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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. NORMATIVNÍ ČÁST
113. Generální licence č. GL-22/R/2003
Dne 31. 12. 2002 skončila platnost mnohostranné dohody, uzavřené mezi některými telekomunikačními správami CEPT, o volné
cirkulaci a o povolení krátkodobého provozu těch občanských radiostanic, na které se nevztahuje doporučení CEPT T/R 20-09. Tato
dohoda umožňovala provozování těch občanských radiostanic, na které se nevztahuje uvedené doporučení (tzn. stanic s jinou
než kmitočtovou nebo fázovou modulací) na území cizího zúčastněného státu během krátkodobého pobytu zahraničních návštěvníků.
Ukončení platnosti zmíněné dohody a z toho vyplývající souvislosti bylo nutno promítnout do textu dosavadní generální
licence č. GL-22/R/2001. Český telekomunikační úřad proto připravil a zveřejnil v diskusní části částky 1/2003 Telekomunikačního věstníku návrh nové generální licence č. GL-22/R/2003 nahrazující dosavadní generální licenci. Ve lhůtě dané § 49
odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb. Český telekomunikační úřad od veřejnosti žádnou připomínku neobdržel.
ČTÚ, č.j. 16584/03-613
odbor správy kmitočtového spektra
Český telekomunikační úřad
Praha 20. května 2003
Sokolovská 219, Praha 9
Č.j. 16584/03-613
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bod 3. písm. d) zákona č. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, vydává podle § 46 odst. 1 písm. a) tohoto zákona

generální licenci
č. GL - 22/R/2003
k provozování vysílacích rádiových zařízení malého výkonu (dále jen „občanské radiostanice“), určených pro rádiové spojení
fyzických nebo právnických osob (dále jen „provozovatelé“).
Tato generální licence stanovuje následující podmínky1) pro provozování občanských radiostanic:
1. Tato generální licence platí na území České republiky.
2. Tato generální licence se vztahuje na občanské radiostanice, u kterých Úřad rozhodl o schválení nebo uznání typu
rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., nebo na ty občanské radiostanice, které splňují ustanovení
nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová
zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
3. Povolené kmitočty a čísla kanálů jsou uvedeny v příloze č. 1.
4. Prostřednictvím občanských radiostanic je povoleno předávání zpráv formou otevřené mluvené řeči nebo přenosem
digitálních dat. Při zahajování spojení je možno používat zařízení pro vysílání a příjem tónové selektivní volby.
5. Na kanálech uvedených v bodu 3 je povoleno vysílání telefonie s kmitočtovou nebo fázovou modulací (třída vysílání
F3E, G3E), není-li dále uvedeno jinak. Vysílání s amplitudovou modulací s dvěma postranními pásmy (třída vysílání
A3E) a s jedním postranním pásmem (třída vysílání J3E, R3E) není povoleno2).
6. Přenos digitálních dat (třída vysílání F2D, F3D) je povolen pouze na kanálech č. 24 (27,235 MHz), č. 25 (27,245 MHz),
č. 52 (26,675 MHz), č. 53 (26,685 MHz), č. 76 (26,915 MHz) a č. 77 (26,925 MHz), které jsou vyhrazeny pouze pro
tento druh provozu2).
1

)

2

)

Tato generální licence vychází z rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (ERC) Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) ze dne 23. 11. 1998 č. ERC/DEC/(98)16 o vyjmutí zařízení CEPT PR-27 z režimu individuálního povolování [CEPT/ERC
Decision of 23rd November 1998 on Exemption from Individual Licencing of CEPT PR-27 equipment], Kraków, 1998.
Význam jednotlivých znaků označujících třídu vysílání je uveden v příloze č. 2 k vyhlášce č. 201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.
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7. Pro provoz dálkově ovládaných záznamníků (opakovačů) jsou vyhrazeny kanály č. 18 (27,175 MHz) a č. 23 (27,255 MHz).
8. Kanál č. 9 (27,065 MHz) je vyhrazen pro informace zvláštní důležitosti, např. nouzové volání v případě neštěstí,
havárie, úrazu, oznámení trestného činu apod.
9. Kanál č. 1 (26,965 MHz) se doporučuje využívat jako svolávací a kanál č. 80 (26,955 MHz) jako vyvolávací s využitím
selektivní volby. Provozovatelé po navázání spojení na těchto kanálech vyhledají jiný volný kanál a přeladí se na něj.
10. K občanským radiostanicím lze připojovat pouze taková přídavná zařízení, která neovlivní základní parametry občanské radiostanice, zejména vysokofrekvenční výkon, maximální kmitočtový zdvih a maximální nežádoucí vysokofrekvenční vyzařování.
11. Vysokofrekvenční výkon koncového stupně vysílače občanské radiostanice nesmí přesáhnout 4 W.
12. V provozu občanských radiostanic není povoleno používání:
- přídavných zesilovačů vysokofrekvenčního výkonu,
- utajovačů hovorů,
- převáděčů,
- směrových antén se ziskem v horizontální rovině.
13. Občanské radiostanice není povoleno připojovat přímo ani nepřímo k veřejným telekomunikačním sítím, ani je využívat k poskytování telekomunikačních služeb.
14. Občanské radiostanice není povoleno používat na palubě letadla ani jako letadlové nebo letecké stanice.
15. Přenos dat ani hovorová korespondence pro komerční účely, vysílání reklam nebo vysílání rozhlasového typu a trvalé
vysílání radiomajáku není povoleno.
16. Provoz občanských radiostanic podle této generální licence nemá zajištěnou ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby, provozované na základě individuálního povolení, nebo
i téže radiokomunikační služby provozované na základě této generální licence. Veškeré kmitočty, na kterých jsou
občanské radiostanice provozovány na základě této generální licence, jsou považovány za sdílené. Případné rušení
jsou povinni provozovatelé občanských radiostanic řešit vzájemnou dohodou. Pokud rušení vzniklo nedodržením
podmínek stanovených pro provoz zařízení, nese náklady na odstranění rušení provozovatel tohoto zařízení, jinak nese
náklady provozovatel zařízení později uvedeného do provozu nebo změněného.
17. V případě přenosu digitálních dat se pro jeho označení doporučuje použít sled znaků ve tvaru CZAXXX, kde:
a) CZ
je označení České republiky,
b) A
je číslice shodná s první číslicí poštovního směrovacího čísla místa trvalého pobytu (v případě fyzické osoby) nebo sídla (v případě právnické osoby) uživatele.
Pro označení uzlu a schránky je vyhrazena číslice 0.
Pro zkušební a testovací provoz je vyhrazena číslice 9.
c) XXX je vlastní identifikační značka uživatele občanské radiostanice tvořená dvou až třípísmenným sufixem obsahujícím zkratku jména a příjmení nebo názvu uživatele.
Pro značení uzlu (NOD) se však jako první písmeno použije N, pro značení schránky (BBS) se jako první
písmeno použije P.
Pro značení individuálních poštovních schránek, které jsou součástí terminálových programů, se na místě znaku A
použije číslice 0 a na místě znaků XXX sufix shodný se sufixem uživatele terminálového programu.
18. Občanské radiostanice provozované na základě této generální licence a označené značkou „CEPT PR 27 X“ lze používat
i v zahraničí v těch zemích, které přijaly Doporučení CEPT T/R 20-093). Seznam těchto zemí je uveden v příloze č. 2.
19. Cizí státní příslušníci mohou během pobytu na území České republiky na základě této generální licence dovézt
a provozovat pouze občanské radiostanice opatřené značkou „CEPT PR 27 X“. Touto generální licencí však nejsou
dotčeny povinnosti vyplývající ze zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
20. Občanské radiostanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona č. 151/2000 Sb. Provozovatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup k těmto občanským radiostanicím za účelem kontroly
a poskytnout odpovídající součinnost4).
21. Úřad v případě nedodržení předepsaných parametrů občanských radiostanic, nedodržení podmínek této generální
licence nebo při rušení rádiového provozu vydá podle § 88 odst. 5 zákona č. 151/2000 Sb. provozovatelům rozhodnutí
k odstranění závad nebo předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení a rozhodne o uložení sankce podle
§ 97 zákona č. 151/2000 Sb.
3

)

4

)

Doporučení Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) č. T/R 20-09 „Rádiové zařízení PR27 určené k poskytování
hlasové komunikace na krátké vzdálenosti v pásmu 27 MHz“ [PR 27 radio equipment intended to provide short range voice radiocommunication
in the 27 MHz band], Chester, 1990.
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
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22. Úřad má právo změnit nebo zrušit tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona č. 151/2000 Sb.
23. Zrušuje se generální licence č. GL-22/R/2001 (č.j. 14259/2001-613), zveřejněná v částce 11/2001 Telekomunikačního
věstníku.
24. Tato generální licence platí do 31. prosince 2012.
25. Tato generální licence nabývá účinnosti dnem vyhlášení v Telekomunikačním věstníku.
Ing. David Stádník v.r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

