Český telekomunikační úřad

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK
V Praze dne 17. května 2004

Cena Kč 52

Ročník 2004

Částka 5

O B S A H:
ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. Normativní část
96. Cenové rozhodnutí č. 03/PROP/2004
97. Opatření č. OÚ - 1/S/2004
B. Informativní část
98. Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu vydané společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. podle § 38 odst. 6
zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti
o udělení souhlasu s odmítnutím návrhu společnosti Czech On Line, a.s. na uzavření dodatku ke smlouvě o propojení telekomunikačních sítí
99. Seznam osvědčení o registraci podle generální licence č. GL-24/T/2000 vydané ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po
vedení - pokračování
100. Seznam platných rozhodnutí o udělení telekomunikační licence - pokračování
101. Informace o uzavření smluv a dodatků ke smlouvám o propojení sítí, včetně základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí
102. Seznam osvědčení o registraci poskytování telekomunikačních služeb podle generální licence - pokračování
C. Diskusní část
103.
104.
105.
106.
107.

ODDÍL
108.
109.
110.
111.
112.

Návrh Změny č. 2 generální licence č. GL-21/R/2000, ve znění Změny č. 1
Návrh Změny Plánu přidělení kmitočtových pásem (Národní kmitočtové tabulky)
Návrh generální licence č. GL-_/R/2004
Návrh Změny č. 2 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7
Návrh Přílohy č. 15/_.2004 pro kmitočtové pásmo 380 - 470 MHz k plánu využití kmitočtového spektra
PRÁVNÍCH SUBJEKTŮ

Dodatek č. 3 ze dne 27. 4. 2004, kterým se mění a doplňuje Ceník vnitrostátních telekomunikačních služeb
Všeobecné podmínky pro poskytování služby „SMS“
Dodatek č. 1 k Ceníku mezinárodních telekomunikačních služeb
Ceník služby Xcall pro účastníky telefonní stanice, platný od 1. 5. 2004
Návrh Smlouvy o poskytování veřejné telekomunikační služby Internet Expres

113. Všeobecné podmínky a Návrh smlouvy společnosti MobilKom, a.s.
114. Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikační služby Volba 1020 společnosti Czech On Line
115. Všeobecné podmínky a Návrh smlouvy společnosti Tiscali Telekomunikace Česká republika s.r.o.
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Částka 5

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. NORMATIVNÍ ČÁST
96. Cenové rozhodnutí č. 03/PROP/2004
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha dne 1. dubna 2004
Č.j. 10855/2004-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 6, a v souladu s § 95 bodem 7 písm. b)
zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 2b odst. 2
zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává

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.
(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

