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Roèník 2006

Èástka 10
O B S A H:

B. Informativní èást
55. Zruení výbìrového øízení na poskytovatele dílèí sluby v rámci univerzální sluby
56. Zpráva o prùbìhu a výsledcích výbìrového øízení na poskytovatele dílèí sluby v rámci univerzální sluby 
doplòkové sluby podle § 38 odst. 2 písm. b) zákona o elektronických komunikacích, ke slubám pøipojení
a pøístupu v pevném místì k veøejnì dostupné telefonní slubì, uvedenými v § 38 odst. 2 písm. a) a b),
kterými jsou:
1. postupné splácení ceny za zøízení pøipojení k veøejné telefonní síti pro spotøebitele,
2. bezplatné selektivní zamezení odchozích volání pro úèastníka a
3. bezplatné polokové vyúètování ceny pro spotøebitele.
57. Sdìlení o vydání rozhodnutí è. SMP/11/03.2006-1 ve vìci stanovení podniku s významnou trní silou na
relevantním trhu è. 11  velkoobchodní plný pøístup k úèastnickému kovovému vedení nebo sdílený pøístup
k úèastnickému kovovému vedení nebo úseku úèastnického kovového vedení sítì pro úèely poskytování
slueb elektronických komunikací
58. Sdìlení o vydání rozhodnutí è. SMP/8/04.2006-2 ve vìci stanovení podniku s významnou trní silou na
relevantním trhu è. 8  pùvod volání (originace) ve veøejné telefonní síti v pevném místì
59. Sdìlení o vydání rozhodnutí è. SMP/3/04.2006-3 ve vìci stanovení podniku s významnou trní silou na
relevantním trhu è. 3  veøejnì dostupné národní telefonní sluby poskytované v pevném místì pro nepodnikající fyzické osoby
60. Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance è. 367
61. Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance è. 376

57.

Sdělení o vydání rozhodnutí č. SMP/11/03.2006-1 ve věci stanovení podniku
s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 11- velkoobchodní plný přístup
k účastnickému kovovému vedení nebo sdílený přístup k účastnickému
kovovému vedení nebo úseku účastnického kovového vedení sítě pro účely
poskytování služeb elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy
relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č.
A/11/03.2006–2 vydal rozhodnutí Rady Úřadu č. SMP/11/03.2006-1, kterým se stanovuje
společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ:
60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „Velkoobchodní plný
přístup k účastnickému kovovému vedení nebo sdílený přístup k účastnickému kovovému
vedení nebo úseku účastnického kovového vedení sítě pro účely poskytování služeb
elektronických komunikací“.
ČTÚ čj. 603/2006-609/VII. vyř.
odbor analýz trhů

Rozhodnutí doručeno společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. dne 30.3.2006.

58.

Sdělení o vydání rozhodnutí č. SMP/8/04.2006-2 ve věci stanovení podniku s
významnou tržní silou na relevantním trhu č. 8 - původ volání (originace) ve
veřejné telefonní síti v pevném místě

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků
analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního
úřadu č. A/8/03.2006–16 vydal rozhodnutí Rady Úřadu č. SMP/8/04.2006-2, kterým se
stanovuje společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3,
IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „původ volání
(originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“.
ČTÚ čj. 10 663/2006-609/VII. vyř.
odbor analýz trhů

Rozhodnutí doručeno společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. dne 10.4.2006.

59.

Sdělení o vydání rozhodnutí č. SMP/3/04.2006-3 ve věci stanovení podniku
s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 - veřejně dostupné
národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající
fyzické osoby

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků
analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního
úřadu č. A/3/03.2006–15 vydal rozhodnutí Rady Úřadu č. SMP/3/04.2006-3, kterým se
stanovuje společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3,
IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „Veřejně dostupné
národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby“.
ČTÚ čj. 10 649/2006-609/VII. vyř.
odbor analýz trhů
Rozhodnutí doručeno společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. dne 10.4.2006.

60.

Oznámení o neplatnosti průkazu zaměstnance č. 367

Český telekomunikační úřad sděluje, že průkaz zaměstnance č. 367 na jméno
Ing.Štefan Koreň je neplatný.
Používání průkazu zaměstnance č. 367 sdělte Českému telekomunikačnímu úřadu,
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025.

ČTÚ čj. 20 347/2006-604
odbor krizového řízení
61.

Oznámení o neplatnosti průkazu zaměstnance č. 376

Český telekomunikační úřad sděluje, že průkaz zaměstnance č. 376 na jméno
Zdeňka Štruplová je neplatný.
Používání průkazu zaměstnance č. 376 sdělte Českému telekomunikačnímu úřadu,
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025.

ČTÚ čj. 2 3961/2006-604
odbor krizového řízení
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