úøadu.

2.4. Cena za hovory uskuteènìné prostøednictvím slu�by Pøedplacená telefonní karta
2.4.1. Cena za hovory prostøednictvím slu�by Pøedplacená telefonní karta nesmí být vy��í ne� ceny pro hovor uskuteè-

nìný z VTA ve slabém provozu pro pøíslu�nou mezinárodní  relaci. Ceny se kalkulují za ka�dou zapoèatou sekundu
ve vý�i uvedené v následující tabulce:
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ZEMÌ Kè/sec

Nìmecko, Polsko, Rakousko, Slovensko 0,21

Velká Británie 0,22

Kanada, Spojené státy americké 0,24

Belgie, Dánsko, Faerské ostrovy, Francie, Itálie, Lichten�tejnsko, Lucembursko, Monako,
Nizozemsko, San Marino, �védsko, �výcarsko, Vatikán 0,24

Andorra, Finsko, Gibraltar, Irsko, Norsko, Portugalsko, Øecko, �panìlsko 0,25

Bìlorusko, Chorvatsko, Litva, Maïarsko, Slovinsko 0,42

Ukrajina 0,49

Rusko 0,43

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estonsko, Jugoslávie, Loty�sko, Makedonie,
Moldavsko, Rumunsko, Turecko 0,43

Al�írsko, Arménie, Ázerbájd�án, Gruzie, Island, Kypr, Libye, Malta, Maroko, Tunisko 0,44

Austrálie, Hongkong, Izrael, Korejská republika, Japonsko 0,38

Egypt 0,9

Brazílie, Filipíny, Ji�ní Afrika, Kazachstán, Kyrgyzstán, Malajsko, Mexiko, Nový Zéland,
Singapur, Spojené arabské emiráty, Tád�ikistán, Tchajwan, Turkmenistán, Uzbekistán 0,95

Angola, Argentina, Grónsko, Chile, Indie, Indonésie, Írán, Jordánsko, KLDR, Kuba,
Kuvajt, Libanon, Mongolsko, Nigérie, Pákistán, Peru, Saudská Arábie, Sýrie, Thajsko,
Venezuela, Vietnam 1,15

Èína, Etiopie, Jemen, Kostarika 1,43

ostatní zemì 1,72

Inmarsat mini - M, EMSAT 1,88

Inmarsat M, Inmarsat B, Iridium 8817 2,81

Inmarsat A, Iridium 8816 4,54

Inmarsat Aero 5,12

2.4.2 U slu�by Pøedplacená telefonní karta se neplatí hovorné za spojení s øídícím centrem slu�by Pøedplacená tele-
fonní karta.

2.4.3 Slu�ba Pøedplacená telefonní karta má omezenou dobu platnosti, která je uvedena na kartì. Doba platnosti se
poèítá ode dne prvního pøihlá�ení úèastníka k evidenci u øídícího centra slu�by Pøedplacená telefonní karta. Karta
má platnost minimálnì 90 dní od prvního pøihlá�ení úèastníka u øídícího centra.

66. CENOVÉ ROZHODNUTÍ ÈTÚ è. 01/VNS/2000

Èeský telekomunikaèní úøad Praze dne 3. èervence 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j.: 50000/611-2000

Èeský telekomunikaèní úøad podle § 2b odst. 2 písm. b) zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky
v oblasti cen, ve znìní zákona è. 135/1994 Sb., zákona è. 151/1997 Sb. a zákona è. 151/2000 Sb., vydává seznam zbo�í
s regulovanými cenami platnými pro v�echny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zbo�í v tomto rozhodnutí
uvedeného, kromì zbo�í urèeného pro vývoz.

Èást I
Seznam zbo�í, u nìho� se uplatòují úøednì stanovené ceny

Maximální ceny
Polo�ka è. Èíselný kód SKP Název

(Standardní klasi-
fikace produkce)

1. 64 Výkony telekomunikaèních slu�eb vnitrostátních, z toho jen:
1.1. 64.20 Vnitrostátní telekomunikaèní slu�by kromì

vnitrostátních dálnopisných a telegrafních slu�eb a
pronájmu telekomunikaèních vedení a okruhù.

Maximální ceny a urèené podmínky jsou uvedeny v pøíloze è. 1 tohoto rozhodnutí.
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1.2. 64.20.21 Vnitrostátní radiokomunikaèní slu�by rozhlasových
64.20.22 a televizních vysílaèù a pøevadìèù kromì

rozhlasových a televizních vysílaèù a pøevadìèù
vyrobených a uvedených do provozu od 1. ledna 1997

Maximální ceny a urèené podmínky jsou uvedeny v pøíloze è. 2 tohoto rozhodnutí.
1.3. 64.20.2 Pronájem mobilních pøenosových vozù pro

vnitrostátní provoz

Maximální ceny a urèené podmínky jsou uvedeny v pøíloze è. 3 tohoto rozhodnutí.

Èást II
Seznam zbo�í, u nìho� se uplatòují vìcnì usmìròované ceny

Do ceny zbo�í v polo�kách uvedených v této èásti lze promítnout pouze ekonomicky oprávnìné náklady poøízení,
zpracování a obìhu zbo�í, pøimìøený zisk a daò podle pøíslu�ných daòových zákonù, není-li dále stanoveno jinak. Za
ekonomicky oprávnìné náklady se nepova�ují obvykle:
* náklady na vyøazení hmotného a nehmotného majetku vèetnì zùstatkových cen vyøazeného hmotného a nehmotné-

ho investièního majetku s výjimkou nákladù na vyøazení hmotného a nehmotného investièního majetku v dùsledku
bezúplatného pøevodu podle zvlá�tního právního pøedpisu1) ,

* penále, poplatky z prodlení a penì�ní náhrady �kod související s investièní výstavbou,
* zavinìná manka,
* �kody na majetku a náklady spojené s jejich odstraòováním (kromì �kod zpùsobených �ivelními pohromami) vèet-

nì sní�ení cen nevyu�itelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady �kod a od�kodnìní,
* ve�keré odmìny èlenù statutárních orgánù a dal�ích orgánù právnických osob,
* pokuty a penále, popø. jiná plnìní za nedodr�ení povinností podle smluv a pøedpisù (vèetnì ekologických),
* náklady na zastavenou nedokonèenou výrobu nebo jinou zastavenou èinnost,
* nevyu�ité provozní náklady spojené s pøípravou a zabezpeèením investièní výstavby,
* náklady na zastavenou pøípravu a zábìh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,
* pøirá�ky k poplatkùm placeným za zneèi�tìní ovzdu�í, popø. dal�í platby sankèní povahy (napø. za �kody zpùsobené

na zemìdìlských pùdách),
* odpisy promlèených a nedobytných pohledávek,
* platby za promlèené dluhy,
* opakovanì zahrnované náklady, které ji� byly uhrazeny,
* zvý�ení cen vstupù, které je�tì nepro�ly procesem zpracování,
* odpisy vy��í ne� odpovídá skuteènì uplatnìným odpisùm podle zvlá�tního právního pøedpisu2),
* dùchodové pøipoji�tìní zamìstnancù hrazené zamìstnavatelem,
* odpisy majetku nabytého bezúplatným pøevodem s výjimkou majetku pøevedeného podle zákona è. 92/1991 Sb.,
* výdaje na reprezentaci.

Pøimìøeným ziskem je zejména zisk spojený s výrobou a prodejem zbo�í podléhajícího vìcnému usmìròování cen
urèený na poøízení hmotného a nehmotného majetku a pozemkù, na zvý�ení základního jmìní, na tvorbu fondù, jejich�
tvorba a naplòování je ulo�eno zvlá�tními pøedpisy.

1. 64.20 Vnitrostátní telekomunikaèní slu�by, z toho jen zøízení doèasných úèastnických telefonních stanic;
vnitrostátní dálnopisné slu�by; vnitrostátní telegrafní slu�by; slu�by rozhlasu po drátì kromì po-
u�ívání úèastnické stanice rozhlasu po drátì; vybavení úèastnických telefonních stanic, dálnopis-
ných stanic a koncových stanic telekomunikaèních okruhù pro úèely pøenosu dat; zøízení nového
telekomunikaèního vedení a okruhu; pøíprava pronájmu místních, mezimìstských vedení nebo
okruhù; pøíprava pronájmu vedení nebo okruhu v jednotlivých denních hodinách; pronájem vni-
trostátních telekomunikaèních vedení a okruhù; zøízení a pou�ívání pøípojek digitální sítì integro-
vaných slu�eb (ISDN)

(1) Ekonomicky oprávnìnými náklady
a) na vnitrostátní dálnopisné slu�by jsou náklady na zøízení, pøelo�ení, pøevod, pou�ívání a na místní a mezimìst-

ská spojení úèastnických dálnopisných stanic;
b) na vnitrostátní telegrafní slu�by jsou náklady na poskytování telegrafních slu�eb spojených s pøijímáním, pøe-

pravou a dodáním telegramu;
c) na slu�by a výkony rozhlasu po drátì jsou náklady na zøízení, zapojení a výmìnu úèastnické zásuvky rozhlasu

po drátì.
(2) Bezplatnì se pøepravují telegramy k záchranì lidského �ivota.

