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Zpr·va o Ëinnosti za rok 2004

1.

Úvod

»esk˝ telekomunikaËnÌ ˙¯ad byl z¯Ìzen
z·konem Ë. 151/2000 Sb., o telekomunikacÌch
a o zmÏnÏ dalöÌch z·kon˘, jako samostatn˝
spr·vnÌ ˙¯ad v p˘sobnosti vl·dy »eskÈ republiky
pro v˝kon st·tnÌ spr·vy vËetnÏ regulace ve
vÏcech telekomunikacÌ, ke dni 1. Ëervence 2000.
»innost »eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu
(d·le jen ,,»T⁄î) je spojena zejmÈna s aplikacÌ z·kona Ë. 151/2000 Sb., o telekomunikacÌch a o zmÏnÏ
dalöÌch z·kon˘, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, (d·le
jen ,,z·kon o telekomunikacÌchî), na jehoû z·kladÏ
»T⁄ v souladu s postavenÌm regulaËnÌho org·nu
prov·dÌ regulaci ve vÏtöinÏ oblastÌ odvÏtvÌ telekomunikacÌ.
UsnesenÌm vl·dy »eskÈ republiky Ë. 655
ze dne 26. Ëervna 2000 schv·lila vl·da v souladu s ß 3 odst. 2 z·kona o telekomunikacÌch
Statut »eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu.

Uveden˝ Statut v n·vaznosti na z·kon
o telekomunikacÌch a jinÈ pr·vnÌ p¯edpisy upravuje
postavenÌ »eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu, jeho
hlavnÌ ˙koly, organizaci, pravomoc jeho p¯edsedy
rozhodovat o opravn˝ch prost¯edcÌch proti rozhodnutÌm »T⁄ a vztah k ostatnÌm org·n˘m st·tnÌ spr·vy, ˙zemnÌ samospr·vy a k ve¯ejnosti.
JednÌm z ˙kol˘ uloûen˝ch »T⁄ zmÌnÏn˝m
Statutem je p¯edkl·dat vl·dÏ v˝roËnÌ zpr·vu
o Ëinnosti »T⁄ za uplynul˝ kalend·¯nÌ rok.
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2.

Mezinárodní aktivity ČTÚ v roce 2004

»esk˝ telekomunikaËnÌ ˙¯ad zajiöùoval
v tomto roce Ëinnosti, jeû mu byly svÏ¯eny z·konem o telekomunikacÌch, kde v r·mci sv˝ch kompetencÌ zastupoval z·jmy »R a p¯ispÏl k dalöÌmu
zaËleÚov·nÌ do evropsk˝ch a svÏtov˝ch struktur.
V pr˘bÏhu roku 2004 zabezpeËoval dvoustrannÈ
a vÌcestrannÈ mezin·rodnÌ styky se zahraniËnÌmi
telekomunikaËnÌmi spr·vami ó p¯edevöÌm s n·rodnÌmi regulaËnÌmi org·ny, mezin·rodnÌmi organizacemi a s jin˝mi institucemi, p˘sobÌcÌmi v oboru
telekomunikacÌ.

Jedn·nÌ RRC-04 probÌhala v plÈnu, v pracovnÌch skupin·ch plÈna, v odborn˝ch v˝borech
a v˝borech organizaËnÌho charakteru. V souladu
s pravidly EvropskÈ konference poötovnÌch
a telekomunikaËnÌch spr·v (CEPT) prosazovala
Ëesk· delegace v pr˘bÏhu zased·nÌ spoleËn·
stanoviska a spolupracovala na ¯eöenÌ aktu·lnÌch
problÈm˘ na porad·ch CEPT (za ˙Ëasti z·stupce
EvropskÈ komise).

SvÏtovÈ sympozium regul·tor˘ ITU
Mezin·rodnÌ telekomunikaËnÌ unie
Mezi nejv˝znamnÏjöÌ akce po¯·danÈ
Mezin·rodnÌ telekomunikaËnÌ uniÌ (ITU) v roce
2004, jichû se z˙Ëastnili z·stupci »T⁄, pat¯ily
Region·lnÌ radiokomunikaËnÌ konference (RRC04), SvÏtovÈ sympozium regul·tor˘ (GSR)
a SvÏtovÈ shrom·ûdÏnÌ pro standardizaci v telekomunikacÌch (WTSA).
V r·mci spolupr·ce s ITU se Ëinnost »T⁄
zamÏ¯ila na vypracov·nÌ stanovisek k zased·nÌ
¯ÌdÌcÌch, poradnÌch a pracovnÌch org·n˘ ITU.
Z·stupci »T⁄ zajiöùovali p¯Ìpravu a ˙Ëast na
Region·lnÌ radiokomunikaËnÌ konferenci (RRC04) a SvÏtovÈm shrom·ûdÏnÌ pro standardizaci
v telekomunikacÌch 2004.

Region·lnÌ radiokomunikaËnÌ konference ITU
PrvnÌ Ë·st Region·lnÌ radiokomunikaËnÌ konference ITU se konala ve dnech 9. ó 28. kvÏtna
2004 v éenevÏ a z˙Ëastnilo se jÌ 712 deleg·t˘
z 91 st·t˘ a dalöÌ hostÈ a pozorovatelÈ.
⁄ËastnÌci konference projednali v souladu
s RozhodnutÌm Rady ITU technickÈ a spr·vnÌ
ot·zky pl·nov·nÌ digit·lnÌho rozhlasovÈho a televiznÌho vysÌl·nÌ, zejmÈna ot·zky spojenÈ s revizÌ
dohod Stockholm¥61 a éeneva¥89 a s p¯Ìpravou
novÈho kmitoËtovÈho pl·nu. HlavnÌm v˝stupem
zased·nÌ RRC-04 byla Zpr·va pro jedn·nÌ druhÈ
Ë·sti konference, kter· se uskuteËnÌ v roce 2006.

SvÏtovÈ sympozium regul·tor˘ (GSR),
kterÈ ITU uspo¯·dala opÏt v éenevÏ, bylo zamÏ¯eno na diskuse mezi z·stupci n·rodnÌch regul·tor˘, z·stupci vl·dnÌch institucÌ a Ëlen˘ Sektoru
pro rozvoj telekomunikacÌ ITU. TÈmatem sympozia bylo ,,Licencov·nÌ v È¯e konvergence sluûebî.
Z·vÏreËn˝ dokument sympozia byl vÏnov·n problematice öirokop·smov˝ch technologiÌ a p¯ipojenÌ prost¯ednictvÌm internetovÈho protokolu.

S v Ï t o v È s h r o m · ûd
dÏnÌ pro standardizaci
v telekomunikacÌch ITU
SvÏtovÈ shrom·ûdÏnÌ pro standardizaci
v telekomunikacÌch (WTSA) se na z·kladÏ pozv·nÌ
brazilskÈ vl·dy uskuteËnilo ve Flori·nopolis, BrazÌlie,
ve dnech 5. ó 14. ¯Ìjna 2004 za ˙Ëasti 460 deleg·t˘ telekomunikaËnÌch spr·v ze 72 Ëlensk˝ch st·t˘
ITU, z·stupc˘ telekomunikaËnÌch spoleËnostÌ a spoleËnostÌ v˝robc˘, p¯edstavitel˘ region·lnÌch uskupenÌ a mezin·rodnÌch organizacÌ. Zased·nÌ WTSA se
zab˝valo v˝sledky a implementacÌ rozhodnutÌ p¯ijat˝ch KonferencÌ vl·dnÌch zmocnÏnc˘ ITU z roku
2002 v Sektoru pro standardizaci v telekomunikacÌch (ITU-T) a ËinnostÌ sektoru v minulÈm i nadch·zejÌcÌm obdobÌ. CÌlem jedn·nÌ WTSA bylo p¯izp˘sobit Ëinnost ITU-T v˝voji svÏtovÈho telekomunikaËnÌho trhu a udrûet dominantnÌ postavenÌ ITU jako
celosvÏtovÈ standardizaËnÌ organizace v oblasti telekomunikacÌ.
V˝sledky zased·nÌ WTSA jsou vyuûÌv·ny
v oblasti regulace telekomunikaËnÌho trhu »R a p¯i
p¯ÌpravÏ a koordinaci stanovisek delegace ËeskÈ
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telekomunikaËnÌ spr·vy na zased·nÌch ¯ÌdÌcÌch
a pracovnÌch org·n˘ ITU, CEPT a EvropskÈ komise.

Rada ITU
Jedn·nÌ Rady, kromÏ ot·zek souvisejÌcÌch
s ËinnostÌ ITU v minulÈm a n·sledujÌcÌm obdobÌ,
projednalo a schv·lilo zpr·vy externÌho auditora
k finanËnÌmu hospoda¯enÌ ITU, zpr·vy pracovnÌch
skupin ustaven˝ch k ¯adÏ aktu·lnÌch problÈm˘
souvisejÌcÌch s revizÌ dokument˘ a postup˘ ITU.
Rada ITU se d·le zab˝vala stavem a postupem
p¯Ìprav v˝znamn˝ch konferencÌ ITU v letech
2004ó2007 (SvÏtovÈ shrom·ûdÏnÌ pro standardizaci v telekomunikacÌch 2004, SvÏtov˝ summit
o InformaËnÌ spoleËnosti 2005, SvÏtov· konference pro rozvoj telekomunikacÌ 2006, Region·lnÌ radiokomunikaËnÌ konference 2006, Konference vl·dnÌch zmocnÏnc˘ 2006 a SvÏtov· radiokomunikaËnÌ konference 2007).
V r·mci zased·nÌ Rady ITU se uskuteËnilo
jedn·nÌ Skupiny pro revizi Mezin·rodnÌho telekomunikaËnÌho ¯·du (ITRs), kterÈ projednalo a p¯ijalo opat¯enÌ k dalöÌmu postupu revize ITRs.

se uskuteËnilo i jedn·nÌ pracovnÌ skupiny pro
soukrom˝ sektor, se zamÏ¯ilo p¯edevöÌm na p¯Ìpravu SvÏtovÈ konference pro rozvoj telekomunikacÌ v roce 2006 (WTDC-06), projedn·nÌ
OperaËnÌho pl·nu ITU-D na lÈta 2005ó2008,
pracovnÌ metody TDAG a studijnÌch skupin sektoru a vyhodnocenÌ v˝sledk˘ SvÏtovÈho summitu
o InformaËnÌ spoleËnosti (WSIS-03) ve vztahu
k IstanbulskÈmu akËnÌmu pl·nu, StrategickÈmu
pl·nu a OperaËnÌmu pl·nu ITU-D.

PoradnÌ komise
pro standardizaci v telekomunikacÌch ITU
PoradnÌ komise pro standardizaci v telekomunikacÌch (TSAG) m·, v souladu s kompetencemi svÏ¯en˝mi do jejÌ p˘sobnosti, pr·vo se
vyjad¯ovat ke vöem ot·zk·m Sektoru pro standardizaci telekomunikacÌ (ITU-T) a rozhodovat
o nÏkter˝ch ot·zk·ch Ëinnosti tohoto sektoru
mezi zased·nÌmi WTSA. Pozornost zased·nÌ
TSAG v roce 2004 byla zamÏ¯ena zejmÈna na
ot·zky souvisejÌcÌ s p¯Ìpravou zased·nÌ SvÏtovÈho shrom·ûdÏnÌ pro standardizaci v telekomunikacÌch v roce 2004 (WTSA-04), mezi kterÈ pat¯ila p¯edevöÌm restrukturalizace studijnÌch skupin
ITU-T, jejich pracovnÌ program a metody pr·ce.

PoradnÌ komise Sektoru radiokomunikacÌ ITU
PoradnÌ komise pro radiokomunikace se
v souladu s kompetencemi svÏ¯en˝mi do jejÌ
p˘sobnosti vyjad¯uje ke vöem ot·zk·m Sektoru
radiokomunikacÌ (ITU-R) a rozhoduje o ¯adÏ ot·zek souvisejÌcÌch s ËinnostÌ tohoto sektoru mezi
zased·nÌmi RadiokomunikaËnÌho shrom·ûdÏnÌ.
HlavnÌ pozornost zased·nÌ uskuteËnÏn˝ch v roce
2004 byla zamÏ¯ena na plnÏnÌ ˙kol˘ uloûen˝ch
sektoru radiokomunikacÌ KonferencÌ vl·dnÌch
zmocnÏnc˘ v roce 2002 (KVZ-2002) a RadiokomunikaËnÌm shrom·ûdÏnÌm (RA-03) a SvÏtovou radiokomunikaËnÌ konferencÌ (WRC-03),
kterÈ se konaly v roce 2003, a na p¯Ìpravu
2. Ë·sti Region·lnÌ radiokomunikaËnÌ konference
(RRC-06), SvÏtovÈ radiokomunikaËnÌ konference
(WRC-07) a SvÏtovÈho summitu o InformaËnÌ
spoleËnosti v roce 2005 (WSIS-05). Komise se
bÏhem svÈho jedn·nÌ vÏnovala rovnÏû n·vrhu
OperaËnÌho pl·nu ITU-R pro p¯ÌötÌ obdobÌ a struktu¯e a dokument˘m studijnÌch skupin ITU-R.

PoradnÌ komise
Sektoru pro rozvoj telekomunikacÌ ITU
Jedn·nÌ PoradnÌ komise (TDAG) Sektoru
pro rozvoj telekomunikacÌ (ITU-D), v jehoû r·mci

P¯Ìpravn˝ v˝bor WSIS
⁄kolem zased·nÌ PrvnÌho p¯ÌpravnÈho
v˝boru II. f·ze SvÏtovÈho summitu o InformaËnÌ
spoleËnosti (PrepCom1) bylo projednat organizaËnÌ a p¯ÌpravnÈ z·leûitosti pro jedn·nÌ II. Ë·sti
SvÏtovÈho summitu o InformaËnÌ spoleËnosti
(WSIS II). Ten se uskuteËnÌ v roce 2005 v Tunisu
(I. Ë·st WSIS, kter· se konala na z·kladÏ rezoluce 56/183 ValnÈho shrom·ûdÏnÌ OSN a pod
z·ötitou gener·lnÌho tajemnÌka OSN, se uskuteËnila v éenevÏ v roce 2003).

StudijnÌ a pracovnÌ skupiny ITU
V roce 2004 se zamÏstnanci »T⁄ aktivnÏ
podÌleli na pr·ci studijnÌch a pracovnÌch skupin
Sektoru radiokomunikacÌ ITU (ITU-R). Z˙Ëastnili se
zased·nÌ StudijnÌ skupiny SG 1 (Spectrum management), SG 6 (Broadcasting service), SG 8
(Mobile, radiodetermination, amateur and related
satellite services), SG 9 (Fixed services) a dalöÌch
pracovnÌch skupin ustaven˝ch k p¯ÌpravÏ podklad˘
pro jedn·nÌ ¯ÌdÌcÌch org·n˘ ITU.
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Spolupr·ce »T⁄
se Sektorem pro rozvoj telekomunikacÌ ITU
V roce 2004 po¯·dal Sektor pro rozvoj
telekomunikacÌ ITU (ITU-D) ¯adu semin·¯˘ pro
˙ËastnÌky Ëlensk˝ch zemÌ. Z·stupci odborn˝ch
˙tvar˘ »T⁄ se z˙Ëastnili region·lnÌho semin·¯e
na tÈma ,,Ekonomick· dynamika novÏ liberalizovan˝ch trh˘ v zemÌch v˝chodnÌ a st¯ednÌ Evropy
a baltsk˝ch st·t˘î, kter˝ se uskuteËnil ve Vilniusu, semin·¯e ,,Strategie p¯echodu telekomunikaËnÌch sÌtÌ k sÌtÌm NGNî, konanÈm ve VaröavÏ
a kurzu ,,E-learning practicesî, kter˝ ITU po¯·dala
v Praze.
»T⁄ kaûdoroËnÏ p¯ed·v· formou zpracovan˝ch dotaznÌk˘ data o telekomunikaËnÌm trhu, rozsahu a kvalitÏ telekomunikaËnÌch sluûeb v »R pro
datab·zi ITU, kter· je n·slednÏ vyuûÌv·na mezin·rodnÌmi institucemi, nap¯. SvÏtovou bankou, jako
podklad pro zpracov·nÌ studiÌ o rozvoji telekomunikacÌ a informaËnÌch technologiÌ ve svÏtÏ.

V souladu s harmonizaËnÌmi z·mÏry p¯ijÌm·
»T⁄ opat¯enÌ jak v oblasti technickÈ, tak i ekonomickÈ regulace, nap¯. ËÌslovacÌch pl·n˘ telekomunikaËnÌch sÌtÌ a metodik pro stanovenÌ tarif˘.
D·le se z·stupci »T⁄ ˙Ëastnili pracÌ operativnÏ ustaven˝ch skupin ECC pro zefektivnÏnÌ
Ëinnosti a zav·dÏnÌ nov˝ch metod pr·ce ECC
a ve SkupinÏ pro p¯Ìpravu konference (CPG),
kter· zajiöùuje koordinovanou p¯Ìpravu telekomunikaËnÌch spr·v evropsk˝ch zemÌ na SvÏtovou radiokomunikaËnÌ konferenci (WRC-07). Na
jedn·nÌch CPG se podÌleli na vypracov·nÌ
v˝chozÌch dokument˘ k p¯ÌpravÏ spoleËn˝ch
evropsk˝ch n·vrh˘ k jednotliv˝m bod˘m programu WRC-07.
V˝sledky Ëinnosti CEPT ovlivÚujÌ nejen sektor elektronick˝ch komunikacÌ, ale i dalöÌ sektory,
kterÈ kmitoËtovÈ spektrum, nebo sluûby elektronick˝ch komunikacÌ vyuûÌvajÌ.

Evropsk· unie
Evropsk· konference
poötovnÌch a telekomunikaËnÌch spr·v (CEPT)
»T⁄ se v r·mci svÏ¯en˝ch kompetencÌ
˙ËastnÌ na Ëinnosti CEPT, a to jak na pr·ci vrcholnÈho org·nu (Shrom·ûdÏnÌ CEPT), tak v jejÌch
v˝borech, komisÌch a pracovnÌch skupin·ch
zamÏ¯en˝ch na koordinaci a harmonizaci elektronick˝ch komunikacÌ v evropsk˝ch zemÌch.
HlavnÌ n·plÚ ËinnostÌ byla v roce 2004
soust¯edÏna ve V˝boru pro elektronickÈ komunikace (ECC) a jeho pracovnÌch skupin·ch, p¯edevöÌm WG FM (Frequency Management), WG SE
(Spectrum Engineering) a WG RA (Regulatory
Affairs). Z·stupci »T⁄ se podÌleli na pr·ci uveden˝ch org·n˘, na p¯ÌpravÏ jimi zpracov·van˝ch
harmonizaËnÌch dokument˘ CEPT (Decisions,
Recommendations, Reports) a zav·dÏnÌ regulaËnÌch opat¯enÌ. Do tÏchto pracÌ se promÌtajÌ v˝sledky prov·dÏn˝ch studiÌ nov˝ch technologiÌ
a zp˘sob˘ sdÌlenÌ kmitoËtovÈho spektra radiokomunikaËnÌmi sluûbami a jejich aplikacemi.
P¯ijat· harmonizaËnÌ opat¯enÌ CEPT byla
n·slednÏ promÌt·na do opat¯enÌ »T⁄, nap¯. do
Pl·nu vyuûitÌ kmitoËtovÈho spektra. PoËtem p¯ijat˝ch opat¯enÌ, tj. zaveden˝ch RozhodnutÌ CEPT
i zp¯ÌstupnÏnÌm informacÌ v kmitoËtovÈm informaËnÌm systÈmu EFIS, se »R ¯adÌ k p¯ednÌm zemÌm v EvropÏ. UvedenÈ informace jsou dostupnÈ
na internetov˝ch str·nk·ch EvropskÈho radiokomunikaËnÌho ˙¯adu (ERO) ó (http://www.ero.dk).

Dne 1. 5. 2004, kdy »R p¯istoupila k EvropskÈ unii (EU), se »T⁄ zaËlenil do regulaËnÌch
struktur EU. Z·stupci »T⁄ se z˙ËastÚovali zased·nÌ Skupiny evropsk˝ch regul·tor˘ (ERG), pravideln˝ch jedn·nÌ KomunikaËnÌho v˝boru p¯i EvropskÈ
komisi (COCOM), Skupiny pro politiku r·diovÈho
spektra (RSPG) a V˝boru pro r·diovÈ spektrum
(RSC).
Skupina evropsk˝ch regul·tor˘ ó ERG
(European Regulators Group) je poradnÌ org·n
EvropskÈ komise (EK). »leny ERG jsou p¯edstavitelÈ n·rodnÌch regulaËnÌch org·n˘ Ëlensk˝ch
st·t˘ EU a z·stupci EvropskÈ komise. ERG p¯ispÌv· k rozvoji vnit¯nÌho trhu EU v oblasti elektronick˝ch komunikacÌ a sluûeb dle novÈho regulaËnÌho r·mce.
ERG vyuûÌv· ve velkÈ mÌ¯e v˝sledk˘ pracÌ
Skupiny nez·visl˝ch regul·tor˘ ó IRG (Independent Regulators Group), kter· nenÌ souË·stÌ
struktur EU a sdruûuje n·rodnÌ regulaËnÌ org·ny
evropsk˝ch st·t˘ i neËlen˘ EU. HlavnÌ ËinnostÌ
IRG je sdÌlenÌ zkuöenostÌ a vypracov·nÌ spoleËn˝ch stanovisek k ot·zk·m spoleËnÈho z·jmu p¯i
rozvoji evropskÈho trhu elektronick˝ch komunikacÌ. »R vyuûÌv· tyto zkuöenosti p¯i regulaci ËeskÈho trhu elektronick˝ch komunikacÌ a p¯i n·vrhu
legislativnÌch opat¯enÌ.
V roce 2004 se »T⁄ z˙Ëastnil pracÌ podle
spoleËnÈho pracovnÌho programu ERG/IRG, kter˝

7

Zpr·va o Ëinnosti za rok 2004

je uve¯ejnÏn pod n·zvem Work Programme
2004 na webov˝ch str·nk·ch ERG:
(http://www.erg.eu.int/index_en.htm).
KomunikaËnÌ v˝bor p¯i EvropskÈ komisi
(COCOM) je legislativnÌm poradnÌm org·nem
EvropskÈ komise a ¯eöÌ nejr˘znÏjöÌ ˙koly, jako je
transpozice novÈho regulaËnÌho r·mce pro sÌtÏ
a sluûby elektronick˝ch komunikacÌ do n·rodnÌch
pr·vnÌch p¯edpis˘ v Ëlensk˝ch zemÌch EU. V˝bor
d·le zajiöùuje platformu pro v˝mÏnu informacÌ
o rozvoji trhu a regulaËnÌch Ëinnostech.
Skupina pro politiku kmitoËtovÈho spektra ó
RSPG (Radio Spectrum Policy Group) je poradnÌm
org·nem EK ve strategick˝ch ot·zk·ch uûitÌ kmitoËtovÈho spektra. K nejv˝znamnÏjöÌm Ëinnostem
RSPG v roce 2004, pat¯Ì zpracov·nÌ a p¯ijetÌ stanovisek k sekund·rnÌmu prodeji pr·v k uûitÌ spektra
a k dopadu p¯echodu z analogovÈho na digit·lnÌ
vysÌl·nÌ rozhlasu a televize na vyuûitÌ spektra. »T⁄
se ˙Ëastnil jak pr·ce RSPG, tak Ëinnosti pracovnÌch
skupin ustaven˝ch pro zpracov·nÌ uveden˝ch stanovisek.
V˝bor pro r·diovÈ spektrum ó RSC (Radio
Spectrum Committee) je v˝konn˝m org·nem EK,
kter˝ p¯ijÌm· opat¯enÌ smÏ¯ujÌcÌ k harmonizovanÈmu a efektivnÌmu vyuûitÌ spektra v EU. »T⁄ je
v RSC zastoupen od jeho z¯ÌzenÌ. K nejv˝znamnÏjöÌm ot·zk·m, kter˝mi se RSC zab˝val v roce
2004, pat¯Ì nap¯. vymezenÌ kmitoËt˘ pro antikoliznÌ vozidlovÈ radary (SRR), harmonizace podmÌnek pro provoz p¯Ìstupov˝ch sÌtÌ RLAN
v p·smu 5 GHz a pro provozov·nÌ za¯ÌzenÌ kr·tkÈho dosahu a ot·zkami vyuûitÌ p·sem po systÈmech ERMES, TFTS aj.
Z·stupce »T⁄ se z˙ËastÚuje rovnÏû zased·nÌ V˝boru pro posuzov·nÌ shody a kontrolu
trhu telekomunikaËnÌch za¯ÌzenÌ (TCAM), kter˝ je
poradnÌm org·nem EK pro ˙Ëely implementace
smÏrnice Ë. 1999/5/ES o r·diov˝ch a telekomunikaËnÌch koncov˝ch za¯ÌzenÌch a vz·jemnÈm
uzn·v·nÌ jejich shody.
V roce 2004 jsme se jiû jako Ëlensk· zemÏ
EU poprvÈ p¯ipojili ke spolupr·ci na vypracov·nÌ
Zpr·vy o implementaci novÈho regulaËnÌho r·mce v Ëlensk˝ch zemÌch EU, kter· je v po¯adÌ jiû
des·t·, a ve kterÈ EK pod·v· informace o implementaci a prosazov·nÌ regulaËnÌho r·mce elektronick˝ch komunikacÌ v Ëlensk˝ch st·tech EU.
Ve zpr·v·ch je hodnocen rozvoj trh˘, jsou analyzov·ny klÌËovÈ regulaËnÌ principy apod. Jako kaûd· z p¯edchozÌch zpr·v, i tato souhrnn· zpr·va
pokr˝v· hodnocenÈ obdobÌ jednoho roku a pro

jejÌ zpracov·nÌ poskytl »T⁄ za »R p¯edepsan˝
soubor ukazatel˘, ve spolupr·ci s Ministerstvem
informatiky »R (MI »R) a »esk˝m statistick˝m
˙¯adem (»S⁄). Zpr·va dokumentuje za danÈ
obdobÌ individu·lnÌ pokrok kaûdÈ z Ëlensk˝ch
zemÌ a v celkov˝ch souvislostech hodnotÌ trh
elektronick˝ch komunikacÌ EU.
»T⁄ je zapojen do Ëinnosti RKS (ResortnÌ
koordinaËnÌ skupiny) z¯ÌzenÈ na MI »R v r·mci
V˝boru pro EU a souËasnÏ je spolugestorem
v PracovnÌch skupin·ch Rady EU. RKS zpracov·v·
za »eskou republiku r·mcovÈ pozice nebo
instrukce k aktu·lnÏ projedn·vanÈ problematice
pro jedn·nÌ v r·mci PracovnÌ skupiny Rady EU
pro telekomunikace a InformaËnÌ spoleËnost.
»T⁄ aktivnÏ spolupracoval s ⁄¯adem vl·dy
»R a Ministerstvem zahraniËnÌch vÏcÌ »R (MZV
»R) na zabezpeËenÌ podklad˘ pro vyhodnocenÌ
plnÏnÌ a aktualizaci Souhrnu zb˝vajÌcÌch legislativnÌch a nelegislativnÌch ˙kol˘ ve vztahu »R k EU
(z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch, ËÌslovacÌ
pl·ny, automatizovan˝ systÈm pro monitorov·nÌ
kmitoËtovÈho spektra).
Pro ˙Ëely volnÈho pohybu osob mezi jednotliv˝mi Ëlensk˝mi st·ty EvropskÈ unie a EvropskÈho
hospod·¯skÈho prostoru byla na Ministerstvu ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy »R (MäMT) vytvo¯ena
datab·ze regulovan˝ch povol·nÌ. Regulovan˝m
povol·nÌm nebo ËinnostÌ se rozumÌ takovÈ povol·nÌ nebo Ëinnost, pro jejichû v˝kon jsou pr·vnÌmi
p¯edpisy ËlenskÈho st·tu EU p¯edeps·ny urËitÈ
poûadavky, bez jejichû splnÏnÌ nem˘ûe osoba toto
povol·nÌ Ëi Ëinnost vykon·vat (nap¯. stupeÚ a obor
vzdÏl·v·nÌ, praxe, bez˙honnost, zdravotnÌ zp˘sobilost apod.). Datab·zi ó seznam regulovan˝ch
povol·nÌ a ËinnostÌ v »R ó spravuje ministerstvo
ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy, kterÈ je gestorem
tÈto problematiky.
Do datab·ze regulovan˝ch povol·nÌ je
moûnÈ nahlÈdnout na webov˝ch str·nk·ch MäMT:
(http://www.msmt.cz/uok).
Z·stupci »T⁄ rovnÏû zpracov·vali stanoviska a p¯ipomÌnky k materi·l˘m EU a MäMT
a z˙ËastÚovali se semin·¯˘ organizovan˝ch National Equivalence Information Centre (NARIC) pro
EU a Radu Evropy ve spolupr·ci s UNESCO.
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Projekt Phare
V roce 2004 schv·lila EK revizi projektovÈ
fiöe k projektu Phare CZ2002/000-282.04.01
,,ZavedenÌ a ¯ÌzenÌ glob·lnÌho automatizovanÈho
systÈmu pro monitorov·nÌ kmitoËtovÈho spektra
ó GASFSMî (,,Introduction and Management of
a Global Automated System for Frequency
Spectrum Monitoring ó GASFSMî). Projekt byl
rozöÌ¯en o t¯etÌ Ë·st 2002/000-282.04.01.03 ó
GASFSM II pro n·kup za¯ÌzenÌ a softwaru v hodnotÏ 2,4 mil. EUR. »T⁄ se zav·zal ke spolufinancov·nÌ tÈto t¯etÌ Ë·sti projektu ze st·tnÌho rozpoËtu ve v˝öi 0,8 mil. EUR, tj. cca 25 mil. KË. Po
schv·lenÌ v EvropskÈ komisi bylo v Ëervenci
2004 vyhl·öeno v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ a n·slednÏ byly
v˝bÏrovou komisÌ vyhodnoceny nabÌdky. V tÈ
souvislosti byly uzav¯eny Ëty¯i kontrakty na
dod·vky za¯ÌzenÌ pro neobsluhovanÈ stacion·rnÌ
stanice, mobilnÌ stanice a dalöÌ mÏ¯icÌ techniku.
Koncem roku 2004 byly z prvnÌch dvou
Ë·stÌ projektu ukonËeny dod·vky softwaru a za¯ÌzenÌ v hodnotÏ 2,78 mil. EUR. Dod·vky za¯ÌzenÌ
pro t¯etÌ Ë·st projektu GASFSM II budou uskuteËnÏny v roce 2005. PovinnÈ spolufinancov·nÌ
z prost¯edk˘ »T⁄ vöech t¯Ì Ë·stÌ projektu Phare
ve v˝öi 1,73 mil. EUR bylo splnÏno.

komunikacÌch za krizov˝ch situacÌ a v p¯ÌpravÏ
n·vrhu Na¯ÌzenÌ vl·dy k realizaci regulaËnÌch
opat¯enÌ pro krizovÈ situace a z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch.
Zased·nÌ pracovnÌ skupiny pro telekomunikace podv˝boru pro civilnÌ komunikace (WGT
CCPC NATO) se zab˝vala p¯edevöÌm pl·ny ËinnostÌ CCPC a CEP (Civil Emergency Planning),
finalizacÌ ot·zek souvisejÌcÌch s mezin·rodnÌm
preferenËnÌm schÈmatem, ot·zkou n·rodnÌch
nouzov˝ch sÌtÌ, statutem, rolÌ a nominacÌ telekomunikaËnÌch a poötovnÌch expert˘, programem
cviËenÌ pro novÈ experty NATO a p¯Ìpravou novÈho Kompendia. P¯Ìnosem z jedn·nÌ pracovnÌ skupiny byly p¯edevöÌm materi·ly, kterÈ byly vyuûity
jako podklady pro dokonËenÌ ˙kol˘ souvisejÌcÌch
s tvorbou n·vrhu Na¯ÌzenÌ vl·dy pro regulaËnÌ
opat¯enÌ v telekomunikacÌch v obdobÌ krizov˝ch
situacÌ a z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch.
Na programu jarnÌho zased·nÌ spoleËnÈ
civilnÏ-arm·dnÌ politickÈ pracovnÌ skupiny kmitoËtov˝ch org·n˘ zemÌ NATO (FMSC PVG), jehoû
se z˙Ëastnil z·stupce »T⁄ byla zejmÈna p¯Ìprava
spoleËnÈho materi·lu NATO na SvÏtovou radiokomunikaËnÌ konferenci, kter· se uskuteËnÌ
v roce 2007, a problematika spojen· s rozöÌ¯enÌm Ëlensk˝ch st·t˘ NATO.

NATO
»T⁄ se v roce 2004 aktivnÏ zapojil do Ëinnosti V˝boru pro pl·nov·nÌ civilnÌch komunikacÌ
(CCPC NATO), podv˝bor˘ a odborn˝ch skupin.
V pr˘bÏhu roku 2004 se v r·mci pl·novan˝ch
ËinnostÌ NATO konala ¯ada jedn·nÌ a semin·¯˘
a uskuteËnilo se cviËenÌ pro novÈ experty NATO.
Z·stupci »T⁄ se z˙Ëastnili Plen·rnÌch zased·nÌ
podv˝boru NATO pro civilnÌ komunikace, kterÈ
se konaly v Tbilisi (kvÏten 2004) a v Bruselu
(listopad 2004).
Projedn·ny byly zejmÈna ot·zky civilnÏvojenskÈ spolupr·ce, ot·zky mezin·rodnÌho preferenËnÌho schÈmatu, komunikaËnÌ krizovÈ legislativy a vyuûitÌ mÌstnÌ smyËky a ve¯ejnÈho rozhlasovÈho vysÌl·nÌ pro ˙Ëely civilnÌ ochrany.
Pozornost byla vÏnov·na p¯ÌpravÏ cviËenÌ pro
novÈ experty CCPC NATO 2004 v souËinnosti
s dalöÌmi v˝bory NATO pro procviËenÌ spolupr·ce
jednotliv˝ch v˝bor˘ NATO. JarnÌ zased·nÌ se
zab˝valo rovnÏû pomocÌ ÿecku p¯i p¯Ìprav·ch
a zabezpeËenÌ Olympijsk˝ch her AthÈny 2004.
ZÌskanÈ informace z jedn·nÌ byly vyuûity jako
podklady pro Ëinnost v org·nech krizovÈho ¯ÌzenÌ »T⁄ a subjekt˘ hospod·¯skÈ mobilizace v tele-

Organizace pro ekonomickou spolupr·ci a rozvoj
(OECD)
V r·mci spolupr·ce s OECD je »T⁄ zastoupen v PracovnÌ skupinÏ pro politiku v telekomunikacÌch a informaËnÌch sluûb·ch (WG
TISP). AktivnÏ se ˙ËastnÌ jedn·nÌ pracovnÌ skupiny a pravidelnÏ poskytuje podklady a data
z oblasti telekomunikacÌ pro zpr·vy a publikace
OECD.
⁄kolem pracovnÌ skupiny je p¯edevöÌm
prosazovat v˝mÏnu zkuöenostÌ mezi Ëlensk˝mi
zemÏmi, sledovat souËasn˝ v˝voj v oblasti telekomunikacÌ a informaËnÌ politiky, analyzovat ekonomickÈ a soci·lnÌ aspekty telekomunikaËnÌch
trh˘ v zemÌch OECD a p¯ispÌvat k rozvoji informaËnÌ infrastruktury. HlavnÌ pozornost v pr˘bÏhu
zased·nÌ pracovnÌ skupiny v Ëervnu a v listopadu
2004 byla vÏnov·na projedn·nÌ n·vrh˘ dokument˘ zab˝vajÌcÌch se p¯enosem hlasu prost¯ednictvÌm internetovÈho protokolu (VoIP), rozvojem sÌtÌ novÈ generace (NGN), problematikou
zav·dÏnÌ GTLDS (Generic Top Level Domains),
v˝vojem v oblasti hlasov˝ch p¯enos˘ prost¯ednictvÌm technologiÌ WIFI (VoWIFI). V pr˘bÏhu
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ËervnovÈho jedn·nÌ byl rovnÏû projedn·n harmonogram pracÌ pro p¯Ìpravu publikace OECD
Communications Outlook 2005. Tato publikace
sleduje rozvoj v oblasti telekomunikacÌ a informaËnÌch technologiÌ v zemÌch OECD. P¯ipravovan˝ dokument byl tentokr·t rozöÌ¯en i o oblast
rozhlasovÈho a televiznÌho vysÌl·nÌ. Data a poûadovanÈ ukazatele p¯edal »T⁄ formou zpracovan˝ch dotaznÌk˘ OECD.

p¯ed·nÌ zkuöenostÌ z p¯Ìpravy z·kona
o elektronick˝ch komunikacÌch v SR, harmonizace legislativy EU, poznatky z aplikace z·kona o st·nÌ sluûbÏ v SR a diskuse
o Ëinnosti odborn˝ch ˙tvar˘ a oblastnÌch
odbor˘.
ó

»ty¯strannÈ koordinaËnÌ jedn·nÌ mezi z·stupci »R, SRN, Polska a Rakouska, kterÈ
se uskuteËnilo ve VÌdni a jehoû hlavnÌm
tÈmatem byla diskuse o moûnosti spoleËnÈho p¯Ìstupu evropsk˝ch st·t˘ v p¯ÌpravÏ
pl·nov·nÌ sÌtÌ pro DVB-T.

ó

⁄Ëast na workshopu na tÈma ,,RozöÌ¯enÌ
evropskÈ InformaËnÌ spoleËnosti v z·vislosti na Lisabonu 2010î, kter˝ se uskuteËnil v Seville a jehoû cÌlem bylo diskutovat
strategii rozvoje informaËnÌho procesu do
roku 2010 a vliv strategiÌ na ekonomick˝
r˘st v p¯istupujÌcÌch a kandid·tsk˝ch st·tech EU.

ó

N·vötÏva veletrhu informaËnÌ a telekomunikaËnÌ techniky CeBIT 2004 v Hannoveru.

ó

⁄Ëast na semin·¯i ,,Numbering Master
Classî zamÏ¯enÈm na problematiku princip˘ ËÌslov·nÌ a adresov·nÌ v souvislosti
s nov˝mi multimedi·lnÌmi sluûbami a konvergencÌ nastupujÌcÌ v elektronick˝ch komunikacÌch. Semin·¯, jehoû se z˙Ëastnila
¯ada z·stupc˘ telekomunikaËnÌch regulaËnÌch org·n˘, se uskuteËnil v Bath, Velk·
Brit·nie.

ó

»ty¯strannÈ koordinaËnÌ jedn·nÌ spr·v »R,
Rakouska, SRN a Polska k problematice
vyuûitÌ kmitoËt˘ v p·smech VHF a UHF
vyhrazen˝ch pro rozhlasovou sluûbu, na
jehoû z·kladÏ by jednotlivÈ zemÏ p¯edloûily svÈ poûadavky v r·mci 2. Ë·sti Region·lnÌ radiokomunikaËnÌ konference (RRC06). P¯edmÏtem jedn·nÌ bylo rovnÏû
sezn·menÌ s pr˘bÏhem a poznatky zÌskan˝mi p¯i experiment·lnÌm vysÌl·nÌ DVB-T.

ó

PracovnÌ n·vötÏva z·stupc˘ »T⁄ u övÈdskÈho a finskÈho regulaËnÌho ˙¯adu pro
elektronickÈ komunikace a poötu, jejÌmû
cÌlem bylo zÌsk·nÌ informacÌ o posl·nÌ,
struktu¯e, financov·nÌ tÏchto regulaËnÌch
˙¯ad˘ po p¯ijetÌ relevantnÌch z·kon˘
implementujÌcÌch nov˝ regulaËnÌ r·mec
pro elektronickÈ komunikace EU.