114. Příloha č. 14/6.2003 pro kmitočtové pásmo 2 200 - 2 700 MHz k plánu využití kmitočtového
spektra
Plánem využití kmitočtového spektra, zveřejněným v částce 12/2001 Telekomunikačního věstníku ze dne 17. prosince 2001,
Český telekomunikační úřad stanovil, že podmínky využití jednotlivých kmitočtových pásem budou vydávány formou příloh
uvedeného plánu.
Český telekomunikační úřad těmito přílohami poskytuje širokému okruhu uživatelů kmitočtového spektra informace
o současném stavu a podmínkách využití příslušných kmitočtových pásem jednotlivými radiokomunikačními službami a jejich
aplikacemi. Dále je v přílohách obsažen výhled změn využívání popisovaných kmitočtových pásem, který uživatelům usnadňuje strategické rozhodování a plánování. Přihlíží se přitom především k záměru evropských zemí harmonizovat využívání
kmitočtového spektra. Termín výhledu rok 2008 je identický s plánovaným termínem sjednocení národních kmitočtových
tabulek s Evropskou tabulkou přidělení a využití kmitočtů.
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vydává podle § 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon“),
Přílohu č. 14/6.2003
pro kmitočtové pásmo 2 200 - 2 700 MHz
k plánu využití kmitočtového spektra
1. Rozdělení kmitočtového pásma
Kmit. pásmo
(MHz)
2 200 - 2 290

2 290 - 2 300

1

)

Současný stav
Přidělení
Využití
KOSMICKÉHO
MMDS
PROVOZU
Vědecké aplikace
(sestupný směr)
MO
(družice-družice)
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(sestupný směr)
(družice-družice)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU
(sestupný směr)
(družice-družice)
Radiolokační
PEVNÁ
MMDS
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU
(daleký kosmos)
(sestupný směr)

Harmonizační záměr (výhled r. 2008) 1)
Přidělení
Využití
KOSMICKÉHO
Pevné spoje
PROVOZU
SAP/SAB
(sestupný směr)
Vědecké aplikace
(družice-družice)
MO
DRUŽICOVÉHO
PRŮZKUMU ZEMĚ
(sestupný směr)
(družice-družice)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU
(sestupný směr)
(družice-družice)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU
(daleký kosmos)
(sestupný směr)

Aplikace pohyblivé
služby

Výtah ze Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů pokrývající kmitočtové pásmo 9 kHz až 275 GHz [ERC Report 25:
European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz], rev. Dublin 2003.
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PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Amatérská
Družicová amatérská
Radiolokační

ISM
RLAN
SRD
Amatérské aplikace
ENG/OB
Letecká telemetrie
MO

PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Amatérská
Družicová amatérská
Radiolokační

2 450 - 2 483,5 PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Radiolokační

ISM
RLAN
SRD

PEVNÁ
POHYBLIVÁ

2 483,5 - 2 500 PEVNÁ
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
Radiolokační

ISM
Aplikace družicové
pohyblivé služby

PEVNÁ
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)

2

2 500 - 2 520

2 520 - 2 655

2 655 - 2 670

2 670 - 2 690

2

)
)
)

3
4

)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
Radiolokační
3
)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
Družicového průzkumu
Země (pasivní)
Radioastronomická
Radiolokační
Kosmického výzkumu
(pasivní)
4
)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
Družicového průzkumu
Země (pasivní)
Radioastronomická
Radiolokační
Kosmického výzkumu
(pasivní)
4
)

2

Aplikace družicové
pohyblivé služby

ENG/OB
MO

)
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(sestupný směr)
Pevná
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
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ISM
RLAN
SRD
RFID
Amatérské aplikace
Aplikace pohyblivé
služby
SAP/SAB
Letecká telemetrie
MO
ISM
RLAN
SRD
RFID
MO
ISM
Aplikace družicové
pohyblivé služby
SAP/SAB
Aplikace pohyblivé
služby
Pevné spoje
MO
UMTS
Aplikace družicové
pohyblivé služby
MO

UMTS (pozemní)
Pevné spoje
MO

3

ENG/OB
MO

)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
Družicového průzkumu
Země (pasivní)
Radioastronomická
Kosmického výzkumu
(pasivní)

UMTS (pozemní)
Pevné spoje
Radioastronomie
Vědecké aplikace
MO

4

MO

)
POHYBLIVÁ kromě
letecké pohyblivé
DRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
(vzestupný směr)
Pevná
Radioastronomická

UMTS
Aplikace družicové
pohyblivé služby
Radioastronomie
MO

4

)

Poznámka 5.371 stanoví doplňkové přidělení pásma 2 483,5 - 2 500 MHz (sestupný směr) navíc podružně družicové službě rádiového určování.
Pásmo 2 640 - 2 655 MHz je poznámkou 5.339 přiděleno navíc podružně službě kosmického výzkumu (pasivní) a družicového výzkumu Země (pasivní).
Viz poznámka 5.149 - ochranná pásma spektrálních čar pro radioastronomickou službu.
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RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO
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Částka 6
Pasivní vědecké aplikace
Vysílání zakázáno

V tabulce jsou uvedeny odkazy na poznámky Radiokomunikačního řádu (5.xxx) a poznámky Evropské tabulky přidělení
a využití kmitočtů (EUyy), které jsou aktuální pro vyznačené přidělení a využití.
2. Obecné podmínky využívání kmitočtového pásma
Charakteristika pásma
Pro pásmo je charakteristický dynamický vývoj aplikací, jež jsou příkladem konvergence jednotlivých radiokomunikačních služeb. V pohyblivé službě jsou nejvýznamnější aplikací zařízení RLAN, která umožňují komunikaci elektronických zařízení přímo anebo v pevných či pohyblivých sítích.
V pevné službě jsou v současnosti provozovány systémy MMDS pro šíření televizního vysílání ke koncovým zákazníkům.
Pásmo 2 400 - 2 500 MHz je na základě poznámky 5.150 Radiokomunikačního řádu využíváno pro ISM. ISM znamená
využití rádiových kmitočtů pro průmyslové, vědecké a lékařské účely, tj. pro jiné účely než přenos informací (např.
technologický ohřev, ozařování, vaření, vědecké experimenty, atd.). Radiokomunikační služby provozované v tomto
pásmu musí strpět škodlivé rušení, které může být způsobeno tímto užíváním. Správy jsou žádány ustanovením č. 15.13
Radiokomunikačního řádu o přijetí všech nezbytných a uskutečnitelných opatření k zajištění toho, aby vyzařování
zařízení ISM bylo minimální a nezpůsobovalo škodlivé rušení mimo pásmo určené pro tato zařízení.
Přidělení službám v rozsahu 2 200 - 2 700 MHz odpovídá harmonizačnímu záměru s výjimkou podružného přidělení
radiolokační službě.
Výhledy na změnu využívání
a) Očekává se intenzívní využívání zařízení RLAN v pásmu 2 400 - 2 483,5 MHz a ve stejném pásmu se předpokládá
nasazení zařízení krátkého dosahu jako jsou elektronické visačky (RFID).
b) Úsek 2 500 - 2 690 MHz nebo jeho část je určen poznámkou 5.384A Radiokomunikačního řádu a Rezolucí 223
(WRC-2000) pro zavádění mobilního systému třetí generace pohyblivých komunikací IMT-2000.
Pásmo 2 500 - 2 690 MHz má být v evropských zemích uvolňováno5) po 1. lednu 2008 podle národních podmínek a udělených licencí. Úsek 2 520 - 2 670 MHz je určen pro využívání pozemní složkou UMTS. O využívání
úseků 2 500 - 2 520 MHz a 2 670 - 2 690 MHz se rozhodne na evropské úrovni koncem roku 2004. Priorita je
v rámci CEPT dávána pozemní složce UMTS, přidělení družicové složce UMTS v jiných úsecích je posuzováno
za dostačující.
Poznámka EU16 předpokládá, že v souvislosti s uvedením do provozu systému UMTS se v pásmu 2 520 - 2 670 MHz
stane pevná služba v příslušných částech pásma podružnou.
c) Předpokládá se nahrazení systémů MMDS moderními digitálními systémy v jiných pásmech s větší nabídkou poskytovaných služeb. V uvolněném úseku bude následně, v souladu se Zprávou1), povolován provoz pomocných
služeb pro rozhlasové a televizní vysílání a tvorbu programu SAB/SAP.
d) Pro budoucí aplikace letecké telemetrie se doporučuje6) pásmo 2 300 - 2 400 MHz s tím, že tyto by se měly soustředit do úseku 2 300 - 2 330 MHz a zbytek pásma by byl využit až na základě dalších potřeb. Kmitočty na hranicích
budou koordinovány jednáním správ dotčených států.
e) Využívání pásma radiolokační službou bude postupně v souladu s potřebami Ministerstva obrany ukončováno tak,
aby do doby zahájení využívání pásma systémem UMTS bylo pásmo uvolněno, a nejpozději do roku 2008 odpovídalo harmonizačnímu záměru.
Mezinárodní závazky
Kromě ustanovení Radiokomunikačního řádu se na provoz (koordinační postupy) v tomto pásmu vztahují ustanovení
Vídeňské dohody7).

