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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. NORMATIVNÍ ÈÁST
106. Informace o vydání Zmìny è. 1 Èíslovacího plánu veøejných telefonních sítí
Èeský telekomunikaèní úøad rozhodl o Zmìnì è. 1 Èíslovacího plánu veøejných telefonních sítí, kterou se mìní a doplòuje
Èíslovací plán veøejných telefonních sítí ze dne 6. záøí 2000, uveøejnìný v Telekomunikaèním vìstníku, èástka 9/2000. Zmìnu
è. 1 Èíslovacího plánu veøejných telefonních sítí zveøejòuje v èástce 7/2002 Telekomunikaèního vìstníku. Ve Zmìnì è. 1 byly
uplatnìny pøipomínky, které ÈTÚ obdrel k návrhu této Zmìny zveøejnìnému k diskusi v èástce 4/2002 Telekomunikaèního
vìstníku. Pøipomínky, které nebyly v pøedmìtné Zmìnì è. 1 uplatnìny, budou vyuity v pøipravované celkové novele Èíslovacího plánu veøejných telefonních sítí, pro období po zmìnì èíslování, která bude provedena v noci z 21. na 22. záøí 2002.
ÈTÚ, è.j. 18857/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních slueb a sítí

107. Zmìna è. 1 Èíslovacího plánu veøejných telefonních sítí
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 24. èervna 2002
È.j.: 17638/2002-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy podle § 95 bodu 6 písm. b) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù, a k provedení § 68 zákona
è. 151/2000 Sb., vydává

Zmìnu è. 1 Èíslovacího plánu veøejných telefonních sítí,
kterou se mìní a doplòuje Èíslovací plán veøejných telefonních sítí ze dne 6. záøí 2000 a uveøejnìný v Telekomunikaèním
vìstníku, èástka 9/2000, takto:
1. V èl. 1 odstavec 2 zní:
2. Èíslovací plán obsahuje:
- èást, která stanovuje systém èíslování v pøechodném období. Pøechodné období trvá od uveøejnìní èíslovacího plánu ve znìní této zmìny v Telekomunikaèním vìstníku do 21. 9. 2002, tj. do zavedení uzavøeného sytému èíslování, (tzv. uzavøený èíslovací plán) od 22. 9. 2002 ve veøejných telefonních sítích.
Pro toto období jsou potøebné údaje uvedeny zejména v èl. 9 Pøechodná ustanovení, v èl. 10 Závìreèná ustanovení a v Pøíloze A1, která obsahuje dosud pouívaná smìrová èísla UTO a vzájemné pøevody
mezi UTO a TO,
- èást, která stanovuje systém èíslování ve veøejných pevných telefonních sítích (uzavøený èíslovací plán)
v návaznosti na dokonèení jejich digitalizace. Pro toto období jsou potøebné údaje uvedeny zejména v èláncích 2
a 8 a v Pøílohách A, A1, B a C..
2. V èl. 1 odstavec 8 písm. f) zní:
f) poskytování veøejné telefonní sluby (vèetnì faksimilního pøenosu a pøenosu dat) a poskytování hlasové sluby
pøes datové protokoly prostøednictvím výbìru provozovatele zkráceným èíslem 10XX(X). V tomto pøípadì je
volba úèastníka cílové národní sítì bez prefixu 0 (nula) a úèastník je po volbì zkráceného èísla dosaitelný
volbou národního (významového) èísla N(S)N,.
3. V èl. 3 odstavec 6 zní:
6. Pøed volbou mezinárodního èísla je nutno vdy pøedøadit pøestupný znak indikující, e následující volené èíslo je CC.
V ÈR je tímto pøestupným znakem 00 (nula nula). Pøestupný znak 00 je volen i po èísle 10XX(X) k dosaení
mezinárodního úèastníka pøi poskytování mezinárodní veøejné telefonní sluby nebo hlasové sluby pøes datové protokoly prostøednictvím výbìru provozovatele (pøed následnou volbou mezinárodního èísla). Pøestupný znak 00 a
èíslo 10XX(X) se do délky mezinárodního èísla nezapoèítávají..
4. V èl. 4 odstavec 2 zní:
2. Volba doplòkových slueb a smìru 10 je zajiována volbou èísel 11X, 1YXX, 1ZXXX, 1UXXXX, resp. 10XX(X)
(viz Pøíloha B).
Po volbì smìru 10 èíslem 10XX(X) je v dobì do 21. 9. 2002 nutno pøedøadit pøestupný znak 0 (nula) a to i pøi
volání v rámci jednoho UTO. V uzavøeném èíslování se pøestupný znak 0 (nula) po èísle 10XX(X) nepouívá..
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5. V èl. 4 odstavec 6 se vypoutí slovo pevných.
6. V èl. 5 odstavec 1 se vypoutí èíselné oznaèení 01.
7. Nadpis èl. 6 zní:
Doplòkové telefonní sluby a smìr k poskytování hlasových slueb prostøednictvím výbìru provozovatele.
8. V èl. 6 odstavec 2 zní:
2. První dvojèíslí èísla doplòkových slueb urèuje charakter sluby, respektive skupinu slueb stejného charakteru,
pøípadnì smìr k poskytovateli hlasových slueb. Zkrácená èísla lze pøidìlit a vyuívat pouze v rozsahu evropských
a národních harmonizovaných kódù, podle následující tabulky:.
9. V èl. 6 pátý øádek tabulky Charakter sluby, smìr u smìru 14 zní:
Informace poskytované provozovateli veøejné telefonní sítì. Komerèní informaèní, nabídkové, pohotovostní sluby
a bezpeènostní sluby..
10. V èl. 6 odstavec 3 se písmeno f) zruuje. Dosavadní písmeno g) se oznaèuje jako písmeno f).
11. Pøíloha A zní:
Pøíloha A

Uspoøádání telefonních obvodù (TO) v ÈR
a národní smìrová èísla (NDC) typu TC
TC
(národní smìrové èíslo)

2
31, 32
35
37
38, 39
41, 47
46
48
49
51, 53, 54
55, 59
56
57
58

TO
Praha
Støedoèeský
Karlovarský
Plzeòský
Jihoèeský
Ústecký
Pardubický
Liberecký
Královéhradecký
Jihomoravský
Moravskoslezský
Vysoèina
Zlínský
Olomoucký