Evropsk˝ institut pro normalizaci
v telekomunikacÌch (ETSI)
ETSI, jehoû je »T⁄ ¯·dn˝m Ëlenem, se zab˝v· vyd·v·nÌm norem, normativnÌch dokument˘ a technick˝ch specifikacÌ v oblasti telekomunikacÌ. NejvyööÌm org·nem ETSI je Gener·lnÌ
shrom·ûdÏnÌ, kterÈ se sch·zÌ pravidelnÏ dvakr·t
roËnÏ. Gener·lnÌ shrom·ûdÏnÌ ETSI rozhoduje
o z·sadnÌch ot·zk·ch Ëinnosti, hospoda¯enÌ
a ËlenstvÌ. HlavnÌ pozornost Gener·lnÌch shrom·ûdÏnÌ v roce 2004 byla vÏnov·na projedn·nÌ
a schv·lenÌ n·vrh˘ zpr·v o Ëinnosti ETSI za uplynulÈ obdobÌ, financov·nÌ projekt˘, zpr·v o Ëinnosti pracovnÌch skupin a technick˝ch komisÌ
a n·vrh˘ na spolupr·ci s EU/EFTA a s evropsk˝mi organizacemi, zab˝vajÌcÌmi se tvorbou technick˝ch norem CEN (European Committee for
Standardization) a CENELEC (European Committee
for Electrotechnical Standardization). ZnaËn·
pozornost byla vÏnov·na rovnÏû budoucÌm aktivit·m ETSI, rozöÌ¯enÌ spolupr·ce s externÌmi
organizacemi, p¯edevöÌm nav·z·nÌ kontakt˘ s dalöÌmi institucemi jako jsou v˝zkumnÈ ˙stavy a univerzity. JednÌm ze strategick˝ch ˙kol˘ ETSI pro
n·sledujÌcÌ obdobÌ, v˝znamnÏ podporovan˝m ze
strany EvropskÈ komise, je vytvo¯enÌ EvropskÈho
standardizaËnÌho systÈmu (ESS) a jednotnÈ
EvropskÈ standardizaËnÌ organizace (ESO).

DvoustrannÈ a vÌcestrannÈ mezin·rodnÌ styky
Z·stupci »T⁄ se z˙Ëastnili rovnÏû ¯ady
dvoustrann˝ch a vÌcestrann˝ch mezin·rodnÌch
jedn·nÌ, semin·¯˘ a setk·nÌ se z·stupci zahraniËnÌch spr·v, jejichû cÌlem bylo kromÏ zÌsk·nÌ zkuöenostÌ v ot·zk·ch souvisejÌcÌch s plnÏnÌm ˙kol˘
odborn˝ch ˙tvar˘ »T⁄ a vstupem do EU takÈ
zÌsk·nÌ informacÌ o nov˝ch technologiÌch v telekomunikacÌch a informaËnÌch komunikacÌch ve
svÏtÏ. Mezi nejv˝znamnÏjöÌ akce pat¯ily:
ó

Setk·nÌ vedoucÌch pracovnÌk˘ »T⁄ a z·stupc˘ TelekomunikaËnÌho ˙¯adu SlovenskÈ republiky v KoöicÌch, jehoû cÌlem bylo
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⁄Ëast na zased·nÌch v˝boru RAINWAT ó
Region·lnÌ ˙mluvy o radiotelefonnÌ sluûbÏ
na vnitrozemsk˝ch vodnÌch cest·ch, jejÌmû
hlavnÌm ˙kolem bylo zavÈst harmonizaci
v tÈto problematice na evropskÈ ˙rovni
a stanovit podmÌnky provozu lodnÌch radiostanic v kmitoËtovÈm p·smu VHF na evropsk˝ch vnitrozemsk˝ch cest·ch.
N·vötÏva veletrhu SYSTEMS 2004 v MnichovÏ, zamÏ¯enÈho na informaËnÌ a telekomunikaËnÌ techniku. KromÏ p¯ehledu o aktu·lnÌm stavu a novink·ch telekomunikaËnÌ
techniky ve svÏtÏ se z·stupci »T⁄ setkali se
z·stupci v˝robc˘ a provozovatel˘ nov˝ch
technologiÌ.
äestistrannÈ koordinaËnÌ jedn·nÌ spr·v »R,
Rakouska, SRN, Polska, MaÔarska a Slovenska k problematice DVB-T a p¯ÌpravÏ spoleËnÈho kmitoËtovÈho pl·nu pro RRC-06.

»T⁄ v roce 2004 organizoval nebo se spolupodÌlel na organizaci nÏkolika v˝znamn˝ch
mezin·rodnÌch zased·nÌ a jedn·nÌ, kter· se konala v »R:
ó

Zased·nÌ pracovnÌ skupiny pro dlouhodobou politiku a strategii V˝boru pro elektronickÈ komunikace (ECC/CEPT), kterÈ se
zab˝valo zejmÈna promÌtnutÌm legislativnÌho r·mce pro elektronickÈ komunikace EU
do pr·ce ECC a koncepcÌ dalöÌ harmonizace
vyuûÌv·nÌ kmitoËtovÈho spektra.

ó

T¯ÌstrannÈ koordinaËnÌ jedn·nÌ administracÌ
»R, Polska a Slovenska ke koordinaci kmitoËtovÈho pl·nu DVB-T.

ó

PracovnÌ setk·nÌ z·stupc˘ »T⁄ a z·stupc˘
TelekomunikaËnÌho ˙¯adu SlovenskÈ republiky, jehoû podstatnou Ë·st programu tvo¯ily
diskuse k problematice novÈ telekomunikaËnÌ legislativy a jejÌ implementace, mezin·rodnÌ aktivity ˙¯ad˘, zejmÈna v˘Ëi EK
a evropsk˝m regul·tor˘m, person·lnÌ problematika zajiöùov·nÌ Ëinnosti ˙¯ad˘ a dalöÌ
aktu·lnÌ ot·zky.
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3.

3.1

Vnitrostátní aktivity ČTÚ v roce 2004

Ekonomická regulace

Ekonomick· regulace
V oblasti cen byla v pr˘bÏhu roku 2004
vyd·na »esk˝m telekomunikaËnÌm ˙¯adem 4 cenov· rozhodnutÌ a 6 dodatk˘ k cenov˝m rozhodnutÌm.
V pr˘bÏhu roku 2004 byla ¯eöena problematika cen univerz·lnÌ sluûby. U maxim·lnÌch cen univerz·lnÌ sluûby doölo k jejich zmÏnÏ v souvislosti se
zmÏnami danÏ z p¯idanÈ hodnoty, ke kter˝m doölo
ke dni 1. 1. 2004 (zv˝öenÌ z 5 % na 22 %) a 1. 5.
2004 (snÌûenÌ z 22 % na 19 %). Tyto zmÏny cen
byly zohlednÏny prost¯ednictvÌm cenovÈho rozhodnutÌ Ë. 02/US/2003 s ˙ËinnostÌ od 1. 1. 2004
(vydanÈ 8. 12. 2003), kterÈ bylo nahrazeno cenov˝m rozhodnutÌm Ë. 01/US/2004.
V r·mci ¯eöenÌ spor˘ o ceny za propojenÌ
byla, na z·kladÏ podrobn˝ch anal˝z n·vrh˘ p¯edloûen˝ch jednotliv˝mi provozovateli ve¯ejn˝ch
telekomunikaËnÌch sÌtÌ, vyd·na v pr˘bÏhu roku
2004 celkem 3 cenov· rozhodnutÌ o cen·ch za
propojenÌ ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ ve
struktu¯e podle telekomunikaËnÌch sluûeb podle
ß 78 z·kona o telekomunikacÌch. D·le byly k öesti
cenov˝m rozhodnutÌm (08/PROP/2002, 09/
/PROP/2002, 02/PROP/2003, 03/PROP /2003,
04/PROP/2003, 06/PROP/2003) vyd·ny dodatky.
V roce 2004 byla ¯eöena zejmÈna problematika cen sluûeb poskytovan˝ch prost¯ednictvÌm
technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber
Line). Tato problematika byla ze strany regul·tora ¯eöena hlavnÏ z pohledu velkoobchodnÌch cen.
V dubnu 2004 bylo vyd·no cenovÈ rozhodnutÌ,
kterÈ ¯eöÌ problematiku zp˘sobu v˝poËtu a maxim·lnÌch cen za propojenÌ ve¯ejn˝ch pevn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ pro zprost¯edkov·nÌ öiroko-

p·smovÈho p¯Ìstupu ke sluûb·m sÌtÏ Internet
s vyuûitÌm technologie ADSL.
V roce 2004 byla provedena nov· kalkulace
cen za propojenÌ ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ
pro sluûbu koncovÈho vol·nÌ do ve¯ejn˝ch pevn˝ch
telekomunikaËnÌch sÌtÌ metodou LRAIC (Long Run
Average Incremental Cost) a byly provÏ¯eny vstupnÌ
˙daje pro tuto metodu. D·le byl provÏ¯en v˝poËet
cen za propojenÌ ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ
pro sluûbu koncovÈho vol·nÌ do ve¯ejn˝ch mobilnÌch telekomunikaËnÌch sÌtÌ, a to podle metody FAC
(plnÏ alokovan˝ch historick˝ch n·klad˘). V˝sledkem
v˝öe uveden˝ch skuteËnostÌ bylo snÌûenÌ maxim·lnÌch cen za propojenÌ, a to jak pro sluûbu koncovÈho vol·nÌ do ve¯ejn˝ch pevn˝ch telekomunikaËnÌch
sÌtÌ, tak i pro sluûbu koncovÈho vol·nÌ do ve¯ejn˝ch
mobilnÌch telekomunikaËnÌch sÌtÌ.
V oblasti cen za propojenÌ se »T⁄ d·le
zab˝val problematikou zp¯ÌstupnÏnÌ ˙ËastnickÈho
vedenÌ. Ze strany »T⁄ byly provÏ¯ov·ny n·klady
na zp¯ÌstupnÏnÌ ˙ËastnickÈho vedenÌ v n·vaznosti
na p¯edloûenou kalkulaci spoleËnosti »ESK›
TELECOM, a.s. Pro v˝poËet byl pouûit model
LRAIC, kter˝ je zaloûen na principu dlouhodob˝ch
pr˘mÏrn˝ch p¯Ìr˘stkov˝ch n·klad˘, to znamen·,
ûe kalkulace nevych·zÌ z historick˝ch n·klad˘
veden˝ch v ˙ËetnictvÌ spoleËnosti, ale z modelu
sÌtÏ, jehoû jednotlivÈ komponenty jsou oceÚov·ny v bÏûn˝ch cen·ch se zohlednÏnÌm cenov˝ch
trend˘ v n·sledujÌcÌch letech.
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V pr˘bÏhu roku 2004 byla vyd·na »T⁄ n·sledujÌcÌ cenov· rozhodnutÌ a dodatky k cenov˝m rozhodnutÌm.

»Ìslo
(˙Ëinnost)

N·zev

01/PROP/2004
(8. 1. 2004)

CenovÈ rozhodnutÌ, kter˝m se stanovÌ maxim·lnÌ ceny za propojenÌ ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ pro sluûbu koncovÈho vol·nÌ do ve¯ejn˝ch pevn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ.

Dodatek Ë. 2
k 09/PROP/2002
(8. 1. 2004)

Dodatek, kter˝m se mÏnÌ cenovÈ rozhodnutÌ »eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu
Ë. 09/PROP/2002 ze dne 20. prosince 2002 z d˘vodu vyd·nÌ cenovÈho rozhodnutÌ
Ë. 01/PROP/2004.

Dodatek Ë. 1
k 04/PROP/2003
(8. 1. 2004)

Dodatek, kter˝m se mÏnÌ cenovÈ rozhodnutÌ »eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu
Ë. 04/PROP/2003 ze dne 23. z·¯Ì 2003 z d˘vodu vyd·nÌ cenovÈho rozhodnutÌ
Ë. 01/PROP/2004.

Dodatek Ë. 1
k 03/PROP/2003
(8. 1. 2004)

Dodatek, kter˝m se mÏnÌ cenovÈ rozhodnutÌ »eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu
Ë. 03/PROP/2003 ze dne 2. Ëervna 2003 z d˘vodu vyd·nÌ cenovÈho rozhodnutÌ
Ë. 01/PROP/2004.

Dodatek Ë. 1
k 02/PROP/2003
(1. 4. 2004)

Dodatek, kter˝m se mÏnÌ cenovÈ rozhodnutÌ »eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu
Ë. 02/PROP/2003 ze dne 2. Ëervna 2003 z d˘vodu vyd·nÌ cenovÈho rozhodnutÌ
Ë. 02/PROP/2004.

02/PROP/2004
(1. 4. 2004)

CenovÈ rozhodnutÌ, kter˝m se stanovÌ zp˘sob v˝poËtu cen za propojenÌ ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ a maxim·lnÌ cena za propojenÌ ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ pro
sluûbu koncovÈho vol·nÌ do ve¯ejn˝ch mobilnÌch telekomunikaËnÌch sÌtÌ.

03/PROP/2004
(15. 4. 2004)

CenovÈ rozhodnutÌ, kter˝m se stanovÌ zp˘sob v˝poËtu a maxim·lnÌ mÏsÌËnÌ ceny za propojenÌ ve¯ejn˝ch pevn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ pro zprost¯edkov·nÌ öirokop·smovÈho
p¯Ìstupu ke sluûb·m sÌtÏ Internet a dalöÌm sluûb·m s vyuûitÌm technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) v p¯ÌstupovÈ sÌti.

Dodatek Ë. 1
k 06/PROP/2003
(15. 8. 2004)

Dodatek, kter˝m se doplÚuje a mÏnÌ cenovÈ rozhodnutÌ »eskÈho telekomunikaËnÌho
˙¯adu Ë. 06/PROP/2003 ze dne 26. z·¯Ì 2003.

Dodatek Ë. 1
k 08/PROP/2002
(15. 8. 2004)

Dodatek, kter˝m se doplÚuje a mÏnÌ cenovÈ rozhodnutÌ »eskÈho telekomunikaËnÌho
˙¯adu Ë. 08/PROP/2002 ze dne 27. ¯Ìjna 2002.

01/US/2004
(1. 5. 2004)

CenovÈ rozhodnutÌ, kter˝m se promÌt· zmÏna sazby danÏ z p¯idanÈ hodnoty do maxim·lnÌch cen stanoven˝ch v cenovÈm rozhodnutÌ »eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu
Ë. 01/2002, kter˝m se vyd·v· seznam telekomunikaËnÌch sluûeb s regulovan˝mi cenami platn˝mi pro urËenÈ prod·vajÌcÌ a kupujÌcÌ (fyzickÈ i pr·vnickÈ osoby) telekomunikaËnÌch sluûeb uveden˝ch v tomto cenovÈm rozhodnutÌ vËetnÏ dodatk˘ vydan˝ch
k tomuto cenovÈmu rozhodnutÌ, a do cen u cenov˝ch pl·n˘ typu ,,ZEROî, a kter˝m se
zruöuje cenovÈ rozhodnutÌ »eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu Ë. 02/US/2003.

CenovÈ kontroly
V oblasti cenov˝ch kontrol byla v pr˘bÏhu
roku 2004, podle z·kona Ë. 526/1990 Sb., o cen·ch, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, a v souladu s prov·dÏcÌ vyhl·ökou k tomuto z·konu Ë. 580/1990

Sb., provedena cenov· kontrola u spoleËnosti
»ESK› TELECOM, a.s. Jednalo se o kontrolu, zda
nedoch·zÌ k poruöenÌ cenov˝ch p¯edpis˘, a to
v souvislosti se zmÏnou dÈlky ËasovÈho intervalu
mezi jednotliv˝mi impulzy u ve¯ejn˝ch telefonnÌch automat˘.
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V r·mci v˝poËtu podÌl˘ na trhu a vyd·nÌ opat¯enÌ Ë. O⁄ ó 1/S/2004 byla formou cenov˝ch kontrol provÏ¯ena u 18 telekomunikaËnÌch spoleËnostÌ
spr·vnost vstupnÌch ˙daj˘.
V roce 2004 bylo vedeno se spoleËnostÌ
»ESK› TELECOM, a.s., spr·vnÌ ¯ÌzenÌ o uloûenÌ
pokuty za poruöenÌ cenov˝ch p¯edpis˘ podle ß 15
odst. 1 pÌsm. f) z·kona Ë. 526/1990 Sb., o cen·ch, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, kterÈ v tÈmûe
roce nabylo pr·vnÌ moci.
»T⁄ vedl d·le spr·vnÌ ¯ÌzenÌ o uloûenÌ pokut
u dvou telekomunikaËnÌch spoleËnostÌ (MBC
Telecom s.r.o. a TELTO s.r.o.), a to za neplnÏnÌ
povinnostÌ dan˝ch z·konem Ë. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacÌch a o zmÏnÏ dalöÌch z·kon˘, ve
znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, v p¯Ìpadech nevedenÌ
oddÏlenÈ evidence n·klad˘ a v˝nos˘ a d·le u spoleËnosti »ESK› TELECOM, a.s., za p¯edloûenÌ
nespr·vn˝ch ˙daj˘ pro ˙Ëtov·nÌ prokazatelnÈ ztr·ty z univerz·lnÌ sluûby. Ve vÏci poruöenÌ cenov˝ch
p¯edpis˘ bylo na z·kladÏ z·kona Ë. 526/1990 Sb.,
o cen·ch, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, vedeno
spr·vnÌ ¯ÌzenÌ ve t¯ech p¯Ìpadech, a to za neplnÏnÌ
informaËnÌ povinnosti (MBC Telecom s.r.o.) a za
nedodrûov·nÌ maxim·lnÌ ceny stanovenÈ cenov˝m
rozhodnutÌm »T⁄ (T-Mobile Czech Republic a.s. ó
dva p¯Ìpady).

StatistickÈ zjiöùov·nÌ
ZamÏ¯enÌ Ëinnosti na ˙seku statistickÈho
zjiöùov·nÌ v roce 2004 vych·zelo z nutnosti zajistit z·kladnÌ informaËnÌ data o telekomunikacÌch
»R pro pot¯eby »eskÈho statistickÈho ˙¯adu, regulaËnÌho org·nu a pro mezin·rodnÌ statistiku
telekomunikacÌ. HlavnÌm cÌlem bylo p¯ipravit statistickÈ zjiöùov·nÌ formou rezortnÌch v˝kaz˘ pro
rok 2005 pro Program statistick˝ch zjiöùov·nÌ.
V˝kazy statistickÈho zjiöùov·nÌ v oboru telekomunikacÌ na rok 2005 byly v pr˘bÏhu roku
2004 schv·leny »esk˝m statistick˝m ˙¯adem
a za¯azeny do Programu statistickÈho zjiöùov·nÌ na
rok 2005, kter˝ byl vyd·n prost¯ednictvÌm vyhl·öky Ë. 576/2004 Sb. Tato vyhl·öka byla uve¯ejnÏna ve SbÌrce z·kon˘ »R v Ë·stce 196.
V pr˘bÏhu roku 2004 byl prov·dÏn sbÏr
˙daj˘ o telekomunikaËnÌm trhu za rok 2003 a za
1. pololetÌ 2004 a byly rozesl·ny v˝kazy pro rok
2004 cca 2300 zpravodajsk˝m jednotk·m, kterÈ
podnikajÌ v oblasti telekomunikacÌ. Na z·kladÏ pr˘bÏûnÈho shromaûÔov·nÌ ˙daj˘ od zpravodajsk˝ch
jednotek a jejich n·slednÈ sumarizace byly zpraco-

v·ny dotaznÌky pro mezin·rodnÌ statistiku, zejmÈna
pro OECD, ITU, EUROSTAT a Evropskou unii.
V roce 2004 byla se subjekty (zpravodajsk˝mi jednotkami), kterÈ nep¯edloûily statistickÈ
v˝kazy za rok 2003, zah·jena spr·vnÌ ¯ÌzenÌ o uloûenÌ pokuty podle ß 97 odst. 2 pÌsm. c) z·kona o telekomunikacÌch.

EkonomickÈ anal˝zy
V oblasti ekonomick˝ch anal˝z byla v roce
2004 provÏ¯ena u 15 spoleËnostÌ finanËnÌ zp˘sobilost podle ß 17 z·kona Ë. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacÌch a o zmÏnÏ dalöÌch z·kon˘,
ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘. é·dosti byly posouzeny z hlediska vÏcnÈ a form·lnÌ spr·vnosti
a podnikatelsk˝ pl·n byl podroben finanËnÌ anal˝ze.
V roce 2004 byly u 28 spoleËnostÌ schv·leny metodiky oddÏlenÈ evidence n·klad˘, trûeb
a v˝nos˘ a vloûenÈho kapit·lu, kterÈ jsou podkladem pro rozbor n·klad˘ a pro cenovÈ ˙Ëely.
Na z·kladÏ ˙daj˘ vych·zejÌcÌch ze statistick˝ch v˝kaz˘ a doplÚkov˝ch hl·öenÌ bylo provedeno vyhodnocenÌ podÌl˘ na telekomunikaËnÌch
trzÌch a n·slednÏ v souladu se z·konem Ë. 151
/2000 Sb., o telekomunikacÌch a o zmÏnÏ dalöÌch
z·kon˘, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘ bylo vyd·no
Opat¯enÌ »T⁄ Ë. O⁄ó1/S/2004, kterÈ nabylo
˙Ëinnosti 30. 4. 2004 a bylo uve¯ejnÏno v TelekomunikaËnÌm vÏstnÌku Ë. 5/2004 ze dne 17. 5.
2004, TÌmto opat¯enÌm se stanovujÌ provozovatelÈ telekomunikaËnÌch ËinnostÌ s v˝razn˝m podÌlem
na trhu. RegulaËnÌ opat¯enÌ uplatÚovan· »T⁄
v roce 2004 vych·zela z tohoto opat¯enÌ.

Seznam dr ûiitel˘ telekomunikaËnÌ licence,
kte¯Ì majÌ v˝razn˝ podÌl na trhu,
spoleËnÏ s od˘vodnÏnÌm takovÈho postavenÌ:
a)

provozovatel ve¯ejnÈ pevnÈ telefonnÌ sÌtÏ
a poskytovatel ve¯ejn˝ch telefonnÌch sluûeb
prost¯ednictvÌm ve¯ejnÈ pevnÈ telefonnÌ
sÌtÏ s v˝razn˝m podÌlem na trhu ó »ESK›
TELECOM, a. s. (podÌl 93,64 %),

b)

provozovatelÈ ve¯ejnÈ mobilnÌ telefonnÌ sÌtÏ
a poskytovatelÈ ve¯ejn˝ch telefonnÌch sluûeb
prost¯ednictvÌm ve¯ejnÈ mobilnÌ telefonnÌ
sÌtÏ s v˝razn˝m podÌlem na trhu ó Eurotel
Praha, spol. s r. o. (podÌl 49,20 %) a T-Mobile Czech Republic, a.s. (podÌl 40,88 %),
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c)

provozovatel ve¯ejnÈ telefonnÌ sÌtÏ a poskytovatel ve¯ejn˝ch telefonnÌch sluûeb prost¯ednictvÌm ve¯ejnÈ telefonnÌ sÌtÏ s v˝razn˝m
podÌlem na trhu ó »ESK› TELECOM, a.s.
(podÌl 37,85 %) a Eurotel Praha, spol. s r.o.
(podÌl 29,31 %),

d)

poskytovatel telekomunikaËnÌ sluûby pron·jmu telekomunikaËnÌch okruh˘ s v˝razn˝m
podÌlem na trhu ó »ESK› TELECOM, a.s.
(podÌl 40,09 %),

e)

poskytovatel ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sluûeb p¯enosu dat prost¯ednictvÌm ve¯ejnÈ datovÈ
sÌtÏ ó »ESK› TELECOM, a. s. (podÌl 74,57 %).

V˝poËet byl proveden na z·kladÏ nÌûe uveden˝ch vzorc˘:
V ˝ p o Ë e t p o d Ì l u n a t r h u t e l e f o n n Ì c h s l u ûe
eb:
(V 11 + V 22 ) ó (N 11 + N 22 ) / (V 1 + V 2 ) ó
ó (N 1 + N 2 ) x 100 = podÌl v %

kde
V11

V22

N11

N22

V1

V2

N1

N2

= v˝nosy a trûby jednotlivÈho drûitele telekomunikaËnÌ licence za ve¯ejnou telefonnÌ sluûbu, vËetnÏ v˝nos˘ od zahraniËnÌch oper·tor˘,
= v˝nosy jednotlivÈho drûitele telekomunikaËnÌ licence za propojenÌ sÌtÌ v r·mci ve¯ejnÈ
telefonnÌ sluûby,
= n·klady jednotlivÈho drûitele telekomunikaËnÌ licence placenÈ jin˝m drûitel˘m telekomunikaËnÌ licence za propojenÌ sÌtÌ v r·mci
ve¯ejnÈ telefonnÌ sluûby,
= n·klady jednotlivÈho drûitele telekomunikaËnÌ licence placenÈ zahraniËnÌm oper·tor˘m v r·mci ve¯ejnÈ telefonnÌ sluûby,
= v˝nosy a trûby vöech drûitel˘ telekomunikaËnÌ licence za ve¯ejnou telekomunikaËnÌ
sluûbu, vËetnÏ v˝nos˘ od zahraniËnÌch oper·tor˘ v r·mci ve¯ejnÈ telefonnÌ sluûby,
= v˝nosy vöech drûitel˘ telekomunikaËnÌ
licence za propojenÌ sÌtÌ v r·mci ve¯ejnÈ telefonnÌ sluûby,
= n·klady vöech drûitel˘ telekomunikaËnÌ
licence placenÈ jin˝m drûitel˘m telekomunikaËnÌ licence za propojenÌ sÌtÌ v r·mci ve¯ejnÈ
telefonnÌ sluûby,
= n·klady vöech drûitel˘ telekomunikaËnÌ
licence placenÈ zahraniËnÌm oper·tor˘m
v r·mci ve¯ejnÈ telefonnÌ sluûby.

V˝poËet podÌlu na trhu pron·jmu teleko munikaËnÌch okruh˘, trhu ve¯ejn˝ch telekomuni k a Ë n Ì c h s l u ûe
eb prost¯ednictvÌm ve¯ejn˝ch dato v˝ch sÌtÌ:
V 11 / V1 * 100

kde
V11
V1

= v˝nosy a trûby za danÈ sluûby jednotlivÈho
provozovatele sluûby,
= v˝nosy a trûby za danÈ sluûby na trhu telekomunikaËnÌch okruh˘ celkem.

Do vzorc˘ byly dosazeny statistickÈ ˙daje,
kterÈ byli drûitelÈ povÏ¯enÌ, povolenÌ a licencÌ povinni p¯edloûit, a to za rok 2002.
»T⁄ se v roce 2004 v r·mci implementace
smÏrnic EvropskÈ unie zab˝val p¯Ìpravou na zmÏnu
pravidel pro stanovenÌ subjekt˘ s v˝znamnou trûnÌ
silou na relevantnÌch trzÌch. Ve spolupr·ci s poradenskou spoleËnostÌ CET se zab˝val metodikou stanovenÌ relevantnÌch trh˘ a metodikou prov·dÏnÌ
anal˝z tÏchto trh˘ za ˙Ëelem zjiötÏnÌ, zda jsou tyto
trhy efektivnÏ konkurenËnÌ.

Prokazateln· ztr·ta
z p o s k y t o v · n Ì u n i v e r z · l n Ì s l u ûb
b y v roce 2004
⁄Ëet univerz·lnÌ sluûby z¯Ìdil »T⁄ v souladu
s ustanovenÌm ß 32 odst. 1 z·kona Ë. 151/2000
Sb., o telekomunikacÌch a o zmÏnÏ dalöÌch z·kon˘
v roce 2002 k ˙hradÏ prokazatelnÈ ztr·ty z poskytov·nÌ univerz·lnÌ sluûby v roce 2001.
Z˙Ëtov·nÌ prokazatelnÈ ztr·ty se prov·dÌ po
uplynutÌ kalend·¯nÌho roku, v nÏmû doölo ke vzniku
prokazatelnÈ ztr·ty, a to na z·kladÏ auditovanÈ
˙ËetnÌ z·vÏrky a oddÏlenÈ ˙ËetnÌ evidence. V˝poËet
prokazatelnÈ ztr·ty p¯edkl·d· poskytovatel univerz·lnÌ sluûby »T⁄ v termÌnu do 30. 6. n·sledujÌcÌho
roku.
Informace o hospoda¯enÌ s ˙Ëtem univerz·lnÌ
sluûby v roce 2002 byla zve¯ejnÏna v TelekomunikaËnÌm vÏstnÌku, Ë·stce 1/2003. V roce 2002
byla stanovena prokazateln· ztr·ta za rok 2001 ve
v˝öi 264 657 721,- KË. PodÌl »ESK…HO TELECOMU,
a.s. byl vyËÌslen na 128 974 552,- KË, p¯ÌspÏvky
drûitel˘ telekomunikaËnÌch licencÌ byly v r. 2002
a 2003 uhrazeny ve v˝öi 5 823 936,- KË. K 31. 12.
2004 je neuhrazen· ztr·ta za rok 2001 ve v˝öi 129
859 233,- KË.
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Informace o hospoda¯enÌ s ˙Ëtem univerz·lnÌ
sluûby v roce 2003 byla zve¯ejnÏna v TelekomunikaËnÌm vÏstnÌku, Ë·stce 2/2004. V roce 2003 byla
prokazateln· ztr·ta za rok 2002 stanovena ve v˝öi
6 698 840,- KË, coû odpovÌd· ztr·tÏ vyËÌslenÈ podle
bod˘ Ë. 1 a 3 p¯Ìlohy Ë. 1 vyhl·öky Ë. 235/2001 Sb.,
kterou se stanovÌ podrobnosti o v˝poËtu a ˙hradÏ
prokazatelnÈ ztr·ty z poskytov·nÌ univerz·lnÌ sluûby
drûitelem telekomunikaËnÌ licence (d·le jen ,,vyhl·ökaî). »T⁄ nezahrnul do v˝poËtu ztr·ty sluûby uvedenÈ pod bodem Ë. 2 p¯Ìlohy Ë. 1 vyhl·öky, neboù na
z·kladÏ kontroly vybranÈho vzorku prvotnÌch doklad˘ k evidenci ˙ËastnÌk˘ »ESK…HO TELECOMU, a.s.,
kter˝m jsou poskytov·ny slevy podle ß 29 odst. 2
pÌsm. g) a h) z·kona o telekomunikacÌch, nebylo
moûno tuto Ë·st ztr·ty ovÏ¯it z d˘vodu vadn˝ch podklad˘.
PodÌl »ESK…HO TELECOMU, a.s., byl vyËÌslen
na 2 365 004,- KË, p¯ÌspÏvky drûitel˘ telekomunikaËnÌch licencÌ byly v r. 2003 uhrazeny ve v˝öi
2 638 394,- KË. K 31. 12. 2004 ËinÌ neuhrazen·
ztr·ta za rok 2001 Ë·stku 1 695 442,- KË.
Dne 30. 6. 2004 p¯edloûila spoleËnost
»ESK› TELECOM, a.s., »T⁄ podle ß 32 odst. 3
z·kona o telekomunikacÌch a v souladu s vyhl·ökou v˝poËet ztr·ty z poskytov·nÌ univerz·lnÌ sluûby za rok 2003. V˝poËet byl p¯edloûen na formul·¯i vydanÈm »T⁄ Ëj. 11812/2002-611
a zve¯ejnÏnÈm v TelekomunikaËnÌm vÏstnÌku,
Ë·stce 5/2002.
Ztr·ta byla p¯edloûena ve dvou Ë·stech: Ë·st
A za ztr·tovÈ sluûby uvedenÈ v p¯Ìloze Ë. 1 vyhl·öky a Ë·st B za ostatnÌ sluûby zahrnutÈ do univerz·lnÌ sluûby, kterÈ nejsou ve vyhl·öce uvedenÈ jako
ztr·tovÈ. Ztr·ta p¯edloûen· v Ë·sti B, vyËÌslen·
poskytovatelem univerz·lnÌ sluûby na 5 712 744
234,- KË, vöak nenÌ v souladu se zp˘sobem v˝poËtu prokazatelnÈ ztr·ty, kter˝ je d·n ß 2 vyhl·öky,
proto nebyla uzn·na. »T⁄ se zab˝val pouze Ë·stÌ A
a provedl, v souladu s ß 3 vyhl·öky, ovÏ¯enÌ p¯edloûenÈho v˝poËtu. P¯i kontrole podklad˘ pro v˝poËet
n·klad˘ a v˝nos˘ z oddÏlenÈ evidence n·klad˘,
trûeb a v˝nos˘, vËetnÏ vloûenÈho kapit·lu, bylo zjiötÏno nÏkolik nedostatk˘, nap¯. do v˝poËtu ztr·ty
z poskytov·nÌ bezplatnÈho p¯Ìstupu k ËÌsl˘m tÌsÚov˝ch vol·nÌ prost¯ednictvÌm VTA nebyl zahrnut cel˝
v˝nos z pron·jmu reklamnÌch ploch umÌstÏn˝ch na
budk·ch VTA, do sluûeb p¯ipojenÌ a provozov·nÌ
koncovÈho bodu pro p¯Ìjem tÌsÚov˝ch vol·nÌ a do
sluûby poskytov·nÌ identifikaËnÌch ˙daj˘ byla zahrnuta poloûka ,,Tvorba a distribuce ˙Ëtuî, aËkoli ˙Ëet
nenÌ vystavov·n. ZjiötÏnÈ nedostatky byly opraveny
v novÈm v˝poËtu ztr·ty z poskytov·nÌ univerz·lnÌ
sluûby p¯edloûenÈm dne 26. 7. 2004.
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OvÏ¯ov·nÌ v˝öe prokazatelnÈ ztr·ty na z·kladÏ
˙ËetnÌch ˙daj˘ z oddÏlenÈ evidence n·klad˘, trûeb
a v˝nos˘, vËetnÏ vloûenÈho kapit·lu, technickÈ
dokumentace a dalöÌch podklad˘ p¯edloûen˝ch
poskytovatelem univerz·lnÌ sluûby v souladu s ß 3
odst. 1 vyhl·öky zahrnovalo takÈ v˝bÏrov˝m zp˘sobem provedenou kontrolu evidence ˙ËastnÌk˘ spoleËnosti »ESK› TELECOM, a.s., kter˝m jsou poskytov·ny slevy podle ß 29 odst. 2 pÌsm. g) a h) a ß 36
odst. 1 pÌsm. a) z·kona o telekomunikacÌch (d·le
,,datab·ze ˙ËastnÌk˘ se slevouî). P¯i kontrole ztr·ty
za rok 2002 nemohl »T⁄ ovÏ¯it datab·zi ˙ËastnÌk˘
se slevou, neboù mu Ë·st prvotnÌch doklad˘ nebyla
p¯edloûena. V roce 2003 »ESK› TELECOM, a.s., provedl aktualizaci datab·ze a »T⁄ vÏnoval velkou
pozornost ovÏ¯enÌ aktualizovanÈ datab·ze. Kontrola
datab·ze probÌhala ve dvou f·zÌch. V prvnÌ f·zi »T⁄
vybral vzorek stanic z¯Ìzen˝ch v roce 2003 a provozovan˝ch v roce 2003. Kontrola byla zah·jena jeötÏ
p¯ed p¯edloûenÌm ztr·ty za rok 2003 a p¯ed dokonËenÌm revize stanic zruöen˝ch v roce 2003, prov·dÏnÈ pracovnÌky »ESK…HO TELECOMU, a.s. Po
ozn·menÌ »ESK…HO TELECOMU, a.s., ûe byla ukonËena revize zruöen˝ch stanic, zah·jil »T⁄ kontrolu
vzorku stanic provozovan˝ch v roce 2003, kterÈ byly
takÈ v tomto roce zruöenÈ. Oba vzorky byly doloûeny v plnÈm rozsahu, nebyly shled·ny û·dnÈ z·vady.
»T⁄ po ovÏ¯enÌ ˙daj˘ stanovil dne 2. 8.
2004 prokazatelnou ztr·tu za rok 2003 ve v˝öi
290 510 226,- KË a souËasnÏ stanovil v˝öi platby
jednotliv˝ch drûitel˘ telekomunikaËnÌ licence na
˙Ëet univerz·lnÌ sluûby, Ëj. 20051/2004-611.
OvÏ¯en· v˝öe ztr·ty a p¯ÌspÏvky jednotliv˝ch drûitel˘ telekomunikaËnÌ licence byly n·sledujÌcÌho
dne zve¯ejnÏny na ˙¯ednÌ desce v budovÏ »T⁄,
na internetovÈ str·nce »T⁄ a v TelekomunikaËnÌm
vÏstnÌku, Ë·stce 8/2003. N·slednÏ byly rozesl·ny
v˝zvy k zaplacenÌ p¯ÌspÏvku na ˙Ëet univerz·lnÌ
sluûby jednotliv˝m drûitel˘m telekomunikaËnÌch
licencÌ.
D·le spoleËnost »ESK› TELECOM, a.s., p¯edloûila v souladu s ß 32 odst. 5 z·kona a v souladu
s vyhl·ökou v˝poËet dodateËnÈho do˙Ëtov·nÌ ztr·ty za rok 2002 ve v˝öi odpovÌdajÌcÌ prokazatelnÈ
ztr·tÏ za ztr·tovÈ sluûby podle bodu 2.1., 2.2.
a 2.3. p¯Ìlohy Ë. 1 vyhl·öky. DodateËnÈ do˙Ëtov·nÌ
bylo p¯edloûeno na z·kladÏ ,,StanovenÌ v˝öe platby
na ˙Ëet univerz·lnÌ sluûby za rok 2002î Ëj. 23007
/2003-611 ze dne 31. 7. 2003, v nÏmû »T⁄ neuznal p¯edloûenou ztr·tu za rok 2002 v plnÈ v˝öi,
neboù p¯i kontrole datab·ze ˙ËastnÌk˘ se slevou
byly shled·ny nedostatky, kterÈ neumoûnily ovÏ¯it
tuto Ë·st p¯edloûenÈ ztr·ty. »T⁄ provedl ovÏ¯enÌ
p¯edloûenÈho v˝poËtu a ovÏ¯enÌ datab·ze ˙ËastnÌk˘ se slevou, kterÈ bylo provedeno stejn˝m postu-
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pem jako ovÏ¯enÌ datab·ze za rok 2003. Po ovÏ¯enÌ ztr·ty »T⁄ stanovil dne 2. 8. 2004 dodateËnÈ
do˙Ëtov·nÌ prokazatelnÈ ztr·ty z poskytov·nÌ univerz·lnÌ sluûby za rok 2002 ve v˝öi 250 795 635,KË, Ëj. 20052/2004-611. SouËasnÏ byly na z·kladÏ v˝sledk˘ cenov˝ch kontrol vstupnÌch ˙daj˘
vyËÌsleny opravy p¯ÌspÏvk˘ za roky 2001 a 2002.

N·slednÏ byla s drûiteli telekomunikaËnÌch licencÌ
zah·jena spr·vnÌ ¯ÌzenÌ o uloûenÌ povinnosti doplatit neodvedenÈ finanËnÌ prost¯edky. Spr·vnÌ ¯ÌzenÌ
dosud nebyla ukonËena.
⁄Ëet univerz·lnÌ sluûby ó v˝voj v roce
2004:

V ˝ k a z o h o s p o d a ¯ e n Ì s ˙ Ë t e m u n i v e r z · l n Ì s l u ûb
by za rok 2004
V˝kaz o hospoda¯enÌ
s ˙Ëtem univerz·lnÌ sluûby za rok 2004

Ztr·ta
z poskytov·nÌ
univerz·lnÌ
sluûby v KË

Prokazateln· ztr·ta roku 2001
Neuhrazen· ztr·ta roku 2001
ñ stav k 31. 12. 2004

129 859 233

Prokazateln· ztr·ta roku 2002
Neuhrazen· ztr·ta roku 2002
ñ stav k 31. 12. 2004

1 695 442

Prokazateln· ztr·ta roku 2003
Ztr·ta »ESK…HO TELECOMU, a.s.,
z poskytov·nÌ univerz·lnÌ sluûby ovÏ¯en· »T⁄

P¯ÌspÏvky
na ˙Ëet
univerz·lnÌ
sluûby v KË

Datum ˙hrady
na ˙Ëet
univerz·lnÌ
sluûby v KË

290 510 226
94 381 102

OdeËet p¯ÌspÏvku »ESK…HO TELECOMU,a.s.,

9 524 488

ZaplacenÈ p¯ÌspÏvky na ˙Ëet US
V tom:
Advantel, a.s.
Aliatel a.s.
Contactel s.r.o.
Czech On Line, a.s.
Dial Telecom, s.r.o.
EMEA Telecom s.r.o.
ETEL, s.r.o.
GTS CZECH, a.s.

180
2 905
877
72
45
11
445
2 988

063
289
038
882
871
303
042
341

122 228

NEW TELEKOM, spol. s r.o.