2.1

2.2

2.3

5

)

6

)

7

)

Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(02)06 - Rozhodnutí ECC z 15. listopadu 2002 o určení kmitočtového pásma 2 500 - 2 690 MHz pro UMTS/IMT-2000
[ECC Decision of 15 November 2002 on the designation of frequency band 2 500 - 2 690 MHz for UMTS/IMT-2000].
Doporučení CEPT/ERC/REC 62-02- Harmonizované kmitočtové pásmo pro civilní a vojenské aplikace letecké palubní telemetrie [Harmonised
frequency band for civil and military airborne telemetry applications].
Vídeňská dohoda - Dohoda mezi telekomunikačními správami Belgie, Francie, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Švýcarska a České republiky o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz
a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, Berlín, 14. září 2001.
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3. Podrobné podmínky pro jednotlivé služby
3.1
Pohyblivá služba
3.1.1 Vymezení kmitočtových úseků
Úsek 2 200 - 2 400 MHz pohyblivá služba nevyužívá s výjimkou letecké telemetrie v úseku 2 300 - 2 328 MHz.
Úsek 2 400 - 2 500 MHz je určen pro využívání průmyslovými, vědeckými a lékařskými zařízeními (ISM). Příkladem
takovéhoto využití jsou mikrovlnné trouby pracující na kmitočtu 2 450 MHz. V úseku 2 400 - 2 483,5 MHz jsou provozována
zařízení krátkého dosahu SRD a rádiové lokální sítě RLAN a v úseku 2 446 - 2 454 MHz aplikace v železniční dopravě.
Úsek 2 500 - 2 690 MHz pohyblivá služba v současnosti nevyužívá a pásmo je navrženo pro UMTS k pokrytí potřeb budoucího
rozvoje. V úseku 2 690 - 2 700 MHz je z důvodu ochrany pasivních vědeckých aplikací jakékoliv vysílání zakázáno.
3.1.2 Podmínky využití a plánovací parametry
a) Letecká telemetrie může využívat v úseku 2 300 - 2 328 MHz jeden kanál o šířce 28 MHz. Provoz je možný na
základě individuálního povolení (viz bod 4.1).
b) Rádiové místní sítě RLAN jsou tvořeny pozemními vysílacími rádiovými zařízeními pro širokopásmový přenos dat
na principu rozprostřeného spektra. Provoz těchto zařízení je v úseku 2 400 - 2 483,5 MHz povolen v souladu
s generální licencí8). Zařízení musí umožňovat minimální přenosovou rychlost 250 kbit/s. Maximální e.i.r.p. je
100 mW a tato mez musí být dodržena při libovolné kombinaci výstupního výkonu vysílače a použité antény.
U systémů s rozprostřeným spektrem využívajícím techniku přímé sekvence nesmí spektrální hustota e.i.r.p. překročit hodnotu -20 dBW/1 MHz. Pro systémy s rozprostřeným spektrem využívající techniky přeskoku kmitočtu nesmí
spektrální hustota e.i.r.p. překročit hodnotu -10 dBW/100 kHz. Zařízení nesmí být provozována s přídavnými zesilovači a stanice mohou být vybaveny pouze vestavěnou anténou nebo anténou předepsanou výrobcem. Kanálová
rozteč není stanovena a pro přenos signálů může být použito celé uvedené kmitočtové pásmo. Uvedené požadavky
odpovídají evropským harmonizačním dokumentům9) 10).
Příkladem takovýchto aplikací jsou sítě dle IEEE 802.11b (označované také „WiFi“), s maximálním e.i.r.p. 100 mW, dále
technologie Bluetooth pro komunikaci elektronických zařízení, s výkonovými úrovněmi 100 mW, 2,5 mW a 1 mW, nebo
technologie HomeRF pro domácí sítě širokopásmového přenosu zvuku a obrazu, s výkonovými úrovněmi 100 mW
a 2,5 mW. Vzhledem k různým výkonům jednotlivých systémů je pro sdílené využívání pásma různými technologiemi zásadní podmínkou dodržování předepsaných výkonových úrovní.
c) Nespecifikované stanice SRD lze provozovat v úseku 2 400 - 2 483,5 MHz v souladu s generální licenci11). Stanice
lze využívat pro přenos dat, pro účely dálkového ovládání, pro telemetrii a pro signalizaci a přenos poplachových
informací, včetně přenosu obrazových informací. Maximální e.i.r.p. je 10 mW, kanálová rozteč není stanovena a pro
přenos signálů může být použito celé uvedené kmitočtové pásmo. Stanice mohou být vybaveny pouze vestavěnou
anténou nebo anténou předepsanou výrobcem. Použití externích antén, které nejsou předepsány výrobcem, není
povoleno. Stanice nesmějí být provozovány s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a s převaděči.
Uvedené požadavky odpovídají evropským harmonizačním dokumentům10) 12).
d) Zařízení pro detekci pohybu a ostrahu objektů lze provozovat v úseku 2 400 - 2 483,5 MHz v souladu s generální
licenci11). Maximální e.i.r.p. je 25 mW, kanálová rozteč není stanovena a pro přenos signálů může být použito celé
uvedené kmitočtové pásmo. Zařízení mohou být vybavena pouze vestavěnou anténou nebo anténou předepsanou
výrobcem. Uvedené požadavky odpovídají evropským harmonizačním dokumentům10) 13).
e) Stanice určené k aplikacím v železniční dopravě lze provozovat v úseku 2 446 - 2 454 MHz v souladu s generální
licencí11) Jedná se o stanice systému automatické identifikace vozu za jízdy vlaku. Rádiové stanice mohou být
vybaveny pouze vestavěnou anténou nebo anténou předepsanou výrobcem. Použití externích antén, které nejsou
předepsány výrobcem, není povoleno. Stanice nesmějí být provozovány s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a s převaděči. Maximální e.i.r.p. je 500 mW s podmínkou vysílání pouze v přítomnosti vlaku, kanálová
rozteč 1,5 MHz, jmenovité kmitočty jednotlivých kanálů jsou 2 447,0 MHz, 2 448,5 MHz, 2 450,0 MHz, 2 451,5MHz
a 2 453,0 MHz. Uvedené požadavky odpovídají evropskému harmonizačnímu dokumentu10).
8

)

9

)

10

)
)

11

12

)

13

)

