Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK
V Praze dne 24. kvìtna 2001

Cena Kè 35

Roèník 2001

Èástka 5

Váení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní sluby,
zákon è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ukládá v § 76 povinnost zavést pøenositelnost
telefonních èísel podle èíslovacího plánu tak, aby úèastníci veøejné telefonní sluby, kteøí o to poádají, si mohli ponechat
svoje úèastnické èíslo, jestlie se rozhodnou zmìnit provozovatele veøejné pevné telefonní sítì, provozovatele veøejné digitální sítì ISDN, poskytovatele veøejné telefonní sluby nebo své zemìpisné umístìní.
Povinnost zavést pøenositelnost telefonních èísel je uloena provozovatelùm veøejných telekomunikaèních sítí. Tìch je ale
v souèasnosti více ne 20 a termín stanovený pro zavedení pøenositelnosti telefonních èísel, tj. nejpozdìji do konce roku 2002,
se blíí. Øada evropských zemí, pro které platí døívìjí termíny, ji pøenositelnost èísel zavedla nebo zavádí. Pøitom není dána
zákonná monost státní správì, resp. regulátorovi, aby v tomto konkrétním pøípadì mohl vydat pokyny, i kdy jen rámcové, ale
závazné pro vechny subjekty.
V zájmu splnìní tohoto zákonem stanoveného úkolu, jeho prùbìh je zároveò monitorován Evropskou komisí, pøedkládá
Vám touto cestou Èeský telekomunikaèní úøad veøejný návrh na zaloení neformálního fóra, které by bylo samozøejmì pøístupné vem zainteresovaným provozovatelùm veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelùm veøejné telefonní sluby
s tím, e øízení jednání tohoto fóra by bylo svìøeno zástupcùm Èeského telekomunikaèního úøadu a Asociaci provozovatelù
pevných veøejných telekomunikaèních sítí. Cílem èinnosti tohoto neformálního fóra by bylo na základì konsenzu pøipravit
jednoznaènì definované výstupy tak, aby vichni dotèení provozovatelé sítí a poskytovatelé slueb mohli, za vzájemnì dohodnutých podmínek, realizovat pøísluná opatøení k zajitìní pøenositelnosti úèastnických èísel v ÈR ve stanoveném termínu.
Váení provozovatelé veøejných pevných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní sluby, byli bychom
rádi, kdybyste do 10 dnù po vydání tohoto Telekomunikaèního vìstníku, sdìlili Èeskému telekomunikaènímu úøadu své názory
na realizaci výe uvedeného námìtu.
Praha dne 2. kvìtna 2001
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu
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96. 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
97. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel
98. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slueb - pokraèování
99. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování
100. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti KPNQwest Assets
Czechia s.r.o.
101. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní
sítì spoleènosti Dial Telecom , s.r.o.
102. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti Dial Telecom, s.r.o.
103. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti TELEGON, a.s.
104. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní
sítì spoleènosti TELEGON, a.s.
105. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní
sítì spoleènosti RANN GLOBALNET, a.s.
106. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti RANN GLOBALNET, a.s.
107. Oznámení o pøidìlených èíslech pro oèíslování telefonních doplòkových slueb a výbìru provozovatele dálkové sítì
108. Upozornìní pro dritele povìøení, povolení, oprávnìní a ohláení podle GP-22/1997 a GP-22/1999
C. Diskusní èást
109. Diskusní návrh generálních licencí k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí uivatelských
terminálù Thuraya a SpaceChecker S-SMS
110. Diskusní návrh novely generální licence è. GL-15/R/2000 k provozování vysílacích rádiových zaøízení pro øízení
hraèek a dálkové ovládání modelù letadel, aut, lodí apod.

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ
111. Veobecné podmínky pro poskytování veøejných telekomunikaèních slueb euroISDN
112. Dodatek è. 02/2001 k Ceníku mezinárodních telekomunikaèních slueb

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. NORMATIVNÍ ÈÁST
93. Generální licenci è. GL-36/R/2001
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 20. dubna 2001
È.j. 5166/2001-613

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

generální licenci
è. GL - 36/R/2001
k provozování pozemních pohyblivých vysílacích rádiových zaøízení (dále jen stanic) slouících k odbavování telekomunikaèního provozu prostøednictvím neveøejné rádiové sítì pozemní pohyblivé sluby provozované Èeskými drahami, s.o., (dále
jen provozovatel) pro úèely eleznièní dopravy.
Tato generální licence opravòuje uivatele provozovat výe uvedené stanice bez jakéhokoliv dalího øízení u Úøadu za
následujících podmínek:
1. Uivatelem se pro úèely této generální licence rozumí:
a) fyzická nebo právnická osoba, která je dritelem platné licence k provozování drání dopravy1) nebo
b) fyzická nebo právnická osoba vykonávající èinnosti související se zabezpeèením provozu dráhy a drání dopravy.
2. Tato generální licence platí na území Èeské republiky.
3. Stanice jsou provozovány v kmitoètových úsecích, s kanálovou rozteèí, maximálním vyzáøeným výkonem, uitím a
duplexním odstupem podle následující tabulky:

122
238
418
131
*)
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Hranice úseku
od
do
Kmitoèet [MHz]
Kmitoèet [MHz]
è.

Kanálová
rozteè
[kHz]

150,050
152,950
157,450
457,390/467,390

12,5; 25*)
12,5; 25*)
12,5; 25*)
25

kanálu

è.

kanálu
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159
262
457
77

150,975
153,550
158,375
458,470/468,470
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Max.
vyzáøený
výkon
[W]
10,0
1,0
1,0
6,0

Uití

Duplexní
odstup
[MHz]

fonie
fonie
fonie
fonie, data

simplex
simplex
simplex
10 MHz

Kanálová rozteè 12,5 kHz je v tomto úseku pøednostní. Doplòkovì a pøechodnì nejdéle do 31.12.2005 lze pouít také kanálovou rozteè 25 kHz.

