
Český telekomunikační úřad

TELEKOMUNIKAČNÍ  VĚSTNÍK

V Praze dne 20. října 2003

Cena Kč 52 Ročník 2003 Částka 10

O B S A H:

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. Normativní část

189. Cenové rozhodnutí č. 04/PROP/2003
190. Cenové rozhodnutí č. 05/PROP/2003
191. Cenové rozhodnutí č. 06/PROP/2003
192. Změna č. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí

B. Informativní část

193. Seznam osvědčení o registraci poskytování telekomunikačních služeb podle generální licence - pokračování
194. Seznam osvědčení o registraci podle generální licence č. GL-24/T/2000 vydané ke zřizování a provozování veřej-

ných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po
vedení - pokračování

195. Seznam platných rozhodnutí o udělení telekomunikační licence - pokračování
196. Telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné pevné telekomunikační sítě společnosti CORSAT s.r.o.
197. Oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování

veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz
198. Informace o uzavření smluv a dodatků ke smlouvám o propojení sítí, včetně základních technických a ekonomic-

kých podmínek propojení sítí

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTŮ

199. Dodatek č. 2 ze dne 26. 9. 2003, kterým se mění a doplňuje Ceník vnitrostátních telekomunikačních služeb
200. Všeobecné podmínky pro poskytování služby Linka 842 a vzory smluv na poskytování hlasových služeb

201. Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby Volba 1020
202. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejné telekomunikační služby přístupu k síti Internet
203. Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb EMEA Telecom s.r.o.
204. Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb Oskar společnosti Český Mobil a.s.

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. NORMATIVNÍ ČÁST

189.  Cenové rozhodnutí č. 04/PROP/2003

Český telekomunikační úřad v souladu se závěry Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet vydává cenové rozhodnutí,
kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro poskytování telekomunikač-
ních služeb zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet prostřednictvím propojovacího bodu.
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Český telekomunikační úřad Praha dne 23. září 2003
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 18061/2003-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 5, 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.  04/PROP/2003,

kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí1) pro poskytování telekomuni-
kačních služeb zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet prostřednictvím propojovacího bodu.

Článek 1

(1) Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí (dále jen VTS) pro posky-
tování telekomunikačních služeb zprostředkování vytáčeného přístupu uživatelů ke službám sítě Internet (dále jen
přístup k Internetu).

(2) Pro účely tohoto rozhodnutí se rozlišuje cena za propojení za započetí internetového volání - cena za originaci a cena
za ukončení internetového volání - cena za terminaci.

(3) Cenou za terminaci se rozumí cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel VTS, ve které bylo internetové volání
započato, provozovateli VTS, který je zároveň poskytovatelem služby Internet (ISP - internet service provider), nebo
ke které je připojen ISP, ke kterému je internetové volání směrováno.

(4) Cenou za originaci se rozumí cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel VTS, který je zároveň poskytovatelem
služby Internet (ISP - internet service provider), nebo ke které je připojen ISP, ke kterému je internetové volání směro-
váno, provozovateli VTS, ve které bylo internetové volání započato.

(5) Pro účely tohoto cenového rozhodnutí se bodem propojení rozumí fyzický bod síťového propojení, ve kterém jsou
propojeny VTS provozovatelů podílejících se na internetovém volání. Tento bod propojení je tvořen jednak fyzickou
vrstvou (odpovídajícím počtem přenosových okruhů) a jednak protokolární vrstvou (signalizací, která je v tomto pro-
pojovacím bodě mezi oběma sítěmi použita). Propojením na místní úrovni se rozumí směrování provozu místně pří-
slušného dané ústředně typu místní ústředna. Propojení na tranzitní ústředně se rozumí směrování internetového pro-
vozu z atrakčního obvodu dané tranzitní ústředny.

(6) Pro účely tohoto cenového rozhodnutí se časovým kreditem rozumí definovaný objem minut, které může koncový
účastník vyčerpat bez toho, aby platil další cenu související s délkou propojení nebo objemem přenesených dat. Čerpá-
ní může být omezeno na různé časové období (např. víkendy, silný a slabý provoz apod.).

(7) Intervalovým paušálem se pro účely tohoto cenového rozhodnutí rozumí fixní měsíční cena (paušál), za kterou se může
koncový účastník připojit v definovaném časovém období (např. v době silného provozu, slabého provozu, o víkendu
apod.) bez toho, aby musel platit další ceny související s délkou propojení nebo objemem přenesených dat.

(8) Národní verzí se rozumí směrování internetového provozu na dané číslo ISP z celé republiky.

Článek  2
Způsob výpočtu cen za propojení - ceny za originaci

(1) Cena za originaci (v Kč/min) pokrývá ekonomicky oprávněné náklady včetně přiměřeného zisku provozovatele VTS,
ve které bylo internetové volání započato, související s propojením VTS pro přístup k Internetu.

(2) Základem výpočtu ceny za originaci je cena za propojení za ukončení volání v pevné VTS stanovená metodou LRAIC,
v souladu s platnými cenovými rozhodnutími2)3), která je dále upravena cenovým koeficientem, který zohledňuje nižší
ceny za internetové volání vůči cenám za telefonní hovor poskytovaný v rámci univerzální služby.

(3) Cena za originaci je stanovena v závislosti na umístění bodu propojení (místní nebo tranzitní ústředna) ve vztahu
k provozovateli VTS, ve které bylo volání započato a v závislosti na době silného a slabého provozu.
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1) § 37 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
2) Cenové rozhodnutí 01/PROP/2002 ze dne 5. března 2002.
3) Cenové rozhodnutí 06/PROP/2002 ze dne 3. září 2002.
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kde
C

mo
- cena za originaci na místní ústředně provozovatele VTS, kde bylo volání započato,

C
mu

- cena za ukončení volání (místní) dle platného cenového rozhodnutí3),
C

to
- cena za originaci na tranzitní ústředně provozovatele VTS, kde bylo volání započato,

C
tu

- cena za ukončení volání (1 tranzit) dle platného cenového rozhodnutí3),
k - cenový koeficient.

(4) Cena za originaci pro časový kredit je na propojení zpoplatněna cenou za originaci stanovenou na minutu propojeného
provozu dle odst. 1 až 3.

(5) Přiměřený zisk  se do výpočtu zahrnuje ve výši 12 % z vloženého kapitálu.

