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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. NORMATIVNÍ ÈÁST
40. Cenové rozhodnutí è. 01/PROP/2002
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha dne 5. bøezna 2002
È.j. 9714/2002-611

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøísluný orgán státní správy podle § 95 bod 7., k provedení § 78 odst. 2 a odst. 5 zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve znìní zákona è. 274/2001 Sb., podle § 2b odst. 2 zákona
è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìjích pøedpisù a v souladu s § 12 odst. 1
zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìjích pøedpisù vydává

cenové rozhodnutí
è. 01/PROP/2002,
kterým se stanoví zpùsob výpoètu cen za propojení veøejných telekomunikaèních sítí 1) pro slubu koncového volání do veøejných pevných telekomunikaèních sítí.
Èást I
(1) Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí (dále jen pevné VTS) a
na propojení veøejných mobilních telekomunikaèních sítí (dále jen mobilní VTS) s pevnými VTS.
(2) Pro úèely tohoto rozhodnutí se rozumí
a) propojením2) fyzické a logické spojení veøejných telekomunikaèních sítí, které umoòuje poskytovat slubu koncového volání,
b) cenou za propojení cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel pevné VTS nebo mobilní VTS provozovateli
pevné VTS, za pøenos volání ke koncovému bodu propojené pevné VTS, ke kterému jsou pøipojena koncová zaøízení telefonních úèastníkù (dále jen cena za propojení).
Èást II
Zpùsoby výpoètu cen za propojení
Èlánek 1
Zpùsob výpoètu cen za propojení è. 1
(1) Pro výpoèet cen za propojení se pouije model LRAIC (Long run average incremental cost) 3), který je zaloen na
principu dlouhodobých prùmìrných pøírùstkových nákladù4). Tento model je dostupný v elektronické podobì na
oficiálních webových stránkách ÈTÚ (www.ctu.cz).
(2) Seznam promìnných vstupujících do modelu LRAIC je uveden v Pøíloze è. 1 tohoto cenového rozhodnutí.
(3) Vstupními údaji, v èlenìní dle Pøílohy è. 1, ze kterých se poèítají ceny za propojení dle modelu LRAIC, jsou údaje za
poslední uzavøené úèetní období (roèní nebo pololetní). Nejsou-li tyto údaje známé, pouije provozovatel VTS poslední známou skuteènost.
Èlánek 2
Zpùsob výpoètu cen za propojení è. 2
(1) Pro výpoèet cen za propojení pouije provozovatel pevné VTS nebo poskytovatel veøejné telekomunikaèní sluby
(dále jen provozovatel nebo poskytovatel) údaje uvedené v pøísluných tabulkách, které jsou Pøílohami è. 2/1 a
2/5 tohoto cenového rozhodnutí a kde:
a) provozní náklady na propojení musí být vyèlenìny z celkových provozních nákladù odsouhlasených s úèetním
výkazem Výsledovka Úè POD 2-01, strana 1., ze kterých jsou pro cenové úèely vylouèeny ekonomicky neoprávnìné náklady. Minimální rozsah ekonomicky neoprávnìných nákladù je stanoven v Pøíloze è. 3 tohoto cenového
rozhodnutí,
b) reijní náklady lze zapoèítat do cen za propojení maximálnì ve výi 10 % z celkových provozních nákladù na
propojení,

1)
2)
3)
4)

