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Zpr·va o Ëinnosti za rok 2005

3

⁄vod
Zpr·va o Ëinnosti »eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu za roku 2005 (d·le jen ,,Zpr·vaî)
dokumentuje Ëinnost »eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu (d·le jen ,,»T⁄î) v obdobÌ, kterÈ
bylo z pohledu trhu elektronick˝ch komunikacÌ
a poötovnÌch sluûeb v »eskÈ republice obdobÌm zcela z·sadnÌch zmÏn, rozhodujÌcÌm zp˘sobem ovlivÚujÌcÌch i Ëinnost »T⁄.
Z hlediska postavenÌ »T⁄ ve struktu¯e org·n˘ st·tnÌ spr·vy bylo p¯edevöÌm rozhodujÌcÌ
jeho stanovenÌ ˙st¯ednÌm spr·vnÌm a regulaËnÌm ˙¯adem ve vÏcech telekomunikacÌ a poötovnÌch sluûeb s ˙ËinnostÌ od 1. dubna 2005
a to z·konem Ë. 95/2005 Sb., 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 (d·le jen ,,z·kon o poötovnÌch sluûb·chî). TÌmto z·konem byla rovnÏû »T⁄ svÏ¯ena novÏ kompetence v oblasti
regulace poötovnÌch sluûeb.
Z pohledu rozsahu zajiöùovan˝ch ËinnostÌ
v oblasti regulace trhu elektronick˝ch komunikacÌ a zp˘sobu jejÌho prov·dÏnÌ pak mÏlo
z·sadnÌ v˝znam pro Ëinnost »T⁄ p¯ijetÌ z·kona
Ë.127/2005 Sb., o elektronick˝ch komunikacÌch a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejÌcÌch z·kon˘
(z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch), ve

znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘ (d·le jen ,,z·kon
o elektronick˝ch komunikacÌchî), ˙ËinnÈho od
1. kvÏtna 2005. Vedle skuteËnosti, ûe tento
z·kon potvrdil postavenÌ »T⁄ jako ˙st¯ednÌho
org·nu st·tnÌ spr·vy, tak souËasnÏ transponoval do ËeskÈho pr·va tzv. Nov˝ regulaËnÌ
r·mec EU pro elektronickÈ komunikace.
Zpr·va proto podrobnÏ dokumentuje
vöechny rozhodujÌcÌ aktivity »eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu v pr˘bÏhu roku 2005, a to
jak v obdobÌ od poË·tku roku do 30. dubna
2005, tj. za ˙Ëinnosti z·kona o telekomunikacÌch, tak i v obdobÌ od 1. kvÏtna, kdy vstoupil
v platnost nov˝ z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch.
Na z·kladÏ r·mcovÈ rekapitulace hlavnÌch
princip˘ implementace novÈho regulaËnÌho
r·mce a jeho dopad˘ do ËinnostÌ i organizace
»T⁄, jsou v dalöÌch Ë·stech Zpr·vy komentov·ny podrobnÏ Ëinnosti a v˝sledky v jednotliv˝ch
odborn˝ch oblastech, kterÈ »T⁄ zajiöùuje, vËetnÏ koment·¯e k mezin·rodnÌm aktivit·m »T⁄.
V z·vÏru Zpr·va pod·v· ucelenou informaci o ekonomickÈm a person·lnÌm zabezpeËenÌ
»T⁄, a zajiötÏnÌ dalöÌch podp˘rn˝ch ËinnostÌ,
kterÈ jsou pro ¯·dnÈ plnÏnÌ ˙kol˘ »T⁄ nezbytnÈ.
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Kapitola I.
IMPLEMENTACE
NOV…HO REGULA»NÕHO R¡MCE EVROPSK… UNIE
RegulaËnÌ pravidla
pro elektronickÈ komunikace
S vÏdomÌm toho, ûe elektronickÈ komunikace jsou jednÌm ze z·kladnÌch obor˘ jejichû
rozvoj je p¯edpokladem pro celkov˝ r˘st ekonomiky a za ˙Ëelem stanovenÌ pr·vnÌho
r·mce podporujÌcÌho rozvoj sluûeb a sÌtÌ elektronick˝ch komunikacÌ a vytvo¯enÌ jednotnÈho
pr·vnÌho prost¯edÌ v EvropskÈ unii, byl KomisÌ
Evropsk˝ch spoleËenstvÌ v roce 2002 p¯ijat
nov˝ regulaËnÌ r·mec, kter˝ tvo¯Ì zejmÈna tyto
z·kladnÌ p¯edpisy:
ó SmÏrnice EvropskÈho parlamentu a Rady
2002/19/ES o p¯Ìstupu k sÌtÌm elektronick˝ch
komunikacÌ a p¯i¯azen˝m za¯ÌzenÌm a o jejich
vz·jemnÈm propojenÌ (p¯Ìstupov· smÏrnice).
ó SmÏrnice EvropskÈho parlamentu a Rady
2002/20/ES o opr·vnÏnÌ pro sÌtÏ a sluûby elektronick˝ch komunikacÌ (autorizaËnÌ smÏrnice).
ó SmÏrnice EvropskÈho parlamentu a Rady
2002/21/ES o spoleËnÈm p¯edpisovÈm r·mci
pro sÌtÏ a sluûby elektronick˝ch komunikacÌ
(r·mcov· smÏrnice).
ó SmÏrnice EvropskÈho parlamentu a Rady
2002/22/ES o univerz·lnÌ sluûbÏ a pr·vech uûivatel˘ t˝kajÌcÌch se sÌtÌ a sluûeb elektronick˝ch
komunikacÌ (smÏrnice o univerz·lnÌ sluûbÏ).
ó SmÏrnice EvropskÈho parlamentu a Rady
2002/58/ES o zpracov·nÌ osobnÌch ˙daj˘
a ochranÏ soukromÌ v odvÏtvÌ elektronick˝ch
komunikacÌ (SmÏrnice o soukromÌ a elektronick˝ch komunikacÌch).
ó SmÏrnice Komise 2002/77/ES o hospod·¯skÈ soutÏûi na trzÌch sÌtÌ a sluûeb elektronick˝ch komunikacÌ.
ó SmÏrnice EvropskÈho parlamentu a Rady
1999/5/ES o r·diov˝ch a koncov˝ch telekomunikaËnÌch za¯ÌzenÌch a vz·jemnÈm uzn·v·nÌ
jejich shody.
Tento regulaËnÌ r·mec, kter˝ si klade si za
cÌl podporovat konkurenci na trzÌch elektronick˝ch komunikacÌ a zlepöovat fungov·nÌ
spoleËnÈho trhu, byl do pr·vnÌho ¯·du »eskÈ

republiky implementov·n s ˙ËinnostÌ od
1. kvÏtna 2005 z·konem o elektronick˝ch
komunikacÌch. TÌm byla novÏ nastavena pravidla pro Ëinnost »T⁄ oproti p˘vodnÌ pr·vnÌ
˙pravÏ, kterou representoval z·kon Ë. 151
/2000 Sb., o telekomunikacÌch a o zmÏnÏ
dalöÌch z·kon˘, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘
(d·le jen ,,z·kon o telekomunikacÌchî).
Z·kladnÌm cÌlem novÈ pr·vnÌ ˙pravy provedenÈ z·konem o elektronick˝ch komunikacÌch
je zavedenÌ nov˝ch princip˘ a z·sad regulace
komunikaËnÌch ËinnostÌ s cÌlem zajiötÏnÌ jednoduööÌho vstupu nov˝ch podnikatelsk˝ch subjekt˘ na trh, ochrany a rozvoje hospod·¯skÈ
soutÏûe v tomto oboru a v neposlednÌ ¯adÏ tÈû
zv˝öenÌ ochrany z·jm˘ a pr·v uûivatel˘ sÌtÌ
a sluûeb elektronick˝ch komunikacÌ.
Smyslem z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch je postupnÈ nahrazov·nÌ sektorovÏ
specifickÈ regulace uplatÚov·nÌm obecn˝ch
pravidel dan˝ch p¯edpisy obchodnÌho a soutÏûnÌho pr·va. Za tÌmto ˙Ëelem jsou prov·dÏny anal˝zy relevantnÌch trh˘ a podle jejich
v˝sledku jsou zjiötÏn˝m podnik˘m s v˝znamnou trûnÌ silou ukl·d·ny zvl·ötnÌ povinnosti
(n·pravn· opat¯enÌ), a to vËetnÏ p¯Ìpadn˝ch
povinnostÌ souvisejÌcÌch s regulacÌ cen.
Z vÏcnÈho hlediska z·kon o elektronick˝ch
komunikacÌch d·le upravuje podmÌnky pro
zajiötÏnÌ ˙ËinnÈ spr·vy a ˙ËelnÈho vyuûÌv·nÌ
r·diov˝ch kmitoËt˘. V tÈto oblasti byl z·konem
o elektronick˝ch komunikacÌch zaveden institut p¯ÌdÏlu r·diov˝ch kmitoËt˘ jako z·kladnÌho
prvku, kter˝ by v budoucnosti mÏl usnadnit
p¯echod na moûnÈ obchodov·nÌ s pr·vy k vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘. Ze z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch v tÈto Ë·sti rovnÏû
novÏ vyplynula pro »T⁄ povinnost z¯Ìdit
a spravovat radiokomunikaËnÌ ˙Ëet, kter˝ je
urËen k ˙hradÏ efektivnÏ a ˙ËelnÏ vynaloûen˝ch n·klad˘ vznikl˝ch v d˘sledku zmÏn ve
vyuûÌv·nÌ r·diovÈho spektra z rozhodnutÌ
»T⁄.
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Z·konem o elektronick˝ch komunikacÌch
je rovnÏû ¯eöeno zajiötÏnÌ ˙ËinnÈ spr·vy
a ˙ËelnÈho vyuûÌv·nÌ ËÌsel, ËÌseln˝ch ¯ad
a kÛd˘, adres a jmen. V tÈto oblasti pak byl
z·konem o elektronick˝ch novÏ stanovil
povinnost zavedenÌ p¯enositelnosti telefonnÌch ËÌsel mezi ve¯ejn˝mi mobilnÌmi telefonnÌmi sÌtÏmi (p¯enositelnost telefonnÌch ËÌsel
mezi ve¯ejn˝mi pevn˝mi telefonnÌmi sÌtÏmi
¯eöil jiû z·kon o telekomunikacÌch a v »eskÈ
republice je dostupn· od 1. ledna 2003).
Z·sadnÌch zmÏn doznala i pr·vnÌ ˙prava
univerz·lnÌ sluûby, kde vedle novÈho vymezenÌ souboru sluûeb a jeho rozËlenÏnÌ na jednotlivÈ dÌlËÌ sluûby, jejichû poskytov·nÌ by
mÏlo b˝t ve stanovenÈ kvalitÏ a za dostupnou
cenu p¯ÌstupnÈ na celÈm ˙zemÌ »eskÈ republiky vöem koncov˝m uûivatel˘m, doölo souËasnÏ i ke zmÏnÏ postupu »T⁄ p¯i ukl·d·nÌ
povinnostÌ jejÌho poskytov·nÌ a rovnÏû tak
i novÈmu ¯eöenÌ ˙hrady n·klad˘ na poskytov·nÌ univerz·lnÌ sluûby a zp˘sobu jejÌho
financov·nÌ.
AËkoliv projedn·van˝ n·vrh z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch p˘vodnÏ nep¯edpokl·dal pokraËov·nÌ rozhodov·nÌ spor˘ mezi
˙ËastnÌky a podnikatelsk˝mi subjekty vykon·vajÌcÌmi komunikaËnÌ Ëinnosti ze strany »T⁄,
jak tomu bylo podle z·kona o telekomunikacÌch, s tÌm, ûe by tato Ëinnost mÏla b˝t p¯evedena do rozhodovacÌ pravomoci soud˘,
kam svojÌ podstatou pat¯Ì, schv·len· verze
z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch stanovÌ, ûe tuto Ëinnost bude i nad·le vykon·vat
»T⁄.
Z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch p¯inesl vyööÌ n·roky na regulaËnÌ org·n p¯edevöÌm v nov˝ch Ëinnostech, kterÈ »T⁄ dosud
nevykon·val, ale i zavedenÌm nov˝ch proces˘
a postup˘ p¯i v˝konu jeho p˘sobnosti. Jde
zejmÈna o vedenÌ v˝bÏrov˝ch ¯ÌzenÌch, konzultaËnÌch proces˘, a to jak s dotËen˝mi subjekty na vnitrost·tnÌ ˙rovni nebo s KomisÌ
Evropsk˝ch spoleËenstvÌ a regulaËnÌmi ˙¯ady
jin˝ch Ëlensk˝ch st·t˘ EvropskÈ unie na ˙rovni mezin·rodnÌ, d·le öiroce pojatou informaËnÌ a publikaËnÌ povinnost »T⁄.
DalöÌ nov· Ëinnost vyplynula pro »T⁄
z nabytÌ ˙Ëinnosti z·kona Ë. 206/2005 Sb.,
o ochranÏ nÏkter˝ch sluûeb v oblasti rozhlasovÈho a televiznÌho vysÌl·nÌ a sluûeb informaËnÌ spoleËnosti. Jeho prost¯ednictvÌm je do
pr·vnÌho ¯·du »eskÈ republiky transponov·na

smÏrnice EvropskÈho parlamentu a Rady 98/
84/ES o pr·vnÌ ochranÏ sluûeb s podmÌnÏn˝m p¯Ìstupem a sluûeb tvo¯en˝ch podmÌnÏn˝m p¯Ìstupem. Smyslem p¯edmÏtnÈ pr·vnÌ
˙pravy pak je ochrana placen˝ch, podmÌnÏn˝m p¯Ìstupem chr·nÏn˝ch rozhlasov˝ch
a televiznÌch sluûeb, sluûeb informaËnÌ spoleËnosti, jakoû i podmÌnÏnÈho p¯Ìstupu
samotnÈho p¯ed protipr·vnÌmi z·sahy. Podle
tohoto z·kona »T⁄ od 1. Ëervna 2005 projedn·v· spr·vnÌ delikty a p¯estupky, vybÌr·
a vym·h· pokuty takÈ v tÈto oblasti.
V souvislosti s implementacÌ novÈho
regulaËnÌho r·mce se »T⁄ podÌlel na p¯ÌpravÏ
na¯ÌzenÌ vl·dy a vyhl·öek MI »R dle z·kona
o elektronick˝ch komunikacÌch. »T⁄ p¯ipravil
a vydal v roce 2005 cel˝ soubor opat¯enÌ
obecnÈ povahy, kter˝mi jsou (dle zmocnÏnÌ
»T⁄ z·konem o elektronick˝ch komunikacÌch) upravov·ny bliûöÌ podmÌnky v˝konu
komunikaËnÌch ËinnostÌ. Souhrnn˝ p¯ehled
vËetnÏ bliûöÌho popisu je uveden v p¯Ìloze ó
Tabulka Ë. 1.
RegulaËnÌ pravidla pro poötovnÌ sluûby
S ˙ËinnostÌ z·kona Ë. 95/2004 Sb., tedy
od 1. dubna 2005, vykon·v· »T⁄ podle z·kona o poötovnÌch sluûb·ch novÏ kompetence
v oblasti regulace poötovnÌch sluûeb, s v˝jimkou regulace vnitrost·tnÌch cen. Do tÈ doby
byla regulace poötovnÌch sluûeb prov·dÏna
ministerstvem informatiky.
Z·kon o poötovnÌch sluûb·ch p¯edstavuje
koncepËnÏ zcela nov˝ z·kon v oboru poötovnÌch sluûeb, kter˝ implementuje smÏrnici
EvropskÈho parlamentu a Rady 97/67/ES
o spoleËn˝ch pravidlech pro rozvoj vnit¯nÌho
trhu poötovnÌch sluûeb SpoleËenstvÌ a zvyöov·nÌ kvality sluûby, ve znÏnÌ smÏrnice
2002/39/ES, kterou se mÏnÌ smÏrnice
97/67/ES s ohledem na dalöÌ otev¯enÌ poötovnÌch sluûeb hospod·¯skÈ soutÏûi. ObdobnÏ jako v p¯ÌpadÏ elektronick˝ch komunikacÌ i v oblasti poötovnÌch sluûeb doölo
k uvolnÏnÌ v p¯ÌpadÏ podmÌnek vstupu nov˝ch
podnikatelsk˝ch subjekt˘ na trh. V souladu
s evropsk˝m pr·vem byly rovnÏû zavedeny
obecnÈ principy, kterÈ musÌ b˝t dodrûov·ny
p¯i zajiöùov·nÌ a poskytov·nÌ poötovnÌch sluûeb, a kterÈ vedou ke zv˝öenÌ ochrany a rozvoje hospod·¯skÈ soutÏûe v tomto oboru a ke
zv˝öenÌ ochrany z·jm˘ a pr·v uûivatel˘ poötovnÌch sluûeb.
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Dopady implementace
novÈ regulaËnÌho r·mce do organizace »T⁄
VeökerÈ p¯edmÏtnÈ zmÏny, kterÈ z·sadnÌm zp˘sobem zas·hly do Ëinnosti »T⁄ jako
regulaËnÌho org·nu, si vyû·daly tÈû provedenÌ
zmÏn v postavenÌ a organizaci tohoto ˙¯adu.
»T⁄ z¯Ìzen˝ podle z·kona o telekomunikacÌch byl stanoven ˙st¯ednÌm spr·vnÌm
a regulaËnÌm ˙¯adem ve vÏcech telekomunikacÌ a poötovnÌch sluûeb z·konem o poötovnÌch sluûb·ch, kter˝ nabyl ˙Ëinnosti dnem
1. dubna 2005. S ˙ËinnostÌ z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch pak doölo k potvrzenÌ
tohoto statutu regulaËnÌho ˙¯adu, kdyû se
podle z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch
se z¯izuje »T⁄ jako ˙st¯ednÌ spr·vnÌ ˙¯ad pro
v˝kon st·tnÌ spr·vy ve vÏcech stanoven˝ch
tÌmto z·konem, vËetnÏ regulace trhu a stanovov·nÌ podmÌnek pro podnik·nÌ v oblasti
elektronick˝ch komunikacÌ a poötovnÌch sluûeb. Na »esk˝ telekomunikaËnÌ ˙¯ad tÌm p¯eöla pr·va a povinnosti z pracovnÏpr·vnÌch
a jin˝ch vztah˘ z »T⁄ z¯ÌzenÈho podle z·kona
o telekomunikacÌch.

Z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch rovnÏû zcela zmÏnil organizaci »T⁄. Podle ß 107
z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch je souË·stÌ »T⁄, na rozdÌl od p¯edch·zejÌcÌho stavu,
pÏtiËlenn· Rada »T⁄ (d·le jen ,,Radaî). Jeden
z Ëlen˘ Rady je p¯edsedou Rady, kter˝ ¯ÌdÌ
Ëinnost Rady. P¯edseda Rady jedn· jmÈnem
»T⁄ a stojÌ v jeho Ëele. »leny Rady a jejÌho
p¯edsedu jmenuje a odvol·v· vl·da na n·vrh
ministra informatiky. UsnesenÌm vl·dy »eskÈ
republiky Ë. 450 ze dne 13. dubna 2005 byli
jmenov·ni 3 ËlenovÈ Rady a usnesenÌm vl·dy
»eskÈ republiky Ë. 481 ze dne 20. dubna
2005 byl jmenov·n Ëtvrt˝ Ëlen Rady, kter˝ se
souËasnÏ stal p¯edsedou Rady.
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Kapitola II.
ODBORN… »INNOSTI
V ELEKTRONICK›CH KOMUNIKACÕCH
A V POäTOVNÕCH SLUéB¡CH
1. Vnitrost·tnÌ aktivity »T⁄ v roce 2005
1.1

Ekonomick· regulace

Regulace cen a cenovÈ kontroly
podle z·kona o telekomunikacÌch
V roce 2005 byla ¯eöena problematika
cen univerz·lnÌ sluûby. Bylo vyd·no cenovÈ
rozhodnutÌ Ë. 01/2005, kter˝m se, mimo jinÈ,
mÏnila v˝öe maxim·lnÌch cen, podmÌnky
a rozsah regulovan˝ch cen sluûeb poskytovan˝ch v r·mci univerz·lnÌ sluûby, a kter˝m se
zruöilo cenovÈ rozhodnutÌ Ë. 01/2002,
01/US/2003, 01/US/2004 a dodatek Ë. 2
k cenovÈmu rozhodnutÌ Ë. 01/2002.
V r·mci ¯eöenÌ spor˘ o ceny za propojenÌ
bylo, na z·kladÏ podrobn˝ch anal˝z p¯edloûen˝ch n·vrh˘ jednotliv˝mi provozovateli ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ, vyd·no v pr˘bÏhu roku 2005 celkem 5 cenov˝ch rozhodnutÌ
o cen·ch za propojenÌ ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ ve struktu¯e podle jednotliv˝ch
telekomunikaËnÌch sluûeb, postupem podle
ß 78 z·kona o telekomunikacÌch. D·le byly
k öesti cenov˝m rozhodnutÌm (09/PROP/2002,
02/PROP/2003, 03/PROP/2003, 04/PROP/2003,
05/PROP/2003, 03/PROP/2004) vyd·ny dodatky (viz p¯Ìloha ó tabulka Ë. 1).
V roce 2005 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
novÏ pouûit model LRAIC, kter˝ je zaloûen na
principu dlouhodob˝ch p¯Ìr˘stkov˝ch n·klad˘, tj. kalkulace nevych·zÌ z historick˝ch
n·klad˘ veden˝ch v ˙ËetnictvÌ spoleËnosti,
ale z optim·lnÌho modelu sÌtÏ, jehoû jednotlivÈ komponenty jsou oceÚov·ny v bÏûn˝ch
cen·ch se zohlednÏnÌm cenov˝ch trend˘
v n·sledujÌcÌch letech. V dubnu 2005 bylo
vyd·no cenovÈ rozhodnutÌ, kterÈ ¯eöÌ problematiku zp˘sobu v˝poËtu a maxim·lnÌch cen
za zp¯ÌstupnÏnÌ ˙ËastnickÈho vedenÌ nebo
jeho ˙seku.
V oblasti cenov˝ch kontrol byla 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 ovÏ¯ov·nÌ
spr·vnosti p¯edkl·dan˝ch podklad˘ pro regulaci cen za propojenÌ metodou LRAIC.
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Cenov· regulace
podle z·kona
o elektronick˝ch komunikacÌch
Od ˙Ëinnosti z·kona o elektronick˝ch
komunikacÌch postupoval »T⁄ p¯i rozhodov·nÌ spor˘ t˝kajÌcÌch se cen podle spr·vnÌho
¯·du. V tomto obdobÌ bylo zah·jeno spr·vnÌ
¯ÌzenÌ ve vÏci vyd·nÌ rozhodnutÌ o cenÏ, kter˝m se zruöuje cenovÈ rozhodnutÌ Ë. 03/
PROP/2004 u sluûby ADSL a ve vÏci vyd·nÌ
vÏcnÏ p¯ÌsluönÈho rozhodnutÌ o cenÏ u sluûby zp¯ÌstupnÏnÌ ˙ËastnickÈho vedenÌ nebo
jeho ˙seku.
V Ëervnu 2005 »T⁄ vydal v souladu s ß 44
odst. 5 a ß 64 odst. 13 z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch opat¯enÌ obecnÈ povahy
Ë. OOP/2/07.2005-5, kter˝m se stanovÌ rozsah poloûkovÈho vy˙Ëtov·nÌ ceny a opat¯enÌ
obecnÈ povahy Ë. OOP/3/07.2005-4, kter˝m
se stanovÌ rozsah vy˙Ëtov·nÌ ceny podle
druhu sluûby.
»T⁄ se d·le zab˝val problematikou uve¯ejÚov·nÌ informacÌ o aktu·lnÌch cen·ch a podmÌnk·ch poskytovan˝ch ve¯ejnÏ dostupn˝ch
sluûeb elektronick˝ch komunikacÌ a v prosinci
2005 vydal opat¯enÌ obecnÈ povahy
Ë. OOP/14/12.2005-43, kter˝m se stanovÌ
parametry kvality poskytovan˝ch sluûeb (zejm.
obsah, forma a zp˘sob uve¯ejnÏnÌ informacÌ
o aktu·lnÌch cen·ch, kvalita a podmÌnky
poskytovan˝ch ve¯ejnÏ dostupn˝ch sluûeb
elektronick˝ch komunikacÌ).
»T⁄ v roce 2005 p¯ipravil n·vrh opat¯enÌ
obecnÈ povahy, kter˝m se stanovÌ metodika
˙ËelovÈho ËlenÏnÌ n·klad˘ a v˝nos˘ a jejich
p¯i¯azov·nÌ a urËuje se struktura vykazovan˝ch informacÌ. Vzhledem k z·vaûn˝m p¯ipomÌnk·m, kterÈ obdrûel v r·mci konzultace,
p¯istoupil »T⁄ k jeho p¯epracov·nÌ. Upraven·
verze tohoto opat¯enÌ byla v roce 2006 po
opakovanÈ konzultaci vyd·na jako opat¯enÌ
obecnÈ povahy Ë. OOP/4/03.2006-3.
Financov·nÌ univerz·lnÌ sluûby
Na z·kladÏ p¯echodn˝ch ustanovenÌ z·kona
o elektronick˝ch komunikacÌch, ¯eöil »T⁄ problematiku financov·nÌ univerz·lnÌ sluûby v roce 2005

postupem podle p˘vodnÌ pr·vnÌ ˙pravy, tj. podle
z·kona o telekomunikacÌch.
V tÈto souvislosti je t¯eba p¯ipomenout, ûe
˙Ëet univerz·lnÌ sluûby z¯Ìdil »T⁄ v souladu
s ustanovenÌm ß 32 odst. 1 z·kona o telekomunikacÌch v roce 2002 k ˙hradÏ prokazatelnÈ ztr·ty z poskytov·nÌ univerz·lnÌ sluûby.
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 evidence n·klad˘, trûeb a v˝nos˘, vËetnÏ vloûenÈho kapit·lu. V˝poËet prokazatelnÈ ztr·ty
p¯edkl·d· poskytovatel univerz·lnÌ sluûby
»T⁄ v termÌnu do 30. Ëervna n·sledujÌcÌho
roku.
Pro n·sledujÌcÌ informace o hospoda¯enÌ
s ˙Ëtem univerz·lnÌ sluûby v roce 2005 je
rozhodujÌcÌ, ûe:
ó Informace o hospoda¯enÌ s ˙Ëtem univerz·lnÌ sluûby v roce 2002 byla zve¯ejnÏna
v TelekomunikaËnÌm vÏstnÌku, v Ë·stce 1/
2003. K 31. prosinci 2005 je neuhrazen·
ztr·ta za rok 2001 ve v˝öi 129 859 233 KË.
ó Informace o hospoda¯enÌ s ˙Ëtem univerz·lnÌ sluûby v roce 2003 byla zve¯ejnÏna
v TelekomunikaËnÌm vÏstnÌku, v Ë·stce 2/
2004. K 31. prosinci 2005 ËinÌ neuhrazen·
ztr·ta za rok 2002 Ë·stku 1 695 442 KË.
ó Informace o hospoda¯enÌ s ˙Ëtem
v roce 2004 byla zve¯ejnÏna v TelekomunikaËnÌm vÏstnÌku Ë·stka Ë. 2/2005.
K 31. prosinci 2005 ËinÌ neuhrazen· ztr·ta za
rok 2003 Ë·stku 186 518 010 KË.
ó V roce 2004 »ESK› TELECOM, a.s.,
p¯edloûil 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. V danÈ vÏci »T⁄ dosud pravomocnÏ
nerozhodl.
ó Ztr·ta z poskytov·nÌ univerz·lnÌ sluûby
za rok 2004 p¯edloûen· spoleËnostÌ »ESK›
TELECOM a.s., byla ⁄¯adem ovÏ¯ena dne 12.
srpna 2005 ve v˝öi 302 622 498 KË rozhodnutÌm Ëj. 28 799/05-611-III. vy¯. »ESK›
TELECOM a.s., podal dne 30. srpna 2005 rozklad proti tomuto rozhodnutÌ. K 31. prosinci
2005 nebylo v danÈ vÏci pravomocnÏ rozhodnuto.
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V˝kaz o hospoda¯enÌ
s ˙Ëtem univerz·lnÌ sluûby za rok 2005

⁄Ëet univerz·lnÌ sluûby ó v˝voj v roce 2005
ó viz tabulka nÌûe:

»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˘.

⁄Ëet univerz·lnÌ sluûby ó stav na konci roku 2005
Stav k 31. 12. 2005

159 141 KË
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1.2
Anal˝zy relevantnÌch trh˘
a s t a t i s t i c k È z j i ö ùûo v · n Ì
v elektronick˝ch komunikacÌch
S implementacÌ novÈho regulaËnÌho
r·mce doölo k z·sadnÌmu posunu v moûnosti
aplikovat regulaci, a to smÏrem k uplatÚov·nÌ
princip˘ komunit·rnÌho soutÏûnÌho pr·va.
P˘vodnÌ regulaËnÌ r·mec nevyûadoval, aby
byly trhy, na kter˝ch se uplatÚovala regulace,
definov·ny dle princip˘ soutÏûnÌho pr·va.
SouËasn˝ regulaËnÌ r·mec vöak vyûaduje
podrobnÈ zmapov·nÌ podmÌnek hospod·¯skÈ
soutÏûe existujÌcÌch na kaûdÈm jednotlivÈm
relevantnÌm trhu tj. nejen na z·kladÏ v˝poËtu
trûnÌho podÌlu, ale takÈ hodnocenÌ ¯ady dalöÌch kritÈriÌ. Regulaci je pak moûno uplatnit
v˝hradnÏ v d˘sledku zjiötÏnÌ neexistence
efektivnÌ konkurence na relevantnÌm trhu
(urËenÌ podniku s v˝znamnou trûnÌ silou).
Anal˝zy relevantnÌch trh˘
Anal˝zou relevantnÌch trh˘ se zaËal »T⁄
zab˝vat bezprost¯ednÏ po ˙Ëinnosti z·kona
o elektronick˝ch komunikacÌch (od 1. kvÏtna
2006).
»T⁄ p¯edevöÌm vydal opat¯enÌ obecnÈ
povahy Ë. OOP/1/07.2005-2, kter˝m se stanovÌ relevantnÌ trhy v oboru elektronick˝ch
komunikacÌ, vËetnÏ kritÈriÌ pro hodnocenÌ
v˝znamnÈ trûnÌ sÌly. V n·vaznosti na toto
opat¯enÌ »T⁄ rozeslal dotaznÌky pro anal˝zy
relevantnÌch trh˘ podnikatel˘m v elektronick˝ch komunikacÌch. ⁄daje z dotaznÌk˘ »T⁄
vyhodnotil p¯i p¯ÌpravÏ anal˝z. Do konce roku
2005 »T⁄ zve¯ejnil k diskusi n·vrhy anal˝z ke
3 relevantnÌm trh˘m. V souvislosti s p¯Ìpravou
anal˝z relevantnÌch trh˘ se z·stupci »T⁄ z˙Ëast-

nili ,,p¯ednotifikaËnÌhoî jedn·nÌ s Evropskou
komisÌ. K p¯ipraven˝m n·vrh˘m anal˝z relevantnÌch trh˘ zorganizoval »T⁄ pracovnÌ jedn·nÌ se z·stupci asociacÌ, ⁄¯adu pro ochranu
hospod·¯skÈ soutÏûe a Ministerstva informatiky »R.
S t a t i s t i c k È z j i ö ùûo v · n Ì
ZamÏ¯enÌ Ëinnosti v roce 2005 na ˙seku
statistickÈho zjiöùov·nÌ vych·zelo z nutnosti
zajistit z·kladnÌ informaËnÌ data o elektronick˝ch komunikacÌch v »eskÈ republice pro
pot¯eby »eskÈho statistickÈho ˙¯adu, regulaËnÌho org·nu a pro mezin·rodnÌ statistiku elektronick˝ch komunikacÌ. HlavnÌm cÌlem bylo
p¯ipravit statistickÈ zjiöùov·nÌ formou rezortnÌch v˝kaz˘ pro rok 2006 pro Program statistick˝ch zjiöùov·nÌ.
V˝kazy statistickÈho zjiöùov·nÌ v oboru
elektronick˝ch komunikacÌ na rok 2006 byly
v pr˘bÏhu roku 2005 schv·leny »esk˝m statistick˝m ˙¯adem a za¯azeny do Programu
statistickÈho zjiöùov·nÌ na rok 2006, kter˝ byl
uve¯ejnÏn ve SbÌrce z·kon˘ »R.
V pr˘bÏhu roku 2005 byl prov·dÏn sbÏr
˙daj˘ o trhu elektronick˝ch komunikacÌ za rok
2004 a byly rozesl·ny v˝kazy pro rok 2005
cca 3000 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 zpracov·ny dotaznÌky pro mezin·rodnÌ statistiku, zejmÈna pro OECD, ITU, EUROSTAT a Evropskou unii.
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1.3
Regulace sÌtÌ a sluûeb
elektronick˝ch komunikacÌ
V˝bÏrov· ¯ÌzenÌ
na udÏlenÌ telekomunikaËnÌ licence
podle z·kona o telekomunikacÌch
a)
TelekomunikaËnÌ licence
ke z¯izov·nÌ a provozov·nÌ
ve¯ejnÈ mobilnÌ telekomunikaËnÌ sÌtÏ
ve standardu UMTS
V lednu 2005 »T⁄ vyhl·sil v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ
na udÏlenÌ telekomunikaËnÌ licence ke z¯izov·nÌ a provozov·nÌ ve¯ejnÈ mobilnÌ telekomunikaËnÌ sÌtÏ ve standardu UMTS (d·le jen ,,licence UMTSî). Vyhl·öenÌ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ nav·zalo na ozn·menÌ o z·mÏru vyhl·sit p¯edmÏtnÈ
v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ, uve¯ejnÏnÈ v prosinci 2004.

872 MHz (d·le jen ,,licence pro p·smo 872
MHzî). Vyhl·öenÌ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ nav·zalo
na ozn·menÌ o z·mÏru vyhl·sit p¯edmÏtnÈ
v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ, uve¯ejnÏnÈ v prosinci 2004.
Do v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ p¯edloûily svÈ
û·dosti t¯i spoleËnosti. Na z·kladÏ posouzenÌ
p¯edloûen˝ch û·dostÌ ¯ÌdÌcÌm v˝borem v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ metodou ,,beauty contestî »T⁄
rozhodl udÏlit p¯edmÏtnou telekomunikaËnÌ
licenci spoleËnosti T-Mobile Czech Republic,
a.s. Licence pro p·smo 872 MHz byla spoleËnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. udÏlena
v dubnu 2005, a to s platnostÌ na 10 let
a s povinnostÌ uvÈst sÌù do provozu v rozsahu
deseti z·kladnov˝ch stanic do 12 mÏsÌc˘ od
data udÏlenÌ licence.
Spolupr·ce s asociacemi provozovatel˘

PodmÌnky v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ respektovaly usnesenÌ vl·dy »eskÈ republiky ze dne
15. prosince 2004 Ë. 1295, o postupu udÏlenÌ
3. licence ve¯ejnÈ mobilnÌ telekomunikaËnÌ sÌtÏ
univerz·lnÌho mobilnÌho telekomunikaËnÌho
systÈmu v »eskÈ republice. ZmÌnÏnÈ usnesenÌ
stanovilo, ûe p¯edmÏtn· licence UMTS m· b˝t
v r·mci dvoustupÚovÈho v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ
p¯ednostnÏ nabÌdnuta v prvnÌm stupni v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ st·vajÌcÌmu oper·torovi sÌtÏ GSM,
kter˝ dosud tuto licenci nevlastnÌ, tj. spoleËnosti Oskar Mobil, a.s. (nynÌ Vodafone Czech
Republic a.s.) V˝öe poplatku za licenci UMTS
byla stanovena na 2 mld. KË. Teprve v p¯ÌpadÏ,
ûe by licence UMTS nebyla udÏlena na z·kladÏ
v˝sledk˘ prvnÌho stupnÏ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ,
p¯edpokl·dalo se vyhl·öenÌ druhÈho stupnÏ
v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ, otev¯enÈho i pro ˙Ëast
jin˝ch z·jemc˘.
SpoleËnost Oskar Mobil, a.s. (nynÌ
Vodafone Czech Republic a.s.) p¯ijala stanovenÈ podmÌnky v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ a telekomunikaËnÌ licence jÌ tedy byla na z·kladÏ
doporuËenÌ ¯ÌdÌcÌho v˝boru v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ
v ˙noru 2005 udÏlena, a to s platnostÌ na
20 let a s povinnostÌ zah·jit provozov·nÌ sÌtÏ
v Praze nejpozdÏji do 1. ledna 2008.
b)
TelekomunikaËnÌ licence
ke z¯izov·nÌ a provozov·nÌ
ve¯ejnÈ mobilnÌ telekomunikaËnÌ sÌtÏ
v kmitoËtovÈm p·smu 872 MHz
V lednu 2005 »T⁄ d·le vyhl·sil v˝bÏrovÈ
¯ÌzenÌ na udÏlenÌ telekomunikaËnÌ licence ke
z¯izov·nÌ a provozov·nÌ ve¯ejnÈ mobilnÌ telekomunikaËnÌ sÌtÏ v kmitoËtovÈm p·smu

Na zaË·tku roku 2005 se »T⁄ podÌlel na
z·vÏreËn˝ch jedn·nÌch pracovnÌho t˝mu,
ustanovenÈho u Asociace provozovatel˘
ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ (d·le jen
,,APVTSî) pro ¯eöenÌ problematiky sluûby zprost¯edkov·nÌ p¯Ìstupu k ve¯ejn˝m datov˝m
sluûb·m se zvl·ötnÌm tarifem (SAC 976).
V˝sledkem ¯eöenÌ bylo stanovenÌ z·sad, kterÈ
by umoûnily zamezit nevyû·danÈmu p¯esmÏrov·nÌ p¯i p¯Ìstupu k sÌti Internet (tzv. podvodnÈ dialery). V˝sledky ¯eöenÌ byly n·slednÏ
aplikov·ny ve formÏ dodatk˘ ke smlouv·m
o propojenÌ mezi jednotliv˝mi zainteresovan˝mi oper·tory.
V pr˘bÏhu celÈho roku 2005 zajiöùoval
»T⁄ takÈ ˙Ëast na jedn·nÌch pracovnÌch skupin Asociace provozovatel˘ mobilnÌch sÌtÌ pro
realizaci p¯enositelnosti mobilnÌch ËÌsel tak,
jak to urËuje opat¯enÌ obecnÈ povahy
Ë. OOP/10/07.2005-3. Jednalo se p¯edevöÌm
o jedn·nÌ pro zajiötÏnÌ spoleËnÈho ¯eöenÌ,
urËenÈho jako referenËnÌ zdroj informacÌ
o p¯enesen˝ch ËÌslech.
Regulace podnik·nÌ v podmÌnk·ch z·kona
o elektronick˝ch komunikacÌch
Pro podnik·nÌ p¯inesl nov˝ z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch podstatnÈ zmÏny,
kterÈ p¯edstavujÌ, v porovn·nÌ s reûimem
zakotven˝m v dosud platn˝ch pr·vnÌch p¯edpisech, znaËnÈ zjednoduöenÌ a ulehËenÌ p¯Ìstupu fyzick˝m a pr·vnick˝m osob·m k podnik·nÌ v elektronick˝ch komunikacÌch.
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Z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch stanovuje fyzick˝m a pr·vnick˝m osob·m, kterÈ
hodlajÌ vykon·vat komunikaËnÌ Ëinnost, kter·
je podnik·nÌm v elektronick˝ch komunikacÌch,
povinnost ozn·mit p¯edem pÌsemnÏ tuto skuteËnost »T⁄. Agenda souvisejÌcÌ s ozn·menÌm
v˝konu komunikaËnÌch ËinnostÌ byla p¯evedena s ˙ËinnostÌ od 1. kvÏtna 2005 na oblastnÌ
odbory »T⁄ tak, aby cel˝ postup oznamov·nÌ
byl p¯iblÌûen z·jemc˘m v jednotliv˝ch krajÌch
»eskÈ republiky. V tÈto souvislosti »T⁄ zprovoznil elektronickou datab·zi fyzick˝ch a pr·vnick˝ch osob, kterÈ splnily oznamovacÌ povinnost, kter· je ve¯ejnÏ p¯Ìstupn· na internetovÈ str·nce »T⁄.
R·mcovÏ je Ëinnost »T⁄ souvisejÌcÌ se
zajiötÏnÌm agendy oznamov·nÌ podnik·nÌ
v elektronick˝ch komunikacÌch dokumentov·na v p¯Ìloze ó Tabulka Ë. 2.

v˝öe uvedenÈ dÌlËÌ sluûby v r·mci univerz·lnÌ
sluûby spoleËnosti »ESK› TELECOM, a.s.
b) Sluûby ve¯ejn˝ch telefonnÌch automat˘
V z·¯Ì 2005 »T⁄ zve¯ejnil z·mÏr uloûit
povinnost poskytovat v r·mci univerz·lnÌ sluûby dalöÌ dÌlËÌ sluûbu ó sluûby ve¯ejn˝ch telefonnÌch automat˘. Na z·kladÏ v˝sledku p¯ezkumu a vypo¯·d·nÌ p¯ipomÌnek z ve¯ejnÈ
konzultace z·mÏru z listopadu 2005 »T⁄
vyhl·sil v prosinci 2005 na provozovatele
v˝öe uvedenÈ dÌlËÌ sluûby v r·mci univerz·lnÌ
sluûby v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ. Toto v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ
bylo dokonËeno poË·tkem roku 2006 s tÌm,
ûe v v b¯eznu 2006 »T⁄ vydal, na z·kladÏ
doporuËenÌ v˝bÏrovÈ komise, rozhodnutÌ,
jÌmû uloûil povinnost poskytovat v˝ö uvedenou dÌlËÌ sluûbu v r·mci univerz·lnÌ sluûby
spoleËnosti »ESK› TELECOM, a.s.
Spr·va ËÌsel a ËÌslovacÌch pl·n˘

Univerz·lnÌ sluûba
v podmÌnk·ch z·kona
o elektronick˝ch komunikacÌch

a) Jednotn˝ telefonnÌ seznam
a jednotn· informaËnÌ sluûba
V srpnu 2005 »T⁄ zve¯ejnil z·mÏr uloûit
povinnost poskytovat v r·mci univerz·lnÌ sluûby dÌlËÌ sluûby:
ó pravidelnÈ vyd·v·nÌ telefonnÌch seznam˘ ËÌsel ˙ËastnÌk˘ ve¯ejnÏ dostupnÈ telefonnÌ sluûby a p¯Ìstup koncov˝ch uûivatel˘
k tÏmto seznam˘m podle ß 38 odst. 2 pÌsm.
c) z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch;
ó informaËnÌ sluûbu o telefonnÌch ËÌslech ˙ËastnÌk˘ ve¯ejnÏ dostupnÈ telefonnÌ
sluûby podle ß 38 odst. 2 pÌsm. d) z·kona
o elektronick˝ch komunikacÌch.