Poznámky:
1) Hodnoty TC = 33, 34, 36, 42, 43, 44, 45, 52, jsou v rezervì a mohou být pouity pøi pøidìlení. U nìkterých hodnot
tìchto TC bude mono èerpat plnou èíselnou kapacitu a po cca 6 mìsících od zavedení nového èíslovacího plánu do
provozu podle èl. 10 odst. 2.
2) Disponibilní èíslovací kapacita pro TO v ÈR se pohybuje po vyèlenìní nezbytné kapacity pro stávající provozovatele
veøejných pevných telefonních sítí vzhledem k pøenositelnosti èísel v úrovni cca 70 %.
3) Jednoznaèné pøiøazení TC pøísluným telefonním obvodùm platí do zavedení úplné geografické pøenositelnosti úèastnických èísel.
4) Èísla 20, 30, 40 a 50 nesmí být v souvislosti s uvolnìním 0 (rezerva pro harmonizované evropské uití) pouita a
zùstávají v rezervì.4)
4)

Doporuèení ECTRA/REC(98)04..

12. Pøíloha A1) zní:
Pøíloha A1
TC
164
165
166
168

Pøevod národních smìrových èísel UTO na národní smìrová èísla TO
UTO nebo VMS
Ostrov
Mariánské Láznì
Cheb
Sokolov

TC
35
35
35
35

TO
Karlovarský
Karlovarský
Karlovarský
Karlovarský
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169
17
181
182
183
184
185
186
187
188
189
19
2
202
203
204
205
206
301
302
303
304
305
306
311
312
313
314
316
321
322
324
325
326
327
328
329
331
332
333
334
335
336
337
338
339
342
344
35
361
362
363
364
365
366
367
368
38
395
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Touim
Karlovy Vary
Rokycany
Plasy
Støíbro
Tachov
Blovice
Klatovy
Suice
Horovský Týn *)
Domalice
Plzeò
Praha
Brandýs n/L - Stará Boleslav
Èeský Brod
Øíèany
Kralupy nad Vltavou
Mìlník
Beneov *)
Votice *)
Vlaim
Sedlèany *)
Dobøí
Pøíbram
Beroun
Kladno
Rakovník
Slaný
Hoøovice
Kolín
Èáslav
Podìbrady
Nymburk
Mladá Boleslav
Kutná Hora
Uhlíøské Janovice *)
Mnichovo Hraditì
Jindøichùv Hradec
Daèice
Tøeboò
Týn nad Vltavou
Trhové Sviny
Kaplice
Èeský Krumlov
Prachatice
Vimperk
Strakonice
Blatná
Most
Tábor
Písek
Sobìslav
Kamenice nad Lipou
Pacov
Pelhøimov
Humpolec
Milevsko
Èeské Budìjovice
Louny

35
35
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
2
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
47
38
38
38
56
56
56
56
38
38
41
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Karlovarský
Karlovarský
Plzeòský
Plzeòský
Plzeòský
Plzeòský
Plzeòský
Plzeòský
Plzeòský
Plzeòský
Plzeòský
Plzeòský
Praha
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Støedoèeský
Jihoèeský
Jihoèeský
Jihoèeský
Jihoèeský
Jihoèeský
Jihoèeský
Jihoèeský
Jihoèeský
Jihoèeský
Jihoèeský
Jihoèeský
Ústecký
Jihoèeský
Jihoèeský
Jihoèeský
Vysoèina
Vysoèina
Vysoèina
Vysoèina
Jihoèeský
Jihoèeský
Ústecký
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396
397
398
399
40
411
412
413
416
417
419
424
425
427
428
431
432
433
434
435
436
437
438
439
441
442
443
444
445
446
447
448
451
452
453
454
455
456
457
461
462
463
464
465
467
468
47
48
49
5
501
502
504
505
506
507
508
509
616
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Chomutov
atec
Kadaò
Podboøany
Pardubice
Roudnice nad Labem
Dìèín
Rumburk
Litomìøice *)
Teplice
Lovosice *)
Nový Bor *)
Èeská Lípa *)
Frýdlant *)
Jablonec nad Nisou
Semily
Jilemnice
Jièín
Nová Paka
Hoøice
Turnov
Dvùr Králové nad Labem
Vrchlabí
Trutnov
Náchod
Jaromìø
Dobruka
Kostelec nad Orlicí
Rychnov nad Knìnou
amberk
Broumov
Nový Bydov
Havlíèkùv Brod
Ledeè nad Sázavou
Chotìboø
Hlinsko
Chrudim
Holice
Pøelouè
Svitavy
Moravská Tøebová
Polièka
Litomyl
Ústí nad Orlicí
Lankroun
Vysoké Mýto
Ústí nad Labem
Liberec
Hradec Králové
Brno
Boskovice
Rosice
Tinov
Bystøice nad Perntejnem
Blansko
Vykov
Prostìjov
Námì nad Oslavou
ïár nad Sázavou

47
41
47
41
46
41
41
41
41
41
41
48
48
48
48
48
48
49
49
49
48
49
49
49
49
49
49
49
49
46
49
49
56
56
56
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
47
48
49
53, 54
51
54
53
56
51
51
58
56
56
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Ústecký
Ústecký
Ústecký
Ústecký
Pardubický
Ústecký
Ústecký
Ústecký
Ústecký
Ústecký
Ústecký
Liberecký
Liberecký
Liberecký
Liberecký
Liberecký
Liberecký
Královéhradecký
Královéhradecký
Královéhradecký
Liberecký
Královéhradecký
Královéhradecký
Královéhradecký
Královéhradecký
Královéhradecký
Královéhradecký
Královéhradecký
Královéhradecký
Pardubický
Královéhradecký
Královéhradecký
Vysoèina
Vysoèina
Vysoèina
Pardubický
Pardubický
Pardubický
Pardubický
Pardubický
Pardubický
Pardubický
Pardubický
Pardubický
Pardubický
Pardubický
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Jihomoravský
Jihomoravský
Jihomoravský
Jihomoravský
Vysoèina
Jihomoravský
Jihomoravský
Olomoucký
Vysoèina
Vysoèina
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617
618
619
621
624
625
626
627
628
629
631
632
633
634
635
636
641
642
643
645
646
647
648
649
651
652
653
654
655
656
657
658
659
66
67
68
69
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Moravské Budìjovice *)
Tøebíè
Velké Meziøíèí
Moravský Krumlov
Znojmo
Mikulov
Hustopeèe
Bøeclav
Hodonín
Kyjov
Veselí nad Moravou
Uherské Hraditì
Uherský Brod
Kromìøí
Holeov
Valaské Klobouky *)
Pøerov
Hranice
ternberk
Jeseník *)
Bruntál
Rýmaøov
Zábøeh *)
umperk
Valaské Meziøíèí
Krnov
Opava *)
Vítkov
Bílovec *)
Nový Jièín
Vsetín
Frýdek-Místek
Tøinec
Jihlava
Zlín
Olomouc
Ostrava