6
475
59
5
6
1 171
74
76

NEXTRA Czech Republic s.r.o.
Option One a.s.
T-Systems PragoNet, a.s.
RACOM s.r.o.
SkyNet, a.s.
TELE2 s.r.o
TISCALI Telekomunikace »esk· republika s.r.o.
UPC »esk· republika, a.s.
Neuhrazen· ztr·ta roku 2003
ó stav k 31. 12. 2004

186 604 636

Neuhrazen· ztr·ta celkem
ó stav k 31. 12. 2004

318 159 311

627
338
808
158
648
428
817
607

19.
25.
22.
24.
13.
22.
24.
24.
26.
23.
20.
24.
26.
23.
20.
13.
19.
19.
26.

08.
08.
10.
08.
08.
08.
08.
09.
10.
09.
10.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
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⁄ Ë e t u n i v e r z · l n Ì s l u ûb
by ó v˝voj v roce 2004:
Stav k 31. 12. 2004

(»T⁄ vystavil p¯Ìkazy k ˙hradÏ z ˙Ëtu univerz·lnÌ sluûby pro »ESK› TELECOM, a.s., v ËlenÏnÌ
a ve v˝öi zaplacen˝ch p¯ÌspÏvk˘.).
Z˘statek na ˙Ëtu ke konci roku 2004 vznikl
z tÏchto d˘vod˘:
Dne 2. 8. 2004 stanovil »T⁄ dodateËnÈ
do˙Ëtov·nÌ prokazatelnÈ ztr·ty z poskytov·nÌ univerz·lnÌ sluûby za rok 2002. V˝öe p¯ÌspÏvk˘ na
opravy minul˝ch let a povinnost zaplatit dodateËnÏ

159 141 KË

stanovenÈ p¯ÌspÏvky bude drûitel˘m licencÌ uloûena
v jednotliv˝ch spr·vnÌch ¯ÌzenÌch, kter· dosud probÌhajÌ. JeötÏ p¯ed vyd·nÌm rozhodnutÌ vöak byly v roce
2004 zasl·ny na ˙Ëet univerz·lnÌ sluûby s p¯edstihem dva p¯ÌspÏvky, kterÈ se t˝kajÌ tohoto dodateËnÈho do˙Ëtov·nÌ, a to v celkovÈ v˝öi 159 141,- KË,
kterÈ tvo¯Ì z˘statek na ˙Ëtu k 31. 12. 2004.
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Regulace telekomunikačních sítí a služeb

»T⁄ se v pr˘bÏhu roku 2004 na ˙seku regulace telekomunikaËnÌch sÌtÌ a sluûeb zamÏ¯il, vedle
standardnÏ vykon·vanÈ p˘sobnosti, p¯edevöÌm na
ty Ëinnosti, kterÈ mÏly za cÌl d·le rozvinout konkurenËnÌ podmÌnky na ËeskÈm telekomunikaËnÌm
trhu.
I p¯es to, ûe dosavadnÌ pr·vnÌ ˙prava v z·konu Ë. 151/2000 Sb., o telekomunikacÌch a o zmÏnÏ
dalöÌch z·kon˘, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘,
ned·v· »T⁄ dostateËnÈ kompetence, vyuûil »T⁄
v maxim·lnÌ mÌ¯e dostupn· z·konn· opr·vnÏnÌ
k nezbytn˝m regulaËnÌm z·sah˘m, kterÈ jsou dokumentov·ny d·le. Je vöak t¯eba v tÈto souvislosti
zd˘raznit, ûe k aplikaci jednotliv˝ch ustanovenÌ
z·kona o telekomunikacÌch v oblasti regulace telekomunikaËnÌch sÌtÌ a sluûeb p¯istupoval i v roce
2004 »T⁄ v˝hradnÏ jen v tÏch p¯Ìpadech, kterÈ
jeho z·sah nezbytnÏ vyûadovaly.
PraktickÈ poznatky z aplikace jednotliv˝ch
regulaËnÌch opat¯enÌ v oblasti regulace telekomunikaËnÌch sÌtÌ a sluûeb v pr˘bÏhu roku 2004 se »T⁄
snaûil zohledÚovat ve sv˝ch stanoviscÌch a p¯ipomÌnk·ch v r·mci svÈ spolu˙Ëasti na p¯ÌpravÏ novÈ
z·konnÈ ˙pravy pro elektronickÈ komunikace. Ve
spolupr·ci s Ministerstvem informatiky »R se »T⁄
podÌlel na definov·nÌ takov˝ch podmÌnek do p¯ipravovanÈho n·vrhu z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch, kterÈ v budoucnosti umoûnÌ zv˝öit efektivitu
nezbytnÈ regulace sÌtÌ a sluûeb elektronick˝ch
komunikacÌ.

Spolupr·ce na p¯ÌpravÏ novÈho z·kona
o elektronick˝ch komunikacÌch
V oblasti regulace telekomunikaËnÌch sÌtÌ
a sluûeb se »T⁄ p¯i svÈ spolupr·ci na p¯ÌpravÏ
novÈho z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch snaûil zajistit, aby definov·nÌ nov˝ch z·konn˝ch podmÌnek pro v˝kon komunikaËnÌch ËinnostÌ a souËasnÏ
definov·nÌ nezbytnÈ mÌry regulaËnÌch opr·vnÏnÌ
»T⁄ bylo dostateËnÏ jasnÈ, jednoznaËnÈ a transparentnÌ.
Tyto principy »T⁄ uplatnil i p¯i p¯ÌpravÏ n·vrh˘ ¯ady souvisejÌcÌch prov·dÏcÌch p¯edpis˘, kterÈ

v pr˘bÏhu roku p¯ipravil a u kter˝ch na podzim roku
2004 zajistil i dÌlËÌ p¯ipomÌnkov·nÌ s odbornou ve¯ejnostÌ. Jednalo se p¯edevöÌm o paragrafovÈ texty
n·vrh˘ tÏchto prov·dÏcÌch p¯edpis˘:
a)

Vyhl·öky, kterou se stanovÌ charakteristiky p¯imÏ¯enÈho poûadavku na p¯Ìstup k univerz·lnÌ sluûbÏ a podmÌnky pro p¯Ìstup k Internetu,

b)

Vyhl·öky, kterou se stanovÌ parametry kvality
univerz·lnÌ sluûby, jejich meznÌ hodnoty a v˝konnostnÌ cÌle,

c)

Na¯ÌzenÌ vl·dy, kter˝m se stanovÌ v˝öe a zp˘sob v˝poËtu poplatk˘ za pr·va plynoucÌ
z opr·vnÏnÌ k vyuûÌv·nÌ kmitoËt˘ a ËÌsel,

d)

Vyhl·öky, kterou se stanovÌ minim·lnÌ n·leûitosti n·vrhu smlouvy o p¯Ìstupu nebo o propojenÌ ve¯ejn˝ch komunikaËnÌch sÌtÌ,

e)

Vyhl·öky, kterou se stanovÌ charakteristiky
funkcÌ speci·lnÏ vybaven˝ch telekomunikaËnÌch koncov˝ch za¯ÌzenÌ pro r˘znÈ druhy
zdravotnÌho postiûenÌ o speci·lnÌ koncov·
za¯ÌzenÌ.

»T⁄ souËasnÏ p¯ipravil ˙vodnÌ texty vöech
opat¯enÌ obecnÈ povahy, kter· budou upravovat
specifickÈ podmÌnky poskytov·nÌ sluûeb elektronick˝ch komunikacÌ a provozov·nÌ sÌtÌ elektronick˝ch
komunikacÌ a k jejichû vyd·nÌ bude zmocnÏn v p¯ipravovanÈm z·konu o elektronick˝ch komunikacÌch.

L i c e n c o v · n Ì t e l e k o m u n i k a Ë n Ì c h s Ì t Ì a s l u ûe
eb

V˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ na udÏlenÌ telekomuni kaËnÌch licencÌ ke z¯izov·nÌ a provozov·nÌ
ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ typ˘ P-MP
v p·smu 28 GHz ve vymezenÈm ˙zemÌ
ó ˙zemÌ Prahy
Vzhledem k nar˘stajÌcÌmu z·jmu jiû existujÌcÌch provozovatel˘ sÌtÌ FWA, ale i ostatnÌch telekomunikaËnÌch oper·tor˘, o poskytnutÌ kmitoËtov˝ch
p¯ÌdÏl˘ na dalöÌ v˝stavbu FWA sÌtÌ a poskytov·nÌ

19

Zpr·va o Ëinnosti za rok 2004

öirokop·smov˝ch sluûeb, rozhodl se »T⁄ uvolnit
k vyuûitÌ t¯i ˙seky pro t¯i sÌtÏ v p·smu 28 GHz ve
vymezenÈm geografickÈm ˙zemÌ ó ˙zemÌ Prahy.
Dne 8. prosince 2003 »T⁄ vyhl·sil v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ
na svÈ ˙¯ednÌ desce a n·slednÏ i na svÈ internetovÈ str·nce. Vyhl·öenÌ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ nav·zalo na
ozn·men˝ z·mÏr vyhl·sit toto v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ, kter˝
»T⁄ zve¯ejnil v Ë·stce 10/2003 TelekomunikaËnÌho
vÏstnÌku.
Pro posouzenÌ a hodnocenÌ û·dostÌ p¯edloûen˝ch do v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ ustanovil p¯edseda »T⁄
¯ÌdÌcÌ v˝bor, kter˝ se v pr˘bÏhu v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ
seöel na celkem t¯ech zased·nÌch. Na svÈm poslednÌm t¯etÌm zased·nÌ dne 3. b¯ezna 2004 ¯ÌdÌcÌ v˝bor
zpracoval ,,Zpr·vu o posouzenÌ a hodnocenÌ û·dostÌ
ve v˝bÏrovÈm ¯ÌzenÌî a stanovil po¯adÌ hodnocen˝ch û·dostÌ.
Na z·kladÏ v˝sledk˘ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ byly
v souladu s uzav¯en˝mi smlouvami udÏleny telekomunikaËnÌ licence ke z¯izov·nÌ a provozov·nÌ telekomunikaËnÌ sÌtÏ P-MP v p·smu 28 GHz ve vymezenÈm ˙zemÌ ó ˙zemÌ Prahy spoleËnostem BroadNet, a.s. dne 30. 8. 2004, Telenor Networks, s.r.o.,
dne 13. 10. 2004 a STAR 21 Networks dne 15. 10.
2004.
Prost¯ednictvÌm tÏchto sÌtÌ bude moûno poskytovat vöechny typy telekomunikaËnÌch sluûeb.
HlavnÌm p¯Ìnosem vöak bude zejmÈna oËek·vanÈ
rozöÌ¯enÌ nabÌdky öirokop·smov˝ch datov˝ch sluûeb,
p¯edevöÌm pak sluûeb p¯Ìstupu k sÌti Internet.

V˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ na udÏlenÌ telekomunikaËnÌ
licence ke z¯ÌzenÌ a provozov·nÌ ve¯ejnÈ mobilnÌ
telekomunikaËnÌ sÌtÏ ve standardu UMTS

V˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ na udÏlenÌ telekomunikaËnÌ
licence ke z¯ÌzenÌ a provozov·nÌ mobilnÌ ve¯ejnÈ
telekomunikaËnÌ sÌtÏ v p·smu 872 MHz
S ohledem na moûnosti v Ë·sti ˙seku kmitoËtovÈho spektra v p·smu 872 MHz a s ohledem
na z·jem o p¯idÏlenÌ kmitoËt˘ v tÈto Ë·sti spektra,
kter˝ p¯evyöoval jeho moûnosti, rozhodl »T⁄ o p¯ÌpravÏ a vyhl·öenÌ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ na udÏlenÌ
jednÈ telekomunikaËnÌ licence ke z¯ÌzenÌ a provozov·nÌ ve¯ejnÈ mobilnÌ telekomunikaËnÌ sÌtÏ v p·smu
872 MHz. Z·mÏrem tohoto kroku byla podpora
vytvo¯enÌ efektivnÌ konkurence zejmÈna v oblasti
mobilnÌch datov˝ch sluûeb a to zejmÈna sluûby
mobilnÌho öirokop·smovÈho p¯Ìstupu k sÌti Internet.
Sv˘j z·mÏr vyhl·sit v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ »T⁄
ozn·mil v Ë·stce 12/2004 TelekomunikaËnÌho
vÏstnÌku.
Na z·kladÏ v˝sledk˘ tohoto v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ »T⁄ p¯edpokl·d·, ûe telekomunikaËnÌ licenci ke
z¯izov·nÌ a provozov·nÌ ve¯ejnÈ mobilnÌ telekomuv
pr˘bÏhu mÏsÌce b¯ezna 2005. Podle stanoven˝ch
kritÈriÌ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ lze oËek·vat, ûe v roce
2005 by zah·jenÌm provozu tÈto telekomunikaËnÌ
sÌtÏ a nabÌdkou konkrÈtnÌch telekomunikaËnÌch sluûeb mohlo dojÌt k z·sadnÌmu rozöÌ¯enÌ portfolia
mobilnÌch öirokop·smov˝ch datov˝ch sluûeb,
zejmÈna sluûeb p¯Ìstupu k sÌti Internet.
TÌmto v˝bÏrov˝m ¯ÌzenÌm »T⁄ podpo¯il
z·mÏr vl·dy zajistit podstatnÈ zv˝öenÌ dostupnosti
öirokop·smovÈho p¯Ìstupu k sÌti Internet pro koncovÈ uûivatele tak, jak jej promÌtla do svÈ N·rodnÌ
broadbandovÈ strategie.

OstatnÌ
Na z·kladÏ uplatnÏn˝ch poûadavk˘ na udÏlenÌ telekomunikaËnÌ licence ke z¯izov·nÌ a provozov·nÌ ve¯ejnÈ telekomunikaËnÌ sÌtÏ ve standardu
UMTS, kterÈ vöak p¯evyöovaly moûnosti vymezenÈho useku kmitoËtovÈho p·sma 2,1 GHz, se »T⁄
rozhodl vyhl·sit v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ na udÏlenÌ jednÈ
telekomunikaËnÌ licence UMTS.
Sv˘j z·mÏr »T⁄ zve¯ejnil v Ë·stce 12/2004
TelekomunikaËnÌho vÏstnÌku. Problematiku udÏlenÌ
t¯etÌ telekomunikaËnÌ licence UMTS projednala
vl·da a p¯ijala k nÏmu svÈ usnesenÌ ze dne 15. 12.
2004 Ë. 1295, kter˝m stanovila, ûe v prvnÌm kole
v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ bude tato licence nabÌdnuta spoleËnosti Oskar Mobil a.s., a to za cenu 2 mld. korun.
V˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ bude dokonËeno zaË·tkem roku
2005.

V obdobÌ roku 2004 byla zaznamen·na stagnace v z·jmu jednotliv˝ch podnikatelsk˝ch subjekt˘
vykon·vat telekomunikaËnÌ Ëinnosti, kterÈ vyûadujÌ
zÌsk·nÌ telekomunikaËnÌ licence podle ß 14 a n·sl.
z·kona o telekomunikacÌch. Oproti poËtu 58 telekomunikaËnÌch licencÌ udÏlen˝ch v roce 2001 a poËtu
39 telekomunikaËnÌch licencÌ udÏlen˝ch v roce
2002 byl poËet 18 telekomunikaËnÌch licencÌ v roce
2004 na stejnÈ ˙rovni jako v roce p¯edch·zejÌcÌm,
tj. v roce 2003.
Uveden˝ stav je z¯ejm˝m d˘sledkem faktu,
ûe v oblasti z¯izov·nÌ a provozov·nÌ ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ a poskytov·nÌ ve¯ejn˝ch telefonnÌch sluûeb jiû v z·sadÏ doölo k urËitÈmu nasycenÌ
a diverzifikaci trhu. Velk˝ podÌl nepochybnÏ m· i p¯ipravovan· zmÏna v systÈmu licencov·nÌ telekomu-
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nikaËnÌch ËinnostÌ, ke kterÈ dojde po nabytÌ ˙Ëinnosti p¯ipravovanÈho z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch.

V pr˘bÏhu roku 2004 se »T⁄ d·le soust¯edil na zabezpeËenÌ takovÈho p¯Ìstupu k regulaci
ËÌseln˝ch zdroj˘, kter˝ v souladu se SmÏrnicÌ
EvropskÈho Parlamentu a Rady 2002/21/ES zajiöùuje rovnopr·vn˝ a nediskriminaËnÌ p¯Ìstup
k ËÌslovacÌm zdroj˘m. CÌlem bylo zajiötÏnÌ aproximace a harmonizace spr·vy ËÌslovacÌch zdroj˘
s poûadavky EU a tÌm pak zajiötÏnÌ podpory rozvoje telekomunikaËnÌch sluûeb n·rodnÌch, celoevropsk˝ch i ,,glob·lnÌchî sluûeb.

Naproti tomu v oblasti poskytov·nÌ telekomunikaËnÌch sluûeb, u kter˝ch nenÌ z·konem
o telekomunikacÌch vyûadov·no zÌsk·nÌ telekomunikaËnÌ licence, ale jejichû v˝kon je pod¯Ìzen
pouze registraËnÌmu reûimu podle tzv. gener·lnÌch licencÌ, doölo v roce 2004 k dalöÌmu n·r˘stu evidovan˝ch (registrovan˝ch) poskytovatel˘
telekomunikaËnÌch sluûeb. ZatÌmco v obdobÌ
roku 2003 bylo k poskytov·nÌ telekomunikaËnÌch
sluûeb podle gener·lnÌch licencÌ zaregistrov·no
celkem 975 subjekt˘, v pr˘bÏhu roku 2004 bylo
provedeno celkem 1 728 registracÌ. Tento n·r˘st
byl ovlivnÏn zejmÈna z·sadnÌm z·jmem o registrace v kategorii sluûeb p¯Ìstupu k sÌti Internet,
kde doölo oproti roku 2003 k tÈmÏ¯ 100 %
n·r˘stu proveden˝ch registracÌ.

Z·stupci »T⁄ se proto aktivnÏ zapojili do Ëinnosti pracovnÌch skupin pro ËÌslov·nÌ v r·mci pracÌ
CEPT/ECTRA a souËasnÏ se podÌleli i na formov·nÌ
jednotnÈho p¯Ìstupu k problematice regulace
v oblasti spr·vy ËÌsel v r·mci org·n˘ IRG a ERG. Na
z·kladÏ zÌskan˝ch poznatk˘ pak bylo v pr˘bÏhu
roku 2004 p¯istoupeno k p¯ÌpravÏ dokument˘,
kterÈ jsou podrobnÏji komentov·ny nÌûe.

Porovnání poètu vydaných telekomunikaèních licencí a
osvìdèení o registraci podle generálních licencí
1728
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N·vrh novelizovanÈho
»ÌslovacÌho pl·nu ve¯ejn˝ch telefonnÌch sÌtÌ
Vzhledem k dalöÌmu rozvoji telekomunikaËnÌch sluûeb a poûadavk˘m na zajiötÏnÌ moûnosti
jejich oËÌslov·nÌ a s ohledem na poûadavky, kterÈ
na spr·vu ËÌseln˝ch zdroj˘ klade nov˝ evropsk˝
pr·vnÌ r·mec pro elektronickÈ komunikace a novÏ
i p¯ipravovan˝ z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch, ustavil »T⁄ v Ëervnu 2004 pracovnÌ skupinu
pro p¯Ìpravu novelizovanÈho »ÌslovacÌho pl·nu
ve¯ejn˝ch telefonnÌch sÌtÌ. Do tÈto pracovnÌ skupiny
byli p¯izv·ni z·stupci hlavnÌch asociacÌ sdruûujÌcÌch
provozovatele jak pevn˝ch, tak i mobilnÌch telekomunikaËnÌch sÌtÌ, z·stupce ministerstva informatiky,
z·stupce spoleËnosti TESTCOM a sdruûenÌ NIC.CZ.
⁄kolem tÈto pracovnÌ skupiny bylo a nad·le je p¯ipravit a zejmÈna na odbornÈ ˙rovni diskutovat ¯eöenÌ nÏkter˝ch specifick˝ch ot·zek ËÌslov·nÌ v r·mci ve¯ejn˝ch telefonnÌch sÌtÌ, kter· by se
n·slednÏ mÏla promÌtnout do novelizovanÈho
ËÌslovacÌho pl·nu ve¯ejn˝ch telefonnÌch sÌtÌ, vydanÈho na z·kladÏ zmocnÏnÌ v p¯ipravovanÈm z·konu o elektronick˝ch komunikacÌch.
P¯edmÏtem ¯eöenÌ byly ot·zky princip˘ p¯idÏlov·nÌ ËÌsel a podmÌnek jejich vyuûÌv·nÌ, a to
i v prost¯edÌ jiû funkËnÌ p¯enositelnosti ËÌsel
v pevn˝ch sÌtÌch a uvaûovanÈ p¯enositelnosti telefonnÌch ËÌsel v mobilnÌch sÌtÌch, ot·zky souvisejÌcÌ s metodou ENUM ó p¯ekl·d·nÌm telefonnÌch
ËÌsel do internetov˝ch adres, ot·zky souvisejÌcÌ se
stanovenÌm pravidel pro oËÌslov·nÌ sluûeb poskytovan˝ch prost¯ednictvÌm sÌtÏ Internet nebo na
sÌtÌch s vyuûitÌm IP protokolu apod.

zve¯ejnil n·vrh »ÌslovacÌho pl·nu ËÌsel identifikujÌcÌch
vydavatele mezin·rodnÌch telekomunikaËnÌch karet.
TÌmto dokumentem byly v n·vaznosti na doporuËenÌ
ITU-T E.118 upraveny principy regulace ËÌsel identifikujÌcÌch vydavatele uveden˝ch karet.
Po vyhodnocenÌ p¯ipomÌnek vzeöl˝ch z diskuse ke zve¯ejnÏnÈmu n·vrhu »T⁄ zpracoval
a vydal »ÌslovacÌ pl·n ËÌsel identifikujÌcÌch vydavatele mezin·rodnÌch telekomunikaËnÌch karet
a zve¯ejnil jej v Ë·stce 2/2004 TelekomunikaËnÌho vÏstnÌku.

ZmÏna Ë. 2 »ÌslovacÌho pl·nu signalizaËnÌch
bod˘ signalizaËnÌho systÈmu Ë. 7
V souvislosti se zpracov·nÌm a vyd·nÌm sÌùovÈho pl·nu signalizace, kter˝ »T⁄ zve¯ejnil v Ë·stce
8/2004 TelekomunikaËnÌho vÏstnÌku, a v n·vaznosti na v nÏm ¯eöenou problematiku zpracoval »T⁄
i n·vrh ZmÏny Ë. 2 »ÌslovacÌho pl·nu signalizaËnÌch
bod˘ signalizaËnÌho systÈmu Ë. 7. Text n·vrhu byl
zpracov·n jeötÏ v dobÏ p¯Ìpravy sÌùovÈho pl·nu signalizace a byl k diskusi uve¯ejnÏn v Ë·stce 5/2004
TelekomunikaËnÌho vÏstnÌku. Na z·kladÏ v˝sledk˘
diskuse a s ohledem na harmonogram uve¯ejnÏnÌ
souvisejÌcÌho sÌùovÈho pl·nu signalizace zve¯ejnil
»T⁄ ZmÏnu Ë. 2 »ÌslovacÌho pl·nu signalizaËnÌch
bod˘ signalizaËnÌho systÈmu Ë. 7 v Ë·stce 8/2004
TelekomunikaËnÌho vÏstnÌku.

OstatnÌ

V obdobÌ do konce roku 2004 p¯ipravil
postupnÏ »T⁄ pro tuto pracovnÌ skupinu dva n·vrhy textu novelizovanÈho »ÌslovacÌho pl·nu ve¯ejn˝ch telefonnÌch sÌtÌ. Vzhledem k rozsahu projedn·vanÈ problematiky a souËasnÏ i k jejÌ bezprost¯ednÌ vazbÏ na nÏkter· ustanovenÌ novÏ p¯ipravovanÈho z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch
(nap¯. terminologie, problematika p¯evoditelnost
opr·vnÏnÌ k vyuûÌv·nÌ ËÌsel, ËÌsla zvl·ötnÌ ekonomickÈ hodnoty apod.), budou pr·ce na p¯ÌpravÏ
novelizovanÈho »ÌslovacÌho pl·nu ve¯ejn˝ch telefonnÌch sÌtÌ pokraËovat v r·mci vytvo¯enÈ pracovnÌ
skupiny i v prvnÌm pololetÌ roku 2005.

V pr˘bÏhu roku 2004 bylo, vedle shora
uveden˝ch ËinnostÌ v oblasti spr·vy ËÌsel a ËÌslovacÌch pl·n˘, postupem podle z·kona o telekomunikacÌch vy¯Ìzeno formou spr·vnÌho rozhodnutÌ celkem 299 û·dostÌ o p¯idÏlenÌ ËÌsla (ËÌseln˝ch ¯ad,
kÛd˘, jmen a adres) nebo zmÏny rozhodnutÌ
o p¯idÏlenÌ a celkem 56 poûadavk˘ na odejmutÌ jiû
v minulosti vydan˝ch p¯ÌdÏl˘, tj. celkem 355 rozhodnutÌ. Ve vöech stanoven˝ch p¯Ìpadech byly na
z·kladÏ na¯ÌzenÌ vl·dy Ë. 181/2000 Sb., kter˝m se
stanovÌ v˝öe poplatk˘ za p¯idÏlenÈ kmitoËty a za
p¯idÏlen· ËÌsla, p¯edeps·ny a vybr·ny p¯ÌsluönÈ
poplatky (vedle poplatk˘ spr·vnÌch). Celkem bylo
v pr˘bÏhu roku 2004 na poplatcÌch za p¯idÏlen·
ËÌsla vybr·no 110 621 tis. KË

»ÌslovacÌ pl·n ËÌsel identifikujÌcÌch vydavatele
mezin·rodnÌch telekomunikaËnÌch karet

Pro dokumentaci lze uvÈst p¯ehled v n·sledujÌcÌ tabulce (na stranÏ 22).

»T⁄ jiû v z·vÏru roku 2003 p¯ipravil a k diskusi v Ë·stce 11/2003 TelekomunikaËnÌho vÏstnÌku
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RozhodnutÌ o p¯idÏlenÌ ËÌsel, zmÏn·ch rozhodnutÌ o p¯idÏlenÌ ËÌsla
nebo rozhodnutÌ o odnÏtÌ ËÌsel (ËÌseln˝ch ¯ad, kÛd˘, jmen a adres)
Druh ËÌsla (smÏr)

P o s k y t o v a n · s l u ûb
ba / p¯Ìstup k sÌti

PoËet rozhodnutÌ

10 (smÏr)

V˝bÏr poskytovatele telekomunikaËnÌch sluûeb (CS/CPS)

3

11

EvropskÈ harmonizovanÈ zkr·cenÈ kÛdy a tzv. ,,povinnÈ sluûbyî

2

12

Celost·tnÌ spoleËensky v˝znamnÈ oper·torskÈ sluûby

7

13

P¯Ìstup na sluûebnÌ za¯ÌzenÌ provozovatel˘ telefonnÌ sÌtÏ

7

14

Informace poskytovanÈ provozovateli ve¯ejnÈ telefonnÌ sÌtÏ. KomerËnÌ, informaËnÌ
a nabÌdkovÈ, pohotovostnÌ a bezpeËnostnÌ sluûby

11

601 aû 608; 72X, 73X, 77X Sluûby mobilnÌch sÌtÌ

4

700

OsobnÌ ËÌsla (UPT)

0

712 a 713

Sluûby selektivnÌho n·vÏötÏnÌ (ERMES, paging)

0

800

Sluûby na ˙Ëet volanÈho

39

800 (A = 0, B = 0)

Sluûby typu Home Country Direct

1

81Y; 83Y; 84Y

Sluûby se sdÌlen˝mi n·klady

20

82Y

Sluûby virtu·lnÌch volacÌch karet

10

84Y (Y = 0, 1, 2, 7, 8, 9)

Sluûby se sdÌlen˝mi n·klady ó sluûby univerz·lnÌho p¯ÌstupovÈho ËÌsla (UAN)

12

900, 906, 909

Sluûby se zvl·ötnÌm tarifem (PRS)

81

93

Celost·tnÌ z·znamnÌkov· sluûba

0

950ó959

P¯Ìstup k neve¯ejn˝m telekomunikaËnÌm sÌtÌm

1

960ó969

Celost·tnÌ z·znamnÌkov· sluûba, sluûba p¯ed·v·nÌ hlasov˝ch zpr·v

3

971

P¯Ìstup k sÌti Internet

44

97Y (Y=2, 3, 4)

P¯Ìstupov˝ kÛd k jin˝m telekomunikaËnÌm sÌtÌm

0

976

P¯Ìstup se zvl·ötnÌm tarifem ke sluûb·m poskytovan˝m na sÌti Internet nebo na jin˝ch
datov˝ch sÌtÌch

42

977

Ve¯ejnÈ datovÈ sÌtÏ a interaktivnÌ sluûby

1

980 a 983

Sluûby hlasov˝ch virtu·lnÌch priv·tnÌch sÌtÌ

1

»Ìsla podle jednotliv˝ch TO

⁄Ëastnick· ËÌsla v telefonnÌch obvodech (TO) platn· po 22. 9. 2002
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IIN

»Ìsla identifikujÌcÌ vydavatele mezin·rodnÌch telekomunikaËnÌch karet

2

JmÈna a adresy domÈn

AdministraËnÌ managementovÈ domÈny (ADMD)

1

DNIC

IdentifikaËnÌ kÛd ve¯ejnÈ datovÈ sluûby

2

ISPC

KÛdy mezin·rodnÌch signalizaËnÌch bod˘ signalizaËnÌ sÌtÏ SS7

6

SPC

KÛdy signalizaËnÌch bod˘ p¯echodovÈ signalizaËnÌ sÌtÏ SS7

15

OpID

IdentifikaËnÌ ËÌslo provozovatele

17

ExID

IdentifikaËnÌ ËÌsla ˙st¯eden

Celkov˝ poËet rozhodnutÌ:

Problematika ¯eöenÌ spor˘ v oblasti propojov·nÌ
ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ,
p ¯ Ì s t u p u k t e l e k o m u n i k a Ë n Ì m s l u ûb
b·m
a zp¯ÌstupnÏnÌ ˙Ëastnick˝ch vedenÌ

ÿeöenÌ spor˘ o uzav¯enÌ smluv o propojenÌ,
p¯Ìstup a zp¯ÌstupnÏnÌ
»innost »T⁄ stejnÏ jako v p¯edch·zejÌcÌch
letech i v roce 2004 v tÈto oblasti zamÏ¯ena prioritnÏ na spr·vnÌ rozhodov·nÌ spor˘ v p¯Ìpadech neuzav¯enÌ smluv o propojenÌ ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ, p¯Ìstupu k ve¯ejn˝m telekomunikaËnÌm
sÌtÌm nebo zp¯ÌstupnÏnÌ ˙Ëastnick˝ch vedenÌ, resp.
dodatk˘ k jiû existujÌcÌm smlouv·m. »T⁄ ve svÈ roz-

4
355

hodovacÌ praxi vych·zel d˘slednÏ z principu ,,otev¯enÈho p¯Ìstupu k sÌtiî, jak je ve svÈm ß 37 a n·sl.
definuje z·kon o telekomunikacÌch.
Ve sledovanÈm obdobÌ vedl »T⁄ v tÈto
oblasti celkem 51 spr·vnÌch ¯ÌzenÌ. P¯i porovn·nÌ
s p¯edch·zejÌcÌmi roky 2002 (46 spr·vnÌch ¯ÌzenÌ)
a 2003 (54 spr·vnÌch ¯ÌzenÌ) je z¯ejmÈ, ûe st·le
jeötÏ nedoölo k oËek·vanÈmu ust·lenÌ vztah˘,
zejmÈna mezi provozovateli s dominantnÌm postavenÌm na trhu (SMP) a ostatnÌmi (alternativnÌmi)
provozovateli. VÏtöinu spor˘ p¯itom jiû necharakterizuje nedohoda o vlastnÌ propojenÌ provozovan˝ch
telekomunikaËnÌch sÌtÌ, ale p¯edmÏtem spor˘ jsou
zejmÈna pravidla a podmÌnky propojenÌ (p¯Ìstupu)
pro specifickÈ typy sluûeb. Z v˝öe uvedenÈho poËtu
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51 veden˝ch spr·vnÌch ¯ÌzenÌ v roce 2004 »T⁄
vydal:
a)

27 spr·vnÌch rozhodnutÌ ve vÏci propojenÌ
sÌtÌ, resp. p¯Ìstupu k sÌti,

b)

2 spr·vnÌ rozhodnutÌ ve vÏci zp¯ÌstupnÏnÌ
˙Ëastnick˝ch vedenÌ,

c)

4 spr·vnÌ rozhodnutÌ o zastavenÌ spr·vnÌho
¯ÌzenÌ v tÏch p¯Ìpadech, kdy vstup »T⁄ do
procesu vyjedn·v·nÌ o podmÌnk·ch propojenÌ, p¯Ìstupu nebo zp¯ÌstupnÏnÌ napomohl
vlastnÌ dohodÏ jednajÌcÌch stran.

Za zcela z·sadnÌ rozhodnutÌ, kter· »T⁄ vydal
v pr˘bÏhu roku 2004, je t¯eba povaûovat rozhodnutÌ vydan· ve vÏci sporu o propojenÌ ve¯ejn˝ch
telekomunikaËnÌch sÌtÌ spoleËnosti »ESK› TELECOM, a.s., a vybran˝ch alternativnÌch provozovatel˘
pro sluûby öirokop·smovÈho p¯Ìstupu k sÌti Internet
s vyuûitÌm technologie ADSL v p¯ÌstupovÈ sÌti. Tato
rozhodnutÌ vydal »T⁄ ve spr·vnÌch ¯ÌzenÌch, ve kter˝ch se musel vypo¯·dat s ¯adou technick˝ch, ekonomick˝ch a koneËnÏ i pr·vnÌch protiargument˘,
vznesen˝ch ze strany spoleËnosti »ESK› TELECOM,
a.s. V r·mci ¯eöenÌ tÈto problematiky »T⁄ souËasnÏ
¯eöil i ot·zku cen za propojenÌ pro tyto sluûby. Tyto
ceny »T⁄ stanovil sv˝m cenov˝m rozhodnutÌm
Ë. 03/ PROP/2004, kterÈ vydal dne 1. dubna 2004
a n·slednÏ jej zve¯ejnil v Ë·stce 5/2004 TelekomunikaËnÌho vÏstnÌku.
S odstupem Ëasu lze jednoznaËnÏ konstatovat, ûe tento regulaËnÌ z·sah »T⁄ umoûnil alternativnÌm oper·tor˘m realizovat na telekomunikaËnÌm trhu vlastnÌ nabÌdku ADSL sluûeb v takovÈ
podobÏ, kter· je dostateËnou alternativou broadbandov˝ch sluûeb spoleËnosti »ESK› TELECOM,
a.s. a ve svÈm d˘sledku znamenala snÌûenÌ cenovÈ ˙rovnÏ nabÌdky tÏchto sluûeb a zv˝öenÌ jejich
dostupnosti pro koncovÈ uûivatele.
V listopadu roku 2004 »T⁄ v r·mci prvnÌho
stupnÏ spr·vnÌho rozhodov·nÌ dokonËil i ¯ÌzenÌ ve
sporu o propojenÌ sÌtÌ spoleËnostÌ »ESK› TELECOM,
a.s., a TISCALI Telekomunikace »esk· republika
s.r.o. pro vyt·Ëen˝ (dial-up) p¯Ìstup k sÌti Internet s
pauö·lnÌm zpoplatnÏnÌm na mezioper·torskÈm rozhranÌ (tzv. model FRIACO). Sv˝m rozhodnutÌm »T⁄
uloûil obÏma spoleËnostem propojit jimi provozovanÈ sÌtÏ pro tento typ sluûby a s tÌmto zp˘sobem
zpoplatnÏnÌ na propojenÌ a souËasnÏ stanovil souvisejÌcÌ podmÌnky. I v pr˘bÏhu tohoto ¯ÌzenÌ se musel
»T⁄ vypo¯·dat s ¯adou uplatnÏn˝ch p¯ipomÌnek ze
strany zejmÈna spoleËnosti »ESK› TELECOM, a.s.,

kterÈ vedle ekonomick˝ch a pr·vnÌch aspekt˘ zahrnovaly i ¯adu technick˝ch n·mitek. ZejmÈna k jejich
objasnÏnÌ byl »T⁄ nucen zadat vyhotovenÌ celkem
t¯Ì znaleck˝ch posudk˘, o jejichû v˝sledky n·slednÏ
svÈ spr·vnÌ rozhodnutÌ ve vÏci opÌral.
V oblasti spor˘ o zp¯ÌstupnÏnÌ ˙ËastnickÈho
vedenÌ vedl »T⁄ podle ß 37b z·kona o telekomunikacÌch spr·vnÌ ¯ÌzenÌ ve vÏci zmÏn jednotliv˝ch
ustanovenÌ ve smlouv·ch o zp¯ÌstupnÏnÌ ˙ËastnickÈho vedenÌ (vËetnÏ smluv o kolokaci), uzav¯en˝ch
mezi spoleËnostÌ »ESK› TELECOM, a.s., a opr·vnÏn˝mi provozovateli.

Spr·vnÌ ¯ÌzenÌ ve vÏci zmÏn referenËnÌch
nabÌdek propojenÌ (RIO) a zp¯ÌstupnÏnÌ (RUO)
StejnÏ jako v roce 2003 tak i v pr˘bÏhu roku
2004 vyuûil »T⁄ svÈ opr·vnÏnÌ vypl˝vajÌcÌ ze z·kona o telekomunikacÌch a vedl spr·vnÌ ¯ÌzenÌ, jejichû
p¯edmÏtem byly poûadavky na ˙pravy a zmÏny
v referenËnÌch nabÌdk·ch propojenÌ (RIO) u spoleËnostÌ »ESKY TELECOM, a.s., a T-Mobile Czech Republic a.s. tak, aby plnÏ vyhovovaly poûadavk˘m
z·kona o telekomunikacÌch.
Na z·kladÏ anal˝zy referenËnÌ nabÌdky zp¯ÌstupnÏnÌ (RUO), kterou spoleËnost »ESK› TELECOM, a.s., vydala ve 2. polovinÏ roku 2003 podle
povinnosti vypl˝vajÌcÌ z ustanovenÌ ß 37a z·kona
o telekomunikacÌch, vyuûil »T⁄ svÈ opr·vnÏnÌ podle
ß 37b z·kona o telekomunikacÌch a inicioval spr·vnÌ ¯ÌzenÌ ve vÏci zmÏny tÈto referenËnÌ nabÌdky.
Ve vöech v˝öe uveden˝ch spr·vnÌch ¯ÌzenÌch
ve vÏci zmÏn referenËnÌch nabÌdek propojenÌ (RIO)
a zp¯ÌstupnÏnÌ (RUO) vydal »T⁄ do konce roku
2004 spr·vnÌ rozhodnutÌ, kter˝mi provedl pot¯ebnÈ
˙pravy tÏchto dokument˘ tak, aby jednak odpovÌdaly poûadavk˘m z·kona o telekomunikacÌch, ale
souËasnÏ aby i podpo¯ily dostupnost propojenÌ
a zp¯ÌstupnÏnÌ pro ostatnÌ alternativnÌ oper·tory
a tÌm byly d·le prohloubeny konkurenËnÌ podmÌnky
na telekomunikaËnÌm trhu.