Kontinu·lnÌ ËinnostÌ, kterou »T⁄ zajiöùoval
v pr˘bÏhu celÈho roku 2005 bylo rozhodov·nÌ o û·dostech podnikatel˘ o udÏlenÌ ËÌsel
z ËÌslovacÌch pl·n˘ a to v podobÏ rozhodnutÌ
o p¯idÏlenÌ ËÌsel podle ß 69 a n·sl. z·kona
o telekomunikacÌch, resp. rozhodnutÌ o opr·vnÏnÌ k vyuûÌv·nÌ ËÌsel podle ß 30 z·kona
o elektronick˝ch komunikacÌch. V pr˘bÏhu
roku 2005 tak bylo vyd·no celkem 271 rozhodnutÌ. RozhodnutÌm bylo d·le vy¯Ìzeno
55 û·dostÌ o odnÏtÌ ËÌsla a formou zmÏny
vyd·no 787 rozhodnutÌ. D·le bylo vyd·no
74 rozhodnutÌ o prodlouûenÌ doby platnosti
opr·vnÏnÌ k vyuûÌv·nÌ ËÌsel. SouhrnnÏ »T⁄
vydal v oblasti spr·vy ËÌsel 1213 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, resp. na¯ÌzenÌ
vl·dy Ë. 154/2005 Sb. o stanovenÌ v˝öe
a zp˘sobu poplatky p¯edeps·ny a vybr·ny p¯ÌsluönÈ poplatky (vedle poplatk˘ spr·vnÌch).
Jejich v˝öe p¯edstavuje v ˙hrnu za rok 2005
p¯Ìjem ve v˝öi 116 mil. 921 tis. KË.

Na z·kladÏ v˝sledk˘ p¯ezkumu a vypo¯·d·nÌ p¯ipomÌnek z ve¯ejnÈ diskuse k tomuto
z·mÏru ze ¯Ìjna 2005 »T⁄ vyhl·sil v listopadu
2005 v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ na provozovatele v˝öe
uveden˝ch dÌlËÌch sluûeb v r·mci univerz·lnÌ
sluûby. Do v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ p¯edloûily svÈ p¯ihl·öky dvÏ spoleËnosti. Na z·kladÏ doporuËenÌ
v˝bÏrovÈ komise »T⁄ v prosinci 2005 vydal
rozhodnutÌ, jÌmû uloûil povinnost poskytovat

V souvislosti s nabytÌm ˙Ëinnosti na¯ÌzenÌ
vl·dy Ë. 154/2005 Sb. o stanovenÌ v˝öe
a zp˘sobu v˝poËtu poplatk˘ za vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘ bylo nutnÈ podle tohoto na¯ÌzenÌ provÈst p¯epoËet ˙Ëtovan˝ch poplatk˘ za
vyuûÌv·nÌ p¯idÏlen˝ch ËÌsel. Proto bylo v procesu spr·vnÌho ¯ÌzenÌ vyd·no cca 800 rozhodnutÌ, kter˝m se u jednotliv˝ch p¯idÏlenÌ
ËÌsel zmÏnily poplatky za p¯idÏlen· ËÌsla.

V souvislosti s novÏ definovan˝m pojetÌm
rozsahu i zp˘sobu ukl·d·nÌ univerz·lnÌ sluûby
v z·konu o elektronick˝ch komunikacÌch,
zah·jil »T⁄ v pr˘bÏhu srpna 2005 kroky smÏ¯ujÌcÌ ke stanovenÌ poskytovatel˘ univerz·lnÌ
sluûby podle hlavy III dÌlu 6 tohoto z·kona.

Zpr·va o Ëinnosti za rok 2005
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R·mcovÏ jsou rozhodnutÌ o p¯idÏlenÌ ËÌsel dokumentov·na v p¯Ìloze ó Tabulka Ë. 3 a v n·sledujÌcÌm p¯ehledu:
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K zabezpeËenÌ postupu »T⁄ podle ß 31
z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch, tj. p¯i
rozhodov·nÌ o udÏlenÌ opr·vnÏnÌ k vyuûÌv·nÌ
ËÌsel zvl·ötnÌ ekonomickÈ hodnoty, zpracoval
»T⁄ dokument ,,BliûöÌ specifikace ËÌsel zvl·ötnÌ ekonomickÈ hodnoty a postup »T⁄ p¯i
udÏlov·nÌ opr·vnÏnÌ k jejich vyuûÌv·nÌî, kter˝
je zve¯ejnil na internetov˝ch str·nk·ch »T⁄,
v sekci ËÌslovacÌ pl·ny.
ÿeöenÌ spor˘ podnikatel˘ v oblasti smluv
o p¯Ìstupu nebo o propojenÌ sÌtÌ
a zp¯ÌstupnÏnÌ ˙ËastnickÈho vedenÌ,
resp. dodatk˘ k jiû existujÌcÌm smlouv·m
V celÈm pr˘bÏhu roku 2005 »T⁄ vedl
spr·vnÌ ¯ÌzenÌ ve sporech podnikatel˘ v tÈto
oblasti jak podle z·kona o telekomunikacÌch,
tak podle z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch po nabytÌ jeho ˙Ëinnosti. Spr·vnÌ ¯ÌzenÌ
zah·jen· podle z·kona o telekomunikacÌch byla
s ohledem na p¯echodnÈ ustanovenÌ z·kona
o elektronick˝ch komunikacÌch vedena nad·le
podle p˘vodnÌho z·kona. V roce 2005 bylo
vedeno celkem 51 spr·vnÌch ¯ÌzenÌ a bylo vyd·no 40 rozhodnutÌ ve vÏci, coû odpovÌd· z hlediska mnoûstvÌ ¯eöen˝ch spor˘ obdobnÈ situaci
jako v roce 2004. Mezi nejv˝znamnÏjöÌ pat¯ily
spory mezi podnikateli o uzav¯enÌ dodatk˘ ke
smlouv·m o propojenÌ pro sluûbu zprost¯edkov·nÌ öirokop·smovÈho p¯Ìstupu k Internetu
s vyuûitÌm technologie ADSL (xDSL), p¯Ìstup ke
sluûb·m sÌtÏ Internet s vyuûitÌm modelu FRIACO,
sluûby virtu·lnÌch volacÌch karet, sluûby se zvl·ötnÌm tarifem a d·le spory o zlepöenÌ podmÌnek
pro zp¯ÌstupnÏnÌ ˙ËastnickÈho kovovÈho vedenÌ.
Ke konci roku 2005 v n·vaznosti na povinnosti danÈ opat¯enÌm obecnÈ povahy
Ë. OP/10/07.2005-3 zaËal »T⁄ ¯eöit spory
mezi podnikateli o uzav¯enÌ dodatku ke smlouv·m o propojenÌ, v nichû podnikatelÈ mÏli
upravit podmÌnky pro zajiötÏnÌ p¯enositelnosti
mobilnÌch ËÌsel.
R·mcovÏ jsou ¯eöenÈ spory v oblasti
smluv o p¯Ìstupu nebo o propojenÌ sÌtÌ a zp¯ÌstupnÏnÌ ˙ËastnickÈho vedenÌ dokumentov·ny v p¯Ìloze ó Tabulka Ë. 1 a Tabulka Ë. 4.

konkretizaci jeho vybran˝ch ustanovenÌ vydal
»T⁄ v pr˘bÏhu roku 2005 n·sledujÌcÌ opat¯enÌ obecnÈ povahy:
ó OOP/10/07.2005-3, kter˝m se stanovÌ technickÈ a organizaËnÌ podmÌnky pro realizaci p¯enositelnosti telefonnÌch ËÌsel a z·sady pro ˙Ëtov·nÌ ceny mezi podnikateli v souvislosti s p¯enositelnostÌ ËÌsel;
ó OOP/11/10.2005-42, kter˝m se stanovÌ technickÈ a organizaËnÌ podmÌnky pro
realizaci volby a p¯edvolby oper·tora a z·sady
pro ˙Ëtov·nÌ ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a p¯edvolbou oper·tora;
ó OOP/7/07.2005-12, kter˝m se stanovÌ rozsah, forma a zp˘sob uve¯ejÚov·nÌ informacÌ t˝kajÌcÌch se p¯Ìstupu k sÌti nebo propojenÌ sÌtÌ elektronick˝ch komunikacÌ, jakoû
i n·leûitosti, rozsah a forma referenËnÌ nabÌdky p¯Ìstupu nebo propojenÌ;
ó OOP/8/07.2005-11, kter˝m se stanovÌ n·leûitosti a podmÌnky referenËnÌ nabÌdky
zp¯ÌstupnÏnÌ ˙ËastnickÈho kovovÈho vedenÌ;
ó OOP/5/07.2005-8, kter˝m se stanovÌ
obsah, forma a zp˘sob zve¯ejÚov·nÌ informacÌch o v˝sledcÌch poskytov·nÌ univerz·lnÌ
sluûby;
ó OOP/6/07.2005-7, kter˝m se stanovÌ
rozsah minim·lnÌho souboru pronajÌman˝ch
okruh˘;
ó VO-S/1/07.2005-9, kter˝m se stanovÌ
podmÌnky pro poskytov·nÌ sluûeb elektronick˝ch komunikacÌ;
ó VO-S/2/07.2005-10, kter˝m se stanovÌ podmÌnky k zajiöùov·nÌ ve¯ejn˝ch komunikaËnÌch sÌtÌ a p¯i¯azen˝ch prost¯edk˘.
Podle zmocnÏnÌ uvedenÈho v z·konu
o elektronick˝ch komunikacÌ byly d·le »T⁄
vyd·ny n·sledujÌcÌ sÌùovÈ pl·ny:
ó SÌùov˝ pl·n synchronizace sÌtÌ elektronick˝ch komunikacÌ zaloûen˝ch na propojov·nÌ okruh˘ Ë. SP/1/09.2005;
ó SÌùov˝ pl·n p¯enosov˝ch parametr˘
ve¯ejn˝ch telefonnÌch sÌtÌ Ë. SP/2/09.2005;

StanovenÌ podmÌnek a pravidel
pro v˝kon vybran˝ch komunikaËnÌch ËinnostÌ
V n·vaznosti na p¯Ìsluön· zmocnÏnÌ v z·konu o elektronick˝ch komunikacÌch a pro

ó SÌùov˝ pl·n signalizace ve¯ejn˝ch
komunikaËnÌch sÌtÌ Ë. SP/3/09.2005.

15

Zpr·va o Ëinnosti za rok 2005

1.4

Spr·va kmitoËtovÈho spektra

P¯ÌdÏly r·diov˝ch kmitoËt˘ podle z·kona
o elektronick˝ch komunikacÌch
V souvislosti s tÌm, ûe z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch zavedl nov˝ institut tzv.
p¯ÌdÏlu r·diov˝ch kmitoËt˘, jehoû prost¯ednictvÌm »T⁄ stanovuje pr·va k vyuûÌv·nÌ vybran˝ch ˙sek˘ r·diovÈho spektra, v p¯Ìpadech,
kdy je poËet takov˝ch pr·v omezen, vypracoval »T⁄ podle ß 136 odst. 6 z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch a n·slednÏ vydal 30
p¯ÌdÏl˘ r·diov˝ch kmitoËt˘, kterÈ nahradily
telekomunikaËnÌ licence vydanÈ na z·kladÏ
d¯ÌvÏjöÌch pr·vnÌch p¯edpis˘ v tÈ Ë·sti, jenû se
t˝kala p¯idÏlenÌ r·diov˝ch kmitoËt˘.
Jiû v roce 2005 »T⁄ aplikoval ß 23
z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch k udÏlenÌ souhlasu k p¯evodu pr·v vypl˝vajÌcÌch
z p¯ÌdÏlu r·diov˝ch kmitoËt˘ a v souladu
s opat¯enÌm obecnÈ povahy Ë. OOP/12/
07.2005-6, kter˝m se stanovÌ podmÌnky
a postupy nutnÈ k p¯evodu pr·v vypl˝vajÌcÌch
z p¯ÌdÏlu r·diov˝ch kmitoËt˘ u jednoho provozovatele sÌtÏ k öÌ¯enÌ digit·lnÌho televiznÌho
vysÌl·nÌ ve standardu DVB-T.
Rozhodov·nÌ o udÏlenÌ opr·vnÏnÌ
k vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘
V pr˘bÏhu roku 2005 »T⁄ kontinu·lnÏ
udÏloval individu·lnÌ rozhodnutÌ o p¯ÌdÏlu
r·diov˝ch kmitoËt˘, resp. opr·vnÏnÌ k vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘. V tÈto souvislosti bylo
v souladu s ß 136 odst. 11 z·kona bylo po
nabytÌ ˙Ëinnosti z·kona o elektronick˝ch
komunikacÌch vyd·no 23 698 rozhodnutÌ ve
vÏci zmÏny poplatkovÈ Ë·sti individu·lnÌch
opr·vnÏnÌ k vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘,
kterÈ nahradily platn· povolenÌ k provozov·nÌ
vysÌlacÌch r·diov˝ch za¯ÌzenÌ vydan˝ch podle
d¯ÌvÏjöÌch pr·vnÌch p¯edpis˘.
V tÈto souvislosti takÈ »T⁄ p¯ipravil a n·slednÏ zve¯ejnil datab·zi p¯idÏlen˝ch r·diov˝ch kmitoËt˘, vydan˝ch individu·lnÌch opr·vnÏnÌ k vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘ a vydan˝ch p¯ÌdÏl˘ r·diov˝ch kmitoËt˘.
V pr˘bÏhu roku 2005 »T⁄ na z·kladÏ harmonizace s evropsk˝m vyuûÌv·nÌm kmitoËt˘
a harmonizace kmitoËt˘ pro pot¯eby arm·d
v Ëlensk˝ch st·tech NATO udÏloval nov·

opr·vnÏnÌ k vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘,
kter· nahradila opr·vnÏnÌ, kter˝m k 31. prosinci 2005 skonËila platnost. Jednalo se
o 329 opr·vnÏnÌ v kmitoËtovÈm ˙seku 146 ó
174 MHz a 534 opr·vnÏnÌ v kmitoËtovÈm
˙seku 220 ó 380 MHz.
V souvislosti s udÏlov·nÌm opr·vnÏnÌ k vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘ byla u vöech poûadovan˝ch kmitoËt˘ provedena vnitrost·tnÌ
a ve stanoven˝ch p¯Ìpadech i mezin·rodnÌ
koordinace. 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
i 1902 kmitoËtov˝ch poûadavk˘ administracÌ
sousednÌch st·t˘.
P¯ehled o vydan˝ch a odÚat˝ch individu·lnÌch opr·vnÏnÌch (do 1. kvÏtna 2005
povolenÌ) k vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘
podle jednotliv˝ch sluûeb je uveden v p¯Ìloze
ó Tabulka Ë. 5 a v Grafu k tabulce Ë. 5.
P¯Ìprava digitalizace TV vysÌl·nÌ
V oblasti digitalizace televiznÌho vysÌl·nÌ
se z·stupci »T⁄ aktivnÏ podÌleli na jedn·nÌch
st¯edoevropskÈ skupiny pro p¯Ìpravu spoleËnÈho kmitoËtovÈho pl·nu pro digit·lnÌ vysÌl·nÌ, kter· navazuje koordinovanÏ na aktivitu
Ëlensk˝ch zemÌ CEPT. SouËasnÏ byly vytvo¯eny podmÌnky pro zah·jenÌ ¯·dnÈho digit·lnÌho
vysÌl·nÌ, ke kterÈmu doölo v Praze 21. ¯Ìjna
2005. Na konci roku se »T⁄ podÌlel na p¯ÌpravÏ ¯·dnÈho vysÌl·nÌ v dalöÌch lokalit·ch,
jejichû spuötÏnÌ bylo pl·nov·no na ˙nor
2006. Z·stupci »T⁄ se pravidelnÏ ˙Ëastnili
mezin·rodnÌch vÌcestrann˝ch koordinaËnÌch
jedn·nÌ k problematice pl·nov·nÌ vyuûitÌ kmitoËt˘ pro vysÌl·nÌ digit·lnÌho rozhlasu T-DAB
a digit·lnÌ televize DVB-T. Tato jedn·nÌ ¯eöila
problematiku dvou nebo vÌcestrannÈ mezin·rodnÌ koordinace kmitoËt˘ pro DVB-T a problematiku harmonizovanÈ p¯Ìpravy technick˝ch podklad˘ pro Region·lnÌ radiokomunikaËnÌ konferenci ITU, jejÌû druh· Ë·st se uskuteËnÌ v roce 2006. Byly p¯ipraveny a precizov·ny podklady a stanoviska »T⁄ v r·mci procesu p¯Ìpravy novely z·kona o provozov·nÌ
rozhlasovÈho a televiznÌho vysÌl·nÌ i v r·mci
n·vrhu Koncepce p¯echodu od zemskÈho
analogovÈho televiznÌho vysÌl·nÌ na zemskÈ
digit·lnÌ televiznÌ vysÌl·nÌ.
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Spolupr·ce
s Radou pro rozhlasovÈ a televiznÌ vysÌl·nÌ
V souladu se znÏnÌm z·kona o telekomunikacÌch a od 1. kvÏtna 2005 i z·kona je problematika vyuûÌv·nÌ kmitoËtovÈho spektra
vyhrazenÈho pro rozhlasovou sluûbu projedn·v·na s Radou pro rozhlasovÈ a televiznÌ
vysÌl·nÌ. Spolupr·ce mezi Radou pro rozhlasovÈ a televiznÌ vysÌl·nÌ a »T⁄ v roce 2005 probÌhala v souladu se z·konem o telekomunikacÌch, z·konem o elektronick˝ch komunikacÌch
a z·konem o provozov·nÌ rozhlasovÈho
a televiznÌho vysÌl·nÌ. »T⁄ p¯ed·v· RadÏ pro
rozhlasovÈ a televiznÌ vysÌl·nÌ na z·kladÏ
jejÌch poûadavk˘ zkoordinovanÈ kmitoËty
vËetnÏ technick˝ch parametr˘ a p¯ed·v·
RadÏ pro rozhlasovÈ a televiznÌ vysÌl·nÌ v pravideln˝ch mÏsÌËnÌch intervalech datab·zi provozovan˝ch vysÌlaË˘, vËetnÏ parametr˘.
V r·mci p¯Ìpravy p¯echodu na digit·lnÌ
vysÌl·nÌ byla Rada pro rozhlasovÈ a televiznÌ
vysÌl·nÌ poû·d·na o vyd·nÌ souhlasu s vyhrazenÌm kmitoËt˘ pro »eskou televizi. »T⁄ na
û·dost Rady pro rozhlasovÈ a televiznÌ vysÌl·nÌ opakovanÏ zpracoval stanoviska k rozsahu
˙zemnÌho pokrytÌ st·vajÌcÌch ,,p¯echodn˝chî
vysÌlacÌch digit·lnÌch sÌtÌ a tato stanoviska
RadÏ pro rozhlasovÈ a televiznÌ vysÌl·nÌ p¯edal.
Z·stupci »T⁄ se takÈ v roce 2005 z˙Ëastnili v r·mci HCM dohody, jejÌmû Ëlenem je
i »esk· republika, jedn·nÌ pracovnÌch podskupin SWG-FS a SWG-MS. Tyto podskupiny,
kterÈ jsou souË·stÌ technickÈ skupiny TWGHCM, ¯eöÌ d˘leûitÈ ot·zky t˝kajÌcÌ se mezin·rodnÌch kmitoËtov˝ch koordinacÌ v pevnÈ
a pozemnÌ pohyblivÈ sluûbÏ. ZnaËn· pozornost podskupiny pro pevnou sluûbu byla
vÏnov·na zejmÈna problematice moûnosti
zjednoduöenÌ procesu mezin·rodnÌ koordinace kmitoËt˘ pro pevnou sluûbu a p¯ÌpravÏ
podklad˘ pro v˝mÏnu kmitoËtov˝ch registr˘
zkoordinovan˝ch kmitoËt˘ v p·smech pevnÈ
a pozemnÌ pohyblivÈ sluûby.

v˝ »T⁄ A»R-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 MO.
TÏûiötÏ Ëinnosti spoËÌvalo
novisek »eskÈ republiky k
poûadavk˘m kmitoËtov˝ch
pop¯ÌpadÏ ke zpracov·nÌ
dotaznÌk˘.

v p¯ÌpravÏ stan·vrh˘m nebo
org·n˘ NATO,
poûadovan˝ch

Z nejd˘leûitÏjöÌch ot·zek projedn·van˝ch
v pr˘bÏhu roku 2005 lze uvÈst n·sledujÌcÌ:
up¯esÚov·nÌ harmonogramu uvolÚov·nÌ kmitoËtov˝ch p·sem pro budoucÌ pot¯eby
Arm·dy »R:
ó navazujÌcÌ uvolÚov·nÌ kmitoËtov˝ch
p·sem Arm·dou »R pro civilnÌ uûivatele;
ó p¯Ìprava spoleËnÈho stanoviska k jednotliv˝m bod˘m programu svÏtovÈ radiokomunikaËnÌ konference WRC-07;
ó problematika uvolnÏnÌ zb˝vajÌcÌch kmitoËt˘ v p·smech GSM a v p·smech rozhlasovÈ sluûby, kter· Arm·da »R dosud vyuûÌv· pro
leteckÈ radionavigaËnÌ systÈmy.
StanovenÌ dalöÌch podmÌnek v souvislosti se
spr·vou kmitoËtovÈho spektra
V n·vaznosti na p¯Ìsluön· zmocnÏnÌ
v z·konu o elektronick˝ch komunikacÌch a pro
konkretizaci jeho vybran˝ch ustanovenÌ vydal
»T⁄ v pr˘bÏhu roku 2005 nÌûe uvedenÈ
opat¯enÌ obecnÈ povahy.
V souladu s ß 23 odst. 2 z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch »T⁄ po ve¯ejnÈ diskusi a jejÌm vypo¯·d·nÌ vypracoval n·vrh
opat¯enÌ obecnÈ povahy Ë. OOP/12/
07.2005-6, kter˝m se stanovÌ podmÌnky
a postupy nutnÈ k p¯evodu pr·v vypl˝vajÌcÌch
z p¯ÌdÏlu r·diov˝ch kmitoËt˘, kter˝ byl n·slednÏ Radou »T⁄ schv·len. Toto opat¯enÌ se
vztahuje na podnikatele zajiöùujÌcÌ ve¯ejnÈ
komunikaËnÌ sÌtÏ nebo poskytujÌcÌ ve¯ejnÏ
dostupnÈ sluûby elektronick˝ch komunikacÌ.

MeziresortnÌ spolupr·ce
V souladu se z·konem o telekomunikacÌch a od 1. kvÏtna 2005 se z·konem je problematika vyuûÌv·nÌ kmitoËtovÈho spektra
a ot·zky ˙ËelnÈho hospoda¯enÌ s kmitoËtov˝m spektrem projedn·v·na pouze s MO,
kterÈ na tÏchto jedn·nÌch zastupuje kmitoËto-

V souladu s ß 17 odst. 4 z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch bylo po ve¯ejnÈ diskusi a jejÌm vypo¯·d·nÌ a schv·lenÌ Radou
»T⁄ vyd·no opat¯enÌ obecnÈ povahy
Ë. OOP/13/07.2005-1, kter˝m se stanovÌ rozsah poûadovan˝ch ˙daj˘ v û·dosti o udÏlenÌ
individu·lnÌho opr·vnÏnÌ k vyuûÌv·nÌ r·dio-

Zpr·va o Ëinnosti za rok 2005

v˝ch kmitoËt˘ a v ¯ÌzenÌ o û·dosti slouûÌ pro
pot¯eby pl·nov·nÌ vyuûitÌ a posouzenÌ vz·jemnÈ kompatibility kmitoËt˘ vyuûÌvan˝ch
jednotliv˝mi radiokomunikaËnÌmi sluûbami.
V n·vaznosti na mezin·rodnÌ dohody a specifickÈ podmÌnky t˝kajÌcÌ se vyuûitÌ r·diov˝ch
kmitoËt˘ je rozsah ˙daj˘ pro jednotlivÈ radiokomunikaËnÌ sluûby stanoven odliönÏ. Toto
opat¯enÌ se vztahuje na ûadatele o udÏlenÌ
individu·lnÌho opr·vnÏnÌ k vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘.
Podle ß 136 odst. 8 z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch »T⁄ vydalo 21 vöeobecn˝ch opr·vnÏnÌ k vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘ a k provozov·nÌ za¯ÌzenÌ, kter· nabyla ˙Ëinnosti dne 1. z·¯Ì 2005. Tato vöeobecn·
opr·vnÏnÌ nahradila p˘vodnÌch 34 gener·lnÌch licencÌ vydan˝ch na z·kladÏ d¯ÌvÏjöÌch
pr·vnÌch p¯edpis˘. V nÏkter˝ch p¯Ìpadech
doölo z d˘vodu zajiötÏnÌ technologickÈ neutrality ke slouËenÌ nÏkolika d¯Ìve vydan˝ch
gener·lnÌch licencÌ do jednoho vöeobecnÈho
opr·vnÏnÌ a tÌm k v˝raznÈmu zp¯ehlednÏnÌ.
Vöechna vöeobecn· opr·vnÏnÌ jsou k dispozici na internetov˝ch str·nk·ch »T⁄ vËetnÏ p¯ehlednÈ p¯evodnÌ tabulky a to i v anglickÈ
verzi.
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V souvislosti s v˝konem spr·vy kmitoËtovÈho spektra byla ze strany »T⁄ v pr˘bÏhu
roku 2005 na spoleËn˝ch jedn·nÌch se
z·stupci mezin·rodnÌch evropsk˝ch administracÌ ¯eöena zejmÈna problematika souvisejÌcÌ
s harmonizacÌ vyuûÌv·nÌ kmitoËtov˝ch p·sem.
Z nejd˘leûitÏjöÌch ot·zek projedn·van˝ch
v pr˘bÏhu roku 2005 lze uvÈst n·sledujÌcÌ:
ó p¯Ìprava podklad˘ pro plen·rnÌ zased·nÌ, kterÈ bylo zakonËeno podeps·nÌm HCM
dohody (HCM Agreement, Vilnius 2005).
HCM Dohoda, d¯Ìve zn·ma pod n·zvem
,,VÌdeÚsk· dohodaî stanovuje pravidla a postupy jak prov·dÏt mezin·rodnÌ kmitoËtovÈ
koordinace mezi signat·¯i HCM Dohody
v kmitoËtovÈm p·smu od 29,7 MHz do
39,5,GHz pro pevnou sluûbu tak i pro pozemnÌ pohyblivou sluûbu;
ó p¯Ìprava spoleËnÈho kmitoËtovÈho
pl·nu st¯edoevropskÈ skupiny, v jejÌmû r·mci
svÈ kmitoËtovÈ poûadavky koordinujÌ spr·vy
CZE, D, AUT, POL, SVK a HNG;
ó vyhodnocenÌ v˝sledk˘ prvnÌho pl·novacÌho cviËenÌ v r·mci p¯Ìpravy novÈho kmitoËtovÈho pl·nu ITU pro digit·lnÌ vysÌl·nÌ;
ó p¯Ìprava kmitoËtov˝ch poûadavk˘
»eskÈ republiky pro n·vrh novÈho kmitoËtovÈho pl·nu ITU pro digit·lnÌ vysÌl·nÌ.
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1.5 St·tnÌ kontrola
elektronick˝ch komunikacÌ

V˝kon st·tnÌ kontroly na ˙seku elektronick˝ch komunikacÌ byl v roce 2005 zamÏ¯en
zejmÈna na tyto Ëinnosti:
a) Kontrola plnÏnÌ parametr˘ a ukazatel˘
k v a l i t y t e l e f o n n Ì s l u û b y z a r o k 2 0 0 4 podle
vyhl·öky Ë. 196/2000 Sb., kterou se stanovÌ
charakteristiky, parametry a ukazatele kvality
sluûeb poskytovan˝ch v r·mci univerz·lnÌ
sluûby drûiteli telekomunikaËnÌ licence:
ó SpoleËnost »ESK› TELECOM, a.s., p¯i
poskytov·nÌ ve¯ejnÏ dostupnÈ telefonnÌ sluûby a univerz·lnÌ sluûby nedodrûela hodnotu
parametru ,,Doba pot¯ebn· pro z¯ÌzenÌ telefonnÌ sluûbyî, kter· byla pro rok 2004 stanovena na max. 10 dn˘, a to v 95 % p¯Ìpad˘.
LimitnÌ hodnota uvedenÈho parametru byla
p¯ekroËena o 0,68 dne. D˘vodem p¯ekroËenÌ
meznÌ hodnoty byly pr˘tahy ve stavebnÌch
¯ÌzenÌch, a to zejmÈna v d˘sledku uplatÚov·nÌ opr·vnÏnÌ vyuûÌvat cizÌ nemovitosti a z¯izov·nÌ vÏcn˝ch b¯emen. Z·sadnÌ ovlivnÏnÌ tÏchto problÈm˘ bylo mimo moûnosti spoleËnosti. Vzhledem k tomu, ûe mÌra p¯ekroËenÌ
meznÌ hodnoty tohoto parametru neohrozila
poskytov·nÌ dÌlËÌch sluûeb, nebyla spoleËnosti uloûena sankce.
ó Podle vyhodnocenÌ p¯edloûen˝ch
zpr·v ostatnÌch spoleËnostÌ, kterÈ poskytujÌ
ve¯ejnou telefonnÌ sluûbu, byly vöechny ukazatele a parametry stanovenÈ uvedenou
vyhl·ökou splnÏny.

v ß 66 odst. 1 z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch a uloûenÌ pokuty podle ß 118 odst. 4
pÌsm. h) a ß 118 odst. 12 tÈhoû z·kona, za
nep¯ed·nÌ dostupn˝ch osobnÌch a identifikaËnÌch ˙daj˘ ˙ËastnÌk˘ pro informaËnÌ a oper·torskÈ sluûby. Vydan· rozhodnutÌ dosud
nenabyla pr·vnÌ moci.
c) Kontrola plnÏnÌ smluv o propojenÌ sÌtÌ,
p¯Ìp. rozhodnutÌ »T⁄ ve sporech v danÈ vÏci
ó »T⁄ vedl 7 spr·vnÌch ¯ÌzenÌ ve vÏci
neplnÏnÌ rozhodnutÌ »T⁄ o propojenÌ ve¯ejn˝ch komunikaËnÌch sÌtÌ, z toho 2 spr·vnÌ
¯ÌzenÌ t˝kajÌcÌ se sluûby p¯Ìstupu ke sluûb·m
se zvl·ötnÌm tarifem a 5 spr·vnÌch ¯ÌzenÌ t˝kajÌcÌch se sluûby zprost¯edkov·nÌ öirokop·smovÈho p¯Ìstupu ke sluûb·m sÌtÏ Internet s vyuûitÌm technologie ADSL.
d) Kontrola vyuûÌv·nÌ ËÌsel a r·diov˝ch
kmitoËt˘ z hlediska dodrûov·nÌ podmÌnek sta n o v e n ˝ c h r o z h o d n u t Ì m » T ⁄ o opr·vnÏnÌ
k vyuûitÌ ËÌsel, resp. k vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘:
ó »T⁄ vedl 80 spr·vnÌch ¯ÌzenÌ ve vÏci
vyuûÌv·nÌ ËÌsel nebo r·diov˝ch kmitoËt˘ bez
opr·vnÏnÌ nebo nedodrûov·nÌ podmÌnek individu·lnÌho opr·vnÏnÌ k vyuûÌv·nÌ ËÌsel nebo
r·diov˝ch kmitoËt˘.
ó V roce 2005 bylo na novÏ vytvo¯enÈm
pracoviöti pro kontrolu hlasov˝ch a datov˝ch
sluûeb elektronick˝ch komunikacÌ u 57 ËÌsel
zjiötÏno jejich vyuûÌv·nÌ v rozporu s »ÌslovacÌm pl·nem ve¯ejn˝ch telefonnÌch sÌtÌ
a opr·vnÏnÌm k vyuûÌv·nÌ ËÌsel.

b) Kontrola plnÏnÌ povinnostÌ stanove n˝ch poskytovatel˘m ve¯ejnÈ telefonnÌ sluûby
v souvislosti s distribucÌ, vyd·v·nÌm a aktuali z a c Ì t e l e f o n n Ì h o s e z n a m u ˙ Ë a s t n Ì k ˘ , vöech
podnikatel˘ poskytujÌcÌch ve¯ejnÏ dostupnou
telefonnÌ sluûbu:
ó »T⁄ provedl u vöech oper·tor˘ zajiöùujÌcÌch ve¯ejnou mobilnÌ telefonnÌ sÌù kontrolu
plnÏnÌ povinnosti podle ß 35 odst. 1 pÌsm. c)
z·kona Ë. 151/2000 Sb., poskytovat identifikaËnÌ ˙daje o vöech ˙ËastnÌcÌch pro ˙Ëely
informaËnÌ sluûby drûiteli telekomunikaËnÌ
licence, kterÈmu byla uloûena povinnost
poskytovat univerz·lnÌ sluûbu. Za nesplnÏnÌ
povinnosti byla ve spr·vnÌm ¯ÌzenÌ uloûena
pokuta vöem uveden˝m oper·tor˘m.

e) Kontrola datab·ze ˙ËastnÌk˘ vyuûÌvajÌ c Ì c h z v l · ö t n Ì c e n y (slevy) za ˙Ëelem posouzenÌ p¯edloûenÈ ztr·ty vzniklÈ spoleËnosti
»ESK› TELECOM, a.s., za rok 2002 p¯i poskytov·nÌ ve¯ejnÈ telefonnÌ sluûby v r·mci univerz·lnÌ sluûby. Byla provedena kontrola p¯Ìsluön˝ch doklad˘ 3855 ˙ËastnÌk˘.

Po ˙Ëinnosti z·kona o elektronick˝ch
komunikacÌch zah·jil »T⁄ s oper·tory zajiöùujÌcÌmi ve¯ejnou mobilnÌ telefonnÌ sÌù spr·vnÌ
¯ÌzenÌ ve vÏci neplnÏnÌ povinnosti stanovenÈ

f) UloûenÌ sankcÌ za neplnÏnÌ povinnostÌ
p o s k y t o v a t » T ⁄ i n f o r m a c e , kterÈ jsou nezbytnÈ k plnÏnÌ ËinnostÌ, k nimû je »T⁄ podle
z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch p¯Ì-

Podle ß 114 odst. 1 z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch byla pÏti oper·tor˘m
zasl·na v˝zva k odstranÏnÌ zjiötÏn˝ch nedostatk˘ a pro nesplnÏnÌ v˝zvy zah·jeno spr·vnÌ
¯ÌzenÌ. D·le bylo zjiötÏno vyuûÌv·nÌ 113 telefonnÌch ËÌsel bez opr·vnÏnÌ k vyuûÌv·nÌ ËÌsel,
a to u osmi oper·tor˘. Se vöemi bylo zah·jeno spr·vnÌ ¯ÌzenÌ.
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sluön˝. »T⁄ vedl 15 spr·vnÌch ¯ÌzenÌ ve vÏci
neplnÏnÌ povinnosti stanovenÈ ß 115 z·kona
o elektronick˝ch komunikacÌch. Za neposkytnutÌ informacÌ pro anal˝zu relevantnÌch trh˘,
kterÈ jsou nezbytnÈ pro zajiötÏnÌ efektivnÏ
konkurenËnÌho trhu elektronick˝ch komunikacÌ, byly uloûeny pokuty.

e) k o n t r o l a d o d r û o v · n Ì t e c h n i c k ˝ c h p a r a metr˘ stanoven˝ch ve vöeobecn˝ch opr·vnÏ n Ì c h k vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘ p¯i provozov·nÌ za¯ÌzenÌ RLAN v p·smech 2,4 GHz
a 5,5 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,

g ) U l o û e n Ì p o k u t z a p o r u ö e n Ì z · k o n a zjiötÏnÈ p¯i rozhodov·nÌ spor˘ mezi osobami
vykon·vajÌcÌmi komunikaËnÌ Ëinnosti. »T⁄
vedl 41 spr·vnÌch ¯ÌzenÌ, coû je tÈmÏ¯ dvojn·sobek oproti p¯edchozÌmu roku, a uloûil pokuty v celkovÈ v˝öi 8 250 000 KË.

f) m Ï ¯ e n Ì o b s a z e n o s t i k m i t o Ë t o v ˝ c h
p · s e m , vyuûitÌ p¯idÏlen˝ch kmitoËt˘, mÏ¯enÌ
pot¯ebn· pro koordinaci a p¯idÏlenÌ konkrÈtnÌch kmitoËt˘ 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 a kmitoËtov· p·sma urËen· pro öirokop·smovÈ
digit·lnÌ systÈmy pro zajiötÏnÌ p¯Ìstupu k sÌti
Internet,

»innosti v oblasti st·tnÌ kontroly elektronick˝ch komunikacÌ jsou dokumentov·ny
v p¯Ìloze ó Tabulka Ë. 6. P¯ehled o pokut·ch
uloûen˝ch v souvislosti s v˝konem st·tnÌ kontroly elektronick˝ch komunikacÌ je uveden
v p¯Ìloze ó Tabulka Ë.7.
St·tnÌ kontrola a monitoring
v oblasti r·diovÈho spektra
V˝kon st·tnÌ kontroly na ˙seku radiokomunikacÌ byl v roce 2005 zamÏ¯en p¯edevöÌm na
tyto Ëinnosti:
a) m Ï ¯ e n Ì s o u v i s e j Ì c Ì s e z a v · d Ï n Ì m d i g i t·lnÌ televize DVB-T a zkuöebnÌm provozem
d i g i t · l n Ì h o r o z h l a s u T - D A B v Praze; öet¯enÌ
ruöenÌ analogovÈ televize vysÌl·nÌm digit·lnÌ
televize z NÏmecka a ruöenÌ siln˝m sign·lem
p¯i umÌstÏnÌ vysÌlaË˘ DVB-T ve mÏstech
(Brno),
b) m Ï ¯ e n Ì ˙ r o v n Ì s i g n · l ˘ G S M p o l s k ˝ c h
o p e r · t o r ˘ vyuûÌvajÌcÌch ËeskÈ p¯ednostnÌ
kan·ly v r·mci öet¯enÌ stÌûnostÌ na p¯ihlaöov·nÌ mobil˘ do polsk˝ch sÌtÌ GSM na Karvinsku
a »eskotÏöÌnsku a ¯eöenÌ problÈm˘ s polskou
administracÌ,
c) k o n t r o l y d o d r û o v · n Ì p o d m Ì n e k s t a n o ven˝ch v individu·lnÌch a vöeobecn˝ch opr·v nÏnÌch k vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘,
d) h l o u b k o v · k o n t r o l a d o d r û e n Ì p o d m Ì nek stanoven˝ch v individu·lnÌch opr·vnÏnÌch
k v y u û Ì v · n Ì r · d i o v ˝ c h k m i t o Ë t ˘ soukrom˝mi
provozovateli VKV FM vysÌlaË˘. Bylo zkontrolov·no 98 vysÌlaË˘; z·vady, zejmÈna v dodrûenÌ povolenÈho stanoviötÏ a v˝öky antÈny
nad terÈnem, byly zjiötÏny ve 28 p¯Ìpadech,

g) ö e t ¯ e n Ì a z a m Ï ¯ o v · n Ì z d r o j ˘ r u ö e n Ì ,
zejmÈna v mikrovlnn˝ch kmitoËtov˝ch p·smech a v p·smu UMTS,
h) m Ï ¯ e n Ì k r · t k o v l n n ˝ c h k m i t o Ë t o v ˝ c h
p · s e m bylo na z·kladÏ poûadavk˘ organizacÌ
CEPT a ITU prov·dÏno v r·mci p¯Ìpravy na
konferenci WRC07,
i) o v Ï ¯ o v · n Ì o d b o r n È z p ˘ s o b i l o s t i k o b s luze vysÌlacÌch r·diov˝ch za¯ÌzenÌ a vyd·v·nÌ
p r ˘ k a z ˘ o d b o r n È z p ˘ s o b i l o s t i (Omezen˝ pr˘kaz radiotelefonisty leteckÈ pohyblivÈ sluûby).
V˝kon st·tnÌ kontroly v oblasti r·diovÈho
spektra je dokumentov·n v p¯Ìloze ó Tabulka
Ë. 8, Tabulka Ë. 9, Graf k tabulce Ë. 9 a Tabulka Ë. 10.

PokraËov·nÌ realizace projektu
,,A u t o m a t i z o v a n ˝ s y s t È m m o n i t o r o v · n Ì
kmitoËtovÈho spektraî (ASMKS)
Projekt ASMKS, jehoû realizace byla zah·jena v roce 2004, pokraËoval dokonËov·nÌm
rozpracovan˝ch akcÌ dle smluv o dÌlo (d·le
jen ,,SoDî) z roku 2004 a realizacÌ dalöÌch akcÌ
dle SoD z roku 2005. V roce 2005 bylo celkem uzav¯eno 16 SoD.
P¯edmÏty plnÏnÌ pÏti SoD byly dokonËeny
a p¯evzaty, u zb˝vajÌcÌch SoD bude plnÏnÌ
dokonËeno v roce 2006.
V roce 2005 byly kompletnÏ realizov·ny
dod·vky technologick˝ch za¯ÌzenÌ dle projektu
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Phare ev. Ë. Europe Aid/19517/D/S/CZ. Dod·ny byly mÏ¯icÌ p¯Ìstroje a antÈnnÌ systÈmy
pro 6 mobilnÌch neobsluhovan˝ch monitorovacÌch stanic venkovnÌho provedenÌ, pro
4 mobilnÌ neobsluhovanÈ monitorovacÌ stanice vnit¯nÌho provedenÌ a 11 sad ruËnÌch p¯Ìstroj˘. Projekt byl uzav¯en i ze strany MF-CZP
a byly p¯ed·ny podklady pro za¯azenÌ technologie do ˙ËetnÌ evidence.
V r·mci automatizovanÈho systÈmu monitorov·nÌ kmitoËtovÈho spektra byly k 31. prosinci 2005 v testovacÌm provozu n·sledujÌcÌ
prost¯edky:
ó ÿÌdÌcÌ centrum ASMKS v TehovÏ;
ó Stacion·rnÌ obsluhovan· monitorovacÌ
stanice v TehovÏ;
ó ÿÌdÌcÌ centrum v KarlovicÌch;
ó Stacion·rnÌ obsluhovan· monitorovacÌ
stanice v KarlovicÌch;
ó Stacion·rnÌ neobsluhovan· zamÏ¯ovacÌ
stanice v Praze 6 ó Sedlci;
ó Stacion·rnÌ neobsluhovan· monitorovacÌ stanice v Hradci Kr·lovÈ ó PobÏûovicÌch;
ó Stacion·rnÌ neobsluhovan· monitorovacÌ stanice v Plzni ó Doubravce;
ó Stacion·rnÌ neobsluhovan· monitorovacÌ stanice v »esk˝ch BudÏjovicÌch ó LiöovÏ;
ó Stacion·rnÌ neobsluhovan· monitorovacÌ stanice v JihlavÏ ó VÏtrnÈm JenÌkovÏ.