56
56
56
51
51
51
51
51
51
51
51
57
57
57
57
57
58
58
58
58
55
55
58
58
57
55
55
55
55
55
57
55
55
56
57
58
59

Èástka 7
Vysoèina
Vysoèina
Vysoèina
Jihomoravský
Jihomoravský
Jihomoravský
Jihomoravský
Jihomoravský
Jihomoravský
Jihomoravský
Jihomoravský
Zlínský
Zlínský
Zlínský
Zlínský
Zlínský
Olomoucký
Olomoucký
Olomoucký
Olomoucký
Moravskoslezský
Moravskoslezský
Olomoucký
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Moravskoslezský
Moravskoslezský
Moravskoslezský
Moravskoslezský
Zlínský
Moravskoslezský
Moravskoslezský
Vysoèina
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský

Poznámka: *) Území VMS..
13. V Pøíloze B v Tabulce 5 ve tøetím øádku u èíselného rozsahu 14002-14099 se odkaz na poznámku pod èarou è. 16
zruuje.
14. V Pøíloze B se Tabulka 11 zruuje.
15. V Pøíloze C se Tabulka 1 nahrazuje tabulkou, která zní:
Tabulka: Veøejné mobilní telefonní sítì, virtuální (pøídavné sluby) a pøístupové kódy - (podle systému ONP
v èíslování)
DN
SAC

600
601-608
609
700-710
711
712
713
714 - 719
72,73,77

Veøejné mobilní telefonní sítì
Virtuální sítì (pøídavné sluby) a pøístupy
Sluby selektivního návìtìní
Mobilní sítì (NMT, GSM)
Rezerva
Osobní èísla (UPT)
Rezerva
Sluby selektivního návìtìní (ERMES)
Sluby selektivního návìtìní (paging)
Rezerva
GSM, event. dalí mobil. sítì, i NMT

Regul.
èást SN
A B C
+

+
+

D

Pozn.
2)
1)

Èástka 7
74-76, 78-79
800
80Y (Y¹0)
81Y
82Y
83Y
84Y (Y=0,1,2)
84Y (Y=3,4,5,6)
84Y (Y=7,8,9)
85Y- 89Y
900
906
909
90Y (Y¹0,6,9)
91Y - 92Y
93
94X
950 - 959
960 - 969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
983
98Y (Y¹0,3)
99Y
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Rezerva
Freephone (na úèet volaného)
Rezerva pro sluby bezplatného volání
Sluby se sdílenými náklady
Sluby virtuálních volacích karet
Sluby se sdílenými náklady
Sluby univerzálního pøístupového èísla (UAN)
Sluby se sdílenými náklady
Sluby univerzálního pøístupového èísla
Rezerva
Obchodní a odborné sluby se zvlátním tarifem (PRS)
Sluby se zvlátním tarifem typu soutìe a hry po telefonu,
seznamky, inzerce, horoskopy a obdobné sluby (PRS)
Sluby se zvlátním tarifem (PRS) - Sluby pro dospìlé
Rezerva pro jiné sluby se zvlátním tarifem (PRS)
Rezerva
Celostátní záznamníková sluba
ATM (B-ISDN)
Rezerva
Celostátní záznamníková sluba a sluba pøedávání hlasových zpráv
Rezerva
Pøístup k síti Internet
Sí Èeských drah
Stacionární vojenská sí ministerstva obrany
Sí ministerstva vnitra pro krizové øízení
Sí s pøevádìním rámcù (Frame Relay)
Pøístup k síti internet a veøejným datovým slubám
se zvlátním tarifem (datové PRS)
Veøejné datové sítì a interaktivní sluby
Rezervováno pro pøístupy k jiným telekomunikaèním sítím
Pøístup k dálnopisné síti
Sluby hlasových virtuálních privátních sítí
Sluby hlasových virtuálních privátních sítí - vzdálený pøístup
Rezervováno pro sluby inteligentní sítì
Rezervováno pro evropské harmonizované zkrácené evropské kódy

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

5)

+
+

+
+

+
+

+
+

5), 6)

3), 4),

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

5)

3), 5)

7)

+

+
7)

8)

Poznámky k tabulce:
+ Èíslice regulované Úøadem
Pokud není uvedeno jinak platí, e X = 0 a 9 a Y = 0 a 9
1)
K vyuití do 31. 12. 2010 (o pøípadném zkrácení tohoto termínu rozhodne Úøad pokud je to nezbytné k dodrení
závazkù vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je ÈR vázána nebo z èlenství ÈR v mezinárodních organizacích.
2)
K vyuití do 31. 12. 2005; délka N(S)N= 6 èíslic.
3)
Zatím se nepøidìluje.
4)
Zpùsob rozdìlení èíselné kapacity + není zatím urèen.
5)
Kombinace èíslic A, B urèují výi tarifu; vyí hodnota odpovídá vyímu tarifu. Kombinace AB=00 se nepouívá.
Odpovídající sazby zveøejní provozovatel veøejné telefonní sítì s èíslem v telefonních seznamech. Kombinace èíslic C,
D urèuje poskytovatele sluby.
6)
Tzv. Sluby pro dospìlé.
7)
Národní (významové) èíslo má pøechodnì max. 12 èíslic.
8)
Pøidìluje se ve tvaru 971 ABC DXX..
16. V Pøíloze C se Tabulky 2 a 7 zruují.
17. V pøíloze D poslední øádek tabulky Uívané zkratky a znaèky zní:
ATM (B-ISDN)
Sí s paketovým pøenosem v irokopásmové ISDN (Asynchronous Transfer Mode).
Zmìna è. 1 Èíslovacího plánu veøejných telefonních sítí nabývá úèinnosti dnem uveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu
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108. Pøíloha è. 7/7.2002 pro kmitoètové pásmo 2 700 - 4 200 MHz k plánu vyuití kmitoètového
spektra
Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) vydává podle § 95 bodu 5 písm. c) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù,
Pøílohu è. 7/7.2002
pro kmitoètové pásmo 2 700 - 4 200 MHz
k plánu vyuití kmitoètového spektra
1. Rozdìlení kmitoètového pásma
Kmit. pásmo

