
Příloha č. 3
k č.j. 20052/2004-611

Číslo 
služby

Druh služby podle přílohy č. 1                        
vyhlášky č. 235/2001 Sb.

Naturální jednotka Počet naturálních 
jednotek

Prokazatelná ztráta 
celkem v Kč

1. Hovory z VTA na čísla tísňového volání celkem minuty 0 0

2. Slevy osobám uvedeným v § 29 odst. 2 písm. g) a h) a § 
36 odst. 1 písm. a) zákona o telekomunikacích celkem x x 250 795 635
v tom

2.1. Zřízení, přeložení, přeněna účastnické stanice počet 1 188 7 510 430
2.2. Používání koncového bodu (měsíční paušál) celkem počet 1) 540 581 243 283 872

2.3.
Pronájem speciálně vybavených koncových telefonních 
zařízení (§ 36 odst.1 písm. a) počet 2)

28 028 1 333

3.
Činnosti podle § 35 odst. 2 písm. c) a d) zákona o 
telekomunikacích celkem x x 0
v tom

3.1.
Poskytování identifikačních údajů o účastnících veřejné 
telefonní služby držitelům přidělených čísel tísňového volání 
celkem

počet spojení
0 0

3.2.
Poskytování  údajů o poloze koncového zařízení nepevné 
(mobilní) telek. sítě držitelům přidělených čísel tísňového 
volání celkem

počet spojení
0 0

3.3.
Připojení koncového bodu určeného pro příjem tísňových 
volání na příslušných pracovištích základních složek 
integrovaného záchranného systému 3)

počet
0 0

3.4.
Provozování koncového bodu určeného pro příjem tísňových 
volání na přísluš. pracovištích základních složek 
integrovaného záchranného systému 4)

počet 1)

0 0
CELKEM ztrátové služby                                                  
podle vyhlášky č. 235/2001 Sb. x 250 795 635

2)  Počet měsíčních nájmů speciálních koncových zařízení.

3)  Připojením se pro účel výpočtu ztráty z univerzální služby rozumí zřízení koncového bodu.

4)  Provozováním se pro účel výpočtu ztráty z univerzální služby rozumí používání koncového bodu (měsíční paušál).

Výpočet prokazatelné ztráty za rok 2002 - dodatečné doúčtování

1)  Počtem se rozumí součet položek za používání (měsíční paušál) v příslušném roce za jednotlivé účastníky, kterým byla poskytnuta služba      
   uvedená v příslušném řádku souhrnné tabulky Formuláře. 