4. Volací znaèku propùjèí uivateli provozovatel z moných volacích znaèek pøidìlených mu v povolení k provozování
vysílacího rádiového zaøízení vydaném Úøadem podle § 57 a násl. zákona.
5. Tato generální licence se vztahuje pouze na stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového
zaøízení podle § 10 zákona.
6. Konstrukce stanice nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.
7. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Uivatelé musí umonit povìøeným zamìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost2).
8. Povìøení zamìstnanci Úøadu jsou oprávnìni v pøípadì nedodrení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic,
nedodrení podmínek této generální licence nebo pøi ruení rádiového provozu vydat uivatelùm podle § 88 odst. 5
zákona rozhodnutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbìné opatøení k okamitému odstavení
zdroje ruení.
9. Úøad má právo zmìnit nebo zruit tuto generální licenci v souladu s ustanovením § 49 zákona.
10. Ostatní povinnosti uivatelù vùèi provozovateli, vyplývající z jiných právních pøedpisù nebo z jejich vzájemných
smluvních vztahù, nejsou touto generální licencí dotèeny.
11. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.
12. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhláení v Telekomunikaèním vìstníku.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu
1)
2)

§ 24 a násl. zákona è. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìjích pøedpisù.

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST
94. Oznámení o zámìru vyhlásit výbìrové øízení na udìlení telekomunikaèních licencí ke zøizování
a provozování sítí UMTS
Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) oznamuje zámìr vyhlásit, podle § 19 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù (dále jen zákon o telekomunikacích), a v návaznosti na pøísluná rozhodnutí vlády Èeské
republiky, výbìrové øízení na udìlení telekomunikaèních licencí ke zøizování a provozování veøejných mobilních telekomunikaèních sítí v systému UMTS (dále jen sítì UMTS).
a) Dùvody pro vyhláení výbìrového øízení
1. Stávající veøejné mobilní telekomunikaèní sítì 2. generace, vyuívající systém GSM a pracující v pásmech 900 MHz
a 1800 MHz (dále jen sítì GSM), perspektivnì neumoòují zavádìní nových telekomunikaèních slueb s velkými
pøenosovými rychlostmi (data, obraz, telefon).
2. K uspokojení potøeb podle bodu 1 byl proto v rámci ITU rozpracován celosvìtový systém pohyblivých komunikací
IMT - 2000 a byla pro nìj vyèlenìna kmitoètová pásma. V Evropì je zavedení evropské verze tohoto systému pod
názvem UMTS zabezpeèováno z hlediska standardizaèního v rámci ETSI, z hlediska kmitoètového v rámci CEPT - ERC.
Koordinované zavádìní tohoto systému v rámci EU bylo stanoveno rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady Evropské unie
è. 128/1999/EC. V Èeské republice jsou vytvoøeny kmitoètové pøedpoklady pro zavedení tohoto systému v souladu
s uvedenými mezinárodními normami. Ve vìtinì evropských zemí výbìrová øízení na provozovatele systému UMTS ji
probìhla nebo právì probíhají, jakékoliv zdrení pøi zavádìní tohoto systému by mohlo zpùsobit zaostání Èeské republiky v dùleité oblasti vytváøení globálních celoevropských telekomunikaèních systémù a tím vést k její izolaci.
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Disponibilní kmitoètová pásma vyèlenìná pro sítì UMTS neumoòují udìlit licenci kadému adateli, který o ni
poádá. V souladu s § 19 odst. 1 zákona o telekomunikacích a obdobnì, jako je tomu v jiných evropských zemích, je
proto Úøad povinen vyhlásit na udìlení licencí ke zøizování a provozování sítí UMTS výbìrové øízení.
Sítì UMTS budou mít øadu prvkù spoleèných se sítìmi GSM, nebo ze sítí GSM bude mono pro sítì UMTS vyuívat
èást pevné infrastruktury sítí, vèetnì anténních stoárù a dalích objektù, co umoní minimalizovat event. dalí ekologické zatíení krajiny. V budoucnu se oèekává postupný technologický pøechod od systému GSM k systému UMTS,
vèetnì vyuití pro sítì UMTS pásem pøidìlených dosud pro sítì GSM. To ve vede k tomu, e je tøeba v zájmu
rychlého zavedení UMTS nabídnout provozování sítí v tomto systému stávajícím provozovatelùm sítí GSM
v Èeské republice.
Na provozování sítí UMTS budou udìleny ètyøi telekomunikaèní licence. Tøi z tìchto licencí budou s ohledem na
dùvody uvedené v bodu 4 nabídnuty v prvním stupni výbìrového øízení za pevnou cenu stávajícím provozovatelùm
sítí GSM, ve druhém stupni se bude rozhodovat o ètvrté pøípadnì o dalích licencích, které nebudou udìleny
v prvním stupni výbìrového øízení, formou aukce. Do aukce se budou moci pøihlásit i provozovatelé sítí GSM, kteøí
odmítnou nabídku uèinìnou v rámci prvního stupnì výbìrového øízení. Souèasnì s telekomunikaèními licencemi ke
zøizování a provozování sítí UMTS budou udìleny i telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby
prostøednictvím tìchto sítí.
Podmínkou úèasti v obou stupních výbìrového øízení bude i závazek splnit minimální rozsah základních ukazatelù
(napø. termín uvedení sítì do provozu a zahájení poskytování slueb, co je údaj vyadovaný rovnì § 18 odst. 1 písm. f)
zákona o telekomunikacích). Finanèní i dalí podmínky úèasti ve výbìrovém øízení budou podrobnì specifikovány pøi
vyhlaování výbìrového øízení.
Kadému provozovateli sítí UMTS bude telekomunikaèní licencí pøidìlen pro sí UMTS kmitoètový úsek o íøce
2 x 15 + 5 MHz v souladu s rozhodnutím ERC/DEC(99)25.
Podrobný èasový harmonogram výbìrového øízení bude uveøejnìn pøi vyhlaování výbìrového øízení. Pøedpokládá se, e výbìrové øízení bude vyhláeno v èástce 6/2001 Telekomunikaèního vìstníku. Na udìlení telekomunikaèních licencí na základì výsledkù výbìrového øízení je podle usnesení vlády è. 153 ze dne 14. 2. 2001 stanovený
termín do 30. 9. 2001.
Doba, do kdy potrvají dùvody, které vedly k zámìru vyhlásit výbìrové øízení
V souèasné dobì nelze pøedpokládat, e by se dùvody, které vedly k vyhláení výbìrového øízení, zejména dostupnost
kmitoètù pro UMTS, zmìnily.
Lhùta pro vyjádøení stanoviska adatelù o telekomunikaèní licenci k tomuto zámìru
Vyjádøení k tomuto zámìru je mono zasílat na níe uvedenou adresu Úøadu do 31. kvìtna 2001. Vyjádøení budou
vyuita pøi formulaci koneèných podmínek výbìrového øízení. Na pozdìji zaslaná vyjádøení a návrhy nebude moci být
brán zøetel.
Adresa Úøadu:
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
potovní pøihrádka 02
225 02 Praha 025
V Praze dne 2. kvìtna 2001
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu

95. Informace o nabídce volných míst ve státní správì
Èeský telekomunikaèní úøad pøijme zamìstnance do státní správy.



Odborný referent - právník
poadavky: V právnického smìru, zájem o øeení problematiky telekomunikací, praxe v oblasti správního a obchodního práva vítána, aktivní znalost AJ, znalost práce na PC, samostatnost a ochotu k dalímu vzdìlávání.
Nabízíme zajímavou práci v perspektivním oboru, aktivní úèast v telekomunikaèních pracovních týmech vèetnì spolupráce s orgány EU, OECD aj., monost profesního rùstu, dalího vzdìlávání (jazykového i odborného) v ÈR i v zahranièí
vèetnì stáí, semináøù a zahranièních cest, oceníme získané zkuenosti a komunikaèní schopnosti v kolektivu.
Písemné nabídky zasílejte na adresu: Èeský telekomunikaèní úøad, odbor personální a mezd, se sídlem Sokolovská 219,
Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025, nebo na e-mail: sadeckah@ctu.cz.
Blií informace na telefonním èísle 02/24004760 - Ing. Hesoun.
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Èeský telekomunikaèní úøad pøijme zamìstnance do odboru ekonomické regulace.



Odborný referent
poadavky: V vzdìlání v oboru ekonomie s praxí v oboru, vítána praxe v resortu telekomunikací, zamìøení na úèetnictví podniku, analýzy hospodaøení podniku, tvorbu cen, aktivní znalost AJ, pøípadnì jetì dalího napø. NJ, FJ,
znalost práce na PC, samostatnost a ochotu k dalímu vzdìlávání.
Nabízíme zajímavou práci v perspektivním oboru, úèast v telekomunikaèních pracovních skupinách vèetnì zahranièních, monost získávání zkueností na zahranièních pracovních cestách.
Písemné nabídky zasílejte na adresu: Èeský telekomunikaèní úøad, odbor personální a mezd, se sídlem Sokolovská 219,
Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025, nebo na e-mail: sadeckah@ctu.cz.
Blií informace na telefonním èísle 02/24004707 - Ing. everová.

96. 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 seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.

97. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel
Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb sdìluje, e
spoleènosti Aliatel a.s. byly podle rozhodnutí ÈTÚ è.j. 7730/ 2001 - 610 pøidìleny od 1.4.2001 do 21.9.2002 øady úèastnických èísel pro uzlové telefonní obvody (UTO), tj. mnoiny èísel v uzavøených intervalech øad s inkrementem 1;
< 33
< 35
< 83

0000
0000
0000

a
a
a

34
35
83

9999
9999
9999

>
>
>

pro UTO Jièín
pro UTO Hoøice v Podkrkonoí
pro UTO Lankroun

(TC = 433)
(TC = 435)
(TC = 467)
celkem:

tj.
tj.
tj.

20 000
10 000
10 000
40 000

èísel
èísel
èísel
èísel

ÈTÚ è.j. 7730/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

98. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slueb - pokraèování
Plné znìní seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.

99. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování
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
Poø.
èís.

Obchodní jméno
Adresa sídla
IÈO

Telekomu- Datum zahájení
nikaèní
provozování sítì
èinnost
Datum zahájení
poskytování
slueb

Územní
rozsah

43
KPNQwest Assets
Czechia s.r. Praha 6,
Slunná 25/547
IÈO 26 16 83 83
44

45

46

Dial Telecom, s.r.o.
Praha 5, V Cibulkách 41
IÈO 26 42 22 98
Dial Telecom, s.r.o.
Praha 5, V Cibulkách 41
IÈO 26 42 22 98
RadioMobil a.s.
Praha 2, Londýnská 59
IÈO 64 94 96 81

B

B

Provozovatel veøejné
telekomunikaèní sítì

Poskytovatel
slueb

KPNQwest Assets Czechia
s.r.o.
Praha 6, Slunná 25/547
KPNQwest Assets Czechia s.r.o.
Praha 6, Slunná 25/547

Èíslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí
právní moci

Platnost
licence

506802/2000-610

5.4.2001

Celé území
ÈR

6.4.2001
6.4.2001

Celé území
ÈR

Dial Telecom, s.r.o.
Praha 5, V Cibulkách 41
Dial Telecom, s.r.o.
Praha 5, V Cibulkách 41

Praha 5, V Cibulkách 41

5.4.2001
6.4.2001

6.4.2001
6.4.2001

Celé území
ÈR

Dial Telecom, s.r.o.
Praha 5, V Cibulkách 41
Dial Telecom, s.r.o.
Praha 5, V Cibulkách 41

Dial Telecom, s.r.o.
Praha 5, V Cibulkách 41

12724/2001-610
5.4.2001
6.4.2001

28.4.2001
28.4.2001

Celé území
ÈR

RadioMobil a.s.
Praha 2, Londýnská 59
RadioMobil a.s.
Praha 2, Londýnská 59

RadioMobil a.s.
Praha 2, Londýnská 59

A

A

Vlastník veøejné
telekomunikaèní sítì

4.4.2001
5.4.2001

Dial Telecom, s.r.o.