2. 64.20 Vnitrostátní radiokomunikaèní slu�by, z toho jen propùjèování pøenosových kanálù a slu�by rozhla-
sových a televizních vysílaèù a pøevadìèù vyrobených a uvedených do provozu od 1. ledna 1997.
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Pøíloha è. 1
k Cenovému rozhodnutí ÈTÚ è. 01/VNS/2000

MAXIMÁLNÍ CENY A URÈENÉ PODMÍNKY
ZA VNITROSTÁTNÍ TELEKOMUNIKAÈNÍ SLU�BY

PRO ÈESKÝ TELECOM, a. s.
IÈO 60 19 33 36

MAXIMÁLNÍ CENY
Maximální ceny

A. TELEFONNÍ SLU�BY

I. ZØÍZENÍ NEBO PØELO�ENÍ ÚÈASTNICKÝCH TELEFONNÍCH  STANIC
Ceny za zøízení nebo pøelo�ení úèastnické telefonní stanice

Kè
1. Zøízení nebo pøelo�ení úèastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným pøipojením

nebo jednoho pøípojného vedení k poboèkové telefonní ústøednì 3 500,00
2. Zøízení nebo pøelo�ení úèastnické telefonní stanice se skupinovým pøipojením 735,00
3. Zøízení nebo pøelo�ení veøejné telefonní stanice 1 750,00
4. Zøízení nebo pøelo�ení digitálního pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s pøipojujícího digitální

 poboèkovou ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu 57 900,00
5. Zøízení nebo pøelo�ení úèastnické telefonní stanice se  samostatným nebo

podvojným pøipojením, na ni�  se vztahují cenové slevy stanovené v § 29 zákona è. 151/2000Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen zákon o telekomunikacích)
 - fyzická osoba pro osobní potøebu 525,00

6. Zøízení nebo pøelo�ení úèastnické telefonní stanice se  skupinovým pøipojením, na ni�
se vztahují cenové slevy stanovené v § 29 zákona o telekomunikacích - fyzická osoba
pro osobní potøebu 184,00

II.  PØEMÌNA A PØEVOD ÚÈASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC
Cena za pøemìnu  úèastnických telefonních stanic

Kè

1. Pøemìna úèastnické telefonní stanice se  skupinovým pøipojením na stanici se samostatným
nebo podvojným pøipojením provádìná na �ádost úèastníka 600,00

Cena za pøevod  úèastnických telefonních stanic
2. Pøevod úèastnictví nebo zmìna ve jménu (názvu)  úèastníka jedné úèastnické

telefonní  stanice 170,00

III.  POU�ÍVÁNÍ ÚÈASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC (mìsíèní pau�ál)
Ceny za pou�ívání úèastnických telefonních stanic pøipojených na automatické telefonní  ústøedny

Kè/mìsíc
1. Úèastnická telefonní stanice se samostatným pøipojením 175,00
2. Úèastnická telefonní stanice s podvojným pøipojením 100,00
3. Úèastnická telefonní stanice se skupinovým pøipojením 20,00
4. Digitální pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s pøipojující digitální poboèkovou ústøednu na pøíslu�nou

digitální veøejnou telefonní  ústøednu 4050,00

Èást III
Obecná a zru�ovací ustanovení

1. Úøednì stanovenými cenami uvedenými v èásti I kromì maximálních cen polo�ky è. 1.2.  se rozumí ceny vèetnì danì
z pøidané hodnoty podle zvlá�tního právního pøedpisu3).

2. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 01/VNS/2000 nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 2000.

Ing. David Stádník  v.r.
pøedseda

1) Napø. § 38 zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
2) Zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní zákona è. 117/1994 Sb. a zákona è. 227/1997 Sb.
3) Zákon è. 588/1992 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
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IV.  AUTOMATICKY USKUTEÈNÌNÉ HOVORY
Kè/impuls

1. Prvních 17 tarifních impulsù za ka�dé zúètovací období (mìsíc) uskuteènìných
z úèastnické telefonní stanice fyzických osob pro osobní potøeby  0,00

2. Ceny za automaticky uskuteènìné místní a  mezimìstské hovory
2.1. Ka�dý tarifní impuls uskuteènìný  z úèastnické  telefonní stanice 2,60
2.2. Ka�dý tarifní impuls uskuteènìný z veøejného  telefonního automatu (VTA) 4,00
2.3. V místním telefonním styku a v I. tarifním mezimìstském  pásmu se zapoèítává  jeden

tarifní impuls:
v dobì silného provozu za ka�dých zapoèatých 120 sekund
v dobì slabého provozu za ka�dých zapoèatých 290 sekund

2.4. V mezimìstském styku ve II.  tarifním mezimìstském pásmu se zapoèítává jeden
tarifní impuls:
v dobì silného provozu za ka�dých zapoèatých 40 sekund
v dobì slabého provozu za ka�dých zapoèatých 95 sekund

U mezimìstských telefonních hovorù tarifovaných telefonní ústøednou, která neumo�òuje vyslání prvního periodického
tarifního impulsu v okam�iku pøihlá�ení volaného úèastníka, se k poètu tarifních impulsù vysílaných se stanovenou periodici-
tou (v závislosti na pásmu a dobì hovoru) pøipoèítává jeden tarifní impuls za ka�dý uskuteènìný mezimìstský hovor.

V.  HOVORY USKUTEÈNÌNÉ PROSTØEDNICTVÍM SLU�BY �PØEDPLACENÁ TELEFONNÍ KARTA�
Ceny za automaticky uskuteènìné místní a mezimìstské hovory Kè/sekunda
1. Hovorné uskuteènìné v místním a mezimìstském styku prostøednictvím slu�by
   �Pøedplacená telefonní karta� 0,10

VI. HOVORY USKUTEÈNÌNÉ PROSTØEDNICTVÍM SPOJOVATELKY A Z VEØEJNÉ TELEFONNÍ HOVORNY
Ceny za hovory uskuteènìné prostøednictvím spojovatelky mezimìstské telefonní ústøedny Kè
1. Mezimìstský hovor uskuteènìný prostøednictvím spojovatelky bez dal�ích slu�eb

1.1. Za pøístup ke slu�bì 14,40
1.2. Za ka�dou zapoèatou minutu 6,00

B. POU�ÍVÁNÍ ÚÈASTNICKÉ STANICE ROZHLASU PO DRÁTÌ
Kè/mìsíc

1. Za ka�dou úèastnickou stanici rozhlasu po drátì po jejím zapojení pro fyzickou osobu
pro osobní potøebu 30,00

2. Za ka�dou úèastnickou stanici rozhlasu po drátì po jejím zapojení pro právnickou osobu
a fyzickou osobu pro podnikatelské úèely
a) 1 a� 3 reproduktory rozhlasu po drátì 30,00
b) 4 a� 10 reproduktorù rozhlasu po drátì 172,00
c) 11 a� 35 reproduktorù rozhlasu po drátì 400,00
d) 36 a� 70 reproduktorù rozhlasu po drátì 860,00
e) u vìt�ího poètu reproduktorù rozhlasu po drátì ne� 70 se k èástce 860,00 Kè pøipoèítává
    cena vyplývající z rozdílu poètu reproduktorù rozhlasu po drátì

Pøíklad: Cena za 100 reproduktorù rozhlasu po drátì:
Cena za 70 reproduktorù rozhlasu po drátì 860,00
se zvý�í o cenu za 30  reproduktorù podle ceny
za 11 a� 35 reproduktorù 400,00
Celková cena za 100 reproduktorù rozhlasu po drátì 1 260,00

URÈENÉ PODMÍNKY
OBECNÉ PODMÍNKY

1. Telekomunikaèní slu�by se poskytují za podmínek uvedených v zákonu è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o
zmìnì dal�ích pøedpisù (dále jen zákon o telekomunikacích).

2. Maximální ceny a urèené podmínky platí pro telekomunikaèní slu�by poskytované spoleèností ÈESKÝ TELECOM,
a.s., IÈO 60 19 33 36 (dále jen �poskytovatel�).