Generální licence č. GL-12/R/2000 k provozování pozemních vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného
spektra, uveřejněné v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku ze dne 25. září 2000, ve znění změny č. 1, uveřejněné v částce 6/2002 Telekomunikačního věstníku ze dne 17. června 2002, a ve znění změny č. 2, uveřejněné v částce 1/2003 Telekomunikačního věstníku ze dne 27. ledna 2003.
Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(01)07 - Rozhodnutí ERC z 12. března 2001 o harmonizovaných kmitočtech, technických charakteristikách a výjimce
z individuálního povolování pro zařízení krátkého dosahu užívaná v místních rádiových sítích (RLAN) provozovaná v kmitočtovém pásmu 2 400
- 2 483,5 MHz. [ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing
of Short Range Devices used for Radio Local Area Networks (RLANs) operating in the frequency band 2 400 - 2483.5 MHz].
Doporučení CEPT/ERC/REC 70-03 -Zařízení s krátkým dosahem [Relating to the use of Short Range Devices].
Generální licence č. GL-30/R/2000 k provozování vysílacích rádiových zařízení krátkého dosahu, provozovaných na určených společných kmitočtech, uveřejněné v částce 12/2000 Telekomunikačního věstníku ze dne 18. prosince 2000, ve znění změny č. 1, uveřejněné v částce 6/2002
Telekomunikačního věstníku ze dne 17. června 2002.
Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(01)05 - Rozhodnutí ERC z 12. března 2001 o harmonizovaných kmitočtech, technických charakteristikách a výjimce
z individuálního povolování pro nespecifická zařízení krátkého dosahu provozovaná v kmitočtovém pásmu 2 400 - 2 483,5 MHz. [ERC Decision
of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Non/specific Short Range
Devices operating in the frequency band 2 400 - 2483.5 MHz].
Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(01)08 - Rozhodnutí ERC z 12. března 2001 o harmonizovaných kmitočtech, technických charakteristikách a výjimce
z individuálního povolování pro zařízení krátkého dosahu používaná pro detekci pohybu a výstražnou signalizaci provozovaná v kmitočtovém
pásmu 2 400 - 2 483,5 MHz. [ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Movement Detection and Alert operating in the frequency band 2 400 - 2483.5 MHz].
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3.1.3 Kmitočtová koordinace
Pro provoz na základě generálních licencí8)11) platí, že stanice nemají zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému
vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby, provozovanými na základě individuálního povolení,
nebo i téže radiokomunikační služby provozovanými na základě těchto generálních licencí. Veškeré kmitočty, na kterých jsou stanice provozovány na základě těchto generálních licencí, jsou považovány za sdílené. Případné rušení jsou
povinni provozovatelé stanic řešit vzájemnou dohodou. Odstranit rušení na své náklady, případně zastavit provoz, má
za povinnost provozovatel, který stanici způsobující rušení uvedl do provozu později nebo změnil její parametry.
Koordinaci letecké telemetrie provádí na požádání Úřad.
3.2
Pevná služba
Pevná služba nemá v ČR v úseku 2 200 - 2 252 MHz civilní využití.
Provoz systémů P-MP pro šíření televizního vysílání - MMDS byl omezen jen na úsek 2 252 - 2 300 MHz a na systémy,
jejichž individuální povolení mají platnost do konce roku 2004. V odůvodněných případech Úřad prodlouží platnost
povolení na základě žádosti s přihlédnutím ke konkrétní situaci tak, aby byla zajištěna ochrana dalších aplikací, včetně
spoje od české vědecké družice Mimóza. Provoz může být dále prodlužován nejvíce o 12 měsíců, nejdéle však do
konce roku 2007. V úseku je k dispozici 6 kanálů o zabrané šířce pásma 8 MHz.
V úseku 2 300 - 2 412 MHz jsou pro ENG/OB 4 kanály o šířce zabraného pásma 28 MHz. Charakter spojů ENG/OB je
krátkodobý a lokální.
Úsek 2 398 - 2 500 MHz pevná služba v ČR nevyužívá.
V úseku 2 520 -2 670 MHz lze v ČR až do doby zahájení provozu UMTS v souladu s evropským harmonizačním
dokumentem14) provozovat krátkodobé reportážní spoje ENG/OB. V úseku 2 690 - 2 700 MHz je z důvodu ochrany
pasivních vědeckých aplikací jakékoliv vysílání zakázáno.
Všechna zařízení v pevné službě lze provozovat na základě individuálního povolení (viz bod 4.1). Výjimkou jsou
pevné sítě tvořené zařízeními RLAN - viz bod 3.1.2 b).
3.3
Družicová pohyblivá služba
Poznámka Radiokomunikačního řádu 5.351A stanoví, že využívání úseků 2 483,5 - 2 520 MHz a 2 670 - 2 690 MHz
družicovou pohyblivou službou se řídí Rezolucí 225 (WRC-2000), která rozhodla o možnosti zavést v těchto úsecích
družicovou složku IMT-2000.
Dle poznámky 5.399 platné pro úsek 2 483,5 - 2 500 MHz nesmí být v zemích nevyjmenovaných v poznámce 5.400
(tzn. i v ČR) působeno stanicemi družicové služby škodlivé rušení stanicím radiolokační služby ani nesmí být požadována ochrana před rušením od stanic rádiového určování.
Poznámka 5.402 uvádí, že užívání pásma 2 483,5 - 2 500 MHz družicovou pohyblivou službou a družicovou službou
rádiového určování podléhá podle ustanovení Radiokomunikačního řádu č. 9.11A koordinaci. Správy jsou žádány, aby
provedly veškerá uskutečnitelná opatření, aby se zabránilo škodlivému rušení radioastronomické služby v pásmu 4 990
- 5 000 MHz vyzařováním druhé harmonické od vysílání družicových služeb v pásmu 2 483,5 - 2 500 MHz.
Poznámka 5.414 uvádí, že přidělení kmitočtového pásma 2 500 - 2 520 MHz družicové pohyblivé službě (sestupný
směr) vstoupí v platnost 1. ledna 2005 a podléhá podle ustanovení č. 9.11A koordinaci. Poznámka 5.419 stanoví, že
přidělení kmitočtového pásma 2 670 - 2 690 MHz družicové pohyblivé službě (vzestupný směr) vstoupí v platnost
1. ledna 2005 a podléhá podle ustanovení č. 9.11A koordinaci.
Podle poznámky 5.403 může být pásmo 2 520 - 2 535 MHz (do 1. ledna 2005 pásmo 2 500 - 2 535 MHz) s podmínkou
dosažení dohody, vyžadované v ustanovení č. 9.21, navíc užíváno družicovou pohyblivou službou, kromě družicové letecké
pohyblivé, v sestupném směru, s omezením na vnitrostátní provoz. Toto využívání podléhá podle ustanovení č. 9.11A koordinaci. Podle poznámky 5.420 může být pásmo 2 655 - 2 670 MHz (do 1. ledna 2005 pásmo 2 655 - 2 690 MHz) s podmínkou dosažení dohody, vyžadované v ustanovení č. 9.21, navíc užíváno družicovou pohyblivou službou, kromě družicové letecké pohyblivé, ve vzestupném směru, s omezením na vnitrostátní provoz. Toto využívání podléhá podle ustanovení č. 9.11A koordinaci.
Evropskými harmonizačními dokumenty15) 16) byly v úseku 2 483,5 - 2 500 MHz stanoveny podmínky pro harmonizované využívání systémy S-PCS. V úseku 2 488,695 - 2 494,845 MHz lze provozovat terminály S-PCS pro příjem
v systému Globalstar v souladu s generální licencí 17).
3.4
Služba družicového rádiového určování
Poznámka Radiokomunikačního řádu 5.371 stanoví doplňkové přidělení pásma 2 483,5 - 2 500 MHz (sestupný směr)
navíc podružně družicové službě rádiového určování s podmínkou dosažení dohody, vyžadované v ustanovení Radio14

)

15

)

16

)

17

)

Doporučení CEPT/ERC/REC 25-10 - Kmitočtové rozsahy k použití pro dočasné zemské obrazové spoje při reportážích událostí z ostatních
členských zemí CEPT [Frequency ranges for the use of temporary terrestrial ENG/OB video links during events in other CEPT member countries].
V Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(97)03 - Rozhodnutí ERC z 30. června 1997 o harmonizovaném využívání kmitočtového spektra pro družicové
personální komunikační služby (S-PCS) pracující v pásmech 1 610 - 1 626,5 MHz, 2 483,5 - 2 500 MHz, 1 980 - 2 010 MHz a 2 170 - 2 200 MHz
[ERC Decision of 30 June 1997 on the Harmonised Use of Spectrum for Satellite Personal Communication Services (S-PCS) operating within the
bands 1 610 - 1 626.5 MHz, 2 483.5 - 2 500 MHz, 1 980 - 2 010 MHz a 2 170 - 2 200 MHz].
Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(97)05 - Rozhodnutí ERC z 30. června 1997 o volném pohybu, užívání a povolování pohyblivých pozemských
stanic družicových personálních komunikačních služeb (S-PCS) pracujících v rámci CEPT v pásmech 1 610 - 1 626,5 MHz, 2 483,5 - 2 500 MHz,
1 980 - 2 010 MHz a 2 170 - 2 200 MHz [ERC Decision of 30 June 1997 on free circulation, use and licensing of Mobile Earth Stations of Satellite
Personal Communications Services (S-PCS) operating within the bands 1 610 - 1 626,5 MHz, 2 483.5 - 2 500 MHz, 1 980 - 2 010 MHz a 2 170
- 2 200 MHz within the CEPT].
Generální licence č. GL-40/R/2002 k provozování vysílacích rádiových zařízení družicové pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí terminálů systému Globalstar, uveřejněné v částce 2/2002 Telekomunikačního věstníku ze dne 25. února 2002.
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komunikačního řádu č. 9.21. Dle poznámky 5.398 neplatí v tomto pásmu pro družicovou službu rádiového určování
ustanovení č. 4.10, které požaduje pro bezpečnostní aplikace v rámci této služby ochranu před rušením. Platí poznámka
5.402 která je uvedena v bodě 3.3 této přílohy.
Amatérská a družicová amatérská služba
Provoz amatérské služby a družicové amatérské služby v pásmu 2 300 - 2 450 MHz se řídí vyhláškou18). Poznámka
Radiokomunikačního řádu č. 5.282 stanoví, že družicová amatérská služba může v pásmu 2 400 - 2450 MHz pracovat
s podmínkou, že nebude působit škodlivé rušení ostatním službám, kterým je toto pásmo přiděleno a nemůže požadovat
ochranu před škodlivým rušením způsobeným těmito službami. Škodlivé rušení působené vysíláním stanice družicové
amatérské služby musí být okamžitě odstraněno.
Radioastronomická služba
Úsek 2 665 - 2 690 MHz sdílí radioastronomická služba s dalšími službami, z nichž některé jsou aktivní a mohou tak
způsobovat provozu radioastronomických aplikací nežádoucí rušení. Poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.149 jsou
správy žádány, aby podnikly veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby. Úřad při koordinaci
reportážních spojů ENG/OB v tomto pásmu posuzuje možnost ovlivňování radioastronomických stanic.
Úsek 2 690 - 2 700 MHz sdílí radioastronomická služba s pasivními službami a veškeré vysílání je v tomto úseku zakázáno.
Služba družicového průzkumu Země a služba kosmického výzkumu
Pásmo 2 200 - 2 290 MHz je přiděleno těmto službám pro sestupný směr a spoje družice-družice. V úseku 2 281 - 2 282 MHz
se přihlíží k ochraně spoje od české vědecké družice Mimóza.
Dále je službě družicového průzkumu Země a službě kosmického výzkumu přiděleno k provozu pasivních snímačů
pásmo od 2 520 do 2 700 MHz. Služba kosmického výzkumu navíc využívá pásmo 2 290 - 2 300 MHz pro výzkum
dalekého kosmu a pro sestupný směr. Úsek 2 690 - 2 700 MHz sdílí tyto služby s radioastronomickou službou a veškeré
vysílání je v tomto úseku zakázáno.
Radiolokační služba
Radiolokační služba nemá v ČR v tomto pásmu civilní využití.