Článek 1
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) (dále jen „ADSL“) je technologie podporující širokopásmový přenos
dat po přístupovém vedení. Tato technologie využívá stávající přístupovou část telefonní sítě k vysokorychlostnímu
přenosu dat. Rychlost přenosu dat ve směru k uživateli (downstream) je vyšší než rychlost přenosu dat od uživatele
(upstream).
Toto cenové rozhodnutí upravuje způsob výpočtu maximálních měsíčních cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro zprostředkování širokopásmového přístupu ke službám sítě Internet a dalším službám, při jejichž
poskytování se v přístupové síti využívá technologie ADSL.
Pro účely tohoto cenového rozhodnutí se cenou za propojení rozumí cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel
veřejné pevné telekomunikační sítě (dále jen „provozovatel pevné VTS2“), jehož síť je propojena se sítí provozovatele
veřejné pevné telekomunikační sítě, ve které je v přístupové síti využívána technologie ADSL (dále jen „provozovatel
pevné VTS1“).
Článek 2
Způsob výpočtu cen za propojení
Pro výpočet cen za propojení se postupuje podle Přílohy k tomuto cenovému rozhodnutí, která obsahuje Tabulku č. 1 „Síťové náklady“, Tabulku č. 2 - „Procesní náklady“, Tabulku č. 3 - „Procesní náklady včetně billingu“, Tabulku č. 4 „Výpočet měsíčních cen“ a Tabulku č. 5 - „Ceny“. Příloha je nedílnou součástí tohoto cenového rozhodnutí včetně
vzorců a poznámek k výše uvedeným tabulkám.
Do Tabulky č. 1 - „Síťové náklady“ vstupují náklady, které se podle vzorců uvedených v jednotlivých sloupcích použijí
k dalšímu výpočtu. Výsledný jednotkový průměrný měsíční náklad se použije pro výpočet průměrné měsíční ceny.
Do Tabulky č. 2 - „Procesní náklady“ vstupují náklady, které se podle uvedených vzorců alokují na jednotlivý proces.
Výsledkem jsou celkové jednotkové náklady včetně režie, které se dále použijí k výpočtu v následující tabulce (Tabulka
č. 3 - „Procesní náklady včetně billingu“).
Do Tabulky č. 3 - „Procesní náklady včetně billingu“ se uvede výsledná hodnota z Tabulky č. 2 a dále náklady související s billingem a náklady na administrativu.
Do Tabulky č. 4 - „Výpočet měsíčních cen“ se uvede jednotkový průměrný měsíční náklad v rozdělení na fixní a variabilní
část (podle Tabulky č. 1 - „Síťové náklady“) a celkový procesní náklad (z Tabulky č. 3 - „Procesní náklady včetně
billingu“). Variabilní náklady síťového modelu se upraví pomocí součinu cenového koeficientu a procentního zastoupení velkoobchodních zákazníků, který zohledňuje zejména rychlost přenesených dat a agregaci.
Do Tabulky č. 5 se uvedou vypočítané výsledné měsíční ceny za propojení, složené ze síťových nákladů, procesních
nákladů a nákladů na billing a administrativu.
Vstupní údaje, ze kterých se počítají ceny za propojení, jsou údaje za poslední uzavřené účetní období (pololetní nebo
roční). Nejsou-li tyto údaje známé, použije provozovatel veřejné pevné telekomunikační sítě poslední známou skutečnost, popř. expertní odhady.
Přiměřený zisk před zdaněním se ve výpočtu použije ve výši 11,5 % z vloženého kapitálu.

Částka 5
(9)
(10)

(1)

Režijní náklady lze započítat do ceny za propojení maximálně ve výši 10 % z provozních nákladů.
Pokud budou skutečné náklady nebo náklady v dalších letech výrazně odlišné od nákladů použitých pro výpočet maximální ceny za propojení v Článku 3, lze provést aktuální výpočet cen za propojení podle zjištěných skutečných ekonomicky oprávněných nákladů.
Článek 3
Maximální ceny
V souladu se způsobem výpočtu uvedeným v Článku 2 se stanovují následující maximální měsíční ceny za propojení:
Parametry služby
Přenosová rychlost 512/128 kbit/s, agregace 1:50,
objem přenesených dat 3 GB
Přenosová rychlost 1024/256 kbit/s, agregace 1:50,
objem přenesených dat 6 GB
Přenosová rychlost 256/64 kbit/s, agregace 1:20,
neomezený objem přenesených dat
Přenosová rychlost 512/128 kbit/s, agregace 1:20,
neomezený objem přenesených dat
Přenosová rychlost 1024/256 kbit/s, agregace 1:20,
neomezený objem přenesených dat

(2)
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Typ ceny

Cena bez DPH v Kč

Měsíční

396,-

Měsíční

628,-

Měsíční

892,-

Měsíční

1 652,-

měsíční

3 039,-

Maximální ceny stanovené v odstavci 1 nezahrnují daň z přidané hodnoty.
Článek 4
Určené podmínky