8395/2001-610

504171/2000-610
11.4.2001
28.4.2001

20 let

20 let

20 let

20 let
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Obchodní jméno
Adresa sídla
IÈO

47

48

RadioMobil a.s.
Praha 2, Londýnská 59
IÈO 64 94 96 81

ARISTEL spol. s r.o.
Pardubice, Praská 152
IÈO 25 27 33 37

Telekomunikaèní vìstník
Telekomu- Datum zahájení
nikaèní
provozování sítì
èinnost
Datum zahájení
poskytování
slueb

A

A

Územní
rozsah

Vlastník veøejné
telekomunikaèní sítì
Provozovatel veøejné
telekomunikaèní sítì

Èástka 5
Poskytovatel
slueb

28.4.2001
28.4.2001

Celé území
ÈR

RadioMobil a.s.
Praha 2, Londýnská 59
RadioMobil a.s.
Praha 2, Londýnská 59

RadioMobil a.s.
Praha 2, Londýnská 59

5.5.2001
5.5.2001

Celé území
ÈR

ARISTEL spol. s r.o.
Pardubice, Praská 152
ARISTEL spol. s r.o.
Pardubice, Praská 152

ARISTEL spol. s r.o.
Pardubice, Praská 152

Èíslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí
právní moci
5002/2001-610
11.4.2001
28.4.2001
10168/2001-610
11.4.2001
5.5.2001

Platnost
licence

20 let

20 let

Dritel této telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou mobilní telekomunikaèní sí podle celoevropského standardu TETRA.
49

ARISTEL spol. s r.o.
Pardubice, Praská 152
IÈO 25 27 33 37

C

5.5.2001
5.5.2001

Celé území
ÈR

ARISTEL spol. s r.o.
Pardubice, Praská 152
ARISTEL spol. s r.o.
Pardubice, Praská 152

ARISTEL spol. s r.o.
Pardubice, Praská 152

7855/2001-610
13.4.2001
5.5.2001

20 let

Dritel této telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat veøejnou telefonní slubu prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì standardu TETRA.
50

5881/2001-610
ETEL, s.r.o.
ETEL, s.r.o.
Praha 1, Benediktská 2/685
Praha 1, Benediktská 2/685
15.3.2001
IÈO 25 63 06 36
D
4.4.2001
(zmìna è.1)
Tato zmìna è.1 k licenci è.j. 500112/2000-610 zmìnila pùvodní obchodní jméno spoleènosti GLOBIX s.r.o. na ETEL, s.r.o. Zmìna, d oloená výpisem z obchodního rejstøíku è.j.
76696/2000, byla provedena na ádost dritele licence.
51

5887/2001-610
ETEL, s.r.o.
ETEL, s.r.o.
Praha 1, Benediktská 2/685
Praha 1, Benediktská 2/685
15.3.2001
IÈO 25 63 06 36
D
4.4.2001
(zmìna è.1)
Tato zmìna è.1 k licenci è.j. 501061/2000-610 zmìnila pùvodní obchodní jméno spoleènosti GLOBIX s.r.o. na ETEL, s.r.o. Zmìna, d oloená výpisem z obchodního rejstøíku è.j.
76696/2000, byla provedena na ádost dritele licence.

ÈTÚ è.j. 14751/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

100. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
KPNQwest Assets Czechia s.r.o.
Èeský telekomunikaèní úèøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 4. dubna 2001
È.j.: 506 802/2000-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3.
písm. a) a podle § 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 16. 11. 2000, doplnìné dne 27. 12. 2000, 3. 1. 2001 a 16. 3. 2001, toto rozhodnutí o udìlení
TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: KPNQwest Assets Czechia s.r.o.
se sídlem:
Praha 6, Slunná 25/547, PSÈ 162 00
IÈO:
26 16 83 83
(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 celém území Èeské republiky.
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.
B1. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K ZAJITÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
4. Dritel telekomunikaèní licence je povinen:
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a) øídit se pøi zøizování a provozování telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslunými právními pøedpisy, platnými
jednotnými pravidly, vydanými opatøeními Úøadu, èíslovacím plánem 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.
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 KPNQwest Assets Czechia s.r.o. poádala dne 16.11.2000 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a
provozování veøejné telekomunikaèní sítì. Svoji ádost doplnila dne 27. 12. 2001, 3. 1. 2001 a 16. 3. 2001. Spoleènost
KPNQwest Assets Czechia s.r.o. doloila uvedenou ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku
trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní 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. 3711-725001/710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 27. 3. 2001.
Spoleènost KPNQwest Assets Czechia s.r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence.
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.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 4. 2001.