Souèasný stav

Harmonizaèní zámìr (výhled r. 2008)1)

(MHz)

Pøidìlení

Vyuití

Pøidìlení

Vyuití

2 700 - 2 900

LETECKÁ
RADIONAVIGAÈNÍ

MO
Radarové a navigaèní
systémy
Meteorologické radary

LETECKÁ
RADIONAVIGAÈNÍ

MO
Radarové a navigaèní
systémy
Meteorologické radary
ENG/OB

2)

Radiolokaèní

3)

2)

Radiolokaèní
3)

2 900 - 3 100

RADIONAVIGAÈNÍ
Radiolokaèní

MO

RADIOLOKAÈNÍ
RADIONAVIGAÈNÍ

MO

3 100 - 3 300

RADIOLOKAÈNÍ
Druicového prùzkumu
Zemì (aktivní)
Kosmického výzkumu
(aktivní)

MO
Aktivní èidla

RADIOLOKAÈNÍ
Druicového prùzkumu
Zemì (aktivní)
Kosmického výzkumu
(aktivní)

MO

RADIOLOKAÈNÍ

MO

RADIOLOKAÈNÍ

MO

3 400 - 3 600

PEVNÁ
DRUICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smìr)
Pohyblivá
Radiolokaèní

Pevné spoje (P-MP)
ENG/OB
MO
Amatérské aplikace

PEVNÁ
DRUICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smìr)
POHYBLIVÁ
Amatérská
Radiolokaèní

Pevné spoje (P-MP)
ENG/OB
MO
Amatérské aplikace

3 600 - 4 200

PEVNÁ
DRUICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smìr)

Pevné spoje
Koordinované pozemské
stanice

PEVNÁ
DRUICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smìr)

Pevné spoje (P-P) støední
a vysoké kapacity
Koordinované pozemské
stanice

4)

3 300 - 3 400

4)

4)

4)

V tabulce jsou uvedeny odkazy na poznámky Radiokomunikaèního øádu (5.xxx) a poznámky Evropské tabulky pøidìlení a
vyuití kmitoètù (EUyy), které jsou aktuální pro vyznaèené pøidìlení a vyuití. Dalí upøesnìní jsou uvádìna v textové èásti
této Pøílohy.
1)
2)
3)
4)

2.1

2.2
2.3

Výtah ze Zprávy ERC è. 25: Evropská tabulka pøidìlení a vyuití kmitoètù pokrývající kmitoètové pásmo 9 kHz a 275 GHz [ERC Report 25:
European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz], rev. Lisabon 2002.
Omezení dané poznámkou 5.337 je uvedeno v bodì 3.3.
Poznámka 5.423: V pásmu 2700-2900 MHz jsou oprávnìny pracovat radiolokátory, umístìné na zemi pro potøeby meteorologie, rovnoprávnì se
stanicemi letecké radionavigaèní sluby.
Viz poznámka 5.149 - ochranná pásma spektrálních èar pro radioastronomickou slubu.

2. Obecné podmínky vyuívání kmitoètového pásma
Charakteristika pásma
Kmitoètové pásmo 2 700 - 3 400 MHz je vyuíváno slubami radiolokaèní a radionavigaèní pøevánì pro vojenské
úèely. V kmitoètovém pásmu 3 400 - 4 200 MHz je dominantní pevná sluba. Doporuèením CEPT/ERC/REC 13-04
bylo pásmo 3 400 - 3 600 MHz oznaèeno za pásmo upøednostòované pro pevné pøístupové sítì.
Výhledy na zmìnu vyuívání
Na základì výsledkù studií CEPT bude rozhodnuto o pøípadném vyuívání pásma 2 700 - 2 900 MHz pro systémy
ENG/OB. Pøedpokládají se jednorázovì vydávaná povolení po úspìnì provedené koordinaci.
Mezinárodní závazky
Kromì ustanovení Radiokomunikaèního øádu se na koordinaèní postupy v tomto pásmu vztahuje Vídeòská dohoda.

3.1
Pevná sluba
3.1.1 Vymezení kmitoètových pásem

3. Podrobné podmínky pro jednotlivé sluby

Èástka 7
Pásmo [MHz]
3 400 - 3 410
3 410 - 3 459
3 459 - 3 480
3 480 - 3 500
3 500 - 3 510
3 510 - 3 559
3 559 - 3 580
3 580 - 3 600
3 600 - 4 200
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Popis
ochranný úsek
P-MP, na základì individuálních povolení k provozování, duplexní k pásmu 3 510 - 3 559 MHz
P-MP, na základì celoploné licence, duplexní k pásmu 3 559 - 3 580 MHz
P-MP, náhrada za uvolnìní jiných pásem, duplexní k pásmu 3 580 - 3 600 MHz
krátkodobé ENG/OB
P-MP, na základì individuálních povolení k provozování, duplexní k pásmu 3 410 - 3 459 MHz
P-MP, na základì celoploné licence, duplexní k pásmu 3 459 - 3 480 MHz
P-MP, náhrada za uvolnìní jiných pásem, duplexní k pásmu 3 480 - 3 500 MHz
P-P na základì individuálních povolení k provozování

