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O B S A H:
ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. Normativní èást
160.

Vyhláení výbìrového øízení na poskytovatele dílèích slueb v rámci univerzální sluby

B. Informativní èást
161. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných slueb,
které mají být mìøeny, obsah, forma a zpùsob uveøejnìní informací o aktuálních cenách, kvalitì a podmínkách
poskytovaných veøejnì dostupných slueb elektronických komunikací è. OOP/14/XX.2005-Y
162. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyuití rádiového spektra è. PV-P/16/XX.2005-Y
pro kmitoètové pásmo 21,224,25 GHz
163. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyuití rádiového spektra è. PV-P/17/XX.2005-Y
pro kmitoètové pásmo 15,3521,2 GHz
164. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyuití rádiového spektra è. PV-P/18/XX.2005-Y
pro kmitoètové pásmo 12,514,5 GHz
165. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyuití rádiového spektra è. PV-P/19/XX.2005-Y
pro kmitoètové pásmo 5,92510 GHz
166. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyuití rádiového spektra è. PV-P/20/XX.2005-Y
pro kmitoètové pásmo 9601700 MHz
167. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyuití rádiového spektra è. PV-P/21/XX.2005-Y
pro kmitoètové pásmo 174380 MHz

b)

Zásady výběrového řízení jsou stanoveny v § 39 zákona o elektronických
komunikacích, přičemž se rovněž přiměřeně použijí ustanovení o obchodní veřejné
soutěži podle zvláštního právního předpisu 1 ). Na toto výběrové řízení se nevztahuje
zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

c)

Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze zájemci splňující podmínky podle
bodu 4.

d)

Pro posouzení a hodnocení přihlášek do výběrového řízení Rada Úřadu ustaví
výběrovou komisi.

e)

V případě, že žádný z účastníků výběrového řízení nesplnil stanovené podmínky nebo
nevyhověl kritériím hodnocení nabídek nebo z jakýchkoliv jiných vážných důvodů, může
Úřad nevybrat žádného podnikatele k uložení povinnosti poskytovat dílčí služby.

f)

Úřad si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené přihlášky.

g)

V případě postupu podle písmena e) nebo f) Úřad toto uveřejní stejným způsobem jako
vyhlášení výběrového řízení podle písmena a).

h)

Účast ve výběrovém řízení se uskutečňuje na náklady předkladatele přihlášky. Žádný
předkladatel přihlášky, včetně předkladatele přihlášky, který nesplnil podmínky pro
účast ve výběrovém řízení a jehož přihláška nebyla hodnocena ve výběrovém řízení,
nemá nárok na úhradu jakýchkoliv vynaložených nákladů.

i)

Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení, a to
ani v případě zrušení výběrového řízení 2 ).

3.

Lhůty výběrového řízení

a)

Vyhlášení výběrového řízení – dnem vyhlášení v Telekomunikačním věstníku,

b)

Úhrada účastnického poplatku – do 25. listopadu 2005,

c)

Předložení přihlášek do výběrového řízení – 5. prosince 2005,

d)

Oznámení výsledku výběrového řízení – do 21. prosince 2005.

Úřad může lhůty jednotlivých kroků výběrového řízení změnit. O případných změnách
bude Úřad účastníky výběrového řízení předem informovat.
4. Podmínky účasti ve výběrovém řízení
Úřad podle § 39 odst. 5 a v souladu s § 6 zákona o elektronických komunikacích stanoví
následující podmínky:
a) Výběrového řízení se může zúčastnit podnikatel, který splnil požadavky podle § 8 a § 13
zákona o elektronických komunikacích a který předložil přihlášku do výběrového řízení
podle bodu 8, a který uhradil účastnický poplatek podle písmena b).
b) Účastnický poplatek ve výši 30 000 Kč (slovy: třicettisíc korun českých) slouží ke krytí
nákladů Úřadu spojených s výběrovým řízením. Kontrola úhrady účastnického poplatku
bude prováděna při přejímání přihlášek do výběrového řízení. Zaplacený účastnický
poplatek se nevrací.
c) Účastnický poplatek se hradí na příjmový účet Úřadu, vedený u ČNB, pobočka Praha,
číslo účtu 19-725001/0710, variabilní symbol 610. Dnem úhrady je den, kdy byl
účastnický poplatek připsán ve prospěch účtu Úřadu.
1

) § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
) § 39 odst. 12 zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
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d) Podnikatel, který předkládá přihlášku do výběrového řízení (dále jen „předkladatel
přihlášky“) předloží spolu s přihláškou nabídku na:
i)

poskytování samostatné dílčí služby podle bodu A),

ii) poskytování samostatné dílčí služby podle bodu B),
iii) společné poskytování obou dílčích služeb podle bodů A) a B).
Předkladatel přihlášky může podat pouze jednu nabídku podle podbodu i), jednu nabídku
podle podbodu ii) a jednu nabídku podle podbodu iii). Může tedy podat nejvíce tři
nabídky.
e) Předkladatel přihlášky nemůže posuzování jakékoliv jeho nabídky podle bodu d)
podmiňovat výsledkem hodnocení jakékoliv jiné nabídky.
f)

Předkladatel přihlášky dokládá ekonomické a finanční předpoklady k poskytování dílčích
služeb:
1. potvrzením místně příslušného finančního úřadu, že předkladatel přihlášky nemá
nedoplatky na daních nebo odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách
a penále, včetně nákladů řízení, které vybírají a vymáhají územní finanční orgány,
2. čestným prohlášením o tom, že předkladatel přihlášky nemá nedoplatek na pojistném
a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
3. čestným prohlášením o tom, že na majetek předkladatele přihlášky nebyl prohlášen
konkurz, není povoleno vyrovnání, popřípadě nevstoupil do likvidace.

5. Lhůta pro předložení přihlášek
Lhůta pro předložení přihlášek je stanovena na den 5. prosince 2005. Přihlášky se
předkládají v sídle Úřadu, Praha 9, Sokolovská 219, v malé zasedací místnosti v 1. patře,
v době od 10.00 hod. do 12.00 hod.
II. Požadavky na poskytování dílčích služeb
Úřad podle § 39 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích stanoví následující
požadavky na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb:
6.

Požadavky na poskytování dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona
o elektronických komunikacích – vydávání telefonních seznamů

a) Vedení, distribuce a vydávání telefonního seznamu účastníků veřejně dostupné telefonní
služby v České republice všech podnikatelů poskytujících veřejně dostupné telefonní
služby podle § 41 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích a přístup koncových
uživatelů k těmto telefonním seznamům.
b) Zpřístupnění telefonního seznamu formou umožňující dálkový přístup do 45 dnů ode dne,
kdy rozhodnutí Úřadu o uložení povinnosti poskytovat dílčí službu nabylo právní moci.
c) Zahájení distribuce tištěných seznamů v prvním z územních celků na úrovni NUTS 3 3 )
nebo v územním celku s velkým počtem stanic do 6 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí
Úřadu o uložení povinnosti poskytovat dílčí službu nabylo právní moci.
d) Zacházení
s údaji
o
účastnících
nediskriminačním
způsobem,
zejména
neupřednostňování informací uvedených v telefonním seznamu o vlastních účastnících

3

) Sdělení Českého statistického úřadu č. 228/2004 Sb., o aktualizaci Klasifikace územních
statistických jednotek (CZ-NUTS).
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na úkor informací o účastnících ostatních podnikatelů poskytujících veřejně dostupné
telefonní služby.
e) Uveřejňování osobních a identifikačních údajů účastníků v telefonním seznamu
v rozsahu a za podmínek podle § 41 odst. 5 a 6 zákona o elektronických komunikacích a
v souladu s § 95 a § 96 zákona o elektronických komunikacích.
f)

Formy telefonních seznamů:
1. tištěná forma,
2. forma umožňující dálkový přístup.