§ 37 odst. 2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù.
§ 2 odst. 16 zákona è. 151/2000 Sb.
Výsledný model LRIC týmu, verze 01, model APVTS a ÈTÚ, ze dne 28. 11. 2001.
Opatøení ÈTÚ è. OÚ-6/S/2000, kterým se stanoví metodika oddìlené evidence nákladù, treb a výnosù vèetnì vloeného kapitálu, ze dne 1. 11. 2000.
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c) vloený kapitál je souètem prùmìrných hodnot5) vlastního jmìní, dlouhodobých závazkù a dlouhodobých pùjèek
vynaloený na propojení za dané období,
d) váené minuty propojení jsou souètem vekerého provozu vyjádøeného v minutách, který byl uskuteènìn v období,
za které jsou vykazovány náklady, pøes dané prvky sítì,
e) jednotkové provozní náklady na propojení, bez reijních nákladù, se vypoèítají jako podíl provozních nákladù
podle písm. a) a váených minut podle písm. d),
f) jednotkové provozní náklady vèetnì reijních nákladù na propojení se vypoèítají jako podíl provozních nákladù
s reijními náklady [souèet hodnot podle písm. a) a podle písm. b)] a váených minut podle písm. d),
g) jednotkový pøimìøený zisk na propojení ve výi 12% z vloeného kapitálu se vypoèítá jako podíl vloeného kapitálu
podle písm. c) a váených minut podle písm. d), který se vynásobí koeficientem 0,12.
(2) Hodnoty stanovené podle odst. 1 písm. a) a g) uvede provozovatel nebo poskytovatel v èlenìní podle Pøílohy è. 2/1
Náklady èinností veøejné telekomunikaèní sítì.
(3) Èetnost vyuití jednotkového pouitého prvku VTS pro urèitý typ volání uvede provozovatel nebo poskytovatel v èlenìní
Pøílohy è. 2/2 Èetnost vyuití jednotkového pouitého prvku VTS (smìrovací tabulka).
(4) Prùmìrnou délku hovoru a rozloení hovorù ukonèených v síti provozovatele pevné VTS (silný a slabý provoz) uvede
provozovatel nebo poskytovatel v èlenìní podle Pøílohy è. 2/3 Statistika volání.
(5) Výpoèet celkových prùmìrných cen za propojení uvede provozovatel nebo poskytovatel v èlenìní podle Pøíloh è. 2/4a
a 2/4b.
(6) Výpoèet celkových prùmìrných cen za propojení v silném a slabém provozu uvede provozovatel nebo poskytovatel
v Pøíloze è. 2/5. Výsledné hodnoty cen za propojení zaokrouhlí provozovatel nebo poskytovatel na dvì desetinná místa.
(7) Do výpoètu cen za propojení nelze zahrnout nepokryté náklady na pøístupovou sí.
(8) Výpoèet cen za propojení obsahuje náklady na sestavení volání.
(9) Do výpoètu cen za propojení se nezahrnují náklady na pronájem propojovacích telekomunikaèních okruhù.
(10)Vykázané údaje, ze kterých se poèítají ceny za propojení, jsou údaje za poslední uzavøené úèetní období. V pøípadì, e
provozovatel VTS nezøizoval a neprovozoval VTS v tomto období, vychází pøi výpoètu cen za propojení do pevné
VTS z odhadu údajù následujícího úèetního období. Provozovatelé, kteøí budou zøizovat a provozovat VTS a v roce
2002, budou pøi výpoètu cen za propojení vycházet z odhadu údajù na rok 2002, které uvedli v obchodním plánu, na
jeho základì jim byla vydána telekomunikaèní licence.
Èást III
Urèené podmínky
(1) Zpùsob výpoètu ceny za propojení è. 2, který je uveden v èásti II, èlánku 2, se pouije v pøípadì, pokud nebudou
k dispozici poadované vstupní údaje pro naplnìní modelu LRAIC, v èlenìní dle Pøílohy è. 1.
(2) Povinnost pøedloit ÈTÚ vstupní údaje, v èlenìní podle Pøílohy è. 1, a to nejpozdìji do 15. 5. 2002, mají provozovatelé pevné VTS, kteøí jsou oznaèeni Opatøením ÈTÚ6) za provozovatele s výrazným podílem na trhu. Pokud provozovatelé nesplní svoji povinnost, nebo ji splní jen èásteènì, stanoví chybìjící údaje ÈTÚ s vyuitím pøedkládaných
statistických údajù a expertních odhadù. Ostatní provozovatelé pevných VTS pøedloí vstupní údaje, v èlenìní podle
Pøílohy 1, pouze v pøípadì, pokud si je ÈTÚ vyádá.
(3) Souèasnì s podklady pro výpoèet ceny za propojení je nutné, aby provozovatel nebo poskytovatel pøedloil ÈTÚ vechny
návaznosti a propoèty vedoucí k výpoètu jednotlivých poloek pøedkládaných údajù, pokud si je ÈTÚ vyádá7).
(4) Pro ovìøení zpùsobu výpoètu reijních nákladù v cenách za propojení u zpùsobu výpoètu stanoveného v èásti II,
èlánku 2, je provozovatel nebo poskytovatel povinen pøedloit celkové reijní náklady, specifikaci jejich druhových
poloek, skuteèné hodnoty jednotlivých poloek a zpùsob jejich alokace.
(5) Pøi uplatòování cen za propojení platí zásada reciprocity pouze pro propojení mezi pevnými VTS.
(6) Cenu za sestavení volání nelze uplatnit.
(7) Cena za nepokrytou ztrátu z pouívání pøístupové sítì bude stanovena samostatným cenovým rozhodnutím ÈTÚ, a to
pouze v pøípadì, pokud se prokáe oprávnìnost tìchto nákladù. Do doby vydání samostatného cenového rozhodnutí
nelze cenu za nepokrytou ztrátu z pouívání pøístupové sítì uplatòovat.
Èást IV
Èlánek 1
Pøechodná ustanovení
(1) Cenové rozhodnutí è. 02/PROP/2001, vyhláené v Telekomunikaèním vìstníku, èástce 2, ze dne 26. 2. 2001, kterým se
stanoví maximální ceny za propojení, zùstává v platnosti do doby, ne bude zrueno nebo nahrazeno jiným cenovým
rozhodnutím.
5)
6)
7)