3.1.2 Podmínky vyuití
Jednotlivá zaøízení lze na pøidìleném kmitoètu provozovat na základì individuálních povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení udìlených Úøadem na základì ádosti. Povolení jsou vydávána pro základnovou stanici s uvedením
jejích technických parametrù a s vymezením provozní oblasti, v ní je mono provozovat úèastnické stanice - terminály.
Tyto údaje je nutno uvést rovnì v ádosti o vydání povolení.
Úøad mùe vzhledem ke konkrétní konfiguraci stanovit dalí poadavky na technické parametry pouitých zaøízení
a antén.
Blií upøesnìní podmínek vyuití dílèích kmitoètových úsekù:
a) Kmitoètové pásmo 3 410 - 3 459 MHz (3 510 - 3 559 MHz) je urèeno pro úzkopásmová zaøízení typu P-MP, která jsou
provozována v rámci lokálních pøístupových sítí k poskytování telekomunikaèních slueb. Kmitoètové pásmo je dále
rozdìleno na úseky o íøce 3,5 MHz. V celkem 14 úsecích jsou udìlována jednotlivá povolení na základì ádosti. Provoz
stávajícího zaøízení v Liberci, pouívajícího duplexní odstup 50 MHz, bude ukonèen nejpozdìji do 31. 12. 2003.
b) Kmitoètové pásmo 3 459 - 3 480 MHz (3 559 - 3 580 MHz) je urèeno pro úzkopásmová zaøízení typu P-MP, která
jsou souèástí pevných rádiových pøístupových sítí provozovaných driteli licencí, udìlených na základì výbìrových øízení. Dritelé licencí mohou prostøednictvím sítí poskytovat sluby na celém území Èeské republiky s povinností provozovat veøejnou telefonní slubu. Kmitoètové pásmo je rozdìleno na celkem 6 úsekù o íøce 3,5 MHz.
c) Kmitoètové pásmo 3 480 - 3 500 MHz (3 580 - 3 600 MHz) je urèeno pro úzkopásmová zaøízení typu P-MP
poskytovatele veøejné telefonní sluby a bylo pøidìleno jako náhrada za uvolnìní jiných kmitoètových pásem.
Kmitoètové pásmo je rozdìleno na úseky o íøce 2 MHz (celkem 10 úsekù).
d) Kmitoètové pásmo 3 600 - 4 200 MHz je urèeno pro provozování rádiových zaøízení typu P-P.
V kmitoètových pásmech dle písm. a), b) a c) jsou úèastnické terminály provozovány na základì Generální licence GL38/R/2001.
3.1.3 Plánovací parametry
V kmitoètových pásmech podle bodu 3.1.2 písm. a), b) a c) lze provozovat zaøízení, která
a) pouívají nejménì ètyø a vícestavovou digitální modulaci,
b) pracují s duplexním odstupem vysílacího a pøijímacího kmitoètu 100 MHz,
c) pracují s maximálním výstupním výkonem 30 dBm a maximálním e.i.r.p. 24 dBW.
Uspoøádání kmitoètových pásem dle bodu 3.1.2 písm. a) a b) odpovídá Doporuèení CEPT/ERC/REC 14-03.
3.1.4 Kmitoètová koordinace
Provozovatel v pásmech dle bodu 3.1.2 písm. a), b) a c) provádí sám kmitoètovou koordinaci jednotlivých provozovaných spojù, nezbytné údaje mu na vyádání poskytne Úøad. V pøípadì, kdy je pøidìlené pásmo opakovanì pøidìleno
nìkolika provozovatelùm, platí zásada, e náklady na odstranìní vzniklého ruení hradí ten provozovatel, jeho zaøízení bylo uvedeno do provozu pozdìji, pokud ruení nevzniklo vlivem nedodrení pøedepsaných parametrù zaøízení,
které bylo uvedeno do provozu døíve. Pokud nedojde k dohodì mezi provozovateli, rozhodne Úøad ve správním øízení.
Úøad zajiuje koordinaci v pásmu dle bodu 3.1.2 písm d) a v celém pásmu 2 700 - 4 200 MHz mezinárodní kmitoètovou koordinaci podle ustanovení Vídeòské dohody.
3.2
Druicová pevná sluba
Pásmo je mono vyuívat pro spojení z telekomunikaèních druic ke koordinovaným pozemským stanicím.
3.3
Letecká radionavigaèní sluba
Uívání pásem leteckou radionavigaèní slubou je omezeno na pozemní radiolokátory a s nimi sdruené letadlové
transpondéry, které vysílají pouze na kmitoètech v tìchto pásmech a pouze jsou-li aktivovány radiolokátory pracujícími
v tomté pásmu.
3.4
Radionavigaèní sluba
Tato sluba má v daném pásmu pouze vojenské vyuití.
3.5
Radiolokaèní sluba
Civilní vyuití této sluby pro potøeby letecké dopravy je omezeno pouze na pásmo 2 700 - 2 900 MHz.
3.6
Sluby druicového prùzkumu Zemì a kosmického výzkumu
V pásmu 3 100 - 3 300 MHz je mono provozovat aktivní èidla.
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Pohyblivá sluba
V pásmu 3 400 - 3 600 MHz lze podrunì vyuívat pøidìlení pohyblivé slubì pro doèasné zemské digitální spoje
(ENG/OB) pøi reportáích z èlenských zemí CEPT na základì individuálního povolení.
Amatérská sluba
Amatérské slubì je za podmínek podruné sluby, tj. nesmí zpùsobit kodlivé ruení stanicím v pøednostní slubì a
nemùe nárokovat ochranu pøed kodlivým ruením od stanic v pøednostní slubì, povolen provoz v kmitoètovém
pásmu 3 400 - 3 410 MHz na základì poznámky CZ7 Plánu pøidìlení kmitoètových pásem (Národní kmitoètové tabulky). Maximální výstupní výkon vysílacího zaøízení je 20 W 5).
Radioastronomická sluba
Kmitoètová pásma 3 260 - 3 267 MHz, 3 332 - 3 339 MHz a 3 345,8 - 3 352,5 MHz jsou poznámkou Radiokomunikaèního øádu 5.149 pøidìlena radioastronomii. Sluba vyaduje ochranu pøed kodlivým ruením.
Vyhláka Ministerstva dopravy a spojù è. 201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikaèní sluby.