g) Požadavky na seznam v tištěné formě:
1. periodicita vydávání min. jednou ročně,
2. aktualizace min. jednou ročně,
3. poskytování telefonního seznamu účastníkovi na jeho vyžádání,
4. údaje o čísle účastníka pevné sítě a čísle účastníka mobilní sítě uvádět společně tak,
aby všechna přidělená čísla byla u osobních údajů účastníka uváděna
nediskriminačním způsobem,
5. vydávání telefonních seznamů pro územní celky na úrovni NUTS 33),
6. seznamy pro územní celky s velkým počtem stanic (Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, příp.
další krajská města), v případech odůvodněných technickými možnostmi výroby
seznamu, zejména jeho knižní vazby, lze seznam vydávat ve více částech, popř.
zvlášť pro bytové a podnikové telefonní stanice,
7. seznamy pro územní celky s malým počtem stanic vydávat společně pro bytové
i podnikové telefonní stanice,
8. telefonní seznam musí obsahovat obecné informační stránky podle doporučení ITU 4 )
včetně informace o číslech tísňových volání,
9. inzerci je možno zveřejňovat pouze v části seznamu podnikových stanic.
h) Požadavky na seznam ve formě umožňující dálkový přístup:
1. možnost „inteligentního“ vyhledávání telefonních čísel podle uživatelem zvolených
kritérií,
2. neumožnit, na základě zadání telefonního čísla, zjišťovat žádné údaje o účastníkovi,
3. aktualizace seznamu nejméně jednou za tři měsíce.
i)

Nevyžadování žádného peněžitého plnění od podnikatelů poskytujících veřejně
dostupnou telefonní službu, kteří poskytovateli dílčí služby předávají podle § 41 odst. 3
zákona o elektronických komunikacích osobní a identifikační údaje o účastnících svých
sítí, za činnosti prováděné při poskytování dílčí služby nebo v její souvislosti.

j)

Bezplatné uveřejnění osobních a identifikačních údajů o účastnících, a adresy místa
telefonní stanice účastníka v případech, kdy je stanice umístěna mimo adresu trvalého
pobytu účastníka, v telefonním seznamu podle požadavku účastníka.

k) Vedení databáze pro účely vydávání telefonního seznamu na základě jen těch údajů,
předaných podnikateli poskytujícími veřejně dostupnou telefonní službu, které jsou pro
tento účel nezbytně nutné.
l)

Bezplatné poskytnutí telefonního seznamu v tištěné formě, příslušného adrese trvalého
pobytu, popř. sídlu účastníka, na jeho vyžádání.

7.

Požadavky na poskytování dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. d) zákona
o elektronických komunikacích - informační služba

a) Poskytování úplné informační služby o telefonních číslech účastníků všech podnikatelů
poskytujících veřejně dostupné telefonní služby koncovým uživatelům, včetně uživatelů
veřejných telefonních automatů.
4

) Doporučení ITU-T E.126 o harmonizaci obecných informačních stránek telefonních seznamů,
a Doporučení ITU-T E.127 o stránkách v telefonních seznamech pro zahraniční návštěvníky.
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b) Zahájení poskytování informační služby do 45 dnů ode dne, kdy rozhodnutí Úřadu
o uložení povinnosti poskytovat dílčí službu nabylo právní moci.
c) Poskytování informační služby nepřetržitě, v kvalitě stanovené vyhláškou
č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejích mezních
hodnot.
d) Součástí databáze, podle níž se poskytují informace o telefonních číslech účastníků,
mohou být pouze osobní nebo identifikační údaje v rozsahu podle § 41 odst. 5 a 6
zákona o elektronických
komunikacích a v souladu s § 95 a
§ 96 zákona
o elektronických komunikacích.
e) Zacházení
s údaji
o
účastnících
nediskriminačním
způsobem,
zejména
neupřednostňování informací o vlastních účastnících na úkor informací o účastnících
ostatních podnikatelů poskytujících veřejně dostupné telefonní služby.
f)

Poskytování asistenční služby spočívající v přímém zprostředkování volání na hledané
telefonní číslo na základě požadavku volajícího.