Prùmìrná hodnota vloeného kapitálu za dané období bude vypoètena jako prùmìr stavù vloeného kapitálu k 1.1., 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. za
poslední uzavøené úèetní období.
Opatøení ÈTÚ è. OÚ-1/S/2001, kterým se stanoví provozovatelé telekomunikaèních èinností s výrazným podílem na trhu, ze dne 2. 10. 2001.
§ 12 odst. 1 zákona è. 526/1990 Sb.
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(2) Cenová rozhodnutí è. 04/PROP/2001 a 08/PROP/2001, která jsou zaloena na cenových rozhodnutích uvedených
v èásti IV, èlánku 2, zùstávají v platnosti do doby, ne budou zruena nebo nahrazena jiným cenovým rozhodnutím.
(3) V pøípadì sporu o uplatnìní maximálních cen za propojení stanovených ÈTÚ v cenových rozhodnutích se tyto ceny
povaují za ceny pevné8).
Èlánek 2
Závìreèná ustanovení
Zruuje se:
1. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 01/PROP/2000, vyhláené v Telekomunikaèním vìstníku, èástce 1, ze dne 29. 1. 2000.
2. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 03/PROP/2001, vyhláené v Telekomunikaèním vìstníku, èástce 3, ze dne 26. 3. 2001.
Èást V
Zmìna cenového rozhodnutí ÈTÚ è. 10/PROP/2001
Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 10/PROP/2001 se mìní takto:
Zruují se èlánky 1 a 3.

Èást VI
Úèinnost

Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem 5. 3. 2002.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu
8)

§ 5 odst. 3 zákona è. 526/1990 Sb.

41. Èasové zpøesnìní a technické podmínky pøechodu na uzavøené èíslování, kterým se stanovuje
a zpøesòuje pøechod na uzavøené èíslování v noci z 21. 9. 2002 na 22. 9. 2002
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 4. bøezna 2002
È.j. 5058/II/2002-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy podle § 95 bodu 6 písm. a) a písm. b)
zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve znìní zákona è. 274/2001 Sb. a podle èl. 10 odst. 2
Èíslovacího plánu veøejných telefonních sítí, který byl vydán v èástce 9/2000 Telekomunikaèního vìstníku, vyhlauje

