Český telekomunikační úřad

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK
V Praze dne 16. prosince 2002

Cena Kč 52

Ročník 2002

Částka 12

O B S A H:
ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
B. Informativní část
192. Oznámení o přijetí dokumentu „Přenositelnost čísel“
193. Oznámení o přijetí dokumentu „Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání“ verze
z listopadu 2002
194. Oznámení o přijetí dokumentu „Výběr provozovatele nastavením předvolby čísel“
195. Seznam osvědčení o registraci podle generální licence č. GL-24/T/2000 vydané ke zřizování a provozování veřejné
telekomunikační sítě určené výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení pokračování
196. Seznam osvědčení o registraci poskytování telekomunikačních služeb podle generální licence - pokračování
197. Seznam platných rozhodnutí o udělení telekomunikační licence - pokračování
198. Změna č. 1 telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě č.j. 34 817/2001-610 ze dne 20. března 2002 společnosti Vocalis Telecom s.r.o.
199. Změna č. 3 telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě č.j. 15 542/2001-610 ze dne 24. září 2001, ve znění změny č. 1 č.j. 35 281/2001-610 ze dne 14. února 2002
a změny č. 2 č.j. 14 836/2002-610 ze dne 31. května 2002 společnosti TransgasNet, a.s.
200. Telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační
sítě společnosti NEW TELEKOM, spol. s r.o.
201. Telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační
sítě společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.
C. Diskusní část
202. Návrh Číslovacího plánu adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv
203. Zrušení Seznamu jednotlivých druhů vybraných telekomunikačních zařízení

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTŮ
204. Dodatek č. 12/2002 ze dne 21. 11. 2002, kterým se mění a doplňuje Ceník vnitrostátních telekomunikačních služeb
205. Změna v Referenční nabídce propojení ze dne 3. prosince 2001
206. Referenční nabídka Smlouvy o propojení společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o.
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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
B. INFORMATIVNÍ ČÁST
192. Oznámení o přijetí dokumentu „Přenositelnost čísel“
Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (dále jen
„APVTS“) sdělují, že Řídícím výborem Fóra pro zavedení přenositelnosti čísel (dále jen ŘV Fóra) byl dne 12. 12. 2002
schválen dokument „Přenositelnost čísel“.
Tento dokument definuje zejména základní pojmy a popis služby, procesy mezi jednotlivými provozovateli při jejím zřízení a testování a modely účtování, včetně zásad změnového řízení.
Dokument „Přenositelnost čísel“, je široké veřejnosti dostupný na internetové stránce ČTÚ (www.ctu.cz) a internetové
stránce APVTS (www.apvts.cz). Do jeho originální verze lze nahlédnout v sídle ČTÚ (Sokolovská 219, Praha 9 - odbor
regulace telekomunikačních sítí a služeb) nebo v sídle APVTS (Jeseniova 30, Praha 3).
Ing. Svatoslav Novák v. r.
předseda
Asociace provozovatelů veřejných
telekomunikačních sítí

Ing. David Stádník v. r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

193. Oznámení o přijetí dokumentu „Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro
jednotlivá volání“ verze z listopadu 2002
Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (dále jen
„APVTS“) sdělují, že Řídícím výborem Fóra pro zavedení přenositelnosti čísel (dále jen ŘV Fóra) byla dne 7. 11. 2002
schválena aktualizovaná verze dokumentu „Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání“
(listopad 2002).
Tato aktuální verze dokumentu definuje zejména základní pojmy a popis služby, procesy mezi jednotlivými provozovateli
při jejím zřízení a testování a modely účtování, včetně zásad změnového řízení, po přechodu na uzavřený systém číslování
v číslovacím plánu veřejné telefonní sítě.
Dokument „Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání“ (listopad 2002) je široké veřejnosti dostupný na internetové stránce ČTÚ (www.ctu.cz) a internetové stránce APVTS (www.apvts.cz). Do jeho originální
verze lze nahlédnout v sídle ČTÚ (Sokolovská 219, Praha 9 - odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb) nebo v sídle
APVTS (Jeseniova 30, Praha 3).
Ing. Svatoslav Novák v. r.
předseda
Asociace provozovatelů veřejných
telekomunikačních sítí

