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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. NORMATIVNÍ ÈÁST
16. Generální licence è. GL - 40/R/2002
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 23. ledna 2002
È.j. 5083/2002-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù (dále jen zákon), vydává podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 40/R/2002
k provozování vysílacích rádiových zaøízení druicové pozemní pohyblivé sluby, která jsou souèástí terminálù systému Globalstar (dále jen terminálù).
Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen provozovatele) provozovat výe uvedené terminály bez jakéhokoliv dalího øízení u Úøadu1) za následujících podmínek:
1. Tato generální licence platí na území Èeské republiky.
2. Terminály pracují v kmitoètových pásmech:
a) sestupný smìr (Space-to-Earth): 2488,695 - 2494,845 MHz,
b) vzestupný smìr (Earth-to-Space): 1615,035 - 1621,185 MHz,
a umoòují hlasovou a datovou komunikaci a faksimilní pøenos a jsou øízeny druicovým systémem.
3. Ekvivalentní izotropicky vyzáøený výkon terminálu pøi provozu nesmí pøevýit hodnotu -4 dBW/1,23 MHz.
4. Tato generální licence se vztahuje pouze na ty terminály, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového zaøízení podle § 10 zákona, a dále na terminály, které splòují ustanovení naøízení vlády è. 426/2000 Sb., kterým
se stanoví technické poadavky na rádiová a na telekomunikaèní koncová zaøízení.
5. Konstrukce terminálù nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.
6. Terminály podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umonit povìøeným zamìstnancùm Úøadu pøístup k terminálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost2).
7. Úøad v pøípadì nedodrení pøedepsaných parametrù u jednotlivých terminálù, nedodrení podmínek této generální
licence nebo pøi ruení rádiového provozu tìmito terminály vydá podle § 88 odst. 5 zákona provozovateli rozhodnutí
k odstranìní závad nebo pøedbìné opatøení k okamitému odstavení zdroje ruení a rozhodne o uloení sankce podle
§ 97 zákona.
8. Úøad má právo omezit nebo zruit tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona.
9. Cizí státní pøísluníci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky tyto terminály za podmínek stanovených
touto generální licencí dovézt a pouívat. Touto generální licencí vak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající ze zákona è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
10. Tato generální licence platí do 31. prosince 2011.
11. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhláení v Telekomunikaèním vìstníku.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu
1)

Tato generální licence vychází z:
- rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference potovních a telekomunikaèních správ (CEPT) ze dne 30.6.1997
è. ERC/DEC/(97)05 o volném pohybu, uívání a povolování pohyblivých pozemských stanic druicových personálních komunikaèních slueb (S-PCS), pracujících v rámci CEPT v pásmech 1610,0-1626,5 MHz, 2483,5-2500,0 MHz, 1980-2010 MHz a 2170-2200 MHz [CEPT/
ERC Decision of 30th June 1997 on free circulation, use and licensing of Mobile Earth Stations of Satellite Personal Communications
Services (S-PCS) operating within the bands 1610.0-1626.5 MHz, 2483.5-2500.0 MHz, 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz within the
CEPT], Den Haag1997,
- memoranda o porozumìní Mezinárodní telekomunikaèní unie (ITU) Memorandum o porozumìní k usnadnìní pøíprav pro celosvìtovou
pohyblivou osobní druicovou komunikaci vèetnì oblastních systémù (GMPCS-MoU) ze dne 14.2.1997 (memorandum), ze dne 7.10.1997
(opatøení) a ze dne 13.3.1998 (opatøení - pøíloha è. 1),
- rezoluce Rady ITU è. 1116 ze dne 28.5.1998 o zavedení opatøení GMPCS-MoU.

2)

Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
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B. INFORMATIVNÍ ÈÁST
17. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování
*)

Poø.
èís.

A = zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
B = poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
C = poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì
D = zmìna licence

Obchodní jméno
Adresa sídla
IÈO

Telekomunikaèní
èinnost
*)

Datum zahájení
provozování sítì
Datum zahájení
poskytování
slueb

Územní
rozsah

Vlastník veøejné
telekomunikaèní sítì
Provozovatel veøejné
telekomunikaèní sítì

Poskytovatel
slueb

Èíslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí
právní moci

Platnost
licence

105

RTV - 5, spol. s r.o.
21880/2001-610
RTV - 5, spol. s r.o.
14.1.2002
viz poznámka
690 02 Bøeclav, Slovácká 39
20 let
690 02 Bøeclav,
RTV - 5, spol. s r.o.
20.12.2001
Slovácká 39
A
690 02 Bøeclav, Slovácká 39
IÈO 15 52 89 01
14.1.2002
Dritel této telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí, jejím prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní sluby na
území okresu Bøeclav.
106

32281/2001-610
NEXTRA Wireless, s.r.o.
117 21 Praha 1,
D
21.12.2001
V Celnici 1028/10
(zmìna è. 2)
7.1.2002
Tato zmìna è. 2 k licenci è.j. 503625/2000-610 ve znìní zmìny è.1 è.j. 32321/2001-610 upravuje plán výstavby základnových stanic. Úprava byla provedena na ádost dritele
licence. Ostatní ustanovení licence è.j. 503625/2000-610 zùstávají beze zmìny.
107

UPC Èeská republika, a.s.
35086/2001-610
UPC Èeská republika, a.s.
3.1.2002
viz poznámka
Praha 4, Záviova 5
UPC Èeská republika, a.s.
20 let
Praha 4, Záviova 5
A
UPC Èeská republika, a.s. Praha 4, Záviova 5
28.12.2001
IÈO 00 56 22 62
8.2.2002
Praha 4, Záviova 5
3.1.2002
Dritel této telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí, jejím prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní sluby na
území mìst Praha, Kladno, Brno, Liberec a Jindøichùv Hradec.
108

37379/2001-610
BroadNet Czech, a.s.
Praha 8, Sokolovská
2.1.2002
77/28-79/192
D
(zmìna è. 2)
3.1.2002
Tato zmìna è.2 k licenci è.j. 503623/2000-610 ve znìní zmìny è.1 è.j.34154/2001-610 upravuje plán výstavby základnových stanic. Úprava byla provedena na ádost dritele
licence. Ostatní ustanovení licence è.j. 503623/2000-610 zùstávají beze zmìny.
109

37380/2001-610
STAR 21 Networks, a.s.
Brno, Mariánské nám.1
2.1.2002
IÈO 26 22 33 25
D
(zmìna è. 2)
8.1.2002
Tato zmìna è. 2 k licenci è.j. 503624/2000-610 ve znìní zmìny è.1 è.j.14780/2001-610 upravuje plán výstavby základnových stanic. Úprava byla provedena na ádost dritele
licence. Ostatní ustanovení licence è.j. 503624/2000-610 zùstávají beze zmìny.
110

111

Dattelkabel, a.s.
140 00 Praha 4,
Záviova 5
IÈO 25 62 16 37
UPC Èeská Republika, a.s.
Praha 4, Záviova 5
IÈO 00 56 22 62

A

B

28.1.2002

3.1.2002

Celé území
ÈR

viz poznámka

8.2.2002

Dattelkabel, a.s.
140 00 Praha 4, Záviova 5
Dattelkabel, a.s.
140 00 Praha 4, Záviova 5

21924/2001-610

UPC Èeská Republika, a.s.
Praha 4, Záviova 5
UPC Èeská Republika, a.s.
UPC Èeská Republika, a.s. Praha 4, Záviova 5
Praha 4, Záviova 5

21925/2001-610

7.1.2002

20 let

28.1.2002

21.1.2002

20 let

8.2.2002
Dritel této telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat: a) veøejnou telefonní slubu prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì na území Libereckého kraje, b)
veøejnou dálnopisnou a veøejnou telegrafní slubu na území mìsta Liberce nejdéle do konce kalendáøního roku 2005.
112