Článek  3
Způsob výpočtu cen za propojení - ceny za terminaci

(1) Cena za terminaci pokrývá ekonomicky oprávněné náklady včetně přiměřeného zisku (síťové náklady a náklady sou-
visející s pronájmem propojovacích telekomunikačních okruhů včetně PRI) provozovatele VTS, který je zároveň ISP,
nebo ke kterému je ISP připojen, a náklady ISP. V případě, že propojovací okruhy jsou ve vlastnictví provozovatele
VTS, ve které bylo  internetové volání započato, nejsou dotčena práva vlastníka na úhradu ceny za jejich používání
jiným provozovatelem.

(2) Výpočet ceny za terminaci je založen na výpočtu průměrného nákladu na 1 minutu provozu na straně terminujícího
provozovatele.

(3) Cena za terminaci pokrývá pouze nezbytné náklady ISP na infrastrukturu včetně údržby daného ISP potřebné pro
provoz Internetu a konektivitu do sítě Internet. Cena neobsahuje zejména náklady související s dalšími službami po-
skytovanými daným ISP (např. služby obsahu).

(4) Ve výpočtu ceny za terminaci jsou zohledněny náklady na dva rozdílné způsoby terminace prostřednictvím signalizace
DSS1 a SS7.

(5) Síťové náklady provozovatele VTS, který je zároveň ISP, nebo ke kterému je ISP připojen, představují náklady na
přenos mezi jednotlivými prvky sítě (ústřednami) a náklady na využité prvky sítě, a to podle členění modelu LRAIC2).
U využití signalizace DSS1 jsou uvažovány přenosy místní ústředna - tranzitní ústředna a tranzitní ústředna - tranzitní
ústředna. U signalizace SS7 jsou uvažovány přenosy místní ústředna - tranzitní ústředna, tranzitní ústředna - tranzitní
ústředna a prvek sítě - tranzitní ústředna.

(6) Cena za terminaci na tranzitní úrovni je stanovena jako cena za terminaci na místní úrovni snížená o síťové náklady
přenosu mezi místní a tranzitní ústřednou z modelu LRAIC2).

(7) Přiměřený zisk se do výpočtu zahrnuje ve výši 12 % z vloženého kapitálu.

(8) Cena za terminaci pro časový kredit je na propojení zpoplatněna cenou za propojení stanovenou na minutu propojené-
ho provozu.

(9) V případě koncentrace provozu Internetu u národní verze na místní úrovni (počet POI je nižší než počet místních
ústředen v síti společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.) je cena za terminaci pro místně nepříslušný provoz stanovena ve
výši ceny za terminaci pro tranzitní úroveň dle tohoto cenového rozhodnutí.

Článek 4
Určené podmínky

(1) Při uplatňování cen za propojení platí zásada reciprocity mezi provozovateli VTS, kteří uzavřeli Smlouvu o propojení VTS.

(2) Propojení dle tohoto rozhodnutí musí být provozovatelem VTS, ve které bylo internetové volání započato, zajištěno na
základě stejných podmínek, zejména cenových, a ve stejné kvalitě, v jaké je poskytováno pro služby vlastní nebo svých
organizačních složek.

(3) Cenu za sestavení volání nelze uplatnit.

(4) Cena za nepokrytou ztrátu z používání přístupové sítě bude stanovena samostatným cenovým rozhodnutím ČTÚ, 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.

(5) Toto cenové rozhodnutí se nevztahuje na zprostředkování přístupu k Internetu prostřednictvím paketové datové sítě na
bázi internetového protokolu. Ceny a cenové podmínky pro tuto službu nejsou předmětem tohoto cenového rozhodnutí.

(6) Cena za originaci pro modely intervalového paušálu bude stanovena ve zvláštním cenovém rozhodnutí.

Článek 5
Zrušující ustanovení

Zrušují se:
1.  cenové rozhodnutí č. 03/PROP/2002, ze dne 21. května 2002
2.  článek 1 odst. 1 a 2 cenového rozhodnutí 07/PROP/2002 ze dne 3. září 2002.
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Článek 6
Přechodná ustanovení

Minimální ceny za propojení stanovené v článku 1 odst. 3 cenového rozhodnutí 07/PROP/2002 ze dne 3. září 2002 zůstávají
v platnosti do doby, než budou nahrazeny cenami dohodnutými, resp. stanovenými podle tohoto cenového rozhodnutí.

Článek 7
Účinnost

Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti 23. září 2003.

Ing. David Stádník  v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu

190.  Cenové rozhodnutí č. 05/PROP/2003

Český telekomunikační úřad Praha dne 26. září 2003
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 27049/2003-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 5 a v souladu s § 95 bod 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 § 1
odst.6  a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává

cenové rozhodnutí
č. 05/PROP/2003,

kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí1) pro zprostředkování přístupu ke služ-
bám se sdílenými náklady2).

Článek 1

(1) Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení veřejných telekomunikačních sítí (dále jen VTS) pro zprostředkování
přístupu ke službám se sdílenými náklady2).

(2) Pro účely tohoto cenového rozhodnutí se cenou za propojení rozumí cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel
VTS, ve které je služba se sdílenými náklady zřízena (tzn. VTS, do které je volání směrováno - VTS1), provozovateli
VTS, ve které bylo volání zahájeno (VTS2) s tím, že platby za službu se sdílenými náklady směrovanou do VTS1,
které vybere provozovatel VTS2 od svých koncových uživatelů, náleží provozovateli VTS1.

Článek  2
Způsob výpočtu cen za propojení

(1) Pro účely stanovení cen za propojení pro zprostředkování přístupu ke službě se sdílenými náklady (dále jen ceny za
propojení) se vychází z předpokladu, že volání na službu se sdílenými náklady je analogické běžnému  telefonnímu
hovoru.

(2) Základem výpočtu cen za propojení pro službu se sdílenými náklady jsou ceny za propojení veřejných telekomunikač-
ních sítí pro službu koncového volání do veřejných pevných telekomunikačních sítí nebo veřejných mobilních teleko-
munikačních sítí podle platných cenových rozhodnutí.