Ing. David Stádník v. r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

194. Oznámení o přijetí dokumentu „Výběr provozovatele nastavením předvolby čísel“
Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (dále jen
„APVTS“) sdělují, že Řídícím výborem Fóra pro zavedení přenositelnosti čísel (dále jen ŘV Fóra) byl dne 20. 11. 2002
schválen dokument „Výběr provozovatele nastavením předvolby čísel“.
Tento dokument definuje zejména základní pojmy a popis služby, procesy mezi jednotlivými provozovateli při jejím zřízení a testování a modely účtování, včetně zásad změnového řízení.
Dokument „Výběr provozovatele nastavením předvolby čísel“, je široké veřejnosti dostupný na internetové stránce ČTÚ
(www.ctu.cz) a internetové stránce APVTS (www.apvts.cz). Do jeho originální verze lze nahlédnout v sídle ČTÚ (Sokolovská
219, Praha 9 - odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb) nebo v sídle APVTS (Jeseniova 30, Praha 3).
Ing. Svatoslav Novák v. r.
předseda
Asociace provozovatelů veřejných
telekomunikačních sítí

Ing. David Stádník v. r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu
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195. Seznam osvědčení o registraci podle generální licence č. GL - 24/T/2000 vydané ke zřizování
a provozování veřejné telekomunikační sítě určené 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. 30580/2002-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

196 . 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. 30583/2002-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb

197. 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

165

18919/2002-610
NEW TELEKOM,
spol. s r.o.
Praha 10, Francouzská
299/98
IČ 26 69 04 71

16.11.2002

Celé území
ČR

B

166
ČESKÉ
RADIOKOMUNIKACE
a.s.
Praha 3,
U Nákladového nádraží
3144
IČ 60 19 36 71

NEW TELEKOM,
spol. s r.o.
Praha 10, Francouzská
299/98

12.5.2002

B

167

1.11.2002

Celé území
ČR

ČESKÉ
RADIOKOMUNIKACE
a.s.
Praha 3,
U Nákladového nádraží
3144
ČESKÉ
RADIOKOMUNIKACE a.s.
Praha 3,
U Nákladového nádraží 3144

20 let
24.10.2002
16.11.2002
17589/2002-610

ČESKÉ
RADIOKOMUNIKACE
a.s.
Praha 3,
U Nákladového nádraží
3144

20 let
1.11.2002

1.11.2002

26081/2002-610
Zephyr Communications,
spol. s r.o.
Praha 1, Na Poříčí 12
IČ 00 5720 55
(odnětí dvou licencí)

14.11.2002
D
Dosud nenabylo
právní moci

168

20554/2002-610
Metropolitní síť Olomouc
a.s.
Olomouc-Hodolany,
Březinova 1127/7
IČ 25 87 28 69

14.11.2002
A
Dosud nenabylo
právní moci

169

25739/2002-610
NEXTRA Czech Republic
s.r.o.
Praha 1, V Celnici 10
IČ 25 68 36 91
(změna č.4)

14.11.2002
D
Dosud nenabylo
právní moci

ČTÚ č.j. 30582/2002-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb
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198. Změna č. 1 telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím
veřejné pevné telekomunikační sítě č.j. 34 817/2001-610 ze dne 20. března 2002 společnosti
Vocalis Telecom s.r.o.
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 11. října 2002
Č. j.: 25 916/2002-610

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle § 102 odst. 1 a § 26
odst. 2 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), na základě žádosti ze dne 16. září 2002 toto rozhodnutí o