Ing. Frantiek Hesoun v.r.
øeditel odboru regulace
telekomunikaèních sítí a slueb

101. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì spoleènosti Dial Telecom, s.r.o.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 5. dubna 2001
È.j.: 12724/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3.
písm. a) a podle § 14 odst. 1 písm. b) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù (dále jen
zákon), na základì ádosti ze dne 25. 1. 2001, doplnìné dne 16. 2. 2001 a 19. 3. 2001, toto rozhodnutí o udìlení
TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: Dial Telecom, s.r.o.
se sídlem:
Praha 5, V Cibulkách 41, PSÈ 150 00
IÈO:
26 42 22 98
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(dále jen dritel telekomunikaèní licence)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
A. DRUH A ROZSAH VEØEJNÉ TELEFONNÍ SLUBY
1. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat veøejnou telefonní slubu v rámci vech telefonních obvodù
na území ÈR, národní a mezinárodní veøejnou telefonní slubu prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
vèetnì zprostøedkování pøístupu k veøejným telekomunikaèním slubám, které jsou poskytované jinými oprávnìnými
poskytovateli telekomunikaèních slueb (dále jen sluba).
B. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ SLUBY
2. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat slubu na celém území Èeské republiky a uzavírat dohody se
zahranièními subjekty za úèelem poskytování mezinárodních telekomunikaèních slueb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky do jiných státù.
C. ZAJITÌNÍ DOSTUPNOSTI SLUBY
3. Dritel telekomunikaèní licence je povinen vést seznam poadavkù na zøízení telefonních úèastnických stanic a jejich
pøipojení k veøejné telekomunikaèní síti. V seznamu musí být odlieny poadavky na nové telefonní úèastnické stanice
a nová pøipojení k telefonní síti od poadavkù na zmìny nebo pøeloení telefonní úèastnické stanice nebo koncového
bodu telefonní sítì. Seznam musí být dále èlenìn v èasové posloupnosti a podle telekomunikaèních obvodù a jejich
èástí, v nich dritel telekomunikaèní licence poskytuje telefonní slubu. Dritel telekomunikaèní licence je povinen
umonit Úøadu kontrolu tìchto seznamù.
D. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
4. Dritel telekomunikaèní licence je povinen:
a) øídit se pøi poskytování sluby pøíslunými právními pøedpisy, platnými jednotnými pravidly, vydanými opatøeními
Úøadu, èíslovacím plánem a normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání
telekomunikaèní licence,
b) vykonávat slubu v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením ITU a normám ETSI.
5. Dritel telekomunikaèní licence, jako poskytovatel mezinárodních telekomunikaèních slueb podle bodu 1, má právo,
v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu Uznaný provozovatel
(Recognized Operating Agency).
6. Dritel telekomunikaèní licence je povinen vytvoøit systém sledování, evidence a kontroly ukazatelù kvality poskytování sluby podle vyhláky è. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality slueb
poskytovaných v rámci univerzální sluby driteli telekomunikaèní licence (dále vyhláky). Za tím úèelem:
a) pøedloit do 60 dnù ode dne úèinnosti telekomunikaèní licence ke schválení Úøadu návrh metodiky systému evidence a kontroly ukazatelù kvality,
b) do 90 dnù od schválení metodiky vyhodnocovat v plném rozsahu zjitìné ukazatele kvality sluby,
c) pøedkládat Úøadu k 31.bøeznu kadého roku vyhodnocení zjitìných hodnot ukazatelù kvality slueb za uplynulý
kalendáøní rok podle metodiky schválené Úøadem,
d) zajistit dodrování parametrù kvality sluby stanovených vyhlákou.
7. Pøi zajiování bezpeènosti státu v souvislosti s poskytováním sluby 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) poskytovat pøednostnì slubu 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.
8. 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.
E. DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUBY
9. Datum zahájení poskytování sluby je den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
F. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
10. Telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.
ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost Dial Telecom, s.r.o. poádala dne 12. 2. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování
veøejné telekomunikaèní sítì a k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì.
Svoji ádost doplnila dne 16. 2. 2001 a 19. 3. 2001. Spoleènost Dial Telecom, s.r.o. doloila uvedenou ádost výpisem
z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní zpùsobilost k poadované telekomunikaèní èinnosti, dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení poadované
èinnosti a veobecnými podmínkami pro poskytování veøejné telefonní sluby.
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Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve výi 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 27. 3. 2001.
Spoleènost Dial Telecom, s.r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence.
ádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì je øeena samostatnì
pod è.j. 8395/2001-610.
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.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. 4. 2001.

Ing. Frantiek Hesoun v.r.
øeditel odboru regulace
telekomunikaèních sítí a slueb

102. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
Dial Telecom, s.r.o.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 5. dubna 2001
È.j.: 8395/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3.
písm. a) a podle § 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 25. 1. 2001, doplnìné dne 16. 2. 2001 a 19. 3. 2001, toto rozhodnutí o udìlení
TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: Dial Telecom, s.r.o.
se sídlem:
Praha 5, V Cibulkách 41, PSÈ 150 00
IÈO:
26 42 22 98
(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 celém území Èeské republiky.
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, vydanými opatøeními Úøadu, èíslovacím plánem 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.
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,
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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 Dial Telecom, s.r.o. poádala dne 12. 2. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování
veøejné telekomunikaèní sítì a k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì. Svoji
ádost doplnila dne 16. 2. 2001 a 19. 3. 2001. Spoleènost Dial Telecom, s.r.o. doloila uvedenou ádost výpisem z obchodního
rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní 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. 3711-725001/710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 27. 3. 2001.
Spoleènost Dial Telecom, s.r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence.
ádost o udìlení telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì je øeena samostatnì pod è.j. 12724/2001-610.
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.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. 4. 2001.

Ing. Frantiek Hesoun v.r.
øeditel odboru regulace
telekomunikaèních sítí a slueb

103. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
TELEGON, a.s.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 20. bøezna 2001
È.j.: 10173/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3.
písm. a) a podle § 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 10. 12. 2000, doplnìné dne 13. 2. 2001 a 26. 2. 2001, toto rozhodnutí o udìlení
TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: TELEGON, a.s.
se sídlem:
Praha 8, Støíkovská 31/106
IÈO:
25 77 29 70
(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 celém území Èeské republiky.
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 jednat a 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:
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a) øídit se pøi zøizování a provozování telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslunými právními pøedpisy, platnými jednotnými pravidly, opatøeními Úøadu, èíslovacím plánem 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 sítì a poskytovatelùm slueb pøímé nebo nepøímé propojení jím provozované telekomunikaèní sítì v souladu se zákonem.
C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
5. Dritel telekomunikaèní licence má právo jednat se zahranièními provozovateli, uzavírat s nimi smlouvy týkající se
poskytování mezinárodních telekomunikaèních slueb, podmínek tranzitu a finanèního vyrovnání a jako takový 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 è. 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 TELEGON, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence. Spoleènost doloila ádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì a k poskytování veøejné
telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì ze dne 10. 12. 2000 výpisem z obchodního rejstøíku,
výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní 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. 19-725001/710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 23. 2. 2001.
ádost o udìlení telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì je øeena samostatnì pod è.j. 10172/2001-610.
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.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. 4. 2001.