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

Maximální ceny stanovené v Článku 3, které jsou bez omezení objemu přenesených dat, nelze navýšit další cenou za
přenesená data.
U typu služeb se stanoveným limitem objemu přenesených dat lze každý další 1 GB nebo jeho násobek přenesený nad
stanovený limit zpoplatnit.
Maximální ceny stanovené v Článku 3 jsou rozděleny podle poskytované přenosové rychlosti a agregace. Po vzájemné
dohodě provozovatelů veřejných pevných telekomunikačních sítí lze uplatnit i další parametry. Vyšší cenu než maximální cenu stanovenou tímto cenovým rozhodnutím lze sjednat nejvíce nebo nižší cenu nejméně o rozdíl v ekonomicky
oprávněných nákladech odpovídající sjednaným odlišným určeným podmínkám a parametrům a o tomuto rozdílu přiměřený zisk.
Maximální ceny stanovené v Článku 3 neobsahují cenu spojenou s „nadhovorovým“ pásmem v přístupové síti. Maximální měsíční cenu za propojení, kterou bude platit provozovatel pevné VTS2 provozovateli pevné VTS1, lze navýšit
o cenu spojenou s „nadhovorovým“ pásmem v přístupové síti pouze v případě, když účastník služeb na bázi technologie
ADSL provozovatele pevné VTS2 nebude v měsíčním paušálu za hlavní telefonní stanici platit provozovateli pevné
VTS1 tuto cenu.
K maximálním cenám stanoveným v Článku 3 lze uplatnit ekonomicky oprávněné jednorázové ceny související výlučně se službami pro zprostředkování širokopásmového přístupu ke službám sítě Internet a dalším službám s využitím
technologie ADSL či ceny související s koncovým zařízením.
Propojení dle tohoto rozhodnutí musí být zajištěno na základě stejných podmínek, zejména cenových, a ve stejné
kvalitě, jaké je poskytováno pro služby vlastní nebo svých organizačních složek.
U propojení pro zprostředkování širokopásmového přístupu ke službám sítě Internet a dalším službám s využitím
technologie ADSL, která je využita v přístupové síti, určuje ceny služeb pro koncové uživatele provozovatel pevné
VTS2, do které je propojení směrováno.
Cena za nepokrytou ztrátu z používání přístupové sítě bude stanovena samostatným cenovým rozhodnutím Českého
telekomunikačního úřadu, a to pouze v případě, pokud se prokáže oprávněnost těchto nákladů. Do doby vydání samostatného cenového rozhodnutí nelze cenu za nepokrytou ztrátu z používání přístupové sítě uplatňovat.
Článek 5
Účinnost
Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2004.
Ing. David Stádník v.r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu
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97. Opatření č. OÚ - 1/S/2004
Český telekomunikační úřad vydává k určení provozovatelů s významným podílem na trhu, jejichž povinnosti upravují
zejména ustanovení § 30 odst 3, § 33 odst. 3, § 37 odst. 1, § 37a odst. 1, § 39 odst. 7 a § 76 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, Opatření Českého telekomunikačního úřadu č. OÚ - 1/S/2004, kterým se stanoví výrazný podíl na trhu pro tyto kategorie:
1) provozovatele veřejných telefonních sítí a poskytovatele veřejných telefonních služeb
2) poskytovatele veřejné telekomunikační služby pronájmu okruhů,
3) poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné datové sítě.
Kategorie 1) byla rozdělena podle specifik trhu na tři relevantní trhy: veřejných pevných telefonních sítí a služeb, veřejných mobilních telefonních sítí a služeb a trh veřejných mobilních a pevných sítí a služeb.
Metodika pro výpočet podílu kategorie 1) je přímo stanovena zákonem v § 2 odst. 20. Do výpočtu podílu na trhu veřejných
telefonních služeb nebyla zahrnuta společnost In Way, a.s., RANN GLOBALNET, a.s., TISCALI Telekomunikace Česká
republika s.r.o., Vocalis Czechia s.r.o., protože jejich tržby za veřejnou telefonní službu jsou nižší než náklady na propojení.
Do výpočtu rovněž nebyli zahrnuti držitelé licence na provozování veřejné telekomunikační sítě, kteří v roce 2002 nezahájili
poskytování telefonních služeb.
Pro výpočet kategorie 2) a 3) byl použit jednoduchý vzorec, kde v čitateli je výnos jednotlivého poskytovatele dané služby
a ve jmenovateli součet všech výnosů poskytovatelů dané služby, kteří předložili statistické údaje za rok 2002.

Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha dne 26. dubna 2004
Č.j. 13 327/2004-611

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“), jako příslušný orgán státní správy, vydává podle § 95 odst. 1 písm. d)
zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů,

Opatření
č. OÚ - 1/S/2004,
kterým se stanoví provozovatelé telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu.
Čl. 1
Základní ustanovení
(1)

Úřad stanoví
a) provozovatele veřejné pevné telefonní sítě a poskytovatele veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejné
pevné telefonní sítě s výrazným podílem na trhu, kterým je ČESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 93,64 %),
b) provozovatele veřejné mobilní telefonní sítě a poskytovatele veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě s výrazným podílem na trhu, kterými jsou Eurotel Praha, spol. s r.o. (podíl 49,20 %)
a T-Mobile Czech Republic a.s. (podíl 40,88 %),
c) provozovatele veřejné telefonní sítě a poskytovatele veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejné telefonní sítě s výrazným podílem na trhu, kterými jsou ČESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 37,85 %) a Eurotel Praha, spol.
s r.o. (podíl 29,31 %),
d) poskytovatele veřejné telekomunikační služby pronájmu telekomunikačních okruhů s výrazným podílem na trhu,
kterým je ČESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 40,09 %),
e) poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb přenosu dat prostřednictvím veřejné datové sítě, kterým je ČESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 74,57 %).
Výpočet byl proveden na základě statistických údajů, které jsou povinni předkládat držitelé telekomunikačních licencí
a držitelé osvědčení o registraci, a to z údajů roku 2002, dále na základě vyžádaných informací o platbách za propojení
a platbách zahraničním operátorům.

(1)
(2)

Čl. 2
Zrušovací a závěrečné ustanovení
Tímto opatřením se ruší Opatření Českého telekomunikačního úřadu č. OÚ - 1/S/2003, vyhlášené v částce 1/2003
Telekomunikačního věstníku.
Toto opatření nabývá účinnosti dne 30. 4. 2004.
Ing. David Stádník v.r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu
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B. INFORMATIVNÍ ČÁST
98.

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu vydané společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.
podle § 38 odst. 6 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, k žádosti o udělení souhlasu s odmítnutím návrhu společnosti
Czech On Line, a.s. na uzavření dodatku ke smlouvě o propojení telekomunikačních sítí

Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha dne 26. března 2004
Č.j.: 7698/2004-610/II

