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O B S A H:

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. Normativní èást

144. Sí�ový plán synchronizace sítí elektronických komunikací zalo�ených na propojování okruhù è. SP/1/09.2005
145. Sí�ový plán pøenosových parametrù veøejných telefonních sítí  è. SP/2/09.2005
146. Sí�ový plán signalizace veøejných komunikaèních sítí è. SP/3/09.2005

B. Informativní èást

147. Upozornìní  podnikatelùm poskytujícím veøejnì dostupnou slu�bu elektronických komunikací a poskytovatelùm
univerzální slu�by



ODDÍL  STÁTNÍ  SPRÁVY 
 
A.    Normativní část 
 
144.  Síťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací založených na 

propojování  okruhů č. SP/1/09.2005 
          
         Plné znění Síťového  plánu synchronizace sítí elektronických komunikací založených 
         na propojování  okruhů č. SP/1/09.2005 je uvedeno v Příloze 1 (CD) tohoto věstníku. 
 
145.  Síťový plán přenosových parametrů veřejných telefonních sítí  č. SP/2/09.2005 
          
         Plné znění Síťového plánu přenosových parametrů veřejných telefonních sítí  
         č. SP/2/09.2005  je uvedeno v Příloze 2 (CD) tohoto věstníku. 
 
146.  Síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí č. SP/3/09.2005 
 
         Plné znění Síťového plánu signalizace veřejných komunikačních sítí č. SP/3/09.2005 
         je uvedeno v Příloze 3 (CD) tohoto věstníku. 
 
B.      Informativní část 

 
147. Upozornění podnikatelům poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických 
         komunikací a poskytovatelům univerzální služby 

  
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) stanoví v § 54 odst. 1 
písm. b) podnikatelům poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických 
komunikací a poskytovatelům univerzální služby povinnost předkládat bezodkladně 
Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“) platné ceny služeb a jejich 
změny, včetně určených podmínek. 

 
Úřad tímto upozorňuje podnikatele, kteří poskytují veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací a poskytovatele univerzální služby, aby bezodkladně 
předložili platné ceny služeb, včetně určených podmínek podle § 54 odst. 1 písm. b)  
zákona o elektronických komunikacích. 

 
Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací a 
poskytovatel univerzální služby se nepředložením výše uvedených platných cen služeb a 
jejich změn, včetně určených podmínek dopustí správního deliktu podle § 118 odst. 6 
písm. c) a odst. 8 písm. a) zákona o elektronických komunikacích. Za porušení této 
povinnosti je možné uložit pokutu podle § 118 odst. 11, a to do 10 % z výnosů 
dosažených za poslední ukončený kalendářní rok, nejvýše však 10  000 000 Kč.  
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odbor ekonomické regulace 
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