(3) Ceny za propojení pro službu se sdílenými náklady se stanoví:

C
p
 = C

pi
 + N

b
 + N

f
*T

kde
 C

p
= ceny za propojení pro poskytování služby se sdílenými náklady v Kč/min,

 C
pi

= cena za propojení veřejných telekomunikačních sítí pro službu koncového volání do veřejných pevných teleko-
munikačních sítí (v případě, že VTS2, kde bylo volání zahájeno, je pevná VTS) nebo do veřejných mobilních
telekomunikačních sítí (v případě, že VTS2, kde bylo volání zahájeno, je mobilní VTS),  podle platných ceno-
vých rozhodnutí,

 N
b
  = náklady na základní stupeň vyúčtování (billing)3) ve výši 0,02 Kč/min,

1) § 37 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb.
2) Podle Číslovacího  plánu  veřejných  telefonních  sítí  uveřejněném  v  částce  9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1 uveřejněné

v částce 7/2002 Telekomunikačního věstníku, se jedná o 81Y, 83Y a 84Y (Y=3,4,5,6).
3) § 82, odst. 4 a 5 bod a), bod b) zákona č 151/2000 Sb.
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T = cena pro koncové uživatele,
N

f
= riziko nevýběru plateb od koncových uživatelů, které se pro danou výši ceny pro koncové uživatele (T) stanovu-

je v následující výši:

cena pro koncové uživatele bez DPH
                     (T)                              [Kč/min] 0,00  až  4,00 4,01 až 5,00 5,01 až 6,00 6,01 a výše

riziko nevýběru plateb z ceny pro koncového
účastníka          (N

f
)                                 [%] 0 % 2  % 4 % 5 %

Článek 3
Určené podmínky

(1) Při uplatňování cen za propojení platí zásada reciprocity pouze pro propojení mezi stejnými typy VTS, tj. pevná -
pevná, mobilní - mobilní.

(2) U služby se sdílenými náklady ceny pro koncové uživatele určuje vždy poskytovatel této služby po dohodě se zřizova-
telem služby (provozovatelem VTS1) .

(3) Propojení pro službu se sdílenými náklady musí být zajištěno poskytovatelem služby na základě stejných podmínek,
zejména cenových, a ve stejné kvalitě, jaké je poskytováno pro služby vlastní nebo svých organizačních složek.

(4) Cena za nepokrytou ztrátu z používání přístupové sítě bude stanovena samostatným cenovým rozhodnutím ČTÚ, 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.

(5) Ceny za zřízení a/nebo pronájem propojovacích telekomunikačních okruhů lze uplatnit samostatně.

(6) Cenu za sestavení volání nelze uplatnit.
Článek 4

Zrušující ustanovení

Zrušuje se cenové rozhodnutí 06/PROP/2001 ze dne 3. října 2001 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 6. 2003.

Článek 5
Účinnost

Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem  1. října 2003.

Ing. David Stádník  v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu

191.  Cenové rozhodnutí č. 06/PROP/2003

Český telekomunikační úřad Praha dne 26. září 2003
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 25688/2003-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 5  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. 06/PROP/2003,

kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí1) pro  zprostředkování přístupu ke služ-
bám se zvláštním tarifem2), a to z veřejných mobilních telekomunikačních sítí.

Článek 1

(1) Toto cenové rozhodnutí upravuje způsob stanovení cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí (dále jen „VTS“)
pro zprostředkování přístupu ke službám se zvláštním tarifem2)  (dále jen „cena za propojení“) z veřejných mobilních
telekomunikačních sítí (dále jen mobilní VTS).

1) § 37 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb.
2) Podle Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí uveřejněném v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku,  ve znění Změny č. 1 uveřejněné

v částce 7/2002 Telekomunikačního věstníku, se jedná  o: obchodní a odborné služby se zvláštním tarifem (900); služby se zvláštním tarifem typu
soutěže a hry po telefonu, seznamky, inzerce, horoskopy a odborné služby (906); služby se zvláštním tarifem - služby pro dospělé (909); rezerva
pro jiné služby se zvláštním tarifem (90Y, kde Y� 0,6,9).
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(2) Pro účely tohoto cenového rozhodnutí se cenou za propojení rozumí cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel
mobilní VTS, ve které byl hovor započat, provozovateli VTS, do které je hovor směrován, a který je ve smluvním
vztahu s poskytovatelem služby se zvláštním tarifem.

Článek  2
Způsob výpočtu cen za propojení

(1) Při stanovení cen za propojení se vychází z předpokladu, že volání na službu se zvláštním tarifem je obdobné běžnému
telefonnímu hovoru.

(2) Základem výpočtu cen za propojení jsou ceny za propojení VTS pro službu koncového volání do mobilních VTS
stanovené platným cenovým rozhodnutím a ceny pro koncové uživatele, které se u volání na službu se zvláštním
tarifem uplatňují.

(3) Ceny za propojení se stanovují ve struktuře shodné se strukturou cen za propojení VTS pro službu koncového volání
do mobilních VTS dle platného cenového rozhodnutí.

(4) Ceny za propojení se stanoví:

C
p
 = T - (N

j
  + N

f
 * T + N

b
)

kde
C

p
= cena za propojení bez DPH, v Kč/min,

T = cena pro koncové uživatele pro službu se zvláštním tarifem bez DPH, v Kč/min,
N

j
= cena za propojení veřejných telekomunikačních sítí pro službu koncového volání do mobilních VTS bez DPH

v Kč/min stanovená platným cenovým rozhodnutím,
N

b
= náklady na základní stupeň vyúčtování3) ve výši 0,02 Kč/min,

N
f

= riziko nevýběru plateb od koncových uživatelů, které se pro danou výši ceny pro koncové uživatele (T) stanovu-
je v následující výši:

cena pro koncové 0,00 4,01 5,01 6,01 9,01 12,01 18,01 35,01 80,01
uživatele bez DPH až až až až až až až až a
   (T)      [Kč/min]   4,00  5,00  6,00  9,00  12,00  18,00  35,00  80,00  výše

riziko nevýběru
plateb   (N

f
)   [%] 0% 2% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Článek 3
Určené  podmínky

(1) Při uplatňování cen za propojení platí zásada reciprocity pouze pro propojení mezi stejnými typy VTS, tj. mobilní -
mobilní.

(2) 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.

(3) U služeb se zvláštním tarifem určuje ceny pro koncové uživatele vždy poskytovatel této služby po dohodě s provozo-
vatelem VTS, do které je hovor směrován (tzn., který je ve smluvním vztahu s poskytovatelem služby).