4. Pojmy a zkratky
Pøehled pojmù
Pro úèely této Pøílohy se rozumí:
a) základnovou stanicí vysílací a pøijímací rádiové zaøízení pevné sluby, které v buòkových systémech, v duplexním
provozu a v dané provozní oblasti, zabezpeèuje èinnost úèastnických terminálù,
b) úèastnickým terminálem vysílací a pøijímací rádiové zaøízení, které v duplexním provozu se základnovou stanicí
umoòuje poskytování telekomunikaèních slueb,
c) provozní oblastí území, obvykle stanovené výpoètem, na kterém se pøedpokládá, pøi dodrení poadovaných kvalitativních parametrù, v 90% území a 90% èasu provoz úèastnických terminálù,
d) zaøízením typu P-P druh rádiového vysílacího zaøízení zabezpeèujícího provoz radiokomunikaèní sluby mezi
dvìma pevnými body,
e) zaøízením typu P-MP druh rádiového vysílacího zaøízení zabezpeèujícího provoz radiokomunikaèní sluby mezi
jedním stanoveným pevným bodem (zpravidla základnovou stanicí) a dalími pevnými body (zpravidla úèastnickými terminály), pøièem toto oznaèení zde obecnì zahrnuje i pevné pøístupové sítì oznaèované FWA (tj. zkratkou
anglického názvu Fixed Wireless Access),
f) rádiovým kanálem kmitoètové pásmo, uvnitø nìho je povoleno vysílání stanice pro rádiový pøenos telekomunikaèních signálù,
g) kanálovou rozteèí rozdíl kmitoètù mezi jmenovitými kmitoèty dvou sousedních rádiových kanálù.
Seznam pouitých zkratek
CEPT
- Evropská konference potovních a telekomunikaèních správ [European Conference of Postal and Telecommunications Administrations]
ENG/OB - elektronický sbìr aktuálních zpráv - reportáe [Electronic News Gathering /Outside Broadcasting]
P-P
- bod - bod [Point to Point]
P-MP
- bod - více bodù [Point to Multipoint]

5. Seznam dokumentù
Následující výèet uvádí dokumenty, které jsou podstatné pro kmitoètové plánování a jsou v textu pøílohy zmínìny. Dalí údaje
vztahující se k vlastnostem zaøízení a provozním podmínkám jsou obsaeny v technických normách a v konkrétních povoleních a licencích vydaných Úøadem.
Vídeòská dohoda - Dohoda mezi telekomunikaèními správami Belgie, Francie, Chorvatska, Itálie, Lichtentejnska, Litvy,
Lucemburska, Maïarska, Nìmecka, Nizozemí, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, výcarska a Èeské republiky o koordinaci kmitoètù mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou slubu a pozemní pohyblivou slubu, Berlín, 14. záøí 2001.
Doporuèení CEPT/ERC/REC 13-04 - Preferenèní kmitoètová pásma pro pevné bezdrátové pøístupy v rozsahu kmitoètù mezi 3
a 29,5 GHz [Preferred frequency bands for fixed wireless access in the frequency range between 3 and 29.5 GHz], Tallin, 1998.
Doporuèení CEPT/ERC/REC 14-03 - Harmonizované kmitoètové rastry a bloková pøidìlení pro systémy s malou a støední
kapacitou, pracující v pásmu 3400 - 3600 MHz [Harmonised radio frequency channel arrangements and block allocations for
low and medium capacity systems in the band 3400 MHz to 3600 MHz], rev. Podìbrady, 1997.
Generální licence è. GL - 38/R/2001 k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí úèastnických terminálù
v pevných bezdrátových pøístupových sítích (dále jen stanice) a slouí pro pøipojení koncových telekomunikaèních zaøízení
k veøejné telekomunikaèní síti, ve znìní zmìny è.1, Telekomunikaèní vìstník, èástka 8, ze dne 27. srpna 2001.
6. Závìreèné ustanovení
Tato Pøíloha nabývá úèinnosti dnem uveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu
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109. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2002
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha dne 14. èervna 2002
È.j. 17358/2002-611

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 § 10 zákona
è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìjích pøedpisù, vydává

cenové rozhodnutí
è. 04/PROP/2002,
kterým se stanoví zpùsob výpoètu cen za propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí 1) pro zprostøedkování pøístupu
ke slubám bezplatného volání2) a maximální ceny za propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí1) pro zprostøedkování pøístupu ke slubám bezplatného volání.
Èlánek 1
(1) Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí (dále jen VTS) pro zprostøedkování pøístupu ke slubám FREEPHONE (na úèet volaného) a bezplatného volání2) (dále jen sluba bezplatného volání).
(2) Pro úèely tohoto rozhodnutí se cenou za propojení rozumí cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel VTS, ve které
je sluba bezplatného volání zøízena (tzn. VTS, do které je volání smìrováno), provozovateli VTS, ve které bylo
volání na slubu bezplatného volání zapoèato.
Èlánek 2
Zpùsob výpoètu cen za propojení
(1) Pro úèely stanovení cen za propojení pro slubu bezplatného volání (dále jen cena za propojení) se vychází z pøedpokladu, e volání na slubu bezplatného volání je analogické slubì koncového volání do VTS, tzn. bìnému telefonnímu hovoru.
(2) Základem výpoètu ceny za propojení jsou ceny za propojení stanovené cenovým rozhodnutím ÈTÚ è. 02/PROP/2002.
(3) Cena za propojení pro slubu bezplatného volání se stanoví:
Ci = Cpi + Nb

kde
Ci = cena za propojení pro poskytování sluby bezplatného volání v Kè/min, a to ve struktuøe 1 tranzit v UTO, 1 tranzit
mimo UTO a 2 tranzity, s rozliením silného a slabého provozu,
Cpi = cena za propojení v Kè/min pro slubu koncového volání pro 1 tranzit v UTO, 1 tranzit mimo UTO a 2 tranzity,
s rozliením silného a slabého provozu3),
Nb = náklady na základní stupeò vyúètování (billing)4) ve výi 0,02 Kè, co odpovídá 1 % z váených cen jedné minuty
místního a mezimìstského telefonního hovoru poskytovaného v rámci univerzální sluby (program HOME STANDARD), v Kè bez DPH5), kde vahami je silný, slabý provoz a místní, mezimìstský provoz (procentní podíl objemu
daného provozu v minutách).
Èlánek 3
Maximální ceny
S ohledem na zpùsob výpoètu v èlánku 2 se stanovují následující maximální ceny za propojení:
provoz
1 tranzit v rámci uzlového telefonního obvodu
1 tranzit do jiného uzlového telefonního obvodu
2 tranzity
1)
2)
3)
4)
5)