Ing. Frantiek Hesoun v.r.
øeditel odboru regulace
telekomunikaèních sítí a slueb

104. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì spoleènosti TELEGON, a.s.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 20. bøezna 2001
È.j.: 10172/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3.
písm. a) a podle § 14 odst. 1 písm. b) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù (dále jen
zákon), na základì ádosti ze dne 10. 12. 2000, doplnìné dne 13. 2. 2001 a 26. 2. 2001, toto rozhodnutí o udìlení
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TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: TELEGON, a.s.
se sídlem:
Praha 8, Støíkovská 31/106
IÈO:
25 77 29 70
(dále jen dritel telekomunikaèní licence)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
A. DRUH A ROZSAH VEØEJNÉ TELEFONNÍ SLUBY
1. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat veøejnou telefonní slubu v rámci vech telefonních obvodù
na území ÈR, národní a mezinárodní veøejnou telefonní slubu prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
vèetnì zprostøedkování pøístupu k veøejným telekomunikaèním slubám, které jsou poskytované jinými oprávnìnými
poskytovateli telekomunikaèních slueb (dále jen sluba).
B. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ SLUBY
2. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat slubu na celém území Èeské republiky a jednat a uzavírat
dohody se zahranièními subjekty za úèelem poskytování mezinárodních telekomunikaèních slueb z jiných státù do
Èeské republiky a z Èeské republiky do jiných státù.
C. ZAJITÌNÍ DOSTUPNOSTI SLUBY
3. Dritel telekomunikaèní licence je povinen vést seznam poadavkù na zøízení telefonních úèastnických stanic a jejich
pøipojení k veøejné telekomunikaèní síti. V seznamu musí být odlieny poadavky na nové telefonní úèastnické stanice
a nová pøipojení k telefonní síti od poadavkù na zmìny nebo pøeloení telefonní úèastnické stanice nebo koncového
bodu telefonní sítì. Seznam musí být dále èlenìn v èasové posloupnosti a podle telekomunikaèních obvodù a jejich
èástí, v nich dritel telekomunikaèní licence poskytuje telefonní slubu. Dritel telekomunikaèní licence je povinen
umonit Úøadu kontrolu tìchto seznamù.
D. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
4. Dritel telekomunikaèní licence je povinen:
a) øídit se pøi poskytování sluby pøíslunými právními pøedpisy, platnými jednotnými pravidly, opatøeními Úøadu,
èíslovacím plánem a normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání
telekomunikaèní licence,
b) vykonávat slubu v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením ITU a normám ETSI.
5. Dritel telekomunikaèní licence má právo jednat se zahranièními provozovateli, uzavírat s nimi smlouvy týkající se
poskytování mezinárodních telekomunikaèních slueb, podmínek tranzitu a finanèního vyrovnání a jako takový má
právo, v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu Uznaný provozovatel (Recognized Operating Agency).
6. Dritel telekomunikaèní licence je povinen vytvoøit systém sledování, evidence a kontroly ukazatelù kvality poskytování sluby podle vyhláky è. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality slueb
poskytovaných v rámci univerzální sluby driteli telekomunikaèní licence (dále vyhláky). Za tím úèelem:
a) pøedloit do 60 dnù ode dne úèinnosti telekomunikaèní licence ke schválení Úøadu návrh metodiky systému evidence a kontroly ukazatelù kvality,
b) do 90 dnù od schválení metodiky vyhodnocovat v plném rozsahu zjitìné ukazatele kvality sluby,
c) pøedkládat Úøadu k 31. bøeznu kadého roku vyhodnocení zjitìných hodnot ukazatelù kvality slueb za uplynulý
kalendáøní rok podle metodiky schválené Úøadem,
d) zajistit dodrování parametrù kvality sluby stanovených vyhlákou.
7. Pøi zajiování bezpeènosti státu v souvislosti s poskytováním sluby 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) poskytovat pøednostnì slubu 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.
8. Dritel telekomunikaèní licence je povinen zajiovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu è. OÚ - 3/S /2000,
zveøejnìného v Telekomunikaèním vìstníku è. 9, roèník 2000.
E. DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUBY
9. Datum zahájení poskytování sluby je den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
F. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
10. Telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.
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ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost TELEGON, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence. Spoleènost doloila ádost z 10. 12. 2000, o udìlení telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné
pevné telekomunikaèní sítì a ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì, výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní zpùsobilost k poadované telekomunikaèní èinnosti, dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení poadované èinnosti a veobecnými
podmínkami pro poskytování veøejné telefonní sluby. Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence k poskytování
veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì ve výi 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na
pøíjmový úèet Úøadu è. 19-725001/710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 23. 2. 2001.
ádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì je øeena samostatnì
pod è.j. 10173/2001-610.
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.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. 4. 2001.