(4) Cenu za zřízení a/nebo pronájem propojovacích telekomunikačních okruhů lze uplatnit samostatně.

(5) Cenu za sestavení volání nelze uplatnit.

Článek 4
Účinnost

Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti 1. října 2003.

Ing. David Stádník  v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu

3) § 82, odst. 4 a odst. 5 písm. a) a b) zákona č. 151/2000 Sb.

192.  Změna č. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí

Český telekomunikační úřad vydává Změnu č. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí (dále jen „Změna č. 2 ČP“), jejíž
návrh byl zveřejněn k diskusi v částce 5/2003 Telekomunikačního věstníku. Důvodem vydání Změny č. 2 ČP je potřeba provedení
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některých aktuálních úprav Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí, který byl zveřejněn v částce 9/2000 Telekomunikačního
věstníku, ve znění jeho Změny č. 1 zveřejněné v částce 7/2002 Telekomunikačního věstníku. Jedná se zejména o eliminaci
částí týkajících se číslování v podmínkách otevřeného číslovacího plánu, úpravu podmínek očíslování některých služeb
a stanovení přístupových kódů pro nové služby. Změnou č. 2 ČP je dále řešeno i očíslování služeb univerzálních personálních
telekomunikací. Diskusní návrh této úpravy byl zveřejněn v částce 6/2003 Telekomunikačního věstníku. Do konečného znění
Změny č. 2 ČP byly zapracovány všechny odůvodněné připomínky z diskuse. Ostatní připomínky vzešlé z diskuse využije
Český  telekomunikační úřad při přípravě nového číslovacího plánu veřejných telefonních sítí.

ČTÚ, č.j. 27087/2003-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

Český telekomunikační úřad Praha dne 30. září 2003
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 27087/2003-610

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bodu 6 písm. b) a k provedení
§ 68 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává

Změnu č. 2,

kterou se mění a doplňuje Číslovací plán veřejných telefonních sítí ze dne 6. září 2000, vydaný Českým telekomunikačním
úřadem a zveřejněný v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku,  ve znění Změny č. 1 ze dne 24. června 2002, zveřejněné
v částce 7/2002 Telekomunikačního věstníku, takto:

ČÁST PRVNÍ

1. V čl. 1 odstavec 1 zní:
„1. Číslovací plán stanovuje číslování veřejných pevných a mobilních telefonních sítí, určuje očíslování telefonních

obvodů (dále jen TO), doplňkových služeb, přídavných služeb a číslování přístupů k dalším telekomunikačním
službám, resp. sítím, pokud mezi nimi existují přechody umožňující příslušné přístupy. Stanovuje přestupný znak
do mezinárodní  telefonní sítě. Číslovací plán určuje  obecná  pravidla tvorby národního (významového) čísla
účastníků veřejných telefonních sítí a definuje jeho strukturu.“.

2. V čl. 1 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.
3. V čl. 1 odstavec 3 zní:

„3. Číslování stanovené tímto plánem je založeno na principu uzavřeného číslování.“.
4. V čl. 1 odstavec 6 zní:

„6. Využívání TC, DN a SAC podle Příloh A a C podléhá regulaci, resp. přidělení na základě žádosti. Jakékoliv jiné
využití čísel k očíslování směrů, sítí a služeb nad rámec tohoto Číslovacího plánu  a nevyužitých čísel země (CC),
včetně čísel v rezervě, není povoleno.“.

Současně se vypouští poznámka 1) pod čarou.
5. V čl. 1 odstavec 7 písm. f) zní:

„f) poskytování veřejné telefonní služby (včetně faksimilního přenosu a přenosu dat) a poskytování hlasové služby přes
datové protokoly prostřednictvím výběru provozovatele zkráceným číslem 10XX(X). V tomto případě je  účastník
cílové národní sítě  po volbě zkráceného čísla dosažitelný volbou národního (významového) čísla N(S)N,“.

6. V čl. 1 se doplňuje nový odstavec 8, který zní:
„8. Všechna čísla podle tohoto Číslovacího plánu, pokud není uvedeno jinak, jsou předmětem služby přenositelnosti

čísla a výběru provozovatele  podle § 76 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

7. V čl. 2 odstavec 5 zní:
„5.  Virtuální sítí se rozumí přídavná služba dostupná  národním směrovým číslem pro přídavné služby podle Přílohy C,

resp.  účastnickým číslem. Spojení do virtuální sítě není spojením ve smyslu spojení mezi ostatními cílovými sítěmi
v pevných a mobilních sítích.“.

8. V čl. 3 odstavci  4 písm. b) se vypouští text „ ,resp. A1“.
9. V čl. 3 odstavci 5 se vypouští text: „Po zavedení přenositelnosti čísla v pevných telefonních sítích bude N(S)N4)=SN.“.

Současně se vypouští poznámka 4) pod čarou.
10. V čl. 4 odstavec 2 zní:

„2. Volba doplňkových služeb a ve směru „10“  je zajišťována volbou čísel podle Přílohy B.“.
11. V čl. 4 odst. 3 se vypouští text: „resp. „01“ 9),“.

Současně se vypouští poznámka 9) pod čarou.
12. V čl. 4 odstavci 5 se vypouští „ a A1)“.
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13. V čl. 4 odstavec 7 zní:
„7. Očíslování TO příslušnými čísly TC je uvedeno v Příloze A. Tato čísla mají význam národního směrového čísla jen

do doby zavedení geografické přenositelnosti účastnických čísel v rámci celé ČR nebo jednotného tarifu stejného
pro volání uvnitř i mezi TO.“.

14. V čl. 4 odstavec 9 písm. b) zní:
„b) nejmenší kapacita pro přidělení a zpoplatnění čísel10) v TO je 10 000 čísel v uzavřeném intervalu s inkremen-

tem „1“.“.
15. V čl. 5 odstavec 3 písm. b) zní:

„b) do jiné cílové sítě národním (významovým) číslem s NDC příslušné cílové sítě, podle Přílohy A, resp. Přílohy C,
nebo bez NDC (TC) podle Přílohy B,“.