z m ě n ě č. 1
telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě
č.j. 34 817/2001-610 ze dne 20. března 2002
společnosti Vocalis Telecom s.r.o. se sídlem Praha 1, Jakubská 2, PSČ 110 00, IČ 26 14 69 59.
Tímto rozhodnutím se mění vydaná telekomunikační licence takto:
Část E bod 9 zní:
„9. Datum zahájení poskytování služby je do 18 měsíců ode dne nabytí právní moci této licence.“.
Ostatní ustanovení telekomunikační licence č.j. 34 817/2001-610 ze dne 20. března 2002.
ODŮVODNĚNÍ
Žádostí ze dne 16. září 2002 společnost Vocalis Telecom s.r.o. požádala o změnu vydané telekomunikační licence
č.j. 34 817/2001-610 ze dne 20. března 2002 v datu zahájení poskytování veřejné telefonní služby o jeden rok od data
uvedeného ve vydané licenci. Tuto skutečnost žadatel zdůvodnil nedostatečným počtem klientů v současné době a tudíž nedostatečnou zárukou návratnosti investic.
Na základě uvedené žádosti byla vydána tato změna č. 1 uvedené telekomunikační licence č.j. 34 817/2001-610 ze dne
20. března 2002, v datu zahájení poskytování veřejné telefonní služby žadatele.
Společnost Vocalis Telecom s.r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této změny 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 31. 10. 2002.

199. Změna č. 3 telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě č.j. 15 542/2001-610 ze dne 24. září 2001, ve znění změny č. 1
č.j. 35 281/2001-610 ze dne 14. února 2002 a změny č. 2 č.j. 14 836/2002-610 ze dne 31. května 2002
společnosti TransgasNet, a.s.
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 7. října 2002
Č. j.: 23 466/2002-610

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. a) vydává podle § 102 odst. 1 a
§ 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na
základě žádosti ze dne 6. září 2002 toto rozhodnutí o

z m ě n ě č. 3
telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě
č.j. 15 542/2001-610 ze dne 24. září 2001, ve znění změny č. 1 č.j. 35 281/2001-610 ze dne 14. února 2002 a změny č. 2
č.j. 14 836/2002-610 ze dne 31. května 2002
společnosti TransgasNet, a.s. se sídlem Praha 10-Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 31, IČO 26 15 24 36.
Tímto rozhodnutím se mění vydaná telekomunikační licence takto:

Částka 12
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Část E bod 9 zní:
„9. Datum zahájení poskytování služby je 1. dubna 2003.“.
Ostatní ustanovení telekomunikační licence č.j. 15 542/2001-610 ze dne 24. září 2001, ve znění změny č. 1 č.j. 35 281/2001610 ze dne 14. února 2002 a změny č. 2 č.j. 14 836/2002-610 ze dne 31. května 2002, zůstávají beze změny.
ODŮVODNĚNÍ
Žádostí ze dne 6. září 2002 společnost TransgasNet, a.s. požádala o změnu vydané telekomunikační licence č.j. 15 542/2001-610
ze dne 24. září 2001, ve znění změny č. 1 č.j. 35 281/2001-610 ze dne 14. února 2002 a změny č. 2 č.j. 14 836/2002-610 ze dne
31. května 2002, v datu zahájení poskytování veřejné telefonní služby na 1. dubna 2003. Tuto skutečnost společnost TransgasNet, a.s. zdůvodnila potřebou ověření technické způsobilosti rozhraní pro propojení a realizace propojení vyhovujícího vyhlášce č. 198/2000 Sb., podmínkám stanoveným v referenční nabídce propojení společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. a podmínkám stanoveným v dokumentu ČTÚ a APVTS „Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá
volání“. Jako další důvod uvedl žadatel pokles poptávky po některých službách a ceny vhodných technologií převyšující
schválený rozpočet žadatele.
Na základě uvedené žádosti byla vydána tato změna č. 3 uvedené telekomunikační licence č.j. 15 542/2001-610 ze dne
24. září 2001, ve znění změny č. 1 č.j. 35 281/2001-610 ze dne 14. února 2002 a změny č. 2 č.j. 14 836/2002-610 ze dne
31. května 2002, v datu zahájení poskytování veřejné telefonní služby společnosti TransgasNet, a.s.
Společnost TransgasNet, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této změny 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 26. 10. 2002.

200. Telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné
telekomunikační sítě společnosti NEW TELEKOM, spol. s r.o.
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 24. října 2002
Č.j.: 18 919/2002-610

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. b) 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. 2002, doplněné dne 4. 7. 2002, 27. 9. 2002 a 11. 10. 2002,
toto rozhodnutí o udělení

TELEKOMUNIKAČNÍ LICENCE
k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě
společnosti: NEW TELEKOM, spol. s r.o.
se sídlem:
Praha 10, Francouzská 299/98, PSČ 101 00
IČ:
26 69 04 71
(dále jen „držitel telekomunikační licence“)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
A. DRUH A ROZSAH VEŘEJNÉ TELEFONNÍ SLUŽBY
1. Držitel telekomunikační licence je oprávněn poskytovat veřejnou telefonní službu v rámci všech telefonních obvodů
na území České republiky, národní a mezinárodní veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě včetně zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými
oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb (dále jen „služba“).
B. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ SLUŽBY
2. Držitel telekomunikační licence je oprávněn poskytovat službu na celém území České republiky a uzavírat dohody se
zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států.
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C. ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SLUŽBY
3. Držitel telekomunikační licence je povinen vést seznam požadavků na zřízení telefonních účastnických stanic a jejich
připojení k veřejné telekomunikační síti. V seznamu musí být odlišeny požadavky na nové telefonní účastnické stanice
a nová připojení k telefonní síti od požadavků na změny nebo přeložení telefonní účastnické stanice nebo koncového
bodu telefonní sítě. Seznam musí být dále členěn v časové posloupnosti a podle telekomunikačních obvodů a jejich
částí, v nichž držitel telekomunikační licence poskytuje telefonní službu. Držitel telekomunikační licence je povinen
umožnit Úřadu kontrolu těchto seznamů.
D. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
4. Držitel telekomunikační licence je povinen:
a) řídit se při poskytování služby příslušnými právními předpisy, vydanými generálními licencemi, cenovými rozhodnutími Úřadu, opatřeními a předběžnými opatření Úřadu, číslovacími a síťovými plány, plánem přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a plánem využití kmitočtového spektra, normami ČSN, a to i těmi, které
byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání telekomunikační licence,
b) vykonávat službu v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI.
5. Držitel telekomunikační licence, jako poskytovatel mezinárodních telekomunikačních služeb podle bodu 1, má právo,
v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie, na přiznání statutu „Uznaný provozovatel“
(Recognized Operating Agency).
6. Držitel telekomunikační licence je povinen vytvořit systém sledování, evidence a kontroly ukazatelů kvality poskytování služby podle vyhlášky č. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb
poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence (dále „vyhlášky“). Za tím účelem:
a) předložit do 60 dnů ode dne účinnosti telekomunikační licence ke schválení Úřadu návrh metodiky systému evidence a kontroly ukazatelů kvality,
b) do 90 dnů od schválení metodiky vyhodnocovat v plném rozsahu zjištěné ukazatele kvality služby,
c) předkládat Úřadu k 31. březnu každého roku vyhodnocení zjištěných hodnot ukazatelů kvality služeb za uplynulý
kalendářní rok podle metodiky schválené Úřadem,
d) zajistit dodržování parametrů kvality služby stanovených vyhláškou.
7. Při zajišťování bezpečnosti státu v souvislosti s poskytováním služby na území, pro něž byl vyhlášen krizový stav, je
držitel telekomunikační licence povinen:
a) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských 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) poskytovat službu tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby
pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů a záchranných
sborů a právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu.
8. Držitel telekomunikační licence je povinen zajišťovat přenos tísňového volání podle opatření Úřadu, zveřejněného
v Telekomunikačním věstníku.
E. DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
9. Datum zahájení poskytování služby podle této licence je den nabytí právní moci této licence.
F. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAČNÍ LICENCE
10. Telekomunikační licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.
ODŮVODNĚNÍ
Společnost NEW TELEKOM, spol. s r.o. požádala dne 26. 6. 2002 o udělení telekomunikační licence k poskytování
veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě. Svoji žádost společnost doplnila dne 4. 7. 2002, 27. 9. 2002
a 11. 10. 2002. Společnost NEW TELEKOM, spol. 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
telekomunikační činnosti, dokladem o technickém, organizačním a personálním zabezpečení požadované činnosti a všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejné telefonní služby.
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 2. 8. 2002.
Společnost NEW TELEKOM, spol. 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 telekomunikační-ho úřadu do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Českého telekomu-
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nikačního 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 16. 11. 2002.

201. Telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné
telekomunikační sítě společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 1. listopadu 2002
Č.j.: 17 589/2002-610

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. b) 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 6. 6. 2002, doplněné dne 19. 6. 2002, 21. 6. 2002 a 18. 10. 2002,
toto rozhodnutí o udělení

TELEKOMUNIKAČNÍ LICENCE
k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě
společnosti: ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.
se sídlem:
Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00
IČ:
60 19 36 71
(dále jen „držitel telekomunikační licence“)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
A. DRUH A ROZSAH VEŘEJNÉ TELEFONNÍ SLUŽBY
1. Držitel telekomunikační licence je oprávněn poskytovat veřejnou telefonní službu v rámci všech telefonních obvodů
na území České republiky, národní a mezinárodní veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě včetně zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými
oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb (dále jen „služba“).
B. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ SLUŽBY
2. Držitel telekomunikační licence je oprávněn poskytovat službu na celém území České republiky a uzavírat dohody se
zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států.
C. ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SLUŽBY
3. Držitel telekomunikační licence je povinen vést seznam požadavků na zřízení telefonních účastnických stanic a jejich
připojení k veřejné telekomunikační síti. V seznamu musí být odlišeny požadavky na nové telefonní účastnické stanice
a nová připojení k telefonní síti od požadavků na změny nebo přeložení telefonní účastnické stanice nebo koncového
bodu telefonní sítě. Seznam musí být dále členěn v časové posloupnosti a podle telekomunikačních obvodů a jejich
částí, v nichž držitel telekomunikační licence poskytuje telefonní službu. Držitel telekomunikační licence je povinen
umožnit Úřadu kontrolu těchto seznamů.
D. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
4. Držitel telekomunikační licence je povinen:
a) řídit se při poskytování služby příslušnými právními předpisy, vydanými generálními licencemi, cenovými rozhodnutími Úřadu, opatřeními a předběžnými opatření Úřadu, číslovacími a síťovými plány, plánem přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a plánem využití kmitočtového spektra, normami ČSN, a to i těmi, které
byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání telekomunikační licence,
b) vykonávat službu v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI.
5. Držitel telekomunikační licence, jako poskytovatel mezinárodních telekomunikačních služeb podle bodu 1, má právo,
v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie, na přiznání statutu „Uznaný provozovatel“
(Recognized Operating Agency).
6. Držitel telekomunikační licence je povinen vytvořit systém sledování, evidence a kontroly ukazatelů kvality poskytování služby podle vyhlášky č. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb
poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence (dále „vyhlášky“). Za tím účelem:
a) předložit do 60 dnů ode dne účinnosti telekomunikační licence ke schválení Úřadu návrh metodiky systému evidence a kontroly ukazatelů kvality,
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b) do 90 dnů od schválení metodiky vyhodnocovat v plném rozsahu zjištěné ukazatele kvality služby,
c) předkládat Úřadu k 31. březnu každého roku vyhodnocení zjištěných hodnot ukazatelů kvality služeb za uplynulý
kalendářní rok podle metodiky schválené Úřadem,
d) zajistit dodržování parametrů kvality služby stanovených vyhláškou.
7. Při zajišťování bezpečnosti státu v souvislosti s poskytováním služby na území, pro něž byl vyhlášen krizový stav, je
držitel telekomunikační licence povinen:
a) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských 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) poskytovat službu tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby
pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů a záchranných
sborů a právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu.
8. Držitel telekomunikační licence je povinen zajišťovat přenos tísňového volání podle opatření Úřadu, zveřejněného
v Telekomunikačním věstníku.
E. DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
9. Datum zahájení poskytování služby podle této licence je den nabytí právní moci této licence.
F. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAČNÍ LICENCE
10. Telekomunikační licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.
ODŮVODNĚNÍ
Společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. požádala dne 6. 6. 2002 o udělení telekomunikační licence k poskytování
veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě. Svoji žádost společnost doplnila dne 19. 6. 2002,
21. 6. 2002 a 18. 10. 2002. Společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. doložila uvedenou žádost výpisem z obchodního
rejstříku, výpisem z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanční a odbornou způsobilost k požadované telekomunikační činnosti, dokladem o technickém, organizačním a personálním zabezpečení požadované
činnosti a všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejné telefonní služby.
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 8. 8. 2002.
Společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. 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 1. 11. 2002.
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