Rozhodov·nÌ ˙Ëastnick˝ch spor˘
»T⁄ rozhodoval spory mezi podnikatelem
poskytujÌcÌm ve¯ejnÏ dostupnÈ sluûby elektronick˝ch komunikacÌ na jednÈ stranÏ a ˙ËastnÌkem, pop¯ÌpadÏ uûivatelem, na stranÏ
druhÈ, na z·kladÏ n·vrhu kterÈkoliv ze stran
sporu, pokud se spor t˝kal povinnostÌ uloûen˝ch z·konem o elektronick˝ch komunikacÌch, p¯ÌpadnÏ z·konem o telekomunikacÌch,
platn˝m p¯ed ˙ËinnostÌ tohoto z·kona.

V roce 2005 vydal »T⁄ 70 425 rozhodnutÌ, z toho v obdobÌ do 30. dubna 2005 (do
doby ˙Ëinnosti z·kona o telekomunikacÌch)
19 869 a od 1. kvÏtna 2005 (od ˙Ëinnosti
z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch)
50 556 rozhodnutÌ.
P¯edmÏtem rozhodov·nÌ ˙Ëastnick˝ch
spor˘ byly n·mitky proti vy¯ÌzenÌ reklamace
vy˙Ëtov·nÌ cen za sluûby elektronick˝ch
komunikacÌ (873 rozhodnutÌ, tj. 1,24 % z celkovÈho poËtu ˙Ëastnick˝ch spor˘), spory
o zaplacenÌ ceny za sluûby vypl˝vajÌcÌ ze
smlouvy ˙ËastnÌka a poskytovatele sluûeb ó
spory o finanËnÌ plnÏnÌ (69 394 rozhodnutÌ,
tj. 98,54 %) a reklamace na poskytovanou
sluûbu (154 rozhodnutÌ, tj. 0,22 %).
V roce 2005 nastal v˝razn˝ n·r˘st rozhodov·nÌ ˙Ëastnick˝ch spor˘, a to zejmÈna
spor˘ o zaplacenÌ ceny za sluûby vypl˝vajÌcÌ
ze smlouvy ˙ËastnÌka a poskytovatele sluûby
elektronick˝ch komunikacÌ. Tato skuteËnost
vych·zÌ z neust·le se zvyöujÌcÌho poËtu uûivatel˘ sluûeb elektronick˝ch komunikacÌ, zejmÈna sluûby p¯Ìstupu k sÌti internet a ve¯ejn˝m
datov˝m sluûb·m.
⁄daje o poËtech ¯eöen˝ch ˙Ëastnick˝ch
spor˘ jsou uvedeny v p¯Ìloze ó Tabulka Ë. 11
a Graf k tabulce Ë. 11.
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1.6

Regulace poötovnÌch sluûeb

V souvislosti s nabytÌm ˙Ëinnosti z·kona
Ë. 95/2005 Sb., 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, doölo s ˙ËinnostÌ od
1. dubna 2005 k p¯enesenÌ v˝konu regulaËnÌch pravomocÌ v oblasti poötovnÌch sluûeb
z Ministerstva informatiky na »T⁄.
V obdobÌ do 31. b¯ezna 2005 funkci regulaËnÌho ˙¯adu v oblasti poötovnÌch sluûeb
vykon·valo Ministerstvo informatiky »R. Tento
stav vöak nebyl v souladu s poûadavkem
SmÏrnice 97/67/ES, podle nÏhoû musÌ b˝t
regulaËnÌ ˙¯ad po vöech str·nk·ch nez·visl˝
na »eskÈ poötÏ, s.p. (Ministerstvo informatiky
je zakladatelem tohoto st·tnÌho podniku).
Teprve p¯evodem regulaËnÌch funkcÌ na »esk˝
telekomunikaËnÌ ˙¯ad byl tedy naplnÏn poûadavek nez·vislÈ regulace vypl˝vajÌcÌ z pr·va
EvropskÈ unie.
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V pr˘bÏhu roku »T⁄ vydal 4 rozhodnutÌ
o vyslovenÌ souhlasu s poötovnÌmi podmÌnkami resp. s jejich zmÏnami. V pr˘bÏhu roku
»T⁄ d·le vydal 3 rozhodnutÌ o stanovenÌ
z·kladnÌch kvalitativnÌch poûadavk˘ resp.
o jejich zmÏnÏ.
Protoûe ˙Ëinnost dosavadnÌ poötovnÌ
licence (udÏlovanÈ tomu, kdo bude zajiöùovat
z·kladnÌ sluûby) ke dni 31. prosince 2005
vypröela, »T⁄ zah·jil ¯ÌzenÌ o udÏlenÌ novÈ
poötovnÌ licence. O poötovnÌ licenci poû·dal
jedin˝ ûadatel, »esk· poöta, s.p. »eskÈ poötÏ
byla takÈ poötovnÌ licence na roky 2006 ó
2008 udÏlena.
SouË·stÌ rozhodnutÌ o udÏlenÌ poötovnÌ
licence bylo i novÈ vyslovenÌ souhlasu s poötovnÌmi podmÌnkami a novÈ stanovenÌ z·kladnÌch kvalitativnÌch poûadavk˘.
Z·vaznÈ poûadavky na zlepöenÌ obsluhy
z·kaznÌk˘ »eskÈ poöty, kterÈ »T⁄ v pr˘bÏhu
roku 2005 v˘Ëi »eskÈ poötÏ uplatnil, se t˝kaly nap¯Ìklad n·sledujÌcÌch poûadavk˘:

P˘sobnostÌ »T⁄ v oblasti z·kladnÌch sluûeb je p¯edevöÌm regulace nejd˘leûitÏjöÌch
poötovnÌch sluûeb (tzv. z·kladnÌch sluûeb)
a dohled na jejich zajiöùov·nÌ »eskou poötou,
s.p. (d·le jen ,,»esk· poötaî). Z·kladnÌmi
˙koly »T⁄ v oblasti z·kladnÌch sluûeb jsou:
ó zajistit vöeobecnou dostupnost kvalitnÌch z·kladnÌch sluûeb;
ó zajistit informovanost ve¯ejnosti o optim·lnÌm vyuûÌv·nÌ z·kladnÌch sluûeb;
ó vöestrannÏ ochraÚovat z·kaznÌky p¯ed
negativnÌmi d˘sledky dominantnÌho postavenÌ
»eskÈ poöty.

a) aby pokyny, kterÈ z·kaznÌk »eskÈ
poötÏ d·v· v souvislosti s dod·nÌm, byly
akceptov·ny v dobÏ co nejkratöÌ;

P¯ijat· regulaËnÌ opat¯enÌ

d) aby »esk· poöta vy¯izovala reklamace
zdarma.

Prim·rnÌm regulaËnÌm opr·vnÏnÌm »T⁄ je
stanovit, kterÈ poötovnÌ sluûby budou s ohledem na pot¯eby ve¯ejnosti povaûov·ny za
z·kladnÌ. Seznam z·kladnÌch sluûeb byl vyhl·öen ke dni 1. dubna 2005.
NavazujÌcÌmi regulaËnÌmi n·stroji je pak
vyslovov·nÌ souhlasu s podmÌnkami, za nichû
bude »esk· poöta z·kladnÌ sluûby nabÌzet
(tzv. poötovnÌ podmÌnky), a stanovov·nÌ
z·kladnÌch kvalitativnÌch poûadavk˘, jeû je
»esk· poöta p¯i poskytov·nÌ z·kladnÌch sluûeb
povinna dodrûovat.

b) aby z·kaznÌci ve velk˝ch mÏstech mÏli
moûnost vyzved·vat uloûenÈ poötovnÌ z·silky
a pouk·zanÈ penÏûnÌ Ë·stky i v nedÏli a o sv·tcÌch;
c) aby pr·vo osob na vozÌku pro invalidy
na zvl·ötnÌ zp˘sob obsluhy v p¯ÌpadÏ, ûe do
budovy poöty nenÌ zajiötÏn bezbariÈrov˝ p¯Ìstup, bylo rozöÌ¯eno i na osoby, kterÈ majÌ
s sebou koË·rek s dÌtÏtem;

Dohled v oblasti z·kladnÌ poötovnÌch sluûeb
»T⁄ dohlÌûel na zp˘sob, jak˝m »esk·
poöta svÈ povinnosti plnÌ, nÏkolika r˘zn˝mi
formami. Za rok 2005 uskuteËnil »T⁄ 23 kontrol, p¯i kter˝ch provedl kontrolu u 330 provozoven »eskÈ poöty. Souhrnn· zpr·va
o plnÏnÌ povinnostÌ uloûen˝ch »eskÈ poötÏ
vyûadovan· jak z·konem o poötovnÌch sluûb·ch, tak i SmÏrnicÌ 97/67/ES, byla zve¯ejnÏna v b¯eznu 2006.
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»T⁄ pom·hal z·kaznÌk˘m p¯i ¯eöenÌ jejich
spor˘ s »eskou poötou. Jde zejmÈna o p¯Ìpady, v nichû jedn·nÌ z·kaznÌk˘ s »eskou poötou nevede k uspokojivÈmu vy¯eöenÌ z·leûitosti, nebo o p¯Ìpady, v nichû z·kaznÌk˘m
z˘st·v· pocit ˙jmy na jejich pr·vech. Za loÚsk˝ rok »T⁄ vy¯Ìdil 87 pod·nÌ z·kaznÌk˘ t˝kajÌcÌch se z·kladnÌch sluûeb, vËetnÏ z·sahu
u »eskÈ poöty, pokud ho bylo zapot¯ebÌ.
Dojde-li ke sporu mezi z·kaznÌkem a »eskou poötou, kter˝ se nepoda¯Ì mezi nimi
vy¯eöit, kaûd˝ z·kaznÌk m˘ûe poû·dat »T⁄,
aby k p¯Ìpadu vydal svÈ odbornÈ stanovisko.
CÌlem je takovÈ situace za p¯ispÏnÌ »T⁄ vy¯eöit pokud moûno mimosoudnÏ. Za loÚsk˝ rok
»T⁄ vydal 24 takov˝ch stanovisek ke spor˘m.

ZjistÌ-li »T⁄, ûe »esk· poöta poruöila svÈ
pr·vnÌ povinnosti, zejmÈna pak povinnost
poskytovat z·kladnÌ sluûby v souladu s pot¯ebami ve¯ejnosti, ukl·d· jÌ pokutu. V roce
2005 byla »eskÈ poötÏ dosud nepravomocnÏ
uloûena 1 pokuta ve v˝öi 100 000 KË; koncem roku bylo zah·jeno dalöÌ ¯ÌzenÌ o uloûenÌ
pokuty.
P¯ehled o hlavnÌch Ëinnostech v oblasti
regulace poötovnÌch sluûeb dokumentuje p¯Ìloha ó Tabulka Ë. 12.
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1.7

»innost legislativnÌ a pr·vnÌ

Oblast vnÏjöÌ legislativy
Za hlavnÌ legislativnÌ ˙kol »T⁄ v oblasti
vnÏjöÌ legislativy v roce 2005 nutno povaûovat jeho ˙Ëast na z·vÏreËnÈ f·zi legislativnÌho
procesu p¯ijÌm·nÌ n·vrhu z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch a d·le jeho ˙Ëast na p¯ÌpravÏ a legislativnÌm procesu p¯Ìsluön˝ch prov·dÏcÌch p¯edpis˘ k tomuto z·konu. »T⁄ spolupracoval s MI a Ministerstvem vnitra »R na
p¯ÌpravÏ n·vrh˘ jednotliv˝ch prov·dÏcÌch
pr·vnÌch p¯edpis˘ podle ß 150 odst. 1 aû 4
z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch.
»T⁄ uplatÚoval p¯ipomÌnky k n·vrh˘m
pr·vnÌch p¯edpis˘ jak z hlediska jeho obecnÈ
p˘sobnosti jako spr·vnÌho ˙¯adu, tak i z hlediska jeho p˘sobnosti v oblasti elektronick˝ch
komunikacÌ a poötovnÌch sluûeb, a to p¯edevöÌm s ohledem na toto jeho novÏ vymezenÈ
postavenÌ.
»T⁄ p¯edloûil MI n·vrhy tÏchto na¯ÌzenÌ
vl·dy:
ó o stanovenÌ zp˘sobu a v˝öe tvorby
prost¯edk˘ radiokomunikaËnÌho ˙Ëtu a zp˘sobu jejich Ëerp·nÌ (na¯ÌzenÌ vl·dy Ë. 153/2005
Sb.);
ó o stanovenÌ v˝öe a zp˘sobu v˝poËtu
poplatk˘ za vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘
a ËÌsel (na¯ÌzenÌ vl·dy Ë. 154/2005 Sb.);
ó podle ß 38 odst. 4 a ß 43 odst. 5
z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch, o stanovenÌ okruhu osob s nÌzk˝m p¯Ìjmem a se
zvl·ötnÌmi soci·lnÌmi pot¯ebami a doklady,
kter˝mi se tyto osoby prokazujÌ poskytovateli
univerz·lnÌ sluûby (na¯ÌzenÌ vl·dy dosud
nebylo MI vyd·no).
»T⁄ p¯edloûil MI n·vrhy tÏchto vyhl·öek:
ó o zp˘sobu tvorby volacÌch znaËek,
identifikaËnÌch ËÌsel a kÛd˘, jejich pouûÌv·nÌ a
o druzÌch radiokomunikaËnÌch sluûeb, pro
kterÈ jsou vyûadov·ny (vyhl·öka Ë. 155/2005
Sb.);
ó o technick˝ch a provoznÌch podmÌnk·ch amatÈrskÈ radiokomunikaËnÌ sluûby
(vyhl·öka Ë. 156/2005 Sb.);
ó o n·leûitostech p¯ihl·öky ke zkouöce
k prok·z·nÌ odbornÈ zp˘sobilosti k obsluze
vysÌlacÌch r·diov˝ch za¯ÌzenÌ, o rozsahu znalostÌ pot¯ebn˝ch pro jednotlivÈ druhy odbornÈ zp˘sobilosti, o zp˘sobu prov·dÏnÌ zkouöek, o druzÌch pr˘kaz˘ odbornÈ zp˘sobilosti
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a dobÏ jejich platnosti (vyhl·öka Ë. 157/2005
Sb.);
ó kterou se stanovÌ minim·lnÌ n·leûitosti
n·vrhu smlouvy o p¯Ìstupu nebo o propojenÌ
ve¯ejn˝ch komunikaËnÌch sÌtÌ (vyhl·öka
Ë. 158/2005 Sb.);
ó kterou se stanovÌ vzor pr˘kazu k v˝konu st·tnÌ kontroly elektronick˝ch komunikacÌ
(vyhl·öka Ë. 159/2005 Sb.);
ó kterou se stanovÌ forma TelekomunikaËnÌho vÏstnÌku, zp˘sob uve¯ejÚov·nÌ
˙daj˘ a zp˘sob jejich p¯ed·v·nÌ k uve¯ejnÏnÌ
(vyhl·öka Ë. 160/2005 Sb.);
ó o stanovenÌ charakteristik funkcÌ speci·lnÏ vybaven˝ch telekomunikaËnÌch koncov˝ch za¯ÌzenÌ pro r˘znÈ druhy zdravotnÌho
postiûenÌ (vyhl·öka Ë. 161/2005 Sb.);
ó o stanovenÌ parametr˘ kvality univerz·lnÌ sluûby a jejich meznÌch hodnot (vyhl·öka Ë. 162/2005 Sb.);
ó kterou se stanovÌ kritÈria pro posuzov·nÌ, zda m· vÌce subjekt˘ spoleËnou v˝znamnou trûnÌ sÌlu na relevantnÌm trhu elektronick˝ch komunikacÌ (vyhl·öka Ë. 430/2005 Sb.);
ó podle ß 16 odst. 1 z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch, pl·n p¯idÏlenÌ kmitoËtov˝ch p·sem (vyhl·öka dosud nebyla MI
vyd·na);
ó podle ß 40 odst. 7 z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch, kterou se stanovÌ charakteristiky p¯imÏ¯en˝ch poûadavk˘ na p¯ipojenÌ v pevnÈm mÌstÏ k ve¯ejnÈ telefonnÌ sÌti
a na p¯Ìstup v pevnÈm mÌstÏ k ve¯ejnÏ
dostupnÈ telefonnÌ sluûbÏ a podmÌnky p¯Ìstupu k internetu p¯i p¯ipojenÌ k ve¯ejnÈ telefonnÌ sÌti (vyhl·öka dosud nebyla MI vyd·na);
ó podle ß 48 odst. 7 z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch, kterou se stanovÌ
postup p¯i v˝poËtu a stanovenÌ Ëist˝ch n·klad˘ na poskytov·nÌ univerz·lnÌ sluûby, vËetnÏ
posuzov·nÌ ne˙nosnÈ z·tÏûe, postupu pro
v˝poËet Ëist˝ch n·klad˘ na poskytov·nÌ dÌlËÌ
sluûby, postup pro vymezenÌ trûnÌch v˝hod
a doklady, kter˝mi musÌ b˝t tyto v˝poËty doloûeny (vyhl·öka dosud nebyla MI vyd·na).
D·le »T⁄ s MI spolupracoval na p¯ÌpravÏ
tÏchto na¯ÌzenÌ vl·dy a vyhl·öek:
ó o formÏ a rozsahu informacÌ poskytovan˝ch z datab·ze ˙ËastnÌk˘ ve¯ejnÏ dostupnÈ telefonnÌ sluûby a o technick˝ch a provoznÌch podmÌnk·ch a bodech pro p¯ipojenÌ koncovÈho telekomunikaËnÌho za¯ÌzenÌ pro odposlech a z·znam zpr·v (vyhl·öka Ë. 336/2005
Sb.),
ó o rozsahu provoznÌch a lokalizaËnÌch
˙daj˘, dobÏ jejich uchov·v·nÌ a formÏ a zp˘-

24

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

sobu jejich p¯ed·v·nÌ org·n˘m opr·vnÏn˝m
k jejich vyuûÌv·nÌ (vyhl·öka Ë. 485/2005 Sb.),
ó podle ß 33 odst. 3 z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch, o stanovenÌ rozsahu, formy
a zp˘sobu p¯ed·v·nÌ lokalizaËnÌch a jin˝ch
˙daj˘, kterÈ umoûÚujÌ identifikaci volajÌcÌho
(vyhl·öka dosud nebyla MI vyd·na);
ó podle ß 99 odst. 11 z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch, o stanovenÌ org·n˘,
kterÈ jsou opr·vnÏny p¯edkl·dat seznamy
za¯azen˝ch uûivatel˘ a jejich aktualizaci,
a v˝öi ˙hrady za za¯azenÌ a vedenÌ uûivatele
v datab·zi za¯azen˝ch uûivatel˘, zp˘sob jejich
p¯edkl·d·nÌ a zajiötÏnÌ povinnosti preferenËnÌch schÈmat (na¯ÌzenÌ vl·dy dosud nebylo
MI vyd·no),
ó podle ß 99 odst. 12 z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch, o stanovenÌ provoznÏtechnick˝ch d˘vod˘, na z·kladÏ kter˝ch je
moûnÈ odmÌtnout za¯azenÌ uûivatele do mezin·rodnÌho nebo n·rodnÌho preferenËnÌho
schÈmatu, lh˘ty jeho realizace, rozsah a form·t dat a zp˘sob vedenÌ datab·ze za¯azen˝ch uûivatel˘ (vyhl·öka dosud nebyla MI
vyd·na).
V pr˘bÏhu roku 2005 »T⁄ rovnÏû intenzivnÏ pracoval na p¯ÌpravÏ n·vrhu vyhl·öky
podle ß 29 odst. 4 z·kona o elektronick˝ch
komunikacÌch, kterou se stanovÌ ËÌslovacÌ
pl·ny. Vzhledem ke sloûitosti celÈ problematiky a nezbytnosti promÌtnout novou pr·vnÌ
˙pravu z·kona o elektronick˝ch komunikacÌ
do oblasti spr·vy ËÌsel, byly n·vrhy ËÌslovacÌch
pl·n˘ »T⁄ uzav¯eny a MI p¯ed·ny aû poË·tkem roku 2006.
D·le je t¯eba zd˘raznit, ûe z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch (ß 150 odst. 5) svÏ¯il »T⁄ legislativnÌ pravomoc k vyd·nÌ vyhl·öky k provedenÌ ß 97 odst. 6 z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch. Tuto pravomoc »T⁄
naplnil vyd·nÌm vyhl·öky Ë. 486/2005 Sb.,
kterou se stanovÌ v˝öe a zp˘sob ˙hrady efektivnÏ vynaloûen˝ch n·klad˘ na z¯ÌzenÌ
a zabezpeËenÌ rozhranÌ pro p¯ipojenÌ koncovÈho telekomunikaËnÌho za¯ÌzenÌ pro odposlech a z·znam zpr·v, na uchov·v·nÌ a poskytov·nÌ provoznÌch a lokalizaËnÌch ˙daj˘ a na
poskytov·nÌ informacÌ z datab·ze ˙ËastnÌk˘
ve¯ejnÏ dostupnÈ telefonnÌ sluûby. Vzhledem
k tomu, ûe vyhl·öka se t˝kala zcela novÈ
p˘sobnosti »T⁄, p¯edch·zela jejÌmu vyd·nÌ
nÏkolikamÏsÌËnÌ spolupr·ce s oper·tory i se
z·stupci Ministerstva vnitra »R a Policie
»eskÈ republiky. Tato vyhl·öka nabyla ˙Ëinnosti dnem 15. prosince 2005.

Vedle prov·dÏcÌch pr·vnÌch p¯edpis˘
p¯edpokl·d· z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch vyd·nÌ i dalöÌch akt˘ normativnÌ povahy, tzv. opat¯enÌ obecnÈ povahy, kter˝mi »T⁄
stanovÌ bliûöÌ podmÌnky k v˝konu komunikaËnÌch ËinnostÌ. O opat¯enÌch obecnÈ povahy
vydan˝ch ˙¯adem v roce 2005 blÌûe v jednotliv˝ch vÏcnÏ p¯Ìsluön˝ch kapitol·ch tÈto zpr·vy. Souhrnn˝ p¯ehled vydan˝ch opat¯enÌ
obecnÈ povahy obsahuje p¯Ìloha ó Tabulka
Ë. 13.
V p¯ÌpadÏ obecnÈ p˘sobnosti »T⁄ jako
spr·vnÌho ˙¯adu pak ölo zejmÈna o zmÏny
p¯edpis˘ v oblasti spr·vnÌho pr·va, zejmÈna
zmÏny t˝kajÌcÌ se problematiky spr·vnÌch
poplatk˘. Nov˝ z·kon Ë. 634/2004 Sb.,
o spr·vnÌch poplatcÌch, na rozdÌl od p¯edchozÌho z·kona Ë. 368/1992 Sb., o spr·vnÌch
poplatcÌch, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘,
neumoûnil »T⁄ vybÌrat spr·vnÌ poplatky za
vöechny spr·vnÌ ˙kony, kterÈ tento prov·dÏl.
Dan˝ nedostatek neodstranil ani z·kon
o elektronick˝ch komunikacÌch, naopak problÈm jeötÏ vÌce prohloubil. Z·vadov˝ stav byl
odstranÏn na z·kladÏ opakovan˝ch û·dostÌ
a intervencÌ »T⁄ aû zmÏnou z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch provedenou s ˙ËinnostÌ od 1. ¯Ìjna 2005 z·konem Ë. 361/2005 Sb.,
kter˝m se mÏnÌ z·kon Ë. 143/2001 Sb.,
o ochranÏ hospod·¯skÈ soutÏûe ve znÏnÌ
pozdÏjöÌch p¯edpis˘, a nÏkterÈ dalöÌ z·kony.
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 k dalöÌm krok˘m ve vÏci postupu p¯i realizaci reformy
a modernizace ˙st¯ednÌ st·tnÌ spr·vy v letech
2005 ó 2010. S tÌmto souvisejÌ i navazujÌcÌ
kroky ËinÏnÈ zejmÈna Ministerstvem vnitra
»R a Ministerstvem spravedlnosti »R, zejmÈna v oblasti sjednocenÌ pr·vnÌho prost¯edÌ
kontroly prov·dÏnÈ org·ny ve¯ejnÈ spr·vy
nebo n·vrhy na koncepci kontrolnÌho systÈmu v »eskÈ republice se zamÏ¯enÌm na
systÈm finanËnÌho ¯ÌzenÌ a kontroly a systÈm
internÌho auditu ve ve¯ejnÈ spr·vÏ.
Ve vztahu k v˝konu ve¯ejnÈ moci je souË·stÌ reformy st·tnÌ spr·vy i ot·zka vz·jemnÈ
spolupr·ce spr·vnÌch ˙¯ad˘ jakoû i problematika sdÌlenÌ dat tÏmito ˙¯ady. CÌlem tÈto snahy
je vytvo¯enÌ soustavy registr˘ ve¯ejnÈ spr·vy,
kterÈ by v budoucnu mÏly b˝t obsahov˝m
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j·drem e-Governementu, a kter˝ by alespoÚ
zpoË·tku mÏly tvo¯it tzv. z·kladnÌ registry
(registr obyvatel, hospod·¯sky registr, registr
˙zemnÌ identifikace, adres a registr nemovitostÌ). V tÈto vÏci se »T⁄ ˙Ëastnil aktivit MI
smÏ¯ujÌcÌch k naplnÏnÌ danÈho cÌle, konkrÈtnÏ
p¯Ìpravy n·vrhu z·kona o sdÌlenÌ dat p¯i v˝konu ve¯ejnÈ moci a anal˝zy spojenÈ s n·vrhem
¯eöenÌ registru ˙zemnÌ identifikace, adres
a nemovitostÌ.
D·le »T⁄ uplatÚoval v rozsahu svÈ p˘sobnosti regulaËnÌho ˙¯adu v oboru elektronick˝ch komunikacÌ z·sadnÌ p¯ipomÌnky k materi·l˘m koncepËnÌho charakteru. Jako p¯Ìklad
lze uvÈst zejmÈna materi·ly zpracov·vanÈ MI,
nap¯. ,,N·rodnÌ strategie informaËnÌ bezpeËnostiî nebo ,,Implementace navigaËnÌho
systÈmu Galileo v podmÌnk·ch »eskÈ republikyî".
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dlnosti »R, ale tÈû z·stupci dotËenÈ podnikatelskÈ ve¯ejnosti, konkrÈtnÏ mobilnÌch
oper·tor˘. ⁄Ëelem tÈto pracovnÌ skupiny je
v prvÈ ¯adÏ provedenÌ anal˝zy, kter· by
zobrazovala souËasnou situaci tÈto vÏci
v »eskÈ republice vËetnÏ rozboru legislativnÌ
˙pravy a moûnostÌ ¯eöenÌ prost¯ednictvÌm
souËasnÈho pr·vnÌho ¯·du »eskÈ republiky.
PracovnÌ skupina se rovnÏû zab˝v· touto
ot·zkou ve vztahu k povinnosti stanovenÈ
v ß 75 odst. 1 a 3 z·kona o elektronick˝ch
komunikacÌch, tedy povinnosti podnikatele
poskytujÌcÌho ve¯ejnÏ dostupnou telefonnÌ
sluûbu prost¯ednictvÌm ve¯ejnÈ mobilnÌ telefonnÌ sÌtÏ znemoûnit na z·kladÏ pÌsemnÈ
û·dosti Policie »eskÈ republiky provozov·nÌ
koncovÈho mobilnÌho telekomunikaËnÌho
za¯ÌzenÌ (mobilnÌ telefonnÌ p¯Ìstroj) ve ve¯ejnÈ mobilnÌ telefonnÌ sÌti. Z d˘vodu sloûitosti
a rozs·hlosti problematiky vöak bude Ëinnost
pracovnÌ skupiny pokraËovat jeötÏ v roce
2006.

DalöÌ legislativnÌ aktivity »T⁄
V oblasti spr·vy kmitoËtovÈho spektra »T⁄
d·le poskytoval MI souËinnost p¯i vypracov·nÌ
pr˘bÏûnÈ zpr·vy pro vl·du »eskÈ republiky
o koordinaci r·diov˝ch kmitoËt˘ pro öÌ¯enÌ
zemskÈho digit·lnÌho televiznÌho vysÌl·nÌ
c e l o p l o ö n ˝ m i i r e g i o n · l n Ì m i s Ì t Ï m i . »T⁄ se
rovnÏû ve spolupr·ci s MI aktivnÏ podÌlel na
p¯ÌpravÏ n·vrhu zmÏny z·kona Ë. 231/2001
Sb., o provozov·nÌ rozhlasovÈho a televiznÌho
vysÌl·nÌ a o zmÏnÏ dalöÌch z·kon˘, ve znÏnÌ
pozdÏjöÌch p¯edpis˘, jakoû i dalöÌch z·kon˘
(z·kon o »eskÈ televizi, z·kon o »eskÈm rozhlasu), a to v souvislosti s procesem p¯echodu ze zemskÈho analogovÈho na zemskÈ
digit·lnÌ televiznÌ vysÌl·nÌ.
Do oblasti p˘sobenÌ »T⁄ v koncepËnÌch ot·zk·ch nutno za¯adit rovnÏû jeho Ëinnost t˝kajÌcÌ se problematiky zmÏn identifik·toru IMEI u mobilnÌch telefon˘, a to
zejmÈna v souvislosti s trestnou ËinnostÌ ó
odcizov·nÌ mobilnÌch telefon˘. Jde o problÈm, kter˝m se v souËasnÈ dobÏ intenzivnÏ
zab˝v· Evropsk· komise. Vzhledem k nÏkter˝m ˙kol˘m a poûadavk˘m EvropskÈ komise,
a protoûe jde o negativnÌ spoleËensk˝ jev
s v˝razn˝mi dopady na spot¯ebitele, z¯Ìdil
»T⁄ v danÈ vÏci v pr˘bÏhu roku 2005 meziresortnÌ pracovnÌ skupinu. Skupina zah·jila
svoji Ëinnost v z·¯Ì 2005. JejÌmi Ëleny jsou
vedle z·stupc˘ »T⁄ tÈû z·stupci MI,
Ministerstva vnitra »R, vËetnÏ z·stupc˘
Policie »eskÈ republiky, Ministerstva sprave-

V oblasti vnit¯nÌ legislativy »T⁄ je t¯eba
upozornit na skuteËnost, ûe s ohledem na
zruöenÌ »T⁄ z¯ÌzenÈho z·konem o telekomunikacÌch a konstituov·nÌ novÈho »T⁄ z·konem o elektronick˝ch komunikacÌch, bylo
v oblasti vnit¯nÌ legislativy nezbytnÈ p¯ijmout
pro tento novÏ vytvo¯en˝ »T⁄ cel˝ systÈm
jeho vnit¯nÌch p¯edpis˘. Vedle systÈmov˝ch
zmÏn vyvolan˝ch nov˝m zaËlenÏnÌm »T⁄
mezi jinÈ ˙st¯ednÌ spr·vnÌ ˙¯ady a zmÏnou
v organizaci a p˘sobnosti ˙¯adu bylo t¯eba do
p¯Ìsluön˝ch vnit¯nÌch p¯edpis˘, zejmÈna do
z·kladnÌch dokument˘ ˙¯adu (statut, organizaËnÌ ¯·d, podpisov˝ ¯·d, a dalöÌ), promÌtnout
i zmÏny t˝kajÌcÌ se postavenÌ »T⁄ jako spr·vnÌho org·nu a reagovat na zmÏny obecn˝ch
pr·vnÌch p¯edpis˘, kterÈ v pr˘bÏhu roku
2005 nastaly.
V neposlednÌ ¯adÏ nelze opomenout ani
pr·vnÌ Ëinnost »T⁄, zvl·ötÏ pokud jde o proces p¯Ìpravy a tvorby, vËetnÏ dohadovacÌch
jedn·nÌ, smluvnÌch dokument˘ s jednotliv˝mi
dodavateli v r·mci postupnÈ realizace konkrÈtnÌch projekt˘ »T⁄. Mezi hlavnÌ z nich pat¯Ì
vedle pokraËujÌcÌ Ëinnosti na projektu budov·nÌ ,,AutomatizovanÈho systÈmu monitorov·nÌ
kmitoËtovÈho spektraî, kter˝ je dlouhodob˝m
nelegislativnÌm vl·dnÌm ˙kolem v gesci »T⁄,
i projekty slouûÌcÌ k naplÚov·nÌ Ëinnosti »T⁄
podle z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch,
zejmÈna v oblasti anal˝z relevantnÌch trh˘ Ëi
spr·vy r·diovÈho spektra.
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DohlÌdka FinanËnÌho ˙¯adu
v oblasti v˝bÏru spr·vnÌch poplatk˘
Koncem roku 2005 byl »T⁄ podroben ze
strany FinanËnÌho ˙¯adu pro Prahu 9 dohlÌdce
na ˙seku vybÌr·nÌ spr·vnÌch poplatk˘ podle
jednotliv˝ch poloûek z·kona Ë. 368/1992 Sb.
vybÌran˝ch v obdobÌ od 1. Ëervence 2002 do
31. prosince 2004. Celkem bylo kontrolov·no
180 n·hodnÏ vybran˝ch spis˘ »T⁄. V û·dnÈm z kontrolovan˝ch p¯Ìpad˘ nebyly zjiötÏny
z·vady.
Vy¯izov·nÌ stÌûnosti
»T⁄ se d·le zab˝val vy¯izov·nÌm stÌûnostÌ,
ozn·menÌ a podnÏt˘ v souladu s vyhl·ökou
Ë. 150/1958 ⁄.l., a d·le 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.
V roce 2005 vy¯Ìdil »T⁄ celkem 21 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). V tomto
poËtu jsou zahrnuta i 3 pod·nÌ z roku 2004,
jejichû vy¯ÌzenÌ se, vzhledem ke sloûitosti öet¯enÌ, uskuteËnilo aû v roce 2005.
Obsahem stÌûnostÌ byla kritika Ëinnosti
»T⁄ nebo pracovnÌch postup˘ zamÏstnanc˘
»T⁄ v tom smÏru, zda se tito nedopouötÏjÌ
poruöov·nÌ z·kona o telekomunikacÌch s ˙ËinnostÌ ke dni 1. kvÏtna 2005 i z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch, p¯ÌpadnÏ poukazujÌcÌ na z·sadnÌ poruöov·nÌ obou citovan˝ch
z·kon˘.

U stÌûnostÌ, vyhodnocen˝ch jako neopr·vnÏnÈ, nebylo nutno p¯ijÌmat û·dn· opat¯enÌ
k n·pravÏ.
Obsahem opr·vnÏn˝ch stÌûnostÌ byla ve
dvou p¯Ìpadech kritika postupu zamÏstnance
»T⁄ ve spr·vnÌm ¯ÌzenÌ vedenÈm podle z·kona Ë. 71/1967 Sb., o spr·vnÌm ¯ÌzenÌ (spr·vnÌ ¯·d), ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, a to
z hlediska nedodrûenÌ stanoven˝ch procesnÌch z·sad a po¯·dkov˝ch lh˘t, v jednom p¯ÌpadÏ nevhodnÈ a nep¯imÏ¯enÈ chov·nÌ
zamÏstnance »T⁄ v˘Ëi stÏûovateli v souvislosti s û·dostÌ o pod·nÌ informace o pr˘bÏhu
spr·vnÌho ¯ÌzenÌ, a ve t¯ech p¯Ìpadech uplatnÏnÌ nespr·vnÈho Ëi nejednoznaËnÈho v˝kladu p¯ÌsluönÈho ustanovenÌ z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch na projedn·vanou situaci.
Pokud byly z·vady ve spr·vnÌm ¯ÌzenÌ
pouze form·lnÌho charakteru a nedoölo
k z·vaûnÏjöÌmu poruöenÌ spr·vnÌho ¯·du ani
z·kona o telekomunikacÌch a z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch, bylo danÈmu
zamÏstnanci vysloveno pouze napomenutÌ
a domluva ohlednÏ profesion·lnÌho p¯Ìstupu
a zdvo¯ilÈ komunikace s ve¯ejnostÌ. V jednom
p¯ÌpadÏ bylo vedoucÌm zamÏstnancem »T⁄
rozhodnuto o vylouËenÌ pod¯ÌzenÈho zamÏstnance z projedn·v·nÌ a rozhodov·nÌ v danÈm
spr·vnÌm ¯ÌzenÌ a ve dvou p¯Ìpadech opr·vnÏn˝ch stÌûnostÌ byla v˘Ëi p¯Ìsluön˝m zamÏstnanc˘m »T⁄ p¯ijata n·pravn· opat¯enÌ pracovnÏpr·vnÌho charakteru.

äet¯enÌm v jednotliv˝ch p¯Ìpadech bylo
zjiötÏno, ûe 15 z uveden˝ch stÌûnostÌ jsou
stÌûnostmi neopr·vnÏn˝mi a 6 bylo vyhodnoceno jako stÌûnosti opr·vnÏnÈ. Vy¯ÌzenÌ jednÈ
z doöl˝ch stÌûnostÌ pak p¯eölo do obdobÌ roku
2006 s ohledem na to, ûe zpracov·nÌ odpovÏdi si vyû·dalo podrobnÏjöÌ ovÏ¯ov·nÌ vöech
skuteËnostÌ.

KromÏ d˘slednÈho zabezpeËov·nÌ postup˘ p¯i vy¯izov·nÌ stÌûnostÌ v souladu s vyhl·ökou »T⁄ prov·dÌ 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 peËlivÈ uskuteËÚov·nÌ pravideln˝ch rozbor˘
vy¯Ìzen˝ch stÌûnostÌ, souvisejÌcÌch s p˘sobnostÌ »T⁄. D˘raz je takÈ kladen na vËasnÈ
a komplexnÌ vy¯izov·nÌ uplatnÏn˝ch stÌûnostÌ.
Lze konstatovat, ûe na »T⁄ je ˙seku vy¯izov·nÌ stÌûnostÌ vÏnov·na mimo¯·dn· a st·l·
pozornost.

V p¯Ìpadech stÌûnostÌ vy¯Ìzen˝ch jako neopr·vnÏnÈ se ve dvan·cti p¯Ìpadech jednalo
o ˙dajnÏ nespr·vn˝ postup Ëi nevhodnÈ jedn·nÌ zamÏstnanc˘ »T⁄, kterÈ vöak nebyly
prok·z·ny. Na neËinnost »T⁄ a pr˘tahy ve
spr·vnÌm ¯ÌzenÌ byly uplatnÏny t¯i stÌûnosti.

KromÏ vy¯izov·nÌ uveden˝ch stÌûnostÌ
nebylo »T⁄ v roce 2005 doruËeno û·dnÈ
anonymnÌ pod·nÌ. »T⁄ se takÈ nezab˝val
posuzov·nÌm û·dnÈho podnÏtu, ani mu nebyla doruËena petice s n·vrhem na ¯eöenÌ konkrÈtnÌ situace.
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V˝roËnÌ zpr·va
»eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu
za rok 2005 o poskytov·nÌ informacÌ
podle z·kona Ë. 106/1999 Sb.,
o svobodnÈm p¯Ìstupu k informacÌm

V˝roËnÌ zpr·va »eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu za rok 2005 o poskytov·nÌ informacÌ podle z·kona Ë. 106/1999 Sb., o svobodnÈm p¯Ìstupu k informacÌm je uvedena
v plnÈm znÏnÌ samostatnÏ v z·vÏru p¯Ìlohy.
R·mcovÏ je poskytov·nÌ informacÌ dokumentov·no v p¯Ìloze ó Tabulka Ë. 14.

