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TELEKOMUNIKAÈNÍ

VÌSTNÍK
V Praze dne 25. srpna 1997

Èástka 8 Roèník 1997 Cena Kè 21

O B S A H:
ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. Normativní èást

60. Cenový výmìr MDS ÈR è. 03/MZN/97

B. Informativní èást

61. Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance èíslo 451 a povìøení k výkonu státní správy a inspekce èíslo 124
62. Oprava právní formy a adresy spoleènosti
63. Informace o nabídce volných míst v ITU
64. Pøidìlování èísel 10XX pro poskytování pohotovostních a informaèních slu�eb
65. Informace o pøipravovaných zmìnách v GP 09/1994

C. Diskusní èást

66. Návrh jednotného pravidla è. ......... /T/1997
67. Návrh jednotného pravidla è. ......... /R/1997

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ

68. Dodatek è. 04/97 ze dne 30. 6. 1997, kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních slu�eb
SPT TELECOM, a.s.

69. Oznámení o zmìnì zpùsobu zpoplatnìní mezinárodních telegramù
70. Zmìny v telegrafním provozu
71. Oprava tiskových chyb

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

60. Cenový výmìr MDS ÈR è. 03/MZN/97

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ ÈR
Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 9. èervence 1997
Klimentská 27, 225 02 Praha 1 È.j. 105681/97-611

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad podle § 2a) zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské
republiky v oblasti cen, ve znìní zákona è. 135/1994 Sb. stanovuje:

V rámci cenové regulace jsou ceny za mezinárodní dálnopisné a telegrafní slu�by pøeøazeny do kategorie vìcného usmìròo-
vání cen.
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Cenový výmìr MDS è. 03/MZN/97 nabývá úèinnosti dne 15. èervence 1997.

Ing.  David  Stádník  v.r.
vrchní øeditel

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

61. Oznámení o neplatnosti prùkazu  zamìstnance èíslo 451 a povìøení k výkonu státní správy a
inspekce èíslo 124

Èeský telekomunikaèní úøad oznamuje, �e prùkaz zamìstnance èíslo 451 a povìøení k výkonu státní správy a inspekce èíslo
124, znìjící na jméno Vìra Hoøej�ová, jsou neplatné.

Pou�ívání prùkazu zamìstnance èíslo 451 a povìøení k výkonu státní správy a inspekce èíslo 124 oznamte Èeskému telekomu-
nikaènímu úøadu, Klimentská 27, Praha 1, PSÈ 225 02.

MDS ÈTÚ è.j.181/1997
odbor ochrany a obrany

Ústøední orgán státní správy v centru Prahy

pøijme

u pracovnici do sekretariátu øeditele odboru
Po�adavek: S�, pøíp. SO vzdìlání, znalost práce s PC (WORD), základní znalosti AJ pøedností.

u pracovníka (pracovnici) do právního odboru
Po�adavek: V� vzdìlání (právnická fakulta nebo V� humanitního smìru), znalost práce s PC, znalost AJ pøedností.

u pracovníka (pracovnici) pro èinnosti ve správním øízení
Po�adavek: S� vzdìlání, znalost práce s PC (WORD).

u pracovníka (pracovnici) do odboru mezinárodních vztahù
Po�adavek: V� nebo S� vzdìlání, znalost AJ, znalost v oboru telekomunikací, zku�enosti s èinností v mezinárodních
organizacích, organizaèní schopnosti, znalost práce s PC.

Písemné nabídky se struèným profesním �ivotopisem zasílejte na adresu:

Èeský telekomunikaèní úøad
odbor personální a mezd

Klimentská 27
225 02  PRAHA 1.

Bli��í informace na tel.è. 24910764, 24004773 - pí. �atalíková.

62. Oprava právní formy a adresy spoleènosti

V mimoøádné èástce Telekomunikaèního vìstníku è. 2/1997, vydaného dne 23. èervna 1997, byla na str. 8 a 24 chybnì
uvedena právní forma a adresa spoleènosti ALIATEL.

Správný název a adresa zní: ALIATEL, a.s., Praha 1, Karlovo námìstí 24.
Za chybné znìní se spoleènosti ALIATEL omlouváme.

MDS - ÈTÚ è.j. 106214/97-611
odbor regulace, tarifù a poplatkù

63. Informace o nabídce volných míst v ITU

Nabídka volného místa è. 17/1997 programátor - analytik
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doba kontraktu: 2 roky s mo�ností prodlou�ení
stupeò: P3
Pracovní náplò: Pod vedením øeditele odboru informaèních slu�eb je klíèovým pracovníkem, zodpovídá za zabezpeèení infra-
struktury ITU v této oblasti vèetnì �kolení, komunikaèních slu�eb, udr�uje databázi ITU, zabezpeèuje ochranu dat a pøístupová
práva.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání ve výpoèetní technice nebo odpovídající støedo�kolské, odpovídající zku�enosti a praxe,
zku�enosti s desktopem  a Internetem, znalost NT a UNIX operaèního systému, velmi dobrá znalost angliètiny, francouz�tiny
nebo �panìl�tiny vèetnì znalosti pøípravy projektù a zpráv.
Termín pro pøihlá�ení: 31. 8 . 1997 na adresu: MDS - ÈTÚ, Klimentská 27, 225 02 Praha 1, odbor personální a mezd.