OstatnÌ
»T⁄ se v pr˘bÏhu roku 2004 v oblasti regulace telekomunikaËnÌch sÌtÌ a sluûeb zamÏ¯il takÈ na
stanovenÌ z·kladnÌch technick˝ch podmÌnek pro
funkËnÌ spolupr·ci jednotliv˝ch telekomunikaËnÌch
sÌtÌ a jejich celistvost. Na z·kladÏ svÈho zmocnÏnÌ
v ß 42 z·kona o telekomunikacÌch »T⁄ k tomuto
˙Ëelu, ve spolupr·ci s AsociacÌ provozovatel˘ ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ (APVTS) a s vyuûitÌm
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diskuse s odbornou ve¯ejnostÌ, p¯ipravil n·vrhy
SÌùovÈho pl·nu signalizace a SÌùovÈho pl·nu p¯enosov˝ch parametr˘.
Po vypo¯·d·nÌ p¯ipomÌnek vzeöl˝ch z diskuse
»T⁄ vydal a v Ë·stce 8/2004 TelekomunikaËnÌho
vÏstnÌku zve¯ejnil koneËnou verzi SÌùovÈho pl·nu
signalizace. Vzhledem k tomu, ûe n·vrh sÌùovÈho
pl·nu p¯enosov˝ch parametr˘ byl k diskusi zve¯ejnÏn v Ë·stce 1/2005 TelekomunikaËnÌho vÏstnÌku,
bude jeho koneËn· verze po vypo¯·d·nÌ doöl˝ch
p¯ipomÌnek vyd·na v pr˘bÏhu 1. ËtvrtletÌ roku
2005.
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D·le se »T⁄ aktivnÏ podÌlel na dalöÌch jedn·nÌch s APVTS ohlednÏ zmÏnovÈho ¯ÌzenÌ dokument˘ V˝bÏr provozovatele kr·tkou individu·lnÌ volbou
ËÌsel pro jednotliv· vol·nÌ, V˝bÏr provozovatele
nastavenÌm p¯edvolby ËÌsel a P¯enositelnost ËÌsla.
Tato jedn·nÌ budou pokraËovat i v roce 2005 a ve
v˝sledn˝ch dokumentech bude zobrazen vliv novÈho z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch.
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3.3

Správa kmitočtového spektra

V˝znamnou ËinnostÌ, kterou je »T⁄ v r·mci
svÈ p˘sobnosti povÏ¯en, je spr·va kmitoËtovÈho
spektra, kter· p¯edstavuje sestavov·nÌ a prov·dÏnÌ zmÏn pl·nu p¯idÏlenÌ kmitoËtov˝ch p·sem
(n·rodnÌ kmitoËtov· tabulka) a pl·nu vyuûitÌ kmitoËtovÈho spektra (vyd·v·nÌm p¯Ìloh PVKS pro
jednotliv· kmitoËtov· p·sma), koordinace kmitoËt˘ a kmitoËtov˝ch p·sem (vnitrost·tnÌ i mezin·rodnÌ), p¯idÏlov·nÌ volacÌch znaËek, identifikaËnÌch
ËÌsel a kÛd˘, vyd·v·nÌ rozhodnutÌ k provozov·nÌ
vysÌlacÌch r·diov˝ch za¯ÌzenÌ (gener·lnÌ licence
a individu·lnÌ povolenÌ) a v neposlednÌ ¯adÏ kontrolu dodrûov·nÌ stanoven˝ch podmÌnek k vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘. NedÌlnou souË·stÌ spr·vy
kmitoËtovÈho spektra je stanovov·nÌ, vybÌr·nÌ,
pop¯. vym·h·nÌ poplatk˘ za p¯idÏlenÈ kmitoËty.
V ¯Ìjnu 2004 byl, po schv·lenÌ Ministerstvem informatiky »R, vyd·n aktualizovan˝ pl·n
p¯idÏlenÌ kmitoËtov˝ch p·sem (NKT), kter˝ obsahuje z·vÏry SvÏtovÈ radiokomunikaËnÌ konference ITU (WRC-03) nab˝vajÌcÌ ˙Ëinnosti od 1. 1.
2005. V tomto pl·nu je jiû ve sloupci ,,Pozn·mkaî
uveden odkaz na p¯Ìsluönou p¯Ìlohu PVKS, ve
kterÈ jsou stanoveny podrobnÏjöÌ podmÌnky pro
vyuûÌv·nÌ kmitoËt˘. NKT jako i p¯Ìlohy PVKS jsou
ve¯ejnÏ p¯ÌstupnÈ na internetov˝ch str·nk·ch
»T⁄ (www.ctu.cz).
P¯ed vyd·nÌm individu·lnÌch povolenÌ k provozov·nÌ vysÌlacÌch r·diov˝ch za¯ÌzenÌ byla u vöech
poûadovan˝ch kmitoËt˘ provedena vnitrost·tnÌ
a ve stanoven˝ch p¯Ìpadech i mezin·rodnÌ kmitoËtov· koordinace. V pevnÈ sluûbÏ bylo mezin·rodnÏ koordinov·no 1 866 radiorelÈov˝ch spoj˘
(RR), v pozemnÌ pohyblivÈ sluûbÏ 156 r·diov˝ch
sÌtÌ, v rozhlasovÈ sluûbÏ 49 rozhlasov˝ch a 169
televiznÌch vysÌlaË˘ (z toho 151 pro DVB-T).
Protoûe se mezin·rodnÌ koordinace t˝k· i zahraniËnÌch poûadavk˘, kterÈ mohou ovlivnit vyuûÌv·nÌ
kmitoËtovÈho spektra na ˙zemÌ »eskÈ republiky,
bylo v r·mci plnÏnÌ mezin·rodnÌch z·vazk˘ posouzeno v pevnÈ sluûbÏ 1 402, v pozemnÌ pohyblivÈ sluûbÏ 863 a v rozhlasovÈ sluûbÏ 328 (z toho
150 pro DVB-T) kmitoËtov˝ch poûadavk˘ administracÌ sousednÌch st·t˘. SouËasnÏ bylo posouzena kompatibilita 84 poûadavk˘, t˝kajÌcÌch se VKV

FM zahraniËnÌch vysÌlaË˘, se za¯ÌzenÌmi leteckÈ
radionavigaËnÌ sluûby umÌstÏn˝mi na ˙zemÌ »R.
V pevnÈ sluûbÏ nedoölo k v˝znamn˝m zmÏn·m ve zp˘sobu vyuûÌv·nÌ kmitoËt˘. Pro RR spoje
bodóbod (PP) bylo vyd·no 4 598 a z d˘vodu
ukonËenÌ provozu odÚato 1 203 povolenÌ. U systÈm˘ bodóvÌcebod˘ (PMP) doölo k dalöÌmu zv˝öenÌ poËtu z·kladnov˝ch stanic (ZkS), kdy bylo
vyd·no 168 a odÚato 38 povolenÌ (celkem ke
konci roku 2004 bylo v provozu 352 ZkS v p·smu
3,5 GHz, 54 ZkS v p·smu 26 GHz a 1 ZkS
v p·smu 28 GHz). K 31. 12. 2004 bylo ukonËeno
vyuûÌv·nÌ kmitoËtovÈho p·sma 15 GHz, jehoû Ë·st
je od 1. 1. 2005 vyhrazena pro pot¯eby Arm·dy
»R. V n·vaznosti na uvolnÏnÌ Ë·sti tohoto p·sma
bude moûno zb˝vajÌcÌ Ë·st, resp. novÈ p·smo
15 GHz vyuûÌvat nov˝mi za¯ÌzenÌmi pevnÈ sluûby
s parametry stanoven˝mi p¯Ìsluönou p¯Ìlohou
Pl·nu vyuûitÌ kmitoËtovÈho spektra (PVKS).
V amatÈrskÈ radiokomunikaËnÌ sluûbÏ bylo
vyd·no 881 povolenÌ (ve vÏtöinÏ p¯Ìpad˘ z d˘vodu prodlouûenÌ platnosti povolenÌ). V roce 2004
bylo vyd·no celkem 97 povolenÌ pro novÈ drûitele pr˘kaz˘ HAREC, kte¯Ì vykonali p¯ÌsluönÈ zkouöky zvl·ötnÌ zp˘sobilosti.
V druûicovÈ sluûbÏ jsou kmitoËty vesmÏs
vyuûÌv·ny na z·kladÏ gener·lnÌch licencÌ. Bylo
vyd·no pouze 6 povolenÌ pro pozemnÌ stanice
s velmi malou antÈnou (VSAT) a 66 pro kr·tkodob· spojenÌ SNG, kter· jsou vyuûÌv·na zejmÈna
zahraniËnÌmi subjekty.
V roce 2004 se poda¯ilo zkonsolidovat datab·zi pozemnÌch leteck˝ch stanic, ve kterÈ je evidov·no celkem 242 stanic s r˘zn˝m poËtem p¯idÏlen˝ch kmitoËt˘. D·le bylo vyd·no 613 a odÚato 136 povolenÌ letadlov˝ch stanic.
V n·mo¯nÌ sluûbÏ bylo vyd·no 89 a odÚato
46 povolenÌ lodnÌch stanic, zejmÈna z d˘vodu
zmÏn majitel˘ plavidel. U pob¯eûnÌch stanic nedoölo ke zmÏnÏ (je evidov·no celkem 57 stanic
slouûÌcÌch k zabezpeËenÌ provozu na vnitrozemsk˝ch vodnÌch cest·ch).
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U pozemnÌ pohyblivÈ sluûby nad·le pokraËuje trend ve sniûov·nÌ poËtu a rozsahu neve¯ejn˝ch r·diov˝ch sÌtÌ (bylo udÏleno 652 a odÚato
725 povolenÌ). K v˝znamnÈmu zlepöenÌ efektivnosti vyuûitÌ kmitoËt˘ doölo zprovoznÏnÌm sÌtÏ
CDMA v p·smu 450 MHz (srpen 2004), kdy ke
konci roku 2004 bylo v provozu 339 z·kladnov˝ch stanic umoûÚujÌcÌch poskytov·nÌ mobilnÌch
datov˝ch sluûeb. Tato sÌù v˝razn˝m zp˘sobem
zlepöila moûnosti k bezdr·tovÈmu (mobilnÌmu)
vysokorychlostnÌmu p¯Ìstupu k Internetu. DalöÌm
v˝znamn˝m krokem pro zefektivnÏnÌ vyuûÌv·nÌ
kmitoËt˘ pozemnÌ pohyblivÈ sluûby a ke zv˝öenÌ
konkurence na trzÌch p¯Ìsluön˝ch telekomunikaËnÌch sluûeb bylo zve¯ejnÏnÌ z·mÏru »T⁄ (prosinec 2004) na vyhl·öenÌ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ na
udÏlenÌ telekomunikaËnÌch licencÌ ke z¯izov·nÌ
a provozov·nÌ ve¯ejn˝ch mobilnÌch telekomunikaËnÌch sÌtÌ UMTS a v p·smu 872 MHz.
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V n·vaznosti na celosvÏtov˝, resp. celoevropsk˝ proces digitalizace se u rozhlasovÈ sluûby
tÏûiötÏ ¯eöenÈ problematiky p¯esouv· z oblasti
analogovÈho vysÌl·nÌ do oblasti digit·lnÌho vysÌl·nÌ. Protoûe v p¯ÌpadÏ televiznÌho vysÌl·nÌ digit·lnÌ vysÌl·nÌ nahrazuje analogovÈ vysÌl·nÌ v t˝chû
kmitoËtov˝ch p·smech, je problematika zavedenÌ televiznÌho digit·lnÌho vysÌl·nÌ prioritnÌ. U vysÌl·nÌ rozhlasu doölo pouze k nev˝znamn˝m zmÏn·m v p·smu VKV FM (87,5 aû 108 MHz), kdy
bylo v n·vaznosti na platnost programov˝ch
licencÌ vyd·van˝ch Radou pro rozhlasovÈ a televiznÌ vysÌl·nÌ vyd·no 66 a odÚato 20 povolenÌ.
V televiznÌm vysÌl·nÌ bylo vyd·no 205 a odÚato
30 povolenÌ. NejvÏtöÌ dopad na televiznÌ vysÌl·nÌ
mÏlo vyd·nÌ 70 povolenÌ pro vysÌl·nÌ DVB-T
(v Ëervenci 2004), ËÌmû byly vytvo¯eny technickÈ
podmÌnky pro zah·jenÌ ¯·dnÈho digit·lnÌho televiznÌho vysÌl·nÌ v »R. Tato povolenÌ byla vyd·na
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drûitel˘m licencÌ k provozov·nÌ ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ pro öÌ¯enÌ digit·lnÌho televiznÌho
vysÌl·nÌ, kterÈ byly »T⁄ udÏleny na poË·tku roku
2004. VyuûÌv·nÌ takto technicky p¯ipraven˝ch
kmitoËt˘ se vöak do konce roku 2004 nepoda¯ilo zajistit, protoûe Rada pro rozhlasovÈ a televiznÌ vysÌl·nÌ nepovolila vysÌl·nÌ st·vajÌcÌch program˘ ani dosud neudÏlila û·dnÈ novÈ obsahovÈ
licence.

ó

p¯Ìprava podklad˘ pro Region·lnÌ radiokomunikaËnÌ konferenci ITU z hlediska zajiötÏnÌ ochrany arm·dnÌch komunikaËnÌch systÈm˘, kterÈ budou chr·nÏny do nabytÌ ˙Ëinnosti novÈho kmitoËtovÈho pl·nu ITU,

ó

navazujÌcÌ problematika uvolnÏnÌ televiznÌch
kan·l˘ vyuûÌvan˝ch A»R ve prospÏch digit·lnÌho vysÌl·nÌ,

V roce 2004 bylo d·le vyd·no celkem 196
kr·tkodob˝ch povolenÌ (s platnostÌ do 14 dn˘)
pro zajiötÏnÌ n·hl˝ch a kr·tkodob˝ch pot¯eb na
provozov·nÌ r·diov˝ch za¯ÌzenÌ (zkuöebnÌ vysÌl·nÌ,
ovÏ¯ov·nÌ technologiÌ, zabezpeËenÌ zahraniËnÌch
st·tnÌch n·vötÏv apod.).

ó

problematika ruöenÌ systÈm˘ mÌstnÌch p¯Ìstupov˝ch sÌtÌ prost¯edky radiolokaËnÌ sluûby A»R,

ó

p¯Ìprava spoleËnÈho stanoviska k jednotliv˝m bod˘m programu SvÏtovÈ radiokomunikaËnÌ konference WRC-07,

ó

problematika kmitoËtov˝ch poûadavk˘ pro
budoucÌ pot¯eby A»R v p·smech PPS,

ó

problematika souvisejÌcÌ s vyuûÌv·nÌm kmitoËt˘ v dobÏ krizov˝ch situacÌ.

Za ˙Ëelem umoûnÏnÌ zjednoduöenÈho vyuûÌv·nÌ kmitoËt˘ i v roce 2004 »T⁄ pokraËovalo ve
vyd·v·nÌ gener·lnÌch licencÌ, kdy byly tyto vyd·ny pro
provozov·nÌ druûicov˝ch termin·l˘ systÈmu Iridium
a pro uûivatelskÈ termin·ly öirokop·smov˝ch digit·lnÌch r·diov˝ch sÌtÌ. Z d˘vodu koncepËnÌ neujasnÏnosti org·n˘ CEPT a EU nebylo moûno ani v roce
2004 vydat gener·lnÌ licenci pro vyuûÌv·nÌ tolik û·danÈho kmitoËtovÈho p·sma 5 GHz systÈmy RLAN,
protoûe. dosud nenÌ vy¯eöena odpovÌdajÌcÌ ochrana
provozu ostatnÌch sluûeb, kterÈ p·smo 5 GHz vyuûÌvajÌ.

MezirezortnÌ spolupr·ce
V souladu se z·konem o telekomunikacÌch je
problematika vyuûÌv·nÌ kmitoËtovÈho spektra
a ot·zky ˙ËelnÈho hospoda¯enÌ s kmitoËtov˝m
spektrem pro vojenskÈ ˙Ëely projedn·v·na s ministerstvem obrany, kterÈ na tÏchto jedn·nÌch zastupuje kmitoËtov˝ ˙¯ad A»R ó NARFA CZ. Na spoleËn˝ch jedn·nÌch jsou projedn·v·ny zejmÈna ot·zky
souvisejÌcÌ s rozdÏlenÌm jednotliv˝ch kmitoËtov˝ch
p·sem mezi civilnÌ a arm·dnÌ uûivatele a dalöÌ
poûadavky vypl˝vajÌcÌ ze specifickÈho vyuûitÌ kmitoËt˘ resortem obrany.
V pr˘bÏhu roku 2004 byla na spoleËn˝ch
jedn·nÌch ¯eöena zejmÈna problematika souvisejÌcÌ s harmonizacÌ vyuûÌv·nÌ kmitoËtov˝ch p·sem.
Z nejd˘leûitÏjöÌch ot·zek projedn·van˝ch
v pr˘bÏhu roku 2004 lze uvÈst n·sledujÌcÌ:
ó

up¯esÚov·nÌ harmonogramu uvolÚov·nÌ kmitoËtov˝ch p·sem pro pot¯eby Arm·dy »R,

ó

dokonËenÌ uvolnÏnÌ arm·dnÌ Ë·sti p·sma
15 GHz civilnÌmi uûivateli,

Spolupr·ce
s Radou pro rozhlasovÈ a televiznÌ vysÌl·nÌ
Spolupr·ce s Radou pro rozhlasovÈ a televiznÌ vysÌl·nÌ (d·le jen ,,Radaî) a »T⁄ v roce 2004
probÌhala v souladu se z·konem o telekomunikacÌch a z·konem o provozov·nÌ rozhlasovÈho a televiznÌho vysÌl·nÌ. V problematice t˝kajÌcÌ se analogovÈho vysÌl·nÌ (rozhlasovÈho i televiznÌho) probÌhala spolupr·ce obou regulaËnÌch org·n˘ standardnÌm zp˘sobem. »T⁄ p¯ed·v· RadÏ na z·kladÏ
jejÌch poûadavk˘ zkoordinovanÈ kmitoËty vËetnÏ
technick˝ch parametr˘ stanoven˝ch z·konem Ë.
231/2001 Sb. o provozov·nÌ rozhlasovÈho a televiznÌho vysÌl·nÌ a o zmÏnÏ dalöÌch z·kon˘ ve znÏnÌ
pozdÏjöÌch p¯edpis˘, a tÈû v pravideln˝ch mÏsÌËnÌch intervalech datab·zi vysÌlaË˘ provozovan˝ch
na ˙zemÌ »R, vËetnÏ parametr˘. V pr˘bÏhu roku
2004 bylo RadÏ p¯ed·no 44 kmitoËt˘ pro VKV FM
vysÌl·nÌ a 31 kmitoËt˘ pro analogovÈ televiznÌ vysÌl·nÌ. DÌlËÌ problÈmy byly ¯eöeny v bÏûnÈm pracovnÌm styku. SouËasnÏ byl poûadavek Rady v 8 p¯Ìpadech zamÌtnut z d˘vod˘ nemoûnosti koordinace
poûadovanÈho VKV FM kmitoËtu.
K zabezpeËenÌ digit·lnÌho televiznÌho vysÌl·nÌ p¯edal »T⁄ RadÏ 46 kmitoËt˘ t˝kajÌcÌch se
skupinov˝ch p¯idÏlenÌ rozdÏlen˝ch do t¯Ì vysÌlacÌch sÌtÌ pro öÌ¯enÌ digit·lnÌho televiznÌho vysÌl·nÌ,
na nÏû »T⁄ vydal p¯ÌsluönÈ telekomunikaËnÌ
licence. P¯esto ûe vz·jemn· souËinnost mezi
»T⁄ a Radou p¯i ¯eöenÌ kmitoËtovÈ problematiky
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rozhlasovÈho a televiznÌho vysÌl·nÌ je stanovena
nejenom z·konem o telekomunikacÌch ale i z·konem Ë. 231 /2001 Sb., o provozov·nÌ rozhlasovÈho a televiznÌho vysÌl·nÌ, nepoda¯ilo se ani
v roce 2004 nalÈzt shodu v postupech obou
org·n˘ zejmÈna p¯i ¯eöenÌ problematiky digit·lnÌho televiznÌho vysÌl·nÌ DVB-T. KonstruktivnÌ kroky
»T⁄, kterÈ vyjasnily problematiku vysÌlacÌch sÌtÌ
DVB-T, umoûÚujÌcÌ zah·jenÌ ¯·dnÈho digit·lnÌho
televiznÌho vysÌl·nÌ, popsanÈ v p¯edch·zejÌcÌ
Ë·sti, nenalezly pot¯ebnou souËinnostnÌ odezvu
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v postupech Rady a naopak vyvrcholily bezprecedentnÌm pod·nÌm podnÏtu Rady na p¯ezkoum·nÌ z·konnosti postupu »T⁄ v tÈto problematice.
NejvyööÌ st·tnÌ zastupitelstvÌ tento podnÏt proöet¯ilo a rovnÏû v n·vaznosti na podklady p¯edloûenÈ »T⁄ neshledalo û·dnÈ pochybenÌ, resp.
neshledalo podmÌnky k uplatnÏnÌ sv˝ch pravomocÌ.
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3.4

Posuzování shody
telekomunikačních zařízení
podle NV č. 426/2000 Sb.

V pr˘bÏhu roku 2004 doölo k z·sadnÌ
zmÏnÏ v problematice posuzov·nÌ shody vysÌlacÌch r·diov˝ch a telekomunikaËnÌch koncov˝ch
za¯ÌzenÌ. Dnem 1. 5. 2004, kdy vstoupila v platnost smlouva o p¯istoupenÌ »eskÈ republiky do
EvropskÈ unie, ukonËil »T⁄ plnÏnÌ ˙kol˘ autorizovanÈ osoby (ß 10 odst. 2 na¯ÌzenÌ vl·dy Ë. 426
/2000 Sb.). V n·vaznosti na tyto skuteËnosti
doölo k organizaËnÌ zmÏnÏ struktury »T⁄, odbor
certifikace byl zruöen a jeho Ëinnost t˝kajÌcÌ se
notifikacÌ r·diov˝ch za¯ÌzenÌ p¯evzal odbor spr·vy
kmitoËtovÈho spektra.
»esk˝ telekomunikaËnÌ ˙¯ad vöak nad·le
zastupuje »eskou republiku v poradnÌm v˝boru
EvropskÈ komise pro posuzov·nÌ shody a dozor
nad trhem telekomunikaËnÌch za¯ÌzenÌ (TCAM)
a plnÌ roli koordinaËnÌho pracoviötÏ pro ˙Ëely
spr·vnÈ aplikace smÏrnice 1995/5/ES v podmÌnk·ch »eskÈ republiky. Z toho d˘vodu jsou
veökerÈ informace t˝kajÌcÌ se problematiky posuzov·nÌ shody a uv·dÏnÌ telekomunikaËnÌch za¯ÌzenÌ na trh nad·le k dispozici na internetov˝ch
str·nk·ch (http://www.ctu.cz/ v Ë·sti Posuzov·nÌ
shody).

Posuzov·nÌ shody telekomunikaËnÌch za¯ÌzenÌ
podle NV Ë. 426/2000 Sb.
Uv·dÏnÌ r·diov˝ch telekomunikaËnÌch koncov˝ch za¯ÌzenÌ na trh je v p¯ÌpadÏ postupu podle
p¯Ìlohy Ë. 4 a 5 na¯ÌzenÌ vl·dy Ë. 426/2000 Sb.,
kter˝m se stanovÌ technickÈ poûadavky na r·diov·
a na telekomunikaËnÌ koncov· za¯ÌzenÌ, v platnÈm
znÏnÌ (d·le jen ,,NV Ë. 426/2000î), podmÌnÏno
˙ËastÌ autorizovanÈ osoby na posuzov·nÌ za¯ÌzenÌ.
»T⁄ byl do 30. 4. 2004 na z·kladÏ ß 10 odst. 2 NV
Ë. 426/2000 povÏ¯en plnit ˙koly autorizovanÈ
osoby a podle ozn·menÌ ⁄¯adu pro technickou normalizaci, metrologii a st·tnÌ zkuöebnictvÌ Ë. 34/01,
zve¯ejnÏnÈho ve VÏstnÌku ⁄NMZ Ë. 7/2001, byl
opr·vnÏn pouûÌvat identifikaËnÌ ËÌslo AO 260.

Vzhledem k postupujÌcÌ harmonizaci v oblasti
normalizace lze jiû vÏtöinu za¯ÌzenÌ uv·dÏt na trh na
z·kladÏ posouzenÌ shody podle p¯Ìlohy Ë. 2 nebo
Ë. 3 NV Ë. 426/2000, tedy bez ˙Ëasti autorizovanÈ
osoby. ⁄Ëast autorizovanÈ osoby je nezbytn· pouze
u za¯ÌzenÌ, na nÏû nebyly aplikov·ny harmonizovanÈ
normy, nebo v p¯Ìpadech, kdy o ˙Ëast autorizovanÈ
osoby p¯i posouzenÌ shody projevil z·jem s·m
v˝robce. Po 1. 5. 2004 ˙lohu autorizovanÈ osoby
v oblasti telekomunikaËnÌch za¯ÌzenÌ vykon·vajÌ
zatÌm pouze zahraniËnÌ notifikovanÈ osoby.
V r·mci plnÏnÌ ˙kol˘ podle NV Ë. 426/2000
vydal »T⁄ v obdobÌ od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2004
celkem 19 stanovisek, kter· byla pro v˝robce/dovozce telekomunikaËnÌch za¯ÌzenÌ rozhodn˝m podkladem pro vyd·nÌ prohl·öenÌ o shodÏ. P¯Ìjmy za
tuto Ëinnost Ëinily 128 960 KË. Ve vÏtöinÏ p¯Ìpad˘
(15 stanovisek) se jednalo o posouzenÌ radiorelÈov˝ch za¯ÌzenÌ, na nÏû nebyly uplatnÏny harmonizovanÈ normy.

P¯echod na plnou harmonizaci posuzov·nÌ shody
podle smÏrnice Ë. 1999/5/ES
UstanovenÌ Hlavy II z·kona o telekomunikacÌch, obsahujÌcÌ vazbu na z·kon Ë. 22/1997 Sb.,
o technick˝ch poûadavcÌch na v˝robky a o zmÏnÏ
a doplnÏnÌ nÏkter˝ch z·kon˘, vytvo¯ilo p¯edpoklady pro ˙pln˝ p¯echod na posuzov·nÌ shody
podle SmÏrnice EvropskÈho parlamentu a Rady
Ë. 1999/5/EC, o r·diov˝ch za¯ÌzenÌch a telekomunikaËnÌch koncov˝ch za¯ÌzenÌch a vz·jemnÈm
uzn·v·nÌ jejich shody (d·le jen ,,smÏrnice RTTEî).
Dnem 1. dubna 2004 veöla v ˙Ëinnost sektorov· p¯Ìloha ,,R·diov· za¯ÌzenÌ a telekomunikaËnÌ
koncov· za¯ÌzenÌî k PECA (Protokol k evropskÈ
dohodÏ o posuzov·nÌ shody a akceptaci pr˘myslov˝ch v˝robk˘). Ke dni vstupu »eskÈ republiky
do EU (1. 5. 2005) se postup uv·dÏnÌ r·diov˝ch
a telekomunikaËnÌch koncov˝ch za¯ÌzenÌ na trh
stal plnÏ harmonizovan˝m s poûadavky smÏrnice
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RTTE. Na legislativnÌch ot·zk·ch souvisejÌcÌch
s tÌmto p¯echodem spolupracoval »T⁄ s ⁄NMZ.

Spolupr·ce s ve¯ejnostÌ
a ve¯ejn˝mi sdÏlovacÌmi prost¯edky
MÏnÌcÌ se legislativa v obdobÌ p¯ed vstupem
a v okamûiku vstupu do EU kladla velkÈ n·roky na
v˝robce, distributory, provozovatele i uûivatele
telekomunikaËnÌch za¯ÌzenÌ. Na internetovÈ str·nce »T⁄ jsou proto ve¯ejnosti k dispozici kompletnÌ praktickÈ informace a postupy, t˝kajÌcÌ se postupu pro uv·dÏnÌ telekomunikaËnÌch za¯ÌzenÌ na
trh v podmÌnk·ch spoleËnÈho evropskÈho trhu
i n·leûitostÌ pro p¯ipojov·nÌ a provozov·nÌ tÏchto
za¯ÌzenÌ; jsou zde v ËeskÈm i anglickÈm jazyce
dostupnÈ n·vody pro posuzov·nÌ shody, informativnÌ seznam harmonizovan˝ch norem, informace
pro uûivatele, formul·¯e pro oznamov·nÌ v˝robk˘
a dalöÌ informace. PracovnÌci »T⁄ aktivnÏ p˘sobili
na ¯adÏ semin·¯˘, p¯i v˝stav·ch a veletrzÌch telekomunikaËnÌ techniky po¯·dan˝ch v »R, na nichû
stejnÏ jako v pr˘bÏhu celÈho roku zodpovÌdali
velkÈ mnoûstvÌ dotaz˘ ve¯ejnosti, t˝kajÌcÌch se
problematiky uv·dÏnÌ na trh a provozov·nÌ telekomunikaËnÌch za¯ÌzenÌ.

KontrolnÌ Ëinnost ve vztahu k posuzov·nÌ shody
a ke d¯Ìve vydan˝m rozhodnutÌm o schv·lenÌ
Kontrola dodrûov·nÌ ustanovenÌ NV Ë. 426
/2000 a kontrola podmÌnek, za kter˝ch byla rozhodnutÌ o schv·lenÌ vyd·na, byla v roce 2004
prov·dÏna v ˙zkÈ spolupr·ci mezi pracovnÌky st·tnÌ inspekce telekomunikacÌ »T⁄ a »eskÈ obchodnÌ inspekce na z·kladÏ smlouvy mezi »T⁄ a »OI.
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Oznamov·nÌ telekomunikaËnÌch za¯ÌzenÌ
uv·dÏn˝ch na trh
Po 1. 5. 2004 je kaûd˝ v˝robce, jeho zmocnÏn˝ z·stupce v EU nebo dovozce povinen ozn·mit Ëty¯i t˝dny p¯ed uvedenÌm vybran˝ch druh˘
r·diov˝ch za¯ÌzenÌ tento z·mÏr »T⁄. Povinnost
oznamov·nÌ vypl˝v· z ß 4, odst. 6 NV Ë. 426
/2000 a je plnÏ ve shodÏ s poûadavky Ël. 6.4
smÏrnice RTTE.
V roce 2004 p¯ijal »T⁄ 533 opr·vnÏn˝ch
ozn·menÌ uvedenÌ r·diov˝ch v˝robk˘ na trh. Tato
ozn·menÌ jsou evidov·na v datab·zi, kter· slouûÌ
pro pot¯eby kmitoËtovÈho pl·nov·nÌ a dozoru nad
trhem, a jejÌ vybranÈ poloûky jsou ve¯ejnÏ p¯ÌstupnÈ na internetov˝ch str·nk·ch »T⁄.
P¯ijat· ozn·menÌ (kter· jsou v 90 % p¯Ìpad˘ zasÌl·na zahraniËnÌmi subjekty) »T⁄ vyhodnocuje a oznamovatele informuje o podmÌnk·ch, za
nichû mohou b˝t p¯Ìsluön· za¯ÌzenÌ v »R uv·dÏna
na trh a provozov·na. Ve 44 p¯Ìpadech bylo ozn·meno uvedenÌ na trh za¯ÌzenÌ, kterÈ nelze v »R
provozovat nebo je lze provozovat pouze p¯i urËit˝ch omezenÌch (pouze v Ë·sti poûadovanÈho
r·diovÈho spektra, p¯i snÌûenÌ v˝konu apod.)
»T⁄ se aktivnÏ ˙ËastnÌ na pracÌch souvisejÌcÌch s p¯Ìpravou spoleËnÈho evropskÈho postupu
oznamov·nÌ v r·mci pracovnÌ skupiny V˝boru
EvropskÈ komise pro posuzov·nÌ shody a dozor
nad trhem v oblasti telekomunikacÌ ó TCAM.
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3.5

Výkon státní inspekce telekomunikací

V˝kon st·tnÌ inspekce telekomunikacÌ podle
ustanovenÌ ß 96 z·kona o telekomunikacÌch prov·dÌ povÏ¯enÌ zamÏstnanci odboru st·tnÌ inspekce
telekomunikacÌ a odbor˘ pro oblasti.

3.5.1

Státní inspekce
na úseku telekomunikací

»innost st·tnÌ inspekce na ˙seku telekomunikacÌ byla v roce 2004 zamÏ¯ena zejmÈna na:

P¯i v˝konu st·tnÌ inspekce telekomunikacÌ
»T⁄ kontroluje plnÏnÌ povinnostÌ a podmÌnek stanoven˝ch z·konem o telekomunikacÌch a vydan˝mi
prov·dÏcÌmi p¯edpisy k tomuto z·konu. Zjiöùuje, zda
osoby plnÌ uloûenÈ povinnosti, kterÈ jim ukl·d·
tento z·kon a prov·dÏcÌ p¯edpisy v oblasti telekomunikacÌ a zda dodrûujÌ podmÌnky stanovenÈ v rozhodnutÌch vydan˝ch »T⁄.

ó

kontrolu plnÏnÌ povinnostÌ vypl˝vajÌcÌch ze
z·kona o telekomunikacÌch a vydan˝ch telekomunikaËnÌch licencÌ drûiteli telekomunikaËnÌ licence ke z¯izov·nÌ a provozov·nÌ ve¯ejnÈ
telekomunikaËnÌ sÌtÏ a drûiteli telekomunikaËnÌ licence k poskytov·nÌ ve¯ejnÈ telefonnÌ
sluûby;

Poèet správních øízení v oblasti telekomunikaèních služeb
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Skladba zahájených správních øízení v oblasti
telekomunikaèních služeb
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kontrolu p¯edloûen˝ch hodnocenÌ plnÏnÌ
parametr˘ a ukazatel˘ kvality univerz·lnÌ
sluûby v pevnÈ telekomunikaËnÌ sÌti poskytovateli ve¯ejnÈ telefonnÌ sluûby v roce 2003,
kter˝m plnÏnÌ tÏchto parametr˘ a ukazatel˘
bylo uloûeno telekomunikaËnÌ licencÌ;
kontrolu dodrûov·nÌ podmÌnek vydan˝ch
rozhodnutÌ o p¯idÏlenÌ ËÌsel, ËÌseln˝ch ¯ad,
dodrûov·nÌ podmÌnek stanoven˝ch v gener·lnÌch licencÌch k poskytov·nÌ telekomunikaËnÌch sluûeb a dodrûov·nÌ »ÌslovacÌho
pl·nu ve¯ejn˝ch telefonnÌch sÌtÌ;
kontroly plnÏnÌ smluv o propojenÌ telekomunikaËnÌch sÌtÌ, p¯Ìp. kontroly plnÏnÌ rozhodnu-

tÌ »T⁄, kter· nahrazovala smlouvu o propojenÌ sÌtÌ;
ó

posouzenÌ a zpracov·nÌ p¯ipomÌnek k n·vrh˘m Vöeobecn˝ch podmÌnek ve¯ejnÈ telekomunikaËnÌ sluûby, p¯edloûen˝ch »T⁄ poskytovateli ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sluûeb;

ó

vy¯izov·nÌ pod·nÌ t˝kajÌcÌch se jakosti poskytovan˝ch telekomunikaËnÌch sluûeb, pokud
tato pod·nÌ nebyla projedn·v·na ve spr·vnÌm
¯ÌzenÌ.