113

RDF Czech s.r.o.
Praha 1, Opatovická
2/1661
IÈO 26 20 91 01

A

Celé území
ÈR

RDF Czech s.r.o.
Praha 1, Opatovická 2/1661
RDF Czech s.r.o.
Praha 1, Opatovická 2/1661

29976/2001-610
22.1.2002

20 let

Dosud nenabylo
právní moci

33613/2001-610
FirstMark Carrier Services
Èeská republika, s.r.o.
D
22.1.2002
Praha 1, Platnéøská 4
(zmìna è. 1)
11.2.2002
Tato zmìna è.1 k licenci è.j. 7731/2001-610 zmìnila datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì. Zmìna byla provedena na ádost dritele licence. Ostatní ustanovení licence
è.j. 7731/2001-610 zùstávají beze zmìny.
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Obchodní jméno
Adresa sídla
IÈO

114

115

Option One s.r.o.
170 00 Praha 7,
Holeovice,
Dìlnická 12/213
IÈO 26 41 92 03
Intratel s.r.o.
Èeské Budìjovice,
V.Nováka 1
(odnìtí licence)

Telekomunikaèní
èinnost
*)

Datum zahájení
provozování sítì
Datum zahájení
poskytování
slueb

B

Územní
rozsah

Celé území
ÈR

Vlastník veøejné
telekomunikaèní sítì
Provozovatel veøejné
telekomunikaèní sítì

Èástka 2
Poskytovatel
slueb

Option One s.r.o.
170 00 Praha 7, Holeovice,
Dìlnická 12/213

Èíslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí
právní moci

Platnost
licence

27706/2001-610
28.1.2002

20 let

Dosud nenabylo
právní moci
33975/2001-610

D

28.1.2002

Dosud nenabylo
právní moci
Tímto rozhodnutím byla spoleènosti Intratel s.r.o. odòata licence è.j. 508847/2000-610. Spoleènost o odnìtí licence poádala, ádosti bylo v plném rozsahu vyhovìno.
116

Intratel s.r.o.
Èeské Budìjovice,
V.Nováka 1
(odnìtí licence)

33976/2001-610
D

28.1.2002
Dosud nenabylo
právní moci

Tímto rozhodnutím byla spoleènosti Intratel s.r.o. odòata licence è.j. 507131/2000-610. Spoleènost o odnìtí licence poádala, ádosti bylo v plném rozsahu vyhovìno.