3. U úèastnických telefonních stanic pøipojených na automatické telefonní ústøedny, které umo�òují poèítání uskuteènì-
ných hovorù v závislosti na délce jejich trvání  a dobì, ve které jsou uskuteènìny, musí vyúètování telekomunikaèních
slu�eb za pøíslu�né zúètovací období obsahovat i rozpis poètu tarifních impulsù minimálnì za:
a) hovory místní a vnitrouzlové (I. tarifní mezimìstské pásmo) a za slu�by tarifované v místní nebo uzlové telefonní

síti, jejich� cena je odvozena od poètu tarifních impulsù,
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b) hovory meziuzlové (II. tarifní mezimìstské pásmo) a za volání na slu�by, jejich� cena je odvozena od poètu tarif-
ních impulsù (hovory s pøestupným znakem �0� do mezimìstské telefonní sítì),

c) hovory mezinárodní (hovory s pøestupným znakem �00� do mezinárodní telefonní sítì vèetnì hovorù v pøíhraniè-
ním styku).

Toto ustanovení je poskytovatel povinen realizovat od doby uvedené v povìøení (eventuálnì licenci).
4. Maximální ceny a urèené podmínky uvedené v této pøíloze se nevztahují na telekomunikaèní slu�by poskytované:

a) mezi pevnou telekomunikaèní sítí a mobilní radiotelefonní sítí,
b) v rámci mobilní radiotelefonní sítì jednoho poskytovatele,
c) mezi mobilními radiotelefonními sítìmi více poskytovatelù.

5. Pøi prodeji telefonních karet do veøejných telefonních automatù platí pro v�echny prodejce maximální cena uvedená
poskytovatelem na telefonní kartì. Pøi stanovení vý�e ceny telefonní karty nesmí poskytovatel pøekroèit maximální
cenu uvedenou v polo�ce A.IV.2.2. vynásobenou poètem telefonních jednotek (impulsù) uvedených na telefonní kartì.

6. Ustanovení odstavce 5. se nevztahuje na telefonní karty urèené pouze pro reklamní úèely (oznaèené slovy �PUBLICITY�).
7. Maximální ceny a podmínky uvedené v oddílech IV. Automaticky uskuteènìné místní a mezimìstské hovory a VI.

Hovory uskuteènìné prostøednictvím spojovatelky a z veøejné telefonní hovorny platí i pro hovory uskuteènìné pro-
støednictvím pøípojek digitální sítì integrovaných slu�eb (ISDN).

8. Pøi prodeji Pøedplacených telefonních karet, které umo�òují uskuteènìní telefonních hovorù z kterékoli telefonní sta-
nice (úèastnické stanice i veøejného telefonního automatu), platí pro v�echny prodejce maximální cena ve vý�i èástky
uvedené poskytovatelem na Pøedplacené telefonní kartì.

A. PODMÍNKY PRO TELEFONNÍ SLU�BY

Maximální ceny a podmínky pro telefonní slu�by uvedené v písmenu A. I. se nevztahují na doèasné úèastnické telefonní stanice.

I. ZØÍZENÍ NEBO PØELO�ENÍ ÚÈASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC
1. Za zøízení nebo pøelo�ení úèastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným pøipojením nebo jednoho

pøípojného vedení k poboèkové telefonní ústøednì pro fyzickou osobu pro osobní potøebu a pro právnickou osobu a
fyzickou osobu pro podnikatelské úèely platí maximální cena stanovená v polo�ce A.I.1.

2. Za zøízení nebo pøelo�ení úèastnické telefonní stanice se skupinovým pøipojením platí maximální cena stanovená
v polo�ce A.I.2.

3. Body 1. a 2. se nevztahují na úèastnické telefonní stanice zøizované v rámci digitálního pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s,
pøipojujícího digitální telefonní poboèkovou ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu.

4. Za zøízení nebo pøelo�ení veøejné telefonní stanice platí maximální cena stanovená v polo�ce A.I.3.
5. Za zøízení nebo pøelo�ení digitálního pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s pøipojujícího digitální telefonní poboèkovou

ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu platí maximální cena stanovená v polo�ce  A.I. 4.
6. Pøepojují-li se do digitálního pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s pøipojujícího digitální telefonní poboèkovou ústøednu na

pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu ji� døíve zøízená pøípojná vedení do poboèkové ústøedny (za pøedpo-
kladu, �e se nejedná souèasnì o pøelo�ení tìchto pøípojných vedení), sni�uje se cena uvedená v polo�ce A.I.4. o ji�
zaplacené úhrady za zøízení pøipojovaných pøípojných vedení (v pøípadì pøípojných vedení zøízených pøed 1.1.1981
o cenu ve vý�i 600,- Kè za ka�dé pøepojované pøípojné vedení). Pøevy�uje-li souèet zaplacených úhrad tuto cenu,
rozdíl se nevrací.

7. Za zøízení nebo pøelo�ení úèastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným pøipojením, na ni� se vztahují
cenové výhody stanovené zákonem o telekomunikacích, platí maximální cena stanovená v polo�ce A.I.5.

8. Za zøízení nebo pøelo�ení úèastnické telefonní stanice se skupinovým pøipojením, na ni� se vztahují cenové slevy
stanovené zákonem o telekomunikacích, platí maximální cena stanovená v polo�ce A.I.6.

9. Za pøelo�ení úèastnické telefonní stanice se nepova�uje pøemístìní stanice na jiné místo v té�e budovì nebo i v jiné
budovì, pokud nové místo je na souvislém pozemku tého� èísla popisného jako pùvodní stanice.

II. PØEMÌNA A PØEVOD ÚÈASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC

1. Pøemìna úèastnické telefonní stanice se samostatným pøipojením na stanici s podvojným pøipojením, úèastnické tele-
fonní stanice s podvojným pøipojením na telefonní stanici se samostatným pøipojením, plnì placené úèastnické telefon-
ní stanice na veøejnou telefonní stanici nebo na úèastnickou telefonní stanici, na ni� se vztahují cenové slevy stanovené
zákonem o telekomunikacích, je bezplatná.

2. Cena za pøemìnu podle polo�ky A.II.1. se neuplatòuje, jedná-li se o zpìtnou pøemìnu na úèastnickou telefonní stanici
se samostatným nebo podvojným pøipojením, za kterou ji� byla cena za zøízení úèastnické telefonní stanice samostatné
nebo podvojné zaplacena. Pøemìna úèastnické telefonní stanice se skupinovým pøipojením provedená z podnìtu po-
skytovatele, vèetnì pøemìny na úèastnickou telefonní stanici se samostatným nebo podvojným  pøipojením, související
s pøelo�ením úèastnické telefonní stanice se skupinovým pøipojením, je bezplatná.

3. Za pøemìnu veøejné telefonní stanice na plnì placenou úèastnickou telefonní stanici se poèítá nejvý�e rozdíl mezi
cenou za zøízení plnì placené telefonní stanice a cenou zaplacenou za zøízení veøejné telefonní stanice. Tato cena se
neuplatòuje, jde-li o zpìtnou pøemìnu veøejné telefonní stanice na úèastnickou telefonní stanici plnì placenou.
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4. Za pøemìnu úèastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové slevy podle § 29 zákona o telekomunikacích, na plnì
placenou úèastnickou telefonní stanici, se poèítá nejvý�e cena ve vý�i 3/4 maximální  ceny za zøízení plnì placené úèastnické
telefonní stanice platné v dobì pøemìny. Tato cena se neuplatòuje, jde-li o zpìtnou pøemìnu úèastnické telefonní stanice, na
kterou se vztahují cenové slevy podle § 29 zákona o telekomunikacích, na úèastnickou telefonní stanici plnì placenou.

5. Za pøevod úèastnictví nebo zmìnu ve jménu (názvu) úèastníka jedné úèastnické telefonní stanice platí maximální cena
stanovená v polo�ce A.II.2.

III. POU�ÍVÁNÍ  ÚÈASTNICKÝCH  TELEFONNÍCH  STANIC

1. V maximálních cenách za pou�ívání úèastnické telefonní stanice není zahrnuta cena za pronájem a údr�bu koncového
telefonního pøístroje, resp. telekomunikaèního zaøízení.

2. Ceny za pou�ívání úèastnické telefonní stanice, jednoho pøípojného vedení k poboèkové telefonní ústøednì nebo digi-
tálního pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s pøipojujícího digitální poboèkovou ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou
telefonní ústøednu, se úètují v�dy po ukonèení pøíslu�ného zúètovacího období (úètují se zpìtnì).

3. Za pou�ívání úèastnické telefonní stanice (trvalé nebo doèasné) pøipojené na automatickou telefonní ústøednu nebo jed-
noho pøípojného vedení k poboèkové  telefonní ústøednì platí maximální ceny stanovené v polo�ce A.III.1 a� A.III.3.
Toto ustanovení se nevztahuje na pou�ívání digitálního pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s pøipojujícího digitální telefon-
ní poboèkovou ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu.