èasové zpøesnìní a technické podmínky pøechodu na uzavøené èíslování,
kterým se stanovuje a zpøesòuje pøechod na uzavøené èíslování v noci z 21. 9. 2002 na 22. 9. 2002 a stanovují související
podmínky k jeho provedení.
Èl. 1
Úvodní ustanovení
Èíslovací plán veøejných telefonních sítí (dále jen Èíslovací plán) stanovuje v èl. 10, e Úøad vyhlásí èasové zpøesnìní
pøechodu na uzavøené èíslování. Rozsah pøeèíslování vyaduje maximální pøípravu, jednoznaènost provedení a pøíslunou
harmonizaci postupu vech subjektù, které se pøeèíslování úèastní. Úøad proto tímto vyhláením stanovuje základní èasové
zpøesnìní pøechodu na uzavøené èíslování a související podmínky k jeho provedení.
Èl. 2
Èasové zpøesnìní a technické podmínky pøeèíslování
1) Pøestupný znak 0 a národní smìrová èísla podle pøílohy A1 Èíslovacího plánu musí zaniknout ve veøejných pevných
i mobilních telefonních sítích dne 22. 9. 2002 v dobì od 00 hod. 00 min. do 02 hod. 59 min. støedoevropského
letního èasu (dále jen SELÈ).
2) Od 00 hod. 00 min. do 02 hod. 59 min. dne 22. 9. 2002 SELÈ musí být veøejné telefonní sítì (viz Èl. 2 bod 1.
Èíslovacího plánu) provozovateli pøevedeny na uzavøený systém èíslování podle Èíslovacího plánu.
3) Od 03 hod. 00 min. dne 22. 9. 2002 SELÈ musí být vekeré adresování ve veøejných telefonních sítích uskuteèòováno podle uzavøeného èíslovacího systému stanoveného Èíslovacím plánem. Ve veøejných telefonních sítích musí
být aktivována národní (významová) èísla, vèetnì hodnot TC, DN a SAC podle pøílohy A, resp. C, Èíslovacího
plánu a zavedena jednotná délka národního (významového) èísla 9 míst. Jiná pøípustná délka èísel je stanovena
Èíslovacím plánem.
4) Tísòová volání volitelná zkrácenými èísly:
112 - jednotné evropské èíslo tísòového volání - Hasièský záchranný sbor Èeské republiky (integrovaný záchranný systém),
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150 - Hasièský záchranný sbor Èeské republiky,
155 - Zdravotnická záchranná sluba,
158 - Policie Èeské republiky
musí být od 00 hod. 00 min. do 02 hod. 59 min. dne 22. 9. 2002 SELÈ, zajiována prostøednictvím veøejných
mobilních telefonních sítí GSM podle èasového harmonogramu dohody uzavøené mezi spoleèností ÈESKÝ TELECOM, a.s., a provozovateli mobilních telefonních sítí. Tísòová volání ve veøejných pevných telefonních sítích nebudou v této dobì garantována. Doba zaèátku pøepojování ve veøejných pevných telefonních sítích je podmínìna pøipraveností provozovatelù veøejných mobilních telefonních sítí k pøevzetí tísòových volání.
Tísòová volání na linku 156 - Obecní (mìstská) policie nebudou v této dobì garantována.
Provozovatelé veøejných mobilních telefonních sítí zajistí bezproblémové obslouení tísòových volání, a to i z hlediska provozního zatíení prùmìrné denní hlavní provozní hodiny (prosincový prùmìr roku 2001) bez pøeruení.
Pokud budou úèastníky od 03 hod. 00 min. dne 22. 9. 2002 SELÈ volena èísla zaèínající 0, napø. v mobilních sítích
nebo v mezimìstském provozu a pøi volání pøídavných slueb a pøísluných pøechodù do jiných telekomunikaèních
sítí, musí být zajitìno jejich pøesmìrování na bezplatnou hlásku s informací o pøeèíslování, pøípadnì musí být podána
jiná ne hlasová informace o pøeèíslování sítì.
Pokud budou úèastníky od 03 hod. 00 min. dne 22. 9. 2002 SELÈ volena úèastnická èísla bez 0 a NDC [stará
volba úèastnického èísla kratího ne 9 èíslic (vyjma èísel jiné pøípustné délky)], musí spojovací systémy takovouto
volbu povaovat za nedokonèenou a úèastník musí obdret informaci o neúplné volbì.
Smìrování èísel doplòkových slueb typu 1 X... (netýká se smìru 10XX, resp. 10XXX) musí být zajiováno ve tvaru
NRN (Network Routing Number - síové smìrovací èíslo) + èíslo sluby podle pøílohy B Èíslovacího plánu. Tabulku
s pøísluným NRN zveøejní Úøad samostatnì. Kompletní pøevedení na øeení se síovým smìrovacím èíslem (NRN)
musí být provedeno v dobì od 1. 5. 2002 do 30. 6. 2002.
Smìrování vyuívající èíslo uzlového telefonního obvodu (dále jen UTO) pro negeografická èísla zaèínající 1
musí být do uvedené doby pøevedena na NRN.
Do zaèátku uvedeného období musí být vechna spojení na sluby pøijímající tísòová volání centralizována do atrakèního obvodu pøísluné øídící ústøedny HOST.
O ukonèení pøepojení veøejných pevných telefonních sítí musí jejich provozovatelé informovat provozovatele veøejných mobilních telefonních sítí bezodkladnì.
Èl. 3
Pøechodná a závìreèná ustanovení

1) S ohledem na odladìní programù, zajitìní stability dat a sterility èísel nebudou Úøadem poèínaje dnem 1. 4. 2002 do
pøechodu na uzavøené èíslování pøidìlována úèastnická èísla pro UTO.
2) Provozovatelé veøejných telefonních sítí, kteøí mají na svoji sí pøipojeny neveøejné telekomunikaèní sítì (vèetnì virtuálních privátních sítí a uzavøených uivatelských skupin) nebo zprostøedkovávají poskytování veøejných telekomunikaèních slueb, pøípadnì zajiují pøístup k jiným sítím (napø. Internet), musí o postupu a podmínkách souvisejících s pøeèíslováním neprodlenì informovat pøipojené provozovatele neveøejných sítí a poskytovatele telekomunikaèních slueb.
3) Èasové zpøesnìní a technické podmínky pøechodu na uzavøené èíslování nabývají úèinnosti dnem vyhláení v Telekomunikaèním vìstníku.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST
42. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování
*)

Poø.
èís.

A = zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
B = poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
C = poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì
D = zmìna licence
Obchodní jméno
Adresa sídla
IÈO

117

Eurotel Praha, spol. s r.o.
Praha 9, Sokolovská 855/225
IÈO 15 26 83 06

Telekomunikaèní
èinnost
*)

A

Datum zahájení
provozování sítì
Datum zahájení
poskytování
slueb
7.2.2002
1.1.2002

Územní
rozsah

Celé území
ÈR

Vlastník veøejné
telekomunikaèní sítì
Provozovatel veøejné
telekomunikaèní sítì
Eurotel Praha, spol. s r.o.
Praha 9, Sokolovská 855/225

Poskytovatel
slueb

Eurotel Praha, spol. s r.o.
Praha 9, Sokolovská 855/225

Èíslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí
právní moci
5223/2002-610
7.2.2002