3.5

3.6

3.7

3.8

4. Pojmy a zkratky
Přehled pojmů
Pro účely této Přílohy se rozumí:
a) individuálním povolením povolení k provozování rádiového vysílacího zařízení, vydávané na základě písemné
žádosti, která musí obsahovat podle zákona též údaje o požadovaných kmitočtech, technické parametry, účel využití, dobu, na kterou je přidělení kmitočtů požadováno, a popřípadě i vymezení předpokládané provozní oblasti. Úřad
v povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení uvede podmínky pro využívání přidělených kmitočtů a,
vzhledem ke konkrétní konfiguraci, upřesní požadavky na technické parametry použitých zařízení a antén,
b) provozní oblastí území, stanovené měřením nebo výpočtem, na kterém se předpokládá, při dodržení požadovaných
kvalitativních parametrů, provoz přijímací stanice (účastnických terminálů),
c) rádiovým kanálem kmitočtové pásmo, uvnitř něhož je povoleno vysílání stanice pro rádiový přenos telekomunikačních signálů,
d) kanálovou roztečí rozdíl kmitočtů mezi jmenovitými kmitočty dvou sousedních rádiových kanálů.
Seznam použitých zkratek
CEPT
- Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ [European Conference of Postal and Telecommunications Administrations]
ECC
- Výbor pro elektronické komunikace [Electronic Communications Committee]
e.i.r.p.
- Ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon [equivalent isotropically radiated power]
ENG/OB - Elektronický sběr aktuálních zpráv - reportáže [Electronic News Gathering / Outside Broadcasting]
IMT-2000 - Mezinárodní pohyblivé telekomunikace - 2000 [International Mobile Telecommunications - 2000]
ISM
- Průmyslové, vědecké a lékařské využití [Industrial, Scientific and Medical Applications]
RFID
- Rádiové identifikační zařízení [Radio Frequency Identification Device]
SAP/SAB - Pomocné služby pro rozhlasové a televizní vysílání / pomocné služby pro program [Services Ancillary to
Broadcasting/Services Ancillary to Programming]
S-PCS
- Družicové personální komunikační služby [Satellite Personal Communications System]
SRD
- Zařízení krátkého dosahu [Short Range Device]
TDD
- Časově dělený duplexní provoz [Time Division Duplex]
UMTS
- Univerzální pohyblivý telekomunikační systém [Universal Mobile Telecommunication System]

4.1

4.2

5. Závěrečné ustanovení
Tato Příloha nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.
Ing. David Stádník v.r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu
18

)

Vyhláška č. 201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.
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B. INFORMATIVNÍ ČÁST
115. Informace pro uživatele kmitočtového pásma 15 GHz
Český telekomunikační úřad sděluje všem uživatelům kmitočtového pásma 15 GHz, že v návaznosti na Přílohu č. 8/8.2002 pro
kmitočtové pásmo 14,5 - 15,35 GHz k plánu využití kmitočtového spektra zveřejněnou v Telekomunikačním věstníku, částka 8, dne
26. srpna 2002 a informaci č. 203 zveřejněnou v Telekomunikačním věstníku, částka 10, dne 22. října 2001, v zájmu nepřerušovaného využívání kmitočtového spektra v předmětném kmitočtovém pásmu, umožňuje všem žadatelům již od 1. 6. 2003 předkládat
žádosti o vydání povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení pevné služby v úseku pásma 14,50 - 15,35 GHz, který bude
vyhrazen po 1. 1. 2005 pro civilní uživatele, se zařízeními s duplexním odstupem 728 MHz. Podmínky, zejména ukončení jejich
provozu do 31. 12. 2004, týkající se zařízení se stávajícím duplexním odstupem 420 MHz zůstávají beze změny.
ČTÚ č.j. 15387/2003 - 613
odbor správy kmitočtového spektra

116. Seznam osvědčení o registraci poskytování telekomunikačních služeb podle generální licence pokračování
Plné znění pokračování seznamu osvědčení o registraci je uvedeno v příloze tohoto věstníku.
ČTÚ č.j. 17447/2003-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

117. Seznam osvědčení o registraci podle generální licence č. GL-24/T/2000 vydané ke zřizování a
provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření
televizních nebo rozhlasových signálů po vedení - pokračování
Plné znění pokračování seznamu osvědčení o registraci je uvedeno v příloze tohoto věstníku.
ČTÚ č.j. 17901/2003-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

118. Seznam platných rozhodnutí o udělení telekomunikační licence - pokračování
*)

Poř.
čís.

A = zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě
B = poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě
C = poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační sítě
D = změna licence
Obchodní jméno
Adresa sídla

Telekomunikační
činnost
*)

IČO

Datum zahájení
provozování sítě
Datum zahájení
poskytování

Územní
rozsah

služeb

Vlastník veřejné
telekomunikační sítě
Provozovatel veřejné

Číslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí

telekomunikační sítě

právní moci

Poskytovatel
služeb

Platnost
licence

192

22555/2002-610
TELEGON, a.s.
Praha 8, Střížkovská 31/106
25.4.2003
IČO 25 77 29 70
D
(odnětí dvou licencí)
20.5.2003
Tímto rozhodnutím byly odňaty telekomunikační licence č.j.10172/2001-610 a č.j.10173/2001-610, vydané společnosti TELEGON, a.s. Řízení bylo zahájeno z podnětu ČTÚ.

193
Option One s.r.o.
Praha 7, Holešovice,
Dělnická 12/213
IČO 26 41 92 03

do 27.5.2004
A

Celé území
ČR

13.8.2002

Option One s.r.o.
Praha 7, Holešovice,
Dělnická 12/213
Option One s.r.o.
Praha 7, Holešovice,
Dělnická 12/213

34626/2002-610
Option One s.r.o.
Praha 7, Holešovice,
Dělnická 12/213

20 let
30.4.2003
27.5.2003

194

7394/2003-610
Global Minutes
Telecommunications spol.
s r.o., Olomouc, Lazce,
Na Střelnici 343/48
IČO 25 88 71 22

do 14.11.2003

Celé území
ČR

B

195
4 M Rožnov spol. s r.o.
Rožnov pod Radhoštěm,
Videčská 473
IČO 45 19 55 79

Global Minutes
Telecommunications spol.
s r.o., Olomouc, Lazce,
Na Střelnici 343/48

28.5.2003
A

Celé území
ČR

4 M Rožnov spol. s r.o.
Rožnov pod Radhoštěm,
Videčská 473
4 M Rožnov spol. s r.o.
Rožnov pod Radhoštěm,
Videčská 473

20 let
30.4.2003
14.5.2003
18604/2002-610
20 let
6.5.2003
28.5.2003
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Obchodní jméno
Adresa sídla

Telekomunikační
činnost
*)

