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O B S A H:

B. Informativní èást
14. Sdìlení o zmìnì lhùty pro oznámení výsledku výbìrového øízení na poskytovatele dílèí sluby v rámci
univerzální sluby - sluby veøejných telefonních automatù
15. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy è. OOP/4/XX.2006-Y, kterým se stanoví metodika
úèelového èlenìní nákladù a výnosù a jejich pøiøazování a urèuje se struktura vykazovaných informací,
k veøejné konzultaci
16. Sdìlení o zveøejnìní návrhu rozhodnutí o cenì, kterým se zruuje cenové rozhodnutí è. 03/PROP/2004,
kterým se stanoví zpùsob výpoètu a maximální mìsíèní ceny za propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí pro zprostøedkování irokopásmového pøístupu ke slubám sítì Internet a dalím slubám
s vyuitím technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) v pøístupové síti ze dne 1. dubna 2004
a jeho dodatku è. 1 ze dne 22. dubna 2005
17. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy analýzy trhu è. A/1/XX.2006-Y, trhu è. 1  pøístup
k veøejné telefonní síti v pevném místì pro nepodnikající fyzické osoby, k veøejné konzultaci
18. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy analýzy trhu è. A/2/XX.2006-Y, trhu è. 2  pøístup
k veøejné telefonní síti v pevném místì pro právnické a podnikající fyzické osoby, k veøejné konzultaci
19. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy analýzy trhu è. A/9/XX.2006-Y, trhu è. 9  ukonèení
volání (terminace) v jednotlivých veøejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místì, k veøejné
konzultaci
20. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy analýzy trhu è. A/16/XX.2006-Y, trhu è. 16  ukonèení
volání (terminace) v jednotlivých veøejných mobilních telefonních sítích, k veøejné konzultaci

B.

Informativní část

14.

Sdělení o změně lhůty pro oznámení výsledku výběrového řízení
na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - služby veřejných
telefonních automatů

Český telekomunikační úřad sděluje, že podle bodu 3 Vyhlášení výběrového řízení na
poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - služby veřejných telefonních automatů
(dále jen „Vyhlášení“), uveřejněného v částce 17/2005 Telekomunikačního věstníku,
prodloužil lhůtu pro oznámení výsledku výběrového řízení podle bodu 3 písm. d) Vyhlášení
do 15. března 2006.
ČTÚ čj. 40 192/2005-610/III. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

15.

Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2006-Y,
kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich
přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, k veřejné konzultaci

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 5
odst. 1 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými
subjekty na diskusním místě zveřejnil dne 25. 1. 2006 na internetové stránce Úřadu v sekci
Diskusní místo návrh opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2006-Y, kterým se stanoví
metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura
vykazovaných informací.
ČTÚ čj. 1 983/2006-611
odbor ekonomické regulace

16.

Sdělení o zveřejnění návrhu rozhodnutí o ceně, kterým se zrušuje cenové
rozhodnutí č. 03/PROP/2004, kterým se stanoví způsob výpočtu a maximální
měsíční ceny za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro
zprostředkování širokopásmového přístupu ke službám sítě Internet a dalším
službám s využitím technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
v přístupové síti ze dne 1. dubna 2004 a jeho dodatku č. 1
ze dne 22. dubna 2005

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1
zákona č. 127/2006 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého

telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě
zveřejnil dne 6. 2. 2006 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh
rozhodnutí o ceně, kterým se zrušuje cenové rozhodnutí č. 03/PROP/2004, kterým se
stanoví způsob výpočtu a maximální měsíční ceny za propojení veřejných pevných
telekomunikačních sítí pro zprostředkování širokopásmového přístupu ke službám sítě
Internet a dalším službám s využitím technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
v přístupové síti ze dne 1. dubna 2004 a jeho dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2005.
ČTÚ čj. 39 557/2005-611
odbor ekonomické regulace

17.

Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu
č. A/1/XX.2006-Y, trhu č. 1 − přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro
nepodnikající fyzické osoby, k veřejné konzultaci

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 5
odst. 1 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými
subjekty na diskusním místě zveřejnil dne 2. února 2006 na internetové stránce Úřadu
v sekci Diskusní místo návrh opatření obecné povahy, analýzy trhu č. A/1/XX.2006-Y, trhu
č. 1 − přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby.
ČTÚ čj. 4 638/2006-609/II. vyř.
odbor analýz trhů

18.

Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu
č. A/2/XX.2006-Y, trhu č. 2 − přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro
právnické a podnikající fyzické osoby, k veřejné konzultaci

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 5
odst. 1 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými
subjekty na diskusním místě zveřejnil dne 2. února 2006 na internetové stránce Úřadu
v sekci Diskusní místo návrh opatření obecné povahy, analýzy trhu č. A/2/XX.2006-Y, trhu
č. 2 − přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické
osoby.
ČTÚ čj. 4 640/2006-609/II. vyř.
odbor analýz trhů

19.

Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu
č. A/9/XX.2006−Y, trhu č. 9 − ukončení volání (terminace) v jednotlivých
veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě, k veřejné
konzultaci

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 5
odst. 1 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými
subjekty na diskusním místě zveřejnil dne 24. 1. 2006 na internetové stránce Úřadu v sekci
Diskusní místo návrh opatření obecné povahy, analýzy trhu č. A/9/XX.2006−Y, trhu č. 9 −
ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných
v pevném místě.

ČTÚ čj. 1 514/2006−609
odbor analýz trhů

20.

Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu
č. A/16/XX.2006−Y, trhu č. 16 − ukončení volání (terminace) v jednotlivých
veřejných mobilních telefonních sítích, k veřejné konzultaci

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 5
odst. 1 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými
subjekty na diskusním místě zveřejnil dne 24. 1. 2006 na internetové stránce Úřadu v sekci
Diskusní místo návrh opatření obecné povahy, analýzy trhu č. A/16/XX.2006−Y, trhu č. 16 −
ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích.
ČTÚ čj. 1 515/2006−609
odbor analýz trhů
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