Platnost
licence

9 let

Eurotel Praha, spol. s r.o.
Praha 9, Sokolovská 855/225
7.2.2002
Dritel této telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou mobilní telekomunikaèní sí v pásmu 450 MHz, jejím prostøednictvím budou poskytovány
mobilní telekomunikaèní sluby na celém území Èeské republiky.
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Obchodní jméno
Adresa sídla
IÈO

Telekomunikaèní vìstník
Telekomunikaèní
èinnost
*)

Datum zahájení Vlastník veøejné
provozování sítì
Územní
Datum zahájení
rozsah
poskytování
slueb

Èíslo jednací
telekomunikaèní sítì
Provozovatel veøejné
telekomunikaèní sítì

Èástka 3
Poskytovatel
slueb

Datum vydání
licence
Datum nabytí
právní moci

Platnost
licence

118

Eurotel Praha, spol. s r.o.
5224/2002-610
Eurotel Praha, spol. s r.o.
7.2.2002
Celé území
Praha 9, Sokolovská 855/225 Eurotel Praha, spol. s r.o.
14 let
Praha 9, Sokolovská 855/225
A
1.1.2002
ÈR
Eurotel Praha, spol. s r.o.
Praha 9, Sokolovská
7.2.2002
IÈO 15 26 83 06
Praha 9, Sokolovská 855/225
7.2.2002
Dritel této telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou mobilní telekomunikaèní sí ve standardu GSM, jejím prostøednictvím budou poskytovány
mobilní telekomunikaèní sluby na celém území Èeské republiky.
119

120

TELTO, spol. s r.o.
Prachatice, ernovická 266
IÈO 41 87 80 94

CZECH ON LINE, a.s.
Praha 1, Rybná 14
IÈO 63 08 01 50
(zmìna è.1)

A

28.2.2002

Jihoèeský
kraj

TELTO, spol. s r.o.
Prachatice, ernovická 266
TELTO, spol. s r.o.
Prachatice, ernovická 266

21631/2001-610
7.2.2002

20 let

28.2.2002
33643/2001-610
7.2.2002

D

5.3.2002

Toto rozhodnutí o zmìnì è.1 k licenci è.j. 503804/2000-610 spoleènosti CZECH ON LINE, a.s. vydává Úøad na základì výsledkù výbìrového øízení na udìlení telekomunikaèních licencí ke zøizování a provozování veøejných telekomunikaèních sítí typu P-MP ve vyhrazeném kmitoètovém úseku pásma 3,5 GHz v Èeské republice, s povinností
poskytovat jejich prostøednictvím veøejnou telefonní slubu.
121

7774/2002-610
STAR 21 Networks, a.s.
Brno, Technická 15,
11.2.2002
okres Brno - mìsto
D
(zmìna è.3)
1.3.2002
Tato zmìna è.3 k licenci è.j. 503624/2000-610 ve znìní zmìny è.1 è.j.14780/2001-610 a zmìny è.2 è.j. 37380/2001-610 zmìnila adresu sídla spoleènosti na 616 69 Brno,
Technická 15, okres Brno - mìsto. Zmìna, doloená výpisem z obchodního rejstøíku, è. výpisu 73108/2001, byla provedena na ádost dritele licence. Ostatní ustanovení licence
è.j. 503624/2000-610 zùstávají beze zmìny.
122

TransgasNet, a.s.
Praha 10-Stranice,
Limuzská 12/3135
(zmìna è.1)

35281/2001-610
14.2.2002

D

6.3.2002

Tato zmìna è. 1 k licenci è.j. 15542/2001-610 zmìnila datum zahájení poskytování sluby. Zmìna byla provedena na ádost dritele licence. Ostatní ustanovení licence è.j.
15542/2001-610 zùstávají beze zmìny.

ÈTÚ è.j. 9646/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

43. Zmìna è. 1 telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
è.j. 7 731/2001-610 ze dne 25. èervence 2001 spoleènosti FirstMark Carrier Services Èeská
Republika, s.r.o.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 22. ledna 2002
È. j.: 33 613/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøísluný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle § 102 odst. 1 a § 26
odst. 2 písm. c) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, na základì ádosti ze dne 20. 11. 2001
toto rozhodnutí o