g) Nevyžadování žádného peněžitého plnění od podnikatelů poskytujících veřejnou
telefonní službu, kteří poskytovateli dílčí služby předávají podle § 41 odst. 3 zákona
o elektronických komunikacích osobní a identifikační údaje o účastnících svých sítí, za
činnosti prováděné při poskytování dílčí služby nebo v jejich souvislosti.
h) Účtování ceny za volání na informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné
telefonní služby ve výši maximálně 4 Kč/minuta bez DPH, s výjimkou volání z veřejných
telefonních automatů.
III. Požadavky na přihlášky
Úřad stanovuje pro předkládání, formu a obsah přihlášek následující pravidla:
8. Obecné požadavky
a) Předkládaný počet výtisků přihlášek je jeden originál a dvě kopie. Přihlášky se
předkládají v českém jazyce. Přihlášky jsou uspořádány do třech samostatných částí na
listech formátu A 4, jejichž obsah je uveden dále.
b) Originál přihlášky musí být sešit a zapečetěn tak, aby jeho obsah nebylo možno měnit.
Za plnou shodu originálu přihlášky s jejími kopiemi odpovídá předkladatel přihlášky. Do
první části přihlášky proto zařadí prohlášení o shodě originálu přihlášky s jejími kopiemi.
Do originálu přihlášky zařadí v jednom vyhotovení originály dokladů, případně jejich
úředně ověřené kopie, do kopií přihlášky lze zařadit i prosté neověřené kopie těchto
dokladů.
c) Originál přihlášky spolu s kopiemi musí být předložen v zapečetěné obálce na které je
uvedeno identifikační číslo zájemce (IČ) a číslo jednací tohoto vyhlášení výběrového
řízení.
9. Požadavky na obsah první části přihlášky
První část přihlášky bude obsahovat identifikační a další údaje a doklady o předkladateli
přihlášky, a to:
a) U právnické osoby obchodní firmu zapsanou v obchodním rejstříku, název, sídlo,
popřípadě sídlo organizační složky na území České republiky, identifikační číslo
předkladatele přihlášky.
b) U fyzické osoby jméno, příjmení a titul, popřípadě obchodní firmu zapsanou v obchodním
rejstříku, bydliště (místo trvalého nebo přechodného pobytu nad 90 dnů na území České
republiky, popřípadě bydliště v zahraničí), identifikační číslo předkladatele přihlášky.

5/8

c) Jméno, příjmení a titul osoby nebo osob oprávněných jednat jménem předkladatele
přihlášky ve věcech výběrového řízení, adresu pro doručování a číslo telefonu, faxu
a adresu elektronické pošty pro styk s Úřadem ve věci tohoto výběrového řízení.
d) Výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců.
e) Čestné prohlášení o oprávnění podnikat v elektronických komunikacích.
f)

Doklady prokazující ekonomické a finanční předpoklady předkladatele přihlášky podle
bodu 4 písm. f).