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“), jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 3 odst. 1 a § 38
odst. 6 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o telekomunikacích“), vydává na základě žádosti společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. o souhlas s odmítnutím návrhu společnosti Czech On Line, a.s. ze dne 22. 1. 2004 na uzavření dodatku ke smlouvě o propojení, kterým má být řešeno poskytování
„služby FRIACO - originace“ toto stanovisko:
Žádosti společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. o udělení souhlasu s odmítnutím návrhu společnosti Czech On Line, a.s.
ze dne 22. 1. 2004 na uzavření dodatku ke smlouvě o propojení, kterým má být řešeno poskytování „služby FRIACO originace“, se nevyhovuje.
Dne 6. 2. 2004 obdržel Úřad žádost společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. (č.j. 63/2004-WRU2 ze 6. 2. 2004) o souhlas
s odmítnutím návrhu společnosti Czech On Line, a.s. na uzavření dodatku ke smlouvě o propojení, kterým má být řešena
„Služba Flat Rate Internet Access Call Origination (FRIACO) - originace poskytovaná společností ČESKÝ TELECOM, a.s.“.
Společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. podle § 38 odst. 3 zákona o telekomunikacích návrh odmítla a podle § 38 odst. 4 téhož
zákona požádala Úřad o souhlas s odmítnutím předmětného návrhu společnosti Czech On Line, a.s. Zároveň společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. ve svém podání uvedla tyto důvody odmítnutí návrhu:
a) poskytovat předmětnou službu neumožňuje výkonnost zařízení společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., která jsou pro požadované spojení k dispozici (přiložena studie o modelu FRIACO, vypracovaná společností ČESKÝ TELECOM, a.s.),
b) požadavek společnosti Czech On Line, a.s. na celostátní pokrytí pro danou službu prostřednictvím propojovacích bodů
uvedených v dodatku by podstatně zvýšil kapacitní nároky na transport provozu generovaného touto službou po PSTN/
ISDN síti,
c) předmětná služba je prakticky po technické stránce nerealizovatelná, protože neumožňuje autentikaci volajícího ještě
před uskutečněním spojení,
d) obě společnosti jsou již pro službu Internet propojeny pro originační i terminační model a zákon o telekomunikacích další
povinnosti neukládá,
e) návrh společnosti Czech On Line, a.s. neobsahuje všechny náležitosti dle vyhlášky č. 198/2000 Sb., zejména prognózy
provozních objemů v předepsaném členění.
Úřad ve svém dopisu ze dne 11. 2. 2004 oznámil společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., že v podání ze dne 6. 2. 2004
neobdržel text návrhu předmětného dodatku a že tudíž nemůže vydat stanovisko dle § 38 odst. 6 zákona o telekomunikacích.
Společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. dotyčný návrh dodatku předala Úřadu dne 17. 2. 2004 a dne 25. 2. 2004 obdržel Úřad od
společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. další doplnění původního podání.
V podání společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. ze dne 6. 2. 2004 a v návrhu předmětného dodatku společnosti Czech On
Line, a.s. je opakovaně použit pojem „služba FRIACO“. Toto označení je poněkud zavádějící, neboť se nejedná o telekomunikační službu ve smyslu § 2 odst. 7 zákona o telekomunikacích, nýbrž o způsob účtování mezi operátory pro službu přístupu
k Internetu, což je zřejmé i ze samotného anglického názvu „Flat Rate Internet Access Call Origination“. Platby mezi operátory
za originaci (vznik) hovoru jsou v tomto případě vyjádřeny paušálními částkami závislými na kapacitě využívaných propojovacích svazků mezi sítěmi operátorů.
Úřad prověřil všechny uvedené argumenty z pohledu podmínek, jak je pro možnost odmítnutí propojení předpokládá
ustanovení § 38 odst. 3 zákona o telekomunikacích. V této souvislosti je Úřad nucen konstatovat, že argumentace společnosti
ČESKÝ TELECOM, a.s. není dostatečně věcně podložena. Zejména argumentaci v bodě a) nelze v současné době přijmout
jako daný a nevyvratitelný fakt. V podání přiložená studie s názvem „Definování problémů a jejich analýza v souvislosti
s diskutovanou implementací modelu FRIACO do sítě PSTN/ISDN ČESKÉHO TELECOMU“ popisuje názor této společnosti na danou problematiku. Tato studie je Úřadu známa z jednání Fóra pro nové modely vytáčeného přístupu k síti Internet
(konaného pod záštitou Úřadu a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí), stejně jako studie „FRIACO základní struktura feasibility study“, která byla vypracována z pohledu alternativních provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí.
Úřad byl již dříve informován společností ČESKÝ TELECOM, a.s., že tato se nezúčastní pilotního projektu na model
FRIACO, byť v závěrečném dokumentu Fóra pro nové modely vytáčeného přístupu k síti Internet je uveden předpoklad, že se
takový pilotní projekt uskuteční. Skutečné dopady implementace modelu FRIACO v síti společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.
nebyly tedy v praxi dosud ověřeny a vyhodnoceny.
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Argumentaci uvedenou v bodě b) nelze tak, jak je v podání uvedena, bez bližších údajů přijmout. Obecné tvrzení, že by za
stávající konfigurace propojení obou společností došlo k podstatnému zvýšení kapacitních nároků na transport provozu generovaného aplikací modelu FRIACO po PSTN / ISDN síti, by bylo nutné jednoznačně doložit, zvláště při vědomí toho, že
takový argument by mohl ve výsledku znamenat zabránění dalšímu jednání obou společností v předmětné věci. Úřad je toho
názoru, že takové záležitosti je vhodné řešit vzájemným jednáním obou společností.
Dle názoru Úřadu lze též problematiku autentikace, uvedenou v bodě c), řešit jednáním obou společností. Úřad zde nechce
predikovat, že v předmětné záležitosti není možné nalézt řešení (např. řešení adekvátní „riziku nevýběru plateb“), a dále se
domnívá, že záleží na vyjednání konkrétních podmínek pro předmětný způsob účtování ve smluvních vztazích obou společností. K argumentaci v bodě d) Úřad konstatuje, že originační modely váže společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. na použití
přístupu pomocí služby CS/CPS a zatím neumožňuje použít originační modely bez použití této služby, jak to předpokládá výše
zmíněný závěrečný dokument Fóra pro nové modely vytáčeného přístupu k síti Internet. Co se týče námitky uvedené v bodě e),
požadované údaje lze doplnit na vyžádání a jde opět o záležitost vzájemného jednání obou stran.
K obsahu žádosti o souhlas s odmítnutím návrhu podle ustanovení § 38 odst. 3 zákona o telekomunikacích Úřad konstatuje,
že vydává toto stanovisko podle § 38 odst. 6 zákona o telekomunikacích pouze k bodům a) a b) žádosti. Argumentace obsažená
v bodech c), d) a e) pod toto ustanovení nespadá.
Na základě shora uvedeného posouzení předložené žádosti společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. z pohledu podmínek
definovaných pro možnost odmítnutí propojení v § 38 odst. 3 zákona o telekomunikacích dospěl Úřad k závěru, že žádosti
nelze vyhovět. V této souvislosti Úřad upozorňuje, že podle ustanovení § 38 odst. 5 zákona o telekomunikacích platí v případě
neoprávněného odmítnutí návrhu smlouvy postup stanovený v § 38 odst. 1 zákona o telekomunikacích.
V souladu s § 38 odst. 6 zákona o telekomunikacích bude stanovisko Úřadu zveřejněno v Telekomunikačním věstníku.
Ing. Marek Ebert v.r.
ředitel odboru
regulace telekomunikačních sítí a služeb