1.8
Rozhodov·nÌ o odvol·nÌ
a rozkladech vydan˝ch
p¯edsedou Rady »T⁄ a Radou »T⁄
a dalöÌch pod·nÌ vy¯izovan˝ch odborem
p¯ezkoum·v·nÌ rozhodnutÌ
V souvislosti se z·sadnÌmi zmÏnami
v pr·vnÌch p¯edpisech podstatn˝ch pro Ëinnost »T⁄ se na z·kladÏ novely ß 2 odst. 1
z·k. Ë. 2/1969 Sb. o z¯ÌzenÌ ministerstev
a jin˝ch ˙st¯ednÌch org·n˘ st·tnÌ spr·vy »SR,
s ˙ËinnostÌ od 1. dubna 2005 stal »T⁄ ,,jin˝m
˙st¯ednÌm org·nem st·tnÌ spr·vyî o rozkladu
proti rozhodnutÌm vydan˝m od tohoto data
rozhodoval podle ß 61 odst. 2 z·k.
Ë. 71/1967 Sb., o spr·vnÌm ¯ÌzenÌ (spr·vnÌ
¯·d), p¯edseda »T⁄ na z·kladÏ n·vrhu zvl·ötnÌ komise p¯edsedy »T⁄. Z tohoto d˘vodu
byla p¯edsedou »T⁄ jmenov·na zvl·ötnÌ
komise, na z·kladÏ jejÌhoû n·vrhu p¯edseda
»T⁄ rozhodoval. S ˙ËinnostÌ z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch, tedy od 1. kvÏtna
2005, se zmÏnila organizace »T⁄ (vznik Rady
»T⁄) i instanËnÌ hierarchie v konkrÈtnÌch
vÏcech. Z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch konkrÈtnÏ stanovil, ve kter˝ch p¯Ìpadech
rozhoduje o ¯·dnÈm opravnÈm prost¯edku
p¯edseda Rady »T⁄ a ve kter˝ch Rada »T⁄.
Proto byly ustaveny dvÏ zvl·ötnÌ (rozkladovÈ)
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komise ó komise p¯edsedy Rady »T⁄ a komise Rady »T⁄. NavÌc z·kon o elektronick˝ch
komunikacÌch podstatnÏ zmÏnil hmotnÏpr·vnÌ i procesnÌ n·leûitosti a podmÌnky pro rozhodov·nÌ »T⁄, coû si vyû·dalo urËit· prodlenÌ, zvl·ötÏ p¯i nutnosti sjednotit v˝klad z·kona
o elektronick˝ch komunikacÌch (zejmÈna p¯i
posuzov·nÌ spor˘ z oblasti propojov·nÌ).
V roce 2005 zaznamenal »T⁄ v r·mci
II. StupnÏ spr·vnÌho ¯ÌzenÌ 2 713 p¯Ìpad˘,
kdyû z minulÈho roku p¯eölo 205 nevy¯Ìzen˝ch p¯Ìpad˘. Vy¯Ìzeno bylo 2 450 p¯Ìpad˘.
Jak lze konstatovat z p¯ehledu v p¯Ìloze ó
Tabulka Ë. 15, v roce 2005 doölo k n·r˘stu
doöl˝ch pod·nÌ oproti p¯edeölÈmu roku tÈmÏ¯
o dvÏ stovky p¯Ìpad˘, coû bylo zp˘sobeno
i tÌm, ûe v d˘sledku legislativnÌho pochybenÌ
nebyla pod·nÌ ve sporech zpoplatnÏna spr·vnÌmi poplatky (od 1. 5. 2005 do 30. 9.
2005), Ëehoû vyuûili oper·to¯i k pod·nÌ n·vrh˘, i kdyû bylo zjevnÈ, ûe jim nelze vyhovÏt.
Z d˘vod˘ nav˝öenÌ poËtu pod·nÌ i p¯i prvoinstanËnÌm rozhodov·nÌ narostl i poËet p¯Ìpad˘
prodlouûenÌ lh˘t pro vyd·nÌ rozhodnutÌ podle
ß 49 odst. 2 spr·vnÌho ¯·du. Na konci roku
2005 byly p¯ed·ny i prvnÌ p¯Ìpady rozhodovanÈ podle ß 127 z·kona o elektronick˝ch
komunikacÌch, kterÈ p¯eöly do dalöÌho obdobÌ
(coû bylo Ë·steËnÏ zp˘sobeno novostÌ problematiky i person·lnÌ reorganizacÌ rozkladovÈ komise Rady »T⁄ a zmÏnou JednacÌho
¯·du rozkladovÈ komise Rady »T⁄).
Jako i p¯edeöl· lÈta, nejvÏtöÌ poËet p¯Ìpad˘ jsou spory o zaplacenÌ ceny za sluûbu
elektronick˝ch komunikacÌ, jejichû poËet stejnÏ jako poËet n·mitek proti vy¯ÌzenÌ reklamace, zhruba o sto p¯Ìpad˘ oproti p¯edchozÌmu
obdobÌ vzrostl.
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KrizovÈ ¯ÌzenÌ a bezpeËnost

»innost a hlavnÌ ˙koly »T⁄ v oblasti bezpeËnosti, obrannÈho pl·nov·nÌ a civilnÌho
nouzovÈho pl·nov·nÌ byly zamÏ¯eny na aplikov·nÌ ustanovenÌ z·kona o elektronick˝ch
komunikacÌch do Ëinnosti subjekt˘ zajiöùujÌcÌch podporu elektronick˝ch komunikacÌ pro
pot¯eby bezpeËnosti a obrany st·tu. Pro uvedenÈ ˙Ëely bylo vyd·no opat¯enÌ obecnÈ
povahy Ë. OOP/9/07.2005-13, kter˝m se stanovÌ n·leûitosti technicko-organizaËnÌch pravidel k zabezpeËenÌ p¯Ìstupu k ve¯ejnÈ telefonnÌ sÌti v pevn˝ch mÌstech a k ve¯ejnÏ dostupnÈ telefonnÌ sluûbÏ za krizov˝ch stav˘.
V r·mci ochrany utajovan˝ch informacÌ
byla u »T⁄ p¯ipravov·na opat¯enÌ, kter·
usnadnila p¯echod »T⁄ v tÈto oblasti podle
novÈho z·kona Ë. 412/2005 Sb., o ochranÏ
utajovan˝ch informacÌ a o bezpeËnostnÌ zp˘sobilosti, jehoû ˙Ëinnost byla stanovena na
den 1. ledna 2006.
Podle usnesenÌ BezpeËnostnÌ rady st·tu
a V˝boru pro obrannÈ pl·nov·nÌ (VOP) se
z·stupci »T⁄ podÌleli na zpracov·nÌ dokument˘ nutn˝ch pro tvorbu Pl·nu obrany »R,
a to zejmÈna v r·mci ustanovenÈ MeziresortnÌ
doËasnÈ odbornÈ pracovnÌ skupiny z¯ÌzenÈ p¯i
VOP. ⁄Ëast a Ëinnost urËen˝ch z·stupc˘ »T⁄
na pl·novan˝ch jedn·nÌch VOP a dalöÌch
odborn˝ch pracovnÌch skupin byla zajiötÏna.
Podle poûadavk˘ se »T⁄ podÌlel i na zabezpeËov·nÌ Ëinnosti V˝boru pro civilnÌ nouzovÈ
pl·nov·nÌ. Prost¯ednictvÌm jmenovan˝ch
z·stupc˘ byl »T⁄ 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 elektronick˝ch komunikacÌ a poöty.

V pr˘bÏhu roku byla provedena pl·novan· jedn·nÌ ,,KrizovÈho öt·bu »T⁄î zamÏ¯en·
zejmÈna na aktualizaci ,,KrizovÈho pl·nu »T⁄î
a dalöÌch dokument˘ krizovÈho ¯ÌzenÌ, kterÈ
bylo nutnÈ zmÏnit z d˘vodu nabytÌ ˙Ëinnosti
z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch. ObdobnÏ byla zamÏ¯ena pozornost k ,,N·rodnÌmu akËnÌmu pl·nu boje proti terorismuî,
a to zejmÈna v souvislosti s proveden˝mi
teroristick˝mi ˙toky v lond˝nskÈm metru.
Projedn·v·ny a up¯esÚov·ny byly rovnÏû Ëinnosti »T⁄ vypl˝vajÌcÌ z ,,N·rodnÌho systÈmu
reakce na krizeî a souvisejÌcÌm ˙kolem, zpracov·nÌ nov˝ch katalogov˝ch list˘.
St·l· dosaûitelnost Ëlena ⁄st¯ednÌho krizovÈho öt·bu, vËetnÏ plnÏnÌ ˙kol˘ stanoven˝ch tÌmto öt·bem byla urËen˝mi z·stupci
»T⁄ pravidelnÏ zajiöùov·na. V prvnÌ polovinÏ
roku 2005 se z·stupci »T⁄ podÌleli na p¯ÌpravÏ, provedenÌ a vyhodnocenÌ mezin·rodnÌho
cviËenÌ NATO CMX-2005.
Oblast hospod·¯sk˝ch opat¯enÌ pro krizovÈ stavy byla ze strany »T⁄ zajiöùov·na v souladu se ,,ZamÏ¯enÌm Ëinnosti ⁄S⁄î vydan˝m
Spr·vou st·tnÌch hmotn˝ch rezerv. Pozornost
byla zejmÈna zamÏ¯ena na osvojov·nÌ
a upgrade novÈho modulu informaËnÌho
systÈmu ARGIS a EPOZ.
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2. Mezin·rodnÌ aktivity »T⁄ v roce 2005

»T⁄ zajiöùoval v roce 2005 Ëinnosti, jeû
mu byly svÏ¯eny z·konem o telekomunikacÌch
a d·le pak z·konem o elektronick˝ch komunikacÌch. »T⁄ v r·mci sv˝ch kompetencÌ dan˝ch
usnesenÌm vl·dy Ë. 676/2005 ze dne
1. Ëervna 2005 zastupoval z·jmy »eskÈ
republiky a p¯ispÏl k dalöÌmu zaËleÚov·nÌ do
evropsk˝ch a svÏtov˝ch struktur. V pr˘bÏhu
roku 2005 zabezpeËoval dvoustrannÈ a vÌcestrannÈ mezin·rodnÌ styky se zahraniËnÌmi
telekomunikaËnÌmi spr·vami ó p¯edevöÌm
telekomunikaËnÌmi
regulaËnÌmi
org·ny,
s mezin·rodnÌmi organizacemi a jin˝mi institucemi, p˘sobÌcÌmi v oboru telekomunikacÌ.
N·sledujÌcÌch akcÌ se ˙Ëastnili p¯edstavitelÈ
a odbornÌci »T⁄.
Mezin·rodnÌ telekomunikaËnÌ unie (ITU)
Rok 2005 lze z hlediska aktivit ITU charakterizovat jako rok intenzivnÌch p¯Ìprav na
nadch·zejÌcÌ v˝znamnÈ ud·losti v letech
2006 a 2007, k nim pat¯Ì zejmÈna Region·lnÌ
radiokomunikaËnÌ konference 2006 (RRC06), SvÏtov· konference pro rozvoj telekomunikacÌ (WTDC-06), Konference vl·dnÌch
zmocnÏnc˘ (KVZ-06) a SvÏtov· radiokomunikaËnÌ konference 2007 (WRC-07). P¯Ìpravy
na uvedenÈ konference probÌhaly v r·mci
CEPT/Komise pro ITU a v ITU, nap¯. p¯Ìprava
na Region·lnÌ radiokomunikaËnÌ konferenci
(RRC-06) probÌhala v r·mci ITU na zased·nÌch IPG (Intersessional Planning Group)
a RPG (Regulatory/Procedural Group), na
nichû se z·stupci »T⁄ aktivnÏ podÌleli.
SvÏtov˝ summit o informaËnÌ spoleËnosti
(WSIS)
SvÏtov˝ summit o informaËnÌ spoleËnosti
se konal v Tunisu od 16. ó 18. listopadu
2005 za ˙Ëasti p¯edstavitel˘ vl·dnÌch a regulaËnÌch org·n˘ a z·stupc˘ soukromÈho sektoru, investor˘, spot¯ebitel˘ a p¯edstavitel˘
»T⁄, kte¯Ì formou panelov˝ch diskusÌ diskuto-

vali aktu·lnÌ ot·zky rozvoje informaËnÌ spoleËnosti. Na summitu byla vyj·d¯ena jednoznaËn· podpora pro bezdr·tov˝ öirokop·smov˝
p¯Ìstup, jako jednomu ze z·kladnÌch prost¯edk˘ k zajiötÏnÌ informacÌ a formov·nÌ InformaËnÌ spoleËnosti.
SvÏtovÈ symposium regul·tor˘ (GSR)
GSR se v roce 2005 uskuteËnilo p¯i p¯Ìleûitosti WSIS na tÈma Regulace v öirokop·smovÈm svÏtÏ a Z·kladnÌ n·stroje pro formov·nÌ InformaËnÌ spoleËnosti. Na symposiu
byly projedn·v·ny zejmÈna ot·zky ˙lohy
regul·tor˘ p¯i formov·nÌ trhu elektronick˝ch
komunikacÌ, spr·vy spektra pro podporu bezdr·tovÈho öirokop·smovÈho p¯Ìstupu, mezin·rodnÌ opat¯enÌ k zamezenÌ spamu a dalöÌ
aktu·lnÌ ot·zky.
Rada ITU
Zased·nÌ Rady ITU, 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 p¯edevöÌm zab˝vala stavem a postupem p¯Ìprav
v˝znamn˝ch konferencÌ ITU v letech 2005 ó
2007. Byl projedn·n stav a dalöÌ postup p¯Ìprav SvÏtovÈho summitu o informaËnÌ spoleËnosti 2005, SvÏtovÈ konference pro rozvoj
telekomunikacÌ 2006, Region·lnÌ radiokomunikaËnÌ konference 2006, Konference vl·dnÌch zmocnÏnc˘ 2006 a SvÏtovÈ radiokomunikaËnÌ konference 2007.
PoradnÌ komise Sektoru radiokomunikacÌ ITU
PoradnÌ komise pro radiokomunikace se
v souladu s kompetencemi svÏ¯en˝mi do jejÌ
p˘sobnosti vyjad¯uje k ot·zk·m Sektoru radi-
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okomunikacÌ (ITU-R) a rozhoduje o ¯adÏ ot·zek souvisejÌcÌch s ËinnostÌ tohoto sektoru
mezi zased·nÌmi RadiokomunikaËnÌho shrom·ûdÏnÌ. ⁄lohou ITU-R bÏhem roku 2005
bylo zajistit rozumnÈ, nestrannÈ, ˙ËinnÈ
a ekonomickÈ uûitÌ r·diovÈho spektra p¯i
vöech radiokomunikaËnÌch sluûb·ch. HlavnÌ
pozornost zased·nÌ uskuteËnÏn˝ch v roce
2005 byla proto zamÏ¯ena na stav plnÏnÌ
˙kol˘ uloûen˝ch sektoru radiokomunikacÌ
minul˝mi svÏtov˝mi radiokomunikaËnÌmi konferencemi a p¯Ìpravou na 2. Ë·st Region·lnÌ
radiokomunikaËnÌ konference RRC-06 a na
SvÏtovou radiokomunikaËnÌ konferenci WRC2007.
PoradnÌ komise
Sektoru pro rozvoj telekomunikacÌ ITU
(TDAG)
Zased·nÌ TDAG bylo zamÏ¯eno na p¯Ìpravu SvÏtovÈ konference pro rozvoj telekomunikacÌ v roce 2006, zejmÈna na n·vrh
StrategickÈho pl·nu a AkËnÌho pl·nu ITU-D na
obdobÌ let 2008 ó 2011, a to vËetnÏ anal˝zy
a zaËlenÏnÌ v˝sledk˘ SvÏtovÈho summitu
o informaËnÌ spoleËnosti a region·lnÌch p¯Ìpravn˝ch zased·nÌ k WTDC-06 do jejich textu.
Byly projedn·ny a up¯esnÏny n·vrhy revizÌ
rezolucÌ WTDC k pracovnÌm metod·m ITU-D,
posouzen n·vrh struktury a organizace WTDC06 a diskutov·ny z·vÏry SvÏtovÈho sympozia
regul·tor˘. KromÏ toho byly na programu jedn·nÌ ot·zky souvisejÌcÌ s bÏûn˝mi aktivitami
⁄¯adu pro rozvoj telekomunikacÌ ITU ó vyuûÌv·nÌ ˙¯ednÌch jazyk˘, informace o Ëinnosti
region·lnÌch zastoupenÌ, stav realizace
OperaËnÌho pl·nu na rok 2005 aj.
PoradnÌ komise ITU
pro standardizaci v telekomunikacÌch ITU
(TSAG)
PoradnÌ komise pro standardizaci telekomunikacÌ (TSAG) ITU m· pr·vo v souladu
s kompetencemi svÏ¯en˝mi do jejÌ p˘sobnosti vyjad¯ovat se 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 SvÏtovÈho shrom·ûdÏnÌ pro standardizaci v telekomunikacÌch
(WTSA). Pozornost zased·nÌ TSAG v roce
2005 byla zamÏ¯ena, kromÏ obvykl˝ch ot·zek
souvisejÌcÌch s bÏûnou ËinnostÌ v r·mci ITU-T,
zejmÈna na ot·zky souvisejÌcÌ se zajiötÏnÌm

˙kol˘ vypl˝vajÌcÌch z rezolucÌ a rozhodnutÌ
SvÏtovÈho shrom·ûdÏnÌ pro standardizaci
v telekomunikacÌch (WTSA-04), na strukturu
TSAG v n·sledujÌcÌm obdobÌ, strategick˝
a operaËnÌ pl·n ITU-T na p¯ÌötÌ obdobÌ, p¯Ìpravu ITU-T k zased·nÌ Rady ITU a na Konferenci
vl·dnÌch zmocnÏnc˘ v roce 2006, koordinaci
semin·¯˘ v r·mci ITU-T a na dalöÌ aktivity
TSAG.
P¯Ìpravn˝ v˝bor WSIS
⁄kolem zased·nÌ P¯ÌpravnÈho v˝boru
II. f·ze SvÏtovÈho summitu o informaËnÌ spoleËnosti (PrepCom1WSIS II) bylo projednat
organizaËnÌ a p¯ÌpravnÈ z·leûitosti pro jedn·nÌ
II. Ë·sti SvÏtovÈho summitu o informaËnÌ spoleËnosti (WSIS II), kter˝ se uskuteËnil 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 2005 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.
Spolupr·ce se Sektorem ITU
pro rozvoj telekomunikacÌ
TakÈ v roce 2005 po¯·dal Sektor pro rozvoj telekomunikacÌ ITU ¯adu semin·¯˘ pro
˙ËastnÌky Ëlensk˝ch zemÌ. Z·stupci odborn˝ch
˙tvar˘ »T⁄ se ˙Ëastnili region·lnÌch semin·¯˘.
»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.
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Evropsk· konference
poötovnÌch a telekomunikaËnÌch spr·v (CEPT)
»T⁄ se v r·mci svÏ¯en˝ch kompetencÌ
˙ËastnÌ na Ëinnostech CEPT jak v r·mci
vrcholnÈho org·nu (Shrom·ûdÏnÌ CEPT), tak
v jejÌch 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 2005
soust¯edÏna ve V˝boru pro elektronickÈ
komunikace (ECC) a jeho pracovnÌch skupin·ch, ve WG RRC-06 (skupina k p¯ÌpravÏ na
konferenci ITU k pl·nov·nÌ digit·lnÌho vysÌl·nÌ), ve 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, resp.
Pl·nu vyuûitÌ r·diovÈho spektra. PoËtem p¯ijat˝ch opat¯enÌ, tj. zaveden˝ch RozhodnutÌ
CEPT i zp¯ÌstupnÏnÌm informacÌ v kmitoËtovÈm informaËnÌm systÈmu EFIS, se »esk·
republika ¯adÌ k p¯ednÌm zemÌm v EvropÏ.
UvedenÈ informace jsou dostupnÈ na internetov˝ch str·nk·ch EvropskÈho radiokomunikaËnÌho ˙¯adu (ERO) ó www.ero.dk.
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 stanovov·nÌ tarif˘.
D·le se z·stupci »T⁄ ˙Ëastnili pracÌ ECC
operativnÏ ustaven˝ch skupin 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 (WRC07). 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
Mezi hlavnÌ aktivity »T⁄ v r·mci EvropskÈ
unie n·leûely Ëinnosti spojenÈ s implementacÌ (uplatnÏnÌm) evropskÈho regulaËnÌho
r·mce pro sÌtÏ a sluûby elektronick˝ch komunikacÌ z roku 2002. Z toho vyplynula i povinnost zajistit anal˝zu trh˘ elektronick˝ch
komunikacÌ a provÈst notifikace tÏchto trh˘
u EvropskÈ komise (EK).
S implementacÌ regulaËnÌho r·mce souvisela i ˙Ëast z·stupc˘ »T⁄ na zased·nÌch
Skupiny nez·visl˝ch regul·tor˘ (IRG), Skupiny
evropsk˝ch regul·tor˘ (ERG), KomunikaËnÌho
v˝boru (COCOM) a V˝boru pro r·diovÈ spektrum (RSC), Skupiny pro politiku r·diovÈho
spektra (RSPG) a V˝boru pro posuzov·nÌ
shody a kontrolu trhu telekomunikaËnÌch za¯ÌzenÌ (TCAM).
Skupina nez·visl˝ch regul·tor˘ ó IRG
(Independent Regulators Group) nenÌ souË·stÌ struktur EU, ale sdruûuje jak n·rodnÌ
regulaËnÌ org·ny evropsk˝ch st·t˘, tak
i neËlensk˝ch st·t˘ a »T⁄ svojÌ ˙ËastÌ na jedn·nÌch p¯ispÌv· ke sdÌlenÌ zkuöenostÌ a stanovisek k ot·zk·m spoleËnÈho z·jmu p¯i rozvoji evropskÈho trhu elektronick˝ch komunikacÌ. »esk· republika vyuûije tyto zkuöenosti
p¯i regulaci ËeskÈho trhu elektronick˝ch
komunikacÌ a p¯i n·vrhu budoucÌch legislativnÌch opat¯enÌ. Z·stupci »T⁄ spolupracujÌ
na p¯ÌpravÏ Revize regulaËnÌho r·mce 06.
Ve SkupinÏ evropsk˝ch regul·tor˘ ó ERG
(European Regulators Group), poradnÌm
org·nu EK, se v roce 2005 »T⁄ z˙Ëastnil
pracÌ podle pracovnÌho programu ERG, kter˝
je uve¯ejnÏn pod n·zvem Work Programme
2005 na webov˝ch str·nk·ch ERG ó
http://www.erg.eu.int/index_en.htm.
Na jedn·nÌch KomunikaËnÌho v˝boru p¯i
EK ó COCOM ( Communication Committee)
se z·stupci »T⁄ podÌlejÌ spoleËnÏ se z·stupci
Ministerstva informatiky »R na p¯ÌpravÏ dokument˘ EvropskÈ komise z pohledu legislativnÌho poradnÌho org·nu.
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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 r·diovÈho
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 2005 pat¯Ì nap¯. ot·zky harmonizace podmÌnek pro provoz p¯Ìstupov˝ch sÌtÌ RLAN v p·smu 5 GHz, harmonizovanÈho vyuûitÌ p·sma uvolnÏnÈho systÈmy
ERMES a podmÌnky provozov·nÌ za¯ÌzenÌ kr·tkÈho dosahu.
Skupina pro politiku r·diovÈho spektra ó
RSPG (Radio Spectrum Policy Group) je
poradnÌm org·nem EK ve strategick˝ch ot·zk·ch uûitÌ tohoto spektra. K nejv˝znamnÏjöÌm
ot·zk·m projedn·van˝m RSPG v roce 2005
pat¯Ì koncepce bezdr·tovÈho p¯Ìstupu ke sluûb·m elektronick˝ch komunikacÌ (WAPECS),
p¯echod na od analogovÈho k digit·lnÌmu rozhlasovÈmu a televiznÌmu vysÌl·nÌ, zajiötÏnÌ
ochrany a rozvoje tzv. vÏdeck˝ch sluûeb, vyuûÌvajÌcÌch r·diovÈ spektrum a koordinace p¯Ìpravy na radiokomunikaËnÌ konference ITU.
»T⁄ se ˙Ëastnil jak pr·ce RSPG, tak Ëinnosti
pracovnÌch skupin ustaven˝ch pro zpracov·nÌ
p¯Ìsluön˝ch stanovisek RSPG.
»T⁄ je zapojen do Ëinnosti RKS
(ResortnÌ koordinaËnÌ skupiny) z¯ÌzenÈ na MI
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.
V roce 2005 se »T⁄ jiû druh˝m rokem
p¯ipojil ke spolupr·ci na vypracov·nÌ implementaËnÌ zpr·vy EK. Tato zpr·va v po¯adÌ
jeden·ct·, byla vyd·na Evropskou komisÌ
v ˙noru 2006. P¯edepsan˝ soubor ukazatel˘
pro tuto zpr·vu zaslal »T⁄ EvropskÈ komisi ve
spolupr·ci s Ministerstvem informatiky »R
a »S⁄ v z·vÏru roku 2005. Zpr·va pod·v·
informace o implementaci a prosazov·nÌ
regulaËnÌho r·mce elektronick˝ch komunikacÌch v Ëlensk˝ch st·tech EvropskÈ unie (d·le
jen ,,EUî). V implementaËnÌch 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.
Dokumentuje za danÈ obdobÌ individu·lnÌ
pokrok kaûdÈ z Ëlensk˝ch zemÌ a v celkov˝ch

souvislostech hodnotÌ trh elektronick˝ch
komunikacÌ EU.
Z·stupci oddÏlenÌ evropsk˝ch z·leûitostÌ
v r·mci odboru mezin·rodnÌch vztah˘ aktivnÏ
spolupracovali s ⁄¯adem vl·dy »R a Ministerstvem zahraniËnÌch vÏcÌ »R na zabezpeËenÌ
podklad˘ pro vyhodnocenÌ plnÏnÌ a aktualizaci Souhrnu zb˝vajÌcÌch legislativnÌch a nelegislativnÌch ˙kol˘ ve vztahu »eskÈ republiky
k EU (z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch,
ËÌslovacÌ pl·ny, automatizovan˝ systÈm pro
monitorov·nÌ kmitoËtovÈho spektra). Ve spolupr·ci s MI zabezpeËovali pr·ce souvisejÌcÌ
s doplÚov·nÌm aktu·lnÌch informacÌ do datab·zÌ InformaËnÌho systÈmu pro aproximaci
pr·va (ISAP), spravovanÈho ⁄¯adem vl·dy
»R. »T⁄ je gestorem za p¯edpisy ES z oblasti regulace elektronick˝ch komunikacÌ.
V r·mci »T⁄ je rovnÏû vedena datab·ze
p¯edpis˘ ES a jejich p¯eklad˘ a anal˝z pro
pot¯eby »T⁄. Odbor mezin·rodnÌch vztah˘
se podÌlÌ tÈû na p¯ÌpravÏ webovÈ str·nky »T⁄
v anglickÈm jazyce.
V souvislosti s realizacÌ systÈmu vz·jemnÈho uzn·v·nÌ odborn˝ch kvalifikacÌ st·tnÌch
p¯ÌsluönÌk˘ Ëlensk˝ch st·t˘ EvropskÈ unie ó
jak vypl˝v· ze z·kona Ë. 18/2004 Sb., o uzn·v·nÌ odbornÈ kvalifikace ve znÏnÌ pozdÏjöÌch
p¯edpis˘, gestorem tÈto problematiky
a ˙st¯ednÌm spr·vnÌm ˙¯adem je Ministerstvo
ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy »R (d·le jen
,,MäMTî), z·stupci »T⁄ 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, t˝kajÌcÌch se tÈto problematiky.
Projekt Phare
Projekt Phare CZ 2002/000-282.04.01
ZavedenÌ a ¯ÌzenÌ glob·lnÌho automatizovanÈho systÈmu pro monitorov·nÌ kmitoËtovÈho
spektra ó GASFSM, (Introduction and
Management of a Global Automated System
for Frequency Spectrum Monitoring ó
GASFSM), schv·len˝ Evropskou komisÌ na
z·kladÏ FinanËnÌho memoranda pro N·rodnÌ
program Phare 2002, probÌhal na »T⁄ od
roku 2002 a v roce 2005 byl po str·nce ekonomickÈ pro »T⁄ ukonËen p¯ed·nÌm doklad˘
od Ministerstva financÌ »R (d·le jen ,,MFî) ó
Centra pro zahraniËnÌ pomoc. Tyto doklady
byly nezbytnÈ pro zaevidov·nÌ majetku v »T⁄.
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Projekt Phare GASFSM financovan˝ z prost¯edk˘ EU tvo¯il dÌlËÌ Ë·st velkÈho projektu
ASMKS (AutomatizovanÈho systÈmu monitorov·nÌ kmitoËtovÈho spektra), financovanÈho
z kapitoly 328 st·tnÌho rozpoËtu. Koncepce
systÈmu ASMKS byla zpracov·na v »T⁄.
Z·mÏrem bylo vytvo¯enÌ racion·lnÌho n·stroje
monitorov·nÌ kmitoËtovÈho spektra (dle z·kona Ë. 127/2005 Sb., o elektronick˝ch komunikacÌch ,,r·diovÈho spektraî) v podmÌnk·ch
otev¯enÈho trhu elektronick˝ch komunikacÌ
v »R, ale i v r·mci EU, a to vöe p¯i plnÈm
zachov·nÌ a vyuûitÌ jiû d¯Ìve vynaloûen˝ch
investic. SystÈm ASMKS je budov·n jako
modernÌ, v˝konn˝ a plnÏ automatizovan˝
monitorovacÌ systÈm vËetnÏ komunikaËnÌ
infrastruktury datov˝ch sluûeb s integracÌ st·vajÌcÌch stacion·rnÌch i mobilnÌch prvk˘ pouûÌvan˝ch pro monitorov·nÌ r·diovÈho spektra
a dalöÌch dÌlËÌch datov˝ch zdroj˘ v r·mci »T⁄.
Projekt Phare GASFSM splnil sv˘j ˙Ëel
a dodanÈ komponenty uvedenÈ do provozu
slouûÌ pro monitorov·nÌ r·diovÈho spektra
a zamÏ¯ov·nÌ nepovolen˝ch vysÌlacÌch za¯ÌzenÌ na Ë·sti ˙zemÌ »eskÈ republiky. P¯ibliûnÏ
40 % objemu dodan˝ch za¯ÌzenÌ je urËeno
k v˝stavbÏ dalöÌch nov˝ch stacion·rnÌch
neobsluhovan˝ch monitorovacÌch stanic
v roce 2006 i v letech dalöÌch.
PovinnÈ spolufinancov·nÌ projektu Phare
GASFSM ve v˝öi 1 730 000 EUR bylo splnÏno jiû k 31. prosinci 2004.
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2006, bojem proti terorismu a pl·nem SCEPC
(VyööÌ v˝bor pro civilnÌ nouzovÈ pl·nov·nÌ) na
uûöÌ spolupr·ci se st·ty EAPC (Euroatlantick·
rada partnerstvÌ). Zased·nÌ se d·le zab˝valo
tzv. akËnÌm pl·nem CEP (CivilnÌ nouzovÈ pl·nov·nÌ), obranou krizovÈ infrastruktury proti
˙Ëinku zbranÌ hromadnÈho niËenÌ, koncepcÌ
Ëinnosti t˝mu rychlÈ reakce na krizovÈ situace, anal˝zou dopadu nov˝ch technologiÌ pro
podporu civilnÌho nouzovÈho pl·nov·nÌ,
up¯esnÏnÌm pl·nu Ëinnosti CCPC na lÈta
2005 ó 2006 a jeho rozpracov·nÌm do
implementaËnÌho pl·nu, kter˝ p¯esnÏ specifikoval pr·ci pracovnÌch podskupin. V pr˘bÏhu
zased·nÌ byly projedn·ny zejmÈna ot·zky
civilnÏ - vojenskÈ spolupr·ce, ot·zky mezin·rodnÌho preferenËnÌho schÈmatu, komunikaËnÌ krizovÈ legislativy, vyuûitÌ mÌstnÌ smyËky
pro ˙Ëely civilnÌho nouzovÈho pl·nov·nÌ
a vyuûitÌ ve¯ejnÈho rozhlasovÈho vysÌl·nÌ pro
˙Ëely civilnÌ ochrany s cÌlem rychlÈho informov·nÌ obyvatelstva v p¯ÌpadÏ krizÌ. Byla projedn·na p¯Ìprava cviËenÌ pro novÈ experty
CCPC NATO 2005, kterÈ se uskuteËnilo
v prvnÌ polovinÏ roku 2005 v souËinnosti
s dalöÌmi v˝bory NATO pro procviËenÌ spolupr·ce jednotliv˝ch v˝bor˘ NATO.
ZÌskanÈ informace z jedn·nÌ byly vyuûity
jako podklady pro Ëinnost v org·nech krizovÈho ¯ÌzenÌ »T⁄ a subjekt˘ hospod·¯skÈ mobilizace v telekomunikacÌch za krizov˝ch situacÌ
a v p¯ÌpravÏ n·vrhu Na¯ÌzenÌ vl·dy k realizaci
regulaËnÌch opat¯enÌ pro krizovÈ situace
a novelizaci z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch.

NATO
OdbornÌci z »T⁄ se v roce 2005 aktivnÏ
zapojili do Ëinnosti V˝boru pro pl·nov·nÌ civilnÌch komunikacÌ (CCPC NATO), pracovnÌch
skupin pro telekomunikace (WGT) a s ohledem na novÈ kompetence danÈ »T⁄ z·konem o elektronick˝ch komunikacÌch i pro
poötu (WGP). V pr˘bÏhu roku 2005 se
v r·mci pl·novan˝ch ËinnostÌ NATO konala
¯ada jedn·nÌ a semin·¯˘.
Z·stupci »T⁄ se z˙Ëastnili Plen·rnÌch
zased·nÌ V˝boru NATO pro civilnÌ komunikace, kterÈ se uskuteËnily v Rumunsku (kvÏten
2005) a v Bruselu (¯Ìjen 2005).
Mezi v˝znamnÈ body programu zased·nÌ
pat¯ila zejmÈna pokraËujÌcÌ reorganizace
v˝bor˘ a podv˝bor˘ NATO v souvislosti
s ministerskou smÏrnicÌ na lÈta 2005 ó

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, finalizacÌ ot·zek
souvisejÌcÌch s mezin·rodnÌm preferenËnÌm
schÈmatem, kde vedoucÌm pracovnÌ podskupiny povÏ¯en˝m koordinacÌ a kompletacÌ
dokumentu byla Ëesk· delegace, v˝bÏrem
a nominacÌ telekomunikaËnÌch a poötovnÌch
expert˘, programem cviËenÌ pro novÈ experty
NATO a p¯Ìpravou novÈho Kompendia,
z·kladnÌho dokumentu CCPC, kde rovnÏû
Ëesk· delegace byla vedoucÌm pracovnÌ podskupiny povÏ¯en˝m koordinacÌ a kompletacÌ
dokumentu a projedn·nÌm p¯ipomÌnek.
DalöÌmi d˘leûit˝mi body bylo projedn·nÌ
komunikaËnÌ podpory pro z·chrannÈ jednotky
zasahujÌcÌ v prvnÌm sledu, kryptografick·
komunikace, komunikace formou internetovÈho protokolu ve vztahu k civilnÌmu nouzovÈ-
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mu pl·nov·nÌ a NATO a podpora nov˝m Ëlensk˝m a partnersk˝m zemÌm.
Zased·nÌ pracovnÌ skupiny pro poötu se
zab˝valo p¯edevöÌm d˘sledky pro civilnÌ nouzovÈ pl·nov·nÌ plynoucÌ z pokraËujÌcÌ privatizace a liberalizace poötovnÌho sektoru a pouûitÌm poötovnÌch zdroj˘ k podpo¯e civilnÌ
ochrany za krizov˝ch situacÌ.
PracovnÌci »T⁄ se rovnÏû z˙Ëastnili konference TechNet Europe (Konference o sÌtÌch
elektronick˝ch komunikacÌ), kterou po¯·dala
AFCEA Europe (Armed Forces Communications and Electronics Association) ve spolupr·ci s Ëeskou poboËkou AFCEA. Tyto konference jsou kon·ny pravidelnÏ za ˙Ëasti p¯edstavitel˘ a z·stupc˘ Ëlensk˝ch st·t˘ NATO
a EU a z·stupc˘ ve¯ejnÈ spr·vy a samospr·vy.
KlÌËov˝mi tÈmaty byly bezpeËnost, krizovÈ
¯ÌzenÌ a modernÌ informaËnÌ technologie, problematika zneuûÌv·nÌ komunikaËnÌch a informaËnÌch systÈm˘ teroristick˝mi skupinami.
DalöÌ Ë·st konference byla zamÏ¯ena na v˝cvikovÈ a simulaËnÌ technologie ve vzdÏl·vacÌm
procesu.
Z·stupci »T⁄ se ˙Ëastnili jedn·nÌ pracovnÌch skupin pro kmitoËtovÈ pl·nov·nÌ, systÈmovÈ inûen˝rstvÌ a regulaci CEPT/ECC i jedn·nÌ vybran˝ch pracovnÌch t˝m˘ tÏchto skupin; d·le nÏkter˝ch zased·nÌ jednotliv˝ch pracovnÌch skupin v r·mci skupiny kmitoËtovÈho
pl·nov·nÌ CEPT/ERC/ECC.
Z·stupci »T⁄ se ˙ËastnÌ spolu s pracovnÌky KmitoËtovÈho ˙¯adu Arm·dy »R takÈ pravideln˝ch civilnÏ-arm·dnÌch jedn·nÌ kmitoËtovÈho podv˝boru NATO (FMSC) a jeho pracovnÌ skupiny (PWG FMSC). V r·mci pr·ce kmitoËtovÈho podv˝boru se z·stupce »T⁄ aktivnÏ ˙Ëastnil p¯Ìpravy Arm·dnÌ kmitoËtovÈ pozice NATO k jednotliv˝m bod˘m programu
SvÏtovÈ radiokomunikaËnÌ konference WRC07. KmitoËtov˝ podv˝bor NATO, jehoû jedn·nÌ jsou organizov·na v˝hradnÏ jako civilnÏarm·dnÌ, ¯eöÌ veökerou problematiku spojenou s vyuûitÌm kmitoËt˘ pot¯ebn˝ch pro zajiötÏnÌ Ëinnosti arm·d v Ëlensk˝ch st·tech NATO
i p¯idruûen˝ch st·tech. Z·stupce »T⁄ se rovnÏû aktivnÏ z˙Ëastnil zased·nÌ pracovnÌ skupiny PWG FMSC, kter· se zab˝vala harmonizacÌ
kmitoËt˘ pro pot¯ebu arm·d v nov˝ch Ëlensk˝ch st·tech. Na tÏchto jedn·nÌch byly
z·stupc˘m telekomunikaËnÌch spr·v a arm·dnÌch kmitoËtov˝ch org·n˘ prezentov·ny zkuöenosti a poznatky z procesu harmonizace

vyuûitÌ kmitoËt˘, kter˝ se po vstupu do NATO
uskuteËnil v Polsku, MaÔarsku a v »eskÈ
republice.
Organizace pro ekonomickou spolupr·ci
a rozvoj (OECD)
V r·mci spolupr·ce s OECD je »T⁄
zastoupen v pracovnÌ skupinÏ OECD zab˝vajÌcÌ se politikou telekomunikaËnÌch a informaËnÌch sluûeb (Working Party on Telecommunication and Information Services Policies ó
WP TISP), kde vystupuje v souËinnosti
s Ministerstvem informatiky »R. »T⁄ je poskytovatelem ˙daj˘ pro kaûdoroËnÌ zpr·vy OECD
Communication Outlook a dalöÌch podklad˘
pro zpr·vy a publikace OECD t˝kajÌcÌ se problematiky telekomunikacÌ, kter· je zamÏ¯ena
na sledov·nÌ rozvoje v oblasti telekomunikacÌ
a informaËnÌch technologiÌ v zemÌch OECD.
TÏûiötÏ programu WP TISP v roce 2005
spoËÌvalo ve zpracov·nÌ dokument˘ t˝kajÌcÌch
se nÏkter˝ch technick˝ch a politick˝ch aspekt˘ konvergence v telekomunikacÌch, obchodnÌch trend˘ v provozov·nÌ internetu, charakteru univerz·lnÌ sluûby v mÏnÌcÌm se prost¯edÌ sÌtÌ nov˝ch generacÌ, aktualizaci metodik
spot¯ebnÌch koö˘. DalöÌ tÈmata se t˝kala trend˘ telekomunikaËnÌch sluûeb v obdobÌ konvergence, v˝hledovÈ politiky rozhlasovÈho
a televiznÌho vysÌl·nÌ a poslednÌho v˝voje
v oblasti domÈnov˝ch jmen a internetov˝ch
vyhled·vaË˘. Byly rozpracov·v·ny dokumenty
zamÏ¯enÈ na problematiku p¯enosu hlasu
prost¯ednictvÌm protokolu Internet (VoIP)
a na politickÈ d˘sledky i zkuöenosti s regulacÌ
tohoto p¯enosu, o souvislosti nasazov·nÌ
nov˝ch technologiÌ (WiMAX), o d˘sledcÌch
soutÏûe v oblasti distribuce videoprogram˘
pro regulaci tÏchto sluûeb a byla uzav¯ena
studie vÏnovan· problematice obchodov·nÌ
se spektrem. ZmÌnÏn· tÈmata byla projedn·v·na v roce 2005 na dvou zased·nÌch pracovnÌ skupiny a to v Ëervnu a zaË·tkem prosince, po kter˝ch »T⁄ poskytnul v poûadovan˝ch termÌnech k ¯adÏ projedn·van˝ch dokument˘ svÈ n·mÏty a p¯ipomÌnky.
Evropsk˝ institut pro telekomunikaËnÌ normy
(ETSI)
Evropsk˝ institut pro telekomunikaËnÌ
normy, jehoû je »T⁄ ¯·dn˝m Ëlenem, pat¯Ì
mezi t¯i normotvornÈ organizace souhrnnÏ
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naz˝vanÈ ESO (CEN ó European Committee
for Standardization, CENELEC ó European
Committee for Electrotechnical Standardization, ETSI ó European Telecommunications
Standards Institute), kterÈ urËujÌcÌm zp˘sobem vytv·¯Ì normotvornÈ prost¯edÌ v EU. ETSI
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, jehoû zased·nÌ se
˙ËastnÌ i z·stupci »T⁄. HlavnÌ pozornost
Gener·lnÌch shrom·ûdÏnÌ v roce 2005 byla
vÏnov·na norm·m s nov˝mi technologiemi,
rozpracov·nÌ technick˝ch prvk˘ smÏrnic ES,
harmonick˝m norm·m v politice NovÈho p¯Ìstupu ES, otev¯en˝m norm·m, glob·lnÌmu
p¯Ìstupu k norm·m a dalöÌm organizaËnÌm
z·leûitostem ETSI vËetnÏ projektovÈ spolupr·ce. ZnaËn· pozornost byla vÏnov·na rovnÏû
budoucÌm aktivit·m ETSI zejmÈna v souvislosti s AkËnÌm pl·nem ES, kde je zmÌnÏna
poloûka naznaËujÌcÌ p¯Ìpravu strategickÈ studie o roli EvropskÈ normotvornÈ politiky na
poli informaËnÌch technologiÌ.
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z·stupc˘ st·t˘: »esk· republika, Chorvatsk·
republika, MaÔarsk· republika, Polsk· republika, Rakousk· republika, Slovensk· republika,
Spolkov· republika NÏmecko.
ó ⁄Ëast na konferenci na tÈma Lisabonsk· strategie a informaËnÌ technologie, kter·
se uskuteËnila v Anglii, byla zamÏ¯ena na
sezn·menÌ s n·zory na rozvoj informaËnÌch
technologiÌ. P¯edmÏtem jedn·nÌ konference
byla rovnÏû strategie rozvoje informaËnÌho
procesu do roku 2010 a p¯edpokl·dan˝ vliv
strategie na ekonomick˝ r˘st v Ëlensk˝ch st·tech EU.
ó N·vötÏva delegace N·rodnÌ telekomunikaËnÌ komise ThajskÈho kr·lovstvÌ v »T⁄
v z·¯Ì 2005, tvo¯enÈ p¯edstaviteli novÏ ustanovenÈho nez·vislÈho regul·tora (poprvÈ
v ThajskÈm kr·lovstvÌ), orientovan· p¯edevöÌm na sbÏr informacÌ z oblasti regulace.
ó N·vötÏva z·stupc˘ britskÈho regul·tora z OFCOM s cÌlem vz·jemnÏ se informovat
o stavu a strategii v oblasti spr·vy r·diovÈho
spektra.