g) Účetní závěrku a zprávu auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou k 31. 12. 2004.
10. Požadavky na obsah druhé části přihlášky
Druhá část přihlášky sestává z jedné až tří nabídek. Každá nabídka obsahuje návrh
výpočtu čistých nákladů a podklady pro hodnocení technických a odborných podmínek
předkladatele přihlášky pro poskytování dílčí služby, popř. dílčích služeb, včetně závazku
poskytovat dílčí službu podle požadavků uvedených v bodu 6 anebo 7.
Nabídka musí být označena tak, aby bylo jednoznačné, zda jde o nabídku podle bodu 4
písm. d) podbod i), bodu 4 písm. d) podbod ii) nebo bodu 4 písm. d) podbod iii).
Předkladatel v nabídce uvede:
a) Konkrétní návrh výpočtu čistých nákladů na poskytování univerzální služby a její
předpokládanou výši za dobu 3 let:
1. v případě předložení přihlášky k poskytování samostatné dílčí služby předkladatel
přihlášky uvede konkrétní návrh výpočtu čistých nákladů na poskytování dílčí služby
a jejich předpokládanou celkovou výši,
2. v případě předložení přihlášky ke společnému poskytování obou dílčích služeb
předkladatel přihlášky uvede konkrétní návrh výpočtu čistých nákladů na poskytování
jednotlivých dílčích služeb a souhrnně obou dílčích služeb společně a jejich
předpokládanou celkovou výši.
Konkrétní návrh výpočtu čistých nákladů bude zpracován podle osnovy návrhu výpočtu
ročních čistých nákladů na poskytování dílčích služeb uvedené v Příloze k tomuto
vyhlášení. Výpočet čistých nákladů za dobu 3 let, v členění podle Přílohy, a to za každý
rok odděleně, bude nedílnou součástí přihlášky do výběrového řízení.
V souladu s § 48 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích bude navržený výpočet
čistých nákladů východiskem pro rozhodnutí o financování univerzální služby podle § 49
zákona o elektronických komunikacích.
b) Technické a odborné předpoklady předkladatele přihlášky k poskytování dílčích služeb
v rozsahu podle jeho přihlášky a jeho zkušenosti z výkonu jiných činností srovnatelných
s poskytováním předmětných dílčích služeb.
11. Obsah třetí části přihlášky – nepovinná část
Tato část přihlášky je nepovinná a její rozsah není předepsán. V této části lze uvést
zdůvodnění nebo širší rozvinutí údajů uvedených ve druhé části přihlášky, jako například:
a) Zásady řešení systému poskytování služby včetně způsobu rámcového členění
telefonního seznamu a uspořádání údajů o telefonních číslech účastníků k dosažení co
největší přehlednosti pro uživatele (např. využití oborového a abecedního členění údajů,
zohlednění spádovosti míst podle územně správního členění České republiky, atp.)
a způsobu vyhledávání informací v případě informační služby.
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b) Zavedení změn a zlepšení vůči stávajícímu řešení služby, které z pohledu uživatele
povedou ke zkvalitnění této dílčí služby.
c) Způsob distribuce telefonních seznamů.
d) Způsob a podmínky poskytování telefonních seznamů a přístupu k informační službě
včetně přístupu zdravotně postižených osob.
12. Otevírání obálek
a) Bezprostředně po uplynutí lhůty pro předložení přihlášek budou obálky za účasti notáře
otevřeny a bude posouzeno, zda:
1. předkladatel přihlášky splňuje požadavky na účastníka výběrového řízení podle
bodu 4 písm. a),
2. předkladatel přihlášky uhradil účastnický poplatek podle bodu 4 písm. b),
3. přihláška obsahuje náležitosti podle bodu 9,
4. je přihláška zpracována v členění a způsobem stanoveným v bodech 8 a 10.
b) Přihlášky, které nesplňují požadavky podle písmena a) nejsou dále hodnoceny. Úřad
o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumí předkladatele přihlášky.
IV. Hodnocení nabídek
13. Zásady pro hodnocení nabídek a stanovení kritérií hodnocení
Přihlášky, které nebyly vyřazeny z výběrového řízení podle bodu 12, postupují do další
etapy výběrového řízení, v níž budou hodnoceny v nich obsažené nabídky dvoukolovým
způsobem.
První kolo hodnocení:
a)

V prvním kole bude samostatně vyhodnoceno pořadí nabídek v jednotlivých kategoriích
podle bodu 4 písm. d) podbod i), bodu 4 písm. d) podbod ii) a bodu 4 písm. d)
podbod iii).

b)

Pro hodnocení nabídek v prvním kole stanovuje Úřad podle § 39 odst. 4 zákona
o elektronických komunikacích tato kritéria:
1. Výše čistých nákladů na poskytování dílčí služby popřípadě obou dílčích služeb za
dobu 3 let (§ 39 odst. 4 písm. b) zákona o elektronických komunikacích) – váha
0,90.
2. Finanční, technické a odborné podmínky předkladatele pro poskytování dílčí služby
nebo dílčích služeb (§ 39 odst. 4 písm. a) zákona o elektronických komunikacích) a
jeho zkušenosti z výkonu jiných činností srovnatelných s poskytováním předmětných
dílčích služeb – váha 0,10.