zmìnì è. 1

telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì è.j. 7 731/2001-610 ze dne 25. èervence 2001
spoleènosti FirstMark Carrier Services Èeská Republika, s.r.o. se sídlem Praha 1, Platnéøská 4, IÈO 26 20 16 91.
Tímto rozhodnutím se mìní vydaná telekomunikaèní licence takto:
Èást D bod 8 zní:
8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì je do 1. kvìtna 2002..
Ostatní ustanovení telekomunikaèní licence è.j. 7 731/2001-610 ze dne 25. 7. 2001 zùstávají beze zmìny.
ODÙVODNÌNÍ
ádostí ze dne 20. 11. 2001 spoleènost FirstMark Carrier Services Èeská Republika, s.r.o., poádala o zmìnu vydané
telekomunikaèní licence è.j. 7 731/2001-610 v datu zahájení provozování telekomunikaèní sítì do 1. kvìtna 2002. Tuto skuteènost spoleènost FirstMark Carrier Services Èeská Republika, s.r.o., zdùvodnila opodìným dodáním potøebného telekomu-
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nikaèního zaøízení. Na základì ádosti byla provedena zmìna è. 1 uvedené telekomunikaèní licence è.j. 7 731/2001-610 ze dne
25. 7. 2001 v datu zahájení provozování telekomunikaèní sítì spoleènosti FirstMark Carrier Services Èeská Republika, s.r.o.
Spoleènost FirstMark Carrier Services Èeská Republika, s.r.o., splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této zmìny
telekomunikaèní licence a ádosti uvedené spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.
POUÈENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèení. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního úøadu,
odboru regulace telekomunikaèních sítí a slueb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
Øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slueb:
z p. Ing. Marek Ebert v.r.
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 2. 2002.

44. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné
telekomunikaèní sítì spoleènosti Option One s.r.o.
Èeský telekomunikaèni úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 28. ledna 2002
È.j.: 27 706/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle
§ 102 odst. 1, § 14 odst. 1 písm. b) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù (dále jen
zákon), na základì ádosti ze dne 22. 8. 2001, doplnìné dne 10. 10. 2001, 8. 11. 2001 a 9. 11. 2001, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: Option One s.r.o.
se sídlem:
Praha 7, Holeovice, Dìlnická 12/213, PSÈ 170 00
IÈO:
26 41 92 03
(dále jen dritel telekomunikaèní licence)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
A. DRUH A ROZSAH VEØEJNÉ TELEFONNÍ SLUBY
1. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat veøejnou telefonní slubu v rámci vech telefonních obvodù
na území Èeské republiky, národní a mezinárodní veøejnou telefonní slubu prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì vèetnì zprostøedkování pøístupu k veøejným telekomunikaèním slubám, které jsou poskytované jinými
oprávnìnými poskytovateli telekomunikaèních slueb (dále jen sluba).
B. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ SLUBY
2. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat slubu na celém území Èeské republiky a uzavírat dohody se
zahranièními subjekty za úèelem poskytování mezinárodních telekomunikaèních slueb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky do jiných státù.
C. ZAJITÌNÍ DOSTUPNOSTI SLUBY
3. Dritel telekomunikaèní licence je povinen vést seznam poadavkù na zøízení telefonních úèastnických stanic a jejich
pøipojení k veøejné telekomunikaèní síti. V seznamu musí být odlieny poadavky na nové telefonní úèastnické stanice
a nová pøipojení k telefonní síti od poadavkù na zmìny nebo pøeloení telefonní úèastnické stanice nebo koncového
bodu telefonní sítì. Seznam musí být dále èlenìn v èasové posloupnosti a podle telekomunikaèních obvodù a jejich
èástí, v nich dritel telekomunikaèní licence poskytuje telefonní slubu. Dritel telekomunikaèní licence je povinen
umonit Úøadu kontrolu tìchto seznamù.
D. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
4. Dritel telekomunikaèní licence je povinen:
a) øídit se pøi poskytování sluby pøíslunými právními pøedpisy, platnými jednotnými pravidly a opatøeními vydanými
Úøadem, èíslovacími a síovými plány a normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání telekomunikaèní licence,
b) vykonávat slubu v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením ITU a normám ETSI.
5. Dritel telekomunikaèní licence, jako poskytovatel mezinárodních telekomunikaèních slueb podle bodu 1, má právo,
v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu Uznaný provozovatel
(Recognized Operating Agency).
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6. Dritel telekomunikaèní licence je povinen vytvoøit systém sledování, evidence a kontroly ukazatelù kvality poskytování sluby podle vyhláky è. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality slueb
poskytovaných v rámci univerzální sluby driteli telekomunikaèní licence (dále vyhláky). Za tím úèelem:
a) pøedloit do 60 dnù ode dne úèinnosti telekomunikaèní licence ke schválení Úøadu návrh metodiky systému evidence a kontroly ukazatelù kvality,
b) do 90 dnù od schválení metodiky vyhodnocovat v plném rozsahu zjitìné ukazatele kvality sluby,
c) pøedkládat Úøadu k 31. bøeznu kadého roku vyhodnocení zjitìných hodnot ukazatelù kvality slueb za uplynulý
kalendáøní rok podle metodiky schválené Úøadem,
d) zajistit dodrování parametrù kvality sluby stanovených vyhlákou.
7. Pøi zajiování bezpeènosti státu v souvislosti s poskytováním sluby na území, pro nì byl vyhláen krizový stav, je
dritel telekomunikaèní licence povinen:
a) plnit úkoly vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospodáøských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øeení poskytovat na vyádání Úøadu informace o pøijímaných
opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) poskytovat pøednostnì slubu pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpeènostních sborù a záchranných sborù a právnických a fyzických osob, urèených zvlátním pøedpisem, plnících úkoly
v oblasti obrany a bezpeènosti státu.
8. Dritel telekomunikaèní licence je povinen zajiovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu è. OÚ - 3/S /2000,
zveøejnìného v Telekomunikaèním vìstníku èástce 9, roèník 2000.
E. DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUBY
9. Datum zahájení poskytování sluby je do 6 mìsícù ode dne nabytí právní moci této licence.
F. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
10. Telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.
ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost Option One s.r.o. poádala dne 22. 8. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní
sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì. Svoji ádost doplnila dne 10. 10. 2001, 8. 11. 2001 a 9. 11. 2001.
Spoleènost Option One s.r.o. doloila uvedenou ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù
èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní a odbornou zpùsobilost k poadované telekomunikaèní èinnosti,
dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení poadované èinnosti a veobecnými podmínkami pro poskytování veøejné telefonní sluby.
Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve výi 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/0710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 26. 11. 2001.
Spoleènost Option One s.r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence a ádosti uvedené spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.
POUÈENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèení. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního úøadu,
odboru regulace telekomunikaèních sítí a slueb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
Øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slueb
z p. Ing. Marek Ebert v.r.
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 2. 2002.