16. V čl. 6 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
„4. Čísla doplňkových telefonních služeb a směr k poskytovateli přenosové cesty (10XX(X)) nejsou předmětem služby

přenositelnosti čísla a výběru provozovatele podle § 76 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

17. Čl. 9 se zrušuje.
18. Čl. 10 se označuje jako čl. 9.
19. V čl. 9 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
20. V Příloze A poznámka 1) zní:

„1) Hodnoty TC =  33, 34, 36, 42, 43, 44, 45, 52 jsou v rezervě.“.
21. Příloha A1) se zrušuje.
22. V Příloze C se za grafickým vyjádřením účastnického čísla SN text: „kde A, B, a C - jsou uvedeny v Tabulce 1 až 7 a X

jsou číslice účastnického čísla.“ nahrazuje textem, který zní: „kde A, B, a C - jsou uvedeny v Tabulce  a X jsou další
číslice účastnického čísla.“.

23. V Příloze  C se Tabulka  nahrazuje tabulkou, která zní:

„Tabulka: Veřejné mobilní telefonní sítě, virtuální sítě (přídavné služby) a přístupové kódy

DN Veřejné mobilní telefonní sítě Regul. část SN Pozn.

SAC Virtuální sítě (přídavné služby) a přístupové kódy A B C D

600 Služby selektivního návěštění (paging) + 2),12), 15)

601-608 Služby mobilních sítí 1),12)

609 - 699 Rezerva

700 Osobní čísla služby UPT + + + + 15)

701 UPTAN + + + + 12),15)

702-711 Rezerva

712 Služby selektivního návěštění (ERMES) + 12),15)

713 Služby selektivního návěštění (paging) + 12),15)

714-719 Rezerva

72,73,77 Služby mobilních sítí 12)

74-76, 78-79 Rezerva

800 (A�0) Služby na účet volaného (Freephone) 13),15)

800 (A=0, B=0) Služby typu Home Country Direct + + + + 11),12),13),15)

801 - 809 Rezerva

81Y Služby se sdílenými náklady 15)

82Y Služby virtuálních volacích karet + + + 12),13),15)

83Y Služby se sdílenými náklady 15)

84Y (Y=0,1,2) Služby se sdílenými náklady - služby univerzálního
přístupového čísla (UAN) 15)

84Y (Y=3,4,5,6) Služby se sdílenými náklady 15)

84Y (Y=7,8,9) Služby se sdílenými náklady - služby univerzálního
přístupového čísla (UAN) 15)

85Y- 89Y Rezerva 16)

900 Služby se zvláštním tarifem - obchodní a odborné + + 5),14),15)
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906 Služby se zvláštním tarifem - soutěže a hry po telefonu,
seznamky, inzerce, horoskopy a obdobné služby + + 5),14), 15)

909 Služby se zvláštním tarifem - pro dospělé + + 5),6),14),15)

90Y (Y�0,6,9) Rezerva pro jiné služby se zvláštním tarifem + + 3)

91Y - 92Y Rezerva

93 Celostátní záznamníková služba + 7),12),15)

94Y ATM (B-ISDN) + + + + 12),15)

950 - 959 Přístup k neveřejným telekomunikačním  sítím 12),15)

960 - 969 Celostátní záznamníková služba a služba předávání
hlasových zpráv + + 7),12), 15)

970 Přístup ke službě „Přenos hlasu přes IP“ 8),12)

971  Přístup k síti Internet + + + + 9)

972  Síť Českých drah 12),15)

973  Stacionární vojenská síť ministerstva obrany 12),15)

974  Síť ministerstva vnitra 12),15)

975  Síť s převáděním rámců (Frame Relay) + + + 12),15)

976 Přístup se zvláštním tarifem ke službám poskytovaným
na síti Internet nebo na jiných datových sítích + + 5),15)

977 Veřejné datové sítě a interaktivní služby + + + 10),12),15)

978 Rezervováno pro  přístupy  k  jiným  telekomunikačním sítím 12)

979 Přístup k dálnopisné síti + + + 12),15)

980 Služby hlasových virtuálních privátních sítí 12),15)

983 Služby hlasových virtuálních privátních sítí - vzdálený přístup 12),15)

98Y (Y�0,3) Rezervováno pro služby inteligentní sítě 3)

99Y Rezervováno pro evropské harmonizované zkrácené kódy 3)

Poznámky k tabulce:

+ Číslice regulované Úřadem.
Pokud není uvedeno jinak platí, že Y=0 až 9.

1) K využití do 31. 12. 2010 (na základě doporučení směrnice pro fundamentální změny národních číslovacích a volících
plánů (ECTRA/REC(98)04)). O případné změně termínu rozhodne Úřad.

2) K využití do 31. 12. 2005; délka N(S)N=6 číslic.
3) Zatím se nepřiděluje.
4) Způsob rozdělení číselné kapacity „+“ není zatím určen.
5) Kombinace číslic A, B určují výši tarifu; vyšší hodnota odpovídá vyššímu tarifu. Kombinace A=0, B=0 se nepoužívá.
6) Služby s eroticky zaměřeným obsahem.
7) K využití do doby, než bude zavedeno jednotné přístupové číslo k celostátní záznamníkové službě ve všech sítích ve

tvaru: SAC + N(S)N (12 číslic). Konkrétní termín zavedení tohoto jednotného způsobu volání na záznamníkovou
službu a konkrétní přístupové číslo stanoví Úřad.

8) Délka volené číselné kombinace je max. 24 číslic (včetně SAC a mezinárodního přestupného znaku „00“). Číslo se
přiděluje provozovatelům s telekomunikační licencí.