silný
slabý
silný
slabý
silný
slabý

maximální cena za propojení
[Kè/min] bez DPH
0,62
0,32
0,82
0,42
0,99
0,50

§ 37 odst. 2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù.
Podle èíslovacího plánu veøejných telefonních sítí, ze dne 6. záøí 2000, è.j. 501240/2000-610, se jedná o: 800 (freephone - na úèet volaného) a
80Y (sluby bezplatného volání, kde Y( 0).
Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 02/PROP/2002, ze dne 21. bøezna 2002.
§ 82 odst.4 a 5 bod a), bod b) zákona è. 151/2000 Sb.
Cenové rozhodnutí è. 01/2002, ze dne 8. ledna 2002.
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kde:
a) 1 tranzit v rámci uzlového telefonního obvodu se pouije v pøípadì, e se volající úèastník nachází v UTO, ve kterém
je umístìn bod propojení mezi propojenými VTS,
b) 1 tranzit mimo UTO se pouije v pøípadì, e se volající úèastník nachází v pøístupové oblasti bodu propojení mezi
propojenými VTS,
c) 2 tranzity se pouijí pro vechny ostatní pøípady.
Èlánek 4
Urèené podmínky
(1) Pøi uplatòování cen za propojení platí zásada reciprocity.
(2) Propojení pro zprostøedkování pøístupu ke slubì bezplatného volání musí být zajitìno poskytovatelem sluby na
základì stejných podmínek, zejména cenových, a ve stejné kvalitì, jaké je poskytováno pro sluby vlastní nebo svých
organizaèních sloek.
(3) V pøípadì sporu o uplatnìní maximálních cen za propojení stanovené v èl. 3 tohoto cenového rozhodnutí se tyto ceny
povaují za ceny pevné.
(4) Cenu za zøízení, resp. pronájem propojovacích telekomunikaèních okruhù lze uplatnit samostatnì.
(5) Cenu za sestavení volání nelze uplatnit.
(6) 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.
Èlánek 5
Zruující ustanovení
Zruuje se cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 05/PROP/2001, ze dne 18. záøí 2001.
Èlánek 6
Úèinnost
Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti 14. èervna 2002.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu

110. Cenové rozhodnutí è. 05/PROP/2002
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha dne 14. èervna 2002
È.j. 18025/2002-611

Èeský telekomunikaèní úøad, jako pøísluný orgán státní správy podle § 2b odst. 2 zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti
orgánù Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìjích pøedpisù, a podle § 95 bodu 7. a § 78 odst. 2 a odst. 5 zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, vydává

cenové rozhodnutí
è. 05/PROP/2002,
kterým se stanoví zpùsob výpoètu cen za propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí pro poskytování telekomunikaèních slueb zprostøedkování pøístupu úèastníkù ke slubám vybraného poskytovatele formou krátké individuální volby èísel
pro jednotlivá volání a maximální ceny za propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí pro poskytování telekomunikaèních slueb zprostøedkování pøístupu úèastníkù ke slubám vybraného poskytovatele formou krátké individuální volby
èísel pro jednotlivá volání (dále jen sluba CS).
Èlánek 1
Základní pojmy

Pro úèely tohoto cenového rozhodnutí se rozumí:
a) poskytovatelem pøístupu provozovatel veøejných pevných telekomunikaèních sítí (dále jen VTS) s výrazným podílem na trhu, který má ze zákona povinnost1 umonit pøístup ke slubám kteréhokoliv s uvedenými sítìmi propojeného
poskytovatele veøejných telekomunikaèních slueb,
1