4. Za pou�ívání úèastnické telefonní stanice pøipojené na �ádost úèastníka na jinou ne� pøíslu�nou telefonní ústøednu
nebo za pou�ívání digitálního pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s pøipojujícího digitální telefonní poboèkovou ústøednu
na jinou ne� pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu, se platí ceny za pronájem vedení a okruhù sjednané podle
nabídkového ceníku poskytovatele této slu�by.

5. Zúètovacím obdobím je období v maximální délce 35 kalendáøních dní. Období, za které jsou tarifní impulsy úètovány,
musí být ve vyúètování za telekomunikaèní slu�by (úètu)  vyznaèeno.
Pøi zøízení nebo zru�ení úèastnické telefonní stanice nesmí zúètovací období pøesáhnout 70 kalendáøních dní od prvého
dne mìsíce následujícího po mìsíci, v nìm� byla stanice zøízena, resp. zru�ena. Pro poskytování bezplatných tarifních
impulsù se toto období pova�uje za dvì zúètovací období.

6. Za pou�ívání digitálního pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s pøipojujícího digitální poboèkovou telefonní ústøednu na
pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu, platí maximální cena stanovená v polo�ce A.III.4. O pøíslu�nosti
pøipojení rozhoduje poskytovatel.

7. Za pou�ívání novì zøízené úèastnické telefonní stanice a novì zøízeného digitálního pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s
pøipojujícího digitální telefonní poboèkovou ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu, se cena platí
od prvého dne mìsíce následujícího po dni zøízení. Zmìní-li se pøelo�ením nebo pøemìnou charakter úèastnické tele-
fonní stanice, platí odpovídající cena od prvého dne mìsíce následujícího po dni, kdy byla zmìna provedena.

8. Pøi zru�ení úèastnictví se platí cena za pou�ívání úèastnické telefonní stanice nebo digitálního pøipojení o rychlosti
2048 kbit/s pøipojujícího digitální telefonní poboèkovou ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu,
i za mìsíc, ve kterém byl její provoz zastaven, resp. skonèila jednomìsíèní výpovìdní lhùta. Pøi pøeru�ení provozu na
základì �ádosti úèastníka o pøelo�ení úèastnické telefonní stanice nebo digitálního pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s
pøipojujícího digitální telefonní poboèkovou ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu se za mìsíc,
ve kterém byl provoz úèastnické telefonní stanice nebo digitálního pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s pøipojujícího
digitální telefonní poboèkovou ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu zastaven, platí pomìrná
èást ceny za pou�ívání.

9. Maximální cena za pou�ívání se platí i za období doèasného pøeru�ení provozu úèastnické telefonní stanice nebo
digitálního pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s pøipojujícího digitální telefonní poboèkovou ústøednu na pøíslu�nou digi-
tální veøejnou telefonní ústøednu na �ádost úèastníka, i po dobu zastavení provozu úèastnické telefonní stanice nebo
digitálního pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s pøipojujícího digitální telefonní poboèkovou ústøednu na pøíslu�nou digi-
tální veøejnou telefonní ústøednu z dùvodu úèastníkem poru�ených v�eobecných podmínek.

10. Pøi pøeru�ení provozu úèastnické telefonní stanice nebo digitálního pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s pøipojujícího
digitální telefonní poboèkovou ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu trvajícím nepøetr�itì déle
ne� 7 dní, není úèastník povinen platit za dobu pøeru�ení ceny za pou�ívání úèastnické telefonní stanice nebo digitální-
ho pøipojení o rychlosti 2048 kbit/s pøipojujícího digitální telefonní poboèkovou ústøednu na pøíslu�nou digitální veøej-
nou telefonní ústøednu, pokud za pøeru�ení neodpovídá. Pøedpokladem je, �e úèastník vèas uvìdomí poskytovatele
o pøeru�ení provozu nebo, �e se poskytovatel o tom jinak dozví. Úhrady ji� zaplacené pøipí�e poskytovatel ve pro-
spìch úèastníka nebo mu je na po�ádání vrátí.

11. U úèastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody stanovené zákonem o telekomunikacích, a u veøejné
telefonní stanice se cena za pou�ívání neplatí.

IV. AUTOMATICKY  USKUTEÈNÌNÉ  HOVORY

1. Prvních 17 tarifních impulsù uskuteènìných z úèastnické telefonní stanice pro fyzickou  osobu  pro osobní potøebu se
poskytuje bezplatnì (polo�ka A.IV.1.).
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2. Za automaticky uskuteènìné hovory z úèastnických telefonních stanic se hovorné stanoví podle poètu tarifních impul-
sù vykázaných pøíslu�ným registraèním telekomunikaèním zaøízením poskytovatele (polo�ky A.IV.2.3. a A.IV.2.4.) a
maximální ceny tarifního impulsu stanovené v polo�ce A.IV.2.1.

3. Za automaticky uskuteènìné hovory z veøejných telefonních automatù se hovorné stanoví podle poètu tarifních impul-
sù vykázaných pøíslu�ným registraèním telekomunikaèním zaøízením poskytovatele (polo�ky A.IV.2.3. a A.IV.2.4.) a
maximální ceny tarifního impulsu stanovené v polo�ce A.IV.2.2.

4. U veøejných telefonních hovoren, které jsou vybaveny zaøízením pro registraci tarifních impulsù, se za automaticky
uskuteènìné hovory stanoví cena podle poètu tarifních impulsù vykázaných pøíslu�ným registraèním telekomunikaè-
ním zaøízením ve veøejné telefonní hovornì. V ostatních pøípadech jsou hovory z veøejných telefonních hovoren pøi-
hla�ovány u mezimìstské ústøedny jako hovory se záznamem spojení a platí pro nì maximální ceny za hovory uskuteè-
nìné prostøednictvím spojovatelky stanovené v polo�ce A.VI.1.

5. Maximální cena tarifního impulsu (kromì prvních 17 tarifních impulsù za ka�dé zúètovací období uskuteènìných
z úèastnické telefonní stanice fyzických osob pro osobní potøeby, které se poskytují bezplatnì) u hovoru uskuteènìné-
ho z úèastnické telefonní stanice je stanovena v polo�ce A.IV.2.1., u hovoru uskuteènìného z veøejného telefonního
automatu v polo�ce A.IV.2.2.

6. Za místní telefonní hovor (hovor uskuteèòovaný mezi úèastníky tého� místního telefonního obvodu) a za hovor
v I. tarifním mezimìstském pásmu (hovor uskuteènìný mezi místními telefonními obvody tého� uzlového telefonního
obvodu) je maximální cena stanovena v závislosti na délce hovoru a dobì, ve které je hovor uskuteènìn. Tarifní
impulsy jsou zapoèítávány volajícímu úèastníkovi podle polo�ky A.IV.2.3. od okam�iku pøihlá�ení volané telefonní
stanice do okam�iku zru�ení spojení volající telefonní stanicí nebo do odmìøení závìru v pøípadì, �e mikrotelefon
zavìsí jen volaná telefonní stanice, s výjimkou stávajících zaøízení analogové èásti telefonní sítì, která dosud odmìøo-
vání závìru neumo�òují.

7. Za mezimìstské telefonní hovory jsou stanoveny maximální ceny v závislosti na tarifním pásmu, délce hovoru a dobì,
ve které jsou uskuteènìny.

8. V mezimìstském telefonním styku (meziuzlové hovory) závisí èetnost tarifních impulsù na tarifním pásmu a dobì, ve
které se hovor uskuteèòuje. Tarifní impulsy jsou zapoèítávány podle polo�ky A.IV.2.4. a to od okam�iku pøihlá�ení
volané telefonní stanice do okam�iku zru�ení spojení volající telefonní stanicí nebo do odmìøení závìru v pøípadì, �e
mikrotelefon zavìsí jen volaná telefonní stanice, s výjimkou stávajících zaøízení analogové èásti telefonní sítì, která
dosud odmìøování závìru neumo�òují.

9. Pro mezimìstské hovory mezi místními telefonními obvody tého� uzlového telefonního obvodu platí èetnost tarifních
impulsù pro I. tarifní mezimìstské  pásmo, stanovená v polo�ce A.IV.2.3.
Pro mezimìstské hovory uskuteènìné mezi rùznými uzlovými telefonními obvody platí èetnost tarifních impulsù pro
II. tarifní mezimìstské pásmo, stanovená v polo�ce A.IV.2.4.

10. Doba silného provozu v místním styku (hovor uskuteènìný mezi úèastníky tého� místního telefonního obvodu)
i v mezimìstském telefonním styku je od 07.00 do 19.00 hodin v pracovních dnech.

11. Doba slabého provozu v místním styku (hovor uskuteènìný mezi úèastníky tého� místního telefonního obvodu)
i v mezimìstském telefonním styku je od 19.00 hod. do 07.00 hodin následujícího pracovního dne a ve dnech (celých
24 hodin) pracovního volna, pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátkù.