99.

Seznam osvědčení o registraci podle generální licence č. GL-24/T/2000 vydané ke zřizování
a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření
televizních nebo rozhlasových signálů po vedení - pokračování

Plné znění seznamu osvědčení o registraci je uvedeno v příloze tohoto věstníku.
ČTÚ č.j. 13461/2004-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

100. Seznam platných rozhodnutí o udělení telekomunikační licence - pokračování
*)

Poř.
čís.

A = zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě
B = poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě
C = poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační sítě
D = změna licence
Obchodní jméno
Adresa sídla

Telekomunikační
činnost
*)

IČO

Datum zahájení
provozování sítě
Datum zahájení
poskytování

Územní
rozsah

Vlastník veřejné
telekomunikační sítě

Poskytovatel
služeb

Provozovatel veřejné

služeb

telekomunikační sítě

Číslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí

Platnost
licence

právní moci

240

11977/2004-610

T-Mobile Czech Republic a.s.
Praha 2, Londýnská 730
D
8.4.2004
IČO 64 94 96 81
(změna č.1)
9.4.2004
Tato změna č.1 k licenci č.j. 5609/2002-603-IIb, ve znění rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. 5609/2002-603-IIa, změnila text této licence a původní obchodní jméno společnosti
RadioMobil a.s. na T-Mobile Czech Republic a.s.
241

11978/2004-610
T-Mobile Czech Republic a.s.
Praha 2, Londýnská 730
D
8.4.2004
IČO 64 94 96 81
(změna č.1)
9.4.2004
Tato změna č.1 k licenci č.j. 5610/2002-603-IIb, ve znění rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. 5610/2002-603-IIa, změnila text této licence a původní obchodní jméno společnosti
RadioMobil a.s. na T-Mobile Czech Republic a.s.
242

28791/2003-610
BT Global Česká republika
s.r.o.
Praha 1, Národní č.p. 973,
č.or. 41
IČO 26 20 91 01

4.5.2004
B

Celé území
ČR

BT Global Česká republika
s.r.o.
Praha 1, Národní č.p. 973,
č.or. 41

20 let
13.4.2004
4.5.2004
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Obchodní jméno
Adresa sídla

Telekomunikační
činnost
*)

IČO

Datum zahájení
provozování sítě
Datum zahájení
poskytování
služeb

Územní
rozsah

Vlastník veřejné
telekomunikační sítě

Poskytovatel
služeb

Provozovatel veřejné
telekomunikační sítě

243

Číslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí
právní moci

Platnost
licence

28792/2003-610
BT Global Česká
republika s.r.o.
Praha 1, Národní č.p. 973,
č.or. 41
IČO 26 20 91 01

4.5.2004
C

Celé území
ČR

BT Global Česká
republika s.r.o.
Praha 1, Národní č.p. 973,
č.or. 41

20 let
13.4.2004
4.5.2004

ČTÚ č.j. 13147/2004-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

101. Informace o uzavření smluv a dodatků ke smlouvám o propojení sítí, včetně základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí
Český telekomunikační úřad podle § 40 odst. 6 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, informuje o uzavření smluv o propojení sítí a dodatků ke smlouvám o propojení sítí, včetně základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí.
1.