ÈTÚ è.j.6893/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

18. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné pevné telekomunikaèní sítì spoleènosti RTV - 5, spol. s r.o.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 20. prosince 2001
È.j.: 21 880/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle
§ 102 odst. 1, § 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù (dále jen
zákon), na základì ádosti ze dne 29. 5. 2001, doplnìné dne 20. 11. 2001, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné pevné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: RTV - 5, spol. s r.o.
se sídlem:
Bøeclav, Slovácká 39, PSÈ 690 02
IÈO:
15 52 89 01
(dále jen dritel telekomunikaèní licence)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
A. DRUH A ROZSAH VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
1. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí (dále jen
telekomunikaèní sí), jejím prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní sluby na území okresu Bøeclav.
2. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù se uskuteèòuje v technicky zpùsobilých místech telekomunikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s oprávnìnými provozovateli telekomunikaèních sítí.
3. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení telekomunikaèní sítì provozované dritelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných provozovatelù pro poskytování mezinárodních telekomunikaèních slueb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky
do jiných státù, vèetnì tranzitu pøes území Èeské republiky.
B. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K ZAJITÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
4. Dritel telekomunikaèní licence je povinen:
a) øídit se pøi zøizování a provozování telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslunými právními pøedpisy, platnými
jednotnými pravidly a opatøeními vydanými Úøadem, èíslovacími a síovými plány a normami ÈSN, a to i tìmi,
které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání této telekomunikaèní licence,
b) vykonávat telekomunikaèní èinnosti podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením
ITU a normám ETSI,
c) umonit jiným oprávnìným provozovatelùm telekomunikaèní sítì a poskytovatelùm telekomunikaèních slueb pøímé nebo nepøímé propojení s jím provozovanou telekomunikaèní sítí v souladu se zákonem.
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C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
5. Dritel telekomunikaèní licence, jako provozovatel veøejné telekomunikaèní sítì podle bodu 1, má právo, v souladu s
ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu Uznaný provozovatel (Recognized Operating Agency).
6. Pøi zajiování bezpeènosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikaèních èinností na území, pro nì byl vyhláen krizový stav, je dritel telekomunikaèní licence povinen:
a) plnit úkoly vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospodáøských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øeení poskytovat na vyádání Úøadu informace o pøijímaných
opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) vykonávat pøednostnì èinnosti podle bodu 1 pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpeènostních sborù a záchranných sborù a právnických a fyzických osob, urèených zvlátním pøedpisem,
plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu.
7. Dritel telekomunikaèní licence je povinen zajiovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu è. OÚ - 3/S/2000,
zveøejnìného v Telekomunikaèním vìstníku èástce 9, roèník 2000.
D. DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì je den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
E. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
9. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.
ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost RTV - 5, spol. s r.o. poádala dne 20. 6. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování
veøejné telekomunikaèní sítì. Svoji ádost doplnila dne 20. 11. 2001. Spoleènost RTV - 5, spol. s r.o. doloila uvedenou ádost
výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní
a odbornou zpùsobilost k poadované telekomunikaèní èinnosti a dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení poadované èinnosti.
Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve výi 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/0710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 27. 11. 2001.
Spoleènost RTV - 5, spol. s r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence a ádosti
uvedené spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.
POUÈENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèení. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního úøadu,
odboru regulace telekomunikaèních sítí a slueb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
Øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slueb
z p. Ing. Marek Ebert v.r.
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. 1. 2002.

19. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slueb podle generální licence pokraèování
Plné znìní pokraèování seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.
ÈTÚ è.j. 6897/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

20. Seznam osvìdèení o registraci podle generální licence è. GL-24/T/2000 vydané ke zøizování a
provozování veøejné telekomunikaèní sítì urèené výhradnì k jednosmìrnému íøení televizních nebo rozhlasových signálù po vedení - pokraèování
Plné znìní pokraèování seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.
ÈTÚ è.j. 6874/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb
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21. Informace o uzavøení dodatkù ke smlouvám o propojení sítí vèetnì základních technických a
ekonomických podmínek propojení sítí
Èeský telekomunikaèní úøad podle § 40 odst. 6 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù,
informuje o uzavøení smluv o propojení sítí a dodatkù ke smlouvám o propojení sítí, vèetnì základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí:
1. Dodatek è. 4 uzavøený dne 17. 1. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi Eurotel
Praha, spol. s r.o., a ÈESKÝ TELECOM, a.s., uzavøené dne 10. 8. 1998
Vechny souèásti obsahu dodatku ke smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
2. Dodatek è. 6 uzavøený dne 18. 1. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi ÈESKÝ TELECOM, a.s., a UPC Èeská Republika, a.s., uzavøené dne 12. 12. 1995
Vechny souèásti obsahu dodatku ke smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
3. Rozhodnutí Èeského telekomunikaèního úøadu o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi ÈESKÝ
TELECOM, a.s., a Kiwwi, s.r.o., ze dne 10. 1. 2002 (rozhodnutí nahrazuje smlouvu o propojení).
Uvedené dodatky smluv smluvní strany oznaèily jako obchodní tajemství podle § 17 a 20 zákona è. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.
Do spisu, který obsahuje rozhodnutí uvedené v bodu 3 a spisový materiál týkající se tohoto rozhodnutí, mají právo, podle
§ 23 odst. 1 zákona è. 71/1967 Sb., o správním øízení (správní øád), ve znìní pozdìjích pøedpisù, nahlíet jen úèastníci
správního øízení a jejich zástupci.
ÈTÚ è.j. 6894/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