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⁄ 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 TelekomunikaËnÌho ˙¯adu SlovenskÈ republiky, jehoû cÌlem bylo p¯ed·nÌ zkuöenostÌ
z vyuûÌv·nÌ legislativy EU, poznatky z aplikace
z·kona o st·tnÌ sluûbÏ ve SlovenskÈ republice
a diskuse o Ëinnosti odborn˝ch ˙tvar˘
a oblastnÌch odbor˘.
ó Jedn·nÌ st¯edoevropskÈ skupiny st·t˘
pro kmitoËtovÈ pl·nov·nÌ digit·lnÌho vysÌl·nÌ
uskuteËnÏnÈ v dubnu v Praze za ˙Ëasti

ó ⁄Ëast na zased·nÌ V˝boru pro posuzov·nÌ shody a kontrolu trhu telekomunikaËnÌch
za¯ÌzenÌ (TCAM), kter˝ je poradnÌm org·nem
EvropskÈ komise pro ˙Ëely implementace
smÏrnice Ë. 1999/5/EC o r·diov˝ch a telekomunikaËnÌch koncov˝ch za¯ÌzenÌch a vz·jemnÈm uzn·v·nÌ jejich shody.
ó ⁄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.
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Kapitola III.
ZABEZPE»ENÕ »INNOSTI »T⁄

3.1

EkonomickÈ v˝sledky

VÏcnÈ problÈmy ve vztahu k rozpoËtu

V pr˘bÏhu roku ¯eöil »T⁄ v ekonomickÈ
oblasti nedostatek prost¯edk˘ na financov·nÌ
program˘ reprodukce majetku. D·le pak
v n·vaznosti na dvÏ legislativnÌ zmÏny (novela z·kona o poötovnÌch sluûb·ch a z·kon
o elektronick˝ch komunikacÌch) rozpoËtov·
opat¯enÌ (d·le jen ,,ROî), kter· mÏla dopad
na zv˝öenÌ schv·lenÈho rozpoËtu v oblasti
v˝daj˘ (delimitace od MI), odmÏÚov·nÌ Ëlen˘
Rady.
V 1. ËtvrtletÌ 2005 v n·vaznosti na jedn·nÌ na MF, poû·dal »T⁄ o zv˝öenÌ v˝daj˘ na
financov·nÌ program˘ reprodukce majetku,
resp. kapit·lov˝ch v˝daj˘
na rok 2005,
o 31 000 tis. KË p¯esunem stejnÈ Ë·stky
z bÏûn˝ch v˝daj˘, bez dopadu na celkovÈ
v˝daje kapitoly. PoûadovanÈ prost¯edky byly
urËeny na rozpoËtovÏ nezajiötÏnou akci ó
Rekonstrukce objektu »T⁄ v TehovÏ ó
OddÏlenÌ monitorov·nÌ r·diovÈho spektra
(d·le jen ,,OMRSî), kter· je evidov·na v ISPROFIN v programu 228 010 ó Rozvoj a obnova materi·lnÏ technickÈ z·kladny »T⁄ ó podprogram 012 ó Reprodukce majetku »T⁄. MF
vyhovÏlo poûadavku »T⁄ a dopisem Ëj.
19/34 946/2005-194 ze dne 24. b¯ezna
2005 vyslovilo s tÌmto p¯evodem souhlas.
V souvislosti s novelou z·kona o poötovnÌch sluûb·ch byla p¯evedena s ˙ËinnostÌ od
1. dubna 2005 agenda regulace poötovnÌch
sluûeb z MI na »T⁄. K p¯evodu tÏchto kompetencÌ, ËinnostÌ, pr·v a povinnostÌ vypl˝vajÌcÌch z pracovnÏpr·vnÌch a vöech jin˝ch vztah˘, hmotnÈho majetku, p¯evodu systemizovan˝ch mÌst a odpovÌdajÌcÌch rozpoËtov˝ch prost¯edk˘ byla podeps·na ,,Dohoda o delimitaciî. Na z·kladÏ tÈto Dohody »T⁄ poû·dal MF
o schv·lenÌ RO, kter˝m byla 3 systemizovan·

mÌsta a odpovÌdajÌcÌ rozpoËtovÈ prost¯edky
p¯evedeny z rozpoËtovÈ kapitoly Ë. 338 ó MI
do kapitoly 328 ó »T⁄. RO bylo schv·leno
dopisem MF Ëj. 19/45 461/2005-191 ze
dne 3. kvÏtna 2005.
V n·vaznosti na p¯ijetÌ z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch byla ¯eöena problematika odmÏÚov·nÌ Ëlen˘ novÏ zvolenÈ Rady.
»T⁄ poû·dal MF o zv˝öenÌ z·vaznÈho objemu
prost¯edk˘ na platy zamÏstnanc˘ a ostatnÌ
platby za provedenou pr·ci o 2 503 tis. KË
a objemu prost¯edk˘ na z·konnÈ pojistnÈ ve
v˝öi 876 tis. KË. RovnÏû tomuto poûadavku
bylo ze strany MF vyhovÏno a dopisem Ëj.
14/51 002/2005-141 ze dne 27. kvÏtna
2005 byl upraven schv·len˝ rozpoËet na rok
2005.
DalöÌ ˙pravu odmÏÚov·nÌ Ëlen˘ Rady
vyvolalo nabytÌ ˙Ëinnosti z·kona Ë. 361/
2005 Sb., kter˝m se mÏnÌ z·kon Ë. 143/2001
Sb., o ochranÏ hospod·¯skÈ soutÏûe
a o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘ (z·kon o ochranÏ hospod·¯skÈ soutÏûe), kter˝m byl mj.
upraven z·kon Ë. 236/1995 Sb., o platu
a dalöÌch n·leûitostech spojen˝ch s v˝konem
funkce p¯edstavitel˘ st·tnÌ moci a nÏkter˝ch
st·tnÌch org·n˘ a soudc˘ a poslanc˘
EvropskÈho parlamentu a kter˝m byly novÏ
stanoveny koeficienty pro urËenÌ plat˘ p¯edsedy a Ëlen˘ Rady. Prost¯edky na platy Ëlen˘
Rady byly zv˝öeny celkem o 63 tis. KË
a z·konnÈ pojistnÈ o 22 tis. KË. CelkovÈ v˝daje kapitoly se v tÈto souvislosti zv˝öily
o 85 tis. KË ó viz dopis MF Ëj. 19/101
318/2005-193 ze dne 27. ¯Ìjna 2005.
V pr˘bÏhu roku ¯eöil »T⁄ takÈ nedostatek
prost¯edk˘ na v˝platu odstupnÈho, kterÈ bylo
vyplaceno zamÏstnanc˘m, se kter˝mi byl rozv·z·n pracovnÌ pomÏr z organizaËnÌch d˘vod˘. Prost¯edky na v˝platu odstupnÈho byly
p¯evedeny jednak z v˝daj˘ na ostatnÌ platby
za provedenou pr·ci a jednak ˙sporou na
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bÏûn˝ch v˝dajÌch (po p¯edchozÌm souhlasu
MF).
HodnocenÌ plnÏnÌ ukazatel˘ kapitoly
na rok 2005
»T⁄ dodrûel vöechny ukazatele stanovenÈ
mu z·konem o st·tnÌm rozpoËtu pro rok
2005 a p¯ÌpadnÏ upravenÈ se souhlasem MF.
Vysoce byly p¯ekroËeny rozpoËtovÈ p¯Ìjmy,
takûe saldo mezi dosaûen˝mi p¯Ìjmy a vyËerpan˝mi v˝daji je opÏt vysoce kladnÈ. P¯Ìjmy
p¯evyöujÌ v˝daje o 1 095 084 tis. KË.
V pr˘bÏhu roku 2005 provedl »T⁄ celkem 13 RO, z toho 4 RO podlÈhala schv·lenÌ
MF z nichû 3 mÏla dopad na zmÏnu, resp.
zv˝öenÌ schv·lenÈho rozpoËtu kapitoly a 9 RO
bylo provedeno v pravomoci »T⁄ bez dopadu
na objemy z·vazn˝ch ukazatel˘. Tento relativnÏ vysok˝ poËet RO vöak ovlivÚujÌ RO vyvolan· p¯edevöÌm zmÏnami nÏkolika z·kon˘
(novela z·kona o poötovnÌch sluûb·ch, z·kon
o elektronick˝ch komunikacÌch, novela z·kona o ochranÏ hospod·¯skÈ soutÏûe).
Schv·len˝ rozpoËet byl v oblasti v˝daj˘ zv˝öen celkem o 4 789 tis. KË, z toho z d˘vodu
delimitace Ëinnosti od MI ve v˝öi 1 325 tis. KË
a na odmÏÚov·nÌ novÏ z¯ÌzenÈ Rady p¯ipadlo
zv˝öenÌ ve v˝öi 3 464 tis. KË. P¯ehled o proveden˝ch RO v pr˘bÏhu roku 2005, kter·
mÏla dopad na ˙pravu schv·lenÈho rozpoËtu,
je uveden v dalöÌ Ë·sti zpr·vy.
P¯ehled o plnÏnÌ souhrnn˝ch ukazatel˘,
dÌlËÌch a specifick˝ch ukazatel˘ stanoven˝ch
»T⁄ pro rok 2005 je uveden p¯Ìloze ó
Tabulka Ë. 16. K jednotliv˝m ukazatel˘m uv·dÌme:
P¯Ìjmy celkem
Za rok 2005 byl schv·len˝ rozpoËet p¯Ìjm˘ splnÏn na 211,02 %, tj. p¯ekroËenÌ roËnÌho objemu o 821 977 tis. KË. V porovn·nÌ se
skuteËnostÌ roku 2004 jsou dosaûenÈ p¯Ìjmy
niûöÌ o 4 337 239 tis. KË, protoûe p¯Ìjmy za
rok 2004 obsahovaly mimo¯·dnÈ spl·tky za
udÏlenÈ licence UMTS od dvou mobilnÌch
oper·tor˘. V porovn·nÌ se skuteËnostÌ k 30.
z·¯Ì 2005 se rozpoËtovÈ p¯Ìjmy za 4. ËtvrtletÌ
2005 zv˝öily o 493 190 tis. KË, p¯estoûe
v prosinci byla vybr·na spl·tka UMTS od spoleËnosti Oskar Mobil, a. s., ve v˝öi 500 000
tis. KË. Z tohoto porovn·nÌ vypl˝v·, ûe p¯Ìjmy
za 4. ËtvrtletÌ 2005 poklesly p¯edevöÌm
z d˘vodu vracenÌ Ë·sti roËnÌch poplatk˘ za

p¯idÏlenÈ kmitoËty stanovenÈ podle na¯ÌzenÌ
vl·dy Ë. 154/2005 Sb., o stanovenÌ v˝öe
a zp˘sobu v˝poËtu poplatk˘ za vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘ a ËÌsel, kterÈ nabylo ˙Ëinnosti dnem 1. kvÏtna 2005. D·le byly p¯Ìjmy
vypl˝vajÌcÌ ze spr·vy kmitoËtovÈho spektra za
rok 2005 snÌûeny o tvorbu radiokomunikaËnÌho ˙Ëtu (d·le jen ,,R⁄î), na kter˝ byla p¯evedena Ë·stka v celkovÈ v˝öi 360 tis. KË. NÌzk·
tvorba R⁄ vypl˝v· z nÌzkÈho objemu p¯Ìjm˘
realizovan˝ch za obdobÌ od 1. kvÏtna 2005
do 10. prosince 2005 (vÏtöina p¯Ìjm˘ vypl˝vajÌcÌ ze spr·vy kmitoËtovÈho spektra byla
vybr·na v lednu 2005).
Podle rozpoËtovÈ skladby je 99,92 %
dosaûen˝ch p¯Ìjm˘ za˙Ëtov·no na poloûce
2111 ó P¯Ìjmy vypl˝vajÌcÌ z vlastnÌ Ëinnosti
a 0,08 % m· charakter p¯ev·ûnÏ nahodil˝ch
p¯Ìjm˘. Jedn· se zejmÈna o p¯Ìjmy z:
ó pron·jmu ostatnÌch nemovitostÌ nebo
jejich Ë·stÌ (z pron·jmu mÌstnosti v budovÏ
»T⁄ v SokolovskÈ ulici spr·vci budovy);
ó ˙rok˘ (˙roky z bankovnÌch ˙Ët˘ »T⁄);
ó prodeje kr·tkodobÈho a drobnÈho
dlouhodobÈho majetku (nepot¯ebn˝ nebo
vy¯azen˝ majetek »T⁄, po¯Ìzen˝ p¯i n·kupu
z neinvestiËnÌch i investiËnÌch v˝daj˘);
ó p¯ijat˝ch nekapit·lov˝ch p¯ÌspÏvk˘
a n·hrad (n·hrady ökod od fyzick˝ch osob za
jimi zp˘sobenÈ ökody na majetku a dobropisy k uskuteËnÏn˝m v˝daj˘m v p¯edchozÌch
letech);
ó poskytov·nÌ informacÌ podle z·kona
Ë. 106/1999 Sb., o svobodnÈm p¯Ìstupu
k informacÌm, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘
a jistin vloûen˝ch vklad˘ p¯i v˝bÏrov˝ch ¯ÌzenÌch;
ó z p¯evod˘ z ostatnÌch vlastnÌch fond˘
(podle pokynu MF jsou zde ˙Ëtov·ny prost¯edky p¯evedenÈ z depozitnÌho ˙Ëtu, kterÈ
z˘staly na tomto ˙Ëtu po vy˙Ëtov·nÌ mezd za
prosinec 2004 (nedoËerpanÈ mzdy, z·konnÈ
pojistnÈ, cestovnÈ).
Podle ËinnostÌ »T⁄ p¯ev·ûn· Ë·st p¯Ìjm˘,
a to 57,12 % p¯ipad· na p¯Ìjmy vypl˝vajÌcÌ ze
spr·vy kmitoËtovÈho spektra, 42,79 % na p¯Ìjmy z p¯idÏlov·nÌ ËÌsel a 0,09 % na ostatnÌ
Ëinnosti. P¯ehled p¯Ìjm˘ je uveden v p¯Ìloze ó
Tabulka Ë. 17.
V˝daje celkem
Za rok 2005 je upraven˝ rozpoËet v˝daj˘
celkem Ëerp·n ve v˝öi 467 293 tis. KË, tj. Ëer-
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p·nÌ roËnÌho objemu na 99,63 % vËetnÏ p¯evodu ˙spory do rezervnÌho fondu ve v˝öi
12 992 tis. KË. P¯eveden· ˙spora p¯edstavuje
2,76 % upravenÈho rozpoËtu v˝daj˘ celkem
na rok 2005. Po odeËtenÌ tÈto ˙spory jsou
celkovÈ v˝daje Ëerp·ny na 96,85 %.
V porovn·nÌ se skuteËnostÌ roku 2004
jsou skuteËnÈ v˝daje celkem za rok 2005
niûöÌ o 4 218 tis. KË. V roce 2004 byly v˝daje celkem Ëerp·ny na 100,45 % upravenÈho
rozpoËtu, kdyû mÏl »T⁄ povoleno MF jejich
p¯ekroËenÌ.
BÏûnÈ v˝daje
BÏûnÈ v˝daje kapitoly byly proti schv·lenÈmu rozpoËtu 2005 snÌûeny celkovÏ
o 26 211 tis. KË, z toho 31 000 tis. KË bylo
p¯esunuto se souhlasem MF do kapit·lov˝ch
v˝daj˘, 1 325 tis. KË bylo p¯esunuto z rozpoËtovÈ kapitoly 338 - MI z d˘vodu delimitace
agendy regulace poötovnÌch sluûeb na »T⁄
a 3 464 tis. KË bylo novÏ p¯idÏleno na odmÏÚov·nÌ Rady a ˙hradu z·konnÈho pojistnÈho
se souhlasem MF.
Za rok 2005 byly bÏûnÈ v˝daje Ëerp·ny
(vËetnÏ p¯evodu ˙spory do rezervnÌho fondu)
ve v˝öi 316 487 tis. KË, tj. na 99,51 %
k upravenÈmu rozpoËtu. Do rezervnÌho fondu
byla p¯evedena ˙spora ve v˝öi 11 392 tis. KË,
tj. ve v˝öi 3,58 % upravenÈho rozpoËtu tÏchto v˝daj˘. Po odeËtenÌ tÈto ˙spory se Ëerp·nÌ
snÌûÌ na 95,93 %.
Proti skuteËnosti roku 2004 jsou vyËerpanÈ bÏûnÈ v˝daje za rok 2005 niûöÌ o 24 076
tis. KË, kdyû Ëerp·nÌ v roce 2004 dos·hlo
hodnoty 100,63 % k upravenÈmu rozpoËtu
(»T⁄ mÏl povoleno p¯ekroËenÌ bÏûn˝ch v˝daj˘).
BÏûnÈ v˝daje byly za rok 2005 Ëerp·ny
takto:
ó 290 680 tis. KË, tj. 91,85 % na
ß 2461. Z toho podstatn· Ë·st, a to 186 329
tis. KË, tj. 64,10 % p¯ipad· na prost¯edky na
platy a ostatnÌ platby za provedenou pr·ci,
z·konnÈ pojistnÈ hrazenÈ zamÏstnavatelem
a p¯evod FKSP, 60 694 tis. KË, tj. 20,88 % na
n·kup sluûeb (sluûby poöt, telekomunikacÌ
a radiokomunikacÌ, penÏûnÌch ˙stav˘, n·jemnÈ a sluûby spojenÈ s n·jmem, konzultaËnÌ,
poradenskÈ a pr·vnÌ sluûby, ökolenÌ a vzdÏl·v·nÌ, ˙klid, p¯ÌspÏvky na stravov·nÌ a ostatnÌ

sluûby), 18 363 tis. KË, tj. 6,31 % na n·kup
materi·lu (n·kup ochrann˝ch pom˘cek, knih,
uËebnÌch pom˘cek a tisku, drobnÈho dlouhodobÈho hmotnÈho majetku, kancel·¯skÈho
a ostatnÌho materi·lu), 11 938 tis. KË, tj.
4,10 % na n·kup oprav a ˙drûbu majetku
(vËetnÏ n·kupu programovÈho vybavenÌ
a tuzemskÈho cestovnÈho), 5 427 tis. KË, tj.
1,86 % na n·kup vody, paliv a energiÌ;
ó 14 574 tis. KË, tj. 4,60 % na ß 2491.
NejvÏtöÌ Ë·st tÏchto v˝daj˘ 8 662 tis. KË, tj.
59,43 %, p¯ipad· na zahraniËnÌ cestovnÈ,
pohoötÏnÌ p¯i n·vötÏv·ch zahraniËnÌch host˘
a p¯i mezin·rodnÌch jedn·nÌch a na ostatnÌ
n·kupy (zejmÈna vÌza). DalöÌ Ë·st ve v˝öi
1 732 tis. KË, tj. 11,88 % tvo¯Ì ˙hrada Ëlensk˝ch p¯ÌspÏvk˘ mezin·rodnÌm nevl·dnÌm
organizacÌm ETSI a ETO. »lenstvÌ je nutnÈ
p¯edevöÌm pro harmonizaci technick˝ch
a regulaËnÌch opat¯enÌ smÏ¯ujÌcÌch k vytv·¯enÌ
jednotnÈho evropskÈho telekomunikaËnÌho
trhu. Zb˝vajÌcÌ prost¯edky byly pouûity na
n·kup sluûeb (˙hrada faktury od ANACOM ó
portugalsk˝ n·rodnÌ regulaËnÌ »T⁄) za zajiöùov·nÌ provozu sÌtÏ a internetov˝ch str·nek IRG,
n·kup sluûeb p¯i mezin·rodnÌch jedn·nÌch
a semin·¯Ìch konan˝ch v »R (jedn·nÌ komice
CEPT pro ITU pracovnÌ skupiny CEPT/ECC/
WGSE, jedn·nÌ st¯edoevropskÈ skupiny st·t˘
pro kmitoËtovÈ pl·nov·nÌ digit·lnÌho vysÌl·nÌ,
na zased·nÌ pracovnÌ skupiny ERG/IRG, pracovnÌ skupiny CEPT/ECC/WG, p¯i jedn·nÌ
s pracovnÌky nÏmeckÈho regul·tora Reg TP
Bayreuth);
ó 10 755 tis. KË, tj. 3,40 % na ß 2549.
Z tÏchto prost¯edk˘ je hrazen n·kup sluûeb,
a to n·kup konzultaËnÌch a poradensk˝ch sluûeb. Jedn· se o ¯eöenÌ vysoce speci·lnÌch
a sloûit˝ch ˙loh nezbytn˝ch pro v˝kon st·tnÌ
spr·vy v elektronick˝ch komunikacÌch, kterÈ
»T⁄ nem˘ûe zajistit vlastnÌmi silami a jejichû
¯eöenÌ zad·v· dodavatelsk˝m zp˘sobem;
ó 478 tis. KË, tj. 0,15 % bylo pouûito na
n·kup materi·lu resp. drobnÈho dlouhodobÈho hmotnÈho majetku v souvislosti s budov·nÌm pracoviötÏ krizovÈho ¯ÌzenÌ p¯i »T⁄.
Podrobn˝ p¯ehled o Ëerp·nÌ bÏûn˝ch
v˝daj˘ je v p¯Ìloze ó Tabulka Ë. 18a a 18b.
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Kapit·lovÈ v˝daje
Kapit·lovÈ v˝daje se proti schv·lenÈmu
rozpoËtu 2005 zv˝öily o 31 000 tis. KË p¯esunem z bÏûn˝ch v˝daj˘ se souhlasem MF.
Za rok 2005 jsou Ëerp·ny v objemu
150 806 tis. KË, tj. na 99,87 % upravenÈho
rozpoËtu (vËetnÏ p¯evodu ˙spory do rezervnÌho fondu). Do rezervnÌho fondu bylo p¯evedeno celkem 1 600 tis. KË a po odeËtenÌ
tÈto Ë·stky se skuteËnÈ Ëerp·nÌ snÌûÌ na
98,81 %.
V porovn·nÌ se skuteËnostÌ roku 2004,
kdy byly Ëerp·ny ve v˝öi 130 948 tis. KË, tj.
na 99,79 %, se zv˝öila jejich absolutnÌ v˝öe
o 19 858 tis. KË.
Z celkovÈho objemu kapit·lov˝ch v˝daj˘
na rok 2005 bylo 92 485 tis. KË rozpoËtov·no formou systÈmovÏ urËen˝ch v˝daj˘
a 58 515 tis. KË jako individu·lnÏ posuzovanÈ v˝daje, urËenÈ na 2 akce za¯azenÈ v podprogramu Ë. 228013 ASMKS, a to Vybudov·nÌ informaËnÌho systÈmu (57 707 tis. KË)
a Po¯ÌzenÌ mobilnÌch neobsluhovan˝ch stanic
(808 tis. KË). Individu·lnÌ v˝daje byly Ëerp·ny za rok 2005 (vËetnÏ p¯evodu Ë·stky
1 350 tis. KË do rezervnÌho fondu) na
99,93 % a systÈmovÈ v˝daje (vËetnÏ p¯evodu Ë·stky 250 tis. KË do rezervnÌho fondu)
na 99,84 %.
Podrobn˝ koment·¯ k Ëerp·nÌ kapit·lov˝ch v˝daj˘ je uveden v Ë·sti 5.1.6. P¯ehled
o Ëerp·nÌ kapit·lov˝ch v˝daj˘ je uveden v p¯Ìloze ó Tabulka Ë. 19.
Platy zamÏstnanc˘ a ostatnÌ platby
za provedenou pr·ci
Schv·len˝ rozpoËet na rok 2005 u tohoto
ukazatele byl za rok 2005 celkovÏ zv˝öen
o 3 473 tis. KË, z toho 782 tis. KË p¯ipad· na
zv˝öenÌ plat˘ z d˘vodu delimitace Ëinnosti od
MI a 2 691 tis. KË bylo urËeno na odmÏÚov·nÌ Ëlen˘ Rady a na zv˝öenÌ ostatnÌch osobnÌch
v˝daj˘ z d˘vodu v˝platy odstupnÈho.
Tato v˝dajov· poloûka je za rok 2005
Ëerp·na na 100,00 % upravenÈho rozpoËtu,
neboù na depozitnÌ ˙Ëet byla p¯evedena
Ë·stka na v˝platu mezd za prosinec 2005
do v˝öe upravenÈho rozpoËtu. V porovn·nÌ
se skuteËnostÌ roku 2004, kdy Ëerp·nÌ
dos·hlo 102,33 % (povolenÈ p¯ekroËenÌ),

doölo ke zv˝öenÌ absolutnÌ Ë·stky o 4 546
tis. KË.
Prost¯edky na platy zamÏstnanc˘ jsou za
rok 2005 Ëerp·ny rovnÏû na 100,00 % upravenÈho rozpoËtu. V porovn·nÌ se skuteËnostÌ
roku 2004, kdy byly tyto v˝daje Ëerp·ny na
102,35 % (povolenÈ p¯ekroËenÌ), se zv˝öila
jejich absolutnÌ v˝öe o 1 999 tis. KË.
OstatnÌ platby za provedenou pr·ci jsou
za rok 2005 Ëerp·ny na 100,00 % upravenÈho rozpoËtu. V porovn·nÌ se skuteËnostÌ roku
2004, kdy byl tento ukazatel Ëerp·n rovnÏû
na 100,00 %, se zv˝öila jeho absolutnÌ v˝öe
o 2 547 tis. KË. V roce 2005 byly z tÈto
poloûky hrazeny novÏ platy Ëlen˘ Rady v celkovÈ v˝öi 2 566 tis. KË, ostatnÌ osobnÌ v˝daje
ve v˝öi 837 tis. KË a odstupnÈ ve v˝öi 219 tis.
KË vyplacenÈ zamÏstnanc˘m, se kter˝mi byl
rozv·z·n pracovnÌ pomÏr z organizaËnÌch
d˘vod˘.
Pr˘mÏrn˝ plat na »T⁄ dos·hl k 31. prosinci 2005 Ë·stky 23 940 KË, tj. v porovn·nÌ
se skuteËnostÌ roku 2004 vÌce o 813 KË, proti
p¯edpoklad˘m schv·lenÈho rozpoËtu vÌce
o 397 KË a proti upravenÈmu rozpoËtu vÌce
o 358 KË.
PovinnÈ pojistnÈ placenÈ zamÏstnavatelem
V n·vaznosti na t¯i RO doölo k ˙pravÏ
schv·lenÈho rozpoËtu i u tohoto z·vaznÈho
ukazatele celkovÏ o 1 216 tis. KË, z toho 274
tis. KË bylo delimitov·no od MI a 942 tis. KË
vyplynulo ze zv˝öenÌ ostatnÌch plateb za provedenou pr·ci na odmÏÚov·nÌ Ëlen˘ Rady na
˙hradu ostatnÌch osobnÌch v˝daj˘. Tyto v˝daje jsou Ëerp·ny v z·vislosti na skuteËnÏ vyplacen˝ch mzd·ch. Za rok 2005 jsou Ëerp·ny na
100 %, kdyû na depozitnÌ ˙Ëet byla p¯evedena Ë·stka pro vy˙Ëtov·nÌ mezd za prosinec
2005 do v˝öe upravenÈho rozpoËtu. Na
depozitnÌm ˙Ëtu z˘stalo nedoËerp·no
152 909 KË, kterÈ byly p¯evedeny podle
pokynu MF na p¯Ìjmov˝ ˙Ëet »T⁄ jako ˙ËetnÌ
p¯Ìpad roku 2006. V porovn·nÌ se skuteËnostÌ roku 2004 je Ëerp·nÌ za rok 2005 vyööÌ
o 1 654 tis. KË.
Z celkovÈ Ë·stky p¯ipad· na pojistnÈ na
soci·lnÌ zabezpeËenÌ a p¯ÌspÏvek na st·tnÌ
politiku zamÏstnanosti Ë·stka 35 376 tis. KË
a na ve¯ejnÈ zdravotnÌ pojiötÏnÌ Ë·stka
12 245 tis. KË.
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P¯evod fondu kulturnÌch a soci·lnÌch pot¯eb
Schv·len˝ rozpoËet na rok 2005 tohoto
ukazatele byl zv˝öen vlivem delimitace od MI
o 16 tis. KË. Za rok 2005 bylo do fondu kulturnÌch a soci·lnÌch pot¯eb p¯evedeno celkem
2 649 tis. KË v souladu s vyËerpan˝mi prost¯edky na platy zamÏstnanc˘.
⁄Ëet FKSP vykazoval k 31. prosinci 2005
z˘statek ve v˝öi 1 521,30 tis. KË, kter˝ se p¯ev·dÌ do roku 2006.
V˝daje na financov·nÌ program˘
reprodukce majetku
Jak bylo uvedeno v p¯edchozÌch Ë·stech
zpr·vy, s ˙ËinnostÌ od 24. b¯ezna 2005 byl
schv·len˝ rozpoËet tohoto ukazatele se souhlasem MF zv˝öen o 31 000 tis. KË. Nav˝öenÌ
prost¯edk˘ bylo urËeno na ˙hradu rozpoËtovÏ
nezajiötÏnÈ akce v roce 2005 ó Rekonstrukce
objektu »T⁄ OMRS Tehov, kter· je evidov·na
v ISPROFIN v programu Ë. 228 010 Rozvoj
a obnova materi·lnÏ technickÈ z·kladny »T⁄.
Nutnost urychlenÌ rekonstrukce OMRS Tehov
vyvolalo budov·nÌ ASMKS. Zv˝öenÌ se promÌtlo do kapit·lov˝ch v˝daj˘. V pr˘bÏhu roku
2005 pak byly na objektu OMRS Tehov prov·dÏny projektovÈ a souvisejÌcÌ technickÈ
pr·ce pro p¯Ìpravu rekonstrukce a nevyËerpanÈ prost¯edky na tuto akci byly vyuûity na
ostatnÌ akce v r·mci projektu ASMKS.
»T⁄ mÏl v roce 2005 v registru ISPROFIN
zaregistrov·n jeden program s evidenËnÌm
ËÌslem 228 010 - Rozvoj a obnova materi·lnÏ
technickÈ z·kladny »T⁄ s celkov˝m objemem
v˝daj˘ pro rok 2005 ve v˝öi 165 287 tis. KË.
Z tÈto Ë·stky p¯ipad· na kapit·lovÈ v˝daje
Ë·stka 151 000 tis. KË a 14 287 tis. KË je
urËeno na ˙hradu bÏûn˝ch v˝daj˘ veden˝ch
v ISPROFIN. Za rok 2005 byly tyto v˝daje Ëerp·ny ve v˝öi 164 792 tis. KË (vËetnÏ p¯evodu
˙spory do rezervnÌho fondu), tj. 99,70 %
upravenÈho rozpoËtu, z toho kapit·lovÈ v˝daje ve v˝öi 150 806 tis. KË, tj. Ëerp·nÌ na
99,87 % a bÏûnÈ v˝daje ve v˝öi 13 986 tis.
KË, tj. na 97,89 %.
Do rezervnÌho fondu byla p¯evedena
˙spora v celkovÈ v˝öi 6 787 tis. KË, z toho
1 600 tis. KË z kapit·lov˝ch v˝daj˘ a 5 187
tis. KË z bÏûn˝ch v˝daj˘. Po odeËtenÌ tÈto
˙spory se Ëerp·nÌ v˝daj˘ celkem snÌûÌ na 158
005 tis. KË, tj. na 95,59 % upravenÈho roz-

poËtu, z toho kapit·lovÈ v˝daje na 149 206
tis. KË, tj. na 98,81 % a bÏûnÈ v˝daje na
8 799 tis. KË, tj. na 61,58 %.
⁄sporu kapit·lov˝ch v˝daj˘ ve v˝öi 1 350
tis. KË vykazuje »T⁄ p¯edevöÌm u individu·lnÏ
posuzovan˝ch v˝daj˘ na akci ,,informaËnÌ
systÈmî, ke kterÈ doölo z d˘vodu nep¯evzetÌ
dod·vky softwarov˝ch modul˘, kterÈ byly
souË·stÌ dod·vek aplikaËnÌho programovÈho
vybavenÌ. Dod·vka software nebyla p¯evzata,
protoûe se zhotoviteli nepoda¯ilo zajistit jeho
implementaci a ovÏ¯enÌ funkcionalit v plnÈm
rozsahu. DalöÌm d˘vodem bylo snÌûenÌ cen
u nÏkter˝ch hardwarov˝ch komponent˘ po¯izovan˝ch v r·mci projektu proti p˘vodnÏ
p¯edpokl·dan˝m cen·m. Tyto uspo¯enÈ prost¯edky hodl· »T⁄ vyuûÌt v roce 2006 v souladu s dalöÌm postupem realizace projektu
ASMKS.
⁄sporu bÏûn˝ch v˝daj˘ vykazuje »T⁄ p¯edevöÌm u v˝daj˘ za n·kup sluûeb komunikaËnÌ infrastruktury ve¯ejnÈ spr·vy (d·le jen
,,KIVSî), kterÈ jsou evidov·ny v ISPROFIN
podle pokynu MF. Ze strany MF p¯itom nebylo metodicky upraveno, kterÈ v˝daje se do
kategorie KIVS za¯azujÌ. Vzhledem k tomu, ûe
se tyto v˝daje v ˙ËetnictvÌ v p¯edchozÌch
letech speci·lnÏ nesledovaly, musela b˝t
jejich v˝öe odhadnuta. Z·roveÚ u v˝daj˘ za
n·kup telekomunikaËnÌch sluûeb, kterÈ jsou
takÈ hrazeny z tohoto v˝dajovÈho seskupenÌ,
se jejich v˝öe proti p¯edpoklad˘m stabilizovala.
V porovn·nÌ se skuteËnostÌ roku 2004 (po
odeËtenÌ ˙spory) je Ëerp·nÌ v˝daj˘ na financov·nÌ reprodukce majetku vyööÌ o 20 010
tis. KË, z toho u kapit·lov˝ch v˝daj˘ o 18 478
tis. KË a u bÏûn˝ch v˝daj˘ o 1 532 tis. KË.
Podle rozpoËtovÈ skladby byly kapit·lovÈ
v˝daje Ëerp·ny takto:
ó 29 686 tis. KË bylo pouûito na n·kup
programovÈho vybavenÌ.
Bylo zakoupeno 65 ks licencÌ NetWare
Novell Open Enterprise, byl upgradov·n ˙ËetnÌ program INSYCO, byly vytvo¯eny novÈ
webovÈ str·nky »T⁄ vËetnÏ zakoupenÌ novÈho redakËnÌho systÈmu CMS Publisher, kter˝
umoûÚuje jednoduööÌ obsahovou spr·vu
webov˝ch aplikacÌ i Intranetu »T⁄, jehoû
podoba byla tÈû aktualizov·na. K serveru
v budovÏ »T⁄ byl po¯Ìzen nov˝ software, byl

41

Zpr·va o Ëinnosti za rok 2005

rozöÌ¯en modul MSORTS, byl upgradov·n
Novell Border Manager. D·le byla po¯Ìzena
multilicence Novell Enterprise pro 250 klient˘, modul spr·vnÌch ¯ÌzenÌ, 6 ks licencÌ
Exchange Server, 1 licence SW Spectra
Exchange. Pro zkvalitnÏnÌ technickÈ podpory
uûivatel˘ informaËnÌho systÈmu byla zakoupena administr·torsk· konzole Help Desk.
Doölo takÈ k rozöÌ¯enÌ jiû pouûÌvanÈho systÈmu pro spr·vu a obÏh dokument˘ GINIS, kdy
bylo umoûnÏno p¯ipojenÌ oblastnÌch pracoviöù. Pro p¯ipravovanÈ propojenÌ sÌtÌ ASMKS
a »T⁄ byl zakoupen antispamov˝ filtr (d·le
jen ,,firewallî) umoûÚujÌcÌ bezpeËnÈ propojenÌ
tÏchto sÌtÌ. Pro zpracov·nÌ dat anal˝zy relevantnÌch trh˘ v oblasti elektronick˝ch komunikacÌ byl po¯Ìzen modul·rnÌ systÈm pro zpracov·nÌ a anal˝zu dat. D·le byla po¯Ìzena speci·lnÌ datab·ze provoznÌch oblastÌ pro odbor
spr·vy kmitoËtovÈho spektra a byly zpracov·ny a na webovÈ str·nky »T⁄ umÌstÏny datab·ze Evidence podnikatel˘ a datab·ze p¯idÏlen˝ch r·diov˝ch kmitoËt˘ dle vydan˝ch p¯ÌdÏl˘ a individu·lnÌch opr·vnÏnÌ.

ó 37 077 tis. KË na poloûku
haly a stavby.

budovy,

V r·mci projektu ASMKS byl zaplacen
poplatek za doËasnÈ odnÏtÌ lesnÌ p˘dy pro
v˝stavbu monitorovacÌch stanic ⁄stÌ nad
Labem ó Dlouh· Louka ó Osek a uhrazen
podÌl na n·kladech na p¯ipojenÌ odbÏrnÈho
mÌsta pro monitorovacÌ stanice »eskÈ
BudÏjovice ó Liöov, PlzeÚ, Hradec Kr·lovÈ ó
PobÏûovice. D·le byly provedeny stavebnÌ
pr·ce na monitorovacÌch stanicÌch Sedlec,
Karlovice, Hradec Kr·lovÈ ó PobÏûovice,
»eskÈ BudÏjovice ó Liöov, PlzeÚ, Jihlava ó
VÏtrn˝ JenÌkov, Brno a ⁄stÌ nad Labem ó
Dlouh· Louka ó Osek. V objektu OMRS Tehov
byl proveden geodetick˝ a dendrologick˝ pr˘zkum a pokraËovaly takÈ pr·ce na v˝bÏru stanoviöù u poslednÌch t¯ech lokalit pro Karlovy
Vary, Liberec a Ostravu. V r·mci ostrahy
objektu OMRS Tehov byl po¯Ìzen bezpeËnostnÌ kamerov˝ systÈm.

V r·mci projektu ASMKS bylo po¯Ìzeno SW
vybavenÌ pro monitorovacÌ stanice Sedlec,
Brno a ⁄stÌ nad Labem. D·le byl zakoupen
SW Monitor plus a zaËal b˝t vyuûÌv·n n·stroj
pro spr·vu kancel·¯e projektu e-Synergy. Pro
budovanÈ datovÈ centrum bylo dod·no softwarovÈ vybavenÌ.

Byly provedeny dispoziËnÌ ˙pravy budovy
»T⁄ v SokolovskÈ ulici v souvislosti s vybudov·nÌm kancel·¯Ì pro novÏ vzniklou Radu »T⁄.
Byla upravena st·vajÌcÌ spoleËn· televiznÌ
antÈna pro p¯Ìjem a porovn·v·nÌ kvality analogovÈho a digit·lnÌho vysÌl·nÌ televize; byly
provedeny pr·ce souvisejÌcÌ s budov·nÌm
datovÈho centra a takÈ byly uskuteËnÏny
˙pravy stropu archivu.

ó 43 308 tis. KË na ostatnÌ n·kup dlouhodobÈho nehmotnÈho majetku.

ó 9 194 tis. KË na n·kup stroj˘, p¯Ìstroj˘
a za¯ÌzenÌ.

Byla vypracov·na 1. etapa studie na
rekonstrukci objektu OMRS Tehov, byly po¯Ìzeny dokumenty BezpeËnostnÌ audit informaËnÌho systÈmu, ProvoznÌ bezpeËnostnÌ
smÏrnice, ⁄prava bezpeËnostnÌ politiky, studie systÈmu identit uûivatel˘ informaËnÌho
systÈmu a studie metody v˝poËtu intenzity
elektromagnetickÈho pole. V r·mci projektu
ASMKS byly uhrazeny faktury za sluûby systÈmovÈ integrace za rok 2005 a byly dod·ny
dokumenty
Metodika
¯ÌzenÌ
projektu,
Metodika ¯ÌzenÌ jakosti, Pr˘¯ezov· bezpeËnost, Prov·dÏcÌ projekt TIF, studie proveditelnosti mobilnÌ obsluhovanÈ monitorovacÌ stanice typu B a projektov· dokumentace antÈnnÌho nosiËe pro mobilnÌ neobsluhovanou
monitorovacÌ stanici (d·le jen ,,MNMSî) vnit¯nÌho typu. D·le byl uhrazen doplatek za
Koncepci informaËnÌho systÈmu a Hrubou
procesnÌ anal˝zu, coû jsou dokumenty
nezbytnÈ pro dalöÌ pr˘bÏh realizace projektu.

Byly zakoupeny doplÚky ke spektr·lnÌmu
analyz·toru, aparatura pro mÏ¯enÌ FM modulace, jeden projektor, 4 kopÌrovacÌ stroje
a ˙st¯edna pro pracoviötÏ Ostrava. V r·mci
projektu ASMKS bylo po¯Ìzeno p¯ÌstrojovÈ
vybavenÌ pro monitorovacÌ stanice Sedlec,
Karlovice, Tehov, Hradec Kr·lovÈ, »eskÈ
BudÏjovice, PlzeÚ, Jihlava, Brno, ⁄stÌ nad
Labem, ¯ÌdÌcÌ centra Praha a Karlovice a pro
MNMS venkovnÌho typu.
ó 10 957 tis KË na n·kup dopravnÌch
prost¯edk˘
Byl zakoupen 1 v˘z äkoda Fabia Combi
pro technologickÈ ˙Ëely a 1 mÏ¯icÌ v˘z
Mercedes ó Benz Sprinter vËetnÏ p¯ÌstrojovÈho vybavenÌ.
ó 18 984 tis. KË na n·kup v˝poËetnÌ
techniky
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Z d˘vodu znaËnÈho n·r˘stu podÌlu doruËovanÈ nevyû·danÈ elektronickÈ poöty byl
zakoupen firewall, d·le bylo po¯Ìzeno 17 ks
notebook˘, 12 ks PC, server pro pracoviötÏ
OMRS Tehov, tisk·rna, z·lohovacÌ mechanika,
z·lohovacÌ server a server pro p¯Ìstup k internetu. Pro odbornou Ëinnost Rady a nÏkter˝ch
odbor˘ »T⁄ byl po¯Ìzen a zprovoznÏn
Microsoft Sharepoint Portal Server a poötovnÌ
server. Doölo tÈû k posÌlenÌ st·vajÌcÌho serveru na pracoviöti Olomouc. D·le byla v r·mci
projektu ASMKS po¯Ìzena v˝poËetnÌ technika
pro monitorovacÌ stanice Karlovice, Tehov,
Jihlava, Brno, ⁄stÌ nad Labem a dod·ny sestavy speci·lnÌch PC a vybavenÌ pro datovÈ centrum.
Podle rozpoËtovÈ skladby byly bÏûnÈ
v˝daje pouûity takto:

NeinvestiËnÌ transfery
mezin·rodnÌm organizacÌm
Tato v˝dajov· poloûka byla Ëerp·na za rok
2005 ve v˝öi 2 097 tis. KË (vËetnÏ p¯evodu
˙spory do rezervnÌho fondu), tj. na 99,86 %.
Do rezervnÌho fondu byla p¯evedena ˙spora
ve v˝öi 365 tis. KË, tj. 17,38 % schv·lenÈho
rozpoËtu tohoto ukazatele. Po odeËtenÌ tÈto
˙spory se Ëerp·nÌ snÌûÌ na 1 732 tis. KË, tj.
na 82,48 %.
V porovn·nÌ se skuteËnostÌ 2004 (po
odeËtenÌ ˙spory), kdy Ëerp·nÌ dos·hlo 87,38
%, je absolutnÌ Ë·stka vyööÌ o 159 tis. KË. Za
sledovanÈ obdobÌ byl uhrazen objemovÏ nejvÏtöÌ Ëlensk˝ p¯ÌspÏvek mezin·rodnÌ organizaci ETSI v celkovÈ v˝öi 1 643 tis. KË a Ëlensk˝
p¯ÌspÏvek mezin·rodnÌ organizaci ETO ve v˝öi
89 tis. KË.