Smlouva o propojení telekomunikačních sítí uzavřená dne 20. 3. 2001 mezi společnostmi Aliatel a.s. a BT (Worldwide) Limited, organizační složka
Všechny součásti obsahu smlouvy označily obě společnosti za obchodní tajemství.

2.

Dodatek č. 1 ze dne 8. 2. 2002 ke Smlouvě o propojení uzavřené dne 20. 3. 2001 mezi společnostmi Aliatel a.s.
a BT (Worldwide) Limited, organizační složka
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.

3.

Dodatek č. 2 ze dne 27. 6. 2002 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 20. 3. 2001 mezi
společnostmi Aliatel a.s. a BT (Worldwide) Limited, organizační složka
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.
Dodatek č. 4 ze dne 1. 9. 2003 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 20. 3. 2001 mezi
společnostmi Aliatel a.s. a BT (Worldwide) Limited, organizační složka
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.

4.

5.

Dodatek č. 5 ze dne 19. 1. 2004 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 20. 3. 2001 mezi
společnostmi Aliatel a.s. a BT (Worldwide) Limited, organizační složka
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.

6.

Smlouva o propojení telekomunikačních sítí uzavřená dne 29. 8. 2001 mezi společnostmi Aliatel a.s. a Telia
International Carrier Czech Republic a.s.
Všechny součástí obsahu smlouvy označily obě společnosti za obchodní tajemství.

7.

Smlouva o propojení telekomunikačních sítí uzavřená dne 27. 2. 2003 mezi společnostmi Aliatel a.s. a NEW
TELEKOM, spol s r.o.
Všechny součástí obsahu smlouvy označily obě společnosti za obchodní tajemství.

8.

Dodatek č. 1 ze dne 9. 2. 2004 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 27. 2 .2003 mezi
společnostmi Aliatel a.s. a NEW TELEKOM, spol s r.o.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.

9.

Dodatek č. 2 ze dne 23. 3. 2004 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 26. 2. 2003 mezi
společnostmi Czech On Line, a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.

10.

Dodatek č. 2 ze dne 14. 4. 2004 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 31. 5. 2002 mezi
společnostmi Aliatel a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.

Smlouvy a dodatky smluv, které smluvní strany neoznačily jako obchodní tajemství podle § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, jsou k nahlédnutí u Českého telekomunikačního úřadu, v oboru regulace telekomunikačních sítí a služeb,
Sokolovská 219, Praha 9, oddělení propojování - tel. 224 004 594, nebo sekretariát odboru - tel. 224 004 761.
ČTÚ č.j.13138 /2004-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb
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Částka 5

102. Seznam osvědčení o registraci poskytování telekomunikačních služeb podle generální licence
- pokračování
Plné znění pokračování seznamu osvědčení o registraci je uvedeno v příloze tohoto věstníku.
ČTÚ č.j. 13148/2004-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

Telekomunikační věstník, ev. č. MK ČR E 14 171 - vychází měsíčně.
Vydává: Český telekomunikační úřad v Nakladatelství dopravy a turistiky spol. s r. o. - - NADATUR. Řídí a příspěvky přijímá:
Redakční rada, Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025,
tel.: 224 004 605, fax: 224 004 830.
Tiskne: BAtisk, Bášť.
Distribuce: NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, 110 00 Praha 1.
Zasílá: Česká pošta s.p., o.z. Přeprava. Podávání zásilek povoleno Českou poštou s.p., o.z. Přeprava č.j. 72/96 ze dne
5.1.1996. Informace o předplatném a objednávky přijímá redakce NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 224 749, fax: 224 219 547.
Nevyžádané příspěvky nevracíme.
ISSN 0862-724X.