45. Zmìna è. 3 telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
è.j. 503 624/2000-610 ze dne 21. záøí 2000 ve znìní zmìny è. 1 è.j. 14780/2001-610 ze dne 23. kvìtna
2001 a zmìny è. 2 è.j. 37 380/2001-610 ze dne 2. ledna 2002 spoleènosti STAR 21 Networks, a.s.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 11. února 2002
È.j.: 7774/2002-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle
§ 102 odst. 1 a § 26 odst. 2 písm. c) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù (dále jen zákon
o telekomunikacích), na základì ádosti ze dne 21. ledna 2002, toto rozhodnutí o

zmìnì è. 3
telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì è.j. 503 624/2000-610 ze dne 21. záøí 2000
ve znìní zmìny è. 1 è.j. 14780/2001-610 ze dne 23. kvìtna 2001 a zmìny è. 2 è.j. 37 380/2001-610 ze dne 2. ledna 2002
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spoleènosti: STAR 21 Networks, a.s.
se sídlem:
Brno, Mariánské nám. 1, okres Brno - mìsto
IÈO:
26 22 33 25
Tímto rozhodnutím se mìní vydaná licence takto:
V údaji o sídle spoleènosti se text Brno, Mariánské nám. 1, okres Brno - mìsto nahrazuje textem Brno, Technická 15,
okres Brno - mìsto, PSÈ 616 69.
ODÙVODNÌNÍ:
Dritel licence poádal o promítnutí do licence zmìny sídla spoleènosti a zaslal nový výpis z obchodního rejstøíku, vedeného Krajským soudem v Brnì, oddíl B, vloka 3402, èíslo výpisu 73108/2001 ze dne 20. prosince 2001. Poadavku v plném
rozsahu vyhovujeme.
POUÈENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèení. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního úøadu,
odboru regulace telekomunikaèních sítí a slueb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
Øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slueb:
z p. Ing. Marek Ebert v.r.
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 3. 2002.

46. Seznam osvìdèení o registraci podle generální licence è. GL-24/T/2000 vydané ke zøizování a
provozování veøejné telekomunikaèní sítì urèené výhradnì k jednosmìrnému íøení televizních nebo rozhlasových signálù po vedení - pokraèování
Plné znìní seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.
ÈTÚ è.j. 9685/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

47. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slueb podle generální licence pokraèování
Plné znìní pokraèování seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.
ÈTÚ è.j. 9647/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