V roce 2004 bylo v r·mci v˝konu st·tnÌ inspekce na ˙seku telekomunikacÌ provedeno
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a ukonËeno 861 kontrol dodrûov·nÌ podmÌnek
stanoven˝ch v telekomunikaËnÌ licenci ke z¯izov·nÌ a provozov·nÌ ve¯ejnÈ telekomunikaËnÌ sÌtÏ,
dodrûov·nÌ podmÌnek telekomunikaËnÌ licence
k poskytov·nÌ ve¯ejnÈ telefonnÌ sluûby prost¯ednictvÌm ve¯ejnÈ pevnÈ sÌtÏ a dodrûov·nÌ podmÌnek telekomunikaËnÌ licence k poskytov·nÌ ve¯ejnÈ telefonnÌ sluûby prost¯ednictvÌm ve¯ejnÈ
mobilnÌ sÌtÏ. Za nedostatky zjiötÏnÈ p¯i tÏchto
kontrol·ch bylo ve spr·vnÌm ¯ÌzenÌ uloûeno celkem 8 pokut v ˙hrnnÈ v˝öi 810 tis. KË.
V 1. pololetÌ 2004 byla provedena kontrola splnÏnÌ povinnosti drûitel˘ telekomunikaËnÌ
licence p¯edloûit »T⁄ vyhodnocenÌ plnÏnÌ stanoven˝ch parametr˘ ukazatel˘ kvality telekomunikaËnÌch sluûeb v roce 2003 do 31. 3. 2004. P¯i
kontrole bylo zjiötÏno, ûe pÏt drûitel˘ telekomunikaËnÌ licence ani na opakovanÈ telefonickÈ
urgence splnÏnÌ tÈto povinnosti nereagovalo,
a proto jim byla dne 26. 5. 2004 zasl·na pÌsemn· v˝zva k p¯edloûenÌ poûadovanÈho vyhodno-

cenÌ. Na tuto v˝zvu odpovÏdÏly dvÏ spoleËnosti,
avöak 3 spoleËnosti (TELE2 s.r.o., MBC TELECOM
s.r.o. a ha-vel voice a.s.) se k tÈto pÌsemnÈ v˝zvÏ
nevyj·d¯ily. S tÏmito spoleËnostmi bylo proto
zah·jeno spr·vnÌ ¯ÌzenÌ pro neplnÏnÌ podmÌnek
telekomunikaËnÌ licence. DvÏ spr·vnÌ ¯ÌzenÌ byla
zastavena, protoûe po obdrûenÌ vyrozumÏnÌ
o zah·jenÌ ¯ÌzenÌ tyto spoleËnosti hodnocenÌ »T⁄
s omluvou neprodlenÏ p¯edloûily. RozhodnutÌm
vydan˝m v ¯ÌzenÌ vedenÈm se spoleËnostÌ MBC
TELECOM s.r.o. byla za nesplnÏnÌ tÈto povinnosti spoleËnosti uloûena pokuta.
PodrobnÈ vyhodnocenÌ p¯edloûen˝ch
zpr·v prok·zalo, ûe 15 spoleËnostÌ, kterÈ poskytujÌ ve¯ejnou telefonnÌ sluûbu, parametry ukazatel˘ kvality pro poskytov·nÌ telefonnÌ sluûby, stanovenÈ pro rok 2003 vyhl·ökou Ë. 196/2000
Sb., splnily a jejich zpr·va byla p¯edsedou »T⁄
schv·lena. SpoleËnost »ESK› TELECOM, a.s.,
nesplnila stanovenou hodnotu parametru ukazatele kvality Ë. 1 ,,Doba pot¯ebn· pro z¯ÌzenÌ ˙Ëast-

Èinnost kontrolních mìøicích støedisek odboru státní
inspekce telekomunikací
v roce 2004

poèet kontrol

655

114

196

3955

Monitorování kmitoètového spektra
Zjiš•ování zdrojù rušení provozu telekom. zaøízení a sítí, poskytování telekom.
služeb nebo provozování radiokomunikaèních služeb
Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem, provádìcími pøedpisy
a rozhodnutími ÈTÚ
Zamìøování nepovolených vysílacích rádiových stanic
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nickÈ p¯Ìpojky nebo jejÌ p¯eloûenÌî v tom smyslu,
ûe stanoven· hodnota parametru ukazatele
,,Doba pot¯ebn· pro z¯ÌzenÌ telefonnÌ sluûby v 95 %
p¯Ìpad˘ do 10 dn˘î byla p¯ekroËena o 0,7 dne.
Stanovenou hodnotu parametr˘ ukazatele kvality
Ë. 1 nesplnila tÈû spoleËnost Aliatel a.s., a to tak,
ûe stanovenou hodnotu parametru ,,Doba pro z¯ÌzenÌ telefonnÌ sluûby v 95 % p¯Ìpad˘ do 10 dn˘î
p¯ekroËila o 25,17 dn˘ a stanovenou hodnotu
parametru ,,Doba pot¯ebn· pro z¯ÌzenÌ telefonnÌ
sluûby v 99 % p¯Ìpad˘ do 15 dn˘î p¯ekroËila
o 35,67 dn˘. S tÏmito spoleËnostmi bylo v mÏsÌci Ëervnu 2004 zah·jeno spr·vnÌ ¯ÌzenÌ a rozhodnutÌmi vydan˝mi v tÏchto ¯ÌzenÌch byla spoleËnosti »ESK› TELECOM, a.s., i spoleËnosti
Aliatel a.s. za nesplnÏnÌ stanoven˝ch hodnot
parametr˘ ukazatele kvality uloûena pokuta.
V roce 2004 byla d·le provedena kontrola
plnÏnÌ povinnostÌ drûitel˘ telekomunikaËnÌ licence k poskytov·nÌ ve¯ejnÈ telefonnÌ sluûby vypl˝vajÌcÌch z ustanovenÌ ß 35 z·kona o telekomunikacÌch. Pro neplnÏnÌ povinnostÌ uloûen˝ch ustanovenÌm ß 35 odst. 2 pÌsm. a) z·kona o telekomunikacÌch drûiteli telekomunikaËnÌ licence, kterÈmu byla uloûena povinnost poskytovat univerz·lnÌ sluûbu, p¯i vyd·v·nÌ jednotnÈho telefonnÌho seznamu, byla ve spr·vnÌm ¯ÌzenÌ spoleËnosti
»ESK› TELECOM, a.s., uloûena pokuta. Proti rozhodnutÌ podala spoleËnost odvol·nÌ. V mÏsÌci
prosinci 2004 byla n·slednÏ zah·jena spr·vnÌ
¯ÌzenÌ se spoleËnostmi Eurotel Praha, spol. s r. o.,
T-Mobile Czech Republic a.s. a Oskar Mobil a.s.
ve vÏci neplnÏnÌ povinnosti uloûenÈ poskytovatel˘m ve¯ejnÈ telefonnÌ sluûby ustanovenÌm ß 35
odst. 1 pÌsm. c) z·kona o telekomunikacÌch, a to
z d˘vodu neposkytnutÌ identifikaËnÌch ˙daj˘
sv˝ch ˙ËastnÌk˘ pro ˙Ëely vyd·v·nÌ jednotnÈho
telefonnÌho seznamu. Spr·vnÌ ¯ÌzenÌ v tÏchto p¯Ìpadech nebyla k 31. 12. 2004 dokonËena.
P¯i v˝konu st·tnÌ inspekce telekomunikacÌ
byla a je vÏnov·na trval· pozornost kontrol·m
dodrûov·nÌ podmÌnek stanoven˝ch v gener·lnÌch
licencÌch, zejmÈna gener·lnÌ licence Ë. GLó
25/S/2000 k poskytov·nÌ p¯Ìdavn˝ch a dalöÌch
telekomunikaËnÌch sluûeb zaloûen˝ch na p¯enosu hlasu a gener·lnÌ licence Ë. GLó28/S/2000
k poskytov·nÌ telekomunikaËnÌch sluûeb zprost¯edkov·nÌ p¯Ìstupu ke sluûb·m sÌtÏ INTERNET.
V roce 2004 bylo provedeno 138 kontrol se
zamÏ¯enÌm na dodrûov·nÌ »ÌslovacÌho pl·nu
ve¯ejn˝ch telefonnÌch sÌtÌ a podmÌnek stanoven˝ch v rozhodnutÌch o p¯idÏlenÌ ËÌsel pro poskytov·nÌ sluûeb se zvl·ötnÌm tarifem, tj. ËÌsel p¯Ìstupov˝ch kÛd˘ 900, 906, 909 a 976. Na z·kladÏ zjiötÏnÈho poruöov·nÌ »ÌslovacÌho pl·nu
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a podmÌnek rozhodnutÌ o p¯idÏlenÌ ËÌsel bylo
v 9 p¯Ìpadech zah·jeno spr·vnÌ ¯ÌzenÌ a ve 2 p¯Ìpadech bylo pokraËov·no v ¯ÌzenÌch zah·jen˝ch
v roce 2003. RozhodnutÌmi vydan˝mi v 10 p¯Ìpadech byly za nedodrûenÌ »ÌslovacÌho pl·nu a podmÌnek stanoven˝ch v rozhodnutÌ o p¯idÏlenÌ ËÌsla
(ËÌsel, ËÌselnÈ ¯ady) uloûeny pokuty v ˙hrnnÈ v˝öi
8 112 tis. KË. NejvyööÌ pokuty byly uloûeny v p¯Ìpadech ˙ËastnÌky zjiötÏnÈho neû·doucÌho p¯enastavenÌ vol·nÌ na sluûby sÌtÏ Internet prost¯ednictvÌm ËÌsel p¯ÌstupovÈho kÛdu 971 dialery umÌstÏn˝mi na nÏkter˝ch www str·nk·ch p¯es ËÌsla sluûeb se zvl·ötnÌm tarifem 976.
V r·mci v˝konu st·tnÌ inspekce telekomunikacÌ bylo v roce 2004 na z·kladÏ ozn·menÌ provozovatel˘ telekomunikaËnÌch sÌtÌ a poskytovatel˘
telekomunikaËnÌch sluûeb zah·jeno 601 spr·vnÌch
¯ÌzenÌ za neopr·vnÏnÈ p¯eruöenÌ telekomunikaËnÌ
sluûby nebo jin˝ z·sah do nÌ. Za zjiötÏnÈ a prok·zanÈ p¯eruöenÌ telekomunikaËnÌ sluûby bylo uloûeno celkem 453 pokut ve v˝öi cca 4 598 tis. KË
a v 1 p¯ÌpadÏ byla uloûena pokuta za zak·zanou
Ëinnost v ochrannÈm p·smu ve v˝öi 1 tis. KË.
Za neopr·vnÏn˝ v˝kon telekomunikaËnÌ Ëinnosti (vykon·v·nÌ telekomunikaËnÌch ËinnostÌ bez
telekomunikaËnÌ licence, povolenÌ, opr·vnÏnÌ nebo
osvÏdËenÌ o registraci poskytov·nÌ sluûeb podle GL)
bylo na z·kladÏ v˝sledk˘ z proveden˝ch 147 kontrol
a öet¯enÌ uloûeno 73 pokut ve v˝öi cca 1049 tis. KË.
V oblasti rozhodov·nÌ ve sporech v telekomunikaËnÌch sluûb·ch doölo v roce 2004 v porovn·nÌ s rokem 2003 k poklesu poËtu podan˝ch
n·mitek proti vy¯ÌzenÌ reklamacÌ vy˙Ëtov·nÌ cen za
telekomunikaËnÌ sluûby (z 1 024 na 662). Spory
se t˝kaly zejmÈna nesouhlasu s cenou za poskytovanÈ p¯ÌdavnÈ a doplÚkovÈ telekomunikaËnÌ
sluûby, a to za sluûbu p¯Ìstupu k sÌti Internet se
zvl·ötnÌm tarifem. ÿeöenÌ tÏchto p¯Ìpad˘ a jejich
projedn·v·nÌ klade vyööÌ n·roky na Ëas a na odbornÈ znalosti zamÏstnanc˘, kte¯Ì tyto p¯Ìpady
¯eöÌ. P¯i öet¯enÌ n·mitek proti vy¯ÌzenÌ reklamace
vy˙Ëtov·nÌ cen za telekomunikaËnÌ sluûby bylo
v roce 2004 provedeno celkem 348 ohled·nÌ
(mÌstnÌch öet¯enÌ). Ve prospÏch ˙ËastnÌka bylo
rozhodnuto ve 12,7 % ukonËen˝ch p¯Ìpad˘.
V porovn·nÌ s rokem 2003 doölo v roce
2004 i k v˝raznÈmu poklesu obdrûen˝ch pod·nÌ
ve vÏci rozhodov·nÌ sporu o povinnosti ˙ËastnÌka k finanËnÌmu plnÏnÌ vypl˝vajÌcÌ ze smlouvy
o poskytov·nÌ telekomunikaËnÌch sluûeb uzav¯enÈ mezi provozovatelem ve¯ejnÈ telekomunikaËnÌ sÌtÏ nebo poskytovatelem ve¯ejnÈ telekomunikaËnÌ sluûby a ˙ËastnÌkem. V roce 2004 bylo ve
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vÏci sporu o finanËnÌ plnÏnÌ zah·jeno celkem 38
887 spr·vnÌch ¯ÌzenÌ. V porovn·nÌ s rokem 2003
(60 574 zah·jen˝ch ¯ÌzenÌ) doölo k poklesu
o cca 35 %. Lze konstatovat, ûe od nabytÌ ˙Ëinnosti z·kona o telekomunikacÌch, od kdy se
poËty tÏchto pod·nÌ zvyöovaly, doölo poËÌnaje
rokem 2003 k obratu. Avöak ¯eöenÌ tÏchto p¯Ìpad˘ je st·le sloûitÏjöÌ a ËasovÏ n·roËnÏjöÌ. Ve
znaËnÈm poËtu p¯Ìpad˘ se jedn· o n·vrhy na
¯ÌzenÌ ve vÏci povinnosti ˙ËastnÌka k finanËnÌmu
plnÏnÌ podanÈ proti jiû zanikl˝m spoleËnostem
nebo spoleËnostem v konkurzu a o rozhodov·nÌ
o povinnosti finanËnÌho plnÏnÌ u fyzick˝ch nebo
pr·vnick˝ch osob p¯i zmÏnÏ adresy sÌdla spoleËnosti, resp. trvalÈho pobytu fyzickÈ osoby.
Z·silky se vracejÌ s tÌm, ûe se adres·t na uvedenÈ adrese nezdrûuje. RozhodnutÌ vydan· v tÏchto sporech byla v cca 93 % ve prospÏch poskytovatel˘ telekomunikaËnÌch sluûeb.
V roce 2004 bylo v r·mci v˝konu st·tnÌ
inspekce telekomunikacÌ zah·jeno 6 spr·vnÌch
¯ÌzenÌ ve sporech vznikl˝ch po uzav¯enÌ smlouvy
o propojenÌ sÌtÌ a p¯Ìstupu k sÌtÌm nebo ve vÏci
neplnÏnÌ rozhodnutÌ »T⁄, kter˝m uloûil princip
propojenÌ sÌtÌ nebo p¯Ìstupu k sÌti za jÌm stanoven˝ch podmÌnek. D·le byl ¯eöen jeden spor p¯e-

Poèet uložených pokut
2003

2004

ch·zejÌcÌ z roku 2003. V 6 ¯ÌzenÌch byla vyd·na
rozhodnutÌ. Vydan˝mi rozhodnutÌmi ve dvou p¯Ìpadech byly pro neumoûnÏnÌ propojenÌ sÌtÌ nebo
p¯Ìstup ke svÈ sÌti uloûeny pokuty v celkovÈ v˝öi
5 500 tis. KË. Tato rozhodnutÌ nenabyla k 31. 12.
2004 pr·vnÌ moci, protoûe proti nim byla pod·na
odvol·nÌ.

3.5.2

Státní inspekce
na úseku
radiokomunikací

V˝kon st·tnÌ inspekce na ˙seku radiokomunikacÌ byl v roce 2004 zamÏ¯en zejmÈna na tyto Ëinnosti:
ó

ve spolupr·ci s Ministerstvem obrany »R byla
¯eöena problematika ruöenÌ vyza¯ov·nÌm
radar˘ Arm·dy »R do p·sma 3,5 GHz, vyuûÌvanÈho pro pevn˝ bezdr·tov˝ p¯Ìstup k internetu a k p¯enosu dat. Ve spolupr·ci s Arm·dou »eskÈ republiky bylo provedeno mÏ¯enÌ
vyza¯ov·nÌ vöech vojensk˝ch radar˘ provozovan˝ch na ˙zemÌ »R a byl dohodnut dalöÌ
postup p¯i odstraÚov·nÌ ruöenÌ. Bylo provedeno mÏ¯enÌ a vyhodnocenÌ ˙Ëinnosti filtr˘
za¯azen˝ch k radar˘m;
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vyhodnocenÌ zkuöebnÌho provozu technologie CDMA nasazenÈ firmou Eurotel Praha,
spol. s r.o., v p·smu 460 MHz. V jeho pr˘bÏhu byly ¯eöeny p¯Ìpady ruöenÌ jin˝ch povolen˝ch radiokomunikaËnÌch sluûeb v tomto
p·smu a ruöenÌ televiznÌho p¯Ìjmu. Byly stanoveny podmÌnky koexistence systÈmu
CDMA s jin˝mi sluûbami;
bylo provedeno mÏ¯enÌ a vyhodnocenÌ pokrytÌ sign·lem GSM vöech t¯Ì oper·tor˘ v p¯ÌhraniËnÌch oblastech »R a mÏ¯enÌ p¯esahu sign·lu zahraniËnÌch oper·tor˘ na ˙zemÌ »R.
D·le bylo provedeno mÏ¯enÌ pokrytÌ a kontrola zajiötÏnÌ krizovÈ komunikace ve vybran˝ch oblastech se zv˝öen˝m bezpeËnostnÌm
rizikem p¯i vzniku krizov˝ch situacÌ. Celkem
bylo promÏ¯eno pokrytÌ 318 obcÌ v z·topov˝ch oblastech, v okolÌ jadern˝ch elektr·ren
a v blÌzkosti velk˝ch chemick˝ch provoz˘.
NedostateËnÈ pokrytÌ bylo zjiötÏno v 18 obcÌch. V˝sledky mÏ¯enÌ byly p¯ed·ny k dalöÌmu
vyuûitÌ Ministerstvu vnitra »R;

ó

soustavnÏ byla prov·dÏna kontrola dodrûov·nÌ technick˝ch parametr˘ kmitoËtovÈho p¯ÌdÏlu stanovenÈho v gener·lnÌch licencÌch
k provozov·nÌ vysÌlacÌch r·diov˝ch za¯ÌzenÌ,
RLAN 2,4 GHz a za¯ÌzenÌ kr·tkÈho dosahu
v p·smu 5,8 GHz, pouûÌvan˝ch k zajiötÏnÌ p¯Ìstupu uûivatel˘ ke sluûb·m sÌtÏ Internet;

ó

v r·mci kontroly ˙ËelnÈho vyuûÌv·nÌ kmitoËtovÈho spektra bylo prov·dÏno mÏ¯enÌ obsazenosti kmitoËtov˝ch p·sem, vyuûitÌ p¯idÏlen˝ch kmitoËt˘, dodrûov·nÌ stanoven˝ch podmÌnek kmitoËtovÈho p¯ÌdÏlu a dalöÌ mÏ¯enÌ
pro spr·vu kmitoËtovÈho spektra. Kontroly
byly zamÏ¯eny zejmÈna na kmitoËtov· p·sma
a kmitoËty pro vysÌl·nÌ zemskÈ digit·lnÌ televize DVB-T. Jako p¯Ìprava na eventu·lnÌ vysÌl·nÌ digit·lnÌho rozhlasu DRM na st¯ednÌch
vln·ch byla mÏ¯ena obsazenost a pozadÌ Ëesk˝ch SV kmitoËt˘;

ó

kontroly dodrûov·nÌ podmÌnek gener·lnÌch
licencÌ k provozov·nÌ vysÌlacÌch r·diov˝ch
za¯ÌzenÌ a kontroly dodrûov·nÌ podmÌnek
vydan˝ch povolenÌ k provozov·nÌ vysÌlacÌch
r·diov˝ch za¯ÌzenÌ;

ó

ve spolupr·ci se zahraniËnÌmi spr·vami byly
¯eöeny p¯Ìpady p¯eshraniËnÌho ruöenÌ radiokomunikaËnÌch sluûeb, zejmÈna v p·smech
leteckÈ sluûby, GSM, pozemnÌ pohyblivÈ sluûby a televiznÌho p¯Ìjmu;

ó

öet¯enÌ a vyhled·v·nÌ zdroj˘ zjiötÏnÈho nebo
ohl·öenÈho ruöenÌ rozhlasovÈho a televiznÌho
p¯Ìjmu, ruöenÌ r·diov˝ch za¯ÌzenÌ a sÌtÌ a ruöenÌ ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ urËen˝ch
v˝hradnÏ k jednosmÏrnÈmu öÌ¯enÌ televiznÌho
nebo r·diovÈho sign·lu po vedenÌ;

ó

v oblasti mezin·rodnÌch aktivit bylo na z·kladÏ poûadavk˘ organizacÌ CEPT a ITU provedeno mÏ¯enÌ kr·tkovlnn˝ch kmitoËtov˝ch
p·sem jako p¯Ìprava na konferenci WRC07.

V r·mci v˝stavby ,,AutomatizovanÈho systÈmu monitorov·nÌ kmitoËtovÈho spektraî (d·le jen
,,ASMKSî) bylo hlavnÌm ˙kolem roku zah·jenÌ vlastnÌ realizace projektu. S tÌmto cÌlem »T⁄ vyhl·sil
podle z·kona Ë. 199/1994 Sb., o zad·v·nÌ ve¯ejn˝ch zak·zek, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘ (d·le
jen ,,z·konî), dne 28. dubna 2004 ve¯ejnou obchodnÌ soutÏû na ,,ZajiötÏnÌ systÈmovÈho integr·tora projektu ASMKSî. V souladu s tÌmto z·konem
bylo p¯edsedou »T⁄ dne 20. z·¯Ì 2004 rozhodnuto
o v˝bÏru nejv˝hodnÏjöÌ nabÌdky. VÌtÏzem obchodnÌ
ve¯ejnÈ soutÏûe se stala firma ROHDE & SCHWARZ
ó Praha, s.r.o., se kterou byla dne 19. ¯Ìjna 2004
uzav¯ena ,,R·mcov· smlouva o realizaci AutomatizovanÈho systÈmu monitorov·nÌ kmitoËtovÈho
spektra formou systÈmovÈ integraceî. Firma ROHDE
& SCHWARZ ó Praha, s.r.o., m· pro realizaci celÈho
objemu pracÌ a dod·vek t¯i subdodavatele: TECHNISERV, spol. s r.o., pro stavebnÌ a mont·ûnÌ pr·ce,
DELTAX Systems a.s. pro Ë·st IT proces˘ a AUROTON COMPUTER, spol. s r.o., pro dod·vky IT technologiÌ. V n·vaznosti na tuto R·mcovou smlouvu
byly uzav¯eny dalöÌ smlouvy, kterÈ jiû konkrÈtnÏ ¯eöily realizaci jednotliv˝ch celk˘ nebo tvorbu p¯Ìpravn˝ch materi·l˘ nezbytn˝ch pro dalöÌ postup projektu. P¯edmÏty plnÏnÌ tÏchto smluv byly ke konci roku
splnÏny a ¯·dnÏ vyfakturov·ny. KompletnÏ stavebnÏ
zrealizov·ny vËetnÏ venkovnÌch mont·ûnÌch pracÌ
byly stacion·rnÌ neobsluhovanÈ monitorovacÌ stanice (d·le jen ,,SNMSî) »eskÈ BudÏjovice, PlzeÚ,
Hradec Kr·lovÈ a stacion·rnÌ neobsluhovan· zamÏ¯ovacÌ stanice Praha (d·le jen ,,SNZSî). Instalace
technologick˝ch za¯ÌzenÌ na SNMS a SNZS bude
provedena v 1. ËtvrtletÌ roku 2005. RozestavÏna
byla SNMS Jihlava.
V roce 2004 byl ukonËen prvnÌ projekt
PHARE ev. Ë. Europe Aid/114353/D/S/CZ a byly
postupnÏ realizov·ny dod·vky vöech technologick˝ch komponent˘ a ökolenÌ na obsluhu za¯ÌzenÌ.
V r·mci tohoto projektu bylo dod·no p¯ÌstrojovÈ
vybavenÌ a antÈnnÌ systÈmy pro 8 SNMS a r·diovÈ
zamÏ¯ovaËe pro stacion·rnÌ obsluhovanÈ monitorovacÌ stanice (SOMS) a SNZS. Projekt ale nebyl ze
strany MF ó CZP ekonomicky uzav¯en a za¯ÌzenÌ
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tedy nebylo moûnÈ za¯adit do majetkovÈ evidence.
JednotlivÈ komponenty ale byly pouûÌv·ny p¯i realizaËnÌch pracÌch na celÈm projektu.
V roce 2004 byl schv·len druh˝ projekt
PHARE ev. Ë. Europe Aid/19517/D/S/CZ, byly vyhodnoceny nabÌdky a uzav¯ena smlouva s vÌtÏzem
soutÏûe. V r·mci tohoto projektu budou dod·ny
mÏ¯icÌ p¯Ìstroje a antÈnnÌ systÈmy pro 6 mobilnÌch
neobsluhovan˝ch monitorovacÌch stanic (d·le jen
,,MNMSî) venkovnÌho provedenÌ, pro 4 MNMS vnit¯nÌ provedenÌ a 11 sad ruËnÌch p¯Ìstroj˘. VlastnÌ
dod·vky budou realizov·ny v souladu s uzav¯enou
smlouvou v prvnÌ polovinÏ roku 2005.
V r·mci ¯eöenÌ ot·zek finanËnÌho zajiötÏnÌ
celÈho projektu byla uskuteËnÏna ¯ada jedn·nÌ se
z·stupci MF, byla p¯edloûena nezbytn· dokumentace v ISPROFIN. Jedn·nÌ o finanËnÌm krytÌ celÈho
projektu nebyla k 31. 12. 2004 ukonËena.
V roce 2004 bylo provedeno 1 671 öet¯enÌ
a zjiöùov·nÌ zdroj˘ ruöenÌ rozhlasovÈho a televiznÌho
p¯Ìjmu, 166 öet¯enÌ ruöenÌ povolen˝ch r·diov˝ch
za¯ÌzenÌ a sÌtÌ a 547 öet¯enÌ ruöenÌ ve¯ejn˝ch teleko-
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munikaËnÌch sÌtÌ urËen˝ch v˝hradnÏ k jednosmÏrnÈmu öÌ¯enÌ televiznÌch nebo rozhlasov˝ch sign·l˘ po
vedenÌ. Provozovatel˘m ruöÌcÌch za¯ÌzenÌ bylo uloûeno 12 pokut ve v˝öi 31 tis. KË. Bylo provedeno
1 110 kontrol dodrûov·nÌ podmÌnek individu·lnÌch
povolenÌ nebo gener·lnÌch licencÌ k provozov·nÌ
vysÌlacÌch r·diov˝ch za¯ÌzenÌ a 38 kontrol dodrûov·nÌ podmÌnek gener·lnÌ licence k provozov·nÌ ve¯ejnÈ telekomunikaËnÌ sÌtÏ urËenÈ v˝hradnÏ k jednosmÏrnÈmu öÌ¯enÌ televiznÌch nebo rozhlasov˝ch sign·l˘ po vedenÌ. Za poruöenÌ z·kona o telekomunikacÌch bylo uloûeno 82 pokut v celkovÈ v˝öi cca
1 820 tis. KË.
Na z·kladÏ sloûenÌ zkouöky bylo v roce 2004
vyd·no 597 omezen˝ch pr˘kaz˘ radiotelefonisty
leteckÈ pohyblivÈ sluûby a 563 tÏchto pr˘kaz˘ bylo
vyd·no na z·kladÏ û·dosti o prodlouûenÌ platnosti
pr˘kazu nebo û·dosti o vyd·nÌ duplik·tu.
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Rozhodování předsedy ČTÚ
o opravných prostředcích
proti rozhodnutím vydaným ČTÚ

P¯edseda »T⁄ rozhoduje ve spr·vnÌm ¯ÌzenÌ jako odvolacÌ org·n (spr·vnÌ org·n II. stupnÏ)
o ¯·dn˝ch a mimo¯·dn˝ch opravn˝ch prost¯edcÌch
proti prvoinstanËnÌm rozhodnutÌm »eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu. P¯Ìpady, kterÈ byly vr·ceny
VrchnÌm soudem v Praze, p¯Ìpady rozhodovanÈ na
z·kladÏ mimo¯·dn˝ch opravn˝ch prost¯edk˘ nebo
technicky Ëi pr·vnÏ n·roËnÈ jsou podle jeho poûadavku posuzov·ny jeho poradnÌm org·nem, kter˝
si pro tyto vÏci vytvo¯il. V tÏchto p¯Ìpadech rozhoduje po posouzenÌ vÏci na z·kladÏ doporuËenÌ
tohoto poradnÌho org·nu. Jedn· se o rozhodov·nÌ
ve vÏcech telekomunikacÌ ó zejmÈna vyd·v·nÌ
licencÌ, p¯idÏlov·nÌ ËÌsel, p¯idÏlov·nÌ kmitoËt˘,
ukl·d·nÌ pokut, spory o propojov·nÌ, spory mezi
poskytovateli telekomunikaËnÌch sluûeb a jejich
˙ËastnÌky a uûivateli.
Tyto, ale i ostatnÌ p¯Ìpady, kter˝ch je vÏtöina, jsou pro p¯edsedu ˙¯adu zpracov·v·ny a jeho rozhodnutÌ p¯ipravov·na odborem p¯ezkoum·v·nÌ rozhodnutÌ.
V roce 2004 »T⁄ evidovalo 2 164 pod·nÌ,
nevy¯Ìzeno z p¯edchozÌho obdobÌ 506, tj. celkem
k vy¯ÌzenÌ bylo 2 670 pod·nÌ. Z toho bylo vy¯Ìzeno 2 393 pod·nÌ, z˘stalo nevy¯Ìzeno 277 pod·nÌ,
kter· p¯eöla k vy¯ÌzenÌ do roku 2005.
P¯ehled podle struktury uveden˝ch p¯Ìpad˘ je uveden v p¯Ìloze, v tabulce ËÌslo 12.

NejvÏtöÌ poËet rozhodovan˝ch p¯Ìpad˘ se
t˝k· urËenÌ povinnosti k finanËnÌmu plnÏnÌ vypl˝vajÌcÌ ze smluv mezi provozovateli telekomunikaËnÌch
sÌtÌ a jejich ˙ËastnÌky a uûivateli o poskytov·nÌ telekomunikaËnÌch sluûeb. Lze konstatovat vzr˘stajÌcÌ
poËet rozhodnutÌ vyd·van˝ch na ˙seku regulace
telekomunikaËnÌch ËinnostÌ a rovnÏû roste poËet
sankcÌ ukl·dan˝ch st·tnÌ inspekcÌ telekomunikacÌ za
zjiötÏn· poruöenÌ povinnostÌ stanoven˝ch z·konem
o telekomunikacÌch.
ObecnÏ lze k rozhodov·nÌ ve spr·vnÌm ¯ÌzenÌ II. stupnÏ uvÈst, ûe i kdyû poËet rozhodovan˝ch
p¯Ìpad˘ kles·, ve srovn·nÌ s obdobÌm po nabytÌ
˙Ëinnosti z·kona o telekomunikacÌch se jedn·
o nesrovnatelnÏ skutkovÏ i pr·vnÏ obtÌûnÏjöÌ p¯Ìpady. Jsou to zejmÈna spory mezi oper·tory
o propojenÌ.
D·le je t¯eba poznamenat, ûe v tabulce
nejsou evidov·ny p¯Ìpady, kterÈ jsou ˙ËastnÌky ¯ÌzenÌ ûalov·ny u soud˘, a to jak rozhodnutÌ ve¯ejnopr·vnÌ, tak i rozhodnutÌ soukromopr·vnÌ. K tÏmto
ûalob·m, projedn·van˝m r˘zn˝mi soudy se »T⁄ na
v˝zvu soud˘ vyjad¯uje pÌsemnÏ a rovnÏû se z˙ËastÚuje jejich projedn·v·nÌ. Takov˝ch ,,ûiv˝chî p¯Ìpad˘
bylo v roce 2004 evidov·no cca 46.
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3.7

Činnost legislativní a právní

V oblasti vnÏjöÌ legislativy »T⁄ uplatÚoval
p¯ipomÌnky k n·vrh˘m pr·vnÌch p¯edpis˘, a to
p¯edevöÌm z hlediska jeho p˘sobnosti, tedy pro
oblast telekomunikacÌ, ale i z hlediska jeho obecnÈ p˘sobnosti jako spr·vnÌho ˙¯adu.
V p¯ÌpadÏ obecnÈ p˘sobnosti jako spr·vnÌho ˙¯adu pak ölo zejmÈna o zmÏny p¯edpis˘
v oblasti spr·vnÌho pr·va, nap¯Ìklad nov˝ z·kon Ë.
634 /2004 Sb., o spr·vnÌch poplatcÌch, p¯i jehoû
tvorbÏ, ale i v r·mci legislativnÌho procesu se »T⁄
snaûil opakovan˝mi û·dostmi a intervencemi prosadit zakotvenÌ vöech spr·vnÌch poplatk˘ za jeho
˙kony, kterÈ tento jako spr·vnÌ ˙¯ad vybÌral na
z·kladÏ z·kona Ë. 368 /1992 Sb., o spr·vnÌch poplatcÌch, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, a u nichû
nedoölo ke zmÏnÏ hmotnÏ pr·vnÌ ani procesnÏ
pr·vnÌ ˙pravy. VeökerÈ jeho snahy v danÈ vÏci
vöak nebyly v r·mci legislativnÌho procesu realizov·ny, a tak od ˙Ëinnosti danÈho z·kona nastane
situace, ûe »T⁄ nebude moci vybÌrat spr·vnÌ
poplatky za rozhodov·nÌ ve vÏcech n·vrh˘ na
zaplacenÌ dluûn˝ch Ë·stek za poskytnutou telekomunikaËnÌ sluûbu ve smyslu p¯Ìsluön˝ch ustanovenÌ z·kona Ë. 151/2000 Sb., o telekomunikacÌch
a o zmÏnÏ dalöÌch z·kon˘, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch
p¯edpis˘, a do p¯ijetÌ p¯ÌsluönÈho prov·dÏcÌho
p¯edpisu i spr·vnÌ poplatky za rozhodnutÌ o n·mitk·ch proti vy¯ÌzenÌ reklamace. Podle dosavadnÌ
pr·vnÌ ˙pravy z·konem Ë. 368/1992 Sb. byly
spr·vnÌ poplatky v obou p¯Ìpadech stanoveny ve
v˝öi 100 KË za jedno pod·nÌ, p¯iËemû »T⁄ v roce
2004 p¯ijal k vy¯ÌzenÌ celkem 42 028 takov˝ch
p¯Ìpad˘.
V oblasti vnÏjöÌ legislativy »T⁄ rovnÏû uplatÚoval p¯ipomÌnky k n·vrh˘m pr·vnÌch p¯edpis˘,
t˝kajÌcÌ se obecnÏ postavenÌ spr·vnÌch ˙¯ad˘
a jejich zamÏstnanc˘, spojen˝ch s realizacÌ vl·dnÌ
reformy st·tnÌ spr·vy. Mimo jinÈ doölo ze strany
⁄¯adu vl·dy jako zpracovatele k dalöÌm krok˘m ve
vÏci realizace z·mÏru vytvo¯enÌ ,,ObecnÈho modelu st·tnÌch regulaËnÌch ˙¯ad˘î. »T⁄, jako jeden
z regulaËnÌch ˙¯ad˘, kter˝ch by se tato budoucÌ
pr·vnÌ ˙prava mÏla p¯Ìmo t˝kat, uplatÚoval opakovanÏ svÈ p¯ipomÌnky k p¯edkl·danÈ koncepci pracovnÌ skupiny, kter· vznikla p¯i ⁄¯adu vl·dy jiû
v roce 2002, a jejÌmiû Ëleny byli i z·stupci »T⁄,
a kter· ve snaze koncepËnÏ sjednotit postavenÌ
tzv. regulaËnÌch ˙¯ad˘ v »eskÈ republice vypracovala podklady pro tento dalöÌ krok.

D·le »T⁄ uplatÚoval v rozsahu svÈ p˘sobnosti z·sadnÌ p¯ipomÌnky k materi·l˘m koncepËnÌho charakteru. Jako p¯Ìklad lze uvÈst zejmÈna
materi·ly zpracov·vanÈ Ministerstvem informatiky
»R, nap¯. ,,Aktualizace koncepce p¯echodu na
zemskÈ digit·lnÌ rozhlasovÈ a televiznÌ vysÌl·nÌ
v »eskÈ republiceî nebo ,,N·rodnÌ politika pro vysokorychlostnÌ p¯Ìstup (Broadband strategie »R)î.
V oblasti spr·vy kmitoËtovÈho spektra »T⁄ rovnÏû
poskytl Ministerstvu informatiky »R podklady
a souËinnost p¯i vypracov·nÌ materi·lu pro vl·du
,,Zpr·va o zajiöùov·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘ do roku
2006 pro öÌ¯enÌ zemskÈho digit·lnÌho televiznÌho
vysÌl·nÌ celoploön˝mi i region·lnÌmi sÌtÏmiî.
Za hlavnÌ legislativnÌ ˙kol »T⁄ vöak nutno
i v roce 2004 povaûovat jeho ˙Ëast na p¯ÌpravÏ
a legislativnÌm procesu n·vrhu z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch, vËetnÏ p¯Ìsluön˝ch prov·dÏcÌch p¯edpis˘.
Z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch m·
nahradit st·vajÌcÌ z·kon Ë. 151/2000 Sb., o telekomunikacÌch a o zmÏnÏ dalöÌch z·kon˘, ve znÏnÌ
pozdÏjöÌch p¯edpis˘. Jeho cÌlem je p¯edevöÌm
transpozice p¯edpis˘ novÈho evropskÈho pr·vnÌho r·mce v oboru elektronick˝ch komunikacÌ do
pr·vnÌho ¯·du »R. »T⁄ se aktivnÏ ˙Ëastnil celÈho
legislativnÌho procesu p¯ijÌm·nÌ tohoto n·vrhu
z·kona, a to od jeho faktickÈ p¯Ìpravy p¯es meziresortnÌ p¯ipomÌnkovÈ ¯ÌzenÌ aû po samotn˝ proces schvalov·nÌ z·konod·rn˝mi org·ny »R. »T⁄
sv˝mi vyj·d¯enÌmi, legislativnÌmi i pr·vnÌmi stanovisky, konkrÈtnÌmi n·vrhy na ˙pravu urËit˝ch ustanovenÌ, ale i ˙ËastÌ na jedn·nÌch ohlednÏ nejz·vaûnÏjöÌch problÈm˘ s tou-to pr·vnÌ ˙pravou spojen˝ch, poskytoval p¯edkladateli n·vrhu z·kona,
Ministerstvu informatiky »R, veökerou moûnou
souËinnost.
Protoûe se p¯ijetÌ n·vrhu tohoto z·kona
nepoda¯ilo do konce roku 2004 dokonËit, bude
»T⁄ v tÈto svÈ Ëinnosti d·le pokraËovat i v n·sledujÌcÌm roce. Podle poslednÌch p¯edpoklad˘ by
z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch mÏl nab˝t
˙Ëinnosti nejpozdÏji v pr˘bÏhu prvnÌ poloviny roku
2005.
Ve vÏci n·vrhu z·kona o elektronick˝ch
komunikacÌch nelze opomenout i dalöÌ legislativnÌ Ëinnost » T ⁄ , kter˝ v souvislosti s komplexnÌ
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p¯Ìpravou tÈto novÈ pr·vnÌ ˙pravy oboru elektronick˝ch komunikacÌ, p¯ipravil n·vrhy zatÌm 10 prov·dÏcÌch p¯edpis˘ k tomuto z·konu. Vöechny
tyto n·vrhy byly projedn·ny ve dvou kolech vnÏjöÌho p¯ipomÌnkovÈho ¯ÌzenÌ s odbornou i laickou
ve¯ejnostÌ. Po koneËnÈ ˙pravÏ pak budou tyto
n·vrhy v lednu 2005 p¯ed·ny Ministerstvu informatiky »R k dalöÌ realizaci legislativnÌho procesu.
Vzhledem k tomu, ûe k provedenÌ z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch je t¯eba p¯ijmout jeötÏ
dalöÌ pr·vnÌ p¯edpisy, bude » T ⁄ v tÈto svÈ legislativnÌ Ëinnosti rovnÏû pokraËovat i v roce 2005.
V souvislosti s ËinnostÌ » T ⁄ v r·mci vnÏjöÌ
legislativy je t¯eba uvÈst i uplatÚov·nÌ p¯ipomÌnek » T ⁄ v meziresortnÌm p¯ipomÌnkovÈm ¯ÌzenÌ
ve vÏci n·vrhu z·kona, kter˝m se mÏnÌ z·kon
Ë. 29/2000 Sb., o poötovnÌch sluûb·ch a o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘ (z·kon o poötovnÌch sluûb·ch, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, a nÏkterÈ
dalöÌ z·kony), nebo n·vrhu z·kona o ochranÏ
nÏkter˝ch sluûeb v oblasti rozhlasovÈho a televiznÌho vysÌl·nÌ a sluûeb informaËnÌ spoleËnosti,
kterÈ by podle sv˝ch z·mÏr˘ mÏly z·sadnÌm
zp˘sobem zas·hnout do p˘sobnosti » T ⁄ , zejmÈna pokud jde o rozöÌ¯enÌ jeho dosavadnÌ Ëinnosti i na oblasti dan˝mi pr·vnÌmi p¯edpisy upraven˝mi.
V neposlednÌ ¯adÏ nelze opomenout ani
pr·vnÌ Ëinnost » T ⁄ , kterou se aktivnÏ podÌlel na
p¯ÌpravÏ a tvorbÏ, vËetnÏ dohadovacÌch jedn·nÌ,
smluvnÌch dokument˘ s jednotliv˝mi dodavateli
v r·mci postupnÈ realizace projektu budov·nÌ
,,AutomatizovanÈho systÈmu monitorov·nÌ kmitoËtovÈho spektraî, kter˝ je nelegislativnÌm vl·dnÌm ˙kolem v gesci » T ⁄ .
Mezi dalöÌ z v˝znamn˝ch pr·vnÌch ˙kol˘
pat¯ilo i zajiöùov·nÌ zastupov·nÌ st·tu v soudnÌch
¯ÌzenÌch ve vÏcech napaden˝ch ˙kon˘ »T⁄ ohlednÏ cenovÈ regulace, univerz·lnÌ sluûby, ale i dalöÌch, nap¯Ìklad pracovnÏpr·vnÌch p¯Ìpad˘.
» T ⁄ r o v n Ï û vy¯izoval ¯adu û·dostÌ ve¯ejnosti i ostatnÌch spr·vnÌch ˙¯ad˘ o pod·v·nÌ
pr·vnÌch stanovisek a vyj·d¯enÌ spojen˝ch s problematikou z·kona o telekomunikacÌch nebo
s p˘sobnostÌ » T ⁄ . K tÈto Ëinnosti je pak moûno
p¯ipojit i poskytov·nÌ informacÌ podle z·kona
Ë. 106/1999 Sb., o svobodnÈm p¯Ìstupu k informacÌm, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘.
» T ⁄ se d·le zab˝val vy¯izov·nÌm stÌûnostÌ,
ozn·menÌ a podnÏt˘ v souladu s vyhl·ökou
Ë. 150/1958 ⁄.l., a intenzivnÏ spolupracoval
s Ve¯ejn˝m ochr·ncem pr·v p¯i ¯eöenÌ p¯Ìpad˘
t˝kajÌcÌch se proöet¯ov·nÌ Ëinnosti » T ⁄ tÌmto
org·nem.
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S t Ì ûn
nosti
V pr˘bÏhu roku 2004 bylo » T ⁄ doruËeno
celkem 7 pod·nÌ, kter· byla s p¯ihlÈdnutÌm k jejich
charakteru a obsahu posouzena jako stÌûnosti v souladu s vl·dnÌ vyhl·ökou Ë. 150/1958 ⁄.l., o vy¯izov·nÌ stÌûnostÌ, ozn·menÌ a podnÏt˘ pracujÌcÌch (d·le
jen ,,vyhl·ökaî). Obsahem tÏchto stÌûnostÌ byla kritika Ëinnosti » T ⁄ nebo pracovnÌch postup˘ zamÏstnanc˘ » T ⁄ v tom smÏru, zda se tito nedopouötÏjÌ
poruöov·nÌ platnÈho z·kona o telekomunikacÌch,
p¯ÌpadnÏ poukazujÌcÌ na z·sadnÌ poruöov·nÌ citovanÈho z·kona.
äet¯enÌm v jednotliv˝ch p¯Ìpadech bylo zjiötÏno, ûe 3 z uveden˝ch stÌûnostÌ jsou stÌûnostmi neopr·vnÏn˝mi a pouze 1 byla vyhodnocena jako stÌûnost opr·vnÏn·. Vy¯ÌzenÌ zb˝vajÌcÌch t¯Ì z uveden˝ch
stÌûnostÌ pak p¯eölo do obdobÌ roku 2005 vzhledem
k tomu, ûe zpracov·nÌ p¯ÌsluönÈ odpovÏdi si vyû·dalo podrobnÏjöÌ ovÏ¯ov·nÌ urËit˝ch skuteËnostÌ.
V porovn·nÌ s p¯edchozÌmi obdobÌmi lze tedy konstatovat, ûe v roce 2004 v˝raznÏ klesl jak poËet stÌûnostÌ uplatnÏn˝ch, tak i jejich opr·vnÏnost.
V p¯Ìpadech stÌûnostÌ vy¯Ìzen˝ch jako neopr·vnÏnÈ se ve dvou p¯Ìpadech jednalo o ˙dajnÏ
nespr·vnÈ jedn·nÌ zamÏstnanc˘ » T ⁄ , kterÈ vöak
nebylo prok·z·no. Na neËinnost » T ⁄ a pr˘tahy ve
spr·vnÌm ¯ÌzenÌ byla uplatnÏna jedna stÌûnost.
U stÌûnostÌ, vyhodnocen˝ch jako neopr·vnÏnÈ,
nebylo nutno p¯ijÌmat û·dn· opat¯enÌ k n·pravÏ.
Obsahem opr·vnÏnÈ stÌûnosti byla kritika
postupu zamÏstnance » T ⁄ ve spr·vnÌm ¯ÌzenÌ vedenÈm podle spr·vnÌho ¯·du, ohlednÏ nedodrûenÌ
stanoven˝ch po¯·dkov˝ch lh˘t. V danÈm p¯ÌpadÏ
bylo zjiötÏno, ûe z·vady ve spr·vnÌm ¯ÌzenÌ byly form·lnÌho charakteru, a vzhledem k tomu, ûe k z·vaûnÏjöÌmu poruöenÌ spr·vnÌho ¯·du ani z·kona
o telekomunikacÌch nedoölo, bylo danÈmu zamÏstnanci vysloveno pouze napomenutÌ.
KromÏ d˘slednÈho zabezpeËov·nÌ postup˘
p¯i vy¯izov·nÌ stÌûnostÌ v souladu s vyhl·ökou » T ⁄
prov·dÏl pr˘bÏûnÏ urËit· zp¯esnÏnÌ ve smyslu
spr·vnÈho evidov·nÌ p¯Ìsluön˝ch stÌûnostÌ v datab·zi ,,Evidence stÌûnostÌî, vËetnÏ dodrûov·nÌ z·sad pro
vedenÌ pr˘kaznÈho spisovÈho materi·lu o stÌûnostech, jakoû i peËlivÏ uskuteËÚoval pravidelnÈ rozbory vy¯Ìzen˝ch stÌûnostÌ souvisejÌcÌch s p˘sobnostÌ
» T ⁄ . D˘raz byl takÈ kladen na vËasnÈ a komplexnÌ
vy¯izov·nÌ uplatnÏn˝ch stÌûnostÌ. Lze konstatovat, ûe
na » T ⁄ byla ˙seku vy¯izov·nÌ stÌûnostÌ vÏnov·na
mimo¯·dn· a st·l· pozornost.
KromÏ vy¯izov·nÌ uveden˝ch stÌûnostÌ se » T ⁄
v roce 2004 nezab˝val posuzov·nÌm û·dnÈho podnÏtu, ani mu nebyla doruËena petice s n·vrhem na
¯eöenÌ konkrÈtnÌ situace.
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3.8

Výroční zpráva
Českého telekomunikačního úřadu
za rok 2004 o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

⁄¯ad zve¯ejÚuje tuto V˝roËnÌ zpr·vu o poskytov·nÌ informacÌ v roce 2004, kterou zpracoval
podle ß 18 z·kona Ë. 106/1999 Sb., o svobodnÈm
p¯Ìstupu k informacÌm, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘ (d·le jen ,,z·konî).