12. Hovorné se neplatí u hovorù s telefonními stanicemi urèenými pro tísòová volání, s ohla�ovnou poruch pøíslu�né
telefonní ústøedny, s ohla�ovnou mezimìstských a mezinárodních hovorù, s telefonní stanicí urèenou pro podávání
telegramù telefonicky a u hlásek, které informují volajícího úèastníka o zmìnách v telefonní síti.

V. HOVORY USKUTEÈNÌNÉ PROSTØEDNICTVÍM SLU�BY �PØEDPLACENÁ TELEFONNÍ KARTA�

1. Za automaticky uskuteèòované hovory prostøednictvím slu�by �Pøedplacená telefonní karta� se hovorné stanoví podle
poètu sekund vykázaných pøíslu�ným registraèním telekomunikaèním zaøízením poskytovatele vynásobeného nejvý�e
maximální cenou stanovenou v polo�ce A.V.1.

2. Za místní i mezimìstský telefonní hovor uskuteènìný prostøednictvím slu�by �Pøedplacená telefonní karta� je maxi-
mální cena stanovená v závislosti na skuteèné délce hovoru. Délka hovoru je stanovena od okam�iku pøihlá�ení volané
telefonní stanice do okam�iku zru�ení spojení volající telefonní stanicí.

3. Hovorné se neplatí u hovoru s telefonními stanicemi uvedenými v polo�ce A.IV.12. a pøi spojení s øídícím centrem
slu�by �Pøedplacená telefonní karta�.

4. Slu�ba �Pøedplacená telefonní karta� má omezenou dobu platnosti, která je uvedena na kartì. Doba platnosti se poèítá
ode dne prvního pøihlá�ení úèastníka k evidenci u øídícího centra slu�by �Pøedplacená telefonní karta�. Karta má
platnost minimálnì 90 dní od prvního pøihlá�ení úèastníka u øídícího centra.

VI. HOVORY USKUTEÈNÌNÉ PROSTØEDNICTVÍM SPOJOVATELKY A Z VEØEJNÉ TELEFONNÍ HOVORNY

1. Pro obyèejné mezimìstské hovory (bez dal�ích slu�eb) prostøednictvím spojovatelky platí maximální ceny podle po-
lo�ky A.VI.1.

2. Na hovory uskuteènìné prostøednictvím spojovatelky se nevztahují tarifní výhody slabého telefonního provozu.
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3. Délka hovoru, za kterou se platí, je èasový úsek mezi zaèátkem a koncem hovoru.
Zaèátek hovoru je:
a) u hovorù mezi telefonními stanicemi okam�ik, kdy bylo zøízeno spojení a volaná telefonní stanice se pøihlásila,
b) u hovorù z veøejných telefonních hovoren okam�ik zøízení spojení mezi volajícím a osobou, která se u volané

telefonní stanice pøihlásila na zavolání,
c) u hovorù s pøedbì�ným hlá�ením a u hovorù na výzvu okam�ik, kdy volající je spojen s volanou osobou, pøíp.

volanou vedlej�í telefonní stanicí,
d) u hovorù na úèet volaného okam�ik, kdy volaná telefonní stanice nebo volaná osoba dala souhlas s úhradou hovor-

ného,
e) u konferenèních hovorù okam�ik, kdy bylo zøízeno spojení mezi volajícím a v�emi volanými telefonními stanicemi.
Konec hovoru je okam�ik, kdy volající dá znamení konce hovoru zavì�ením mikrotelefonu, nebo v pøípadì, kdy
volající nedá znamení konce hovoru a spojovatelka zjistí, �e hovor nepokraèuje, okam�ik, kdy spojení bylo zru�eno
spojovatelkou.

4. Vzniknou-li pøi hovoru zprostøedkovaném spojovatelkou obtí�e v dorozumìní z dùvodù, které nenastaly na stranì
hovoøících, podrobí se cenì jen délka hovoru, po kterou bylo dorozumìní dostateèné. Pøihla�ovatel hovoru mù�e
uplatòovat reklamaci proti stanovení délky trvání hovoru, resp. proti cenì za hovor, tehdy, jestli�e zúèastnìné ústøedny
nebo veøejné telefonní hovorny byly za hovoru po�ádány jedním z hovoøících, aby zjistily nebo odstranily vyskytnuv�í
se závady nebo jestli�e volající v prùbìhu spojení sám spojení pøeru�í a ihned vyrozumí ústøednu, u které hovor
pøihlásil, �e bylo znemo�nìno dal�í dorozumìní. K reklamacím vzneseným pozdìji lze pøihlédnout jen tehdy, oznámí-
li pøihla�ovatel závady ústøednì, u které hovor pøihlásil, ihned po ukonèení hovoru.
Jestli�e byl hovor pøeru�en, napø. bylo-li nutno uskuteènit nové spojení pro dosa�ení lep�í kvality hovoru, zkrátí se
délka hovoru o dobu, po kterou byl hovor pøeru�en, nejménì v�ak o jednu minutu. Mají-li hovoøící bìhem hovoru
obtí�e, vzniklé z dùvodù na stranì poskytovatele a uplatní-li volající ihned reklamaci, zkrátí se délka hovoru o dobu,
kdy byl hovor pøeru�en, nejménì v�ak o jednu minutu.

5. Tísòový hovor  se poskytuje zdarma. Za uskuteènìný tísòový hovor, který byl pøihlá�en neoprávnìnì, platí maximální
cena dle polo�ky A.VI.1.

6. U veøejných telefonních hovoren, které jsou vybaveny zaøízením pro registraci tarifních impulsù, se za automaticky
uskuteènìné hovory platí hovorné podle poètu tarifních impulsù vykázaných registraèním telekomunikaèním zaøíze-
ním ve veøejné telefonní hovornì. V ostatních pøípadech jsou hovory z veøejných telefonních hovoren pøihla�ovány
u mezimìstské ústøedny a platí pro nì maximální ceny stanovené za hovory uskuteènìné prostøednictvím spojovatelky.

B. PODMÍNKY PRO POU�ÍVÁNÍ ÚÈASTNICKÉ STANICE ROZHLASU PO DRÁTÌ
1. V maximální cenì za pou�ívání není zahrnuta cena za úèastnický reproduktor rozhlasu po drátì.
2. Za pou�ívání úèastnické stanice rozhlasu po drátì pro fyzickou osobu pro osobní potøebu platí maximální cena stano-

vená v polo�ce B.1.
3. Za pou�ívání úèastnické stanice rozhlasu po drátì pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské úèely

platí maximální cena stanovená v polo�ce B.2.
4. Pøi pøeru�ení provozu úèastnické stanice rozhlasu po drátì trvajícím déle ne� 14 dnù, za které úèastník neodpovídá, se

cena za pou�ívání stanice rozhlasu po drátì neuplatòuje.
5. Po�kodí-li úèastník zaøízení pro rozhlas po drátì, které je majetkem poskytovatele, uhradí mu oprávnìné náklady

spojené s opravou, pøípadnì výmìnou.

Pøíloha è. 2
k Cenovému rozhodnutí ÈTÚ è. 01/VNS/2000

MAXIMÁLNÍ CENY A URÈENÉ PODMÍNKY PRO VNITROSTÁTNÍ
RADIOKOMUNIKAÈNÍ SLU�BY ROZHLASOVÝCH A

TELEVIZNÍCH VYSÍLAÈÙ
A PØEVADÌÈÙ PRO PROVOZOVATELE ROZHLASOVÉHO

A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
64.20.21 Výkony spojù rozhlasové prostorem (mimo propùjèování okruhù rozhlasových a pøenosy rozhlasové)
64.20.22 Výkony spojù televizních prostorem (mimo propùjèování okruhù televizních a pøenosy televizní)

A. Urèené podmínky
1. Radiokomunikaèní slu�bou se rozumí slu�ba zaji��ovaná prostøednictvím zaøízení urèených k pøenosu informací vol-

ným prostorem pomocí elektromagnetických vln s kmitoètem do 3000 GHz, kde nosná vlna je modulována elektric-
kým signálem pøená�ející tyto informace.

2. Seznam obsahuje urèené podmínky a maximální ceny za vnitrostátní primární radiokomunikaèní slu�by pro provozo-
vatele rozhlasového a televizního vysílání (dále jen �u�ivatel�), které zaji��ují
a) rozhlasové vysílání vysílaèi  v pásmu,
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- støedních vln (SV),
- krátkých vln (KV),
- dlouhých vln (DV),
b) rozhlasové vysílání vysílaèi v pásmech velmi krátkých vln (VKV I, VKV II),
c) televizní vysílání vysílaèi a pøevadìèi ve vyhrazených televizních pásmech.