48. Informace o uzavøení smluv a dodatkù ke smlouvám o propojení sítí vèetnì základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí
Èeský telekomunikaèní úøad podle § 40 odst. 6 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve
znìní zákona è. 274/2001 Sb., informuje o uzavøení smluv o propojení sítí a dodatkù ke smlouvám o propojení sítí, vèetnì
základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí:
1. Smlouva o propojení telekomunikaèních sítí uzavøená dne 1. 2. 2002 mezi spoleènostmi Aliatel a.s. a ETEL,
s.r.o.
Vechny souèásti obsahu smlouvy oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
2. Smlouva o propojení telekomunikaèních sítí uzavøená dne 1. 2. 2002 mezi spoleènostmi Aliatel a.s. a World
Online, s.r.o.
Vechny souèásti obsahu smlouvy oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
3. Smlouva o propojení telekomunikaèních sítí uzavøená dne 22. 2. 2002 mezi spoleènostmi RANN GLOBALNET,
a.s. a ÈESKÝ TELECOM, a.s.
Pøílohy smlouvy 1, 2, 3, 4, 5 a 7 oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
4. Dodatek è. 6 uzavøený dne 18. 1. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi ÈESKÝ TELECOM, a. s. a UPC Èeská Republika, a.s. uzavøené dne 12. 12. 1995.
Vechny souèásti obsahu dodatku ke smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
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5. Dodatek è. 4 uzavøený dne 17. 1. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi Eurotel
Praha, spol. s r.o. a ÈESKÝ TELECOM, a.s. uzavøené dne 10. 8. 1998.
Vechny souèásti obsahu dodatku ke smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
6. Dodatek è. 6 ze dne 4. 2. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi Contactel s.r.o.
a ÈESKÝ TELECOM, a.s. uzavøené dne 28. 2. 2001.
Vechny pøílohy dodatku ke smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
7. Dodatek è. 1 ze dne 24. 1. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi Contactel
s.r.o. a Eurotel Praha, spol. s r.o. uzavøené dne 3. 4. 2001.
Vechny souèásti obsahu dodatku ke smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
Uvedené smlouvy a dodatky smluv, které smluvní strany neoznaèily jako obchodní tajemství podle § 17 a 20 zákona
è. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, jsou k nahlédnutí u Èeského telekomunikaèního úøadu, v odboru regulace telekomunikaèních sítí a slueb, Sokolovská 219, Praha 9, oddìlení správy síových plánù a propojování - tel. 02/24004641, nebo sekretariát odboru - tel. 02/24004761.
ÈTÚ è.j. 9512/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

49. Oznámení o neplatnosti povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací è. 404
Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, e povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací è. 404, znìjící na jméno Ing. Brigita
Hájková, je neplatné.
Pouívání povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací è. 404 sdìlte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, se sídlem
Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
ÈTÚ 107/2002
odbor krizového øízení

50. Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance è. 133
Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, e prùkaz zamìstnance è. 133, znìjící na jméno Ing. Radomír Sitta, je neplatný.
Pouívání prùkazu zamìstnance è. 133 sdìlte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9,
potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
ÈTÚ 22/2002
odbor krizového øízení

51. Oznámení o vydání prùkazu zamìstnance ÈTÚ
Èeský telekomunikaèní úøad s platností od 1. 2. vydává nové prùkazy zamìstnancù vè. zamìstnancù správy objektu. Vzor
nového prùkazu je obsahem tohoto sdìlení.
Vydáním tìchto prùkazù zamìstnance ÈTÚ se ruí dosud platné prùkazy, jejich vzor byl zveøejnìn v Telekomunikaèním
vìstníku èá. 8/2000.

Èeský telekomunikaèní úøad 17/2002
odbor krizového øízení
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52. Informace Èeského telekomunikaèního úøadu o kmitoètovém informaèním systému EFIS
Èeský telekomunikaèní úøad informuje, e Evropská konference potovních a telekomunikaèních správ (CEPT) zøídila
kmitoètový informaèní systém EFIS, který je provozován Evropským radiokomunikaèním úøadem (ERO) v Kodani.
Systém je urèen k poskytování informací o pøidìlení a vyuití kmitoètù v evropských zemích a na jednom místì zpøístupòuje zejména údaje z národních kmitoètových tabulek a Evropské tabulky pøidìlení a vyuití kmitoètù.
Ke dni 1. 2. 2002, kdy byl systém uveden do veøejného provozu, zabezpeèil Èeský telekomunikaèní úøad, e jsou v nìm
obsaeny i údaje vztahujících se k Èeské republice.
Systém EFIS je veøejný a je umístìn na internetové adrese www.efis.dk.
ÈTÚ è.j. 9789/2002-605
odbor mezinárodních vztahù

Telekomunikaèní vìstník - vychází mìsíènì.

Vydává: Èeský telekomunikaèní úøad v Nakladatelství dopravy a turistiky spol. s r. o. - - NADATUR. Øídí a pøíspìvky pøijímá:
Redakèní rada, Èeský telekomunikaèní úøad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025,
tel.: 2400 4605, fax: 2400 4830.
Tiskne: BAtisk, Bá.
Distribuce: NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, 110 00 Praha 1.
Zasílá: Èeská pota s.p., o.z. Pøeprava. Podávání zásilek povoleno Èeskou potou s.p., o.z. Pøeprava è.j. 72/96 ze dne
5.1.1996. Informace o pøedplatném a objednávky pøijímá redakce NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, 110 00 Praha 1,
tel.: 2422 4749, fax: 2421 9547.
Nevyádané pøíspìvky nevracíme.
ISSN 0862-724X.