IČO

Datum zahájení
provozování sítě
Datum zahájení
poskytování
služeb

Územní
rozsah

Vlastník veřejné
telekomunikační sítě
Provozovatel veřejné
telekomunikační sítě

196

Poskytovatel
služeb

Číslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí
právní moci

Platnost
licence

16066/2003-610
InWay, a.s.
Praha 6, Čínská 888
IČO 25 13 51 98
(změna č.1)

7.5.2003
D
29.5.2003

Tato změna č. 1 k licenci č.j. 14436/2001-610, změnila adresu sídla společnosti na 160 00 Praha 6, Čínská 888. Změna, doložená výpisem z obchodního rejstříku č. 195489/2002,
byla provedena na žádost držitele licence. Ostatní ustanovení licence č.j. 14436/2001-610 zůstávají beze změny.
197

16067/2003-610
InWay, a.s.
Praha 6, Čínská 888
IČO 25 13 51 98
(změna č.2)

7.5.2003
D
29.5.2003

Tato změna č. 2 k licenci č.j. 26304/2001-610, změnila adresu sídla společnosti na 160 00 Praha 6, Čínská 888. Změna, doložená výpisem z obchodního rejstříku č. 195489/2002,
byla provedena na žádost držitele licence. Ostatní ustanovení licence č.j. 26304/2001-610 zůstávají beze změny.
198

13750/2003-610
„SLAMONT ŠTĚTÍ,
spol. s r.o.“
Štětí, 1.máje 596
IČO 41 32 67 84
(změna č.1)

12.5.2003
D
30.5.2003

ČTÚ č.j. 17446/2003-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

119. Telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné pevné telekomunikační sítě společnosti ČEZnet, a.s.
Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9

Praha 14. dubna 2003
Č.j.: 9 335/2003-610

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle § 102
odst. 1, § 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), na základě žádosti ze dne 20. 2. 2003, doplněné dne 21. 3. 2003, toto rozhodnutí o udělení

TELEKOMUNIKAČNÍ LICENCE
ke zřizování a provozování veřejné pevné telekomunikační sítě
společnosti ČEZnet, a.s.
se sídlem
Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ 120 00
IČ
26 47 04 11
(dále jen „držitel telekomunikační licence“)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
A. DRUH A ROZSAH VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
1. Držitel telekomunikační licence je oprávněn zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť (dále jen
„telekomunikační síť“), jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České
republiky.
2. Propojení s telekomunikačními sítěmi jiných provozovatelů se uskutečňuje v technicky způsobilých místech telekomunikační sítě, smluvně dohodnutých s oprávněnými provozovateli telekomunikačních sítí.
3. Držitel telekomunikační licence je oprávněn uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky
do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky.
B. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K ZAJIŠTĚNÍ INTEGRITY VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
4. Držitel telekomunikační licence je povinen:
a) řídit se při zřizování a provozování telekomunikační sítě podle bodu 1 příslušnými právními předpisy, vydanými
generálními licencemi, cenovými rozhodnutími Úřadu, opatřeními a předběžnými opatřeními Úřadu, číslovacími a
síťovými plány, plánem přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a plánem využití kmitočtového
spektra, normami ČSN, a to i těmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání této telekomunikační licence,
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b) zřizovat a provozovat telekomunikační síť podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI,
c) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem.
C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
5. Držitel telekomunikační licence, jako provozovatel veřejné telekomunikační sítě podle bodu 1, má právo, v souladu
s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie, na přiznání statutu „Uznaný provozovatel“ (Recognized Operating Agency).
6. Při zajišťování bezpečnosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikačních činností na území, pro něž byl vyhlášen krizový stav, je držitel telekomunikační licence povinen:
a) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy,
b) v období přípravy na krizové stavy a v průběhu jejich řešení poskytovat na vyžádání Úřadu informace o přijímaných
opatřeních, včetně návrhů opatření potřebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů a záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu.
7. Držitel telekomunikační licence je povinen zajišťovat přenos tísňového volání podle opatření Úřadu, zveřejněného
v Telekomunikačním věstníku.
8. Držitel telekomunikační licence je povinen Úřadu písemně oznámit neprodleně datum zahájení nebo ukončení zřizování a provozování telekomunikační sítě.
D. DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
9. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAČNÍ LICENCE
10. Tato telekomunikační licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím udělení.
ODŮVODNĚNÍ
Společnost ČEZnet, a.s. požádala dne 21. 2. 2003 o udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné
telekomunikační sítě a licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě.
Uvedenou žádost společnost doplnila dne 21. 3. 2003. Společnost ČEZnet, a.s. doložila uvedenou žádost výpisem z obchodního rejstříku, výpisem z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanční a odbornou
způsobilost k požadované telekomunikační činnosti a dokladem o technickém, organizačním a personálním zabezpečení požadované činnosti.
Správní poplatek za vydání telekomunikační licence ve výši 100 000,- Kč byl uhrazen převodem na příjmový účet Úřadu
č. 3711-725001/0710 u ČNB, pobočka Praha, a byl připsán ve prospěch tohoto účtu dne 7. 4. 2003.
Společnost ČEZnet, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikační licence a žádosti uvedené
společnosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
Žádost o udělení telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě je řešena samostatně č.j. 14 354/2003-610.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k předsedovi Českého telekomunikačního úřadu do 15 dnů ode dne doručení.
Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Českého telekomunikačního
úřadu, odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, 225 02
Praha 025.
Ing. Marek Ebert v. r.
ředitel odboru
regulace telekomunikačních sítí a služeb

120. Telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě společnosti ČEZnet, a.s.
Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9

Praha 14. dubna 2003
Č.j.: 14 354/2003-610

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle § 102
odst. 1, § 14 odst. 1 písm. b) a násl. zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), na základě žádosti ze dne 20. 2. 2003, doplněné dne 21. 3. 2003, toto rozhodnutí o udělení
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TELEKOMUNIKAČNÍ LICENCE
k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě
společnosti ČEZnet, a.s.
se sídlem
Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ 120 00
IČ
26 47 04 11
(dále jen „držitel telekomunikační licence“)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
A. DRUH A ROZSAH VEŘEJNÉ TELEFONNÍ SLUŽBY
1. Držitel telekomunikační licence je oprávněn poskytovat veřejnou telefonní službu v rámci všech telefonních obvodů
na území České republiky, národní a mezinárodní veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě včetně zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými
oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb (dále jen „služba“).
B. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ SLUŽBY
2. Držitel telekomunikační licence je oprávněn poskytovat službu na celém území České republiky a uzavírat dohody se
zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států.
C. ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SLUŽBY
3. Držitel telekomunikační licence je povinen vést seznam požadavků na zřízení telefonních účastnických stanic a jejich
připojení k veřejné telekomunikační síti. V seznamu musí být odlišeny požadavky na nové telefonní účastnické stanice
a nová připojení k telefonní síti od požadavků na změny nebo přeložení telefonní účastnické stanice nebo koncového
bodu telefonní sítě. Seznam musí být dále členěn v časové posloupnosti a podle telekomunikačních obvodů a jejich
částí, v nichž držitel telekomunikační licence poskytuje telefonní službu. Držitel telekomunikační licence je povinen
umožnit Úřadu kontrolu těchto seznamů.
D. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
4. Držitel telekomunikační licence je povinen:
a) řídit se při poskytování služby příslušnými právními předpisy, vydanými generálními licencemi, cenovými rozhodnutími Úřadu, opatřeními a předběžnými opatření Úřadu, číslovacími a síťovými plány, plánem přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a plánem využití kmitočtového spektra, normami ČSN, a to i těmi, které
byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání telekomunikační licence,
b) vykonávat službu v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI.
5. Držitel telekomunikační licence, jako poskytovatel mezinárodních telekomunikačních služeb podle bodu 1, má právo,
v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie, na přiznání statutu „Uznaný provozovatel“
(Recognized Operating Agency).
6. Držitel telekomunikační licence je povinen vytvořit systém sledování, evidence a kontroly ukazatelů kvality poskytování služby podle vyhlášky č. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb
poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence (dále „vyhlášky“). Za tím účelem:
a) předložit do 60 dnů ode dne účinnosti telekomunikační licence ke schválení Úřadu návrh metodiky systému evidence a kontroly ukazatelů kvality,
b) do 90 dnů od schválení metodiky vyhodnocovat v plném rozsahu zjištěné ukazatele kvality služby,
c) předkládat Úřadu k 31.březnu každého roku vyhodnocení zjištěných hodnot ukazatelů kvality služeb za uplynulý
kalendářní rok podle metodiky schválené Úřadem,
d) zajistit dodržování parametrů kvality služby stanovených vyhláškou.
7. Při zajišťování bezpečnosti státu v souvislosti s poskytováním služby na území, pro něž byl vyhlášen krizový stav, je
držitel telekomunikační licence povinen:
a) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy,
b) v období přípravy na krizové stavy a v průběhu jejich řešení poskytovat na vyžádání Úřadu informace o přijímaných
opatřeních, včetně návrhů opatření potřebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) poskytovat službu tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby
pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů a záchranných
sborů a právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu.
8. Držitel telekomunikační licence je povinen zajišťovat přenos tísňového volání podle opatření Úřadu, zveřejněného
v Telekomunikačním věstníku.
9. Držitel telekomunikační licence je povinen Úřadu písemně oznámit neprodleně datum zahájení nebo ukončení poskytování služby.
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E. DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
10. Datum zahájení poskytování služby podle této licence je den nabytí právní moci této licence.
F. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAČNÍ LICENCE
11. Telekomunikační licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.
ODŮVODNĚNÍ
Společnost ČEZnet, a.s. požádala dne 21. 2. 2003 o udělení telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní
služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě a licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě.
Svoji žádost společnost doplnila dne 21. 3. 2003. Společnost ČEZnet, a.s. doložila uvedenou žádost výpisem z obchodního
rejstříku, výpisem z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanční a odbornou způsobilost k požadované telekomunikační činnosti, dokladem o technickém, organizačním a personálním zabezpečení požadované
činnosti a všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejné telefonní služby.
Správní poplatek za vydání telekomunikační licence ve výši 100 000,- Kč byl uhrazen převodem na příjmový účet Úřadu
č. 3711-725001/0710 u ČNB, pobočka Praha, a byl připsán ve prospěch tohoto účtu dne 7. 4. 2003.
Společnost ČEZnet, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikační licence a žádosti uvedené
společnosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
Žádost o udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě je řešena samostatně
č.j. 9 335/2003-610.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k předsedovi Českého telekomunikačního úřadu do 15 dnů ode dne doručení.
Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Českého telekomunikačního
úřadu, odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, 225 02
Praha 025.
Ing. Marek Ebert v. r.
ředitel odboru
regulace telekomunikačních sítí a služeb
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 5. 2003.

121. Telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě společnosti Global Minutes Telecommunications spol. s r.o.
Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha9

Praha 30. dubna 2003
Č.j.: 7 394/2003-610

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle § 102
odst. 1, § 14 odst. 1 písm. b) a násl. zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), na základě žádosti ze dne 19. 12. 2002, doplněné dne 28. 3. 2003, toto rozhodnutí o udělení

TELEKOMUNIKAČNÍ LICENCE
k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě
společnosti Global Minutes Telecommunications spol. s r.o.
se sídlem
Olomouc, Lazce, Na Střelnici 343/48, PSČ 772 00
identifikační číslo 25 88 71 22
(dále jen „držitel telekomunikační licence“)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
A. DRUH A ROZSAH VEŘEJNÉ TELEFONNÍ SLUŽBY
1. Držitel telekomunikační licence je oprávněn poskytovat veřejnou telefonní službu v rámci všech telefonních obvodů
na území České republiky, národní a mezinárodní veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě včetně zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými
oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb (dále jen „služba“).
B. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ SLUŽBY
2. Držitel telekomunikační licence je oprávněn poskytovat službu na celém území České republiky a uzavírat dohody se
zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států.
C. ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SLUŽBY
3. Držitel telekomunikační licence je povinen vést seznam požadavků na zřízení telefonních účastnických stanic a jejich
připojení k veřejné telekomunikační síti. V seznamu musí být odlišeny požadavky na nové telefonní účastnické stanice
a nová připojení k telefonní síti od požadavků na změny nebo přeložení telefonní účastnické stanice nebo koncového
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bodu telefonní sítě. Seznam musí být dále členěn v časové posloupnosti a podle telekomunikačních obvodů a jejich
částí, v nichž držitel telekomunikační licence poskytuje telefonní službu. Držitel telekomunikační licence je povinen
umožnit Úřadu kontrolu těchto seznamů.
D. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
4. Držitel telekomunikační licence je povinen:
a) řídit se při poskytování služby příslušnými právními předpisy, vydanými generálními licencemi, cenovými rozhodnutími Úřadu, opatřeními a předběžnými opatření Úřadu, číslovacími a síťovými plány, plánem přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a plánem využití kmitočtového spektra, normami ČSN, a to i těmi, které
byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání telekomunikační licence,
b) vykonávat službu v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI.
5. Držitel telekomunikační licence, jako poskytovatel mezinárodních telekomunikačních služeb podle bodu 1, má právo,
v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie, na přiznání statutu „Uznaný provozovatel“
(Recognized Operating Agency).
6. Držitel telekomunikační licence je povinen vytvořit systém sledování, evidence a kontroly ukazatelů kvality poskytování služby podle vyhlášky č. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb
poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence (dále „vyhlášky“). Za tím účelem:
a) předložit do 60 dnů ode dne účinnosti telekomunikační licence ke schválení Úřadu návrh metodiky systému evidence a kontroly ukazatelů kvality,
b) do 90 dnů od schválení metodiky vyhodnocovat v plném rozsahu zjištěné ukazatele kvality služby,
c) předkládat Úřadu k 31. březnu každého roku vyhodnocení zjištěných hodnot ukazatelů kvality služeb za uplynulý
kalendářní rok podle metodiky schválené Úřadem,
d) zajistit dodržování parametrů kvality služby stanovených vyhláškou.
7. Při zajišťování bezpečnosti státu v souvislosti s poskytováním služby na území, pro něž byl vyhlášen krizový stav, je
držitel telekomunikační licence povinen:
a) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy,
b) v období přípravy na krizové stavy a v průběhu jejich řešení poskytovat na vyžádání Úřadu informace o přijímaných
opatřeních, včetně návrhů opatření potřebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) poskytovat službu tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro
potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů a záchranných sborů a
právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu.
8. Držitel telekomunikační licence je povinen zajišťovat přenos tísňového volání podle opatření Úřadu, zveřejněného
v Telekomunikačním věstníku.
9. Držitel telekomunikační licence je povinen Úřadu písemně oznámit neprodleně datum zahájení nebo ukončení poskytování služby.
E. DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
10. Datum zahájení poskytování služby podle této licence je do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci této licence.
F. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAČNÍ LICENCE
11. Telekomunikační licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.
ODŮVODNĚNÍ
Společnost Global Minutes Telecommunications spol. s r.o. požádala dne 29. 1. 2003 o udělení telekomunikační licence
k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě. Svoji žádost společnost doplnila
dne 28. 3. 2003. Společnost Global Minutes Telecommunications spol. s r.o. doložila uvedenou žádost výpisem z obchodního
rejstříku, výpisem z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanční a odbornou způsobilost k požadované telekomunikační činnosti, dokladem o technickém, organizačním a personálním zabezpečení požadované
činnosti a všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejné telefonní služby.
Správní poplatek za vydání telekomunikační licence ve výši 100 000,- Kč byl uhrazen převodem na příjmový účet Úřadu
č. 3711-725001/0710 u ČNB, pobočka Praha, a byl připsán ve prospěch tohoto účtu dne 14. 4. 2003.
Společnost Global Minutes Telecommunications spol. s r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikační licence a žádosti uvedené společnosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k předsedovi Českého telekomunikačního úřadu do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Českého telekomunikačního úřadu,
odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025.
Ing. Marek Ebert v. r.
ředitel odboru
regulace telekomunikačních sítí a služeb
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. 5. 2003.

Strana 16

Telekomunikační věstník

Částka 6

122. Změna č. 1 telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím
veřejné mobilní telekomunikační sítě společnosti MobilKom, a.s.
Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9

Praha 22. dubna 2003
Č. j.: 12 752/2003-610

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. a) vydává podle § 102 odst. 1
a § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na
základě žádosti ze dne 21. března 2003 toto rozhodnutí o

změně č. 1
telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační
sítě č.j. 7890/2001-610 ze dne 31. října 2001
společnosti MobilKom, a.s. se sídlem Praha 2, Londýnská 575/48a, dříve Pardubice, Zámecká 18, identifikační číslo 48 17 10 00.
Tímto rozhodnutím se mění vydaná telekomunikační licence takto:
V údaji o sídle držitele telekomunikační licence se text „Pardubice, Zámecká 18“ nahrazuje textem: „Praha 2, Londýnská 575/48a“.
Ostatní ustanovení telekomunikační licence č.j. 7890/2001-610 ze dne 31. října 2001 zůstávají beze změny.
ODŮVODNĚNÍ
Dopisem ze dne 21. března 2003 společnost MobilKom, a.s. oznámila změnu údajů držitele telekomunikační licence
v údaji o sídle a statutárních orgánech společnosti. Svoje oznámení doložila společnost výpisem z obchodního rejstříku, číslo
2089/2003 ze dne 3. 2. 2003, ve kterém jsou uvedeny změněné údaje o sídle a statutárních orgánech společnosti. Na základě
předložených dokladů byla provedena změna telekomunikační licence č.j. 7890/2001-610 ze dne 31. října 2001 v údaji o sídle
společnosti MobilKom, a.s.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k předsedovi Českého telekomunikačního úřadu do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Českého telekomunikačního úřadu,
odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025.
Ing. Marek Ebert v. r.
ředitel odboru
regulace telekomunikačních sítí a služeb
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 5. 2003.