3. Primární slu�by jsou:
a)  rozhlasové vysílání v pásmech KV, SV a DV,
b) rozhlasové vysílání v pásmech VKV I a VKV II,
c) televizní vysílání.
Rozhlasové vysílání v pásmech KV, SV a DV je radiokomunikaèní slu�ba zaji��ovaná s cílem �íøit programy u�iva-
tele urèené k pøíjmu veøejnosti pomocí amplitudové modulace. Rozhlasové vysílání se zabezpeèuje vysílaèi v pásmu
SV nebo v pásmu KV, pøípadnì DV, které pøená�ejí elektrický signál, jeho� okam�itá hodnota odpovídá akustickým
velièinám rozhlasových programù v nízkofrekvenèním pásmu.
Rozhlasové vysílání v pásmech VKV I a VKV II je radiokomunikaèní slu�ba zaji��ovaná s cílem �íøit programy
u�ivatele urèené k pøíjmu  veøejnosti s vysokou vìrností pøenosu programù pomocí kmitoètové modulace v souladu
s pøíslu�nými normami. Je zabezpeèováno vysílaèi pøená�ejícími analogový elektrický signál, jeho� okam�itá hodnota
odpovídá akustickým velièinám rozhlasových monofonních a stereofonních programù v nízkofrekvenèním pásmu.
Televizní vysílání je radiokomunikaèní slu�ba zaji��ovaná s cílem �íøit programy u�ivatele vysíláním èernobílého
nebo barevného televizního obrazu se souèasným  pøenosem jednoho monofonního nebo stereofonního, pøípadnì
dvojího zvukového doprovodu, vázaného na pøená�enou obrazovou scénu. Televizní vysílání je zabezpeèováno tele-
vizními vysílaèi a pøevadìèi v pøíslu�ných TV pásmech pøenosem úplného analogového TV signálu pøená�ejícího
informace o jasu a barvì snímané scény, informace pro jejich správnou reprodukci a signály pøená�ejícími monofonní,
stereofonní, pøípadnì dvojí zvukový doprovod, vázaný na pøená�enou obrazovou  scénu a informace pro jeho správ-
nou reprodukci.

4. Mimo primární slu�by jsou radiokomunikaèními zaøízeními poskytovány i doplòkové slu�by. Za doplòkové slu�by se
pova�ují slu�by pøenosu dal�ích signálù a informací, které vyu�ívají redundance kapacity pøenosového systému nad
rámec rozsahu primární slu�by (jedná se napøíklad o slu�bu Teletext, Radio Data System apod.). Doplòkové slu�by
nepodléhají cenové regulaci. Jejich zavedení na zaøízeních zaji��ujících primární slu�by nezakládá (pøi zabezpeèení
dohodnuté kvality primárních slu�eb) povinnost sní�it z tohoto dùvodu maximální ceny primárních slu�eb.

5. Maximální cena primární slu�by je souètem pevné a pohyblivé slo�ky ceny.
6. Roèní maximální cena pevné slo�ky za poskytnutí radiokomunikaèní slu�by je nezávislá na mno�ství odvysílaných

hodin . Podle kategorie a výkonu v kW ka�dého jednotlivého vysílaèe nebo pøevadìèe urèeného pro zaji�tìní slu�by je
v èásti B stanovena maximální cena.

7. V pøípadì, �e mezi okam�ikem zahájení a ukonèení poskytované slu�by neuplyne jeden celý kalendáøní rok, propoète
se maximální cena pevné slo�ky ve vý�i odpovídající dobì poskytování slu�by. Maximální cena za jeden ucelený
mìsíc je jednou dvanáctinou z roèní maximální ceny, maximální cena za jeden den je jednou tøista�edesátipìtinou
roèní maximální ceny pevné slo�ky. Den zahájení nebo den ukonèení poskytování slu�by se pova�uje u pevné slo�ky
maximální ceny za celý jeden den bez ohledu na poèet provozových hodin.

8. V pøípadì, �e je poskytována shodná úroveò primární slu�by pro dva a více u�ivatelù jedním technickým zaøízením,
rozdìlí se maximální cena pevné slo�ky na ka�dého u�ivatele, napø. v pomìru provozních hodin, dnù, v pomìru poètu
u�ivatelù nebo na základì jiného dohodnutého ukazatele.

9. Je-li vysílání zabezpeèováno sdru�ením dvou nebo více rozhlasových vysílaèù v pásmu SV nebo DV, stanoví se maxi-
mální cena pevné slo�ky ceny radiokomunikaèní slu�by jako pro vysílaè, jeho� výkon v kW dopovídá souètu výkonù
v kW vysílaèù pracujících ve sdru�eném provozu. U pohyblivé slo�ky ceny se vychází z maximální ceny ka�dého
sdru�eného vysílaèe podle jeho výkonu v kW.

10. Je-li vysílání zabezpeèováno sdru�ením dvou nebo více rozhlasových vysílaèù v pásmu KV, úètuje se pevná i pohyb-
livá slo�ka ceny za ka�dý vysílaè zvlá��.

11. V pøípadì, �e se dodavatel a u�ivatel dohodnou na poskytnutí radiokomunikaèní slu�by náhradním zaøízením, úètuje
se pevná i pohyblivá slo�ka ceny pouze za dobu poskytování slu�by náhradním zaøízením. Pevná slo�ka ceny pùvod-
ního zaøízení nebude v pøípadì poskytnutí náhradního zaøízení úètována.

12. Pohyblivá slo�ka ceny se úètuje za skuteèný poèet odvysílaných hodin odsouhlasených u�ivatelem. Poèet odvysíla-
ných hodin za mìsíc se stanoví ze souètu provozních hodin a minut v jednotlivých dnech.

13. K maximální slo�ce pevné ceny uvedené v èásti B se pøipoèítá poplatek za pøidìlené kmitoèty pro �íøení rozhlasového
a televizního programu stanovený Naøízením vlády è. 181/2000 Sb., kterým se stanoví vý�e poplatkù za pøidìlené
kmitoèty a za pøidìlená èísla.

14. Pokud televizní vysílaè daného výkonu v kW (bez ohledu na pou�ité TV pásmo) umo�òuje vysílání dvojího zvukové-
ho doprovodu, zvy�uje se maximální cena pevné slo�ky o 2 %, maximální cena pohyblivé slo�ky o 5 %.
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B. Maximální ceny radiokomunikaèních slu�eb poskytovaných rozhlasovými a televizními vysílaèi a televizními
pøevadìèi

1. Pokud se slu�ba poskytuje vysílaèem s výkonem v kW, který není v této èásti uveden, maximální cena pevné slo�ky se
vypoète lineární interpolací z nejbli��ího tabulkového údaje nad �ádanou hodnotou a z nejbli��ího tabulkového údaje
pod �ádanou hodnotou.

2. V pøípadì, �e pøi vysílání nejsou dodr�eny toleranèní meze výkonu vysílaèe v kW definované v technických pøedpi-
sech, vychází se ze skuteèného výkonu vysílaèe v kW a pohyblivá slo�ka ceny se vypoète rovnì� lineární interpolací.

3. V maximálních cenách není zahrnuta daò z pøidané hodnoty, která se pøipoèítává podle zvlá�tního pøedpisu1).

4. Ceny radiokomunikaèních slu�eb poskytovaných rozhlasovými vysílaèi

 4.1. Rozhlasové vysílaèe pracující v pásmu SV, DV, KV

výkon vysílaèe maximální pohyblivá maximální pevná
v kW slo�ka ceny v Kè/hod.  bez DPH slo�ka ceny v Kè/rok  bez DPH

1 33,50 943 680,00

2 55,90 1 009 585,60

2,5 67,00 1 047 038,90

3 78,20 1 084 492,20

4 95,40 1 164 228,30

5 96,20 1 211 192,00

6 97,10 1 258 155,80

7 98,10 1 305 119,60

10 100,70 1 446 011,80

18 107,90 1 794 723,80

20 109,60 1 888 651,30

25 114,10 2 123 471,10

30 118,50 2 358 290,90

35 122,90 2 539 110,60

40 127,40 2 773 930,40

50 136,30 3 243 569,90

60 145,20 3 713 209,50

70 183,50 3 927 554,00

80 200,30 4 114 450,00

100 234,10 4 488 242,00

150 318,60 5 332 721,10

200 403,20 6 267 200,10

250 487,70 7 201 679,20

300 572,10 8 136 158,30

400 741,20 9 825 116,40

600 1 079,20 13 563 032,70

750 1 555,50 14 676 709,70

1500 3 003,00 19 328 107,80

1) Zákon è. 588/1992 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
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4.2.  VKV FM vysílaèe

výkon vysílaèe maximální pohyblivá maximální pevná
v kW slo�ka ceny v Kè/hod.  bez DPH slo�ka ceny v Kè/rok  bez DPH