c) Bodové hodnocení každé nabídky provede každý člen výběrové komise z hlediska plnění
jednotlivých kritérií uvedených v písmenu b) individuálně v jednotlivých kategoriích.
Nejvyšší počet bodů, rovný počtu posuzovaných nabídek v dané kategorii, udělí každý
člen výběrové komise pro každé kritérium té nabídce, kterou považuje v daném kritériu
za nejlepší. O jeden bod méně obdrží nabídka na druhém místě v pořadí atd., až nabídka
na posledním místě v pořadí obdrží jeden bod.
d) Po ukončení individuálního bodování se pro každé kritérium zjistí celkový počet bodů
jako součet bodů udělených jednotlivými členy výběrové komise.
e) Celkový dosažený počet bodů každé nabídky se zjistí jako vážený součet bodových
hodnocení jednotlivých kritérií příslušné nabídky.
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Výpočet ročních čistých nákladů na poskytování univerzální služby podle § 39 odst. 5
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v souladu
s § 48 odst. 2 až 4 tohoto zákona
Čisté náklady
Čisté náklady 1 ) na dílčí univerzální službu se vypočítají podle vzorce:
ČN = EÚVNUS - EÚVN - TVUS + NIUS
kde se rozumí
ČN

celkové čisté náklady na dílčí univerzální službu

EÚVNUS

efektivně a účelně vynakládané náklady na dílčí službu podnikatele
s povinností poskytovat univerzální službu

EÚVN

efektivně a účelně vynakládané náklady na dílčí službu podnikatele
bez povinnosti poskytovat univerzální službu

TVUS

tržní výhody podnikatele s povinností poskytovat univerzální službu

NIUS

přiměřená míra návratnosti investic vynaložených na poskytování dílčí
univerzální služby

Efektivně a účelně vynaloženými náklady podnikatele s povinností poskytovat dílčí
univerzální službu jsou náklady prokazatelně nezbytné k poskytování této služby
v kvalitě a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 2 ).
Efektivně a účelně vynaloženými náklady podnikatele bez povinnosti poskytovat dílčí
univerzální službu jsou náklady prokazatelně nezbytné k poskytování dílčí univerzální
služby v kvalitě a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem2).
Přiměřená míra návratnosti investic se určí jako součin výše repo sazby České národní
banky platné v první den zúčtovacího období, a zůstatkové ceny investice prokazatelně
nezbytné k poskytování dílčí univerzální služby, stanovené k prvnímu dni zúčtovacího
období.
Tržní výhoda z poskytování dílčí univerzální služby se určí jako součet výnosů
z poskytování dílčí univerzální služby, výnosů souvisejících s poskytováním dílčí
univerzální služby a peněžního vyčíslení nepřímých výhod, které má podnikatel
s povinností poskytovat dílčí univerzální službu. Nepřímou výhodou je také úspora
nákladů, dosažená v souvislosti s poskytováním dílčí univerzální služby.

1

) § 48 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
2
) Vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních
hodnot.
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Dílčí položky k výpočtu čistých nákladů na poskytování univerzální služby
A)

Čisté náklady na pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků
veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto
seznamům podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích
1. Telefonní seznam vydávaný v podobě umožňující dálkový přístup (telefonní
seznam s dálkovým přístupem)
1.1. náklady celkem
1.2. výnosy a příjmy z tržních výhod
2. Vydání telefonního seznamu v tištěné formě
2.1. náklady celkem
2.2. náklady na jeden telefonní seznam
2.3. výnosy a příjmy z tržních výhod
3. Náklady na vydávání telefonních seznamů celkem (součet položek 1.1. a 2.1.)
4. Další informace o nákladech zahrnutých do položek 1.1. a 2.1.
a) Roční výše úhrady účelně vynaložených nákladů ostatním podnikatelům
poskytujícím veřejně dostupnou telefonní službu podle § 41 odst. 3 zákona
o elektronických komunikacích, v členění podle jednotlivých podnikatelů
aa) náklady celkem
ab) náklady na informaci o jednom účastníkovi
b) Náklady na vedení údajů o účastnících veřejně dostupné telefonní služby
v databázi pro účely vydání telefonního seznamu
ba) náklady celkem
bb) náklady na jednoho účastníka vedeného v databázi
bc) výnosy a příjmy z tržních výhod