Ing. Frantiek Hesoun v.r.
øeditel odboru regulace
telekomunikaèních sítí a slueb

105. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì spoleènosti RANN GLOBALNET, a.s.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 23. bøezna 2001
È.j.: 8315/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3.
písm. a) a podle § 14 odst. 1 písm. b) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù (dále jen
zákon), na základì ádosti ze dne 11. 7. 2000, doplnìné dne 18. 7. 2000, 14. 10. 2000, 12. 2. 2001 a 2. 3. 2001, toto
rozhodnutí o udìlení
TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: RANN GLOBALNET, a.s.
se sídlem:
Praha 1, Národní tø. 21
IÈO:
25 09 13 79
(dále jen dritel telekomunikaèní licence)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
A. DRUH A ROZSAH VEØEJNÉ TELEFONNÍ SLUBY
1. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat veøejnou telefonní slubu v rámci vech telefonních obvodù
na území ÈR, národní a mezinárodní veøejnou telefonní slubu prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
vèetnì zprostøedkování pøístupu k veøejným telekomunikaèním slubám, které jsou poskytované jinými oprávnìnými
poskytovateli telekomunikaèních slueb (dále jen sluba).
B. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ SLUBY
2. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat slubu na celém území Èeské republiky a jednat a uzavírat
dohody se zahranièními subjekty za úèelem poskytování mezinárodních telekomunikaèních slueb z jiných státù do
Èeské republiky a z Èeské republiky do jiných státù.
C. ZAJITÌNÍ DOSTUPNOSTI SLUBY
3. Dritel telekomunikaèní licence je povinen vést seznam poadavkù na zøízení telefonních úèastnických stanic a jejich
pøipojení k veøejné telekomunikaèní síti. V seznamu musí být odlieny poadavky na nové telefonní úèastnické stanice
a nová pøipojení k telefonní síti od poadavkù na zmìny nebo pøeloení telefonní úèastnické stanice nebo koncového
bodu telefonní sítì. Seznam musí být dále èlenìn v èasové posloupnosti a podle telekomunikaèních obvodù a jejich
èástí, v nich dritel telekomunikaèní licence poskytuje telefonní slubu. Dritel telekomunikaèní licence je povinen
umonit Úøadu kontrolu tìchto seznamù.
D. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
4. Dritel telekomunikaèní licence je povinen:
a) øídit se pøi poskytování sluby pøíslunými právními pøedpisy, platnými jednotnými pravidly, opatøeními Úøadu,
èíslovacím plánem a normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání
telekomunikaèní licence,
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b) vykonávat slubu v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením ITU a normám ETSI.
5. Dritel telekomunikaèní licence, jako poskytovatel mezinárodních telekomunikaèních slueb podle bodu 1, má právo,
v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu Uznaný provozovatel
(Recognized Operating Agency).
6. Dritel telekomunikaèní licence je povinen vytvoøit systém sledování, evidence a kontroly ukazatelù kvality poskytování sluby podle vyhláky è. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality slueb
poskytovaných v rámci univerzální sluby driteli telekomunikaèní licence (dále vyhláky). Za tím úèelem:
a) pøedloit do 60 dnù ode dne úèinnosti telekomunikaèní licence ke schválení Úøadu návrh metodiky systému evidence a kontroly ukazatelù kvality,
b) do 90 dnù od schválení metodiky vyhodnocovat v plném rozsahu zjitìné ukazatele kvality sluby,
c) pøedkládat Úøadu k 31.bøeznu kadého roku vyhodnocení zjitìných hodnot ukazatelù kvality slueb za uplynulý
kalendáøní rok podle metodiky schválené Úøadem,
d) zajistit dodrování parametrù kvality sluby stanovených vyhlákou.
7. Pøi zajiování bezpeènosti státu v souvislosti s poskytováním sluby 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) poskytovat pøednostnì slubu 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.
8. 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.
E. DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUBY
9. Datum zahájení poskytování sluby je dva mìsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
F. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
10. Telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.
ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost RANN GLOBALNET, a.s. poádala dne 11.7.2000 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì a k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní
sítì. Svoji ádost doplnila dne 18. 7. 2000, 14. 10. 2000, 12. 2. 2001 a 2. 3. 2001 na základì výzev Úøadu ze dne 16. 8. 2000
a 12. 1. 2001. Spoleènost RANN GLOBALNET, a.s. doloila uvedenou ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z
evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní zpùsobilost k poadované telekomunikaèní èinnosti, dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení poadované èinnosti a veobecnými podmínkami pro poskytování veøejné telefonní sluby.
Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve výi 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 14.3.2001.
Spoleènost RANN GLOBALNET, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence.
ádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì je øeena samostatnì
pod è.j. 500 812/2000-610.
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.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 4. 2001.

Ing. Frantiek Hesoun v.r.
øeditel odboru regulace
telekomunikaèních sítí a slueb

106. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
RANN GLOBALNET, a.s.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolaovská 219, Praha 9

Praha 23. bøezna 2001
È.j.: 500 812/2000-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3. písm.
a) a podle § 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 11. 7. 2000, doplnìné dne 18. 7. 2000, 14. 10. 2000, 12. 2. 2001 a 2. 3. 2001, toto rozhodnutí o udìlení
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TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: RANN GLOBALNET, a.s.
se sídlem:
Praha 1, Národní tø. 21
IÈO:
25 09 13 79
(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 celém území Èeské republiky.
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 jednat a 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, opatøeními Úøadu, èíslovacím plánem 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.
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 dva mìsíce ode dne 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 RANN GLOBALNET, a.s. poádala dne 11. 7. 2000 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì a k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní
sítì. Svoji ádost doplnila dne 18. 7. 2000, 14. 10. 2000, 12. 2. 2001 a 2. 3. 2001 na základì výzev Úøadu ze dne 16. 8. 2000
a 12. 1. 2001. Spoleènost RANN GLOBALNET, a.s. doloila uvedenou ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem
z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní 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. 19-725001/710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 8. 2. 2001.
Spoleènost RANN GLOBALNET, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence.
ádost o udìlení telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì je øeena samostatnì pod è.j. 8315/2001-610.
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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.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 4. 2001.

Ing. Frantiek Hesoun v.r.
øeditel odboru regulace
telekomunikaèních sítí a slueb

107. Oznámení o pøidìlených èíslech pro oèíslování telefonních doplòkových slueb a výbìru provozovatele dálkové sítì
Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb tímto
zveøejòuje seznam pøidìlených èísel pro oèíslování telefonních doplòkových slueb a výbìru provozovatele dálkové sítì:
1) Pøidìlená èísla ve skupinì 10XX
Èíslo
1012
1020
1050
1055

Obchodní jméno
Aliatel a.s.
CZECH ON LINE, a.s.
GlobalTel a.s.
Contactel s.r.o.

Sluba
Výbìr provozovatele dálkové sítì s poskytováním telefonní sluby
Výbìr provozovatele dálkové sítì s poskytováním telefonní sluby
Výbìr provozovatele dálkové sítì s poskytováním telefonní sluby
Výbìr provozovatele dálkové sítì s poskytováním telefonní sluby

2) Pøidìlená èísla ve skupinì 10XXX
Èíslo
10800
10855
10865

Obchodní jméno
EuroTel Praha, spol. s r.o.
Contactel s.r.o.
CZECH ON LINE, a.s.

Sluba
Výbìr provozovatele dálkové sítì s poskytováním hlasu pøes Internet (IP)
Výbìr provozovatele dálkové sítì s poskytováním hlasu pøes Internet (IP)
Výbìr provozovatele dálkové sítì s poskytováním hlasu pøes Internet (IP)

3) Pøidìlená èísla ve skupinì 11 (sluby nekomerèní a pro veøejnì prospìné úèely)
Èíslo
1182
1183
1188

Obchodní jméno
Aliatel a.s.
RadioMobil a.s.
EuroTel Praha, spol. s r.o.