ó 2 788 tis. KË na n·kup materi·lu.
Z tÈto poloûky byly hrazeny v˝daje na
n·kup materi·lu nebo n·hradnÌch dÌl˘ pro
prost¯edky informaËnÌch a komunikaËnÌch
technologiÌ (d·le jen ,,ICTî), nap¯. tonery
a cartridge do tisk·ren a fax˘, ËistÌcÌ prost¯edky pro v˝poËetnÌ techniku apod.
ó 5 320 tis. KË na n·kup sluûeb telekomunikacÌ a radiokomunikacÌ.
Na tuto poloûku jsou ˙Ëtov·ny v˝daje spojenÈ s provozem pevn˝ch telefonnÌch linek,
mobilnÌch telefon˘, GSM bran a takÈ nap¯. za
n·kup SIM karet do mobil˘ Ëi telefonnÌch
karet do ve¯ejn˝ch telefonnÌch automat˘ pouûÌvan˝ch urËen˝mi zamÏstnanci »T⁄ ke kontrole. D·le jsou zde ˙Ëtov·ny v˝daje za datovÈ linky IP VPN, kterÈ zajiöùujÌ spojenÌ mezi
jednotliv˝mi pracoviöti »T⁄ a takÈ s jednotliv˝mi stanicemi budovanÈho systÈmu ASMKS.
ó 80 tis. KË na n·kup ostatnÌch sluûeb.
Z tÈto poloûky jsou hrazeny v˝daje spojenÈ s vyuûÌv·nÌm elektronickÈ ostrahy objekt˘
»T⁄ vËetnÏ jejich p¯ipojenÌ k pultu centralizovanÈ ochrany.

ZajiötÏnÌ p¯Ìpravy na krizovÈ situace
podle z·kona Ë. 240/2000 Sb.
Od roku 2005 rozpoËtuje »T⁄ na ß 5273
ó OstatnÌ spr·va v oblasti krizovÈho ¯ÌzenÌ
v˝daje na Ëinnost pracoviötÏ krizovÈho ¯ÌzenÌ.
Prost¯edky byly rozpoËtov·ny na seskupenÌ
poloûek 513 ó N·kup materi·lu. Za rok 2005
jsou tyto v˝daje Ëerp·ny (vËetnÏ p¯evodu
˙spory do rezervnÌho fondu) ve v˝öi 478 tis.
KË, tj. na 95,55 %. Do rezervnÌho fondu byla
p¯evedena ˙spora ve v˝öi 340 tis. KË, tj.
68,00 % schv·lenÈho rozpoËtu tohoto ukazatele. Po odeËtenÌ ˙spory se Ëerp·nÌ v˝daj˘
snÌûÌ na 27,60 %. P¯ev·ûn· Ë·st prost¯edk˘
byla rozpoËtov·na na vybudov·nÌ vl·dnÌho
utajenÈho spojenÌ v souladu s usnesenÌm
vl·dy »R Ë. 112 ze dne 4. ˙nora 2004.
N·sledn˝m usnesenÌm vl·dy »R Ë. 855 ze
dne 7. Ëervence 2005 byl termÌn vybudov·nÌ
tohoto spojenÌ posunut na lÈta 2006 ó 2007
a proto nemohly b˝t prost¯edky plnÏ Ëerp·ny
v roce 2005. »T⁄ p¯edpokl·d· jejich vyuûitÌ
z rezervnÌho fondu v roce 2006 pro stejn˝
˙Ëel.

ó 610 tis. KË na n·kup oprav a udrûov·nÌ.

V˝daje ze st·tnÌho rozpoËtu
na financov·nÌ spoleËn˝ch program˘ EU a »R

Z tÈto poloûky jsou hrazeny v˝daje za
opravy a ˙drûbu prost¯edk˘ ICT a takÈ nap¯.
revize elektronickÈho zabezpeËovacÌho systÈmu Ëi pravideln· ˙drûba poboËkov˝ch ˙st¯eden.

V roce 2005 neËerpal »T⁄ û·dnÈ finanËnÌ
prost¯edky na financov·nÌ spoleËn˝ch program˘ EU a »R. V r·mci projektu Phare
2002/000-282.04.01 ,,Introduction and
Management of a Global Automated System
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for Frequency Spectrum Monitoring ó
GASFSMî (ZavedenÌ a ¯ÌzenÌ glob·lnÌho automatizovanÈho systÈmu pro monitorov·nÌ kmitoËtovÈho spektra ó d·le jen ,,GASFSMî),
schv·lenÈho Evropskou komisÌ na z·kladÏ
FinanËnÌho memoranda pro n·rodnÌ program
Phare 2002, kter˝ byl spolufinancov·n ze
st·tnÌho rozpoËtu v letech 2003 a 2004, byly
v roce 2005 ukonËeny vöechny dod·vky
poûadovanÈho za¯ÌzenÌ a projekt GASFSM je
ve f·zi p¯ed·v·nÌ.
V˝daje z prost¯edk˘ Phare
V roce 2005 neËerpal »T⁄ jiû û·dnÈ prost¯edky z Phare, byly pouze ukonËeny vöechny dod·vky, kterÈ mÏly b˝t dod·ny v roce
2004 v r·mci projektu Phare 2002/000282.04.01 GASFSM, schv·lenÈho Evropskou
komisÌ na z·kladÏ FinanËnÌho memoranda
pro n·rodnÌ program Phare 2002.
RozpoËtov· opat¯enÌ
V pr˘bÏhu roku 2005 provedl »T⁄ celkem 13 rozpoËtov˝ch opat¯enÌ, z toho 4 RO
se souhlasem MF, ze kter˝ch 3 mÏla dopad
na zmÏnu resp. zv˝öenÌ schv·lenÈho rozpoËtu
kapitoly, 9 RO bylo provedeno v pravomoci
»T⁄. PoËet RO ovlivÚuje p¯edevöÌm nabytÌ
˙Ëinnosti nÏkolika z·kon˘, jako nap¯. z·kon
o poötovnÌch sluûb·ch, z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch a novela z·kona o ochranÏ hospod·¯skÈ soutÏûe. K jednotliv˝m RO,
kter· mÏla dopad na ˙pravu schv·lenÈho rozpoËtu, uv·dÌme:
a) RO (podlÈhajÌcÌ schv·lenÌ MF)
ó ˙Ëinnost od 24. b¯ezna 2005
MF vyhovÏlo poûadavku »T⁄ (viz dopis Ëj.
12 128/2005-602 ze dne 11. b¯ezna 2005)
a dopisem Ëj. 19/34 946/2005-194 ze dne
24. b¯ezna 2005 vyslovilo souhlas s p¯evodem finanËnÌch prost¯edk˘ ve v˝öi 31 000 tis.
KË z bÏûn˝ch v˝daj˘ do v˝daj˘ na financov·nÌ programu reprodukce majetku evid. Ë. 228
010 ,,Rozvoj a obnova materi·lnÏ technickÈ
z·kladny »T⁄î na financov·nÌ akce evid.
Ë. 228 012-A004 ,,Rekonstrukce objektu
OMRS Tehovî v souladu s usnesenÌm vl·dy
»R Ë. 273 ze dne 9. b¯ezna 2005.
Pot¯eba nav˝öenÌ finanËnÌch prost¯edk˘
na krytÌ rekonstrukce OMRS Tehov v roce

2005 vyvstala na z·kladÏ û·dosti odboru st·tnÌ kontroly elektronick˝ch komunikacÌ, neboù
tento objekt je nezbytnou souË·stÌ novÏ
budovanÈho systÈmu ASMKS. ⁄prava se promÌtla do ß 2461 rozpoËtu.
b) RO (podlÈhajÌcÌ schv·lenÌ MF)
ó ˙Ëinnost od 3. kvÏtna 2005
MF vyhovÏlo poûadavku »T⁄ (viz dopis Ëj.
15 751/2005-602 ze dne 19. dubna 2005)
a dopisem Ëj. 19/45 461/2005-191 ze dne
3. kvÏtna 2005 vyslovilo souhlas s p¯evodem
3 systemizovan˝ch mÌst a odpovÌdajÌcÌch
finanËnÌch prost¯edk˘ v celkovÈ v˝öi 1 325
tis. KË podle delimitaËnÌho protokolu z rozpoËtovÈ kapitoly 338 - MI do kapitoly 328 ó
»T⁄ v souvislosti s nabytÌm ˙Ëinnosti z·kona
o poötovnÌch sluûb·ch. ⁄prava byla provedena v ß 2461 rozpoËtu.
c) RO (podlÈhajÌcÌ schv·lenÌ MF)
ó ˙Ëinnost od 27. kvÏtna 2005
MF vyhovÏlo poûadavku »T⁄ (viz dopis Ëj.
18 747/2005-602 ze dne 4. kvÏtna 2005)
a dopisem Ëj. 14/51 002/2005-141 ze dne
27. kvÏtna 2005 nav˝öilo z·vaznÈ objemy
prost¯edk˘ na platy zamÏstnanc˘ a ostatnÌ
platby za provedenou pr·ci, z toho ostatnÌ
platby za provedenou pr·ci o 2 503 tis. KË
v souvislosti s odmÏÚov·nÌm Rady, kter· byla
jmenov·na usnesenÌm vl·dy »R Ë. 450 ze
dne 13. dubna 2005 a usnesenÌm vl·dy »R
Ë. 481 ze dne 20. dubna 2005. Z·roveÚ byl
zv˝öen i objem prost¯edk˘ na z·konnÈ pojistnÈ hrazenÈ zamÏstnavatelem o 876 tis. KË.
CelkovÈ v˝daje kapitoly se tÌmto opat¯enÌm
zv˝öily o 3 379 tis. KË a ˙prava se promÌtla
do ß 2461 rozpoËtu.
d) RO (podlÈhajÌcÌ schv·lenÌ MF)
ó ˙Ëinnost od 27. ¯Ìjna 2005
MF vyhovÏlo poûadavku »T⁄ (viz dopis
Ëj. 37 590/2005-602 ze dne 17. ¯Ìjna 2005)
a dopisem Ëj. 19/101 318/2005 ó 193 ze
dne 27. ¯Ìjna 2005 vyslovilo souhlas s poûadavkem, t˝kajÌcÌm se nav˝öenÌ prost¯edk˘ na
platy Ëlen˘ Rady z d˘vodu nabytÌ ˙Ëinnosti
z·kona Ë. 361/2005 Sb., kter˝m se mÏnÌ
z·kon Ë. 143/2001 Sb., o ochranÏ hospod·¯skÈ soutÏûe a o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘
(z·kon o ochranÏ hospod·¯skÈ soutÏûe), kter˝m byl takÈ upraven z·kon Ë. 236/1995 Sb.,
o platu a dalöÌch n·leûitostech spojen˝ch
s v˝konem funkce p¯edstavitel˘ st·tnÌ moci
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a nÏkter˝ch st·tnÌch org·n˘ a soudc˘
a poslanc˘ EvropskÈho parlamentu a kter˝m
byly zv˝öeny koeficienty pro stanovenÌ plat˘
p¯edsedy a Ëlen˘ Rady. Prost¯edky na platy
Ëlen˘ Rady byly zv˝öeny celkem o 63 tis. KË
a z·konnÈ pojistnÈ o 22 tis. KË. CelkovÈ v˝daje kapitoly se v tÈto souvislosti zv˝öily
o 85 tis. KË.

Celkov· hodnota pohled·vek po lh˘tÏ
splatnosti je 48 941,16 tis. KË, pohled·vky za
dluûnÌky v konkurznÌm ¯ÌzenÌ ËinÌ 3 221,02
tis. KË, pohled·vky, kterÈ jsou p¯edmÏtem
pr·vnÌch spor˘ ËinÌ 3 133,04 tis. KË. Celkov·
hodnota odepsan˝ch pohled·vek za rozpoËtov˝mi p¯Ìjmy, kterÈ jsou vedeny na podrozvahovÈm ˙Ëtu ËinÌ 246,50 tis. KË.

Z·roveÚ MF vyhovÏlo poûadavku na zv˝öenÌ limitu ostatnÌch osobnÌch v˝daj˘ o 125
tis. KË a z·konnÈ pojistnÈ o 44 tis. KË, tj. celkem 169 tis. ˙sporou na ostatnÌch bÏûn˝ch
v˝dajÌch ó poloûka urËen· na n·kup konzultaËnÌch, poradensk˝ch a pr·vnÌch sluûeb
z d˘vodu v˝platy odstupnÈho, se kterou
nebylo v etapÏ n·vrhu rozpoËtu na rok 2005
uvaûov·no. ⁄prava se promÌtla do ß 2461
a 2549 rozpoËtu.

Z·vazky k 31. prosinci 2005 dos·hly stavu
45 608,89 tis. KË, proti stavu k 1. lednu
2005 se zv˝öily o 27 164,75 tis. KË a proti
stavu k 30. z·¯Ì 2005 o 33 046,12 tis. KË.
P¯ev·ûn· Ë·st z·vazk˘ je tvo¯ena p¯eplatky na
p¯Ìjmech vypl˝vajÌcÌ ze spr·vy kmitoËtovÈho
spektra, kterÈ vznikly v souvislosti s nabytÌm
˙Ëinnosti z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch a na¯ÌzenÌ vl·dy Ë. 154/2005 Sb., o stanovenÌ v˝öe a zp˘sobu v˝poËtu poplatk˘ za
vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘ a ËÌsel. D·le do
koneËnÈho stavu z·vazk˘ pat¯Ì z˘statek na
analytickÈm ˙Ëtu univerz·lnÌ sluûby a z˘statek
na radiokomunikaËnÌm ˙Ëtu. OstatnÌ z·vazky
vypl˝vajÌ z vy˙Ëtov·nÌ mezd za prosinec 2005
a budou vyrovn·ny v pr˘bÏhu mÏsÌce ledna
2006 ve v˝platnÌm termÌnu, tj. 14. lednu,
resp. 13. lednu 2006.

Rozvaha OSS k 31. prosinci 2005
(Uc OUPO 3-02)
Stavy aktiv a pasiv k 1. lednu 2005 navazujÌ na stavy vyk·zanÈ k 31. prosinci 2004
a jsou s nimi shodnÈ.
Stavy aktiv a pasiv k 31. prosinci 2005 po
proveden˝ch p¯evodech v˝daj˘ a n·klad˘
a p¯Ìjm˘ a v˝nos˘ vykazujÌ rozdÌl ve v˝öi 0,02
tis. KË, kter˝ vypl˝v· ze zaokrouhlov·nÌ. Tento
rozdÌl vöak nep¯ekraËuje stanovenou mÌru
tolerance pro chyby vzniklÈ zaokrouhlenÌm.
Stav aktiv se za sledovanÈ obdobÌ zv˝öil
o 308 902,36 tis. KË a podÌlÌ se na nÏm p¯edevöÌm zv˝öenÌ stavu dlouhodobÈho nehmotnÈho majetku Ë·stkou 77 259,58 tis. KË
a hmotnÈho majetku 218 117,96 tis. KË.
TakÈ doölo ke zv˝öenÌ bankovnÌho ˙Ëtu
k rezervnÌmu fondu, a to o 12 992 tis. KË.
Stav pasiv se za sledovanÈ obdobÌ zv˝öil
o 308 902,35 tis. KË a na tomto n·r˘stu se
podÌlÌ p¯edevöÌm fond dlouhodobÈho majetku, kter˝ se zv˝öil o 237 396,48 tis. KË.
Pohled·vky k 31. prosinci 2005 dos·hly
v˝öe 48 951,72 tis. KË, proti stavu k 1. lednu
2005 se zv˝öily o 638,35 tis. KË a proti stavu
k 30. z·¯Ì 2005 se snÌûily o 8 279,67 tis. KË.
»T⁄ cel˝ objem pohled·vek vykazuje na ˙Ëtu
315 ó Pohled·vky za rozpoËtov˝mi p¯Ìjmy.
Jejich stav k 31. prosinci 2005 p¯edstavuje
v porovn·nÌ k dosaûen˝m rozpoËtov˝m p¯Ìjm˘m pouhÈ 0,03 %.

Dlouhodob˝ nehmotn˝ majetek celkem
dos·hl k 31. prosinci 2005 hodnoty
242 816,81 tis. KË, z toho p¯ipad· na ˙Ëet:
ó 013 ó Software ó 137 478,37 tis. KË
ó 018 ó Drobn˝ dlouhodob˝ nehmotn˝
majetek ó 13 901,98 tis. KË
ó 019 ó OstatnÌ dlouhodob˝ nehmotn˝
majetek ó 15 770,36 tis. KË
ó 041 ó NedokonËen˝ dlouhodob˝
nehmotn˝ majetek ó 75 666,10 tis. KË
Dlouhodob˝ hmotn˝ majetek celkem
dos·hl k 31. prosinci 2005 hodnoty 907
903,60 tis. KË, z toho p¯ipad· na ˙Ëet:
ó 021 ó Stavby ó 430 817.83 tis. KË
ó 022 ó SamostatnÈ movitÈ vÏci a
soubory movit˝ch vÏcÌ ó 338 853,33 tis. KË
ó 028 ó Drobn˝ dlouhodob˝ hmotn˝
majetek ó 58 080,60 tis. KË
ó 029 ó OstatnÌ dlouhodob˝ majetek ó
233,77 tis. KË
ó 042 ó NedokonËen˝ dlouhodob˝
hmotn˝ majetek ó 79 918,07 tis. KË
RelativnÏ vysokÈ stavy nedokonËenÈho
jak nehmotnÈho tak i hmotnÈho majetku
vypl˝vajÌ z probÌhajÌcÌ realizace schv·lenÈho
projektu ASMKS, kter˝ je za¯azen v informaËnÌm systÈmu ISPROFIN p¯i MF jako podpro-
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gram 013 schv·lenÈho programu »T⁄ evidenËnÌ ËÌslo 228 010 ó Rozvoj a obnova
materi·lnÏ technickÈ z·kladny »T⁄. P¯edpoklad ukonËenÌ tohoto projektu je v roce
2008.
»T⁄, jako organizaËnÌ sloûka st·tu, kter·
je dosud plnÏ financov·na ze st·tnÌho rozpoËtu, sv˘j majetek neodepisuje. Po celou dobu
evidence je majetek veden v po¯izovacÌch
cen·ch.
Majetek »T⁄ je pravidelnÏ kontrolov·n
a vyhodnocov·n jak ve vztahu k ˙plnosti, tak
i ve vztahu k technickÈ pouûitelnosti vzhledem ke specifickÈ Ëinnosti »T⁄. V p¯ÌpadÏ, ûe
je majetek nepouûÌv·n, hled· se formou nabÌdek mezi jednotliv˝mi sloûkami »T⁄ dalöÌ
vyuûitÌ v r·mci »T⁄. Nenajde-li se vyuûitÌ
majetku v r·mci »T⁄, je vyhodnocen nepot¯ebn˝m. Nakl·d·nÌ s majetkem »T⁄ upravuje Z·vazn˝ pokyn »T⁄ Ë. 4/2005, kter˝m se
stanovÌ jednotn˝ postup hospoda¯enÌ s majetkem »R v podmÌnk·ch »T⁄. Minim·lnÏ jedenkr·t do roka je pak nepot¯ebn˝ majetek nabÌzen v öiröÌ nabÌdce ostatnÌm organizaËnÌm
sloûk·m st·tu. ProjevÌ-li nÏkter· z organizaËnÌch sloûek st·tu o nepot¯ebn˝ majetek
z·jem, je tento majetek bez˙platnÏ p¯eveden.
NenÌ-li ze strany organizaËnÌch sloûek st·tu
o nepot¯ebn˝ majetek z·jem, nabÌdne se za
˙platu bazar˘m a p¯ijme se nejv˝hodnÏjöÌ
nabÌdka. St·le ËastÏji vöak doch·zÌ k situaci,
ûe nelze nÏkter˝ nepot¯ebn˝ majetek poskytnout za ˙hradu bazaru a je nutnÈ takov˝to
majetek fyzicky likvidovat (jedn· se p¯edevöÌm o komponenty v˝poËetnÌ a mÏ¯icÌ techniky). V p¯ÌpadÏ, ûe lze komponenty nÏkterÈho majetku odevzdat do sbÏrn˝ch surovin, je
tak uËinÏno za p¯edpokladu, ûe se vyhodnotÌ
finanËnÌ n·roËnost na demont·û komponent˘
a je porovn·na s moûnostÌ ekologickÈ likvidace za ˙platu prost¯ednictvÌm firem, kterÈ majÌ
opr·vnÏnÌ ekologickÈ likvidace prov·dÏt.
V takovÈm p¯ÌpadÏ je vybr·n zp˘sob likvidace
v z·vislosti na ekonomickÈ v˝hodnosti zp˘sobu likvidace.
Zvl·ötnÌ p¯ÌjmovÈ ˙Ëty st·tnÌho rozpoËtu
»T⁄ m· pro v˝bÏr spr·vnÌch poplatk˘ z¯Ìzeno celkem 9 zvl·ötnÌch ˙Ët˘ st·tnÌho rozpoËtu s p¯edËÌslÌm ,,3711î a 8 ˙Ët˘ s p¯edËÌslÌm ,,3754î pro v˝bÏr pokut ve spr·vnÌm ¯ÌzenÌ. Vysok˝ poËet ˙Ët˘ vypl˝v· z nutnosti jejich
z¯ÌzenÌ pro oblastnÌ pracoviötÏ »T⁄ z d˘vodu
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velkÈ Ëetnosti vybÌran˝ch poplatk˘. Za rok
2005 bylo vybr·no na spr·vnÌch poplatcÌch
do st·tnÌho rozpoËtu dalöÌch 28 892,11 tis.
KË, na pokut·ch ukonËen˝ch ve spr·vnÌm
¯ÌzenÌ Ë·stka 12 541,22 tis. KË. Kolky bylo
uhrazeno ve spr·vnÌm ¯ÌzenÌ dalöÌch 90 tis.
KË.
P¯evody do rezervnÌho fondu a jejich Ëerp·nÌ
Do rezervnÌho fondu byla p¯evedena za
rok 2005 ˙spora v˝daj˘ v celkovÈ v˝öi
12 992 tis. KË, z toho za oblast bÏûn˝ch v˝daj˘ Ë·stka 11 392 tis. KË a za oblast kapit·lov˝ch v˝daj˘ Ë·stka 1 600 tis. KË. P¯eveden·
˙spora ËinÌ 2,76 % k upravenÈmu rozpoËtu
celkov˝ch v˝daj˘ kapitoly. V porovn·nÌ s p¯evedenou ˙sporou za rok 2004 je to mÈnÏ
o 51 515 tis. KË.
Z celkovÈ Ë·stky p¯ipad· 6 787 tis. KË, tj.
52,23 % na ˙sporu prost¯edk˘ urËen˝ch na
financov·nÌ program˘ reprodukce majetku
veden˝ch v ISPROFIN a 6 205 tis. KË, tj.
47,76 % na ostatnÌ v˝daje.
Z ˙spory v˝daj˘ urËen˝ch na financov·nÌ
reprodukce majetku p¯ipad· 5 187 tis. KË na
bÏûnÈ v˝daje a 1 600 tis. KË na kapit·lovÈ
v˝daje. Od roku 2004 rozpoËtuje »T⁄ podle
pokynu MF v bÏûn˝ch v˝dajÌch veden˝ch
v ISPROFIN mj. i v˝daje urËenÈ na ˙hradu sluûeb KIVS. Ze strany MF p¯itom nebylo metodicky upraveno, kterÈ v˝daje se do kategorie
KIVS za¯azujÌ. Vzhledem k tomu, ûe se tyto
v˝daje v ˙ËetnictvÌ v p¯edchozÌch letech speci·lnÏ nesledovaly, musel jejich v˝öi »T⁄
odhadnout.
⁄sporu kapit·lov˝ch v˝daj˘ ve v˝öi
1 350 tis. KË vykazuje »T⁄ p¯edevöÌm
u individu·lnÏ posuzovan˝ch v˝daj˘ na akci
,,informaËnÌ systÈmî, ke kterÈ doölo z d˘vodu nep¯evzetÌ dod·vky SW modul˘, kterÈ
byly souË·stÌ dod·vek aplikaËnÌho programovÈho vybavenÌ. Dod·vka SW nebyla p¯evzata, protoûe se zhotoviteli nepoda¯ilo zajistit jeho implementaci a ovÏ¯enÌ funkcionalit v plnÈm rozsahu. DalöÌm d˘vodem bylo
snÌûenÌ cen u nÏkter˝ch HW komponent˘
po¯izovan˝ch v r·mci projektu proti p˘vodnÏ p¯edpokl·dan˝m cen·m. Tyto uspo¯enÈ
prost¯edky hodl· »T⁄ vyuûÌt v roce 2006
v souladu s dalöÌm postupem realizace projektu ASMKS.
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Z ostatnÌch p¯eveden˝ch prost¯edk˘ p¯ipad·:
ó 340 tis. KË na uspo¯enÈ prost¯edky
u specifickÈho dÌlËÌho ukazatele kapitoly
,,ZajiötÏnÌ p¯Ìpravy na krizovÈ situace podle
z·kona Ë. 240/2000 Sb.î, kter˝ byl rozpoËtov·n ve v˝öi 500 tis. KË. P¯ev·ûn· Ë·st prost¯edk˘ byla rozpoËtov·na na vybudov·nÌ
vl·dnÌho utajenÈho spojenÌ v souladu s usnesenÌm vl·dy »R Ë. 112 ze dne 4. ˙nora 2004.
N·sledn˝m usnesenÌm vl·dy »R Ë. 855 ze
dne 7. Ëervence 2005 byl termÌn vybudov·nÌ
tohoto spojenÌ posunut na lÈta 2006 ó 2007.
Z uveden˝ch d˘vod˘ nemohly b˝t prost¯edky
plnÏ Ëerp·ny v roce 2005 a »T⁄ p¯edpokl·d·
jejich vyuûitÌ v roce 2006 pro stejn˝ ˙Ëel.

⁄Ëet vykazoval k 1. lednu2005 z˘statek
133 937,19 KË, koneËn˝ z˘statek k 31. prosinci 2005 Ëinil 133 730,74 KË. Platby realizovanÈ prost¯ednictvÌm VISA karty v roce
2005 v celkovÈ v˝öi 7 974,66 KË a bankovnÌ
poplatky ve v˝öi 4 650 KË byly vyrovn·ny p¯evodem z v˝daj˘ roku 2005. Za rok 2005 byly
na ˙Ëet p¯ips·ny ˙roky v celkovÈ v˝öi 132,13
KË, kterÈ byly pr˘bÏûnÏ p¯ev·dÏny podle
pokynu na ˙Ëet MF (p¯evedeno celkem
131,58 KË tj. vËetnÏ ˙rok˘ za 4. ËtvrtletÌ
2004 ve v˝öi 32,41 KË a bez ˙rok˘ za
4. ËtvrtletÌ 2005 ve v˝öi 32,96 KË), kterÈ byly
na MF p¯evedeny v lednu 2006.
⁄Ëet univerz·lnÌ sluûby

ó 365 tis. KË na uspo¯enÈ prost¯edky
u dalöÌho specifickÈho dÌlËÌho ukazatele kapitoly
,,NeinvestiËnÌ transfery mezin·rodnÌm
organizacÌmî, kter˝ byl rozpoËtov·n ve v˝öi
2 100 tis. KË a kde »T⁄ p¯edpokl·dal vyööÌ
v˝öi ËlenskÈho p¯ÌspÏvku do mezin·rodnÌ
organizace ETSI i ETO. Pro rok 2006 je jiû
ukazatel rozpoËtov·n v niûöÌm objemu, a to
ve v˝öi 1 900 tis. KË.
ó 3 000 tis. KË na ostatnÌ poloûky rozpoËtovanÈ na ß 2491 ó Mezin·rodnÌ spolupr·ce ve spojÌch a to p¯edevöÌm z d˘vodu ˙spory prost¯edk˘ na zahraniËnÌch pracovnÌch
cest·ch. K ˙spo¯e rozpoËtov˝ch prost¯edk˘ na
zahraniËnÌ pracovnÌ cesty doölo jednak vlivem
neuskuteËnÏnÌ nÏkter˝ch pracovnÌch cest
(nabytÌ ˙Ëinnosti z·kona o elektronick˝ch
komunikacÌch aû od 1. kvÏtna 2005) a jednak
hospod·rn˝m vynakl·d·nÌm prost¯edk˘ p¯i
n·kupu letenek.
RezervnÌ fond vykazuje k 31. prosinci 2005
z˘statek ve v˝öi 78 279 tis. KË. »T⁄ p¯edpokl·d· vyuûÌt prost¯edk˘ rezervnÌho fondu v roce
2006 k financov·nÌ v˝daj˘ reprodukce majetku
zejmÈna projektu ASMKS. K pouûitÌ prost¯edk˘
rezervnÌho fondu k tomuto ˙Ëelu si vöak musÌ
vyû·dat p¯edchozÌ souhlas MF. Za 2005 nebyly
prost¯edky z rezervnÌho fondu Ëerp·ny.
BÏûn˝ bankovnÌ ˙Ëet pro VISA kartu
Od roku 2002 m· »T⁄ z¯Ìzen (po p¯edchozÌm souhlasu MF) bÏûn˝ ˙Ëet u »SOB,
a. s., poboËka Praha 9, za ˙Ëelem zÌsk·nÌ platebnÌ karty VISA pro v˝jimeËnÈ hrazenÌ v˝daj˘
p¯i zahraniËnÌch pracovnÌch cest·ch p¯edevöÌm za ubytov·nÌ.

Od roku 2002 m· »T⁄ z¯Ìzen dalöÌ ˙Ëet
cizÌch prost¯edk˘ s rozöÌ¯en˝m p¯edËÌslÌm
,,16010î s n·zvem CizÌ prost¯edky ó univerz·lnÌ sluûba u »NB, poboËka Praha. ⁄Ëet byl
z¯Ìzen podle ß 32 z·kona o telekomunikacÌch
a hradÌ se z nÏj prokazateln· ztr·ta poskytovateli univerz·lnÌ sluûby z p¯ÌspÏvk˘ od ostatnÌch oper·tor˘. SpoleËnost »ESK› TELECOM,
a. s., nesouhlasila se stanovenÌm ovÏ¯enÈ
v˝öe prokazatelnÈ ztr·ty a podala odvol·nÌ
proti rozhodnutÌ spr·vnÌho org·nu v I. stupni
spr·vnÌho ¯ÌzenÌ. OdvolacÌ org·n rozhodl
o zruöenÌ prvostupÚovÈho rozhodnutÌ a vÏc
byla vr·cena k novÈmu projedn·v·nÌ a rozhodnutÌ. »T⁄ proto nemohl dosud p¯istoupit
doposud k v˝poËtu p¯ÌspÏvk˘ na ˙Ëet univerz·lnÌ sluûby za rok 2004. Proto ˙Ëet univerz·lnÌ sluûby vykazuje k 31. prosinci 2005
nezmÏnÏn˝ z˘statek proti stavu k 1. lednu
2005, a to ve v˝öi 159 141,09 KË.
RadiokomunikaËnÌ ˙Ëet
Pro »T⁄ vyplynula ze z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch povinnost z¯Ìdit
a spravovat radiokomunikaËnÌ ˙Ëet, na kter˝
se p¯ev·dÌ penÏûnÌ prost¯edky ve v˝öi 6 %
z vybran˝ch poplatk˘ za vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch
kmitoËt˘. Tvorbu radiokomunikaËnÌho ˙Ëtu
upravuje na¯ÌzenÌ vl·dy Ë. 153/2005 Sb.,
o stanovenÌ zp˘sobu a v˝öe tvorby prost¯edk˘ radiokomunikaËnÌho ˙Ëtu a zp˘sobu
jejich Ëerp·nÌ. ⁄Ëet byl z¯Ìzen u »NB,
poboËka Praha rovnÏû jako ˙Ëet cizÌch prost¯edk˘ s rozöÌ¯en˝m p¯edËÌslÌm ,,26016î
a doposud na nÏj byla p¯evedena Ë·st realizovan˝ch p¯Ìjm˘ za obdobÌ od platnosti
z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch tj. od
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1. kvÏtnu 2005 do 10. prosince 2005 ve
v˝öi 360 179 KË.
VnÏjöÌ kontroly
V roce 2005 se na »T⁄ uskuteËnila kontrola pojistnÈho, prov·dÏnÌ nemocenskÈho
pojiötÏnÌ a plnÏnÌ ˙kol˘ v d˘chodovÈm pojiötÏnÌ za obdobÌ od 1. kvÏtna 2003 do
30. dubna 2005. Kontrola probÏhla ve dnech
6. ó 8. Ëervna a 15. Ëervna 2005 a provedla
ji pracovnice PraûskÈ spr·vy soci·lnÌho zabezpeËenÌ v Praze 8, Trojsk· 13/1997, PS»
182 00.
Kontrolou byl zjiötÏn nepromlËen˝ nedoplatek nemocenskÈho pojiötÏnÌ ve v˝öi 348
KË u jednÈ zamÏstnankynÏ »T⁄ ó viz protokol z kontroly Ë. 1507/05. Podle bodu 4 cito-
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vanÈho protokolu byl zjiötÏn˝ nedoplatek na
nemocenskÈm pojiötÏnÌ vyplacen zamÏstnankyni ve vy˙Ëtov·nÌ mzdy za Ëerven 2005, tj.
ve v˝platnÌm termÌnu dne 14. Ëervence 2005.
Pen·le nebylo p¯edeps·no.
Jako opat¯enÌ k n·pravÏ bylo »T⁄ uloûeno: ,,Pokud bude obËan po ukonËenÌ pracovnÌ
neschopnosti v n·sledujÌcÌm kalend·¯nÌm dni
uzn·n znovu pr·ce neschopn˝m, povaûuje
tuto pracovnÌ neschopnost za pokraËov·nÌ
p¯edch·zejÌcÌ pracovnÌ neschopnosti ó ustanovenÌ ß 8 vyhl·öky Ë. 31/1993 Sb., v platnÈm znÏnÌ.î »T⁄ vzal toto n·pravnÈ opat¯enÌ
na vÏdomÌ a bude nad·le podle nÏj postupovat.
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Oblast lidsk˝ch zdroj˘

V pr˘bÏhu roku 2005 nastoupilo do »T⁄
69 zamÏstnanc˘, 1 zamÏstnankynÏ odeöla na
mate¯skou dovolenou, pracovnÌ pomÏr ukonËilo 82 zamÏstnanc˘, z toho 15 zamÏstnanc˘
rozv·zalo pracovnÌ pomÏr z d˘vodu odchodu
do starobnÌho nebo invalidnÌho d˘chodu,
3 zamÏstnanci zem¯eli, 5 zamÏstnanc˘ ukonËilo pracovnÌ pomÏr podle ß 46 odst. 1 pÌsm.
c) z·kona Ë. 65/1965 Sb., z·konÌk pr·ce, ve
znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘ (d·le jen ,,z·konÌk
pr·ceî).

K 31. prosinci 2005 byl evidenËnÌ stav
zamÏstnanc˘ 459, pr˘mÏrn˝ p¯epoËten˝ stav
byl 461 zamÏstnanc˘.
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 k 1. lednu 2005 zruöeno
10 systemizovan˝ch mÌst.

Za ˙Ëelem informovanosti a spolupr·ce se
z·stupci spr·vnÌch ˙¯ad˘ p¯i implementaci
sluûebnÌho z·kona se z˙ËastÚovali i v roce
2005 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⁄ jsou v ProjektovÈm t˝mu pro
reformu ˙st¯ednÌ st·tnÌ spr·vy dva z·stupci.

van˝ch mÌst a odpovÌdajÌcÌch rozpoËtov˝ch
prost¯edk˘ byla podeps·na obÏma stranami
,,Dohoda o delimitaciî. RozpoËtov˝m opat¯enÌm MF Ëj. 19/45 461/2005-191 ze dne
3. kvÏtna 2005 byly z kapitoly 338 ó MI do
kapitoly 328 ó »T⁄ p¯evedeny bÏûnÈ v˝daje
ve v˝öi 1 325 tis. KË a d·le t¯i systemizovan·
mÌsta ó s ˙ËinnostÌ od 1. dubna 2005.
Z·roveÚ s ˙ËinnostÌ od 1. dubna 2005 je »T⁄
˙st¯ednÌm org·nem st·tnÌ spr·vy.

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.
V pracovnÌm t˝mu, kter˝ se zab˝v· tvorbou
konkrÈtnÌch pozic ve st·tnÌ spr·vÏ, je ze strany »T⁄ jeden z·stupce.

S ohledem na novelu z·kona o poötovnÌch
sluûb·ch bylo s ˙ËinnostÌ od 1. dubna 2005
RozhodnutÌm Ë. 2/2005 p¯edsedy »T⁄,
o organizaËnÌch zmÏn·ch, jmenov·nÌ vedoucÌch zamÏstnanc˘, vyd·nÌ dodatku k organizaËnÌmu ¯·du a o vyd·nÌ novÈ systemizace,
zruöeno 6 systemizovan˝ch mÌst, zruöeno
pracoviötÏ Mlad· Boleslav v odboru pro
oblast Praha a oddÏlenÌ kontrolnÌ mÏ¯icÌ st¯edisko a souËasnÏ pracoviötÏ Vestec v odboru
st·tnÌ inspekce telekomunikacÌ, byl z¯Ìzen
odbor regulace poötovnÌch sluûeb a oddÏlenÌ
anal˝z trh˘ v odboru ekonomickÈ regulace.

V souvislosti s nabytÌm ˙Ëinnosti z·kona
o poötovnÌch sluûb·ch byla p¯evedena s ˙ËinnostÌ od 1. dubna 2005 agenda regulace poötovnÌch sluûeb z MI na »T⁄. K p¯evodu tÏchto kompetencÌ, ËinnostÌ, pr·v a povinnostÌ
vypl˝vajÌcÌch z pracovnÏpr·vnÌch a vöech
jin˝ch vztah˘, hmotnÈho majetku, systemizo-

UsnesenÌm vl·dy Ë. 466 ze dne 20. dubna
2005, o omezenÌ redukce poËtu systemizovan˝ch mÌst v »T⁄, byla schv·lena v˝jimka pro
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»T⁄ a jeho pr·vnÌho n·stupce podle z·kona
o elektronick˝ch komunikacÌch a o zmÏnÏ
nÏkter˝ch souvisejÌcÌch z·kon˘ (z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch) tak, ûe poËty systemizovan˝ch mÌst pro rok 2006 budou v r·mci
redukce poËtu systemizovan˝ch mÌst v ˙st¯ednÌch org·nech st·tnÌ spr·vy a jimi ¯Ìzen˝ch Ëi
financovan˝ch organizacÌch pro tyto subjekty
ponech·ny na ˙rovni schv·lenÈho rozpoËtu
»eskÈ republiky na rok 2005, s nav˝öenÌm
o 4 systemizovan· mÌsta pro rok 2006.
V souvislosti s nabytÌm ˙Ëinnosti z·kona
o elektronick˝ch komunikacÌch, kter˝ zruöuje
»T⁄ z¯Ìzen˝ podle z·kona z·kona o telekomunikacÌch a o zmÏnÏ dalöÌch z·kon˘, ve
znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, doölo s ˙ËinnostÌ
od 1. kvÏtna 2005 ke zmÏnÏ organizaËnÌ
struktury »T⁄ ó RozhodnutÌ Ë. 3/2005 p¯edsedy »T⁄, o organizaËnÌch zmÏn·ch a o vyd·nÌ novÈ systemizace. D˘vodem byla snaha
o maxim·lnÌ optimalizaci dosavadnÌ struktury
za ˙Ëelem zabezpeËenÌ rozsahu a okruhu ËinnostÌ, jeû pro »T⁄ vypl˝vajÌ nabytÌm ˙Ëinnosti
z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch.
D˘sledkem tÈto organizaËnÌ zmÏny vznikla
nadbyteËnost 5 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.
Opat¯enÌm Ë. 1/2005 p¯edsedy Rady »T⁄,
o z¯ÌzenÌ poradnÌch a pracovnÌch org·n˘
a o jmenov·nÌ vedoucÌch zamÏstnanc˘, byla
s ˙ËinnostÌ od 2. kvÏtna 2005 z¯Ìzena zvl·ötnÌ (rozkladov·) komise, ökodnÌ komise, komise pro ovÏ¯ov·nÌ odbornÈ zp˘sobilosti k obsluze vysÌlacÌch r·diov˝ch za¯ÌzenÌ a k vyd·v·nÌ
pr˘kaz˘ odbornÈ zp˘sobilosti.
Opat¯enÌm Ë. 15/2005 p¯edsedy Rady
»T⁄, o organizaËnÌch zmÏn·ch a o vyd·nÌ
novÈ systemizace, byla s ˙ËinnostÌ od 1. listopadu 2005 z¯Ìzena 2 systemizovan· mÌsta
v odboru ekonomickÈ regulace.
V pr˘bÏhu z·¯Ì 2005 probÏhlo v˝bÏrovÈ
¯ÌzenÌ na funkci ¯editele odboru pro severomoravskou oblast »T⁄. Do v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ
bylo p¯ihl·öeno 12 uchazeË˘. T¯i uchazeËi
nesplnili poûadavky stanovenÈ pro v˝bÏrovÈ
¯ÌzenÌ. VlastnÌ v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ probÌhalo ve
dvou na sebe bezprost¯ednÏ navazujÌcÌch Ë·stech - individu·lnÌ pohovor uchazeËe s psychologem, vËetnÏ provedenÌ nezbytnÏ souvisejÌcÌch psychologick˝ch test˘ (prvnÌ Ë·st)
a individu·lnÌ pohovor v˝bÏrovÈ komise
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s uchazeËem (druh· Ë·st). V˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ
se z˙Ëastnilo 9 uchazeË˘. Nov˝ ¯editel odboru pro severomoravskou oblast, jenû byl
vybr·n na z·kladÏ v˝sledk˘ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ, byl do svÈ funkce jmenov·n s ˙ËinnostÌ od
1. prosince 2005 Opat¯enÌm Ë. 16/2005
p¯edsedy Rady »T⁄, o jmenov·nÌ vedoucÌho
zamÏstnance.
Opat¯enÌm Ë. 17/2005 p¯edsedy Rady
»T⁄, o organizaËnÌch zmÏn·ch, o odvol·nÌ
a jmenov·nÌ vedoucÌch zamÏstnanc˘ a o vyd·nÌ novÈ systemizace, doölo s ˙ËinnostÌ od
24. listopadu 2005 ke zruöenÌ oddÏlenÌ anal˝z trh˘ odboru ekonomickÈ regulace a ke z¯ÌzenÌ odboru anal˝z trh˘.
Opat¯enÌm Ë. 20/2005 p¯edsedy Rady
»T⁄, o zruöenÌ pracoviötÏ, o jmenov·nÌ
vedoucÌho zamÏstnance a o vyd·nÌ novÈ systemizace, bylo ke dni 31. prosince 2005 zruöeno pracoviötÏ Most odboru pro severoËeskou oblast.
V roce 2005 byl z·konem Ë. 626/2004
Sb., o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘ v n·vaznosti
na realizaci reformy ve¯ejn˝ch financÌ v oblasti odmÏÚov·nÌ, a na¯ÌzenÌm vl·dy Ë. 213/
2005 Sb., kter˝m se mÏnÌ na¯ÌzenÌ vl·dy
Ë. 330/2003 Sb., o platov˝ch pomÏrech
zamÏstnanc˘ ve ve¯ejn˝ch sluûb·ch a spr·vÏ,
ve znÏnÌ na¯ÌzenÌ vl·dy Ë. 637/2004 Sb.,
a na¯ÌzenÌ vl·dy Ë. 469/2002 Sb., kter˝m se
stanovÌ katalog pracÌ a kvalifikaËnÌ p¯edpoklady a kter˝m se mÏnÌ na¯ÌzenÌ vl·dy o platov˝ch pomÏrech zamÏstnanc˘ ve ve¯ejn˝ch
sluûb·ch a spr·vÏ, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, zruöen dalöÌ plat.
P¯i porovn·nÌ limitu prost¯edk˘ na platy za
rok 2005 (skuteËnost 132 437 tis. KË) se
skuteËnostÌ roku 2004 (130 438 tis. KË)
doölo k n·r˘stu o 1 999 tis. KË. P¯ev·ûn· Ë·st
tÈto sumy byla Ëerp·na 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 mimo¯·dn˝ch pracovnÌch ˙kol˘,
kterÈ byly splnÏny v roce 2005.
RozpoËet na rok 2005 zabezpeËil r˘st
pr˘mÏrnÈho platu pouze na z·kladÏ legislativnÌch ˙prav. Pr˘mÏrn˝ plat zamÏstnanc˘
»T⁄ v roce 2005 (23 940 KË) se zv˝öil
v porovn·nÌ s rokem 2004 (23 127 KË)
o 813 KË.
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OstatnÌ platby za provedenou pr·ci
RozpoËet ostatnÌch plateb za provedenou
pr·ci za rok 2005 Ëinil 931 tis. KË. Z d˘vodu
v˝platy odstupnÈho pÏti zamÏstnanc˘m p¯i
rozv·z·nÌ pracovnÌho pomÏru z organizaËnÌch
d˘vod˘ v Ë·stce 219 tis. KË z ostatnÌch plateb
za provedenou pr·ci, se kterou nebylo p¯i stanovov·nÌ objemu tohoto ukazatele pro rok
2005 uvaûov·no, vyvstala pot¯eba posÌlenÌ
tohoto ukazatele o 125 tis. KË. Zv˝öenÌ ostatnÌch plateb za provedenou pr·ci bylo navrûeno pokr˝t ˙sporou z bÏûn˝ch v˝daj˘ bez
dopadu na celkov˝ objem v˝daj˘ kapitoly
»T⁄. TÈto û·dosti bylo vyhovÏno rozpoËtov˝m opat¯enÌm MF Ëj. 19/101 318/2005193 ze dne 27. ¯Ìjna 2005.
Z rozpoËtu ostatnÌch plateb za provedenou pr·ci byly d·le 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⁄ (do
30. dubna 2005), zvl·ötnÌ komise p¯edsedy
Rady »T⁄, zvl·ötnÌ komise Rady »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 5 zamÏstnanc˘m »T⁄ ve v˝öi 219 tis. KË.

pokladnÌ spr·va, poloûka Prost¯edky na platy
vË. p¯ÌsluöenstvÌ, p¯evedena do kapitoly 328
ó »T⁄ Ë·stka 2 503 tis. KË na platy Ëlen˘
Rady »T⁄ s ˙ËinnostÌ od 1. kvÏtna 2005.
Z·konem Ë. 361/2005 Sb., kter˝m se mÏnÌ
z·kon Ë. 143/2001 Sb., o ochranÏ hospod·¯skÈ soutÏûe a o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘
(z·kon o ochranÏ hospod·¯skÈ soutÏûe), ve
znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, a nÏkterÈ dalöÌ
z·kony, doölo s ˙ËinnostÌ od 1. ¯Ìjna 2005
ke zv˝öenÌ koeficient˘ stanoven˝ch pro
v˝poËet platu Ëlen˘ Rady »T⁄. Na z·kladÏ
tÈto zmÏny byl rozpoËtov˝m opat¯enÌm MF
Ëj. 19/101 318/2005-193 ze dne 27. ¯Ìjna
2005 nav˝öen rozpoËet ostatnÌch plateb za
provedenou pr·ci o 63 tis. KË s ˙ËinnostÌ od
1. ¯Ìjna 2005.
VzdÏl·v·nÌ zamÏstnanc˘
VzdÏl·v·nÌ zamÏstnanc˘ »T⁄ bylo v roce
2005 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 »T⁄ Ë. 15/2005, kter˝m se stanovÌ 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 2005.