22. Upøesnìní pojmu region pro úèely výpoètu poplatkù za pøidìlené kmitoèty
Èeský telekomunikaèní úøad oznamuje, e pro úèely výpoètu poplatkù dle naøízení vlády è. 181/2000 Sb., kterým se
stanoví poplatky za pøidìlené kmitoèty a za pøidìlená èísla, poloka A1) Celoploné sítì, se za region povauje:
Region è. 1 - území hlavního mìsta Prahy,
Region è. 2 - území Støedoèeského kraje,
Region è. 3 - území Jihoèeského kraje a èást kraje Vysoèina (Pelhøimovsko),
Region è. 4 - území Plzeòského a Karlovarského kraje,
Region è. 5 - území Ústeckého kraje a èást Libereckého kraje (bez Semilska),
Region è. 6 - území Hradeckého a Pardubického kraje, èást Libereckého kraje (Semilsko) a èást kraje Vysoèina (Havlíèkobrodsko),
Region è. 7 - území Jihomoravského a Zlínského kraje a èást kraje Vysoèina (bez Pelhøimovska a Havlíèkobrodska),
Region è. 8 - území Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
Pro zaøazení lokální rádiové sítì (tedy takové sítì, která není provozována na území celé republiky) do kategorie celoploných sítí a tedy pro výpoèet poplatku za pøidìlené kmitoèty k provozování vysílacích rádiových zaøízení podle poloky A1) je,
kromì podmínky zajiování telekomunikaèní sluby veøejného charakteru nebo pro vymezený okruh uivatelù, podmínkou
i to, e sí je provozována na celém území alespoò jednoho uvedeného regionu.
Hodnota koeficientu regionálního pøidìlení nebo omezení K2 se pak odvodí od poètu výe uvedených regionù, na jejich
území je - tøeba i èásteènì - sí provozována.
ÈTÚ 6473/2002-613
odbor správy kmitoètového spektra

23. Oznámení o plánovaném ukonèení uvádìní na trh a provozování bezòùrových telefonù v systémech CT1, CT1+ a CT2
Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, oznamuje, e dne 15. 11. 2001 plenární zasedání Výboru
pro elektronickou komunikaci (ECC) Evropské konference potovních a telekomunikaèních správ (CEPT), jejím èlenem je
i èeská telekomunikaèní správa, schválilo po pøedchozím projednání se vemi èleny rozhodnutí:
- è. CEPT/ECC/DEC/(01)01 - Rozhodnutí ECC o postupném ukonèení provozování analogových aplikací CT1 a CT1+
v pásmu 900 MHz [ECC Decision on phasing out analogue CT1 and CT1+ applications in the 900 MHz band] a
- è. CEPT/ECC/DEC(01)02 - Rozhodnutí ECC o postupném ukonèení provozování digitálních aplikací CT2 v pásmu
900 MHz [ECC Decision on phasing out digital CT2 applications in the 900 MHz band],

