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B. Informativní èást

39.

Sdìlení o vydání rozhodnutí è. SMP/2/12.2013-4 ve vìci stanovení podniku s významnou tržní
silou na relevantním trhu è. 2 – „Pùvod volání (originace) ve veøejné telefonní síti v pevném
místì“ (spoleènost Telefónica Czech Republic, a. s.)

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) sdìluje, že podle § 51 odst. 5 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní
pozdìjších pøedpisù, a podle výsledkù analýzy relevantního trhu vydané opatøením obecné povahy è. A/2/09.2013-4
Rada Úøadu vydala rozhodnutí è. SMP/2/12.2013-4, kterým se stanoví spoleènost Telefónica Czech Republic, a. s.,
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IÈ: 60193336 podnikem s významnou tržní silou
na relevantním trhu è. 2 – „Pùvod volání (originace) ve veøejné telefonní síti v pevném místì“.
Rozhodnutí bylo doruèeno spoleènosti Telefónica Czech Republic, a. s. dne 11. 12. 2013.
èj. ÈTÚ-85 736/2013-609/VII. vyø.
odbor analýz trhù

èástka 21/2013
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Pøíloha:
40.

Obsahový rejstøík Telekomunikaèního vìstníku 2013

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. Normativní èást
èástka 3/2013
6.

Rozhodnutí o cenì è. CEN/7/02.2013-1 ve vìci zmìny povinnosti uložené spoleènosti Telefónica Czech
Republic, a.s. v rozhodnutí o cenì è. CEN/7/12.2012-5, vydaném pod èj. ÈTÚ-136 195/2012-611 ze dne
17. prosince 2012, které nabylo právní moci dne 19. prosince 2012

7.

Rozhodnutí o cenì è. CEN/7/02.2013-2 ve vìci zmìny povinnosti uložené spoleènosti T-Mobile Czech
Republic a.s. v rozhodnutí o cenì è. CEN/7/12.2012-6, vydaném pod èj. ÈTÚ-136 201/2012-611 ze dne
17. prosince 2012, které nabylo právní moci dne 18. prosince 2012

èástka 4/2013
8.

Opatøení obecné povahy è. OOP/6/03.2013-1, kterým se zrušuje opatøení obecné povahy è. OOP/6/07.2005-7,
kterým se stanoví rozsah minimálního souboru pronajímaných okruhù

èástka 6/2013
16.

Opatøení obecné povahy è. OOP/5/05.2013-2, kterým se mìní opatøení obecné povahy è. OOP/5/11.2007-14,
kterým se stanoví obsah, forma a zpùsob uveøejnìní informací o výsledcích poskytování univerzální služby

èástka 7/2013
17.

Rozhodnutí o cenì è. CEN/4/06.2013-3 ve vìci zmìny povinnosti uložené spoleènosti Telefónica Czech
Republic, a.s. v rozhodnutí o cenì è. CEN/4/10.2010-78 a zmìnìné rozhodnutím o cenì è. CEN/4/06.2012-1

èástka 10/2013
23.

Vyhlášení výbìrového øízení za úèelem udìlení práv k využívání rádiových kmitoètù k zajištìní veøejné
komunikaèní sítì v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

èástka 11/2013
24.

Sdìlení o prodloužení lhùty pro doruèení otázek k textu Vyhlášení výbìrového øízení za úèelem udìlení
práv k využívání rádiových kmitoètù k zajištìní veøejné komunikaèní sítì v pásmech 800 MHz, 1800 MHz
a 2600 MHz

èástka 12/2013
25.

Opatøení obecné povahy è. OOP/4/08.2013-3, kterým se mìní opatøení obecné povahy è. OOP/4/03.2006-3,
kterým se stanoví metodika úèelového èlenìní nákladù a výnosù a jejich pøiøazování a urèuje se struktura
vykazovaných informací, ve znìní opatøení obecné povahy è. OOP/4/02.2008-1, opatøení obecné povahy
è. OOP/4/12.2011-19 a opatøení obecné povahy è. OOP/4/11.2012-15.

èástka 13/2013
26.

Opatøení obecné povahy – Analýza trhu è. A/2/09.2013-4, trh è. 2 – pùvod volání (originace) ve veøejné
telefonní síti v pevném místì

èástka 14/2013
28.

Opatøení obecné povahy – všeobecné oprávnìní è. VO-R/23/09.2013-5 k využívání rádiových kmitoètù
a k provozování zaøízení pevné služby v kmitoètových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz

èástka 21/2013
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èástka 15/2013
29.

Oprava zøejmých nesprávností v textu Vyhlášení výbìrového øízení za úèelem udìlení práv k využívání
rádiových kmitoètù k zajištìní veøejné komunikaèní sítì v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

èástka 16/2013
30.

Opatøení obecné povahy, èást plánu využití rádiového spektra è. PV P/21/11.2013-6 pro kmitoètové pásmo
174–380 MHz

31.

Opatøení obecné povahy, èást plánu využití rádiového spektra è. PV P/22/11.2013-7 pro kmitoètové pásmo
87,5–146 MHz

èástka 17/2013
32.

Pravidla Èeského telekomunikaèního úøadu pro vedení konzultací na diskusním místì

èástka 20/2013
36.

Opatøení obecné povahy – Analýza trhu è. A/3/12.2013-8, trh è. 3 – ukonèení volání (terminace) v jednotlivých veøejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místì

37.