B)

Čisté náklady na informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně
dostupné telefonní služby, dostupné pro koncové uživatele podle § 38 odst. 2
písm. d) zákona o elektronických komunikacích
1. Poskytování informací o telefonních číslech
1.1. náklady celkem
1.2. výnosy a příjmy z tržních výhod
2. Další informace o nákladech zahrnutých v položce 1.1.
a) Roční výše úhrady účelně vynaložených nákladů ostatním podnikatelům
poskytujícím veřejně dostupnou telefonní službu podle § 41 odst. 3 zákona
o elektronických komunikacích, v členění podle jednotlivých podnikatelů
aa) náklady celkem
ab) náklady na informaci o jednom účastníkovi
b) Náklady na vedení údajů o účastnících veřejných telefonních sítí v databázi pro
účely poskytování informací o telefonních číslech
ba) náklady celkem
bb) náklady na jednoho účastníka vedeného v databázi
bc) výnosy a příjmy z tržních výhod
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C)

Čisté náklady v případě, že předkladatel podal nabídku do výběrového řízení na
obě dílčí služby
Předkladatel uvede údaje za každou dílčí službu podle písmena A) a písmena B) s tím,
že zohlední případnou úsporu nákladů tak, že společné náklady rozdělí přiměřeně.
U těchto nákladů uvede poměr v jakém byly rozděleny.
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B. Informativní část
161. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví
parametry kvality poskytovaných služeb, které mají být měřeny, obsah, forma
a způsob uveřejnění informací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách
poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
č. OOP/14/XX.2005-Y
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. listopadu 2005 na internetové stránce Úřadu
v sekci Diskusní místo návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví parametry kvality
poskytovaných služeb, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění informací
o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách poskytovaných veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací č. OOP/14/XX.2005-Y.
ČTÚ čj. 6846/2005-620
odbor státní kontroly elektronických komunikací

162. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití
rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz
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), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě
zveřejnil dne 16. listopadu 2005 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh
opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2006-Y pro
kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz. .
ČTÚ čj. 12759/2005-605
odbor mezinárodních vztahů

163. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití
rádiového spektra č. PV-P/17/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz
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), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě
zveřejnil dne 16. listopadu 2005 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh
opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/XX.2006-Y pro
kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz.
ČTÚ čj. 12760/2005-605
odbor mezinárodních vztahů

164. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití
rádiového spektra č. PV-P/18/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz
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), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě
zveřejnil dne 16. listopadu 2005 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh
opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/18/XX.2006-Y pro
kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz.
ČTÚ čj. 12761/2005-605
odbor mezinárodních vztahů
165. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití
rádiového spektra č. PV-P/19/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 5,925–10 GHz
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), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě
zveřejnil dne 16. listopadu 2005 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh
opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/XX.2006-Y pro
kmitočtové pásmo 5,925–10 GHz.
ČTÚ čj. 12762/2005-605
odbor mezinárodních vztahů
166. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití
rádiového spektra č. PV-P/20/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz
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), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě
zveřejnil dne 16. listopadu 2005 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh
opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/XX.2006-Y pro
kmitočtové pásmo 960–1700 MHz.
ČTÚ čj. 12763/2005-605
odbor mezinárodních vztahů
167. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití
rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
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), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě
zveřejnil dne16. listopadu 2005 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh
opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2006-Y pro
kmitočtové pásmo 174–380 MHz.
ČTÚ čj. 12764/2005-605
odbor mezinárodních vztahů
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