9) Přiděluje se ve tvaru  971 ABC DXX.
10) Kombinace číslic A, B a C určují způsob tarifování a charakter služby.
11) Číslice C a D určují poskytovatele přístupu ke službě v ČR, zbývající dvě číslice XX určují poskytovatele služby HCD

v zahraničí. Služby poskytované podle doporučení ITU-T E.153 (10/96).
12) Čísla nepřenositelná podle § 76 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve

znění pozdějších předpisů.
13) Na těchto číslech je povoleno přesměrování a poskytování dalších služeb při zachování charakteru služby.
14) Služby poskytované na koncovém bodu sítě bez přesměrování do sítě Internet a k veřejným datovým sítím.
15) Čísla, na které nelze aplikovat služby CS/CPS, podle § 76 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a

o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16) V tomto rozsahu přiděleno číslo 855 555555 a číselná řada 855 555556 až 855 555666 a číslo 882 542835 k poskyto-

vání služeb se sdílenými náklady. Čísla jsou přidělena do 31. 12. 2005.“.
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24. Příloha D se nahrazuje novou Přílohou D, která zní:

„PŘÍLOHA D Užívané zkratky a značky

ATM (B-ISDN) Síť s paketovým přenosem v širokopásmové ISDN [Assynchronous Transfer Mode]
CC Číslo země  [Country Code]
CEPT Evropská konference správ pošt a telekomunikací  [Conference of European Post and Telecommunicati-

ons Administrations]
ČR Česká republika
DN Cílová síť (číslo provozovatele) [Destination Network]
DTMF Multifrekvenční tónová volba - viz ETSI TBR 21
GSM Evropský buňkový digitální mobilní radiokomunikační systém  [Global System for Mobile Communications]
HCD Služba Home Country Direct
IMSI Mezinárodní identifikační číslo účastníka GSM  [International Mobile Subscriber Identity]
ISDN Digitální síť integrovaných služeb  [Integrated Services Digital Network]
ITU Mezinárodní telekomunikační unie  [International Telecommunication Union]
ITU-T Sektor standardizace telekomunikací ITU [ITU Telecommunication Standardization Sector]
MCC Číslo země v číslování mobilních sítí  [Mobile Country Code]
MNC Číslo sítě GSM  [Mobile Network Code]
MSIN Identifikační (registrační) číslo mobilního účastníka GSM uvnitř vlastní sítě  [Mobile Subscriber Identi-

fication Number]
MSISDN Mezinárodní číslo stanice GSM v ISDN  [Mobile Station International ISDN Number]
MSRN Mezinárodní číslo mobilní stanice GSM v ISDN mimo vlastní síť  [Mobile Station Roaming Number]
Mz Meziměstský (i ve významu při spojení mezi TO)
N(S)N Národní (významové) číslo [National (Significant) Number]
NDC Národní směrové číslo  [National Destination Code]
NMSI Národní identifikační číslo účastníka GSM  [National Mobile Station Identity]
TO Telefonní obvod
ONP Otevřený přístup k síti [Open Network Provision]
PbÚ Pobočková ústředna
PRS Služby se zvláštní tarifikací  [Premium Rate Services]
SAC Přístupový kód služby  [Service Access Code]
SN Účastnické číslo  [Subscriber Number]
TC Označení číslovací oblasti [Trunk Code], typ národního směrového čísla
UPT Universální personální telekomunikace [Universal Personal Telecommunications]
UPTN Osobní číslo  [UPT number]
UPTAN Přístupové číslo pro službu universální personální telekomunikace [UPT Access Number]“.

25. Za přílohu D se vkládá nová Příloha E, která zní:

„PŘÍLOHA E   -  Číslování pro službu univerzální personální telekomunikace (UPT)

1. Zásady číslování pro službu UPT
1. Služba UPT umožňuje uživateli prostřednictvím osobního čísla (UPTN) a přístupového čísla (UPTAN) komunikovat

přes různé telekomunikační sítě, z libovolného pevného nebo mobilního koncového zařízení bez ohledu na jeho geo-
grafickou polohu. Služba UPT je definována doporučeními ITU-T1),2).

2. Pro národní službu UPT se používají osobní číslo (UPTN) a přístupové číslo (UPTAN).
3. Osobní číslo (UPTN) jednoznačně identifikuje uživatele a je používáno účastníky veřejné telefonní sítě k dosažení

tohoto uživatele a je přenositelné mezi národními poskytovateli služby UPT.
4. Přístupové číslo (UPTAN) umožňuje uživateli přístup ke službě UPT při použití různých koncových zařízení a sítí a je

jedinečné pro každého poskytovatele služeb UPT.

2. Formát osobního čísla (UPTN)
1. Očíslování uživatelů služby UPT vychází z doporučení ITU-T3). Pro osobní čísla se používá očíslování podle scéná-

ře 2 tohoto doporučení (Scenario 2 - Country - based scheme).
2. Osobní číslo (UPTN) začíná národním indikátorem služby UPT „700“, za kterým následuje šest číslic účastnického

čísla a má následující strukturu:

1) Doporučení  ITU-T F.851 - Univerzální personální telekomunikace (UPT) - popis služeb (soubor služeb 1).
2) Doporučení  ITU-T F.852 - Univerzální personální telekomunikace (UPT) - popis služeb (soubor služeb 2).
3) Doporučení  ITU-T E.168 - Použití číslovacího plánu podle doporučení ITU-T E.164 pro UPT.
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700 X X X X X X

NDC SN

Osobní číslo

kde je NDC  -  národní směrové číslo ve významu národního indikátoru služby  UPT,
SN  -  účastnické číslo identifikující uživatele služby UPT.

3. Formát přístupového čísla (UPTAN)
Přístupové číslo (UPTAN) začíná přístupovým kódem služby UPT „701“, za kterým následují číslice A,  B,  C určující
poskytovatele služby UPT a číslo České republiky (CC - 420) a má následující strukturu:

701 A B C 4 2 0

   Přístupové číslo

kde 701 -  je přístupový kód služby UPT,
A, B, C -  určuje poskytovatele služby UPT.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna č. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí, ve znění Změny č. 1, nabývá účinnosti dnem  uveřejnění v Telekomu-
nikačním věstníku.

Ing. David Stádník  v.r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu

B. INFORMATIVNÍ ČÁST

193. 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. 27045/2003-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

194. 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.  26658/2003-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

195. Seznam platných rozhodnutí o udělení telekomunikační licence - pokračování

*) 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

Poř. Obchodní jméno Telekomu- Datum zahájení Vlastník veřejné  Číslo jednací
 čís. nikační provozování sítě Územní telekomunikační sítě  Poskytovatel Datum vydání Platnost

Adresa sídla činnost Datum zahájení rozsah  služeb licence licence
*) poskytování Provozovatel veřejné Datum nabytí

IČO služeb telekomunikační sítě právní moci

 207 19828/2003-610
Dat, s.r.o.