KonkrÈtnÏ tyto dotazy smÏ¯ovaly k objasnÏnÌ
postupu p¯i ˙pravÏ vstup˘ a zdroj˘ v˝poËtu
vstup˘ do modelu LRAIC, pouûit˝ch nebo
upraven˝ch ⁄¯adem, d·le zp¯ÌstupnÏnÌ ˙daj˘
poskytnut˝ch spoleËnostÌ »ESK› TELECOM,
a.s. za ˙Ëelem v˝poËtu ztr·ty z poskytov·nÌ
univerz·lnÌ sluûby za rok 2001 a 2002, zp˘sobu v˝poËtu cen za propojenÌ a za ukonËenÌ
vol·nÌ v mobilnÌch sÌtÌch dle p¯Ìsluön˝ch
cenov˝ch rozhodnutÌ (2 dotazy), ˙daj˘ o celkovÈm poËtu odhadovan˝ch minut telefonnÌho provozu realizovanÈho v r·mci sluûby CPS
v »eskÈ republice za mÏsÌc, pop¯. jin˝ Ëasov˝
˙daj, kter˝ byl pouûit ⁄¯adem p¯i v˝poËtu cen
CPS. RovnÏû byla poûadov·na informace
ohlednÏ metodiky v˝poËtu n·kladovÈ ceny
za pron·jem propojovacÌch okruh˘.

Z·kladnÌ informace o organizaËnÌ struktu¯e
a Ëinnosti ⁄¯adu jsou v souladu s ß 3 odst. 2 z·kona zp¯ÌstupnÏny pro öirokou ve¯ejnost v informaËnÌm kiosku, umÌstÏnÈm ve vstupnÌ hale sÌdla ⁄¯adu
a zve¯ejnÏny jak v publikaci ,,»esk˝ telekomunikaËnÌ
˙¯adî vyd·vanÈ ⁄¯adem, naposledy v prosinci
2004, tak na internetovÈ str·nce ⁄¯adu
(http://www.ctu.cz).
a)

P o Ë e t p o d a n ˝ c h û·· d o s t Ì o i n f o r m a c e

ó

V roce 2004 bylo na ⁄¯ad pod·no a evidov·no 12 pÌsemn˝ch (p¯ÌpadnÏ elektronicky
podan˝ch) û·dostÌ o informace, kterÈ se
t˝kaly jak oboru telekomunikacÌ, tak oboru
radiokomunikacÌ a ve dvou p¯Ìpadech bylo
p¯edmÏtem û·dosti poskytnutÌ informacÌ
o aktu·lnÌm poËtu zamÏstnanc˘ ⁄¯adu, vËetnÏ poËtu zamÏstnanc˘ se zmÏnÏnou pracovnÌ schopnostÌ a s tÏûk˝m zdravotnÌm postiûenÌm, jakoû i ˙daj˘ o zv˝öenÌ nebo snÌûenÌ
poËtu systematizovan˝ch mÌst s ohledem na
p¯ijetÌ z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch
a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejÌcÌch z·kon˘.

ó

ó

Dotazy oboru radiokomunikacÌ se t˝kaly vyuûitÌ kmitoËtu 89,0 MHz v lokalitÏ Praha ó
Vinohrady, mÌry vyuûÌv·nÌ kmitoËtovÈho
spektra p·sma 450 ó 470 MHz, informace
o postupu prov·dÏnÌ mÏ¯enÌ vyz·¯enÈho
v˝konu EIRP na za¯ÌzenÌch Wi-Fi (2,4 GHz)
a informace o postupu vy¯izov·nÌ û·dostÌ
o mezin·rodnÌ koordinaci kmitoËt˘ pro FM
VKV vysÌl·nÌ, kterÈ ⁄¯adu postupuje Rada pro
rozhlasovÈ a televiznÌ vysÌl·nÌ.
OstatnÌ dotazy se t˝kaly oboru telekomunikacÌ, resp. oblasti cen a cenovÈ regulace.

b)

PoËet podan˝ch odvol·nÌ proti rozhodnutÌ
V roce 2004 byla pod·na 2 odvol·nÌ proti
rozhodnutÌ o odmÌtnutÌ û·dosti o informace.

c)

O p i s p o d s t a t n ˝ c h Ë · s t Ì k a ûd
dÈho rozsudku
soudu
V roce 2004 soud nerozhodl û·dn˝ p¯Ìpad
nevyhovÏnÌ û·dosti o informace.

d)

V ˝ s l e d k y ¯ Ì z e n Ì o s a n k c Ì c h z a n e d o d r ûe
enÌ
z·kona
V roce 2004 ⁄¯ad neuplatnil û·dnÈ sankce,
protoûe nedoölo k poruöenÌ postup˘, stanoven˝ch z·konem.

e)

DalöÌ informace
V roce 2004 ⁄¯ad vybral a odvedl do st·tnÌho rozpoËtu celkem 2 869 KË. Uveden·
Ë·stka p¯edstavuje v˝öi ˙hrady n·klad˘ za
poskytnutÈ informace dle z·kona Ë. 106
/1999 Sb., o svobodnÈm p¯Ìstupu k informacÌm.
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PÌsemnÈ û·dosti o informace zahrnutÈ do
evidence roku 2004 byly vy¯Ìzeny v souladu se
z·konem a vnit¯nÌm p¯edpisem ⁄¯adu. é·dosti
o informace, uplatnÏnÈ telefonicky, ⁄¯ad neevidoval a s ohledem na jejich mnoûstvÌ a charakter je
operativnÏ vy¯Ìdil stejn˝m zp˘sobem. DvÏma
ûadatel˘m o poskytnutÌ informacÌ nebylo ⁄¯adem
v souladu s p¯Ìsluön˝m ustanovenÌm z·kona
Ë. 106/1999 Sb., o svobodnÈm p¯Ìstupu k infor-

macÌm, vyhovÏno a dva p¯Ìpady û·dostÌ nejsou
dosud ukonËeny z d˘vodu pod·nÌ odvol·nÌ proti
rozhodnutÌ o neposkytnutÌ informace.
P¯ehled vy¯Ìzen˝ch pÌsemn˝ch û·dostÌ o pod·nÌ informacÌ za rok 2004 v porovn·nÌ s p¯edchozÌmi obdobÌmi od roku 2000 je uveden v tabulce
a n·sledujÌcÌm grafu:

Poskytování informací podle zákona
è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu
k informacím za rok 2004
30

30
25
20
15
10
5

12

13

12
6
3
1

2

0

2

1

3

2

0

2

2000*
2001
2002
2003
2004

0
Poèet podaných Poèet rozhodnutí Poèet podaných
žádostí o
o nepodání
odvolání proti
poskytnutí
informace
rozhodnutí
informace
*) Do 30. 6. 2000 byl »T⁄ souË·stÌ Ministerstva dopravy a spoj˘ »R

Pozn·mka:
Tato v˝roËnÌ zpr·va byla zve¯ejnÏna dne 28. ˙nora 2005 zp˘sobem umoûÚujÌcÌm d·lkov˝ p¯Ìstup, tj. na internetovÈ str·nce ⁄¯adu (http://www.ctu.cz).

43

Zpr·va o Ëinnosti za rok 2004

3.9

Krizové řízení a bezpečnost

HlavnÌ ˙koly »eskÈho telekomunikaËnÌho
˙¯adu v uvedenÈ oblasti byly zamÏ¯eny na zajiötÏnÌ
telekomunikaËnÌ podpory org·n˘m st·tnÌ spr·vy
a samospr·vy, krizovÈho ¯ÌzenÌ, zasahujÌcÌm v˝konn˝m sbor˘m i ve¯ejnosti pro obdobÌ krizov˝ch
a mimo¯·dn˝ch situacÌ. Koordinace a plnÏnÌ ˙kol˘
byla zabezpeËov·na zejmÈna v oblastech civilnÌho
nouzovÈho pl·nov·nÌ, obrannÈho pl·nov·nÌ a hospod·¯sk˝ch opat¯enÌ pro krizovÈ stavy, se zamÏ¯enÌm na telekomunikace. DalöÌ ˙koly byly plnÏny
v oblasti ochrany utajovan˝ch skuteËnostÌ a rovnÏû
v r·mci mezin·rodnÌch aktivit p¯i jedn·nÌch V˝boru
pro pl·nov·nÌ civilnÌch komunikacÌ (CCPC-NATO).
V pr˘bÏhu roku 2004 byla u »T⁄ zajiöùov·na
ochrana utajovan˝ch skuteËnostÌ v souladu se z·konem Ë. 148/1998 Sb., o ochranÏ utajovan˝ch skuteËnostÌ, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, se zamÏ¯enÌm na person·lnÌ, administrativnÌ a objektovou
bezpeËnost. P¯Ìprava byla rovnÏû zamÏ¯ena na
tÈmatickou kontrolu k dodrûov·nÌ uvedenÈho z·kona, kterou u »T⁄ provedl v mÏsÌci ¯Ìjnu N·rodnÌ
bezpeËnostnÌ ˙¯ad.
UrËenÌ z·stupci »T⁄ pravidelnÏ zajiöùovali
st·lou dosaûitelnost Ëlena ⁄st¯ednÌho krizovÈho
öt·bu, vËetnÏ plnÏnÌ ˙kol˘ stanoven˝ch tÌmto öt·bem.
Z·stupci »T⁄ se v souladu s pl·nem ˙Ëastnili sch˘zÌ V˝boru pro obrannÈ pl·nov·nÌ a podÌleli
se na zpracov·nÌ a posuzov·nÌ koncepËnÌch dokument˘ p¯ipravovan˝ch pro jedn·nÌ BezpeËnostnÌ
rady st·tu a Vl·dy »R. ZejmÈna byli zapojeni do
Ëinnosti meziresortnÌ doËasnÈ odbornÈ pracovnÌ
skupiny urËenÈ ke zpracov·nÌ n·vrhu ,,Pl·nu operaËnÌ p¯Ìpravy st·tnÌho ˙zemÌî, jako souË·sti ,,Pl·nu
obrany st·tuî. V prvnÌ polovinÏ roku 2004 se urËenÌ z·stupci »T⁄ podÌleli na p¯ÌpravÏ, provedenÌ
a vyhodnocenÌ mezin·rodnÌho cviËenÌ NATO CMX2004 a cviËenÌ EU CME-2004.

»T⁄ byl prost¯ednictvÌm jmenovan˝ch
z·stupc˘ aktivnÏ zapojen do Ëinnosti V˝boru pro
pl·nov·nÌ civilnÌch komunikacÌ (CCPC-NATO), jeho
podv˝bor˘ a pracovnÌch skupin. Byla zabezpeËena
˙Ëast na pracovnÌch jedn·nÌch, semin·¯i a cviËenÌ,
jejichû p¯Ìnos spoËÌv· v zÌsk·v·nÌ informacÌ a podklad˘ pro zpracov·nÌ koncepËnÌch a legislativnÌch
dokument˘, ale i ve vz·jemnÈ mezin·rodnÌ spolupr·ci p¯i p¯ÌpravÏ a poskytov·nÌ pomoci za krizov˝ch situacÌ v oblasti telekomunikacÌ. ZÌskanÈ informace byly vyuûity p¯i p¯ÌpravÏ a formulov·nÌ novÈho z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch se zamÏ¯enÌm na obdobÌ po vyhl·öenÌ krizov˝ch stav˘.
V pr˘bÏhu roku se z·stupci »T⁄ podÌleli, v r·mci
meziresortnÌ pracovnÌ skupiny, na zpracov·nÌ n·vrhu na¯ÌzenÌ vl·dy k zajiötÏnÌ p¯ednostnÌch sluûeb
elektronick˝ch komunikacÌ za krizov˝ch stav˘
a n·sledn˝ch ˙kolech souvisejÌcÌch se zpracov·nÌm
n·rodnÌho a mezin·rodnÌho preferenËnÌho schÈmatu.
V pr˘bÏhu roku byla provedena t¯i jedn·nÌ
,,KrizovÈho öt·bu »T⁄î zamÏ¯en· zejmÈna na zpracov·nÌ, projedn·nÌ a schv·lenÌ ,,KrizovÈho pl·nu
»T⁄î a rovnÏû na zajiötÏnÌ cviËenÌ CMX a CME
2004.
UsnesenÌm vl·dy Ë. 180 z 26. ˙nora 2004
bylo uloûeno zajistit elektronickou distribuci dokument˘ EvropskÈ unie. V souladu s tÌmto usnesenÌm
byl u »T⁄ vybudov·n informaËnÌ systÈm EU
Extranet »T⁄ pro p¯Ìjem, zpracov·nÌ a odesÌl·nÌ
dokument˘ EU utajovanÈho i neutajovanÈho charakteru.
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4.

Zabezpečení činnosti ČTÚ

4.1

Ekonomické výsledky

VÏcnÈ problÈmy ve vztahu k rozpoËtu
V pr˘bÏhu roku 2004 ¯eöil »T⁄ nedostatek
prost¯edk˘ na platy zamÏstnanc˘ a na v˝platu
odstupnÈho z d˘vodu rozv·z·nÌ pracovnÌho pomÏru s n·rokem na jeho vyplacenÌ.
V 1. ËtvrtletÌ 2004 v d˘sledku zavedenÌ
16t¯ÌdnÌho platovÈho systÈmu s ˙ËinnostÌ od 1. 1.
2004 vyvstala nepokryt· pot¯eba prost¯edk˘ na
platy v celkovÈ v˝öi 6 300 tis. KË, z toho 3 300 tis.
KË p¯edpokl·dal »T⁄ pokr˝t ˙sporou vlivem nemocnosti a 3 000 tis. KË navrhoval pokr˝t z rezervnÌho
fondu. Ministerstvo financÌ »R (d·le jen MF) vyhovÏlo naöemu poûadavku a povolilo p¯ekroËenÌ tohoto z·vaznÈho ukazatele o 3 000 tis. KË s vyuûitÌm
z˘statku rezervnÌho fondu. Zv˝öenÌ v˝daj˘ na z·konnÈ pojistnÈ a p¯evod FKSP v celkovÈ v˝öi 1 110 tis.
KË pokryl »T⁄ v·z·nÌm rozpoËtov˝ch prost¯edk˘
urËen˝ch na n·kup konzultaËnÌch, poradensk˝ch
a pr·vnÌch sluûeb.
V souvislosti s plnÏnÌm ˙kol˘ vypl˝vajÌcÌch
z usnesenÌ vl·dy »R Ë. 808 ze dne 6. 8. 2003, kter˝m bylo »T⁄ uloûeno snÌûit systemizovan˝ poËet
zamÏstnanc˘ k 31. 12. 2004 o 10, doölo k 31. 12.
2004 k rozv·z·nÌ pracovnÌho pomÏru u 5 zamÏstnanc˘, kter˝m n·leûela v˝plata odstupnÈho.
Vzhledem k tomu, ûe poloûka ostatnÌ osobnÌ v˝daje
neobsahovala dostateËnou rezervu, ze kterÈ by
v˝plata odstupnÈho mohla b˝t realizov·na, poû·dal
»T⁄ dopisem MF o zv˝öenÌ ostatnÌch plateb za provedenou pr·ci na rok 2004 o 180 tis. KË. MF naöemu poûadavku vyhovÏlo s tÌm, ûe toto zv˝öenÌ bylo
pokryto ˙sporou na v˝dajÌch urËen˝ch na n·kup
sluûeb poöt.
Vzhledem ke schv·lenÌ v˝platy dalöÌho platu
ve ve¯ejn˝ch sluûb·ch a st·tnÌ spr·vÏ ve II. pololetÌ
2004 ve v˝öi 25 % (usnesenÌ vl·dy Ë. 1023 ze dne
20. ¯Ìjna 2004), zv˝öilo MF dopisem Ëj. 19/120
467/2004-191 ze dne 26. listopadu 2004 upraven˝ rozpoËet »T⁄ u z·vazn˝ch ukazatel˘ regulace

zamÏstnanosti vËetnÏ povinnÈho pojistnÈho a p¯evodu FKSP celkem o 2 076 tis. KË p¯evodem prost¯edk˘ z kapitoly Vöeobecn· pokladnÌ spr·va.
V n·vaznosti na dodateËnÈ p¯idÏlenÌ finanËnÌch prost¯edk˘ z EU na pokraËov·nÌ projektu Phare
CZ2002/000-282.04.01 ve v˝öi 2 400 tis. EUR na
rozöÌ¯enÌ projektu o Ë·st GASFSM II. se »T⁄ zav·zal
povinnou spolu˙Ëast na financov·nÌ odpovÌdajÌcÌ
Ë·stce 800 tis. EUR, coû p¯edstavuje p¯ibliûnÏ 25
000 tis. KË, ¯eöit p¯esunem rozpoËtov˝ch prost¯edk˘ v r·mci ukazatele v˝daje urËenÈ na financov·nÌ
program˘ reprodukce majetku z akce 228011A005
GASFSM E II. na akci 228011A001 Spolufinancov·nÌ Phare. P¯esun prost¯edk˘ nemÏl dopad na
zmÏnu schv·lenÈho rozpoËtu na rok 2004 u ukazatele v˝daje celkem ani u ukazatele kapit·lovÈ v˝daje a byl proveden se souhlasem MF.
Celkov· fakturovan· Ë·stka za spolu˙Ëast
v letech 2003 a 2004 dos·hla hodnoty 53 767
597,20 KË, coû p¯i pouûitÌ kurzu 30,523 KË/EUR
ËinÌ 1 761 543,70 EUR. Poûadovan· Ë·stka za spolu˙Ëast »T⁄ na financov·nÌ projektu Phare ve v˝öi
1 730 000 EUR byla tedy splnÏna.
»T⁄ mÏl v roce 2004 v registru ISPROFIN
zaregistrov·n jeden program s evidenËnÌm ËÌslem
228010 ó Rozvoj a obnova materi·lnÏ technickÈ
z·kladny »T⁄ s celkov˝m objemem v˝daj˘ 139
000 tis. KË. Z d˘vodu splnÏnÌ podmÌnek vstupu
nov˝ch zemÌ do EU (nelegislativnÌ ˙koly vl·dy
»R), vyplynula pro »T⁄ nutnost vybudovat systÈm
ASMKS. O v˝znamu tohoto systÈmu svÏdËÌ i to, ûe
na jeho realizaci byl poskytnut p¯ÌspÏvek z fondu
Phare. Schv·len˝ program 228010 byl proto rozöÌ¯en o podprogram 013 ó ASMKS, sest·vajÌcÌ
z celkem 21 akcÌ, p¯edstavujÌcÌch vybudov·nÌ
systÈmu ASMKS. Upraven· dokumentace programu byla v srpnu 2004 p¯edloûena k p¯eschv·lenÌ
na Ministerstvo informatiky »R (d·le jen MI) a MF.
MI zaslalo souhlasnÈ stanovisko, MF dopisem Ëj.
19/120614/2004-194 ze dne 7. 12. 2004 vyda-
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lo souhlas s mimo¯·dnou registracÌ 10 akcÌ financovan˝ch formou systÈmovÏ posuzovan˝ch v˝daj˘ a poû·dalo o dalöÌ dopracov·nÌ ˙prav schv·lenÈ dokumentace uvedenÈho programu. DvÏ akce
svou finanËnÌ n·roËnostÌ p¯evyöujÌ hodnotu 100
mil. KË, a proto dle vyhl·öky MF Ë. 40/2001 Sb.,
o ˙Ëasti st·tnÌho rozpoËtu na financov·nÌ program˘ reprodukce majetku, jsou tyto akce projektem
a z·roveÚ jsou financov·ny formou individu·lnÏ
posuzovan˝ch v˝daj˘. Takto financovanÈ akce
podlÈhajÌ specifickÈmu reûimu, kdy pro jednotlivÈ
kroky realizace je t¯eba souhlasu MF a kterÈ dopisem Ëj. 19/119669/2004-194 souhlas o ˙Ëasti
st·tnÌho rozpoËtu na financov·nÌ tÏchto akcÌ formou individu·lnÏ posuzovan˝ch v˝daj˘ st·tnÌho
rozpoËtu vydalo. »T⁄ proto poû·dal »eskou
n·rodnÌ banku o otev¯enÌ dvou ˙Ët˘ s p¯edËÌslÌm
908 a 10903, z nichû byla realizace tÏchto akcÌ
financov·na.

v·nÌ kapacity vöech p¯enosov˝ch sÌtÌ, kdy doch·zÌ
k nahrazov·nÌ ˙zkop·smov˝ch spoj˘ öirokop·smov˝mi, rozöi¯ov·nÌ pevn˝ch p¯Ìstupov˝ch sÌtÌ (FWA),
kterÈ slouûÌ pro p¯ipojenÌ k Internetu (vyuûitÌ tÏchto
sÌtÌ zejmÈna v p·smu 3,5 GHz). SouËasnÏ se zvyöujÌcÌm se objemem p¯en·öen˝ch dat doch·zÌ k navyöov·nÌ p¯enosovÈ kapacity ostatnÌch spoj˘, zah·jenÌ
vyuûÌv·nÌ nov˝ch kmitoËtov˝ch p·sem a nov˝ch
p¯enosov˝ch systÈm˘.
PlnÏnÌ p¯Ìjm˘ za p¯idÏlen· ËÌsla ovlivÚuje p¯edevöÌm zv˝öenÌ celkovÈho poËtu p¯idÏlen˝ch ËÌsel.
Podle rozpoËtovÈ skladby je:
ó

99,93 % vöech p¯Ìjm˘ za˙Ëtov·no na poloûce 2111 ó P¯Ìjmy z poskytov·nÌ sluûeb,

ó

0,07 % p¯ipad· na ostatnÌ poloûky, kterÈ majÌ
p¯ev·ûnÏ charakter nahodil˝ch p¯Ìjm˘.

Dosud nebylo do¯eöeno zÌsk·nÌ vyööÌch
finanËnÌch prost¯edk˘, kterÈ si tento projekt v letech
2006 aû 2007, p¯ÌpadnÏ 2008, vyû·d·.

Jedn· se zejmÈna o p¯Ìjmy z:
ó

pron·jmu ostatnÌch nemovitostÌ (nebytovÈho
prostoru spr·vci budovy v SokolovskÈ ulici),

ó

˙rok˘ z bankovnÌch ˙Ët˘,

ó

prodeje drobnÈho dlouhodobÈho majetku
(nepot¯ebn˝ vy¯azen˝ majetek),

ó

p¯ijat˝ch nekapit·lov˝ch p¯ÌspÏvk˘ a n·hrad
(n·hrady od fyzick˝ch osob za jimi zp˘sobenÈ
ökody, dobropisy k v˝daj˘m z minul˝ch let),

ó

ostatnÌch nedaÚov˝ch p¯Ìjm˘ jinde neza¯azen˝ch (˙ËastnickÈ poplatky p¯i v˝bÏrov˝ch
¯ÌzenÌch, poplatky za poskytnutÈ informace
podle z·kona Ë. 106/1999 Sb., o svobodnÈm p¯Ìstupu k informacÌm, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘),

ó

ostatnÌch p¯Ìjm˘ z prodeje dlouhodobÈho majetku (rovnÏû nepot¯ebn˝ vy¯azen˝ majetek),

ó

p¯evod˘ z ostatnÌch vlastnÌch fond˘ (z˘statek
depozitnÌho ˙Ëtu a p¯evod z rezervnÌho
fondu).

HodnocenÌ plnÏnÌ ukazatel˘ kapitoly
P¯ehled o plnÏnÌ souhrnn˝ch ukazatel˘, jednotn˝ch dÌlËÌch a specifick˝ch dÌlËÌch ukazatel˘ je
uveden v tabulce Ë. 13. Schv·len˝ rozpoËet byl
u ukazatele nedaÚovÈ p¯Ìjmy splnÏn za rok 2004 na
113,02 %, tj. p¯ekroËenÌ o 679 616 tis. KË.
Upraven˝ rozpoËet vËetnÏ povolenÈho p¯ekroËenÌ
ukazatele v˝daje celkem byl za rok 2004 Ëerp·n na
100,45 %, tj. p¯ekroËenÌ o 2 092 tis. KË. DosaûenÈ
rozpoËtovÈ p¯Ìjmy vysoce p¯evyöujÌ vyËerpanÈ v˝daje, a to o 5 428 105 tis. KË.
K jednotliv˝m ukazatel˘m p¯ehledu d·le uv·dÌme:

4.1.1

Příjmy celkem

CelkovÈ p¯Ìjmy realizovanÈ v pr˘bÏhu roku
2004 obsahujÌ 2 spl·tky (k 14. 4. 2004 a 14. 8.
2004) za udÏlenÈ licence UMTS od mobilnÌch
oper·tor˘ v celkovÈ v˝öi 4 856 400 tis. KË. Po
odeËtenÌ tÈto Ë·stky z celkovÏ dosaûen˝ch rozpoËtov˝ch p¯Ìjm˘ p¯ipad· na ostatnÌ druhy poplatk˘ Ë·stka 1 043 216 tis. KË, z toho 918 903 tis. KË
(88,08 %) vypl˝v· ze spr·vy kmitoËtovÈho
spektra, 119 823 tis. KË (11,48 %) z poplatk˘ za
p¯idÏlen· ËÌsla a zb˝vajÌcÌ Ë·st ve v˝öi 4 490 tis.
KË (0,43 %) na ostatnÌ p¯Ìjmy.
DosaûenÈ rozpoËtovÈ p¯Ìjmy jsou v porovn·nÌ se skuteËnostÌ m. r. vyööÌ celkem o 4 794 554 tis.
KË.
P¯ÌznivÈ plnÏnÌ rozpoËtov˝ch p¯Ìjm˘ za spr·vu
kmitoËtovÈho spektra ovlivÚuje p¯edevöÌm rozöi¯o-

P¯ehled p¯Ìjm˘ za rok 2004 je uveden v tabulce Ë. 14.

4.1.2

Výdaje celkem

CelkovÈ v˝daje byly za rok 2004 Ëerp·ny
(vËetnÏ p¯evodu ˙spory do rezervnÌho fondu) ve
v˝öi 471 511 tis. KË, tj. na 100,45 % upravenÈho
rozpoËtu vËetnÏ povolenÈho p¯ekroËenÌ. Z tÈto Ë·stky p¯ipad· 340 563 tis. KË, tj. Ëerp·nÌ na 100,63 %
na bÏûnÈ v˝daje a 130 948 tis. KË, tj. Ëerp·nÌ na
99,96 % na kapit·lovÈ v˝daje.
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V porovn·nÌ se skuteËnostÌ minulÈho roku
jsou v˝daje celkem Ëerp·ny o 11,54 % vÌce,
z toho bÏûnÈ v˝daje o 13,23 % a kapit·lovÈ v˝daje o 0,04 %.
»T⁄ p¯evedl do rezervnÌho fondu ˙sporu
v˝daj˘ za rok 2004 v celkovÈ v˝öi 64 507 tis. KË,
tj. 13, 65 % z celkov˝ch v˝daj˘ upravenÈho rozpoËtu na rok 2004 (vËetnÏ povolenÈho p¯ekroËenÌ).
NejvÏtöÌ Ë·st uspo¯en˝ch prost¯edk˘ vykazuje »T⁄ na
v˝dajÌch urËen˝ch na uvolnÏnÌ 12. televiznÌho kan·lu
ve prospÏch zavedenÌ digit·lnÌho vysÌl·nÌ rozhlasu,
kterÈ hradÌ st·t prost¯ednictvÌm »T⁄ provozovateli
vysÌlacÌch r·diov˝ch za¯ÌzenÌ podle ß 60 odst.
3 z·kona Ë. 151/2000 Sb., o telekomunikacÌch
a o zmÏnÏ dalöÌch z·kon˘. P¯evod ˙spory do rezervnÌho fondu neobsahuje p¯evod uspo¯en˝ch
prost¯edk˘ na platy zamÏstnanc˘ a ostatnÌ platby za provedenou pr·ci ani neobsahuje p¯evod
prost¯edk˘ na z·konnÈ pojistnÈ. Z prost¯edk˘ na
platy z˘stalo nedoËerp·no 1 535 KË, z prost¯edk˘ na z·konnÈ pojistnÈ 50 924 KË. Z celkovÈ
˙spory p¯ipad·:
ó

63 367 tis. KË, tj. 98,23 % na ostatnÌ bÏûnÈ
v˝daje,

ó

220 tis. KË, tj. 0,34 % na neinvestiËnÌ transfery mezin·rodnÌm organizacÌm,

ó

920 tis. KË, tj. 1,42 % na v˝daje na financov·nÌ reprodukce majetku (z toho 700 tis. KË
p¯ipad· na bÏûnÈ v˝daje a 220 tis. KË na
kapit·lovÈ v˝daje).

ó

15,90 % na n·kup sluûeb,

ó

3,65 % na n·kup materi·lu,

ó

2,56 % na ostatnÌ n·kupy vËetnÏ oprav a ˙drûby,

ó

1,62 % na n·kup vody, paliv a energie,

ó

18,46 % na ostatnÌ v˝dajovÈ poloûky vËetnÏ
p¯evodu ˙spory do rezervnÌho fondu.
Z v˝daj˘ realizovan˝ch na ß 2491 p¯ipad·:

ó

65,33 % na ostatnÌ n·kupy p¯edevöÌm zahraniËnÌ cestovnÈ,

ó

11,24 % na neinvestiËnÌ transfery mezin·rodnÌm organizacÌm,

ó

0,84 % na n·kup materi·lu (knihy, uËebnÌ
pom˘cky),

ó

0,26 % na n·kup sluûeb,

ó

22,31 % na ostatnÌ v˝dajovÈ poloûky vËetnÏ
p¯evodu ˙spory do rezervnÌho fondu.
Z v˝daj˘ realizovan˝ch na ß 2549 p¯ipad·:

ó

74,65 % na n·kup sluûeb ó ¯eöenÌ speci·lnÌch a sloûit˝ch ˙kol˘, nezbytn˝ch pro kvalitnÌ v˝kon st·tnÌ spr·vy v oblasti telekomunikacÌch zad·van˝ch vnÏ »T⁄,

ó

25,34 % p¯ipad· na p¯evod ˙spory do
rezervnÌho fondu.

BÏ ûn
nÈ v˝daje
BÏûnÈ v˝daje za rok 2004 byly podle rozpoËtovÈ skladby dÏleny na:
ó

Z ß 5273 byly realizov·ny nÏkterÈ v˝daje
materi·lnÌ povahy spojenÈ s ËinnostÌ pracoviötÏ krizovÈho öt·bu »T⁄. Podrobn˝ p¯ehled o Ëerp·nÌ
bÏûn˝ch v˝daj˘ je uveden v tabulce Ë. 15.

ß 2461 ó »innost ˙st¯ednÌch org·n˘ st·tnÌ
spr·vy ve spojÌch, kde bylo rozpoËtov·no
91,36 % veöker˝ch bÏûn˝ch v˝daj˘,

Kapit·lovÈ v˝daje

ó

ß 2491 ó Mezin·rodnÌ spolupr·ce ve spojÌch, kde byly rozpoËtov·ny v˝daje ve v˝öi
4,17 %,

Kapit·lovÈ v˝daje byly za rok 2004 Ëerp·ny
vËetnÏ p¯evodu ˙spory do rezervnÌho fondu na
99,96 %. Podle rozpoËtovÈ skladby bylo:

ó

ß 2549 ó VöeobecnÈ hospod·¯skÈ sluûby
jinde neza¯azenÈ, na kterÈ p¯ipad· 4,43 %
tÏchto v˝daj˘ a novÏ za¯azenÈ,

ó

36,82 % pouûito na poloûku budovy, haly
a stavby,

ó

29,11 % na programovÈ vybavenÌ,

ó

ß 5273 ó OstatnÌ spr·va v oblasti krizovÈho
¯ÌzenÌ, kde bylo rozpoËtov·no 0,02 % veöker˝ch v˝daj˘.

ó

14,36 % na ostatnÌ n·kup dlouhodobÈho
nehmotnÈho majetku,

Z v˝daj˘ realizovan˝ch na ß 2461 p¯ipad·:

ó

11,81 % na stroje, p¯Ìstroje a za¯ÌzenÌ,

57,81 % na v˝daje na platy a ostatnÌ platby za
provedenou pr·ci vËetnÏ povinnÈho pojistnÈho
hrazenÈho zamÏstnavatelem a p¯evod FKSP,

ó

5,88 % na v˝poËetnÌ techniku,

ó

1,82 % na dopravnÌ prost¯edky.

ó
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Podrobn˝ p¯ehled o Ëerp·nÌ kapit·lov˝ch
v˝daj˘ je uveden v tabulce Ë. 16 a v Ë·sti V˝daje na
financov·nÌ program˘ reprodukce majetku.

kapit·lov˝ch v˝daj˘ a 8 000 tis. KË bylo urËeno na
˙hradu bÏûn˝ch v˝daj˘ veden˝ch v ISPROFIN.

Kapit·lovÈ v˝daje vedenÈ v ISPROFIN
Platy zamÏstnanc˘ a ostatnÌ platby
za provedenou pr·ci
»T⁄ vyuûil moûnosti danÈ MF (povolenÈ
p¯ekroËenÌ o 3 000 tis. KË) a Ëerpal prost¯edky na
platy zamÏstnanc˘ a ostatnÌ platby za provedenou
pr·ci za rok 2004 na 102,33 % upravenÈho rozpoËtu. Zb˝vajÌcÌ rozpoËtovÈ prost¯edky na v˝platu
vy˙Ëtov·nÌ mezd za prosinec 2004 byly p¯evedeny na depozitnÌ ˙Ëet do v˝öe upravenÈho rozpoËtu vËetnÏ schv·lenÈho p¯ekroËenÌ, tj. do v˝öe
131 513 tis. KË. Na depozitnÌm ˙Ëtu z˘stalo
nedoËerp·no pouh˝ch 1 535,- KË, kterÈ byly p¯evedeny podle pokynu MF do p¯Ìjm˘ »T⁄ na rok
2005 ve v˝platnÌm termÌnu, tj. ke dni 14. 1.
2005.

PovinnÈ pojistnÈ placenÈ zamÏstnavatelem
Tato v˝dajov· poloûka je Ëerp·na v z·vislosti
na v˝öi vyplacen˝ch prost¯edk˘ na platy zamÏstnanc˘ a ostatnÌ platby za provedenou pr·ci. V n·vaznosti na povolenÈ p¯ekroËenÌ prost¯edk˘ na platy
zamÏstnanc˘ byl upraven˝ rozpoËet na povinnÈ
pojistnÈ placenÌÈ zamÏstnavatelem Ëerp·n na
102,34 %, tj. p¯ekroËenÌ o 1 050 tis. KË, kterÈ bylo
kryto v·z·nÌm stejnÈ Ë·stky na ostatnÌch bÏûn˝ch
v˝dajÌch.
Na depozitnÌ ˙Ëet byla p¯evedena na odvod z·konnÈho pojistnÈho za mÏsÌc prosinec
2004 zb˝vajÌcÌ Ë·stka vËetnÏ povolenÈho p¯ekroËenÌ a po vy˙Ëtov·nÌ plat˘ za prosinec 2004
z˘stalo nedoËerp·no 50 924 KË, kterÈ byly p¯evedeny ve v˝platnÌm termÌnu 14. 1. 2005 do p¯Ìjm˘ »T⁄ na rok 2005.

P¯evod Fondu kulturnÌch a soci·lnÌch pot¯eb
Za rok 2004 byl do FKSP p¯eveden p¯ÌdÏl
odpovÌdajÌcÌ 2 % objemu prost¯edk˘ z˙Ëtovan˝ch
na platy zamÏstnanc˘ za rok 2004, a to ve v˝öi
2 608 tis. KË. TakÈ u tohoto ukazatele bylo povolenÈ p¯ekroËenÌ o 60 tis. KË kryto v·z·nÌm stejnÈ Ë·stky v ostatnÌch bÏûn˝ch v˝dajÌch.

V pr˘bÏhu roku 2004 byla v oblasti kapit·lov˝ch v˝daj˘ provedena 3 rozpoËtov· opat¯enÌ, p¯i
kter˝ch doölo k p¯esunu rozpoËtov˝ch prost¯edk˘
mezi jednotliv˝mi akcemi programu, respektive
mezi jednotliv˝mi v˝dajov˝mi poloûkami, bez dopadu na jejich celkov˝ objem.
V souvislosti s dodateËn˝m p¯idÏlenÌm
finanËnÌch prost¯edk˘ EU od CZP p¯i MF ve v˝öi
2,4 mil. EUR v roce 2004 doölo ke zv˝öenÌ specifickÈho dÌlËÌho ukazatele ,,V˝daje ze st·tnÌho
rozpoËtu na financov·nÌ spoleËn˝ch program˘
EU a »R celkem a v tom: Phareî o 25 000 tis.
KË, tj. z 15 000 tis. KË na 40 000 tis. KË. PrvnÌ
Ë·st spolufinancov·nÌ ve v˝öi 15 000 tis. KË byla
rozpoËtov·na na poloûce 6121 ó Budovy, haly
a stavby a novÏ za¯azen· Ë·st ve v˝öi 25 000 tis.
KË b y l a r o z p o Ë t o v · n a n a p o l o û c e 6 1 2 2 ó
Stroje, p¯Ìstroje a za¯ÌzenÌ. SkuteËnÈ Ëerp·nÌ
tÏchto poloûek ovlivnily jednak zmÏny v dod·vk·ch z prost¯edk˘ Phare a na druhÈ stranÏ oËek·vanÈ Ëerp·nÌ podle uzav¯en˝ch smluv s dodavatelem ó vÌtÏzem v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ na realizaci ASMKS formou systÈmovÈ integrace. Celkov·
fakturovan· Ë·stka za spolu˙Ëast v letech 2003
a 2004 dos·hla hodnoty 53 767 597,20 KË, coû p¯i
pouûitÌ kurzu 30,523 KË/EUR ËinÌ 1 761 543,70 EUR.
Poûadovan· Ë·stka na spolu˙Ëast »T⁄ na projektu
Phare ve v˝öi 1 730 000 EUR byla tedy splnÏna.
D·le byla v roce 2004 pl·nov·na obmÏna
mÏ¯icÌho vozidla Peugeot Boxer u KMS Brno ve
v˝öi cca 1 206 tis. KË a v r·mci projektu ASMKS
n·kup dopravnÌch prost¯edk˘ v celkovÈ v˝öi 2 400
tis. KË. Z d˘vodu nutnosti sjednocenÌ vozovÈho
parku a v n·vaznosti na z·mÏr n·kupu vozidel zn.
Mercedes pro projekt ASMKS nedoölo k Ëerp·nÌ
tÏchto poloûek z d˘vodu dlouh˝ch dodacÌch lh˘t.
Uspo¯enÈ resp. neËerpanÈ prost¯edky byly pouûity na posÌlenÌ ostatnÌch analytick˝ch poloûek.
K 31. 12. 2004 byly kapit·lovÈ v˝daje vËetnÏ p¯evodu ˙spory do rezervnÌho fondu ve v˝öi
220 tis. KË Ëerp·ny na 99,96 % celkovÈho roËnÌho objemu.