Èástka 2

Telekomunikaèní vìstník

Strana 7

týkající se uvolnìní kmitoètových pásem:
- 914 - 915 / 959 - 960 MHz, vyèlenìných pro bezòùrové telefony systému CT1,
- 885 - 887 / 930 - 932 MHz, vyèlenìných pro bezòùrové telefony systému CT1+ a
- 864 - 868 MHz, vyèlenìného pro bezòùrové telefony systému CT2,
a tím vytvoøení podmínek pro rozíøení slueb GSM v rámci tzv. pásma E-GSM.
Z uvedených rozhodnutí vyplývá pro regulaèní orgány èlenských státù CEPT povinnost pøijmout regulaèní opatøení:
- ke zruení vyèlenìní kmitoètových pásem pro aplikace CT1 a CT1+ nejpozdìji do 31. 12. 2002,
- ke zruení vyèlenìní kmitoètového pásma pro aplikaci CT2 nejpozdìji do 31. 12. 2005,
- k ukonèení provozu bezòùrových telefonù systémù CT1, CT1+ a CT2 v pøísluných kmitoètových pásmech pøed rokem 2008.
Následkem výe uvedených skuteèností bude do 30. 6. 2002:
- podrobena revizi pøísluná èást národní kmitoètové tabulky (plánu pøidìlení kmitoètových pásem) a
- zahájeno správní øízení smìøující k ukonèení platnosti rozhodnutí o schválení bezòùrových telefonù výe uvedených systémù ke dni 31. 12. 2002, a tím i k ukonèení monosti jejich uvádìní na trh v Èeské republice.
Provozování uvedených bezòùrových telefonù je v souèasné dobì v Èeské republice povoleno do 31. 12. 2005 generální
licencí è. GL-18/R/2000 (zveøejnìna v Telekomunikaèním vìstníku, èástka 9/2000) s tím, e Úøad rozhodne o pøípadném prodlouení platnosti této generální licence pro aplikace CT1 a CT2. Úøad vak, vzhledem k reálné potøebì uvolnìní pøedmìtných
kmitoètových pásem v souladu s uvedenými rozhodnutími CEPT/ECC, její prodlouení na dalí období ji nepøedpokládá.
Texty pøedmìtných rozhodnutí v anglické verzi je mono získat na webové stránce Evropského radiokomunikaèního úøadu
(ERO) www.ero.dk, odkaz ECC deliverables - ECC/ERC/ECTRA Decisions.
ÈTÚ 5326/2002-613
odbor správy kmitoètového spektra

24. Oznámení o zmìnách národních smìrových èísel (NDC) pro veøejné pevné telefonní sítì od
22. 9. 2002
Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb sdìluje, e
s ohledem na ukonèení platnosti pøechodného období k 21.9.2002, tj. platnosti uzlových telefonních obvodù (dále jen UTO),
pøípadnì vymezených místních sítí (dále jen VMS), podle èl. 9 odst. 2 Èíslovacího plánu veøejných telefonních sítí (dále jen
Èíslovací plán), který byl zveøejnìn v Telekomunikaèním vìstníku, èástka 9/2000, budou dnem 22. 9. 2002 nahrazena
národní smìrová èísla (NDC) jednotlivých UTO nebo VMS uvedených v pøíloze A1 Èíslovacího plánu, smìrovými èísly (TC)
èíslovacích oblastí, tj. telefonních obvodù (dále jen TO) podle pøílohy A Èíslovacího plánu následovnì:
NDC
pøíloha A1 ÈP
164
165
166
168
169
17
181
182
183
184
185
186
187
188
189
19
2
202
203
204
205
206
301
302

UTO nebo VMS
Ostrov
Mariánské Láznì
Cheb
Sokolov
Touim
Karlovy Vary
Rokycany
Plasy
Støíbro
Tachov
Blovice
Klatovy
Suice
Horovský Týn *)
Domalice
Plzeò
Praha
Brandýs n/L - Stará Boleslav
Èeský Brod
Øíèany
Kralupy nad Vltavou
Mìlník
Beneov *)
Votice *)

TC
pøíloha A ÈP
35
35
35
35
35
35
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
2
32
32
32
31
31
31
31