123. Změna č. 1 telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě
společnosti MobilKom, a.s.
Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9

Praha 22. dubna 2003
Č. j.: 12 753/2003-610

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. a) vydává podle § 102 odst. 1
a § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na
základě žádosti ze dne 21. března 2003 toto rozhodnutí o

změně č. 1
telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě č.j. 23089/2001-610 ze dne 31. října 2001
společnosti MobilKom, a.s. se sídlem Praha 2, Londýnská 575/48a, dříve Pardubice, Zámecká 18, identifikační číslo 48 17 10 00.
Tímto rozhodnutím se mění vydaná telekomunikační licence takto:
V údaji o sídle držitele telekomunikační licence se text „Pardubice, Zámecká 18“ nahrazuje textem: „Praha 2, Londýnská 575/48a“.
Ostatní ustanovení telekomunikační licence č.j. 23089/2001-610 ze dne 31. října 2001 zůstávají beze změny.
ODŮVODNĚNÍ
Dopisem ze dne 21. března 2003 společnost MobilKom, a.s. oznámila změnu údajů držitele telekomunikační licence
v údaji o sídle a statutárních orgánech společnosti. Svoje oznámení doložila společnost výpisem z obchodního rejstříku, číslo
2089/2003 ze dne 3. 2. 2003, ve kterém jsou uvedeny změněné údaje o sídle a statutárních orgánech společnosti. Na základě
předložených dokladů byla provedena změna telekomunikační licence č.j. 23089/2001-610 ze dne 31. října 2001 v údaji
o sídle společnosti MobilKom, a.s.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k předsedovi Českého telekomunikačního úřadu do 15 dnů ode dne doručení.
Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Českého telekomunikačního
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úřadu, odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, 225 02
Praha 025.
Ing. Marek Ebert v. r.
ředitel odboru
regulace telekomunikačních sítí a služeb
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 5. 2003.

124. Změna č. 4 telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím
veřejné pevné telekomunikační sítě společnosti TransgasNet, a.s.
Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9

Praha 22. dubna 2003
Č. j.: 11 697/2003-610

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. a) vydává podle § 102 odst. 1 a
§ 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na
základě žádosti ze dne 13. března 2003 toto rozhodnutí o

změně č. 4
telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě
č.j. 15 542/2001-610 ze dne 24. září 2001, ve znění změny č. 1 č.j. 35 281/2001-610 ze dne 14. února 2002, změny č. 2 č.j.
14 836/2002-610 ze dne 31. května 2002 a změny č. 3 č.j. 23 466/2002-610 ze dne 7. října 2002
společnosti TransgasNet, a.s. se sídlem Praha 10-Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 31, identifikační číslo 26 15 24 36.
Tímto rozhodnutím se mění vydaná telekomunikační licence takto:
Část E bod 9 zní:
„9. Datum zahájení poskytování služby je 30. dubna 2004.“.
Ostatní ustanovení telekomunikační licence č.j. 15 542/2001-610 ze dne 24. září 2001, ve znění změny č. 1 č.j. 35 281/2001-610
ze dne 14. února 2002, změny č. 2 č.j. 14 836/2002-610 ze dne 31. května 2002 a změny č. 3 č.j. 23 466/2002-610 ze dne
7. října 2002, zůstávají beze změny.
ODŮVODNĚNÍ
Žádostí ze dne 13. března 2003 společnost TransgasNet, a.s. požádala o změnu vydané telekomunikační licence č.j. 15 542/2001-610
ze dne 24. září 2001, ve znění změny č. 1 č.j. 35 281/2001-610 ze dne 14. února 2002, změny č. 2 č.j. 14 836/2002-610 ze dne
31. května 2002 a změny č. 3 č.j. 23 466/2002-610 ze dne 7. října 2002, v datu zahájení poskytování veřejné telefonní služby
na 30. dubna 2004. Tuto skutečnost společnost TransgasNet, a.s. zdůvodnila neočekávanými technickými a ekonomickoorganizačními komplikacemi, které vznikly při jednáních s dodavateli příslušného telekomunikačního zařízení, a nepříznivou
situací na telekomunikačním trhu, kdy se projevil pokles poptávky po některých službách a přitom ceny nových vhodných
technologií a telekomunikačních zařízení neúměrně převyšovaly schválený rozpočet společnosti. V polovině roku 2002 byl
celý plynárenský sektor v ČR převzat německou společností RWE AG. V současné době probíhá integrační proces mezi RWE,
Transgas a distribučními společnostmi a postupně se naplňuje proces věcné a finanční restrukturalizace. Dochází i k přehodnocování priorit a celkové strategie a proto se dosud nepodařilo definitivně stanovit a zakotvit postavení společnosti TransgasNet, a.s. uvnitř tohoto plynárenského komplexu a určit jeho jasnou strategii nejen směrem dovnitř, ale i vůči veřejnosti. Zároveň dosud trvají důvody pro posunutí termínu uváděné v žádosti ze dne 6. září 2002.
Z výše uvedených důvodů požádala společnost TransgasNet, a.s. o změnu data zahájení poskytování veřejné telefonní
služby. Na základě uvedené žádosti byla vydána tato změna č. 4 uvedené telekomunikační licence č.j. 15 542/2001-610 ze dne
24. září 2001, ve znění změny č. 1 č.j. 35 281/2001-610 ze dne 14. února 2002, změny č. 2 č.j. 14 836/2002-610 ze dne
31. května 2002 a změny č. 3 č.j. 23 466/2002-610 ze dne 7. října 2002, v datu zahájení poskytování veřejné telefonní služby.
Společnost TransgasNet, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této změny telekomunikační licence a žádosti
uvedené společnosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k předsedovi Českého telekomunikačního úřadu do 15 dnů ode dne doručení.
Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Českého telekomunikačního
úřadu, odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, 225 02
Praha 025.
Ing. Marek Ebert v. r.
ředitel odboru
regulace telekomunikačních sítí a služeb
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. 5. 2003.

Strana 18

Telekomunikační věstník

Částka 6

125. Informace o uzavření smluv a dodatků ke smlouvám o propojení sítí, včetně základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí
Český telekomunikační úřad podle § 40 odst. 6 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, informuje o uzavření smluv o propojení sítí a dodatků ke smlouvám o propojení sítí, včetně základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí:
1.
Smlouva o propojení telekomunikačních sítí uzavřená dne 1. 4. 2003 mezi společnostmi Aliatel a.s. a InWay, a.s.
Přílohu I a Přílohu III této smlouvy označily obě společnosti za obchodní tajemství.
2.
Smlouva o propojení telekomunikačních sítí uzavřená dne 18. 4. 2003 mezi společnostmi ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. a ETEL, s.r.o.
Všechny součásti obsahu smlouvy označily obě společnosti za obchodní tajemství.
3.
Dohoda o ukončení Smlouvy o propojení telekomunikačních zařízení a sítí uzavřené dne 4. 12. 1998 pro VMS
Nový Bor, uzavřená dne 31. 3. 2003 mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a FACTCOM a.s.
Všechny součásti obsahu dohody označily obě společnosti za obchodní tajemství.
4.
Dodatek č. 9 ze dne 24. 3. 2003 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 1. 11. 2001 mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a PRAGONET, a.s.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.
5.
Dodatek č. 6 ze dne 22. 4. 2003 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 10. 5. 2002 mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a TELE2 s.r.o.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.
6.
Dodatek č. 3 ze dne 23. 4. 2003 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 3. 4. 2001 mezi
společnostmi Contactel s.r.o. a Eurotel Praha, spol. s r.o.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.
Smlouvy a dodatky smluv, které smluvní strany neoznačily jako obchodní tajemství podle § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, jsou k nahlédnutí u Českého telekomunikačního úřadu, v odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb,
Sokolovská 219, Praha 9, oddělení propojování - tel. 224004594, nebo sekretariát odboru - tel. 224004761.
ČTÚ č.j. 17 836/2003-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb
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