BÏ ûn
nÈ v˝daje vedenÈ v ISPROFIN
V˝daje na financov·nÌ program˘
reprodukce majetku
»T⁄ mÏl v roce 2004 v registru ISPROFIN
zaregistrov·n jeden program s evidenËnÌm ËÌslem
228 010 ó Rozvoj a obnova materi·lnÏ technickÈ
z·kladny »T⁄ s celkov˝m objemem v˝daj˘
139 000 tis. KË. Z tÈto Ë·stky bylo 131 000 tis. KË

Od roku 2003 rozpoËtuje »T⁄ podle pokynu MF Ë·st bÏûn˝ch v˝daj˘ urËen˝ch p¯edevöÌm
na n·kup spot¯ebnÌho materi·lu pro prost¯edky
informaËnÌch a komunikaËnÌch technologiÌ (d·le
jen ,,ICTî) v programov˝ch v˝dajÌch registrovan˝ch v ISPROFIN. Pro rok 2004 to byly v˝daje ve
v˝öi 8 000 tis. KË a byly Ëerp·ny vËetnÏ p¯evodu
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˙spory do rezervnÌho fondu ve v˝öi 700 tis. KË
na 99,60 %.

NeinvestiËnÌ transfery
mezin·rodnÌm organizacÌm
Tato v˝dajov· poloûka vËetnÏ p¯evodu
˙spory do rezervnÌho fondu byla Ëerp·na na
99,61 %.
Za rok 2004 byl uhrazen Ëlensk˝ p¯ÌspÏvek
mezin·rodnÌ nevl·dnÌ organizaci ETO ó Evropsk˝
telekomunikaËnÌ ˙¯ad v celkovÈ v˝öi 96,55 tis. KË
a ETSI ó Evropsk˝ ˙¯ad pro telekomunikaËnÌ
normy ve v˝öi 1 476,25 tis. KË, kter˝ je v porovn·nÌ se skuteËnostÌ roku 2003 vyööÌ o 414,13 tis.
KË. Zv˝öenÌ ËlenskÈho p¯ÌspÏvku pro rok 2004 se
odvozuje od v˝öe HDP. »R byla pro rok 2004
za¯azena do 6. p¯ÌspÏvkovÈ t¯Ìdy, kterÈ odpovÌd·
13 platebnÌch jednotek, tj. 46 560 EUR.

V˝daje ze st·tnÌho rozpoËtu na financov·nÌ
spoleËn˝ch program˘ EU a »R
»T⁄ se podÌlel v roce 2004 na spolufinancov·nÌ projektu PHARE 2002 evidovanÈho pod
Ë. CZ2002/000-282.04.01 ZavedenÌ a management glob·lnÌho automatizovanÈho systÈmu pro
monitorov·nÌ kmitoËtovÈho spektra (GASFSM)
ve v˝öi 15 000 tis. KË kapit·lov˝ch v˝daj˘.
V n·vaznosti na dodateËnÈ p¯idÏlenÌ
finanËnÌch prost¯edk˘ z EU na pokraËov·nÌ projektu Phare CZ2002/000-282.04.01 ve v˝öi
2 400 tis. EUR na rozöÌ¯enÌ projektu o Ë·st
GASFSM II. byl »T⁄ povinen spolufinancovat rozöÌ¯enÌ projektu Ë·stkou 800 tis. EUR, coû p¯edstavuje p¯ibliûnÏ 25 000 tis. KË. MF povolilo
nav˝öenÌ tohoto specifickÈho dÌlËÌho ukazatele
o 25 000 tis. KË p¯esunem prost¯edk˘ v r·mci
ukazatele v˝daje urËenÈ na financov·nÌ program˘ reprodukce majetku (program 228 010)
z akce 228011A005 GASFSM E II. na akci 228
011A001 Spolufinancov·nÌ Phare. P¯esun prost¯edk˘ nemÏl dopad na zmÏnu schv·lenÈho
rozpoËtu na rok 2004 u ukazatele v˝daje celkem
ani u ukazatele kapit·lovÈ v˝daje.
Celkov· fakturovan· Ë·stka za spolu˙Ëast
v letech 2003 a 2004 dos·hla hodnoty 53 767
597,20 KË, coû p¯i pouûitÌ kurzu 30,523 KË/EUR
ËinÌ 1 761 543,70 EUR. Poûadovan· Ë·stka za
spolu˙Ëast »T⁄ na financov·nÌ projektu Phare ve
v˝öi 1 730 000 EUR byla tedy splnÏna.
RozpoËtovÈ prost¯edky byly za rok 2004 Ëerp·ny na 97,00% upravenÈho rozpoËtu a byly pouûity zejmÈna na po¯ÌzenÌ technologick˝ch kontejner˘, komponent˘ a SW vybavenÌ pro mobilnÌ stanice,
na realizaci stavby a mont·ûnÌch pracÌ na stacion·r-
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nÌ stanici, d·le na v˝bÏr vhodn˝ch stanoviöù pro
novÏ budovanÈ monitorovacÌ stanice vËetnÏ jejich
zasÌùov·nÌ. Byly provedeny stavebnÌ ˙pravy a mont·û technologiÌ na st·vajÌcÌch stanoviötÌch a d·le byly
po¯Ìzeny materi·ly majÌcÌ charakter studiÌ.

4.1.3

Správní poplatky
ve správním řízení

Za rok 2004 bylo vybr·no na spr·vnÌch
poplatcÌch celkem 40 643,25 tis. KË a 23 381,14
tis. KË za pokuty ve spr·vnÌm ¯ÌzenÌ.

4.1.4

Rezervní fond

Stav rezervnÌho fondu Ëinil k 1. 1. 2004
3 780 tis. KË, za rok 2004 byla p¯evedena ˙spora
ve v˝öi 64 507 tis. KË, za rok 2004 p¯evedeno
z rezervnÌho fondu do p¯Ìjm˘ se souhlasem MF
3 000 tis. KË jako kompenzace povolenÈho p¯ekroËenÌ prost¯edk˘ na platy zamÏstnanc˘ v roce 2004.
Stav rezervnÌho fondu k 31. 12. 2004 ËinÌ 65 287
tis. KË.

49

Zpr·va o Ëinnosti za rok 2004

4.2

Oblast lidských zdrojů

V pr˘bÏhu roku 2004 nastoupilo do »eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu 46 zamÏstnanc˘,
7 zamÏstnankyÚ odeölo na mate¯skou dovolenou, pracovnÌ pomÏr ukonËilo 45 zamÏstnanc˘,
z toho 9 zamÏstnanc˘ rozv·zalo pracovnÌ pomÏr
z d˘vodu odchodu do starobnÌho nebo invalidnÌho d˘chodu, 6 zamÏstnanc˘ ukonËilo pracovnÌ

pomÏr podle ß 46 odst. 1 pÌsm. c) z·konÌku
pr·ce.
K 31. prosinci 2004 byl evidenËnÌ stav
zamÏstnanc˘ 472, pr˘mÏrn˝ p¯epoËten˝ stav byl
470 zamÏstnanc˘.

Ukazatel / ObdobÌ

2002

2003

2004

Systemizovan˝ poËet zamÏstnanc˘

486

486

476

Pr˘mÏrn˝ p¯epoËten˝ poËet zamÏstnanc˘

474

477

470

PoËet novÏ p¯ijat˝ch zamÏstnanc˘

56

54

46

PoËet ukonËen˝ch pracovnÌch pomÏr˘

55

53

45

PoËet zamÏstnanc˘ v poproduktivnÌm vÏku k 31. 12.

52

60

58

ó z toho ûeny:

31

32

36

Za ˙Ëelem informovanosti a spolupr·ce se
z·stupci spr·vnÌch ˙¯ad˘ p¯i implementaci sluûebnÌho z·kona se z˙ËastÚovali i v roce 2004
vybranÌ zamÏstnanci »T⁄ jedn·nÌ v pracovnÌch
skupin·ch vytvo¯en˝ch p¯i ⁄¯adu vl·dy »R a podÌleli se na p¯ÌpravÏ materi·l˘ v oblasti organizace,
personalistiky a vzdÏl·v·nÌ zamÏstnanc˘ ve
spr·vnÌch ˙¯adech.
Ze strany »T⁄ byli do ProjektovÈho t˝mu
pro reformu ˙st¯ednÌ st·tnÌ spr·vy jmenov·ni dva
z·stupci.
V souladu se z·mÏry N·rodnÌho pl·nu
zamÏstnanosti je v gesci MPSV budov·n od listopadu 2004 Integrovan˝ systÈm typov˝ch pozic
(ISTP). SystÈm p¯edstavuje nov˝ n·stroj, kter˝ m·
˙ËinnÏ p˘sobit p¯i zprost¯edkov·nÌ a poradenstvÌ
na trhu pr·ce. Do pracovnÌho t˝mu, kter˝ se bude
zab˝vat tvorbou konkrÈtnÌch pozic ve st·tnÌ spr·vÏ, byl ze strany »T⁄ jmenov·n z·stupce.
UsnesenÌm vl·dy Ë. 808/2003 k redukci
poËtu systemizovan˝ch mÌst v ˙st¯ednÌch org·nech st·tnÌ spr·vy a jimi ¯Ìzen˝ch Ëi financovan˝ch organizacÌch bylo rozhodnuto v p¯ÌpadÏ »T⁄
pro lÈta 2004ó2006 o redukci poËtu systemizovan˝ch mÌst o 6,17 %, tj. celkem o 30 systemizovan˝ch mÌst. P¯estoûe byl v dopisech p¯edse-

dovi vl·dy, ministru informatiky i ministru financÌ
vyj·d¯en z·sadnÌ nesouhlas s tÌmto rozhodnutÌm
z d˘vodu ohroûenÌ kvalitnÌho plnÏnÌ ˙kol˘ svÏ¯en˝ch »T⁄, bylo nutno p¯istoupit i v z·vÏru roku
2004 k redukci poËtu systemizovan˝ch mÌst.
V souladu s usnesenÌm vl·dy Ë. 808 ze dne
6. srpna 2003 k redukci poËtu systemizovan˝ch
mÌst v ˙st¯ednÌch org·nech st·tnÌ spr·vy a jimi
¯Ìzen˝ch Ëi financovan˝ch organizacÌch bylo
s ˙ËinnostÌ od 1. ledna 2005 RozhodnutÌm p¯edsedy »T⁄ Ë. 5/2004, o organizaËnÌch zmÏn·ch
a vyd·nÌ novÈ systemizace, zruöeno 10 systemizovan˝ch mÌst. D˘sledkem tÈto organizaËnÌ
zmÏny vznikla nadbyteËnost 6 zamÏstnanc˘
podle ß 46 odst. 1 pÌsm. c) z·konÌku pr·ce, kter˝m n·leûela v˝plata odstupnÈho ve v˝öi dvojn·sobku pr˘mÏrnÈho v˝dÏlku.
RozhodnutÌm p¯edsedy »T⁄ Ë. 4/2004
o organizaËnÌch zmÏn·ch, vyd·nÌ dodatku k organizaËnÌmu ¯·du a o vyd·nÌ novÈ systemizace byl
s ˙ËinnostÌ od 1. srpna 2004 zruöen odbor certifikace a s ˙ËinnostÌ od 1. ¯Ìjna 2004 bylo zruöeno pracoviötÏ Znojmo odboru pro jihomoravskou
oblast.
Na z·kladÏ usnesenÌ vl·dy ze dne 23. Ëervna 2003 Ë. 624, o RozpoËtovÈm v˝hledu 2003 ó
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2006: Koncepce reformy ve¯ejn˝ch rozpoËt˘,
bylo uloûeno vöem vedoucÌm ˙st¯ednÌch org·n˘
st·tnÌ spr·vy, vËetnÏ »T⁄, provÈst podle schv·len˝ch pravidel person·lnÌ a organizaËnÌ audit s cÌli
racionalizovat organizaËnÌ strukturu a optimalizovat poËet funkËnÌch mÌst. Souhrnn· informace
o v˝sledcÌch auditu byla zpracov·na Gener·lnÌm
¯editelstvÌm st·tnÌ sluûby a p¯edloûena vl·dÏ. »T⁄
se ¯Ìdil doporuËenÌmi vypl˝vajÌcÌmi z person·lnÌho auditu. ZamÏ¯oval svoji politiku tak, aby byly
odstranÏny neû·doucÌ disproporce v pokrytÌ v˝konu p¯Ìsluön˝ch ËinnostÌ zamÏstnanci s pot¯ebn˝mi kvalifikaËnÌmi p¯edpoklady. ProbÌhal proces
racionalizace organizaËnÌ struktury, ruöenÌ nadbyteËn˝ch organizaËnÌch ˙tvar˘ a odlouËen˝ch pracoviöù.
S ˙ËinnostÌ od 1. ledna 2004 byl na¯ÌzenÌm
vl·dy Ë. 330/2003 Sb., o platov˝ch pomÏrech
zamÏstnanc˘ ve ve¯ejn˝ch sluûb·ch a spr·vÏ,
zaveden namÌsto dosavadnÌho 12t¯ÌdnÌho platovÈho systÈmu systÈm 16t¯ÌdnÌ. ZmÏna stupnice
platov˝ch tarif˘ byla provedena na ˙kor mimotarifnÌch sloûek plat˘. V souvislosti s touto skuteËnostÌ vyvstala pot¯eba nav˝öenÌ prost¯edk˘ na
platy zamÏstnanc˘ a ostatnÌ platby za provedenou pr·ci. »T⁄ poû·dal MF »R o rozpoËtovÈ opat¯enÌ ó p¯ekroËenÌ rozpoËtov˝ch prost¯edk˘ na
platy zamÏstnanc˘ »T⁄ na rok 2004 o 3 000 tis.
KË p¯evodem prost¯edk˘ z rezervnÌho fondu. TÈto
û·dosti bylo vyhovÏno dopisem Ë. j. 19/69008
/2004-191 ze dne 17. Ëervna 2004.
P¯i porovn·nÌ limitu prost¯edk˘ na platy
r. 2004 (skuteËnost 130 438 tis. KË) se skuteËnostÌ r. 2003 (124 566 tis. KË) doölo k n·r˘stu
o 5 872 tis. KË. P¯ev·ûn· Ë·st tÈto sumy byla Ëerp·na na zv˝öenÌ plat˘ zamÏstnanc˘ v souladu se
z·konnou ˙pravou od 1. ledna 2004, d·le na
zv˝öenÌ platov˝ch stupÚ˘ ze z·kona, zv˝öenÌ
osobnÌch p¯Ìplatk˘ a k ocenÏnÌ pracovnÌch z·sluh
p¯i ûivotnÌch v˝roËÌch a plnÏnÌ mimo¯·dnÏ n·roËn˝ch ˙kol˘, kterÈ byly splnÏny v roce 2004.
Vl·da sv˝m usnesenÌm Ë. 1023 ze dne 20.
¯Ìjna 2004 schv·lila n·vrh na¯ÌzenÌ vl·dy Ë. 569
/2004 Sb., kter˝m se stanovÌ zamÏstnanc˘m ve
ve¯ejn˝ch sluûb·ch a spr·vÏ v˝öe dalöÌho platu ve
druhÈm pololetÌ roku 2004. Podklady pro provedenÌ rozpoËtovÈho opat¯enÌ byly zasl·ny MF dne
9. listopadu 2004 pod Ë. j. 26 939/2004-602.
Z celkovÈ Ë·stky 2 076 tis. KË p¯ipadlo 1 515 tis.
KË na platy zamÏstnanc˘, 531 tis. KË na pojistnÈ
a 30 tis. KË na p¯evod do FKSP.
RozpoËet na rok 2004 zabezpeËil r˘st pr˘mÏrnÈho platu pouze na z·kladÏ legislativnÌch
˙prav. Pr˘mÏrn˝ plat zamÏstnanc˘ »T⁄ v roce
2004 (23 127,- KË) se zv˝öil v porovn·nÌ s rokem 2003 (21 762,- KË) o 1 365,- KË.

»esk˝ telekomunikaËnÌ ˙¯ad se sÌdlem Sokolovsk· 219, Praha 9

4.2.1

Ostatní platby
za provedenou práci

RozpoËet ostatnÌch plateb za provedenou
pr·ci za rok 2004 Ëinil 895 tis. KË. RozpoËtov˝m
opat¯enÌm MF »R Ë. j. 14/114 179/2004-141
ze dne 15. listopadu 2004 byla z ostatnÌch bÏûn˝ch v˝daj˘ p¯evedena Ë·stka 180 tis. KË do
ostatnÌch plateb za provedenou pr·ci na v˝platu
odstupnÈho.
Z rozpoËtu ostatnÌch plateb za provedenou
pr·ci byly hrazeny pouze Ëinnosti, kterÈ nemohly
b˝t zajiötÏny z vlastnÌch zdroj˘. Jde p¯edevöÌm
o pr·ce souvisejÌcÌ s ËinnostÌ zvl·ötnÌ komise
p¯edsedy »T⁄, zkuöebnÌch komisa¯˘ pro zkouöky
radiooperatÈr˘ a odborn˝ch lektor˘ p¯edn·öejÌcÌch v kurzech a semin·¯Ìch po¯·dan˝ch pro
zamÏstnance »T⁄. OdstupnÈ bylo vyplaceno
6 zamÏstnanc˘m »T⁄ ve v˝öi 221 tis. KË.

4.2.2

Vzdělávání zaměstnanců

VzdÏl·v·nÌ zamÏstnanc˘ »T⁄ bylo v roce
2004 realizov·no v souladu se z·konÌkem pr·ce,
Pravidly, kter˝mi se stanovÌ zp˘sob p¯Ìpravy
zamÏstnanc˘ ve spr·vnÌch ˙¯adech a v ⁄¯adu
vl·dy »R, schv·len˝mi usnesenÌm vl·dy »R Ë.
1028/2001 a Z·vazn˝m pokynem Ë. 36/2002
/»T⁄, kter˝ upravuje prohlubov·nÌ a zvyöov·nÌ
kvalifikace zamÏstnanc˘ »T⁄. KonkrÈtnÌ vzdÏl·vacÌ akce byly uskuteËÚov·ny podle Pl·nu vzdÏl·v·nÌ zamÏstnanc˘ »T⁄ na rok 2004.
VÏtöina vzdÏl·vacÌch akcÌ byla organizov·na pouze pro zamÏstnance »T⁄, coû umoûÚovalo zamÏ¯it jejich n·plÚ p¯esnÏ na pot¯eby »T⁄
a efektivnÏ vyuûÌt finanËnÌ prost¯edky z rozpoËtu
na vzdÏl·v·nÌ i cestovnÌ v˝daje. V dalöÌch p¯Ìpadech »T⁄ vyuûÌval nabÌdky kurz˘ a semin·¯˘,
kterÈ po¯·daly vytypovanÈ vzdÏl·vacÌ agentury
a Institut st·tnÌ spr·vy.

VzdÏl·vacÌ akce byly zamÏ¯eny zvl·ötÏ na:
ó

telekomunikaËnÌ techniku,

ó

pr·vo,

ó

v˝poËetnÌ techniku,

ó

evropskÈ z·leûitosti,

ó

cizÌ jazyky,

ó

environment·lnÌ vzdÏl·v·nÌ,

ó

manaûerskÈ dovednosti.
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ZamÏstnanci novÏ p¯ijatÌ do pracovnÌho
pomÏru absolvovali program vstupnÌho vzdÏl·v·nÌ. Sezn·mili se v nÏm se z·kladnÌmi pr·vnÌmi
p¯edpisy, internÌmi p¯edpisy, specifickou problematikou »T⁄, ve¯ejnou spr·vou »R, ve¯ejn˝mi
financemi, ve¯ejn˝mi informaËnÌmi zdroji, etikou,
evropsk˝mi z·leûitostmi, problematikou ochrany
ûivotnÌho prost¯edÌ apod.

ó

Univerz·lnÌ vzdÏl·vacÌ blok ke vstupnÌmu
vzdÏl·v·nÌ ó 20 ˙ËastnÌk˘ (7 dnÌ),

ó

OdbornÈ ökolenÌ zamÏstnanc˘ oddÏlenÌ st·tnÌ inspekce telekomunikacÌ ó 136 ˙ËastnÌk˘
(2 dny),

ó

OdbornÈ ökolenÌ zamÏstnanc˘ oddÏlenÌ st·tnÌ inspekce radiokomunikacÌ ó 54 ˙ËastnÌk˘
(3 dny),

ó

OdbornÈ ökolenÌ zamÏstnanc˘ kontrolnÌch
mÏ¯icÌch st¯edisek ó 25 ˙ËastnÌk˘ (3 dny),

ó

OdbornÈ ökolenÌ zamÏstnanc˘ odboru
regulace telekomunikaËnÌch sÌtÌ a sluûeb ó
16 ˙ËastnÌk˘ (2 dny),

ó

OdbornÈ ökolenÌ zamÏstnanc˘ odboru
spr·vy kmitoËtovÈho spektra ó 30 ˙ËastnÌk˘ (3 dny),

ó

Kurz Teleinformatika II. ó 39 ˙ËastnÌk˘
(5 dnÌ),

ó

Kurz Nov· technika v telekomunikacÌch VII.
ó 38 ˙ËastnÌk˘ (7 dnÌ),

ó

Konference Radiokomunikace 2004 ó
19 ˙ËastnÌk˘ (3 dny),

ó

Konference Vöechny cesty k internetu ó
27 ˙ËastnÌk˘ (2 dny),

ó

Semin·¯ élutÈ linky ó nevyû·danÈ p¯esmÏrov·nÌ p¯i p¯ipojenÌ do sÌtÏ internet ó 33
˙ËastnÌk˘ (1 den),

ó

äkolenÌ Aplikace spr·vnÌho ¯·du v telekomunikacÌch ó 34 ˙ËastnÌk˘ (4 dny),

ó

äkolenÌ k zad·v·nÌ ve¯ejn˝ch zak·zek ó
7 ˙ËastnÌk˘ (1ó2 dny),

ó

äkolenÌ k programu SIR ó 21 ˙ËastnÌk˘
(1 den),

ó

Kurz Minimum o EvropskÈ unii ó 25 ˙ËastnÌk˘ (1 den),

ó

JazykovÈ kurzy ó 66 ˙ËastnÌk˘ (2ó4 hodiny t˝dnÏ),

ó

E-learningov˝ kurz Environment·lnÌ minimum ó 57 ˙ËastnÌk˘ (ekvivalent 1 den
prezenËnÌ v˝uky),

P¯ehled vybran˝ch vzdÏl·vacÌch akcÌ, kterÈ
absolvovali zamÏstnanci »T⁄ v roce 2004:

ó

Konference SouËasnost a budoucnost krizovÈho ¯ÌzenÌ ó 2 ˙ËastnÌci (2 dny),

ó

ó

Semin·¯ ZmÏny ve vedenÌ ˙ËetnictvÌ v ˙ËetnÌm obdobÌ roku 2004 ó 3 ˙ËastnÌci (1 den),

VybranÌ zamÏstnanci absolvovali v 1. pololetÌ 2004 kurzy zamÏ¯enÈ na telekomunikaËnÌ
techniku, kterÈ p¯ipravila Fakulta elektrotechnick·
»VUT v Praze a Fakulta elektrotechniky a komunikaËnÌch technologiÌ VUT v BrnÏ.
Do odborn˝ch ökolenÌ zamÏstnanc˘ oddÏlenÌ st·tnÌ inspekce telekomunikacÌ a st·tnÌ
inspekce radiokomunikacÌ odbor˘ pro oblasti
a do ökolenÌ v r·mci jednotliv˝ch odbor˘ »T⁄
byly za¯azeny p¯edn·öky z oboru telekomunikacÌ
a pr·va.
ZamÏstnanci odboru informatiky absolvovali specializaËnÌ kurzy v˝poËetnÌ techniky v poËÌtaËov˝ch ökol·ch. VybranÌ zamÏstnanci se ˙Ëastnili kurz˘ k program˘m pouûÌvan˝m v »T⁄.
VzdÏl·v·nÌ v z·leûitostech EvropskÈ unie
bylo realizov·no v souladu s usnesenÌm vl·dy »R
Ë. 965/2003. Pro novÏ p¯ijatÈ zamÏstnance byl
v »T⁄ uspo¯·d·n kurz Minimum o EU. DalöÌ vzdÏl·v·nÌ v evropsk˝ch z·leûitostech absolvovali
vybranÌ zamÏstnanci p¯edevöÌm v Institutu st·tnÌ
spr·vy.
Po cel˝ ökolnÌ rok probÌhaly na pracoviöti
»T⁄ v Praze kurzy anglickÈho jazyka. NÏkolik zamÏstnanc˘ pravidelnÏ doch·zelo do JazykovÈho
centra pro samostudium anglickÈho jazyka, z¯ÌzenÈho p¯i ⁄¯adu vl·dy »R. Mimo to nÏkte¯Ì zamÏstnanci, p¯edevöÌm z odbor˘ pro oblasti,
absolvovali kurzy cizÌch jazyk˘ v jazykov˝ch ökol·ch.
V souladu s usnesenÌm vl·dy »R Ë. 991
/2003 absolvovali urËenÌ zamÏstnanci e-learningov˝ kurz Environment·lnÌ minimum.
KromÏ v˝öe uveden˝ch aktivit byly pro
zamÏstnance zajiötÏny r˘znorodÈ vzdÏl·vacÌ akce
s ohledem na jejich pracovnÌ za¯azenÌ a individu·lnÌ vzdÏl·vacÌ pot¯eby.

K 31. 12. 2004 Ëinily n·klady na ˙Ëtu
Sluûby ökolenÌ a vzdÏl·v·nÌ 1 901 tis. KË.

Semin·¯ ke vstupnÌmu vzdÏl·v·nÌ ó 50
˙ËastnÌk˘ (1 den),
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Semin·¯ Dlouhodob˝ majetek a jeho t¯ÌdÏnÌ, ˙Ëtov·nÌ, odpisov·nÌ, technickÈ zhodnocenÌ a opravy ó 5 ˙ËastnÌk˘ (1 den),

ó

Semin·¯ Vnit¯nÌ kontrolnÌ systÈm v org·nech ve¯ejnÈ spr·vy ó 2 ˙ËastnÌci (1 den)

Prohlubov·nÌ kvalifikace ó celkovÈ poËty zamÏstnanc˘
ZamÏ¯enÌ

2000

2001

2002

2003

2004

OdbornÈ kurzy, semin·¯e, konference

706

715

454

1068

860

Odborn· ökolenÌ zamÏstnanc˘ SIT a SIR

241

206

184

192

190

Kurzy v˝poËetnÌ techniky

81

134

114

222

65

VzdÏl·v·nÌ v z·leûitostech EU

38

37

364

45

41

JazykovÈ kurzy

75

55

107

98

66

1205

1341

1269

1697

1901

2000

2001

2002

2003

2004

VysokÈ ökoly

2

5

4

4

3

St¯ednÌ ökoly

0

1

0

0

0

N·klady na vzdÏl·v·nÌ v tis. KË

Zvyöov·nÌ kvalifikace ó celkovÈ poËty zamÏstnanc˘
äkoly
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4.3

Informatika

V roce 2004 bylo Ëerp·nÌ investiËnÌch i neinvestiËnÌch finanËnÌch prost¯edk˘ »T⁄ v oblasti
informatiky pl·novanÈ a smÏ¯ovalo k vytvo¯enÌ
optim·lnÌch podmÌnek pro pracovnÌky »T⁄ p¯i
v˝konu jejich odbornÈ Ëinnosti. N·roËn· Ëinnost
»T⁄ a st·l· aktivnÌ komunikace s ve¯ejnostÌ klade
i velkÈ n·roky na rozvoj internetov˝ch str·nek »T⁄
a zajiötÏnÌ co nejrozs·hlejöÌho p¯Ìstupu ve¯ejnosti
k informacÌm. V roce 2004 se vynaloûily finanËnÌ
prost¯edky na rozvoj datovÈho systÈmu a vzhledem k tomu, ûe pracoviötÏ »T⁄ jsou dislokov·na
ve vÌce lokalit·ch v »R, i na jejich bezpeËn˝ p¯enos.

finanËnÌ investicÌ byl n·kup upgrade a sjednocenÌ SW pro monitorov·nÌ kmitoËtovÈho spektra
AR-GUS na verzi 5.x.

V souvislosti se zajiötÏnÌm bezpeËnosti IS
»T⁄ byla v r·mci ¯eöenÌ bezpeËnostnÌho projektu
dokonËena serverov· instalace Account Management i Novell ZENworks for Desktops software na
vöech sedmi oblastnÌch serverech a na t¯ech koncov˝ch stanicÌch v KMS a spuötÏn zkuöebnÌ provoz
tÏchto systÈm˘ v celÈ WAN »T⁄. Klientsk· Ë·st
tÏchto produkt˘ pokr˝v· praûskou centr·lu a 1ó3
vybranÈ stanice na kaûdÈ lokalitÏ.

a)

byl dokonËen modul·rnÌ systÈm pro regulaci telekomunikaËnÌch sÌtÌ a sluûeb ó Registr
podnikatelsk˝ch subjekt˘, kter˝ bude v budoucnu v souladu s nov˝m z·konem o elektronick˝ch komunikacÌch nahrazovat ûivnostenskÈ opr·vnÏnÌ k podnik·nÌ v telekomunikacÌch,

b)

od 1. 1. 2004 byl zah·jen rutinnÌ provoz
spisovÈ sluûby GINIS ó SSL, jejÌ propojenÌ
s nÏkter˝mi st·vajÌcÌmi IS »T⁄,

c)

do rutinnÌho provozu bylo p¯ed·no novÈ
programovÈ vybavenÌ pro zjednoduöenÌ ¯eöenÌ spr·vnÌch ¯ÌzenÌ v oblasti st·tnÌ inspekce radiokomunikacÌ (SIR),

d)

byla dokonËena atestace IS »T⁄ dle z·kona
Ë. 365/2000 Sb., o informaËnÌch systÈmech
ve¯ejnÈ spr·vy a o zmÏnÏ nÏkter˝ch dalöÌch
z·kon˘ (shoda IS se Standardem pro n·leûitosti ûivotnÌho cyklu):

Byl proveden bezpeËnostnÌ test produktem
Symantec NetRecon a na z·kladÏ vyhodnocenÌ
v˝sledk˘ bylo realizov·no sjednocenÌ stavu serverov˝ch operaËnÌch systÈm˘ na vöech serverech
jako v˝chozÌ podmÌnka pro zkouöku provedenÌ
bezpeËnostnÌho scanu celÈ WAN z centra s cÌlem
umoûnit prov·dÏnÌ tÈto ˙lohy centr·lnÏ a pravidelnÏ. Na konci roku byl tento centr·lnÌ scan zkuöebnÏ proveden prost¯edkem typu blackóbox. D·le
nainstalov·n linuxov˝ server se systÈmem aktivnÌ
ochrany sÌtÏ ManHunt a uveden do zkuöebnÌho
provozu se sondami na segmentu k ISP a na p¯ipojenÌ WAN, tj. na dvou nejvÌce ohroûen˝ch mÌstech. Instalace HIDS byla posunuta vzhledem
k objemu proveden˝ch pracÌ. Symantec SESA konzola pro integraci log˘ bude instalov·na n·slednÏ
aû po jejich vytvo¯enÌ a naplnÏnÌ ze zkuöebnÌho
provozu ManHunt.
V souladu s UsnesenÌm vl·dy »R Ë. 1298
/2002 ze dne 16. 12. 2002, kterÈ se t˝k·
Informace o plnÏnÌ ˙kol˘ uveden˝ch v ,,Souhrnu
zb˝vajÌcÌch ˙kol˘ »R pro vstup do EUî, bylo
schv·leno zavedenÌ celost·tnÌho ,,AutomatizovanÈho systÈmu monitorov·nÌ kmitoËtovÈho
spektraî a v roce 2004 probÏhlo v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ
na systÈmovÈho integr·tora celÈho projektu.
JednÌm z navazujÌcÌch ˙kol˘ pro »T⁄ a velkou

D·le dle na¯ÌzenÌ vl·dy Ë. 180 z 25. 2. 2004
»T⁄ zajistil p¯ipojenÌ k VPN MZV ó EXTRANET EU.
Na z·kladÏ z·vÏr˘ akreditaËnÌ komise IS MZV-V,
subsystÈmu EU Extranet »R, uveden˝ch ve zpr·vÏ
o akreditaci generickÈho uzlu subsystÈmu EU
Extranet »R, byl dne 25. 10. 2004 schv·len provoz uzlu IS CTU-V a vyd·n pokyn k jeho aktivaci.
DalöÌ ˙koly v roce 2004:

ó IS VES (Vöeobecn· evidence spis˘),
ó IS Spectra Plus (Jednotn˝ modul·rnÌ
systÈm spr·vy kmitoËtovÈho spektra),
ó IS BANKA (Spr·va pohled·vek u jednotliv˝ch ËinnostÌ »T⁄),
ó IS »ÌslovacÌ pl·ny (SystÈm pro spr·vu
a evidenci ËÌsel a kÛd˘ ve¯ejn˝ch telefonnÌch sÌtÌ),
ó IS RTS (Rozhodov·nÌ v telekomunikaËnÌch sluûb·ch),
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byla provedena ˙prava datab·zÌ na internetovÈ str·nce »T⁄ dle poûadavk˘ odbornÈ
ve¯ejnosti.

V »T⁄ bylo pokraËov·no v inovaci zastaralÈ
v˝poËetnÌ techniky, p¯echodu na nov˝ kancel·¯sk˝
systÈm, ve zpracov·nÌ anal˝zy a koncepce rozvoje

informaËnÌch technologiÌ a systÈm˘, v koordinaci
v˝voje, zav·dÏnÌ a ˙drûby IS »T⁄ a kontrole efektivnÌho vyuûÌv·nÌ p¯idÏlen˝ch finanËnÌch prost¯edk˘.
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4.4

Činnost interního auditu

V roce 2004 byly realizov·ny, podle pl·nu
schv·lenÈho p¯edsedou »T⁄, celkem 4 novÈ
audity a 3 n·slednÈ audity. P¯i jejich realizaci byl
kladen d˘raz na kontrolu dodrûov·nÌ pr·vnÌch
norem (z·kon˘, prov·dÏcÌch vyhl·öek, na¯ÌzenÌ
vl·dy apod.) a z·roveÚ na dodrûov·nÌ vnit¯nÌch
p¯edpis˘ »T⁄.
Jednalo se o n·sledujÌcÌ audity:
ó

,,Hospoda¯enÌ s majetkem ⁄¯adu ó DDNMî,

ó

,,Dodrûov·nÌ z·kona Ë. 71/1967 Sb., o spr·vnÌm ¯ÌzenÌ ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘î,

ó

,,Dodrûov·nÌ ZP Ë. 13/2000/»T⁄ k poskytov·nÌ n·hrad v˝daj˘ p¯i pracovnÌch cest·chî,

ó

,,Audit toku informacÌ z porad v r·mci »T⁄î.

Z·vÏreËnÈ zpr·vy jednotliv˝ch audit˘ byly
spolu s doporuËenÌmi vznikl˝mi na z·kladÏ auditnÌch öet¯enÌ p¯edkl·d·ny vedenÌ »T⁄. VÏtöina
doporuËenÌ pak byla formou ˙kol˘ zad·na k ¯eöenÌ a realizaci n·sledn˝ch opat¯enÌ. V nÏkter˝ch
p¯Ìpadech, kdy se nap¯. jednalo o aplikaci z·kona
Ë. 320/2001 Sb., o finanËnÌ kontrole, audito¯i n·slednÏ spolupracovali formou konzultacÌ.

N·slednÈ audity se zab˝valy kontrolou plnÏnÌ ˙kol˘, vznikl˝ch na z·kladÏ doporuËenÌ
z audit˘ realizovan˝ch v roce 2003.
D˘leûit˝m ˙kolem byla spolupr·ce na provedenÌ ,,Person·lnÌho a organizaËnÌho auditu
v ˙st¯ednÌch spr·vnÌch ˙¯adech, »eskÈm telekomunikaËnÌm ˙¯adu a v RadÏ pro rozhlasovÈ a televiznÌ vysÌl·nÌî, jehoû provedenÌ bylo »T⁄ uloûeno
usnesenÌm vl·dy ze dne 13. ¯Ìjna 2003 Ë. 1010.
Na z·kladÏ ß 28 a 29 vyhl·öky Ë. 64/2002
Sb., kterou se prov·dÌ z·kon o finanËnÌ kontrole,
byla zpracov·na RoËnÌ zpr·va o v˝sledcÌch finanËnÌch kontrol za uplynul˝ rok. Zpr·va byla v poûadovanÈm termÌnu p¯edloûena Ministerstvu financÌ
»R.
V pr˘bÏhu roku 2004 se zamÏstnanci
samostatnÈho oddÏlenÌ internÌho auditu z˙ËastÚovali ökolenÌ po¯·dan˝ch »esk˝m institutem
internÌch auditor˘.
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Tabulky
ke Zpr·vÏ o Ëinnosti »T⁄ za rok 2004
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*)

208

39

rok 2002

Vykazuje se poèet rozhodnutí, která nabyla právní moci.

Pøidìlení è ís el

Pøidìlování èísel
o odnìtí

13

o zmìnì

29

Zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì s výjimkou
3. telekomunikaèních sítí urèených výhradnì k jednosmìrnému šíøení
televizních nebo rozhlasových signálù po vedení

o pøidìlení

1

Poskytování veøejné telefonní služby prostøednictvím veøejné mobilní
telekomunikaèní sítì

2.

1

1

0

0

240

31

èísel
rok 2003

o odnìtí

18

13

0

5

35

5

3

0

2

212

o pøidìlení

rok 2003

telekomunikaèní licence

o udìlení

Poèet rozhodnutí *)
o pøidìlení
o odnìtí
o zmìnì

39

9

Poskytování veøejné telefonní služby prostøednictvím veøejné pevné
telekomunikaèní sítì

1.