TO **)
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Plzeòský kraj
Plzeòský kraj
Plzeòský kraj
Plzeòský kraj
Plzeòský kraj
Plzeòský kraj
Plzeòský kraj
Plzeòský kraj
Plzeòský kraj
Plzeòský kraj
Hlavní mìsto Praha
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
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303
304
305
306
311
312
313
314
316
321
322
324
325
326
327
328
329
331
332
333
334
335
336
337
338
339
342
344
35
361
362
363
364
365
366
367
368
38
395
396
397
398
399
40
411
412
413
416
417
419
424
425
427
428
431
432
433
434
435
436
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Vlaim
Sedlèany *)
Dobøí
Pøíbram
Beroun
Kladno
Rakovník
Slaný
Hoøovice
Kolín
Èáslav
Podìbrady
Nymburk
Mladá Boleslav
Kutná Hora
Uhlíøské Janovice *)
Mnichovo Hraditì
Jindøichùv Hradec
Daèice
Tøeboò
Týn nad Vltavou
Trhové Sviny
Kaplice
Èeský Krumlov
Prachatice
Vimperk
Strakonice
Blatná
Most
Tábor
Písek
Sobìslav
Kamenice nad Lipou
Pacov
Pelhøimov
Humpolec
Milevsko
Èeské Budìjovice
Louny
Chomutov
atec
Kadaò
Podboøany
Pardubice
Roudnice nad Labem
Dìèín
Rumburk
Litomìøice *)
Teplice
Lovosice *)
Nový Bor *)
Èeská Lípa *)
Frýdlant *)
Jablonec nad Nisou
Semily
Jilemnice
Jièín
Nová Paka
Hoøice
Turnov

31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
47
38
38
38
56
56
56
56
38
38
41
47
41
47
41
46
41
41
41
41
41
41
48
48
48
48
48
48
49
49
49
48
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Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Støedoèeský kraj
Jihoèeský kraj
Jihoèeský kraj
Jihoèeský kraj
Jihoèeský kraj
Jihoèeský kraj
Jihoèeský kraj
Jihoèeský kraj
Jihoèeský kraj
Jihoèeský kraj
Jihoèeský kraj
Jihoèeský kraj
Ústecký kraj
Jihoèeský kraj
Jihoèeský kraj
Jihoèeský kraj
Vysoèina
Vysoèina
Vysoèina
Vysoèina
Jihoèeský kraj
Jihoèeský kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Pardubický kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Liberecký kraj
Liberecký kraj
Liberecký kraj
Liberecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
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437
438
439
441
442
443
444
445
446
447
448
451
452
453
454
455
456
457
461
462
463
464
465
467
468
47
48
49
5
501
502
504
505
506
507
508
509
616
617
618
619
621
624
625
626
627
628
629
631
632
633
634
635
636
641
642
643
645
646
647
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Dvùr Králové nad Labem
Vrchlabí
Trutnov
Náchod
Jaromìø
Dobruka
Kostelec nad Orlicí
Rychnov nad Knìnou
amberk
Broumov
Nový Bydov
Havlíèkùv Brod
Ledeè nad Sázavou
Chotìboø
Hlinsko
Chrudim
Holice
Pøelouè
Svitavy
Moravská Tøebová
Polièka
Litomyl
Ústí nad Orlicí
Lankroun
Vysoké Mýto
Ústí nad Labem
Liberec
Hradec Králové
Brno
Boskovice
Rosice
Tinov
Bystøice nad Perntejnem
Blansko
Vykov
Prostìjov
Námì nad Oslavou
ïár nad Sázavou
Moravské Budìjovice *)
Tøebíè
Velké Meziøíèí
Moravský Krumlov
Znojmo
Mikulov
Hustopeèe
Bøeclav
Hodonín
Kyjov
Veselí nad Moravou
Uherské Hraditì
Uherský Brod
Kromìøí
Holeov
Valaské Klobouky *)
Pøerov
Hranice
ternberk
Jeseník *)
Bruntál
Rýmaøov

49
49
49
49
49
49
49
49
46
49
49
56
56
56
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
47
48
49
53, 54
51
54
53
56
51
51
58
56
56
56
56
56
51
51
51
51
51
51
51
51
57
57
57
57
57
58
58
58
58
55
55
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Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Vysoèina
Vysoèina
Vysoèina
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Vysoèina
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Vysoèina
Vysoèina
Vysoèina
Vysoèina
Vysoèina
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
Zlínský kraj
Zlínský kraj
Zlínský kraj
Zlínský kraj
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj
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649
651
652
653
654
655
656
657
658
659
66
67
68
69
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Zábøeh *)
umperk
Valaské Meziøíèí
Krnov
Opava *)
Vítkov
Bílovec *)
Nový Jièín
Vsetín
Frýdek-Místek
Tøinec
Jihlava
Zlín
Olomouc
Ostrava