Opatøení obecné povahy – Analýza trhu è. A/7/12.2013-9, trh è. 7 – ukonèení hlasového volání (terminace)
v jednotlivých veøejných mobilních telefonních sítích

B. Informativní èást
èástka 1/2013
1.

Sdìlení o vydání rozhodnutí èj. ÈTÚ-68 102/2012-606/IX. vyø. ze dne 20. 8. 2012 a ÈTÚ 218 287/2012-603
ze dne 6. 12. 2012 o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikaèní èinnosti

èástka 2/2013
3.

Sdìlení o vydání rozhodnutí èj. ÈTÚ-222 324/2012-606/VI. vyø. ze dne 18. 1. 2013 o sporu mezi osobami
vykonávajícími komunikaèní èinnosti

èástka 4/2013
9.

Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance vèetnì magnetické karty è. 334

èástka 5/2013
13.

Sdìlení o vydání rozhodnutí èj. ÈTÚ-230 372/2012-606/VIII. vyø. ze dne 4. 3. 2013 o sporu mezi osobami
vykonávajícími komunikaèní èinnosti

14.

Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance vèetnì magnetické karty è. 267

èástka 7/2013
18.

Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance vèetnì magnetické karty è. 007

19.

Sdìlení o vydání rozhodnutí èj. 221 441-606/VI. vyø. ze dne 9. 1. 2013 a ÈTÚ 190845/2013-603 ze dne 20. 5.
2013, o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikaèní èinnost

èástka 8/2013
21.

Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnìní
è. VO-R/23/XX.2013-Y k využívání rádiových kmitoètù a k provozování zaøízení pevné služby v kmitoètových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz

èástka 21/2013
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èástka 9/2013
22.

Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èásti plánu využití rádiového spektra
è. PV-P/21/XX.2013-Y pro kmitoètové pásmo 174–380 MHz

èástka 13/2013
27.

Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èásti plánu využití rádiového spektra
è. PV-P/22/XX.2013-Y pro kmitoètové pásmo 87,5–146 MHz

èástka 18/2013
33.

Sdìlení o zveøejnìní formuláøe „Oznámení o narušení bezpeènosti a ztrátì integrity veøejné komunikaèní
sítì, o pøerušení poskytování veøejnì dostupné služby elektronických komunikací nebo odepøení pøístupu
k této službì“ a dokumentu „Metodické pokyny pro hodnocení a zpùsob informování o závažném narušení
bezpeènosti a ztrátì integrity sítí a služeb elektronických komunikací“.

èástka 19/2013
34.

Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èásti plánu využití rádiového spektra
è. PV-P/9/XX.2013-Y pro kmitoètové pásmo 39,5–43,5 GHz

35.

Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance vèetnì magnetické karty è. 242

èástka 20/2013
38.

Sdìlení o zveøejnìní návrhu Strategie správy spektra

èástka 21/2013
39.

Sdìlení o vydání rozhodnutí è. SMP/2/12.2013-4 ve vìci stanovení podniku s významnou tržní silou
na relevantním trhu è. 2 – „Pùvod volání (originace) ve veøejné telefonní síti v pevném místì“ (spoleènost
Telefónica Czech Republic, a.s.)

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ

èástka 1/2013
2.

Pøíloha – KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.: Všeobecné smluvní podmínky pro poskytování analogových
a digitálních služeb TKR a služeb IPTV spoleènosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.

èástka 2/2013
4.

Pøíloha è. 1 – 4M Rožnov spol. s r.o.: Všeobecné smluvní podmínky pro poskytování analogových a digitálních služeb TKR a služeb IPTV spoleènosti 4M Rožnov spol. s r.o.

5.

Pøíloha è. 2 – TVNET s.r.o.: Všeobecné smluvní podmínky pro poskytování analogových a digitálních
služeb TKR a služeb IPTV spoleènosti TVNET s.r.o.

èástka 4/2013
10.

Pøíloha è. 1 – Telefónica Czech Republic, a.s.: Referenèní nabídka – Smlouva o pøístupu k infrastruktuøe
sítì spoleènosti Telefónica Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream; aktualizované znìní
Pøílohy 1a – Pøístup Carrier IP DSL CA

11.

Pøíloha è. 2 – Vodafone Czech Republic a.s.: Referenèní nabídka – Smlouva o propojení veøejných komunikaèních sítí spoleènosti Vodafone Czech Republic a.s.; aktualizované znìní Pøílohy C1 – Konkrétní výše
cen za poskytované služby; aktualizované znìní Pøíllohy E – Adresy a kontaktní osoby

èástka 21/2013

12.
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Pøíloha è. 3 – Vodafone Czech Republic a.s.: Informace týkající se propojení sítí spoleènosti Vodafone
Czech Republic a.s. dle rozhodnutí ÈTÚ è. REM/7/04.2010-30 a è. REM/3/.04.2010-57

èástka 5/2013
15.

Pøíloha – Telefónica Czech Republic, a.s.: Referenèní nabídka – Smlouva o poskytování koncových úsekù
pronajatých okruhù; aktualizovaná Pøíloha 4 – Ceny

èástka 7/2013
20.

Pøíloha – DWP s.r.o.: Všeobecné smluvní podmínky pro poskytování digitálních služeb TKR a služeb IPTV
spoleènosti DWP s.r.o.
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