Rada »T⁄
S ˙ËinnostÌ od 1. kvÏtna 2005 v souladu
se z·konem o elektronick˝ch komunikacÌch
doölo ke zmÏnÏ v organizaci »T⁄. Dle ß 107
z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch je
v Ëele »T⁄ pÏtiËlenn· Rada »T⁄. Jeden
z Ëlen˘ Rady »T⁄ je p¯edsedou Rady »T⁄.
UsnesenÌm vl·dy »R Ë. 450 ze dne 13. dubna
2005 byli jmenov·ni 3 ËlenovÈ Rady »T⁄.
UsnesenÌm vl·dy »R Ë. 481 ze dne 20. dubna
2005 byl jmenov·n p¯edseda Rady »T⁄. »lenovÈ Rady »T⁄ nespadajÌ do limitu poËtu systemizovan˝ch mÌst »T⁄ a jsou placeni z limitu ostatnÌch plateb za provedenou pr·ci. »lenovÈ Rady »T⁄ jsou odmÏÚov·ni podle z·kona Ë. 236/1995 Sb., o platu a dalöÌch n·leûitostech spojen˝ch s v˝konem funkce p¯edstavitel˘ st·tnÌ moci a nÏkter˝ch st·tnÌch org·n˘
a soudc˘ a poslanc˘ EvropskÈho parlamentu,
ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘.
RozpoËtov˝m opat¯enÌm MF Ëj. 14/51
002/2005-141 ze dne 27. kvÏtna 2005
byla z rozpoËtovÈ kapitoly 398 ó Vöeobecn·

VÏtöina vzdÏl·vacÌch akcÌ byla organizov·na pouze pro zamÏstnance »T⁄, coû umoûÚovalo zamÏ¯it jejich n·plÚ p¯esnÏ na jejich
pot¯eby a efektivnÏ vyuûÌt finanËnÌ prost¯edky
z rozpoËtu na vzdÏl·v·nÌ i cestovnÌ v˝daje.
V dalöÌch p¯Ìpadech byly vyuûÌv·ny nabÌdky
kurz˘ a semin·¯˘, kterÈ po¯·daly vytypovanÈ
vzdÏl·vacÌ agentury, vysokÈ ökoly a Institut
st·tnÌ spr·vy nebo byly sjedn·v·ny vzdÏl·vacÌ
akce na zak·zku, kterÈ byly realizov·ny podle
poûadavk˘ »T⁄.
VzdÏl·v·nÌ zamÏstnanc˘ bylo zamÏ¯eno
zejmÈna na elektronickÈ komunikace, pr·vo,
informaËnÌ technologie, cizÌ jazyky, evropskÈ
z·leûitosti, manaûerskÈ dovednosti a environment·lnÌ minimum.
ZamÏstnanci novÏ p¯ijatÌ do »T⁄ absolvovali vstupnÌ vzdÏl·v·nÌ, p¯i kterÈm se sezn·mili se z·kladnÌmi pr·vnÌmi p¯edpisy, internÌmi p¯edpisy, specifickou problematikou »T⁄,
fungov·nÌm systÈmu ve¯ejnÈ spr·vy, problematikou ve¯ejn˝ch financÌ, z·leûitostmi
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EvropskÈ unie, technikami efektivnÌ komunikace apod.
V souvislosti se z·konem o elektronick˝ch
komunikacÌch s ˙ËinnostÌ od 1. kvÏtna 2005
a z·konem Ë. 500/2004 Sb., spr·vnÌ ¯·d, ve
znÏnÌ z·kona Ë. 413/2005 Sb., s ˙ËinnostÌ od
1. ledna 2006 bylo v roce 2005 prioritou ve
vzdÏl·v·nÌ podrobnÏ sezn·mit zamÏstnance
s problematikou citovan˝ch z·kon˘.
VybranÌ zamÏstnanci s technick˝m vzdÏl·nÌm absolvovali kurzy zamÏ¯enÈ na techniku
elektronick˝ch komunikacÌ, kterÈ p¯ipravila
Fakulta elektrotechnick· »VUT v Praze
a Fakulta elektrotechniky a komunikaËnÌch
technologiÌ VUT v BrnÏ.
ZamÏstnanci z odboru informatiky absolvovali specializaËnÌ kurzy z oboru informaËnÌch technologiÌ. P¯ÌsluönÌ zamÏstnanci se
˙Ëastnili kurz˘ k program˘m pouûÌvan˝m
v »T⁄.
Na pracoviöti »T⁄ v Praze probÌhaly kurzy
anglickÈho jazyka. KromÏ toho dalöÌ zamÏstnanci (p¯edevöÌm z odbor˘ pro oblasti)
doch·zeli do kurz˘ cizÌch jazyk˘ v jazykov˝ch
ökol·ch.
VzdÏl·v·nÌ v z·leûitostech EvropskÈ unie
bylo realizov·no v souladu s usnesenÌm vl·dy
»R Ë. 965/2003. NovÌ zamÏstnanci absolvovali kurz Minimum o EU formou prezenËnÌho
studia nebo e-learningu. DalöÌ vzdÏl·v·nÌ
v evropsk˝ch z·leûitostech absolvovali vybranÌ
zamÏstnanci p¯edevöÌm v Institutu st·tnÌ spr·vy.
V souladu s usnesenÌm vl·dy »R
Ë. 991/2003 absolvovali zamÏstnanci e-learningov˝ kurz Environment·lnÌ minimum.
KromÏ v˝öe uveden˝ch aktivit byly zajiöùov·ny r˘znorodÈ vzdÏl·vacÌ akce v souladu se
vzdÏl·vacÌmi pot¯ebami zamÏstnanc˘.
K 31. prosinci 2005 Ëinily n·klady na ˙Ëtu
Sluûby ökolenÌ a vzdÏl·v·nÌ 3 615 tis. KË.
P¯ehled vybran˝ch vzdÏl·vacÌch akcÌ,
kterÈ absolvovali zamÏstnanci »T⁄
v roce 2005
ó Semin·¯ ke vstupnÌmu vzdÏl·v·nÌ ó
34 ˙ËastnÌk˘ (1 den);
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ó Univerz·lnÌ vzdÏl·vacÌ blok ke vstupnÌmu vzdÏl·v·nÌ ó 28 ˙ËastnÌk˘ (5 dn˘);
ó äkolenÌ Nov· pr·vnÌ ˙prava v oblasti
elektronick˝ch komunikacÌ ó 407 ˙ËastnÌk˘
(2 dny);
ó äkolenÌ Aplikace novÈ pr·vnÌ ˙pravy
spr·vnÌho ¯ÌzenÌ ó 367 ˙ËastnÌk˘ (1 den);
ó äkolenÌ Aplikace spr·vnÌho ¯·du v Ëinnosti »T⁄ ó 312 ˙ËastnÌk˘ (2 dny);
ó Semin·¯ SoudnÌ ¯·d spr·vnÌ a praxe Ëesk˝ch spr·vnÌch soud˘ ó 10 ˙ËastnÌk˘
(1 den);
ó Kurz Teleinformatika III. ó 40 ˙ËastnÌk˘
(5 dnÌ);
ó Kurz Nov· technika v telekomunikacÌch
VIII. ó 39 ˙ËastnÌk˘ (4 dny);
ó Konference Radiokomunikace 2005 ó
24 ˙ËastnÌk˘ (3 dny);
ó OdbornÈ ökolenÌ zamÏstnanc˘ odboru
spr·vy kmitoËtovÈho spektra ó 30 ˙ËastnÌk˘
(3 dny);
ó OdbornÈ ökolenÌ zamÏstnanc˘ oddÏlenÌ
monitorov·nÌ r·diovÈho spektra a oddÏlenÌ
technickÈ podpory odboru st·tnÌ kontroly
elektronick˝ch komunikacÌ ó 24 ˙ËastnÌk˘
(2 dny);
ó Kurz MS Office 2003 ó 72 ˙ËastnÌk˘
(2 dny);
ó äkolenÌ uûivatel˘ software MONITOR
plus ó 17 ˙ËastnÌku (6 dn˘);
ó äkolenÌ uûivatel˘ software ARGUS-IT ó
17 ˙ËastnÌk˘ (5 dn˘);
ó äkolenÌ k programu GINIS ó 34 ˙ËastnÌk˘ (5 dn˘);
ó JazykovÈ kurzy ó 76 ˙ËastnÌk˘ (2 ó 4
hodiny t˝dnÏ);
ó Kurz Minimum o EvropskÈ unii ó 53
˙ËastnÌk˘ (1 den);
ó Kurz Environment·lnÌ minimum ó 188
˙ËastnÌk˘ (1 den).
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PoËet zamÏstnanc˘, kte¯Ì se z˙Ëastnili r˘zn˝ch vzdÏl·vacÌch akcÌ

P¯ehled limitu regulace zamÏstnanosti je
uveden v p¯Ìloze ó Tabulka Ë. 20, 21 a 22.

Zpr·va o Ëinnosti za rok 2005

3.3

Informatika

Na ˙seku informatiky bylo prioritnÌm ˙kolem v roce 2005 zajistit realizaci poûadavk˘,
kterÈ vyplynuly ze z·kona o elektronick˝ch
komunikacÌch ve znÏnÌ z·kona Ë. 290/2005
Sb. a z·kona Ë. 361/2005 Sb., kde »T⁄
vyplynula povinnost zve¯ejÚovat daleko vÌce
informacÌ, souvisejÌcÌch s ËinnostÌ »T⁄ neû
doposud, nap¯. byla zve¯ejnÏna datab·ze
Evidence podnikatel˘ v elektronick˝ch komunikacÌch, d·le datab·ze P¯idÏlen˝ch r·diov˝ch
kmitoËt˘ podle vydan˝ch p¯ÌdÏl˘ a individu·lnÌch opr·vnÏnÌ atd. N·slednÏ byla realizov·na
dalöÌ neve¯ejn· datab·ze pro odbornÈ Ëinnosti jednotliv˝ch odbor˘. V souvislosti s tÌm byl
zakoupen i nov˝ redakËnÌ systÈm CMS
Publisher 2.5, kter˝ umoûÚuje jednoduööÌ
obsahovou spr·vu internetov˝ch aplikacÌ
a koncepËnÏ novou verzi Intranetu.
K obecnÈmu poûadavku neomezovat velikost poötovnÌch schr·nek uûivatel˘ byl po¯Ìzen nov˝ poötovnÌ server s poötovnÌm systÈmem Microsoft Exchange 2003, kter˝ tyto
poûadavky splÚuje a z·lohovacÌ systÈm
BrightStor ARCserve Backup fy CA, splÚujÌcÌ
vyööÌ poûadavky na z·lohu dat. Internetov·
br·na »T⁄ byla p¯evedena z jiû technicky
nedostaËujÌcÌho serveru na nov˝ Novell Open
Enterprise Server 6.5 s aktualizovanou verzÌ
rozhranÌ BorderManager 3.8 a doplnÏna
o modul umoûÚujÌcÌ p¯Ìstup do sÌtÏ »T⁄
vytvo¯enÌm bezpeËnÈ virtu·lnÌ priv·tnÌ sÌtÏ
(VPN) se öifrov·nÌm dat proch·zejÌcÌ prost¯edÌm sÌtÏ Internet. D·le vzhledem k znaËnÈmu
n·r˘stu podÌlu doruËovanÈ nevyû·danÈ poöty
byl zakoupen a p¯ed poötovnÌ server za¯azen
spamov˝ filtr firmy Barracuda, umoûÚujÌcÌ
odstranit z toku poötovnÌch zpr·v zpr·vy,
vykazujÌcÌ jednoznaËnÏ znaky neû·doucÌch
z·silek. PoötovnÌ tok na klientskÈ stanici byl
tÌmto opat¯enÌm zredukov·n zhruba o jednu
t¯etinu.
Pro vyuûÌv·nÌ jiû zavedenÈho systÈmu
spr·vy a obÏhu dokument˘ (GINIS) na pracoviöti Sokolovsk· bylo v pr˘bÏhu roku 2005
p¯ipraveno prost¯edÌ pro p¯ipojenÌ ostatnÌch
oblastnÌch pracoviöù, instalace aplikaËnÌho
serveru pro poskytov·nÌ sluûeb GINIS pro
vöechna dislokovan· pracoviötÏ, zajiötÏnÌ pracovnÌch stanic a ökolenÌ. V souladu s tÌm byly
na pracoviötÌch Tehov, Karlovice, Karlovy Vary,
Liberec, Chrudim, Jihlava, ZlÌn, Olomouc nainstalov·ny servery s poötovnÌmi a souborov˝mi
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sluûbami a systÈmem AM a DirXML a tÌm byly
tyto lokality jednotnÏ zaËlenÏny do IP VPN
»T⁄. Jejich pracovnÌci majÌ pomocÌ nainstalovan˝ch klient˘ Novell p¯Ìstup k datov˝m sluûb·m i v praûskÈ centr·le.
JednÌm z dalöÌch d˘leûit˝ch ˙kol˘, kter˝
vyplynul z novÈho z·kona o elektronick˝ch
komunikacÌch, bylo zajiötÏnÌ moûnosti zpracov·nÌ anal˝z relevantnÌch trh˘ v oblasti vöech
Ë·stÌ trhu elektronick˝ch komunikacÌ. Pro tuto
Ëinnost byl zajiötÏn modul·rnÌ systÈm pro
zpracov·nÌ a anal˝zu dat, kter˝ slouûÌ k vytv·¯enÌ tabulek, graf˘, vztahov˝ch graf˘, klasifikaËnÌch a rozhodovacÌch strom˘. D·le umoûÚuje data analyzovat, p¯eskupovat, modelovat
v˝voj a p¯edpovÌdat budoucÌ trendy.
V oblasti dalöÌho d˘leûitÈho IS »T⁄ byl
pro jednotn˝ modul·rnÌ systÈm spr·vy kmitoËtovÈho spektra (SPECTRA+) zakoupen
a testov·n SW modul Spectra Exchange.
Tento program podporuje v˝mÏnu technick˝ch dat mezi SPECTROU+ a ,,z·kaznÌkyî »T⁄
ve form·tu XML, neboù nÏkte¯Ì ûadatelÈ
o vyd·nÌ opr·vnÏnÌ o p¯idÏlenÌ r·diov˝ch kmitoËt˘ s velk˝mi objemy û·dostÌ, jsou schopni
dod·vat data sv˝ch û·dostÌ ve form·tu XML,
kter˝ je schopna SPECTRA+ naËÌst a Spectra
Exchange p¯i tom slouûÌ ke kontrole a prohlÌûenÌ tÏchto dat ve form·tu XML. Z·roveÚ byl
pro tento IS zhotoven pomocn˝ n·stroj pro
koordinaci individu·lnÌch opr·vnÏnÌ systÈm˘
Point-Multipoint, s moûnostÌ r˘zn˝ch grafick˝ch zpracov·nÌ.
V r·mci projektu ASMKS byla dopracov·na
Hrub· procesnÌ anal˝za a Koncepce IS a zah·jen proces zpracov·nÌ DetailnÌ anal˝zy
(P¯Ìr˘stek 1) pro vytvo¯enÌ prvnÌ Ë·sti aplikaËnÌ nadstavby modulu Pl·n monitorov·nÌ.
V souvislosti s tÌm byl zpracov·n Prov·dÏcÌ
projekt pro vytvo¯enÌ datovÈho centra a navazujÌcÌch subsystÈm˘ informaËnÌho systÈmu
ASMKS. Pro p¯ipravovanÈ propojenÌ sÌtÌ
ASMKS a »T⁄ s budovan˝m datov˝m centrem
byl p¯ipraven firewall splÚujÌcÌ vysokÈ n·roky
na bezpeËnost, vysokou datovou propustnost
a plnou Ëasovou dostupnost tÈto sluûby.
Pr˘bÏûnÏ probÌhala v roce 2005 i v˝mÏna
pracovnÌch stanic v celÈ sÌti »T⁄ s cÌlem sjednotit jejich operaËnÌ systÈm na Win2000
a MS Office 2003 s tÌm, ûe novÈ pracovnÌ stanice v centr·le jsou ve vÏtöÌch sÈriÌch instalov·ny pomoci ZEN instalaËnÌch obraz˘, pro
jejich ukl·d·nÌ a pro ukl·d·nÌ systÈmov˝ch
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obraz˘ server˘ byl vytvo¯en dostateËn˝ pracovnÌ prostor na HP storage serveru s p·skovou z·lohou dat Ultrium.
V souvislosti s budov·nÌm a rozvojem IS
»T⁄ byla v r·mci nov˝ch instalacÌ zaktualizov·na ,,ProvoznÌ bezpeËnostnÌ smÏrnice IS
»T⁄î v n·vaznosti na ,,BezpeËnostnÌ politiku

IS »T⁄î a provedeny bezpeËnostnÌ ,,skenyî
provozu celÈ IP VPN »T⁄ a jejich vyhodnocenÌ s tÌm, ûe musÌ b˝t i nad·le zajiötÏna bezpeËnost provozu a ochrana dat vöech informaËnÌch systÈm˘ »T⁄.
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3.4

»innost internÌho auditu

V roce 2005 bylo realizov·no, podle pl·nu
schv·lenÈho p¯edsedou Rady »T⁄, celkem
5 nov˝ch audit˘ a 1 n·sledn˝ audit. P¯i jejich
realizaci byl kladen d˘raz na kontrolu a dodrûov·nÌ vnit¯nÌch norem »T⁄ a z·roveÚ na
jejich soulad s pr·vnÌmi p¯edpisy (z·kony,
prov·dÏcÌmi vyhl·ökami, na¯ÌzenÌmi vl·dy
apod.).
Jednalo se o n·sledujÌcÌ audity:
ó Kontrola projektu GASFSM ó audit SPO;
ó Audit procesu tvorby a Ëerp·nÌ FKSP;
ó Dodrûov·nÌ z·kona Ë. 71/1967 Sb.,
o spr·vnÌm ¯ÌzenÌ, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘;
ó Audit p¯Ìpravy, implementace a vyuûÌv·nÌ SW GINIS pro spisovou sluûbu;
ó Audit procesu p¯ijÌm·nÌ nov˝ch
zamÏstnanc˘, prov·dÏnÌ konkurznÌch a v˝bÏrov˝ch ¯ÌzenÌ p¯i obsazov·nÌ vedoucÌch funkcÌ
v »T⁄.
Z·vÏreËnÈ zpr·vy z 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 n·slednÈ realizaci opat¯enÌ.
V nÏkter˝ch p¯Ìpadech, kdy se nap¯. jednalo
o aplikaci z·kona o finanËnÌ kontrole ve ve¯ejnÈ spr·vÏ audito¯i n·slednÏ spolupracovali
formou konzultacÌ.

55

N·sledn˝ audit se zab˝val kontrolou plnÏnÌ ˙kol˘ vznikl˝ch na z·kladÏ doporuËenÌ
z auditu realizovanÈho v roce 2004.
Podle ß 30 z·kona o finanËnÌ kontrole byl
koncem roku 2005 zpracov·n ,,St¯ednÏdob˝
pl·n Ëinnosti internÌho auditu na obdobÌ
2006 ó 2010î a konkretizov·n v ,,Pl·nu Ëinnosti internÌho auditu na rok 2006î.
ZamÏstnanci SamostatnÈho oddÏlenÌ
internÌho auditu se v roce 2005 z˙ËastÚovali
pravideln˝ch ËtvrtletnÌch pracovnÌch setk·nÌ
vedoucÌch zamÏstnanc˘ ˙tvar˘ internÌho
auditu a ve¯ejnopr·vnÌch kontrol po¯·dan˝ch
Centr·lnÌ harmonizaËnÌ jednotkou MF »R.
Na z·kladÏ ß 32 a 33 vyhl·öky Ë. 416/
2004 Sb., kterou se prov·dÌ z·kon o finanËnÌ
kontrole byla zpracov·na RoËnÌ zpr·va
o v˝sledcÌch finanËnÌch kontrol za uplynul˝
rok a v poûadovanÈm termÌnu byla prost¯ednictvÌm informaËnÌho systÈmu finanËnÌch
kontrol ve ve¯ejnÈ spr·vÏ (Modul roËnÌch
zpr·v) p¯edloûena MF.
V pr˘bÏhu roku se zamÏstnanci SamostatnÈho oddÏlenÌ internÌho auditu z˙ËastÚovali ökolenÌ a semin·¯˘ po¯·dan˝ch »esk˝m
institutem internÌch auditor˘.
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P¯Ìlohy
ke Zpr·vÏ o Ëinnosti »eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu
za rok 2005
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Dokument

,,V ˝ r o Ë n Ì z p r · v a
»eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu
za rok 2005 o poskytov·nÌ informacÌ
podle z·kona Ë. 106/1999 Sb.,
o svobodnÈm p¯Ìstupu k informacÌm

V˝roËnÌ zpr·va »eskÈho telekomunikaËnÌho ˙¯adu za rok 2005 o poskytov·nÌ informacÌ podle z·kona Ë. 106/1999 Sb., o svobodnÈm p¯Ìstupu k informacÌm (dokument)
,,»esk˝ telekomunikaËnÌ ˙¯ad (d·le jen
,,⁄¯adî) zve¯ejÚuje tuto V˝roËnÌ zpr·vu
o poskytov·nÌ informacÌ v roce 2005, 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).
V souvislosti s nabytÌm ˙Ëinnosti z·kona
Ë. 127/2005 Sb., o elektronick˝ch komunikacÌch a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejÌcÌch z·kon˘ (z·kon o elektronick˝ch komunikacÌch), ve
znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, ke dni 1. kvÏtna
2005, je ⁄¯ad podle ß 3 z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch ˙st¯ednÌm spr·vnÌm ˙¯adem pro v˝kon st·tnÌ spr·vy ve vÏcech stanoven˝ch tÌmto z·konem, vËetnÏ regulace trhu
a stanovov·nÌ podmÌnek pro podnik·nÌ
v oblasti elektronick˝ch komunikacÌ a poötovnÌch sluûeb. V r·mci z·konem stanovenÈ
p˘sobnosti tedy jako org·n st·tnÌ spr·vy
vykon·v· dozor nad dodrûov·nÌm z·kona
v oblasti elektronick˝ch komunikacÌ a poötovnÌch sluûeb.
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
jak na internetovÈ str·nce ⁄¯adu www.ctu.cz,
jejÌû souË·stÌ je elektronick· ˙¯ednÌ deska, tak
i na ˙¯ednÌ desce umÌstÏnÈ v informaËnÌ
tabuli ve vstupnÌ hale sÌdla ⁄¯adu, a zve¯ejnÏny v publikaci ,,»esk˝ telekomunikaËnÌ ˙¯ad/
vyd·vanÈ ⁄¯adem, naposledy v listopadu
2005.

a) PoËet podan˝ch û·dostÌ o informace
ó v roce 2005 bylo na ⁄¯ad pod·no
a evidov·no 69 pÌsemn˝ch (p¯ÌpadnÏ elektronicky podan˝ch) û·dostÌ o informace, kterÈ se
t˝kaly p¯edevöÌm oboru elektronick˝ch komunikacÌ, a v jejich r·mci Ë·steËnÏ i oblasti radiokomunikacÌ, a to v souvislosti s v˝kladem
jednotliv˝ch ustanovenÌ z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch. V jednom p¯ÌpadÏ bylo
p¯edmÏtem û·dosti poskytnutÌ informacÌ
o platovÈm ohodnocenÌ vedoucÌch zamÏstnanc˘ ˙¯adu. Pokud jde o oblast regulace
poötovnÌch sluûeb, ⁄¯ad neevidoval a nevy¯izoval û·dnÈ pod·nÌ ohlednÏ poskytnutÌ informacÌ tohoto druhu;
ó dotazy ohlednÏ radiokomunikacÌ smÏ¯ovaly ke sdÏlenÌ zp˘sobu koordinace kmitoËtu 105.5 MHz na stanoviöti Brno ó H·dy, p¯idÏlenÌ kmitoËt˘ konkrÈtnÌm uûivatel˘m v kmitoËtovÈm p·smu 410 ó 415 MHz a 420 ó
425 MHz, postupu k odstranÏnÌ nejasnostÌ ve
zp˘sobu hodnocenÌ stupnÏ odbornÈ zp˘sobilosti k amatÈrskÈ radiokomunikaËnÌ sluûbÏ
a prodluûov·nÌ platnosti p¯Ìsluön˝ch povolenÌ,
k nimû doölo v n·vaznosti na ˙Ëinnost z·kona
o elektronick˝ch komunikacÌ;
ó d·le ⁄¯ad vy¯izoval dotazy zamÏ¯enÈ
na pr·vnÌ reûim p¯echodu individu·lnÌch
opr·vnÏnÌ k vyuûÌv·nÌ r·diov˝ch kmitoËt˘
a opr·vnÏnÌ k vyuûÌv·nÌ ËÌsel a p¯evodu p¯ÌdÏlu r·diov˝ch kmitoËt˘, a to ve vztahu k pr·vnÌmu n·stupci p¯i z·niku pr·vnickÈ osoby,
kter· byla drûitelem tÏchto opr·vnÏnÌ;
ó obsahem dalöÌ skupiny dotaz˘ oboru
elektronick˝ch komunikacÌ byly poûadavky
k zÌsk·nÌ informacÌ ohlednÏ pr·vnÌho reûimu
oznamov·nÌ v˝konu komunikaËnÌch ËinnostÌ
v souvislosti s podnik·nÌm v elektronick˝ch
komunikacÌch, harmonogramu a ËlenÏnÌ vyd·v·nÌ vöeobecn˝ch opr·vnÏnÌ nahrazujÌcÌch
gener·lnÌ licence pode z·kona Ë. 151/2000
Sb., o telekomunikacÌch a o zmÏnÏ dalöÌch
z·kon˘, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, stano-
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venÌ technick˝ch a organizaËnÌch podmÌnek
pro realizaci p¯enositelnosti telefonnÌch ËÌsel
a z·sad pro ˙Ëtov·nÌ ceny mezi podnikateli
v souvislosti s p¯enositelnostÌ ËÌsel, poskytov·nÌ sluûby pravidelnÈho vyd·v·nÌ telefonnÌch
seznam˘, informaËnÌ sluûby o telefonnÌch ËÌslech a sluûby ve¯ejn˝ch telefonnÌch automat˘
v r·mci poskytov·nÌ univerz·lnÌ sluûby, moûn˝ch zp˘sob˘ ˙Ëtov·nÌ telefonnÌch sluûeb
jejich poskytovatelem a problematiky platnosti vÏcn˝ch b¯emen vznikl˝ch ex lege dle p¯Ìsluön˝ch ustanovenÌ z·kona Ë. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacÌch, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch
p¯edpis˘, ve vztahu k obdobn˝m ustanovenÌm z·kona Ë. 151/2000 Sb., o telekomunikacÌch a o zmÏnÏ dalöÌch z·kon˘, ve znÏnÌ
pozdÏjöÌch p¯edpis˘, a z·kona Ë. 127/2005
Sb., o elektronick˝ch komunikacÌch a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejÌcÌch z·kon˘ (z·kon
o elektronick˝ch komunikacÌch), ve znÏnÌ
pozdÏjöÌch p¯edpis˘;
ó p¯edmÏtem poskytovan˝ch informacÌ
bylo d·le takÈ urËenÌ podmÌnek, za jak˝ch je
prov·dÏno monitorov·nÌ r·diovÈho spektra
a z·znamu p¯en·öen˝ch zpr·v, vËetnÏ stanovenÌ skuteËnostÌ, kdy se povÏ¯enÈ osoby
mohou seznamovat s obsahem p¯en·öen˝ch
zpr·v, objasnÏnÌ postupu ˙ËastnÌka v p¯ÌpadÏ
nesouhlasu s vy˙Ëtov·nÌm za poskytnutÈ
sluûby elektronick˝ch komunikacÌ, vËetnÏ
opr·vnÏnÌ podat u ⁄¯adu n·vrh na zah·jenÌ
¯ÌzenÌ o n·mitce proti vy¯ÌzenÌ reklamace
a pouËenÌ o povinnosti uhradit spr·vnÌ poplatek za uveden˝ n·vrh, problematiky poskytov·nÌ sluûby vysokorychlostnÌho p¯ipojenÌ
k Internetu ADSL, jak˝m zp˘sobem se br·nit
proti nevyû·dan˝m e-mail˘m a reklamÏ, vËetnÏ problematiky ˙hrady n·klad˘ p¯i zajiötÏnÌ
sluûby identifikace ˙ËastnickÈho ËÌsla, z kterÈho byla uskuteËnÏna zlomysln· nebo obtÏûujÌcÌ vol·nÌ, apod.
b) PoËet podan˝ch odvol·nÌ proti rozhodnutÌ
V roce 2005 bylo pod·no 1 odvol·nÌ proti
rozhodnutÌ o odmÌtnutÌ û·dosti o informace.
c) Opis podstatn˝ch Ë·stÌ kaûdÈho rozsudku
soudu
V roce 2005 soud nerozhodl û·dn˝ p¯Ìpad
nevyhovÏnÌ û·dosti o informace.

d) V˝sledky ¯ÌzenÌ o sankcÌch za nedodrûenÌ
z·kona
V roce 2005 ⁄¯ad neuplatnil û·dnÈ
sankce, protoûe nedoölo k poruöenÌ postup˘,
stanoven˝ch z·konem.
e) DalöÌ informace
V roce 2005 ⁄¯ad vybral a odvedl do st·tnÌho rozpoËtu celkem KË 16 738,-. 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, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘.
PÌsemnÈ û·dosti o informace zahrnutÈ do
evidence roku 2005 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. T¯em 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 informacÌm, ve znÏnÌ
pozdÏjöÌch p¯edpis˘, vyhovÏno a v jednom
p¯ÌpadÏ bylo ûadatelem pod·no odvol·nÌ
proti rozhodnutÌ o neposkytnutÌ informace.
P¯ehled vy¯Ìzen˝ch pÌsemn˝ch û·dostÌ
o pod·nÌ informacÌ za rok 2005 v porovn·nÌ
s p¯edchozÌmi obdobÌmi od roku 2000 je
uveden v tabulce a n·sledujÌcÌm grafu:
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Poskytov·nÌ informací
infromacÌ podle z·kona
Sb.,
Poskytování
zákonaË.è.106/1999
106/1999 Sb.,
svobodnÈmpø
p¯Ìstupu
informacÌm za
za rok
rok 2005
oosvobodném
ístupu kk informacím
2005
69

70
60
50

2001
2002

40

2003

30
30
20
10
0

2004
2005
13 12
6

3 2
0 2 3

3 2 0 2
1

PoËet rozhodnutí
rozhodnutÌo Poèet
PoËet
PoËet podaných
podan˝ch
Poèetpodan˝ch
podaných Poèet
o
nepod·nÌ
û·dostÌ
odvol·nÌ
proti
odvolání proti
nepodání
žádostí o
informace
o poskytnutÌ
rozhodnutÌ
rozhodnutí
informace
poskytnutí
informace
informace

Pozn·mka:
Tato v˝roËnÌ zpr·va byla zve¯ejnÏna dne 1. b¯ezna
2006 zp˘sobem umoûÚujÌcÌm d·lkov˝ p¯Ìstup, tj. na
internetovÈ str·nce ⁄¯adu (www.ctu.cz).

Tabulka:
Poskytov·nÌ informacÌ podle z·kona Ë. 106/1999
Sb., o svobodnÈm p¯Ìstupu k informacÌm, ve znÏnÌ
pozdÏjöÌch p¯edpis˘, za rok 2005

2001

2002

2003

2004

2005

30

13

6

12

69

2. PoËet rozhodnutÌ o nepod·nÌ informace

3

2

0

2

3

3. PoËet podan˝ch odvol·nÌ proti rozhodnutÌ

3

2

0

2

1

1. PoËet û·dostÌ o poskytnutÌ informace

.î.
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2)

5)

Referenční nabídka propojení ,
referenční nabídka zpřístupnění4)

Celkem

Ostatní 7)

Předmět

7)

2)

1)

35

4

2

3

0

2

24

4

2

1

1

1

5

10

2

0

1

1

2

4

Počet
zastavených
správ. řízení

Počet
vydaných
rozhodnutí

0

4

3

2

0

1

30

8

2

1

1

0

0

4

Počet SŘ
přech. do
dalšího obd.

Tabulka č. 1

5

1

0

5

5

6

0

0

Počet řeš.
Počet řeš.
Počet řeš.
Počet vydaných cenových
cenových
cenových
cenových
rozhodnutí /
rozhodnutí /
rozhodnutí /
rozhodnutí /
dodatků
dodatků z
dodatků v běž.
dodatků
přech. do
předch. období
roce
dalšího obd.

14

Počet
zahájených
správ. řízení

§ 40 odst. 2, 5 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (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,
8)
§ 38 odst. 2 a § 40 odst. 3 TZ, § 78 odst. 5 TZ

7. Spory v oblasti cen za propojení8)

6.

Spory vzniklé po uzavření smlouvy o propojení sítí nebo
5.
o přístupu k sítím 6)

4. Změny smlouvy o zpřístupnění

3.

3)

2. Změny smlouvy o propojení sítí nebo o přístupu k sítím

1. Propojení sítí nebo přístup k sítím 1)

Počet správ.
řízení z předch.
obd.

Rozhodování v oblasti propojování veřejných telekomunikačních sítí,
přístupu k sítím a zpřístupnění účastnických vedení
podle zákona č. 151/2000 Sb. v roce 2005

Předmět

Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad

Tabulka č. 2a

Přehled vydaných licencí a rozhodnutí o přidělení čísel
v období od 1. 1. - 30. 4. 2005

Telekomunikační licence
Počet rozhodnutí *)
o udělení
o odnětí
telekomunikační licence

Telekomunikační
činnost
1. Poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím
veřejné pevné telekomunikační sítě

2

0

2. Poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím
veřejné mobilní telekomunikační sítě

1

0

Zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě s
3. výjimkou telekom. sítí určených výhradně k jednosměr.
šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení

4

0

7

0

Celkem

Přidělování čísel
Přidělení čísel

*)

Počet rozhodnutí *)
o přidělení o odnětí
o změně
čísel
81
9
25

Vykazuje se počet rozhodnutí, která nabyla právní moci.

Český telekomunikační úřad

Tabulka č. 2b

Oznámení podnikání
v období od 1. 5. do 31. 12. 2005

Počet vydaných osvědčení o oznámení podnikání
Počet změn osvědčení o oznámení podnikání

Přehled oznámených komunikačních činností

809
18

Počet
evidovaných
činností

1. Zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků
a) Veřejná pevná síť elektronických komunikací

314

b) Veřejná mobilní síť elektronických komunikací

35

c) Veřejná pevná telefonní síť

51

d) Veřejná mobilní telefonní síť

11

e) Veřejná síť pro přenos R a TV vysílání

90

2. Poskytování služeb elektronických komunikací
a) Veřejně dostupná telefonní služba

110

b) Ostatní hlasové služby

483

c) Služby přenosu dat

516

d) Služby přístupu k síti Internet

716

e) Pronájem okruhů

230

f) Šíření rozhlasového a televizního signálu

85

0
0
0
0

k poskytování přídavných telekomunikačních služeb založených na přenosu dat

k poskytování telekomunikačních služeb přenosu dat

k poskytování telekomunikačních služeb
a) zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě INTERNET
b) hlasové komunikace prostřednictvím sítě INTERNET

k poskytování telekomunikační služby pronájmu telekomunikačních okruhů

k poskytování telekom. služeb přenosu dat a dalších informací prostřednictvím
veřejných a neveřejných, pevných a mobilních vysílacích rádiových sítí

k poskytování veřejné telekomunikační služby veřejného pagingu

k poskytování telekomunikační služby šíření rozhlasového a televizního signálu
prostřednictvím zemských vysílačů

k poskytování telekom. služeb přenosu dat a dalších informací prostřednictvím
družicového spojení

k poskytování telekom. služeb přenosu rozhlasových a televizních signálů
prostřednictvím družicového spojení

GL-26/S/2000

GL-27/S/2000

GL-28/S/2000

GL-29/S/2000

GL-31/S/2001

GL-32/S/2001

GL-33/S/2001

GL-34/S/2001

GL-35/S/2001

240

2

11

161

34

7

21

k poskytování přídavných a dalších telekomunikačních služeb založených na
přenosu hlasu

GL-25/S/2000

4

ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně
k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení

Celkem

Tabulka č. 3a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Počet osvědčení o registraci
vydaných
zrušených

GL-24/T/2000

Číslo a název generální licence

Přehled o počtu osvědčení o registraci podle generálních licencí
v období od 1. 1. - 30. 4. 2005

Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad

Tabulka č. 3b

Přehled vydaných oprávnění k využívání čísel
v období od 1. 5. do 31. 12. 2005

1)

Počet rozhodnutí
Oprávnění
k využívání
čísel

o vydání

oprávnění k využívání čísel
216

1)

o odnětí

o prodloužení
o změně
doby
platnosti

46

758

Vykazuje se počet rozhodnutí, která nabyla právní moci.

74

0

Celkem

§ 128 zákona č. 127/2005 Sb.

0

d) ostatní

Činnost vykonávaná podle zákona č. 127/2005 Sb. od 1.5.2005.

0

c) o finanční plnění

2)

0

b) o ceně

44

5

17

8

14

Počet nových
sporů

1)

0

a) o propojení (podle § 80 odst. 4)

Předmět sporu

Počet sporů
přecházejících z
předch. období

Počet
odmítnutých
2)
sporů

v období od 1. 5. do 31. 12. 2005

8

1

1

6

0

Tabulka č. 4

19

2

9

2

6

17

2

7

0

8

Počet
Počet sporů
rozhodnutých přecházejících do
sporů
dalšího obd.

Rozhodování sporů mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti1)

Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad

Tabulka č. 5a

Přehled o počtech povolení
k provozování vysílacích rádiových zařízení
v období od 1. 1. - 30. 4. 2005
Počet rozhodnutí4)
o udělení
o odnětí
povolení

Druh povolení
1. Pevná služba
celkem

1872
1850
22

374
360
14

celkem

845
740
90
5
10

0
0
0
0
0

11
4
7

0
0
0

152
131
21

93
86
7

22

11

668
573
95

47
23
24

290
110
177
3

271
170
100
1

49
25
13
11

0
0
0
0

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

3.

4.

5.
6.

7.

8.

z toho jednotlivci
klubové stanice
cizinci 1)
převaděče a paketové uzly
Družicová služba
celkem
z toho VSAT
SNG
Letecká služba
celkem
2)
letadlové
stanice
z toho
letecké stanice 3)
Námořní služba
celkem
Rozhlasová služba
celkem
z toho televizní zařízení
rozhlasová zařízení
Pozemní pohyblivá služba
celkem
z toho radiotelefonní sítě
datové a telemetrické sítě
paging
Krátkodobá povolení
celkem
z toho pevná služba
pozemní pohyblivá služba
rozhlasová služba
1)
2)
3)
4)

Cizí státní příslušníci oprávnění vysílat na území ČR pod volací značkou ČR.
Stanice umístěné na palubách letadel.
Stanice umístěné na zemi.
Vykazuje se počet rozhodnutí, která nabyla právní moci.