Sluba
Informace o národních telefonních èíslech
Informace o národních telefonních èíslech a asistenèní sluby
Poskytování informací o telefonních èíslech úèastníkù spoleènosti EuroTel
Praha, spol. s r.o. i jiných operátorù a asistenèní sluby

4) Pøidìlená èísla ve skupinì 12 (sluby nekomerèní a pro veøejnì prospìné úèely)
Èíslo
1212
1222
1230
1234

Obchodní jméno
Milan Elznic AUTO ELZNIC
Pavla Kadlèková
ÚAMK, s r.o.
BYTOSERVIS - NON STOP, s.r.o.

1239

Sdruení pro zøízení Ústøedního
plynárenského dispeèinku
AMBULANCE MEDITRANS s.r.o.
Praská informaèní sluba
ISC Communication, s.r.o.
Východoèeská energetika, a.s.
SPIRA s.r.o.
M E D I A T E L, spol. s r.o.
AA - NONSTOP SERVIS spol. s r.o.
MEDISCAN GROUP, s.r.o.
ÈSAD ÚAN Praha Florenc a.s.

12412
12444
12500
12555
12612
12712
12777
12888
12999

Sluba
AUTO ELZNIC - silnièní havarijní sluba
TURISTA V NOUZI HELP SYSTEM
Havarijní sluba ÚAMK pro motoristy
Havarijní a informaèní sluba v oblasti havárií a údrby
domovního a bytového fondu
Havarijní a poruchová sluba dodávek plynu
Ambulance Meditrans - dopravní zdravotnická a záchranná sluba
Praská informaèní sluba
Informaèní a havarijní sluby v oblasti telekomunikací
Poruchová sluba Východoèeské energetiky, a.s.
Informaèní trh zboí, slueb a zajímavostí
Zlatý telefon (Informace o firmách ve Zlatých stránkách)
Havarijní nonstop dispeèink
Poskytování lékaøské péèe
Informace o vnitrostátních a mezinárodních spojích veøejné
pravidelné autobusové dopravy
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5) Pøidìlená èísla ve skupinì 13 (sluby nekomerèní a pro veøejnì prospìné úèely)
Èíslo
130 0xx
13100
13111
13131
132132
133991
13777

Obchodní jméno
ÈESKÝ TELECOM, a.s.
GTS CZECH, a.s.
Contactel s.r.o.
Aliatel a.s.
Contactel s.r.o.
Aliatel a.s.
Contactel s.r.o.

Sluba
sluební èísla
Ohlaovna poruch telefonního provozu
Ohlaovna poruch telefonního provozu
Ohlaovna poruch telefonního provozu
Ohlaovna poruch ostatních slueb mimo telefonního provozu
Ohlaovna mezimìstských a mezinárodních hovorù
Informace o zmìnách úèastnických èísel

6) Pøidìlená èísla ve skupinì 14
Èíslo
14000
14001
14011
14014
14030
14035
14040
14044
14050
14051
14111
14120
14122
14123
14124
14126
14127
14140
14148
14444
14777

Obchodní jméno
EDB - DATASERVIS, a.s.
MESSENGER Service v.o.s.
Michal Marák
A A A radiotaxi s.r.o.
Otakar Hrneèek - HROT
PROFITAXI, spol. s r.o.
BYSTROÒ a, s.r.o.
Leasing car service spol. s r.o.
Jihoèeská energetika, a.s.
TICKETPRO a.s.
ÈESKÝ TELECOM, a.s.
ÈESKÝ TELECOM, a.s.
ÈESKÝ TELECOM, a.s.
ÈESKÝ TELECOM, a.s.
ÈESKÝ TELECOM, a.s.
ÈESKÝ TELECOM, a.s.
ÈESKÝ TELECOM, a.s.
ÈESKÝ TELECOM, a.s.
ÈESKÝ TELECOM, a.s.
Contactel s.r.o.
Contactel s.r.o.

Sluba
Servisní telefon EDB - informace o firmách, výrobcích a slubách
MESSENGER Service - kurýrní sluba
JIH-TAXI
TAXI
HROT TAXI
PROFITAXI
TAXI-CZ
CITY TAXI
JÈE - sluba zákazníkùm
ÈESKÝ TELECOM ECHO LINE 14 051
Informace o pøeèíslování telefonních stanic
zdravotnické informace
zubní pohotovost
lékaøské pohotovosti
lékárenské pohotovosti
stav a sjízdnost silnic
snìhové zpravodajství
informace horské sluby
Informace o kurzech valut
Rezervace letenek
Nabídky cestovních kanceláøí - last minute
ÈTÚ è.j. 1015/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

108. Upozornìní pro dritele povìøení, povolení, oprávnìní a ohláení podle GP-22/1997 a GP-22/1999
Podle § 107 odst. 4 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, úèinného od 1. 7. 2000, jsou
provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejných telekomunikaèních slueb, kteøí provozují telekomunikaèní èinnosti na základì platného povìøení nebo povolení vydaného podle právních pøedpisù platných pøed úèinností
tohoto zákona povinni nejpozdìji do jednoho roku ode dne úèinnosti tohoto zákona sdìlit Èeskému telekomunikaènímu úøadu
údaje a doloit doklady vyadované pro udìlení telekomunikaèní licence v ustanovení § 18 tohoto zákona. Nesplní-li provozovatelé tuto povinnost, pozbude dosavadní povìøení, popøípadì povolení platnosti uplynutím posledního dne lhùty
stanovené pro sdìlení údajù a doloení dokladù.
Podle § 107 odst. 5 zákona è. 151/2000 Sb. jsou poskytovatelé telekomunikaèních slueb, pro jejich èinnosti je podle
tohoto zákona potøebná generální licence povinni do jednoho roku ode dne nabytí úèinnosti tohoto zákona pøihlásit se k registraci
u Èeského telekomunikaèního úøadu. Jestlie tak neuèiní, jejich dosavadní oprávnìní k poskytování telekomunikaèních
slueb zaniká.
ÈTÚ è.j. 9679/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb
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