Nabídka volného místa è. 18/1997 - vydavatel ITU Newsletter
doba kontraktu: 2 roky s mo�ností prodlou�ení
stupeò: P 4
Pracovní náplò: Pod vedením vedoucího konferenèního odboru je zodpovìdný za plánování, vydávání a produkci ITU News
(10 vydání/rok). Øídí a koordinuje práci vydavatelù a jejich asistentù, koordinuje ve�kerou èinnost související s filozofií ITU
News, rozvíjí moderní vydavatelské metody a techniky.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání v oboru �urnalistiky, public relations nebo komunikace, více ne� 7 let praxe ve vìdecké nebo
technické �urnalistice, z toho alespoò 2 roky na mezinárodní úrovni, v�eobecná znalost telekomunikaèních technologií, meziná-
rodní regulace a standardù. Velmi dobrá znalost angliètiny, francouz�tiny nebo �panìl�tiny.
Termín pro pøihlá�ení: 8. 9. 1997na adresu: MDS - ÈTÚ, Klimentská 27, 225 02 Praha 1, odbor personální a mezd.

64. Pøidìlování èísel 10XX pro poskytování pohotovostních a informaèních slu�eb

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad ( dále jen ÈTÚ ), podle § 19 odst. 1 zákona è. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb., rozhoduje o vyu�ívání èíselné kapacity dané
Jednotným pravidlem è. 1/T/1996, kterým se stanovuje èíslovací plán veøejné telefonní sítì. Za úèelem zaji�tìní optimálního a
efektivního vyu�ívání tohoto zdroje, jako�to omezeného pøírodního zdroje, umo�òuje ÈTÚ èasovì omezené pøidìlování èísel
typu 10XX pro poskytování pohotovostních a informaèních slu�eb právnickým i fyzickým osobám, a� do vyèerpání kapacity.
Platnost pøidìlení je individuální, nejdéle v�ak do 1. 6. 2000. �ádost o pøidìlení èísla se podává písemnì ÈTÚ - odbor regulace,
tarifù a poplatkù, Klimentská 27, 225 02 Praha 1. V �ádosti je nutné uvést :

a/ Obchodní jméno
b/ Adresa subjektu poskytujícího slu�bu
c/ Telefonní èíslo �adatele
d/ IÈO
e/ Jméno a adresa statutárního zástupce
f/ Navrhované èíslo ( projednané s pøíslu�ným operátorem )
g/ Název a popis poskytované slu�by ( projednaný s pøíslu�ným operátorem )
h/ Rozsah slu�by ( projednaný s pøíslu�ným operátorem )

�ádost je tøeba dolo�it platným výpisem z obchodního rejstøíku.
Tímto opatøením se ru�í pokyn MH è.j. 715567/93-42, uveøejnìný v Telekomunikaèním vìstníku dne 8. bøezna 1994.

MDS-ÈTÚ 105195/97-611
odbor regulace, tarifù a poplatkù

65. Informace o pøipravovaných zmìnách v GP 09/1994

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen ÈTÚ) uva�uje o povolení pøenosu dat v rámci generál-
ního povolení na obèanské radiostanice. Povolení tohoto zpùsobu pøenosu vy�aduje pøidìlování volacích znakù. ÈTÚ �ádá
zájemce z øad registrovaných organizací v oblasti rádiového vysílání, kteøí mají zájem zaji��ovat tuto èinnost, aby zaslali své
návrhy redakèní radì (viz tirá�) do 10. záøí 1997.

MDS-ÈTÚ è.j. 104365/97-613
odbor správy kmitoètového spektra
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Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

pøijme

odborné zamìstnance pro práci ve státní správì v oblasti regulace radiokomunikací a telekomunikací se zamìøením na
vytváøení podmínek pro jednotný telekomunikaèní trh v rámci Evropy.

Po�adujeme:
¯ V� elektrotechnického smìru,
¯ praxi v oboru telekomunikací,
¯ alespoò základní aktivní znalost angliètiny,
¯ znalost na PC,
¯ samostatnost a ochotu k dal�ímu vzdìlávání.

Nabízíme:
¯ zajímavou práci v perspektivním oboru,
¯ aktivní úèast v telekomunikaèních pracovních týmech vèetnì spolupráce s orgány EU, OECD aj.,
¯ pracovi�tì v centru Prahy, mo�nost profesního rùstu, dal�ího vzdìlávání (jazykového i odborného) v ÈR i v zahranièí

vèetnì stá�í, semináøù a zahranièních cest,
¯ mzdové ohodnocení podle naøízení vlády 253/92 Sb. a 326/92 Sb. se zvýhodnìním pro zamìstnance státní správy,

závislé na vlastní pracovní aktivitì a dosahovaných pracovních výsledcích,
¯ oceníme získané zku�enosti a komunikaèní schopnosti v kolektivu.

Písemné nabídky se struèným profesním �ivotopisem zasílejte na adresu:

Èeský telekomunikaèní úøad - odbor personální a mezd
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

Bli��í informace na tel. è. 2400 4707 - Ing. �everová
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