Uherské Hradiště, 29.8.2003
Jiřího z Poděbrad 1212 A

IČ  25 52 12 33 Dosud nenabylo
právní moci
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Poř. Obchodní jméno Telekomu- Datum zahájení Vlastník veřejné  Číslo jednací
 čís. nikační provozování sítě Územní telekomunikační sítě  Poskytovatel Datum vydání Platnost

Adresa sídla činnost Datum zahájení rozsah  služeb licence licence
*) poskytování Provozovatel veřejné Datum nabytí

IČO služeb telekomunikační sítě právní moci

 208 CORSAT s.r.o. 21621/2003-610
CORSAT s.r.o. do 25.9.2004 Celé území Nový Jičín, 20 let

Nový Jičín, ČR ul. K Nemocnici 18 3.9.2003
ul. K Nemocnici 18 A

IČ 25 84 71 12 CORSAT s.r.o. 25.9.2003
Nový Jičín,

ul. K Nemocnici 18

 209 22846/2003-610
Vocalis Telecom s.r.o.

Praha 1, Nové Město, 5.9.2003

Ostrovní 126/30 D

IČ 26 14 69 59 25.9.2003

(změna č.2)

 210 NTV cable s.r.o. 25634/2003-610
NTV cable s.r.o.   *) viz poznámka Zlín, Napajedla, 20 let
Zlín, Napajedla, do 30.12.2003 Palackého 94 11.9.2003

Palackého 94 A
IČ 25 50 02 36 NTV cable s.r.o. 30.9.2003

Zlín, Napajedla,
Palackého 94

  *)  Držitel této telekomunikační licence je oprávněn zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační
služby na území obcí Napajedla, Pohořelice, Oldřichovice, Karlovice a Žlutava.

 211 18233/2003-610
KPNQwest Assets Czechia

s.r.o. v likvidaci 11.9.2003
Praha 6, Slunná 25/547 D

IČ 26 16 83 83 Dosud nenabylo
(odnětí licence) právní moci

ČTÚ č.j. 27046/2003-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

196. Telekomunikační licence ke  zřizování a provozování veřejné pevné telekomunikační sítě spo-
lečnosti CORSAT s.r.o.

Český telekomunikační úřad Praha dne 3. září 2003
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 21 621/2003-610

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle
§ 102 odst. 1, § 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě žádosti ze dne 25. 6. 2003, doplněné dne 4. 7. 2003, 11. 8. 2003, 19. 8. 2003
a 25. 8. 2003 toto rozhodnutí o udělení

TELEKOMUNIKAČNÍ  LICENCE
ke zřizování a provozování veřejné pevné telekomunikační sítě

společnosti CORSAT s.r.o.
se sídlem Nový Jičín, ul. K Nemocnici 18, PSČ 741 01
identifikační číslo 25 84 71 12

(dále jen „držitel telekomunikační licence“)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:

A. DRUH A ROZSAH  VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
1. Držitel telekomunikační licence je oprávněn zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť (dále jen

„telekomunikační síť“), jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České
republiky.

2. Propojení s telekomunikačními sítěmi jiných provozovatelů se uskutečňuje v technicky způsobilých místech teleko-
munikační sítě, smluvně dohodnutých s oprávněnými provozovateli telekomunikačních sítí.

3. Držitel telekomunikační licence je oprávněn uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomu-
nikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozo-
vatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky
do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky.
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B. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K  ZAJIŠTĚNÍ INTEGRITY VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
4. Držitel telekomunikační licence je povinen:

a) řídit se při zřizování a provozování telekomunikační sítě podle bodu 1 příslušnými právními předpisy, vydanými
generálními licencemi, cenovými rozhodnutími Úřadu, opatřeními a předběžnými opatřeními Úřadu, číslovacími
a síťovými plány, plánem přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a plánem využití kmitočtové-
ho spektra, normami ČSN, a to i těmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání této telekomu-
nikační licence,

b) zřizovat a provozovat telekomunikační síť podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporu-
čením ITU a normám ETSI,

c) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb pří-
mé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem.

C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI

5. Držitel telekomunikační licence, jako provozovatel veřejné telekomunikační sítě podle bodu 1, má právo, v souladu
s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie, na přiznání statutu „Uznaný provozovatel“ (Recogni-
zed Operating Agency).

6. Při zajišťování bezpečnosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikačních činností na území, pro něž byl vyhlá-
šen krizový stav, je držitel telekomunikační licence povinen:
a) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospo-

dářských opatření pro krizové stavy,
b) v období přípravy na krizové stavy a v průběhu jejich řešení poskytovat na vyžádání Úřadu informace o přijímaných

opatřeních, včetně návrhů opatření potřebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, posky-

tovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbroje-
ných bezpečnostních sborů a záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním před-
pisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu.

7. Držitel telekomunikační licence je povinen zajišťovat přenos tísňového volání podle opatření Úřadu, zveřejněného
v Telekomunikačním věstníku.

8. Držitel telekomunikační licence je povinen Úřadu písemně oznámit neprodleně datum zahájení nebo ukončení zřizo-
vání a provozování telekomunikační sítě.

D. DATUM  ZAHÁJENÍ  PROVOZOVÁNÍ  TELEKOMUNIKAČNÍ  SÍTĚ
9. Datum zahájení provozování telekomunikační sítě podle této telekomunikační licence je do 12 měsíců ode dne nabytí

právní moci této licence.

E. DOBA  PLATNOSTI  TELEKOMUNIKAČNÍ  LICENCE
10. Tato telekomunikační licence se vydává na dobu  20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím udělení.

ODŮVODNĚNÍ
Společnost CORSAT s.r.o. požádala dne 27. 6. 2003 žádostí ze dne 25. 6. 2003 o udělení telekomunikační licence ke zřizování

a provozování veřejné telekomunikační sítě. Uvedenou žádost společnost doplnila dne 4. 7. 2003, 11. 8. 2003, 19. 8. 2003
a 25. 8. 2003. Společnost CORSAT s.r.o. doložila uvedenou žádost výpisem z obchodního rejstříku, výpisem z evidence
Rejstříku trestů členů statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanční a odbornou způsobilost k požadované telekomuni-
kační činnosti a dokladem o technickém, organizačním a personálním zabezpečení požadované činnosti.

Správní poplatek za vydání telekomunikační licence ve výši 100.000,- Kč byl uhrazen převodem na příjmový účet Úřadu
č. 3711-725001/0710 u ČNB, pobočka Praha, a byl připsán ve prospěch tohoto účtu dne 27. 8. 2003.