0,02 0,40 205 278,80

0,03 0,60 214 691,20

0,05 0,90 231 715,00

0,1 1,80 278 775,90

0,2 3,50 370 196,70

0,32 5,60 477 742,30

0,4 6,90 553 039,40

0,5 8,60 647 160,20

1 16,60 1 101 610,30

2 19,50 1 198 529,20

3 22,30 1 304 447,20

5 28,10 1 498 285,10

6 31,00 1 604 204,00

8 36,70 1 816 041,90

10 42,40 2 027 878,80

5. Ceny radiokomunikaèních slu�eb poskytovaných televizními vysílaèi a televizními pøevadìèi

5.1. Televizní vysílaèe I.-III. pásmo

výkon vysílaèe maximální pohyblivá maximální pevná
v kW slo�ka ceny v Kè/hod.  bez DPH slo�ka ceny v Kè/rok  bez DPH

0,002 1,90 219 293,10

0,01 1,90 235 868,30

0,02 1,90 252 988,30

0,08 2,00 370 107,20

0,1 2,00 411 546,20

0,15 2,10 504 345,10

0,2 32,20 1 604 396,40

0,3 32,70 1 631 191,60

0,5 33,70 1 663 181,10

1 36,20 1 797 155,30

2 41,20 2 029 103,60

2,5 43,70 2 163 077,70

5 56,10 2 760 949,40

10 80,90 4 100 691,90

20 130,60 6 672 177,80

25 154,30 6 835 149,00

30 179,10 6 988 329,80

5.2. Televizní vysílaèe IV.- V. pásmo

výkon vysílaèe maximální pohyblivá maximální pevná
v kW slo�ka ceny v Kè/hod.  bez DPH slo�ka ceny v Kè/rok  bez DPH

0,005 2,00 636 645,00

0,01 2,00 650 479,30

0,02 2,00 674 548,80

0,04 2,00 722 687,80
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0,06 2,00 778 025,80

0,08 2,10 833 364,80

0,1 2,10 888 702,90

0,2 114,50 1 929 281,80

0,5 116,10 1 965 982,70

1 118,50 2 063 149,30

2 123,50 2 221 483,40

5 138,40 2 732 486,60

10 163,20 3 704 157,00

20 212,8 5 539 498,90

50 364,80 6 131 408,70

5.3. Televizní pøevadìèe

výkon roèní cena  v Kè   bez DPH

do 10 W 79 958,00

nad 10 W - 30 W vèetnì 97 526,50

nad 30 W - 100 W vèetnì 118 668,40

gobau vedení 79 958,00

Pøíloha è. 3
 k Cenovému rozhodnutí ÈTÚ è. 01/VNS/2000

MAXIMÁLNÍ CENY A URÈENÉ PODMÍNKY PRO PØENOS SIGNÁLÙ
PROSTØEDNICTVÍM MOBILNÍCH PØENOSOVÝCH VOZÙ

64.20.2 - Pøenosy rozhlasové
- Pøenosy televizní

A. Urèené podmínky

1. Pro slu�by provozované prostøednictvím mobilních pøenosových vozù platí maximální ceny uvedené v polo�ce 1. èásti
B této pøílohy. Cena uvedená v polo�ce 1.3 èásti B se pøipoèítává k polo�ce 1.1 nebo 1.2 za ka�dý den pou�ití pøeno-
sového vozu v závislosti na kilometrické vzdálenosti od výchozího stanovi�tì vozu k místu, které urèí u�ivatel ( pøeno-
sové místo). Dnem pou�ití se rozumí ka�dý zapoèatý kalendáøní den. U mobilních TV pøenosù, které trvají nejvý�e 12
hodin a konèí nejpozdìji v 01 hodinu po pùlnoci, se neúètuje cena za druhý den pøenosu.

2. Místní televizní pøenosy jsou výhradnì pøenosy provádìné z území Prahy, Brna a Ostravy, a to pomocí prostøedkù
dislokovaných v tìchto mìstech, a platí pro nì cena podle polo�ky 1.1 nebo 1.2 s pøipoètením ceny podle polo�ky 1.3.

3. Kategorie místních televizních pøenosù:
- M1 normální, tj. uvedený ve vydaném mìsíèním plánu pøenosù, nebo objednaný alespoò dva pracovní dny pøed
  pøenosem,
- M2 pilný, tj. objednaný pozdìji ne� dva pracovní dny pøed pøenosem, nejménì v�ak 24 hodiny pøedem.

4. Dálkové televizní pøenosy jsou pøenosy z míst neuvedených v bodu 2. a platí pro nì maximální ceny podle polo�ky 1.1
nebo 1.2 s pøipoètením ceny podle polo�ky 1.3.

5. Kategorie dálkových televizních pøenosù:
a) z prozkoumaných míst

- D1 normální, tj. uvedený ve vydaném mìsíèním plánu pøenosù,
- D2 pilný, tj. neuvedený v plánu pøenosù a objednaný nejménì
  - dva pracovní dny pøed pøenosem (do vzdálenosti 100 km);
  - tøi pracovní dny pøed pøenosem (do vzdálenosti 200 km);
  - ètyøi pracovní dny pøed pøenosem (do vzdálenosti nad 200 km);

b) z neprozkoumaných míst
- D3 pilný, tj. neuvedený v plánu pøenosu a objednaný nejpozdìji pìt pracovních dnù pøed pøenosem.
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6. Za pracovní den splòující vý�e lhùty  uvedené v pøedchozích odstavcích  se pova�uje i den, v nìm� byla objednávka
provedena do 9.00 hod.

7. Technické zkou�ky k pøenosùm se poèítají stejnì jako vlastní pøenos.

B. Maximální ceny za pronájem mobilních pøenosových vozù:

64.20.2 - pøenosy rozhlasové
- pøenosy televizní

Polo�ka Druh slu�by Maximální cena

1. Mobilní pøenosy

1.1 Pøenosový vùz pøi smluvním pou�ití na dobu
jednoho kalendáøního roku 1 433 000,- Kè/rok

1.2 Pøenosový vùz pøi smluvním pou�ití na dobu krat�í
ne� jeden kalendáøní rok 24 150,- Kè/den

1.3 Denní pou�ití pøenosového vozu v pásmu:
(silnièní vzdálenost v km)
I.  -  do 100 km  3 465,- Kè/den
II. -  do 200 km  4 620,- Kè/den
III.-  do 300 km  6 930,- Kè/den
IV.-  do 400 km  9 240,- Kè/den
V. - nad 400 km 11 550,- Kè/den

1.4 Od III. pásma vèetnì se poèítá ke ka�dému pøenosu
o jeden den navíc

1.5 Pøi objednání pilného pøenosu se zvy�uje cena za
denní pou�ití (polo�ka 1.3) o 20 %

1.6 Televizní modulátor 136 500,- Kè/rok

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

67. Seznam jednotlivých druhù vybraných telekomunikaèních zaøízení a pøedpisová základna

Èeský telekomunikaèní úøad  (dále jen �Úøad�) vydal podle § 4 odst. 4 a § 6 zákona è.151/2000 Sb., o telekomunikacích a
o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�) Seznam jednotlivých druhù vybraných telekomunikaèních zaøízení (dále jen �se-
znam�) a stanoví technické pøedpisy, technické normy, technické specifikace a opatøení vydaná  Úøadem pro provozování
telekomunikaèní sítì a telekomunikaèních slu�eb (dále jen �pøedpisová základna�), na základì kterých bude podle § 5 a § 10
zákona rozhodováno ve vìci schvalování a uznávání typu telekomunikaèního zaøízení a podle § 9 a § 11 zákona rozhodováno
o schválení technické zpùsobilosti jednotlivì vyrobeného telekomunikaèního zaøízení. Seznam je vyhotoven ve formì tabulky
(Excel), ve které je jednotlivým druhùm telekomunikaèních zaøízení pøiøazena jim relevantní pøedpisová základna. Seznam i
pøedpisová základna jsou pøístupné na internetové adrese  (www.ctu.cz) a v písemné podobì budou  zaøazeny do následujících
èísel Telekomunikaèního vìstníku.

Seznam a pøedpisová základna nabývají úèinnosti dnem 1. èervence 2000.

ÈTÚ è.j.26 6651/2000-06-27
odbor certifikace

68. Informace o zmìnì podmínek podnikání v oblasti telekomunikací

V souvislosti  s novým zákonem è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (zákon o telekomunikacích),
který nabývá úèinnosti dne 1. 7. 2000, upozoròujeme  na následující zmìny podmínek pro  podnikání v telekomunikacích.