Celkem

o odnìtí

rok 2002

o udìlení

Poèet rozhodnutí *)

Pøehled vydaných licencí a rozhodnutí o pøidìlení èísel
za rok 2004

Tel ek om uni k aè ní
èinnost

Telekomunikaèní licence

Èeský telekomunikaèní úøad

o odnìtí

56

rok 2004

o odnìtí

18

10

2

6

0

0

0

0

87

o zmìnì

rok 2004

o udìlení

Tabulka è. 1
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48

GL-27/S/2000 k poskytování telekomunikaèních služeb pøenosu dat

k poskytování telekom. služeb pøenosu dat a dalších informací prostøednictvím
veøejných a neveøejných, pevných a mobilních vysílacích rádiových sítí

1

k poskytování telekom. služeb pøenosu rozhlasových a televizních signálù
prostøednictvím družicového spojení

GL-35/S/2001

838

4

k poskytování telekom. služeb pøenosu dat a dalších informací prostøednictvím
družicového spojení

GL-34/S/2001

Celkem

6

k poskytování telekomunikaèní služby šíøení rozhlasového a televizního signálu
prostøednictvím zemských vysílaèù

0

48

38

GL-33/S/2001

GL-32/S/2001 k poskytování veøejné telekomunikaèní služby veøejného pagingu

GL-31/S/2001

GL-29/S/2000 k poskytování telekomunikaèní služby pronájmu telekomunikaèních okruhù

477

57

110

k poskytování pøídavných a dalších telekomunikaèních služeb založených na
pøenosu hlasu

GL-25/S/2000

GL-26/S/2000 k poskytování pøídavných telekomunikaèních služeb založených na pøenosu dat

49

ke zøizování a provozování veøejných telekomunikaèních sítí urèených výhradnì
k jednosmìrnému šíøení televizních nebo rozhlasových signálù po vedení

2002

GL-24/T/2000

k poskytování telekomunikaèních služeb
GL-28/S/2000 a) zprostøedkování pøístupu uživatelù ke službám sítì INTERNET
b) hlasové komunikace prostøednictvím sítì INTERNET

Tabulka è. 2

12

0

0

0

0

3

0

4

2

1

2

0

975

0

4

0

0

24

25

657

110

43

83

29

2003

10

0

0

0

0

0

0

4

2

1

3

0

1728

2

2

2

0

16

41

1132

384

54

66

29

2004

19

0

0

0

0

0

1

8

3

1

3

3

Poèet osvìdèení o registraci
vydaných zrušených vydaných zrušených vydaných zrušených

Pøehled o poètu osvìdèení o registraci podle generálních licencí
za rok 2004

Èís lo a náz ev generální lic enc e

Èeský telekomunikaèní úøad
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Referenèní nabídka propojení ,
referenèní nabídka zpøístupnìní 4)

3)

Ostatní

7)

Pøedmìt

Spory vzniklé po uzavøení smlouvy
o propojení sítí nebo o pøístupu k sítím

9

0

15

5

7

Poèet
vydaných
cenových
rozhodnutí /
dodatkù
v roce 2003

Poèet øeš.
cenových
rozhodnutí /
dodatkù v
bìž. roce

1

6

2

1

1

0

2

1

19

2)

7

3

5

2

2

32

0

0

0

1

0

4

v roce 2004

Poèet
zastavených
správ. øízení

8
7)

9

7

3

§ 38 odst. 2 a § 40 odst. 3 TZ,

3

8)

5

1

Poèet øeš.
cenových
rozhodnutí /
dodatkù
pøech. do
dalšího obd.

4

1

3

0

2

24

Poèet SØ
pøech. do
dalšího obd.

Tabulka è. 3

§ 78 odst. 5 TZ

6

4

3

2

3

2

27

ve vìci

Poèet vydaných
cenových
rozhodnutí /
dodatkù

0

0

0

0

0

1

o pøedb.
opatø.

Poèet vyd. rozh.

v roce 2004

Poèet øeš.
Poèet øeš.
cenových
cenových
rozhodnutí /
rozhodnutí /
dodatkù z
dodatkù v bìž.
pøedch. období
roce

U jednoho cenového rozhodnutí odpadl v prùbìhu rok u 2004 dùvod jeho vydání.

0

1

6

0

3

0

23

*)

12

3

4

0

3

0

38

Poèet
vydaných
cenových
rozhodnutí /
dodatkù

v roce 2002

Poèet øeš.
cenových
rozhodnutí /
dodatkù v bìž.
roce

4

8

0

0

4

14

v roce 2003

Poèet
zahájených
správ. øízení

§ 40 odst. 2, 5 zák ona è. 151/2000 Sb., o telek omunik acích a o zmìnì dalších zák onù (dále jen TZ)
§ 39 odst. 3 TZ, 3) § 39 odst. 7 TZ, 4) § 37b odst. 1 písm. a) TZ, 5) § 37b odst. 1 písm. d) TZ, 6) § 40 odst. 4 TZ,

6)

0

0

4

29

v roce 2002

Poèet správ.
øízení z
pøedch. obd.

1)

7. Spory v oblasti cen za propojení 8) *)

6.

5.

1)

Zmìny smlouvy o propojení sítí nebo
o pøístupu k sítím 2)

4. Zmìny smlouvy o zpøístupnìní 5)

3.

2.

1. Propojení sítí nebo pøístup k sítím

Pøedmìt

Poèet
Poèet vyd. Poèet
Poèet vyd.
zaháj. rozhodnutí ve zaháj. rozhodnutí ve
SØ
vìci
SØ
vìci

Rozhodování v oblasti propojování veøejných telekomunikaèních sítí,
pøístupu k sítím a zpøístupnìní úèastnických vedení
v roce 2004
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Tabulka è. 4

Pøehled o poètech povolení
k provozování vysílacích rádiových zaøízení
za rok 2004
Poèet rozhodnutí 4)
o udìlení
o odnìtí
povolení v roce
2002 2003 2004 2002 2003 2004

D r u h p o vo l e n í
1. Pevná služba
celkem

8177
7867
310

2802
2687
115

4766
4598
168

556
498
58

1439
1390
49

1241
1203
38

celkem
z toho jednotlivci
klubové stanice
cizinci 1)
pøevadìèe a paketové uzly
Družicová služba
celkem
z toho VSAT
SNG
Letecká služba
celkem
2)
z toho letadlové stanice
letecké stanice 3)
Námoøní služba
celkem
Rozhlasová služba
celkem
z toho televizní zaøízení
rozhlasová zaøízení
Pozemní pohyblivá služba
celkem
z toho radiotelefonní sítì
datové a telemetrické sítì
paging
Krátkodobá povolení
celkem
z toho pevná služba
pozemní pohyblivá služba
rozhlasová služba

961
885
39
21
16

794
695
45
37
17

881
726
108
34
13

2
0
0
0
2

4
0
0
0
4

0
0
0
0
0

167
135
32

55
10
45

72
6
66

498
496
2

25
25
0

10
10
0

968
862
106

432
368
64

642
613
29

987
945
42

265
242
23

137
136
1

169

243

89

85

127

46

124
62
62

232
188
44

271
205
66

32
21
11

118
100
18

50
30
20

1228
442
718
68

2291
1049
1115
127

652
295
346
11

1064
587
436
41

967
413
518
36

725
357
366
2

83
56
24
3

131
93
24
14

196
111
70
15

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

z toho bod - bod
bod - multibod
2. Amatérská služba

3.

4.

5.
6.

7.

8.

1)
2)
3)
4)

Cizí státní pøíslušníci oprávnìní vysílat na území ÈR pod volací znaèk ou ÈR.
Stanice umístìné na palubách letadel.
Stanice umístìné na zemi.
Vyk azuje se poèet rozhodnutí, k terá nabyla právní moci.

Vysvìtlivk y zk ratek :
VSAT
- very small aperture terminal (terminál velmi malého rozsahu)
SNG
- satellite news gathering (reportážní zaøízení pøes družice)
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*)

1620

1335

121

0

0

0

337

115

584

178

2003

1349

106

0

0

0

224

194

598

227

1230

97

0

0

0

109

249

624

151

2004

Vyhlášk a è. 202/2000 Sb., o náležitostech pøihlášk y k e zk oušce k prok ázání zvláštní zpùsobilosti k obsluze vysílacích rádiových
zaøízení, o rozsahu znalostí potøebných pro jednotlivé druhy zvláštní zpùsobilosti, o zpùsobu provádìní zk oušek , o druzích prùk azù
zpùsobilosti a dobì jejich platnosti.

Celkem

94

0

7. Prùkaz pozemního radiotelegrafisty

8. Prùkaz operátora amatérských stanic (Vysvìdèení HAREC)

0

628

4. Omezený prùkaz radiotelefonisty námoøní pohyblivé služby

6. Omezený prùkaz operátora námoøní pohyblivé služby

150

3. Všeobecný prùkaz radiotelefonisty námoøní pohyblivé služby

0

597

2. Omezený prùkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

5. Všeobecný prùkaz operátora námoøní pohyblivé služby

151

2002

1. Všeobecný prùkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

*)

Tabulka è. 5

1415

0

0

0

53

214

105

578

465

Poèet osob Poèet prùkazù vydaných na základì
Poèet prùkazù vydaných
pøihlášených
zkoušky
žádosti o prodloužení
na základì zkoušky
ke zkoušce
nebo duplikáty

Ovìøování zvláštní zpùsobilosti k obsluze
vysílacích rádiových stanic
v roce 2004

Druh prùkazu
z vl á š t n í z p ù s o b i l o s t i

Èeský telekomunikaèní úøad
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Tabulka è. 6

Pøehled o poètu rozhodnutí o schválení telekomunikaèních zaøízení
v roce 2004

1)

Druh rozhodnutí

1. A

Schválení typu koncového zaøízení
z toho:
a) telefony
b) mincovní, kartové telefony

286

37

0

45

4

0

2

0

0

c) bezšòùrové telefony

25

4

0

d) záznamníky, nahrávací zaøízení

16

0

0

e) zabezpeèovací zaøízení
f) faxy, faxmodemové karty
g) modemy, modemové karty
h) volièe smìru
i) PbÚ, pøepojovací zaøízení

16

1

0

118

23

0

14

3

0

1

0

0

34

1

0

j) dálnopisná zaøízení

0

0

0

k) zaøízení s digitálním rozhraním ISDN

4

0

0

11

1

0

171

21

0

a) R, TV vysílaèe, pøevadìèe

11

0

0

b) radioreléová zaøízení

61

13

0

l) pomocná, pasivní zaøízení
1. B

Poèet vydaných rozhodnutí 2)
za rok
2002
2003
2004

Schválení typu rádiového zaøízení
z toho:

c) zaøízení pro zvl. druhy služeb (radary, amatérské stanice)
d) radiostanice PPS vèetnì pøenosu dat
e) obèanské radiostanice

0

0

0

67

7

0

0

0

0

20

1

0

g) povelová, zabezpeèovací zaøízení

3

0

0

h) pagingy

3

0

0

i) jiná rádiová zaøízení

0

0

0

j) zaøízení družicové komunikace

6

0

0

2. A

Schválení technické zpùsobilosti jednotlivì vyrobeného
koncového zaøízení

1

0

0

2. B

Schválení technické zpùsobilosti jednotlivì vyrobeného
rádiového zaøízení

18

7

0

6

1

0

482

66

0

f) radiotelefony

3.

Rozhodnutí o použití rádiového zaøízení, jehož typ
nebyl schválen ani uznán, pro zkušební úèely
Ce lke m
1)

Dnem 1. 5. 2001 byla èást rádiových a telek omunik aèních k oncových zaøízení vyèlenìna
z režimu schvalování podle zák ona è. 151/2000 Sb., o telek omunik acích a o zmìnì
dalších zák onù. Tato zaøízení podléhají od uvedeného data režimu posouzení shody podle
naøízení vlády è. 426/2000 Sb., k terým se stanoví technick é požadavk y na rádiová a na
telek omunik aèní k oncová zaøízení.
Dnem 1. 4. 2003 bylo schvalování telekomunikaèních zaøízení ukonèeno a plnì
nahrazeno režimem posuzování shody.

2)

Vyk azuje se poèet rozhodnutí, k terá nabyla právní moci.
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Tabulka è. 6a

Pøehled o poètu posouzení shody telekomunikaèních zaøízení1)
v roce 2004

Druh posouzení

Poèet vydaných posouzení
za rok
2002

2003

2004

0

23

19

a) telekomunikaèní koncová zaøízení
(dobrovolná volba pøílohy è. 4 výrobcem / dovozcem)

0

2

0

b) rádiová zaøízení posuzovaná podle harmonizovaných
norem (dobrovolní volba pøílohy è. 4 výrobcem / dovozcem)

0

4

1

c) rádiová zaøízení - TV vysílaèe a pøevadìèe posuzované
podle neharmonizovaných norem

0

3

2

d) rádiová zaøízení - rr spoje posuzované podle
neharmonizovaných norem

0

14

15

e) rádiová zaøízení - základnové stanice CDMA posuzované
podle neharmonizovaných norem

0

0

1

2

8

0

a) výrobci telekomunikaèních koncových zaøízení

0

1

0

b) výrobci rádiových zaøízení

2

7

0

Celkem

2

31

19

2)

1. podle pøílohy è. 4 NV 426/2000 Sb.
(posouzení technických konstrukèních podkladù)
z toho:

2. podle pøílohy è. 5 NV 426/2000 Sb. 2)
(posouzení komplexního zabezpeèení jakosti)
z toho:

1)

2)

podle pøílohy
pøílohyè.è.44aa5 5naøízení
naøízení
vlády
è. 426/2000
kterým
se stanoví
technické
požapodle
vlády
è. 426/2000
Sb.,Sb.,
k terým
se stanoví
technick
é
davky na rádiová a na telekomunikaèní koncová zaøízení, v platném znìní (dále NV è.
požadavk y na rádiová a na telek omunik aèní k oncová zaøízení, v platném znìní (dále NV è.
426/2000).
426/2000).
Èeský telekomunikaèní úøad byl do 30. 4. 2004 na základì § 10 odst. 2 NV è. 426 povìÈesk
ý telek
omunik
aèní úøad byl
do 30.
4. 2004
na zák ladì
§ 10pro
odst.
2 NV
øen plnit
úkoly
autorizované
osoby
a podle
oznámení
Úøadu
technickou
normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví è. 34/01, zveøejnìného ve Vìstníku ÚNMZ è. 7/2001, byl
oprávnìn používat identifikaèní èíslo AO 260.
Dnem
1. 5.
5. 2001
2001byla
bylaèást
èástrádiových
rádiovýcha atelek
telekomunikaèních
koncových
zaøízení
vyèlenìna
Dnem 1.
omunik aèních k oncových
zaøízení
vyèlenìna
z
zrežimu
režimu
schvalování
podle
zákona
è.
151/2000
Sb.,
o
telekomunikacích
a
o
zmìnì
dalschvalování podle zák ona è. 151/2000 Sb., o telek omunik acích a o zmìnì dalších
ších
zákonù.
Tato zaøízení
podléhají
od uvedeného
data posouzení
režimu posouzení
shody
zák onù.
Tato zaøízení
podléhají
od uvedeného
data režimu
shody podle
NV podle
NV è. 426. Dnem 1. 4. 2003 bylo schvalování rádiových a telekomunikaèních koncových
zaøízení ukonèeno a plnì nahrazeno režimem posuzování shody podle NV è. 426. Vìtšinu
zaøízení lze uvádìt na trh na základì posouzení shody podle pøílohy è. 2 nebo è. 3 NV è.
426, tedy bez úèasti autorizované osoby. Úèast autorizované osoby (do 30. 4. 2004 – ÈTÚ;
od 1. 5. 2004 tuto úlohu vykonávají zatím pouze zahranièní notifikované osoby) pøi posuzování shody je nezbytná u zaøízení podléhajících režimu posouzení shody podle pøílohy
è. 4 a è. 5 NV è. 426, tedy u zaøízení, na nìž nebyly aplikovány harmonizované normy,
nebo v pøípadech, kdy o úèast autorizované osoby pøi posouzení shody projevil zájem sám
výrobce.
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7
24

241

21
24

641

27 000

0

203 150

20 000

509 000

512 400

5 000

0

175 000

0

221 18 313 800

10

0

121 4 823 250

21

1

18

22

1

0

2972

913

348

147

6

40

430

52

35

2

138

594

22

3

0

5

0

0

2

8

0

0

2

1

0

1

220

14

0

81

0

0

52

46

1

1

9

4

9

3

214

15

0

78

0

0

50

48

1

0

10

2

7

3

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Uvedou se pøípady uk onèení správního øízení bez rozhodnutí, tj. pøípady úmrtí úèastník a, zánik u firmy, pøerušení øízení ze zák ona (k onk urz), nepøíslušnosti apod.

248

19

0

10 000

20 8 541 000

1

227

40

Kontrola je uk onèena uplynutím lhùty stanovené pro podání námitek vùèi protok olu, resp. uk onèením øízení o námitk ách podle zák ona è. 552/1991 Sb., o státní k ontrole, ve zn

8654

967

678

131

20

1

250 000

4 3 265 000

2

3)

378 11 206 450

3

0

138

18

34

20

23

3

0

23

2

4

2

Vyk azuje se poèet vydaných rozhodnutí v 1. stupni správního øízení (bez ohledu na právní moc).

421

6

0

353 900

216 000

224 6 120 450

24

7

434

107

40

1

58

1785

3565

829

rok 2004

Poèet Poè. SØ Poèet Poèet
ukonè. z pøedch. zaháj. vyd. Ostatní3)
SØ rozh. 1)
kontrol2) období

2)

2578

469

737

606 000

100 000

0

102 000

100 000

220 000

800 000

44 2 561 100

65

1

0

5

1

2

2

Uložené pokuty

poèet výše v Kè
rok 2003

Poèet Poèet
ukonè. vyd.
kontrol2) rozh. 1)

Tabulka è. 7

1)

Celkem

7. Ostatní

vyúètování cen za telekomunikaèní služby

54

496

e) povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení
3. Dodržování podmínek pro vystavování a uvádìní koncových
telekomunikaèních zaøízení a rádiových zaøízení na trh
4. Dodržování podmínek pøipojení koncových telekomunikaè.
zaøízení k veøejné telekomunikaèní síti
5. Neoprávnìný výkon telekomunikaèní èinnosti (vykonávání
telekom. èinnosti bez telekomunikaèní licence, povolení,
oprávnìní nebo osvìdèení o registraci
6. Ohledání v rámci námitek proti vyøízení reklamace

73

3

31
83

0

0

d) gen. licence k provozování vysílacích rádiových zaøízení

5

1

9

21

2

5

45

1

Uložené pokuty

poèet výše v Kè
rok 2002

Poèet Poèet
ukonè. vyd.
kontrol2) rozh. 1)

b) gen. licence k poskytování telekomunikaèní služby
pronájmu telekomunikaèních okruhù
c) gen. licence ke zøizování a provozování veøejných
telekomunikaèních sítí urèených výhradnì k jednosmìr.
šíøení TV nebo R signálù po vedení

2. Dodržování podmínek
a) gen. licence nebo oprávnìní k poskytování
telekomunikaèních služeb

b) k poskytování veøejné telefonní služby prostøednictvím
veøejné pevné sítì
c) k poskytování veøejné telefonní služby prostøednictvím
veøejné mobilní sítì

1. Dodržování podmínek telekomunikaèní licence (povìøení)
a) ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì

Zam ìøení k ont rol y

Kontrolní èinnost

Pøehled hlavních èinností
státní inspekce telekomunikací - èást I
za rok 2004
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2.

925

21

36

763

3

22

1

516

0

221

29 811 700

6 350 000

1 035 600

30 000

4 082 300

0

18 313 800

130

6

1

0

101

0

22

867

17

28

0

601

1

220

897

14

26

0

642

1

214

4

0

0

0

3

0

1

656

4

19

0

453

1

179

Ta

24 265 025

7 650 000

208 900

0

4 598 075

1 000

11 807 050

výše v Kè

Uvádìjí se pøípady uk onèení správního øízení bez rozhodnutí, tj. pøípady úmrtí úèastník a, zánik u firmy, pøerušení øízení ze zák ona (k onk urz), nepøíslušnosti apod.

16 136 000

250 000

1 125 850

1

619

0

248

rok 2004

poèet

Uložené pokuty

Vyk azuje se poèet vydaných rozhodnutí v 1. stupni správního øízení (bez ohledu na právní moc).

844

1

92

50 000

3 503 700

0

11 206 450

poèet
výše v Kè
rok 2003

Uložené pokuty

Poèet SØ Poèet Poèet
z pøedch. zaháj. vydaných Ostatní2)
období
SØ
rozh.1)

2)

977

26

115

1

372

0

378

poèet
výše v Kè
rok 2002

Uložené pokuty

Poèet
vydaných
rozh.1)

Pøehled hlavních èinností
státní inspekce telekomunikací - èást II
za rok 2004

1)

Celkem

Spory mezi provozovateli veøejných
telekomunikaèních sítí

e) ostatní (vèetnì hodnot z tabulky è. 9)

1

413

d) za bránìní výkonu státní inspekce
telekomunikací

1

c) za neoprávnìné pøijímání, využívání,
pøerušení telekomunikaèní služby
nebo jiný zásah do ní

421

Poèet
vydaných
rozh.1)

b) za zakázanou èinnost v ochranném
pásmu

1. Pokuty
a) uložené za nedostatky zjištìné pøi
kontrolní èinnosti (podle tabulky è. 7)

Pøedmìt

Rozhodování a sankce

Èeský telekomunikaèní úøad

Tabulka è. 8
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Pøehled hlavních èinností
státní inspekce telekomunikací - èást III
za rok 2004

690 950

115 000

8 500

32 700

534 750

1 657

29

129

82

1417

21

1

2

1

17

10

0

0

1

9

Šetøení se provádí na zák ladì oznámení nebo vlastního zjištìní.

79

2

3

6

68

2)

101

3

4

6

88

rok 2003

Vyk azuje se poèet vydaných rozhodnutí v 1. stupni správního øízení (bez ohledu na právní moc).

1803

22

150

71

1560

rok 2002

1)

Celkem

4. Ostatní

3. Veøejné telekomunikaèní sítì
urèené výhradnì k jednosmìrnému
šíøení TV nebo R signálù po vedení

2. Rádiová zaøízení a sítì

1. Rozhlasový a televizní pøíjem

Zam ìøení

248 000

0

0

15 000

233 000

2235

4

544

84

1603

0

0

0

0

0

Poèet Poèet
Poèet Poèet
Poèet Poè. SØ
ukonè.
vyd. Uložené pokuty ukonè.
vyd. Uložené pokuty ukonè. z pøedch.
šetøení2) rozh. 1)
šetøení2) rozh. 1)
šetøení2) období
poèet výše v Kè
poèet výše v Kè

Poèet
vyd.
rozh. 1)

0

6

2

9

16

0

6

2

8

rok 2004

17

Poèet
zaháj.
SØ

Tabulka è. 9

12

0

1

1

10

30 900

0

1 900

2 000

27 000

1

0

0

0

1

Poèet SØ
pøech. do
Uložené pokuty
dalšího
poèet výše v Kè období

Zjiš•ování zdrojù rušení provozu telekomunikaèních zaøízení a sítí, poskytování telekomunikaèních služeb nebo provozování
radiokomunikaèních služeb a sankce

Èeský telekomunikaèní úøad
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4.

3.

2.

1.

*)

Pøehled èinnosti
kontrolních mìøicích støedisek
za rok 2004

89

355

115

112

5

0

733

38

5

78

71

2

4442

2003

Spolupráce se zahranièními správami podle Radiok omunik aèního øádu (Ženeva 1998), èlánk u S16 - mezinárodní monitoring.

Poèet zjištìných nepovolených stanic

Zamìøování nepovolených vysílacích rádiových stanic

48

2

c) veøejných telekomunikaèních sítí urèených výhradnì k jednosmìrnému šíøení TV nebo R signálù po vedení

d) ostatní

2

1043

24

b) koncových zaøízení

a) rádiových zaøízení a sítí

Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem, provádìcími pøedpisy a rozhodnutími ÈTÚ

d) ostatní

5

53

61

4898

2002

b) rádiových zaøízení a sítí

c) veøejných telekomunikaèních sítí urèených výhradnì k jednosmìrnému šíøení TV nebo R signálù po vedení

Tabulka è. 10

114

23

3

1

628

43

3

82

68

29

3926

2004

Poèet kontrol v roce

a) rozhlasového (R) a televizního (TV) pøíjmu

Zjiš•ování zdrojù rušení provozu telekomunikaèních zaøízení a sítí,
poskytování telekomunikaèních služeb nebo provozování radiokomunikaèních služeb

a) pro úèely správy kmitoètového spektra
b) v rámci mezinárodního systému monitorování KS
*)

Zam ìøení è i nnos t i

Monitorování kmitoètového spektra (KS)

Èeský telekomunikaèní úøad
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68537

4. Spory o finanèní plnìní vyplývající
ze smlouvy úèastníka a
poskytovatele telekom. služby
9

631

155

0

18

19

6
1132

Vèetnì podání z pøedchozího období.

1123

0

69

3

0

1054

Kromì sporù uvedených v bodì 3 a 4.

38619

7

959

126

38

0

4)

1154

6

38181

356

75

0

3)

9430 39720 42028

2

1029

80

39

0

Uvádìjí se pøípady uk onèení správního øízení bez rozhodnutí, tj. pøípady úmrtí úèastník a, zánik u firmy, pøerušení øízení ze zák ona (k onk urz),
nepøíslušnosti apod.

69178

7

662

151

2

9255 38887 41223

129

44

0

Vyk azuje se poèet vydaných rozhodnutí v 1. stupni správního øízení (bez ohledu na právní moc).

69235 61793

1

67899

1094

164

14

rok 2004

2)

69616

1024

172

14

68172 60574

951

108

3

rok 2003

1)

Celkem

0

959

3. Námitky proti vyøízení reklamace
vyúètování cen za telekom. služby

1

rok 2002

119

5. Ostatní spory

Tabulka è. 11

7122

1

6919

160

40

2

z toho
Poèet SØ
Poèet Poèet Poèet Poèet Poè. pøíp. Poèet Poèet
1)
pøech. do
poèet vydaných rozhodnutí
zaháj. ukonè. zaháj. ukonè. z pøedch. zaháj. ukonè.
2)
dalšího
SØ
SØ
období
SØ
SØ ve prospìch ve prospìch zastaveno ostatní
SØ4)
SØ4)
období
úèastníka poskytovatele

Pøehled o poètu správních øízení rozhodovaných v oblasti
poskytování telekomunikaèních služeb
za rok 2004

2. Spory mezi uživatelem/úèastníkem
a poskytovatelem telekom. služby 3)

1. Porušení všeobecných podmínek

Pøedmìt

Èeský telekomunikaèní úøad
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§ 95/8a,b,e,f
§ 13 - 54, 68 - 76
§ 56 - 67
§ 4 - 12

8.
9.
10.
11.
12.
13.

**)

Zákon è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a zmìnì dalších zákonù
Vèetnì podání z pøechozího období.

3210

Celkem

*)

55
12
1067
84
0
0

106
0
26
0
4
2

6
32
7
1

Ostatní rozhodování ve správním øízení
§ 95
Rozhodnutí o nezaplacení správního poplatku
Administrativní podání (prodloužení lhùty apod.)
Kompetenèní konflikty
Pøípady, které není tøeba dokonèit
§ 107 - pøech. ust.
Rozhodnutí v exekuèním øízení

7. Sankce ukládané podnikatelùm
§ 97/1,2 (kromì 1s)
opakovanì ukládané podnikatelùm
§ 98
ukládané fyzickým osobám
§ 97/3 (kromì f)
opakovanì ukládané fyzickým osobám
§ 98
za neplacení poplatkù - podnikatelé
§ 97/1s
za neplacení poplatkù - fyz. osoby
§ 97/3f

Ostatní spory z všeobecných podmínek
Regulace telekomunikaèní èinnosti
Správa kmitoètového spektra
Telekomunikaèní zaøízení

3166

45
8
1086
65
1
0

128
0
29
0
4
2

8
38
7
2

4
5

3
6

3.
4.
5.
6.

634

673

§ 95/8d

2. Finanèní plnìní - ÈESKÝ TELECOM, a.s.
- Eurotel Praha, spol. s r.o.
- T-Mobile Czech Republic a.s.
(do 30.4.2003 RadioMobil a.s.)
- Èeský Mobil a. s.
- ostatní poskytovatelé služeb

164
525
411

166
464
496

§ 95/8c

1. Námitky proti vyøízení reklamací

Paragraf *)

Tabulka è. 12

2976

54
3
848
52
0
23

117
0
36
0
3
0

2
18
3
0

0
28

639

300
438
412

2914

61
8
828
82
0
17

100
0
32
0
3
0

4
15
5
0

0
9

654

194
415
487

506

4
0
0
65
0
0

9
0
3
0
0
0

0
2
0
0

0
16

116

101
56

134

2164

53
4
839
20
0
18

95
3
27
1
0
2

9
42
11
0

0
89

289

333
199

130

2670

57
4
839
85
0
18

104
3
30
1
0
2

9
44
11
0

0
105

405

434
255

264

2393

45
4
839
65
0
13

91
2
17
1
0
2

7
33
11
0

0
84

357

392
203

227

277

12
0
0
20
0
5

13
1
13
0
0
0

2
11
0
0

0
21

48

42
52

37

Nevyøízeno
Pøechází
Došlo
Došlo Celkem
**) Došlo
**)
Vyøízeno
z
pøedch.
do
dalšího
Vyøízeno
Vyøízeno
podání
podání
podání k vyøízení
období
obd.
v roce 2002
v roce 2003
v roce 2004

Pøehled o poètu správních rozhodnutí vydaných pøedsedou úøadu
a dalších podání vyøizovaných odborem pøezkoumávání rozhodnutí
v roce 2004

P ø e d m ì t s p r á vn í h o ø í z e n í
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Výdaje celkem

2.

14 968
14 968

v tom: PHARE

xx)

x)

14 968

1 254

x)

124 566

125 590

54 534

financování programù (projektù) pøedvstupních nástrojù

z toho:

Výdaje ze státního rozpoètu na financování spoleèných
programù EU a ÈR celkem

Neinvestièní transfery mezinárodním organizacím

z toho: platy zamìstnancù ve státní správì

Platy zamìstnancù a ostatní platby za provedenou práci
ve státní správì

Specifické dílèí ukazatele

Výdaje na financování programù reprodukce majetku
celkem podle pøílohy è. 5

2 491

Pøevod fondu kulturních a sociálních potøeb
x)

43 957

124 566

125 590

Povinné pojistné placené zamìstnavatelem1)

z toho: platy zamìstnancù

Platy zamìstnancù a ostatní platby za provedenou práci

Jednotné dílèí ukazatele

344 529

x)

1 105 062

15 000

15 000

15 000

1 800

125 923

126 818

139 000

2 518

44 386

125 923

126 818

467 343

5 220 000

2

1

40 000

40 000

40 000

1 800

127 438

128 513

139 000

2 548

44 917

127 438

128 513

469 419

5 220 000

3

Upravený
rozpoèet
2004

+ 3 000

+ 3 000

xx)
+ 1 050
xx)
+ 60

+ 3 000

+ 3 000

+ 3 000

4

Povolené
pøekroèení
rozpoètu*)

vèetnì pøevodu úspory do rezervního fondu
povolené pøek roèení bude k ryto vázáním prostøedk ù z § 2461 pol. 5166

38 800

38 800

38 800

1 793

x)

130 438

131 513

138 915

x)

2 608

45 967

130 438

131 513

471 511

x)

5 899 616

5

Skuteènost 2004
(vèetnì povoleného
pøekroèení)

povinné pojistné na sociální zabezpeèení a pøíspìvek na státní politik u zamìstnanosti a pojistné na veøejné zdravotní pojištìní

2.

1.

Dílèí ukazatele výdajù

Nedaòové pøíjmy, kapitálové pøíjmy a pøijaté dotace celkem

1.

Schválený
rozpoèet
2004

Skuteènost
2003

(v tis. Kè)

Pøehled závazných ukazatelù rozpoètu za rok 2004

*) viz. dopis MF èj. 19/69 008/2004 - 191 ze dne 17. 6. 2004

1)

II.

I.

Souhrnné ukazatele

U k a za t e l e

Èeský telekomunikaèní úøad

97,00

97,00

97,00

99,61

102,35

102,33

99,94

102,35

102,34

102,35

102,33

100,45

113,02

6

%
plnìní

23 832

23 832

23 832

539

5 872

5 923

84 381

117

2 010

5 872

5 923

126 982

4 794 554

7

Rozdíl
sl. 5 -1

Tabulka è. 13
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Pøíjmy z poskytování služeb

Pøíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
a jejich èástí

Pøíjmy z úrokù

Pøíjmy z prodeje neinvestièního majetku

Pøijaté pojistné náhrady

Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

Ostatní nedaòové pøíjmy

Pøíjmy z prodeje investièního majetku

Pøevody z ostatních vlastních fondù a úètù
nemajících charakter veøejných rozpoètù

Pøevody z fondù organizaèních složek státu

2132

2141

2310

2322

2324

2329

3119

4132

4135

z toho:

Pøíjmy celkem

Ukazatel

0

1 010

449

122

250

0

53

12

73

1 995 332

1 997 301

1

3

Schválený
rozpoèet
2004
4

1881

91

57

51

241

37

19

12

62

52

52

1 102 611 5 219 948 5 219 948

6

3 000

152

310

253

169

24

67

27

52 100,00

5 895 562 112,94

5 899 616 113,02

5

1 119

61

253

202

-72

-13

48

15

-10

4 792 951

4 794 554

7

Rozdíl
sl. 5 - 2

Tabulka è. 14

Upravený
Skuteènost
%
rozpoèet
2004
plnìní
2004

1 105 062 5 220 000 5 220 000

2

Skuteènost Skuteènost
2002
2003

(v tis. Kè)

Pøehled pøíjmù za rok 2004

2111

Rozpoèt.
Položka
skladba

Èeský telekomunikaèní úøad
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§ 2461

5032
5132
5134
5136
5137
5139
5151
5152
5153
5154
5156
5157
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5168

5031

5011
5021
5024

Rozpoèt.
Položka
skladba

Ukazatel

297 719

238 794

11 303
83
0
599
7 673
29 722
209
862
315
1 870
1 840
5
7 870
4 305
284
6 944
9 036
1 697
6

32 654

29 176
10 062
74
0
854
4 223
6 571
171
910
428
1 822
1 795
0
7 422
7 662
263
6 882
1 722
1 269
6

124 566
853
171

111 256
813
40

283 390

2

1

221 584

Skuteènost
2003

Skuteènost
2002

(v tis. Kè)

11 413
100
20
700
4 450
50 395
250
1 140
400
2 000
2 400
10
8 000
5 674
470
7 050
16 000
1 500
50

32 973

125 923
895
0

307 123

336 343

Schválený
rozpoèet
2004
3

Pøehled bìžných výdajù za rok 2004

Bìžné výdaje celkem
z toho:
Èinnost ústøedních orgánù státní správy ve spojích
z toho:
Platy zamìstnancù v pracovním pomìru
Ostatní osobní výdaje
Odstupné
Povinné pojistné na soc. zabezpeèení a
pøíspìvek na státní politiku zamìstnanosti
Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní
Ochranné pomùcky
Prádlo, odìv a obuv
Knihy, uèební pomùcky a tisk
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nákup materiálu
Studená voda
Teplo
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Teplá voda
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby penìžních ústavù
Nájemné
Konzultaèní, poradenské a právní služby
Služby školení a vzdìlávání
Služby zpracování dat

Èeský telekomunikaèní úøad

11 550
100
20
808
5 950
50 286
299
1 140
400
2 000
2 400
10
7 420
4 160
470
7 050
16 000
1 901
50

33 367

127 438
853
222

309 199

338 419

Upravený
rozpoèet
2004
4

- 1 110

+ 245

+ 805

+ 3 000

+ 3 000

+ 3 000

Povolené
pøekroèení
rozpoètu *)
5

11 795
39
0
807
4 878
5 653
277
869
346
1 680
1 878
0
5 201
4 114
288
6 594
9 907
1 901
6

34 172

130 438
853
222

311 495

340 563

Skuteènost 2004
(vèetnì povoleného
pøekroèení)
6

102,12
39,00
0,00
99,88
81,98
11,24
92,64
76,23
86,50
84,00
78,25
0,00
70,09
98,89
61,28
93,53
61,92
100,00
12,00

102,41

102,35
100,00
100,00

100,74

100,63

7

%
plnìní

Tabulka è. 15/1 a è. 15/2
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5137
5139

5166
5346

5511

5136
5167
5169
5173
5175
5179
5194
5346

Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné (tuzemské)
Pohoštìní
Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady
Odvody za neplnìní povinnosti zamìstnávat
zdravotnì postižené
Pøevod FKSP
Pøevody do fondù OSS - rezervní fond
Nákup kolkù
Platby daní a poplatkù
Úhrady sankcí jiným rozpoètùm
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
Mezinárodní spolupráce ve spojích
z toho:
Knihy, uèební pomùcky a tisk
Služby školení a vzdìlávání
Nákup ostatních služeb
Cestovné (zahranièní)
Pohoštìní
Ostatní nákupy
Vìcné dary
Pøevody do fondù OSS - rezervní fond
Neinvestièní transfery mezinárodním
organizacím
Všeobecné hospodáøské služby
v tom:
Konzultaèní, poradenské a právní služby
Pøevody do fondù OSS - rezervní fond
Ostatní správa v oblasti krizového øízení
v tom:
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nákup materiálu

*) viz. dopis MF èj. 19/69 008/2004 - 191 ze dne 17. 6. 2004

§ 5273

§ 2549

§ 2491

5342
5346
5361
5362
5363
5429

5195

5169
5171
5172
5173
5175
5192

0
0

8 239
50
0

5 947
0
0

5 947

1 179

1 201
8 289

116
0
187
6 626
166
31
2
75

122
0
13
6 572
62
2
19
930

2 491
3 220
0
52
11
2
8 382

91

78
2 225
200
1
53
0
33
8 921

19 913
5 214
7 603
1 776
146
4

19 068
3 689
819
1 838
138
21

50
50

15 000
0
100

15 000

1 800

300
0
1 500
10 250
210
40
20
0

2 518
0
0
70
0
40
14 120

100

23 872
4 500
2 000
2 000
200
10

78
22

15 000
0
100

15 000

1 800

300
0
1 500
10 250
210
40
20
0

2 548
0
0
70
0
40
14 120

100

23 612
4 700
2 000
2 000
200
35

0

0

0

+ 60

77
2

11 196
3 800
79

14 996

1 573

118
0
37
9 018
110
14
3
3 120

2 608
57 367
0
57
0
11
13 993

0

21 531
4 525
1 369
1 951
146
12

98,72
9,09

79,00

74,64

99,97

87,39

2,47
87,98
52,38
35,00
15,00

39,33

27,50
99,10

81,43

102,35

0,00

91,19
96,28
68,45
97,55
73,00
34,29
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§ 2461

Programové vybavení

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

Budovy, haly a stavby

Stroje, pøístroje a zaøízení

Dopravní prostøedky

Výpoèetní technika

Investièní pøevody do fondu OSS - rezervní fond

6119

6121

6122

6123

6125

6361

z toho:

Kapitálové výdaje RO celkem

Ukazatel

0

8 852

2 519

2 151

0

0

9 474

22 996

1

485

2 581

3 344

10 614

2 023

819

26 944

46 810

2

Skuteènost Skuteènost
2002
2003

(v tis. Kè)

0

15 993

6 000

54 943

25 887

0

28 177

131 000

3

Schválený
rozpoèet
2004

Pøehled kapitálových výdajù za rok 2004

6111

Rozpoèt.
Položka
skladba

Èeský telekomunikaèní úøad

0

7 711

2 394

15 720

48 219

18 813

38 143

131 000

4

Upravený
rozpoèet
2004

220

7 709

2 393

15 471

48 219

18 812

38 124

130 948

5

Skuteènost
2004

99,97

99,96

98,42

100,00

99,99

99,95

99,96

6

%
plnìní

-265

5 128

-951

4 857

46 196

17 993

11 180

84 138

7

Rozdíl
sl. 5 - 2

Tabulka è. 16
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474
481

Evidenèní stav k 31. 12.

853

111 256

Limit poètu zamìstnancù (prùmìrný pøepoètený)

limit ostatních plateb za provedenou práci

limit prostøedkù na platy

z toho:

112 109

1

478

477

1 024

124 566

125 590

2

Skuteènost Skuteènost
2002
2003

(v tis. Kè.)

476

476

895

125 923

126 818

Schválený
rozpoèet
2004
3

476

476

1 075

127 438

128 513

Upravený
rozpoèet
2004
4

Pøehled limitù regulace zamìstnanosti za rok 2004

Limit prostøedkù na platy a ostatní platby
za provedenou práci:

Ukazatel

Èeský telekomunikaèní úøad

472

470

1 075

130 438

131 513

5

Skuteènost
2004

99,16

98,74

100,00

102,35

102,33

6

%
plnìní

-6

-7

51

5 872

5 923

7

Rozdíl
sl. 5 - 2

Tabulka è. 17
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95
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Tabulka è. 18

Poskytování informací podle zákona è. 106/1999 Sb.,
o svobodném pøístupu k informacím,
za rok 2004

2001

2002

2003

2004

12

30

13

6

12

Poèet rozhodnutí o nepodání informace

1

3

2

0

2

Poèet podaných odvolání proti rozhodnutí

1

3

2

0

2

2000*)

Poèet podaných žádostí o poskytnutí informace

*) Do 30. 6. 2000 byl ÈTÚ souèástí Ministerstva dopravy a spojù ÈR.
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