Společnost CORSAT s.r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikační licence a žádosti uvedené
společnosti bylo vyhověno v plném rozsahu.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k předsedovi Českého telekomunikačního úřadu do 15 dnů ode dne doručení.

Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Českého telekomunikačního
úřadu, odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, 225 02
Praha 025.

Ing. Marek Ebert v. r.
ředitel odboru

regulace telekomunikačních sítí a služeb

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25. 9. 2003.
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197. Oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizo-
vání a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje záměr vyhlásit  podle § 19 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomu-
nikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o telekomunikacích“) výběrové řízení na
udělení tří telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz
(dále jen „telekomunikačních licencí“).

a) Důvody pro vyhlášení výběrového řízení

1. Přílohou č. 11/1.2003 pro kmitočtové pásmo 27,5 - 29,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra (dále jen „Příloha
k PVKS“) byly vytvořeny kmitočtové možnosti pro provozování tří veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu
28 GHz (dále jen „sítě FWA“ - Fixed Wireless Access). V bodu 3.1 písm. b) Přílohy k PVKS se stanoví, že sítě FWA
je možno v úsecích kmitočtového spektra 27,8285 - 28,0525 / 28,8365 - 29,0605 GHz provozovat v kategorii před-
nostní služby pouze v tzv. vymezených geografických územích; ve vymezených geografických územích nesmí být
provozovány nekoordinované pozemské stanice družicové pevné služby, pro které je uvedený úsek spektra určen
mimo vymezená geografická území.

2. Oznámením Úřadu č. 140 částky 7/2003 Telekomunikačního věstníku bylo vymezeným geografickým územím stano-
veno území Prahy.

3. V návaznosti na oznámení Úřadu podle bodu 2 Úřad zatím obdržel pět žádostí o telekomunikační licenci. Vzhledem
k tomu, že počet žádostí přesáhl kmitočtové možnosti pásma 28 GHz, tj. tři telekomunikační licence, přistoupil Úřad
v souladu s § 19 odst. 1 zákona o telekomunikacích k vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikačních
licencí.

4. Na základě výsledků výběrového řízení budou uděleny max. tři telekomunikační licence, v nichž bude zafixováno
právo provozovatelů využívat po dobu 20 let příslušný úsek kmitočtového spektra stanovený podle bodu 3.2.1 písm. b)
Přílohy k PVKS.

5. Prostřednictvím sítí FWA budou moci být poskytovány všechny druhy telekomunikačních služeb, včetně veřejné tele-
fonní služby.

6. Pro posouzení a hodnocení žádostí o udělení telekomunikační licence ve výběrovém řízení bude ustaven řídící výbor. Řídící
výbor bude posuzovat žádosti metodou „beauty contest“. Posuzované ukazatele a způsob jejich hodnocení, časový har-
monogram výběrového řízení a další podmínky výběrového řízení budou rámcově stanoveny ve Vyhlášení výběrového
řízení a podrobně v Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení, určené pro potřebu účastníků výběrového řízení.

7. Za výhradní právo využívat  telekomunikační licencí stanovený úsek kmitočtového spektra bude držitelem telekomu-
nikační licence uhrazena  cena stanovená  ve Vyhlášení výběrového řízení ve výši 30 mil. Kč.

8. Do výběrového řízení se budou moci přihlásit všechny právnické osoby splňující podmínky pro udělení telekomuni-
kační licence stanovené v § 14 a násl. zákona o telekomunikacích.

9. Výběrové řízení bude zahájeno dnem zveřejnění Vyhlášení výběrového řízení na úřední desce Úřadu a na internetové
stránce Úřadu http://www.ctu.cz/. Vyhlášení výběrového řízení bude rovněž oznámeno v Telekomunikačním věstníku.

b) Doba, do kdy potrvají důvody, které vedly k záměru  vyhlásit výběrové řízení

V současné době nelze předpokládat, že by se situace v dostupnosti kmitočtů v pásmu 28 GHz změnila. Případné
rozšíření vymezených geografických území o další lokality,  bude-li to aktuální, bude řešeno formou oznámení Úřadu
v Telekomunikačním věstníku.

c) Lhůta pro vyjádření stanoviska

Vyjádření k tomuto záměru je možno zaslat Úřadu do 7. listopadu 2003. Na později zaslaná vyjádření nebude možno
brát zřetel.

Adresa Úřadu:
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Praha dne 30. září 2003

Ing. David Stádník v. r.
předseda

Českého telekomunikačního úřadu
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199. Informace o uzavření smluv a dodatků ke smlouvám o propojení sítí, včetně základních tech-
nických 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 základ-
ních technických a ekonomických podmínek propojení sítí:

1. Smlouva o propojení telekomunikačních sítí uzavřená dne 5. 9. 2003 mezi společnostmi ČESKÉ RADIOKO-
MUNIKACE a.s. a ČEZnet, a.s.
Všechny součásti obsahu smlouvy označily obě společnosti za obchodní tajemství.

2. Smlouva o propojení telekomunikačních sítí uzavřená dne 15. 9. 2003 mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM,
a.s. a ČD - Telekomunikace,s.r.o.
Všechny součásti obsahu smlouvy označily obě společnosti za obchodní tajemství.

3. Dodatek č. 2 ze dne 1. 8. 2003 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 17. 9. 2002 mezi
společnostmi PRAGONET, a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.

4. Dodatek č. 4 ze dne 21. 8. 2003 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 3. 4. 2001 mezi
společnostmi Contactel s.r.o. a Eurotel Praha, spol. s r.o.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.

5. Dodatek č. 13 ze dne 1. 9. 2003 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 28. 2. 2001 mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a Contactel s.r.o.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.

6. Dodatek č. 9 ze dne 5. 9. 2003 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 13. 3. 2001 mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a ETEL, s.r.o.
Všechny součásti obsahu dodatku označily obě společnosti za obchodní tajemství.

7. Dodatek č. 5 ze dne 16. 9. 2003 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních sítí uzavřené dne 26. 11. 2001 mezi
společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s. a BT (Worldwide) Limited, organizační složka.
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 odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb,
Sokolovská 219, Praha 9, oddělení propojování - tel. 224004594, nebo sekretariát odboru - tel. 224004761.

ČTÚ č.j. 27050/2003-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb
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