Citovaným zákonem se mìní zákon è. 455/1991 Sb., o �ivnostenském podnikání (�ivnostenský zákon), ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù, kde koncesovaná �ivnost �Zøizování, montá�, údr�ba a servis telekomunikaèních zaøízení pøipojovaných k jednotné
telekomunikaèní síti� se zru�uje  a nahrazuje se �ivností ohla�ovací vázanou ve skupinì 205 �Montá�, údr�ba a servis teleko-
munikaèních zaøízení�, pro kterou je potøebné dolo�it �ivnostenskému úøadu doklad o odborné zpùsobilosti  podle § 8 vyhlá�-
ky è. 50/1978 Sb., o odborné zpùsobilosti v elektrotechnice. Tato zmìna se týká právnických osob a podnikajících fyzických
osob, kterým bylo vydáno povolení ke �Zøizování, montá�i, údr�bì a servisu telekomunikaèních zaøízení pøipojovaných k jednotné
telekomunikaèní síti� podle zákona  è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

Pro právnické osoby  a podnikající fyzické osoby, kterým bylo vydáno povolení, platí postup uvedený v § 108 zákona
o telekomunikacích.
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Dal�í zmìna se týká  právnických osob, kterým bylo vydáno Ministerstvem dopravy a spojù - Èeským telekomunikaèním
úøadem povìøení ke �Zøizování, montá�i, údr�bì a servisu telekomunikaèních zaøízení jednotné telekomunikaèní sítì�.

Právnické osoby, kterým bylo vydáno vý�e uvedené povìøení a v pøípadì, �e budou vykonávat tyto èinnost i po 1. 7. 2000,
jsou povinny neprodlenì po nabytí úèinnosti nového zákona o telekomunikacích ohlásit podle �ivnostenského zákona pøíslu�-
nému �ivnostenskému úøadu provozování pøedmìtné �ivnosti a po�ádat o vydání �ivnostenského listu.

MDS - ÈTÚ è. j. 106288/00-622
odbor státní inspekce telekomunikací

69. Informace o zmìnì poplatkù vybíraných ÈTÚ a o skonèení platnosti

V souvislosti s novým zákonem è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (zákon o telekomunika-
cích), který nabývá úèinnosti dne 1. 7. 2000, Èeský telekomunikaèní úøad upozoròuje na následující zmìny.

Citovaným zákonem se mìní zákon è. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, kde se doplòuje
Sazebník správních poplatkù o èást XI. Telekomunikaèní poplatky.

Od 1. 7. 2000 nabývá úèinnosti naøízení vlády è. 181/2000 Sb., kterým se stanoví vý�e poplatkù za pøidìlené kmitoèty a za
pøidìlená èísla.

K 30. 6. 2000 konèí platnost:

1. Opatøení federálního ministerstva spojù è.j. 8 533/92, kterým byly stanoveny ceny za vydání povolení k poskytování
neveøejných telekomunikaèních slu�eb a za povolení ke zøízení a provozování pozemských stanic,

2. Výmìr MH - ÈTÚ è. 2/1993 è.j. 5 863/1993 - 611, kterým se stanoví poplatky za povolení vydávaná v rámci správního
øízení Èeským telekomunikaèním úøadem, Klimentská 27, Praha 1,

3. Výmìr MH - ÈTÚ  è. 3/1993  è.j. 6 037/1993 - 611, kterým se stanoví poplatky za vydání povolení ke zøízení a
provozování pozemských stanic pro pøenos televizních a rozhlasových signálù,

4. Výmìr MH - ÈTÚ è. 4a/1993 è.j. 10 611/1993 - 611, kterým se ru�í výmìr MH - ÈTÚ è. 4/1993 ze dne 30. 9. 1993 a
stanoví poplatky za povolení ke zøízení a provozování rozhlasových a televizních vysílacích zaøízení pro �íøení progra-
mù dr�itelù licencí na rozhlasové a televizní vysílání,

5. Výmìr  MH - ÈTÚ è. 5/1994 è.j. 10 611/1993 - 611, kterým se stanoví poplatky za povolení ke zøízení a provozování
mikrovlnných distribuèních systémù,

6. Výmìr MH - ÈTÚ è. 2/1995 è.j. 6 327/1995 - 611, kterým se stanoví poplatky za povolení ke zøízení a provozování
radioreléových spojù provozovaných v kmitoètových pásmech nad 1 GHz,

7. Výmìr MH - ÈTÚ è. 1/1996 è.j. 6 268/1996 - 611, kterým se stanoví poplatky za povolení ke zøízení a provozování
vysílacích rádiových stanic, které jsou souèástí veøejné mobilní telekomunikaèní sítì GSM,

8. Opatøení  MDS - ÈTÚ è.j. 646/1997 - 611, kterým se stanoví rozsah a skupiny povolovaných telekomunikaèních
slu�eb a jednorázové poplatky za udìlení individuálních povolení,

9. Výmìr MDS - ÈTÚ è. 1/1997 è.j. 110 124/1997 - 611, kterým se stanoví poplatek za povolení ke zøízení a provozování
základnové stanice ERMES,

10. Výmìr MDS - ÈTÚ è. 2/1997 è.j. 110 537/1997 - 611, kterým se stanoví poplatek za povolení ke zøízení a provozování
základnové stanice hromadných radiotelefonních sítí,

11. Dodatek è. 1 è.j. 108266/1999 - 611 k Výmìru è. 1/1996, kterým se stanoví poplatky za povolení ke zøízení a provo-
zování vysílacích rádiových stanic, které jsou souèástí veøejné mobilní telekomunikaèní sítì GSM,

12. Výmìr MDS - ÈTÚ è. 2/1999 è.j. 106 381/1999 - 611, kterým se ru�í výmìr MDS - ÈTÚ è. 1/1999 ze dne 23. 2. 1999
a stanoví poplatky za vydání povolení k poskytování telekomunikaèní slu�by pøenosu hovorových a datových signálù
prostøednictvím mobilní rádiové sítì standardù TETRA a za povolení ke zøízení a provozování základnové stanice
TETRA.

MDS - ÈTÚ è.j. 106269/2000-611
odbor regulace, tarifù a poplatkù

70. Oznámení o pøidìlení dal�ích SPC (Signalling Point Codes) pro pøechodovou sí� signalizaèní
sítì è. 7

Spoleènosti EuroTel Praha, spol. s r.o. byl pøidìlen následující SPC:

4 - 44  MSC Praha M05PG

MDS - ÈTÚ è.j. 104823/2000-611
odbor regulace, tarifù a poplatkù
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71. Veøejná konzultace návrhù rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru CEPT/ERC

Na zasedání pracovní skupiny FM (Frequency Management) Evropského radiokomunikaèního výboru CEPT/ERC, které
se konalo v Praze ve dnech 10.-14. 4. 2000, byly pøedbì�nì schváleny a postoupeny do procesu veøejné konzultace návrhy
tìchto rozhodnutí ERC:

CEPT/ERC/DEC/(00)GG: Draft ERC Decision on the use of the band 27.5-29.5 GHz by the fixed service and uncoordinated
Earth stations of the fixed-satellite services (Earth-to-space);
Návrh rozhodnutí ERC o vyu�ívání pásma 27,5-29,5 GHz pevnou slu�bou a nekoordinovanými
pozemskými stanicemi pevné dru�icové slu�by (vzestupný smìr).

CEPT/ERC/DEC/(00)HH: Draft ERC Decision on on the harmonised frequency bands to be designated for the Direct Mode
Operation (DMO) of the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services;
Návrh rozhodnutí ERC o harmonizovaných kmitoètových pásmech urèených k provozování digi-
tálního pozemního pohyblivého systému pro pohotovostní slu�by v pøímém módu (DMO).

Texty návrhù rozhodnutí v anglické verzi je mo�no získat od odboru správy kmitoètového spektra ÈTÚ, tel. (02) 24004660,
Ing. Rosa.

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 10. srpna 2000.

MDS - ÈTÚ  105980/2000-613
odbor správy kmitoètového spektra

72. Informace o nabídce volných míst ve státní správì

Èeský telekomunikaèní úøad pøijme zamìstnance pro práci v právním odboru. Jedná se o rozhodování ve II. stupni správ-
ního øízení v oblasti telekomunikací.
* Právník

- po�adavky:  ukonèené vysoko�kolské právnické vzdìlání, schopnost samostatnì rozhodovat, znalost práce na PC.
Praxe ve státní správì vítána.

Nabízíme zajímavou práci v dobrém kolektivu, mo�nost profesního rùstu a dal�ího vzdìlávání vèetnì jazykového. Nástup
mo�ný od 1. srpna 2000 nebo dle dohody.

Písemné nabídky zasílejte do 15 dnù po uveøejnìní inzerátu na adresu: Èeský telekomunikaèní úøad, odbor personální a
mezd, se sídlem Klimentská 27, po�tovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025, nebo na e-mail: sadeckah@ctu.cz.

Bli��í informace na tel. èísle 24911882, JUDr. Kubíková.
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