Vysvětlivky zkratek:
VSAT
- very small aperture terminal (terminál velmi malého rozsahu)
SNG
- satellite news gathering (reportážní zařízení přes družice)

Český telekomunikační úřad

Graf k tabulce č. 5a

Počet vydaných individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
2003
2004
Pevná služba
2802
4766
Amatérská služba
794
881
Družicová služba
55
72
Letecká služba
432
642
Námořní služba
243
89
Rozhlasová služba
279
387
Pozemní pohyblivá služba
2291
652
Krátkodobá povolení
131
196

2005
5374
2064
47
304
80
730
724
179

Počet vydaných individuálních oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů
6000

5000

počet povolení

4000

3000

2000

1000

0
Pevná služba

Amatérská
služba

Družicová
služba

2003

Letecká
služba

2004

Námořní
služba

2005

Rozhlasová
služba

Pozemní
pohyblivá
služba

Krátkodobá
povolení

Český telekomunikační úřad

Tabulka č. 5b

Přehled o počtech vydaných individuálních oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů
v období od 1. 5. do 31. 12. 2005
Druh oprávnění

Počet rozhodnutí 1)
o udělení
o odnětí
oprávnění

1. Pevná služba
celkem

3503
3316
187

664
645
19

celkem
jednotlivci
klubové stanice
cizinci2)
převaděče a paketové uzly
Družicová služba
celkem
z toho VSAT
SNG
Letecká služba
celkem
3)
z toho letadlové stanice
letecké stanice 4)
Námořní služba
celkem
Rozhlasová služba
celkem
z toho televizní vysílače
rozhlasové vysílače
Pozemní pohyblivá služba
celkem
z toho radiotelefonní sítě
datové a telemetrické sítě
paging
Krátkodobá oprávnění
celkem
z toho pevná služba
pozemní pohyblivá služba
rozhlasová služba

1221
1184
25
11
1

0
0
0
0
0

36
5
31

7
7
0

152
147
5

57
56
1

58

20

62
10
52

27
12
15

434
342
83
9

393
265
124
4

130
76
48
6

0
0
0
0

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

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Od 1. 5. do 30. 6.2005 bylo dále vydáno 23 698 rozhodnutí ve věci změny
poplatkové části oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů podle § 136 odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb.
1)
2)
3)

4)

Vykazuje se počet rozhodnutí, která nabyla právní moci.
Cizí státní příslušníci oprávnění vysílat na území ČR pod volací značkou ČR.
Pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby, jiná než stanice záchranného
prostředku, umístěná na palubě letadla.
Pozemní stanice letecké pohyblivé služby.

Vysvětlivky zkratek:
VSAT
- very small aperture terminal (terminál velmi malého rozsahu)
SNG
- satellite news gathering (reportážní zařízení přes družice)

Zaměření kontroly

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uložené pokuty

82

2

0

13

1

0

24

36

0

0

0

3

2

1

2 061 650

48 000

0

78 000

18 750

0

91 500

484 400

0

0

0

1 250 000

41 000

50 000

počet výše v Kč

3)

13

0

0

4

0

0

1

6

0

1

1

0

0

0

Počet SŘ
přech. do
dalšího
období

Uvedou se případy ukončení správního řízení bez rozhodnutí, tj. případy úmrtí účastníka, zániku firmy, přerušení řízení ze zákona (konkurz), nepříslušnosti apod.

o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola je ukončena uplynutím lhůty stanovené pro podání námitek vůči protokolu, resp. ukončením řízení o námitkách podle zákona č. 552/1991 Sb.,

88

3

0

13

1

0

25

38

0

0

2

3

2

1

Počet
vyd. Ostatní3)
rozh.1)

Vykazuje se počet vydaných rozhodnutí v 1. stupni správního řízení (bez ohledu na právní moc).

74

0

0

11

1

0

21

38

0

0

3

0

0

0

Počet
zaháj.
SŘ

2)

27

3

0

6

0

0

5

6

0

1

0

3

2

1

Poč. SŘ
z předch.
období

Tabulka č. 6a

1)

655

165

7. Ostatní

Celkem

188

6. Ohledání v rámci námitek proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za
telekomunikační služby

15

2

4. Dodržování podmínek připojení koncových telekomunikačních zařízení k veřejné
telekomunikační síti

5. Neoprávněný výkon telekomunikační činnosti (vykonávání telekom. činnosti
bez telekomunikační licence, povolení, oprávnění nebo osvědčení o registraci

15

3. Dodržování podmínek pro vystavování a uvádění koncových telekomunikačních
zařízení a rádiových zařízení na trh

140

d) gen. licence k provozování vysílacích rádiových zařízení

e) povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení

13

0

c) gen. licence ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí
určených výhradně k jednosměrnému šíření TV nebo R signálů po vedení

b) gen. licence k poskytování telekomunikační služby
pronájmu telekomunikačních okruhů

12

2

c) k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné mobilní sítě

2. Dodržování podmínek
a) gen. licence nebo oprávnění k poskytování telekomunikačních služeb

30

b) k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné sítě

0

Počet
ukonč.
kontrol2)

Přehled kontrolní činnosti při výkonu
státní inspekce telekomunikací
v období od 1. 1. - 30. 4. 2005

1. Dodržování podmínek telekomunikační licence (pověření)
a) ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě

Český telekomunikační úřad

4)

3)

2)

1)

1805

908

0

9

49

72

21

5

0

2

0

5

3

563

163

16

0

9

1

44

28

0
7
58

Počet
zaháj.
SŘ

149

14

0

8

1

30

30

0
6
60

Počet
vyd.
rozh.1)

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

Ostatní3)

139

11

0

8

1

28

30

0
3
58

5 801 550

2 624 000

0

1 691 000

5 000

262 750

158 000

0
135 000
925 800

35

7

0

3

0

19

1

0
1
4

Počet SŘ
přech. do
Uložené pokuty
dalšího
období
počet výše v Kč

Tabulka č. 6b

Činnost vykonávaná podle § 113 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb.

Vykazuje se počet vydaných rozhodnutí v 1. stupni správního řízení (bez ohledu na právní moc).
Kontrola je ukončena uplynutím lhůty stanovené pro podání námitek vůči protokolu, resp. ukončením řízení o námitkách podle zákona č. 552/1991 Sb.,
o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Uvádějí se případy ukončení správního řízení bez rozhodnutí, tj. případy úmrtí účastníka, zániku firmy, přerušení řízení ze zákona (konkurz), nepříslušnosti apod.

Celkem

7. Ostatní

6. Ceny v oblasti elektronických komunikací4)

5. Výkon komunikační činnosti bez oprávnění

4. Dodržování stanovených podmínek pro provozování přístrojů

3. Využívání rádiových kmitočtů a čísel bez oprávnění

0
0
6

Poč. SŘ
z předch.
období

25
13
166

Počet
ukonč.
kontrol2)

Přehled kontrolní činnosti při výkonu
státní kontroly elektronických komunikací
v období od 1. 5. do 31. 12. 2005

1. Dodržování podmínek všeobecných oprávnění
a) k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků
b) k poskytování služeb elektronických komunikací
c) k provozování vysílacích rádiových zařízen
2. Dodržování podmínek individuálního oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů a čísel

Zaměření kontroly

Český telekomunikační úřad

4

0

8 250 000

840 000

0

596 400

0

2 061 650

výše v Kč

77

9

2

0

53

0

13

Počet SŘ
přech. do
dalšího
období

Tabulka č. 7a

226 11 748 050

2

7

0

136

0

81

počet

Uložené pokuty

Uvádějí se případy ukončení správního řízení bez rozhodnutí, tj. případy úmrtí účastníka, zániku firmy, přerušení řízení ze zákona (konkurz),
nepříslušnosti apod.

265

0

0

0

0

0

0

Ostatní 2)

Vykazuje se počet vydaných rozhodnutí v 1. stupni správního řízení (bez ohledu na právní moc).

245

8

9

0

160

0

88

Počet
vydaných
rozh.1)

2)

97

7

7

0

157

0

74

Počet
zaháj.
SŘ

1)

Celkem

10

0

e) ostatní

56

0

27

d) za bránění výkonu státní inspekce telekomunikací

c) za neoprávněné přijímání, využívání, přerušení telekomunikační služby
nebo jiný zásah do ní

b) za zakázanou činnost v ochranném pásmu

Pokuty
a) uložené za nedostatky zjištěné při kontrolní činnosti (podle tabulky č. 7)

Předmět

Počet SŘ
z předch.
období

Přehled pokut uložených ve správním řízení
v období od 1. 1. - 30. 4. 2005

2. Spory mezi provozovateli veřejných telekomunikačních sítí

1.

Český telekomunikační úřad

Předmět

0

0

154

0

0

6

9

139

6 098 750

0

0

134 200

163 000

5 801 550

3)

Pokuty uložené podle § 122 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb.

nepříslušnosti apod.

Uvádějí se případy ukončení správního řízení bez rozhodnutí, tj. případy úmrtí účastníka, zániku firmy, přerušení řízení ze zákona (konkurz),

181

0

0

0

0

0

Vykazuje se počet vydaných rozhodnutí v 1. stupni správního řízení (bez ohledu na právní moc).

246

0

10

7

15

149

výše v Kč

2)

32

0

29

32

2
9

22

0

163

počet

Uložené pokuty

97

0

28

27

7

35

Počet SŘ
přech. do
dalšího
období

Tabulka č. 7b

1)

Celkem

3. Donucovací pokuty

3)

2. Pokuty za porušení zákona zjištěné při rozhodování sporů mezi osobami
vykonávajícími komunikační činnosti

c) ostatní

b) za zakázanou činnost v ochranném pásmu

21

Počet
Počet SŘ Počet
z předch. zaháj. vydaných Ostatní 2)
SŘ
období
rozh.1)

Přehled pokut uložených ve správním řízení
v období od 1. 5. do 31. 12. 2005

1. Pokuty
a) za nedostatky zjištěné při kontrolní činnosti (podle tabulky č. 7)

Český telekomunikační úřad

Rádiová zařízení a sítě

Veřejné telekomunikační sítě určené výhradně k jednosměrnému šíření TV nebo R signálů po vedení

Ostatní

2.

3.

4.

Šetření se provádí na základě oznámení nebo vlastního zjištění.

Celkem

Rozhlasový a televizní příjem

Zaměření

v období od 1. 1. - 30. 4. 2005

1.

1)

Tabulka č. 8a

911

4

223

34

650

Počet
ukončených
šetření1)

poskytování telekomunikačních služeb nebo provozování radiokomunikačních služeb

Zjišťování zdrojů rušení provozu telekomunikačních zařízení a sítí,

Český telekomunikační úřad

Zaměření

Šetření se provádí na základě oznámení nebo vlastního zjištění.

Celkem

4. Ostatní

3. Veřejné komunikační sítě pro přenos R a TV vysílání

2. Rádiová zařízení a sítě

1. Rozhlasový a televizní příjem (rozhlasová služba)

1)

Tabulka č. 8b

1263

3

112

50

1098

Počet
ukončených
1)
šetření

Zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí,
poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb
v období od 1. 5. do 31. 12. 2005

Český telekomunikační úřad

4.

3.

2.

1.

*)

Zaměření činnosti

Přehled činnosti
kontrolních měřicích středisek
v období od 1. 1. - 30. 4. 2005

36

1
5

0

312

Spolupráce se zahraničními správami podle Radiokomunikačního řádu (Ženeva 1998), článku S16 - mezinárodní monitoring.

Zaměřování nepovolených vysílacích rádiových stanic
Počet zjištěných nepovolených stanic

b) koncových zařízení
c) veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření
TV nebo R signálů po vedení
d) ostatní

a) rádiových zařízení a sítí

Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem, prováděcími předpisy
a rozhodnutími ČTÚ

55

b) rádiových zařízení a sítí
c) veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření
TV nebo R signálů po vedení
d) ostatní

2
9

19

795
8

Počet kontrol

Tabulka č. 9a

a) rozhlasového (R) a televizního (TV) příjmu

Zjišťování zdrojů rušení provozu telekomunikačních zařízení a sítí,
poskytování telekomunikačních služeb nebo provozování radiokomunikačních služeb

a) pro účely správy kmitočtového spektra
b) v rámci mezinárodního systému monitorování KS *)

Monitorování kmitočtového spektra (KS)

Český telekomunikační úřad

4.

3.

2.

1.

1)

Spolupráce se zahraničními správami podle článku S16 - mezinárodní monitoring - Radiokomunikačního řádu (Ženeva 2004).

114

14
25

e) Výkon komunikační činnosti bez oprávnění
d) Ostatní

Zaměřování nepovolených vysílacích rádiových stanic
Počet zjištěných nepovolených stanic

11

8

102

d) Dodržování stanovených podmínek pro provozování přístrojů

c) Využívání rádiových kmitočtů a čísel bez oprávnění

b) Dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a čísel

32

44

cc) k provozování vysílacích rádiových zařízení

55

aa) k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků

bb) k poskytování služeb elektronických komunikací

a) Dodržování podmínek všeobecných oprávnění

Kontrolní činnost

3
7

46

b) rádiových zařízení a sítí

c) veřejných komunikačních sítí pro přenos R a TV vysílání
d) ostatní

24

2463
28

Počet kontrol

Tabulka č. 9b

a) rozhlasového a televizního příjmu (rozhlasová služba)

Zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí,
poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb

a) pro účely správy rádiového spektra
b) v rámci mezinárodního systému monitorování rádiového spektra 1)

Zaměření činnosti

Činnost oddělení monitorování rádiového spektra (OMRS)
a technické podpory (OTP)
odboru státní kontroly elektronických komunikací
v období od 1. 5. do 31. 12. 2005

Monitorování rádiového spektra

Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad

Graf k tabulce č. 9

Činnost oddělení monitorování rádiového spektra a technické podpory
počet
kontrol
Monitorování rádiového spektra
Zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikač. zařízení a
sítí, poskyt. služeb elektron. komunikací nebo provozování radiokom.
služeb
Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem, prováděcími
předpisy
a rozhodnutími ČTÚ
Zaměřování nepovolených vysílacích rádiových stanic

Činnost oddělení monitorování rádiového spektra a
technické podpory
odboru státní kontroly elektronických komunikací
v roce 2005

počet kontrol

609

150

165

3294

Monitorování rádiového spektra
Zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikač. zařízení a sítí,
poskyt. služeb elektron. komunikací nebo provozování radiokom. služeb
Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem, prováděcími předpisy
a rozhodnutími ČTÚ
Zaměřování nepovolených vysílacích rádiových stanic

3294

165

609
150

0
0

6. Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby

7. Průkaz pozemního radiotelegrafisty

*)

681

Vyhláška č. 202/2000 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových
zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy zvláštní způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů
způsobilosti a době jejich platnosti.

Celkem

137

0

98

4. Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby

5. Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby

59

3. Všeobecný průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby

272

2. Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

8. Průkaz operátora amatérských stanic (Vysvědčení HAREC)

Tabulka č. 10a

555

0

14

0

18

71

38

264

150

Počet průkazů vydaných na základě
zkoušky
žádosti o prodloužení
nebo duplikáty
115

Druh průkazu
z v l á š t n í z p ů s o b i l o s t i *)

Ověřování zvláštní způsobilosti k obsluze
vysílacích rádiových stanic
v období od 1. 1. - 30. 4. 2005

1. Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

Český telekomunikační úřad

0
0
0
40
141

4. Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (LRC)

5. Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (ROC)

6. Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (SRC)

7. Všeobecný průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby

8. Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby

1)

§ 2 vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích
rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek,
o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti. Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.5.2005.

533

17

11. Průkaz NOVICE operátora amatérských stanic

Celkem

42

10. Průkaz HAREC operátora amatérských stanic

0

0

176

2. Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

3. Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (GOC)

117

1. Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

9. Průkaz pozemního radiotelegrafisty

Tabulka č. 10b

703

0

102

0

70

29

0

0

0

20

358

124

Počet průkazů vydaných na základě
zkoušky
žádosti o prodloužení
nebo duplikáty

Ověřování odborné způsobilosti k obsluze
vysílacích rádiových zařízení
v období od 1. 5. do 31. 12. 2005

Druh průkazu
o d b o r n é z p ů s o b i l o s t i 1)

Český telekomunikační úřad

161

3. Námitky proti vyřízení reklamace
vyúčtování cen za telekom. služby

557

0

511

42

438

3

408

26

1

0

208

58

1

22367

9

22091

Kromě sporů uvedených v bodě 3 a 4.

18574

3

18330

208

4

0

3)

738

0

696

19

33

0

Počet SŘ
přech. do
dalšího
období

Uvádějí se případy ukončení správního řízení bez rozhodnutí, tj. případy úmrtí účastníka, zániku firmy, přerušení řízení ze zákona (konkurz),
nepříslušnosti apod.

20307

6

19945

295

22

1

počet vydaných rozhodnutí1)
ostatní2)
ve prospěch ve prospěch
zastaveno
účastníka poskytovatele

z toho

2)

35608

14

35172

1
60

Počet
ukonč.
SŘ

Vykazuje se počet vydaných rozhodnutí v 1. stupni správního řízení (bez ohledu na právní moc).

7066

1

80

0

342

Počet
zaháj.
SŘ

Tabulka č. 11a

1)

Celkem

5. Ostatní spory

6864

38

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

4. Spory o finanční plnění vyplývající
ze smlouvy účastníka a poskytovatele
telekom. služby

2

Poč. příp.
z předch.
období

Přehled o počtu správních řízení rozhodovaných v oblasti
poskytování telekomunikačních služeb
v období od 1. 1. - 30. 4. 2005

1. Porušení všeobecných podmínek

Předmět

Český telekomunikační úřad

3)

2)

1)

41040

40212

22091
22357

697

131

Počet
zaháj.
SŘ

208

58

Poč. příp.
z předch.
období

51415

50640

667

108

Počet
ukonč.
SŘ

z toho

977

886

69

22

2005

48441

47913

464

64

1138

1058

71

9

859

783

63

13

počet vydaných rozhodnutí1)
ostatní2)
ve prospěch ve prospěch
zastaveno
účastníka poskytovatele

Rozhodování účastnických sporů
v období od 1. 5. do 31. 12. 2005

11982

11663

238

81

Počet SŘ
přech. do
dalšího
období

Tabulka č. 11b

Vykazuje se počet vydaných rozhodnutí v 1. stupni správního řízení (bez ohledu na právní moc).
Uvádějí se případy ukončení správního řízení bez rozhodnutí, tj. případy úmrtí účastníka, zániku firmy, přerušení řízení ze zákona (konkurz´) apod.
Kromě sporů uvedených v bodě 2 a 3.

Celkem

2. Námitky proti vyřízení reklamace
vyúčtování cen za služby elektronických
komunikací
3. Spory o zaplacení ceny za služby vyplývající
ze smlouvy účastníka a poskytovatele
služby elektronických komunikací

1. Spory mezi uživatelem/účastníkem
a poskytovatelem služby elektronických
3)
komunikací

Předmět

Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad

Graf k tabulce č. 11

Rozhodování účastnických sporů
2003
Spory o finanční plnění vyplývající ze smlouvy účastníka a
poskytovatele služby elektronických komunikací
Námitky proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za
služby elektronických komunikací
Spory mezi uživatelem/účastníkem a poskytovatelem
služby elektronických komunikací

2004

2005

60574

38887

75384

1024

662

1039

172

151

211

Rozhodování účastnických sporů

80000

70000

Počet správních řízení

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

2003

2004

2005

Spory o finanční plnění vyplývající ze smlouvy účastníka a poskytovatele služby elektronických
komunikací
Námitky proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za
služby elektronických komunikací
Spory mezi uživatelem/účastníkem a poskytovatelem služby elektronických komunikací

2.

1.

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění vyhlášeno pod č. 141/2005 Sb.

Činnost v oblasti regulace poštovních služeb vykonává Český telekomunikační úřad od 1.4.2005 na základě novely zákona
č. 95/2005 Sb., kterým se mění zákon o poštovních službách.

2)

100 000

Částka v Kč

Tabulka č. 12

1)

1

87

Ostatní vyřízená podání zákazníků týkající se základních služeb

c) Pokuty uložené České poště, s.p.

24

330

23

Stanoviska ke sporům mezi zákazníky a Českou poštou, s.p., vydaná podle § 37 zákona

b) Pomoc zákazníkům

Kontrolované objekty

Kontrolní akce

a) Kontrolní činnost z podnětu ČTÚ

Dohled na dodržování povinností České pošty, s.p., v oblasti základních služeb

3

Počet

Rozhodnutí o stanovení základních kvalitativních požadavků

činnosti

4

Zaměření

Přehled hlavních činností
v oblasti regulace poštovních služeb1)
za rok 20052)

Rozhodnutí o vyslovení souhlasu s poštovními podmínkami

Regulační opatření

Český telekomunikační úřad

§ 64 odst. 13
§ 47 odst. 3

OOP, kterým se stanoví rozsah vyúčtování ceny podle druhu služby

OOP, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejňování informací o výsledcích
poskytování univerzální služby

OOP, kterým se stanoví rozsah minimálního souboru pronajímaných okruhů

OOP/3/07.2005-4

OOP/5/07.2005-8

OOP/6/07.2005-7

OOP/7/07.2005-12

OOP/8/07.2005-11

OOP/9/07.2005-13

OOP/10/07.2005-3

OOP/11/10.2005-42

OOP/12/07.2005-6

3

4

5

6

7

8

9

10

11

OOP, kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel k zabezpečení
přístupu k veřejné telefonní síti elektronických komunikací a k veřejně dostupné
telefonní službě poskytované prostřednictvím této sítě za krizových situací
OOP, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci
přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v
souvislosti s přenositelností telefonních čísel
OOP, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a
předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s
volbou a předvolbou operátora
OOP, kterým se stanoví podmínky a postupy nutné k převodu práv vyplývajících z
přídělu rádiových kmitočtů

§ 23 odst. 2

§ 70 odst. 3

§ 34 odst. 4

§ 99 odst. 1

OOP, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se
přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah § 82 odst. 4
a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení
OOP, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění
§ 85 odst. 7
účastnického kovového vedení

§ 76 odst. 2

§ 44 odst. 5

OOP, kterým se stanoví rozsah položkového vyúčtování ceny

OOP/2/07.2005-5

2

§ 52 odst. 1

Ustanovení
zákona

OOP, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně
kritérií pro hodnocení významné tržní síly

Název opatření obecné povahy

OOP/1/07.2005-2

Číslo opatření
obcené povahy

1

Pořadové
číslo

Přehled opatření obecné povahy vydaných Českým telekomunikačním úřadem v roce 2005

Tabulka č. 13a-d

§ 9 odst. 2

§ 9 odst. 2
§ 9 odst. 2
§ 9 odst. 2

§ 9 odst. 2

OOP (VO) k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic PMR 446

OOP (VO) k provozování účastnických terminálů rádiových sítí standardů TETRA a
TETRAPOL

OOP (VO) k provozování terminálů sítí pozemní pohyblivé služby v pásmu 450 MHz
(tzv. hromadných rádiových sítí)

OOP (VO) k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v
pásmu 27 MHz

OOP (VO) k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové
telekomunikace standardu DECT

OOP (VO) k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1500 až
§ 9 odst. 2
2200 MHz
§ 9 odst. 2

OOP (VO) k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic
bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v pásmu 70 MHz

OOP (VO) k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30
§ 9 odst. 2
GHz
§ 9 odst. 2

OOP (VO) k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a UMTS

VO-R/1/07.2005-14

VO-R/2/07.2005-15

VO-R/3/07.2005-16

VO-R/4/07.2005-17

VO-R/5/07.2005-18

VO-R/6/07.2005-19

VO-R/7/08.2005-22

VO-R/8/08.2005-23

VO-R/9/07.2005-20

VO-R/10/08.2005-24 OOP (VO) k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

OOP (VO) k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby
pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz

VO-S/2/07.2005-10

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

VO-R/11/07.2005-21

§ 9 odst. 2

OOP (VO), kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a
přiřazených prostředků

VO-S/1/07.2005-9

§ 9 odst. 2

§ 9 odst. 2

§ 9 odst. 2

§ 71 odst. 3

14

OOP, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných služeb, které mají být
měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění informací o aktuálních cenách, kvalitě a
podmínkách poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
OOP (VO), kterým se stanoví podmínky pro poskytování služeb elektronických
komunikací

OOP/14/12.2005-43

§ 17 odst. 4

13

OOP, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k
využívání rádiových kmitočtů

OOP/13/07.2005-1

12

Plán využití rádiového spektra

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 52,6-59 GHz

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 33,4-39,5 GHz

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 14,5-15,35 GHz

PV/10.2005-35

PV-P/3/10.2005-36

PV-P/4/10.2005-37

PV-P/8/10.2005-38

37

38

39

40

§ 16 odst. 2

§ 16 odst. 2

§ 16 odst. 2

§ 16 odst. 2

§ 9 odst. 2

OOP (VO) k využívání rádiových kmitočtů a k provozování bezšňůrových telefonních
přístrojů standardů CT1, CT1+ a CT2

VO-R/21/08.2005-33

§ 9 odst. 2

VO-R/19/08.2005-31 OOP (VO) k provozování uživatelských terminálů sítí GSM-R

34

36

§ 9 odst. 2

OOP (VO) k provozování účastnických terminálů v pevných bezdrátových
VO-R/18/08.2005-30 přístupových sítích, sloužících pro připojení telekomunikačních koncových zařízení k
veřejné komunikační síti

33

OOP (VO) k provozování širokopásmových digitálních vysílacích rádiových zařízení v
§ 9 odst. 2
pásmech 400 MHz až 900 MHz

§ 9 odst. 2

OOP (VO) k využívání rádiových kmitočtů a k provozování bezšňůrových telefonních
přístrojů standardu CT0

VO-R/17/08.2005-29

32

VO-R/20/08.2005-32

§ 9 odst. 2

OOP (VO) k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných
společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz

VO-R/16/08.2005-28

31

35

OOP (VO) k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro řízení hraček a
§ 9 odst. 2
dálkové ovládání modelů v pásmech 13 MHz až 40 MHz

§ 9 odst. 2

VO-R/14/08.2005-26 OOP (VO) k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz

29

VO-R/15/08.2005-27

§ 9 odst. 2

VO-R/13/08.2005-25 OOP (VO) k provozování uživatelských terminálů sítí NMT 450

28

30

OOP (VO) k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro
VO-R/12/08.2005-34 širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech § 9 odst. 2
2,4 GHz a 5 GHz

27

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 39,5-43,5 GHz

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 21,,2-24,25 GHz

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 15,35-21,2 GHz

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 12,5-14,5 GHz

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 5,925-10 GHz

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 960-1700 MHz

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174-380 MHz

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 87,5-146 MHz

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 59-105 GHz

PV-P/9/10.2005-39

PV-P/16/12.2005-44

PV-P/17/12.2005-45

PV-P/18/12.2005-46

PV-P/19/12.2005-47

PV-P/20/12.2005-48

PV-P/21/12.2005-49

PV-P/22/10.2005-40

PV-P/23/10.2005-41

41

42

43

44

45

46

47

48

49

§ 16 odst. 2

§ 16 odst. 2

§ 16 odst. 2

§ 16 odst. 2

§ 16 odst. 2

§ 16 odst. 2

§ 16 odst. 2

§ 16 odst. 2

§ 16 odst. 2

Počet podaných žádostí o poskytnutí informace

Počet rozhodnutí o nepodání informace

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

2.

3.

2003

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
za rok 2005

1.

Český telekomunikační úřad

0

0

6

2004

2

2

12

2005

1

3

69

Tabulka č. 14

Přehled o počtu správních rozhodnutí o odvolání vydaných předsedou Rady ČTÚ a Radou ČTÚ a dalších podání
vyřizovaných za období od 1.1.2005 do 31.12.2005
Došlo Nevyřízeno z předchozího období Celkem k vyřízení
Námitky proti vyř. rekl.(§ 95/8.c)
90
31
121
Finanční plnění - Č. TELECOM, a.s. (§ 95/8.d)
127
37
164
Finanční plnění - EuroTel, a.s.
81
44
125
Finanční plnění - RadioMobil, a.s.
75
31
106
Finanční plnění - Č. Mobil, a.s.
0
0
0
Finanční plnění ostatních poskytovatelů služeb
70
18
88
Ostatní spory z všeobecných podmínek (§ 95/8.a, b, 4
2
6
e, f)
Regulace telek. činností § 13 - § 54, § 68 - § 76
30
10
40
Správa kmitočtového spektra § 56 - § 67
1
0
1
Telekomunikační zařízení § 4 - § 12
0
0
0
Sankce ukládané podnikatelům (§ 97 odst.1 a 2)
24
9
33
kromě (§ 97 odst. 1 písm.s)
Sankce opakovaně ukládané podnikatelům (§ 98 )
0
1
1
Sankce ukládané fyzickým osobám (§ 97 odst. 3
11
8
19
kromě písmene f)
Sankce opakovaně ukládané fyzickým osobám (§
0
0
0
98)
Sankce podle § 97 odst. 1 písm. s
0
0
0
Sankce podle § 97 odst. 3 písm. f
0
0
0
Ostatní rozhodování ve správním řízení (např. §
25
11
36
95/1.c)
Rozhodnutí o nezaplacení správního poplatku
1
0
1
Administrativní podání
369
0
369
Kompetenční konflikty
2
2
4
Případy, které není potřeba dokončit (§ 107 0
0
0
přechodná ustanovení)
Rozhodnutí v exekučním řízení
0
3
3
Finanční plnění - T-Mobile Czech Republic a.s.
14
1
15
CELKEM
924
208
1132
Nevyřízeno
2
2
5
1
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
2
0
20

Vyřízeno
119
162
120
105
0
88
5
38
0
0
33
1
19
0
0
0
35
1
369
1
0
1
15
1112

Tab. 15a

Přehled o počtu správních rozhodnutí o odvolání vydaných předsedou Rady ČTÚ a Radou ČTÚ a dalších podání
vyřizovaných za období od za období od 1.5.2005 do 31.12.2005
Došlo Nevyřízeno z předchozího období Celkem k vyřízení
Regulace komunikačních činností § 7 - 14
0
0
0
Správa rádiového spektra § 15 - 26
3
0
3
Správa čísel § 28 - 37
0
0
0
Univerzální služba, analýzy trhu § 38 - 53
2
0
2
Ceny, odd. evidence nákladů § 54 - 60, § 86
1
0
1
Práva a povinnosti poskytovatelů a odběratelů
51
0
51
služeb § 61 - 77, § 87 - 104
Propojení a přístup § 78 - 85
24
0
24
Spory z nezaplacení ceny - ČESKÝ TELECOM, a.s. 218
0
218
Spory z nezaplacení ceny - T-Mobile Czech
195
0
195
Republic a.s.
Spory z nezaplacení ceny - Eurotel Praha spol. s
181
0
181
r.o.
Spory z nezaplacení ceny - Oskar Mobile
1
0
1
Spory z nezaplacení ceny - ostatní
142
0
142
Námitky § 129 odst. 2
174
0
174
Správní delikty § 118
10
0
10
Přestupky § 120
2
0
2
Ostatní (spr. popl., exekuce, poskyt. inf. ...)
10
0
10
Kompetenční žaloby
3
0
3
Administrativní podání
767
2
769
Práva a povinnosti dle zákona o poštách
1
0
1
Správním delikty dle zákona o poštách
1
0
1
Přestupky dle zákona o poštách
0
0
0
Rozhodnutí podle § 127
6
0
6
Rozhodnutí podle § 22, 23
0
0
0
CELKEM
1792
2
1794
Nevyřízeno
0
1
0
1
0
11
7
104
77
96
1
63
74
4
2
6
1
17
1
0
0
6
0
472

Vyřízeno
0
2
0
1
1
40
17
114
118
85
0
79
100
6
0
4
2
752
0
1
0
0
0
1322

Tab. 15b

x)

1)

1)

v tom: PHARE

a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:

v tom:

Výdaje na financování společných programů EU a ČR

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

z toho: platy zaměstnanců ve státní správě

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
ve státní správě

2. Specifické dílčí ukazatele

Výdaje na financování programů reprodukce majetku
celkem podle přílohy č. 5

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

z toho: platy zaměstnanců

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

1. Jednotné dílčí ukazatele

Dílčí ukazatele výdajů

2. Výdaje celkem

1. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem

Souhrnné ukazatele

Ukazatele

14 968

14 968

14 968

38 800

38 800

38 800

1 573

130 438

124 566
1 179

131 513

137 995

2 608

45 967

130 438

131 513

125 590

54 049

2 491

43 957

124 566

125 590

5 899 616
x)
471 511

2

1

1 105 062
x)
344 529

Skutečnost
2004

Skutečnost
2003

(v tis. Kč)

500

2 100

131 655

132 586

134 287

2 633

46 405

131 655

132 586

464 245

740 400

3

Schválený
rozpočet
2005

Přehled závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2005

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
včetně převodu úspory do rezervního fondu

II.

I.

Český telekomunikační úřad

500

2 100

132 437

136 059

165 287

2 649

47 621

132 437

136 059

469 034

740 400

4

Upravený
rozpočet
2005

138

1 732

132 437

136 059

158 005

2 649

47 621

132 437

136 059

1 562 377
x)
467 293

5

Skutečnost
2005

27,60

82,48

100,00

100,00

95,59

100,00

100,00

100,00

100,00

99,63

211,02

6

%
plnění

-38 800

-38 800

-38 800

138

159

1 999

4 546

20 010

41

1 654

1 999

4 546

-4 218

-4 337 239

7

Rozdíl
sl. 5 -2

Tabulka č. 16

12
19

Příjmy z úroků

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného
dlouhodobého majetku

Přijaté pojistné náhrady

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

Převody z ostatních vlastních fondů

Převody z fondů organizačních složek státu

2141

2310

2322

2324

2329

3119

4132

4135

1 881

91

57

51

241

37

62

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
a jejich částí

2132

1 102 611

1 105 062

3 000

152

310

253

169

24

67

27

52

5 895 562

5 899 616

2

1

Příjmy z poskytování služeb

z toho:

Příjmy celkem

Ukazatel

Skutečnost
2004

Skutečnost
2003

(v tis. Kč)

Přehled příjmů za rok 2005

2111

Rozpočt.
Položka
skladba

Český telekomunikační úřad

52

740 348

740 400

3

52

740 348

740 400

4

Schválený Upravený
rozpočet
rozpočet
2005
2005

54

117

342

361

13

259

54

1 561 177

1 562 377

5

Skutečnost
2005

7

Rozdíl
sl. 5 - 2

103,85

-3 000

-98

-193

89

192

-24

-54

232

2

210,87 -4 334 385

211,02 -4 337 239

6

%
plnění

Tabulka č. 17

§ 2461

5032
5132
5136
5137
5139
5151
5152
5153
5154
5156
5157
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5168
5169
5171
5172

5031

5011
5021
5022
5024

Rozpočt.
Položka
skladba
Ukazatel

5 201
4 114
288
6 594
9 907
1 901
6
21 531
4 525
1 369

11 795
39
807
4 878
5 653
277
869
346
1 680
1 878

222
34 172

171
32 654
11 303
83
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
19 913
5 214
7 603

130 438
853

311 495

124 566
853

283 390

2
340 563

1

Skutečnost
2004

297 719

Skutečnost
2003

(v tis. Kč)

Přehled běžných výdajů za rok 2005

Běžné výdaje celkem
z toho:
Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích
z toho:
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
Platy představitelů státní moci
Odstupné
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ochranné pomůcky
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
Studená voda
Teplo
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Teplá voda
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Konzultační, poradenské a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Služby zpracování dat
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení

Český telekomunikační úřad

11 933
100
700
4 500
48 200
250
1 000
400
2 200
2 400
10
5 000
5 000
520
7 000
10 100
1 500
50
27 000
11 071
2 000

34 472

131 655
931

313 045

344 245

Schválený
rozpočet
2005
3

12 245
110
777
12 331
8 210
250
1 000
400
2 200
2 420
10
9 717
5 850
520
7 000
10 100
3 900
50
26 342
10 333
542

35 376

132 437
837
2 566
219

292 079

318 034

Upravený
rozpočet
2005
4

9 716
5 320
255
6 592
9 795
3 615
6
25 395
8 349
357

12 245
110
776
12 293
5 184
169
934
334
1 930
2 060

35 376

132 437
837
2 566
219

290 680

316 487

5

Skutečnost
2005

100,00
100,00
99,87
99,69
63,14
67,60
93,40
83,50
87,73
85,12
0,00
99,99
90,94
49,04
94,17
96,98
92,69
12,00
96,40
80,80
65,87

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

99,52

99,51

6

%
plnění

450
71
-31
7 415
-469
-108
65
-12
250
182
0
4 515
1 206
-33
-2
-112
1 714
0
3 864
3 824
-1 012

1 204

1 999
-16
2 566
-3

-20 815

-24 076

7

Rozdíl
sl. 5 - 2

Tabulka č. 18

§ 5273

§ 2549

§ 2491

5137
5139
5346

5166
5346

5511

5136
5169
5173
5175
5179
5194
5346

5342
5346
5362
5363
5429

5195

5173
5175
5192

Rozpočt.
Položka
skladba

Cestovné (tuzemské)
Pohoštění
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Odvody za neplnění povinnosti
zaměstnávat zdravotně postižené
Převod FKSP
Převody do fondů OSS - rezervní fond
Platby daní a poplatků
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
Mezinárodní spolupráce ve spojích
z toho:
Knihy, učební pomůcky a tisk
Nákup ostatních služeb
Cestovné (zahraniční)
Pohoštění
Ostatní nákupy
Věcné dary
Převody do fondů OSS - rezervní fond
Neinvestiční transfery mezinárodním
organizacím
Všeobecné hospodářské služby
v tom:
Konzultační, poradenské a právní služby
Převody do fondů OSS - rezervní fond
Ostatní správa v oblasti krizového řízení
v tom:
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
Převody do fondů OSS - rezervní fond

Ukazatel
1

5 947

5 947

1 179

116
187
6 626
166
31
2
75

2 491
3 220
52
11
2
8 382

91

1 776
146
4

Skutečnost
2003

Schválený Upravený
rozpočet
rozpočet
2005
2005
2
3
4
1 951
2 000
3 064
146
300
300
12
10
50

77
2

11 196
3 800
79

14 996

1 573

400
100

16 000
0
500

16 000

2 100

300
1 500
10 500
200
80
20

40
14 700

11
13 993
118
37
9 018
110
14
3
3 120

70

70

400
100

500

10 755

10 755

2 100

300
1 455
10 500
215
80
50

204
14 700

2 649

2 633

2 608
57 367
57

Skutečnost
2004

2 649
7 687
1

3 063
169
38

135
3
340

10 755
0
478

10 755

1 732

148
626
8 444
212
6
41
3 365

203
14 574

5

Skutečnost
2005

33,75
3,00

95,60

100,00

100,00

82,48

49,33
43,02
80,42
98,60
7,50
82,00

99,51
99,14

1,43

100,00

6
99,97
56,33
76,00

%
plnění

58
1
340

-441
-3 800
399

-4 241

159

30
589
-574
102
-8
38
245

41
-49 680
-56
0
192
581

0

7
1 112
23
26

Rozdíl
sl. 5 - 2

Tabulka č. 18

§ 2461

Rozpočt.
skladba

Programové vybavení

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

Budovy, haly a stavby

Stroje, přístroje a zařízení

Dopravní prostředky

Výpočetní technika

Investiční převody do rezervního fondu OSS

6119

6121

6122

6123

6125

6361

Kapitálové výdaje RO celkem
z toho:

Ukazatel
2

485

2 581

3 344

10 614

2 023

819

26 944

220

7 709

2 393

15 471

48 219

18 812

38 124

130 948

1
46 810

Skutečnost
2004

Skutečnost
2003

(v tis. Kč)

12 960

3 100

78 689

5 500

3 700

16 051

120 000

Schválený
rozpočet
2005
3

Přehled kapitálových výdajů za rok 2005

6111

Položka

Český telekomunikační úřad

19 427

10 993

9 215

37 079

43 337

30 949

151 000

Upravený
rozpočet
2005
4

1 600

18 984

10 957

9 194

37 077

43 308

29 686

150 806

5

Skutečnost
2005

97,72

99,67

99,77

99,99

99,93

95,92

99,87

6

%
plnění

1 380

11 275

8 564

-6 277

-11 142

24 496

-8 438

19 858

7

Rozdíl
sl. 5 - 2

Tabulka č. 19

477
478

Evidenční stav k 31.12.

1 024

124 566

Limit počtu zaměstnanců (průměrný přepočtený)

limit ostatních plateb za provedenou práci

limit prostředků na platy

z toho:

472

470

1 075

130 438

131 513

2

1
125 590

Skutečnost
2004

Skutečnost
2003

466

466

931

131 655

132 586

3

Schválený
rozpočet
2005

469

469

3 622

132 437

136 059

4

Upravený
rozpočet
2005

Přehled limitů regulace zaměstnanosti za rok 2005
(v tis. Kč)

Limit prostředků na platy a ostatní platby
za provedenou práci:

Ukazatel

Český telekomunikační úřad

459

461

3 555

132 437

135 992

5

Skutečnost
2005

97,87

98,29

98,15

100,00

99,95

6

%
plnění

-13

-9

2 480

1 999

4 479

7

Rozdíl
sl. 5 - 2

Tabulka č. 20

Tabulka č. 21a, b
Příloha č. 1 vyhlášky č. 323/2005 Sb.
Název zpracovatele: Český telekomunikační úřad

Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2005
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 let a více
celkem
%

muži
0
25
23
55
85
25
213
46,41

ženy
0
35
26
63
115
7
246
53,59

celkem
0
60
49
118
200
32
459
100,00

%
13,07
10,68
25,71
43,57
6,97
100,00
x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2005
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži
1
2
0
4
93
0
113
213

ženy
4
5
6
43
115
3
70
246

celkem
5
7
6
47
208
3
183
459

%
1,09
1,53
1,31
10,24
45,32
0,65
39,87
100,00

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2005

průměrný hrubý měsíční plat

celkem
23 940,- Kč

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2005

nástupy
odchody

počet
65
67
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5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2005
doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem

počet
166
69
126
25
73
459

%
36,17
15,03
27,45
5,45
15,90
100,00

6. Jazykové znalosti zaměstnanců
Druh jazyka

Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Celkem

Počty vybraných míst, pro které byl
stanoven kvalifikační požadavek
standardizované jazykové zkoušky,
seřazených podle úrovně znalostí
1. stupeň
-

2. stupeň
5
5

3. stupeň
3
3

Celkový počet
stanovených
požadavků na
pracovní místa
8
8

Pozn.: Stupně standardizovaných zkoušek byly stanoveny v souladu s usnesením vlády ČR
ze dne 6. listopadu 2002 č. 1088.

Stránka 2

Tabulka č. 22
Příloha č. 2 vyhlášky č. 323/2005 Sb.
Název zpracovatele: Český telekomunikační úřad

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů

Ukazatel
a
Limit prostředků na platy
a ostatní platby za provedenou práci
z toho:
Limit prostředků na platy
Limit ostatních plateb za provedenou práci
Limit počtu zaměstnanců
(průměrný přepočtený)

Rozpočet
schválený
po změnách
1
2

v tisících Kč
Skutečnost
3

132 586

136 059

135 992

131 655
931

132 437
3 622

132 437
3 555

466

469

461
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