58
58
57
55
55
55
55
55
57
55
55
56
57
58
59
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Olomoucký kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj
Vysoèina
Zlínský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj

Poznámky:
TC = 53 - rezerva podle pøílohy A Èíslovacího plánu je vyuita pro Jihomoravský kraj.
*) Území VMS.
**) Názvy TO v tabulce respektují zmìny podle èl. I ústavního zákona è.176/2001 Sb. ze dne 16. kvìtna 2001, kterým se
mìní ústavní zákon è. 347/1997 Sb., o vytvoøení vyích samosprávných celkù a o zmìnì ústavního zákona Èeské
národní rady è. 1/1993 Sb., Ústava Èeské republiky.
ÈTÚ è.j. 33821/2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

25. Oprava oznámení è. 205 zveøejnìného v èástce 10/2001 TV
Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb sdìluje, e
v Telekomunikaèním vìstníku èástka 10/2001 informativní èásti, byla v oznámení è. 205, na stranì 11 uvedena nesprávnì
doba do 21. 9. 2001, na kterou byly vydány spoleènostem rozhodnutí o pøidìlení úèastnických èísel. Doba, na kterou jsou
vydána rozhodnutí je do do 21. 9. 2002.
ÈTÚ è.j. 5130/2002 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

26. Informace o nabídce volných míst ve státní správì
Èeský telekomunikaèní úøad pøijme zamìstnance do odboru státní inspekce telekomunikací, oddìlení státní inspekce telekomunikaèních sítí na funkci
Odborný referent
Poadavky: V se zamìøením na telekomunikace, znalost práce na PC (MS Word, MS Excel), samostatnost a ochota k dalímu
vzdìlávání. Výhodou je aktivní znalost AJ, pøípadnì dalího jazyka, znalost správního práva vítána.
Nabízíme: zajímavou a tvùrèí práci v perspektivním oboru, monost profesního rùstu, vèetnì dalího odborného a jazykového
vzdìlávání, pøíjemné pracovní prostøedí na novém pracoviti v Praze, oceníme získané zkuenosti a komunikaèní schopnosti
v kolektivu.
Písemné nabídky se struèným profesním ivotopisem zasílejte na adresu: Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025 - odbor personální a mezd nebo na e-mail: sadeckah@ctu.cz.
Blií informace na tel. èísle 24004 612 Ing. Martinovská.
* * *
Èeský telekomunikaèní úøad vyhlauje výbìrové øízení na obsazení funkce

Øeditel odboru státní inspekce s pracovitìm v Praze
Nabízíme:
 zajímavou práci v perspektivním oboru zamìøeném na inspekci telekomunikaèních slueb a sítí (i radiokomunikaèních)
 úèast na tvorbì a realizaci koncepce postupù regulaèního a inspekèního orgánu v oblasti telekomunikací
 monost zahranièních pracovních cest
 plat podle naøízení vlády è. 253/1992 Sb., o platových pomìrech zamìstnancù orgánù státní správy, nìkterých dalích
orgánù a obcí, ve znìní pozdìjích pøedpisù (s preferencí)
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Poadujeme:
 V elektrotechnického nebo právního smìru
 praxi v telekomunikacích nebo znalost telekomunikaèního prostøedí v ÈR
 praxi v øídící funkci a organizaèní schopnosti
 znalost AJ, popø. jiného svìtového jazyka je výhodou
Pøihláky do výbìrového øízení spolu se struèným profesním ivotopisem, pøehledem dosavadní praxe a kvalifikaèních
pøedpokladù zalete nejpozdìji do 28. února 2002 na adresu: Èeský telekomunikaèní úøad, odbor personální a mezd, potovní
pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.

Telekomunikaèní vìstník - vychází mìsíènì.
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