§ 76 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve znìní pozdìjích zákonù.
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b) úèastníkem uivatel2 telekomunikaèní sluby, který je s poskytovatelem pøístupu ve smluvním vztahu,
c) vybraným poskytovatelem poskytovatel veøejných telekomunikaèních slueb, který je propojen s poskytovatelem pøístupu a kterého si úèastník vybral k poskytování veøejných telekomunikaèních slueb,
d) cenou za propojení cena, které je tvoøena jednorázovými cenami [Kè] za zøízení nebo zruení a opakující se cenou,
tj. cenou za originaci [Kè/min]. Ceny za propojení platí vybraný poskytovatel poskytovateli pøístupu,
e) originací pøenos volání od koncového bodu VTS poskytovatele pøístupu, ke kterému je pøipojen volající úèastník, do
pøísluného bodu propojení s jinou VTS.
Èlánek 2
Zpùsob výpoètu
(1) Pro výpoèet cen za propojení se vychází z nákladù pøedloených spoleèností ÈESKÝ TELECOM, a.s., prostøednictvím dopisu è.j. SGØ 1061/2002, ze dne 6. 6. 2002, který doplòuje základní podklady které byly souèástí prezentací
ÈESKÉHO TELECOMU, a.s., pro ÈTÚ v souvislosti s pøípravou zavedení sluby CS.
(2) Do maximálních cen za propojení pro slubu CS lze zahrnout pouze tyto ekonomicky oprávnìné náklady:
a) náklady na jednorázovou výmìnu softwarového vybavení ústøeden, které vznikly poskytovateli pøístupu v souvislosti s úpravou jeho VTS z dùvodu splnìní povinnosti ze zákona3, a které jsou do výpoètu maximálních cen za
propojení zapoèítány ve výi 50 % z nárokované výe.
b) náklady poskytovatele pøístupu na zøízení sluby, tzn. provozní náklady na nastavení sítì a podpùrných systémù pro
kadého vybraného poskytovatele, k jeho telekomunikaèním slubám poskytovatel pøístupu pøístup poskytuje,
c) náklady na originaci (realizaci volání), tzn. náklady spojené se zpracováním a pøenosem volání prostøednictvím
sluby CS ve VTS poskytovatele pøístupu,
d) provozní náklady poskytovatele pøístupu na zruení sluby CS pro kadého vybraného poskytovatele, k jeho slubám poskytovatel pøístupu pøístup ruí.
(3) Do maximálních jednorázových cen za propojení (zøízení) se zahrnuje podíl nákladù na jednorázovou výmìnu softwarového vybavení ústøeden a provozní náklady na zøízení pøístupu ke slubám CS. Tyto náklady jsou dìleny poètem
naturálních jednotek.
(4) Do maximálních jednorázových cen za propojení (zruení) se zahrnují provozní náklady na zruení pøístupu ke slubám CS. Tyto náklady jsou dìleny poètem naturálních jednotek.
(5) Maximální cena za originaci je souètem ceny za propojení veøejných telekomunikaèních sítí pro slubu koncového
volání do veøejných pevných telekomunikaèních sítí, stanovené platným cenovým rozhodnutím Èeského telekomunikaèního úøadu (dále jen ÈTÚ) a pøíplatku. Maximální cena za originaci se stanovuje v èlenìní odpovídající platnému
cenovému rozhodnutí.
(6) Pøíplatek pokrývá èást nákladù na jednorázovou výmìnu softwarového vybavení ústøeden, který není zahrnutý v maximálních jednorázových cenách za propojení. Tyto náklady jsou dìleny poètem odhadovaných diskontovaných minut.
(7) Pøíplatek lze uplatnit pouze po omezenì stanovenou dobu 10,5 let. Pokud bude skuteèný poèet minut v jednotlivých
letech nií (vyí) ne pouitý odhadovaný poèet lze prodlouit (zkrátit) dobu, po kterou se vynaloené náklady na
sluby CS poskytovateli pøístupu navracejí.
(8) Jednotkový pøimìøený zisk se do výpoètu zahrnuje ve výi 12 % z vloeného kapitálu pro slubu CS.
Èlánek 3
Maximální ceny za propojení
(1) Pro slubu CS se stanovují následující maximální jednorázové ceny:
Jednorázové ceny
Cena za zøízení sluby CS pro jeden CS kód a první propojovací bod
Cena za zøízení sluby CS v kadém jednom propojovacím bodì
Cena za zruení sluby CS v jednom propojovacím bodì
Cena za zruení poskytování sluby CS pro jeden CS kód a poslední propojovací bod

Kè
348 185
24 776
1 529
28 600

(2) Pro slubu CS se stanovuje cena za originaci v souladu s èl. 2 odst. 5 tohoto cenového rozhodnutí.
(3) Pro slubu CS se stanovuje pøíplatek ve výi 0,06 Kè/min.

2
3

§ 2 odst. 8 zákona è. 151/2000 Sb.
§ 76 odst. 1 a odst. 3 zákona è. 151/2000 Sb.
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Èlánek 4
Urèené podmínky
(1) 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.
(2) Cenu za sestavení volání nelze uplatnit.
(3) Cenu za zøízení, resp. pronájem propojovacích telekomunikaèních okruhù, lze uplatnit samostatnì.
Èlánek 5
Úèinnost
Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem 14. èervna 2002.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu

B.

INFORMATIVNÍ ÈÁST

111. 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. 18585/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

112. Seznam osvìdèení o registraci podle generální licence è. GL-24/T/200 vydané ke zøizování
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. 18421/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

113. 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

Telekomunikaèní
èinnost
*)

Datum zahájení
provozování sítì
Datum zahájení
poskytování
slueb

Územní
rozsah

Vlastník veøejné
telekomunikaèní sítì
Provozovatel veøejné
telekomunikaèní sítì

Poskytovatel
slueb

Èíslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí
právní moci

Platnost
licence

133

14881/2002-610
Kiwwi, s.r.o.
Brno, Mikulèická 2a,è.p.1131
31.5.2002
okres Brno-mìsto
D
(zmìna è.2)
20.6.2002
Tato zmìna è.2 k licenci è.j. 505285/2000-610, ve znìní zmìny è.1 è.j.19977/2001-610, zmìnila adresu sídla spoleènosti na Brno, Mikulèická 2a, è.p. 1131, okres Brno-mìsto, PSÈ
627 00. Zmìna, doloená výpisem z obchodního rejstøíku è. 60561/2002, byla provedena na ádost dritele licence. Ostatní ustanovení licence è.j. 505285/2000-610, ve znìní
zmìny è.1 è.j.19977/2001-610, zùstávají beze zmìny.
134

14882/2002-610
Kiwwi, s.r.o.
Brno, Mikulèická 2a,è.p.1131
D
31.5.2002
okres Brno-mìsto
(zmìna è.2)
20.6.2002
Tato zmìna è.2 k licenci è.j. 507440/2000-610, ve znìní zmìny è.1 è.j.19978/2001-610, zmìnila adresu sídla spoleènosti na Brno, Mikulèická 2a, è.p. 1131, okres Brno-mìsto, PSÈ
627 00. Zmìna, doloená výpisem z obchodního rejstøíku è. 60561/2002, byla provedena na ádost dritele licence. Ostatní ustanovení licence è.j. 507440/2000-610, ve znìní
zmìny è.1 è.j.19978/2001-610, zùstávají beze zmìny.
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Obchodní jméno
Adresa sídla
IÈO

Telekomunikaèní
èinnost
*)

Datum zahájení
provozování sítì
Datum zahájení
poskytování
slueb

Územní
rozsah

Vlastník veøejné
telekomunikaèní sítì
Provozovatel veøejné
telekomunikaèní sítì
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Poskytovatel
slueb

135

Èíslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí
právní moci
14836/2002-610

Platnost
licence

TransgasNet, a.s.
Praha 10-Stranice
31.5.2002
Limuzská 12/3135
D
(zmìna è.2)
29.6.2002
Tato zmìna è.2 k licenci è.j. 15542/2001-610, ve znìní zmìny è.1 è.j.35281/2001-610, zmìnila datum zahájení poskytování sluby. Ostatní ustanovení licence è.j. 15542/2001-610,
ve znìní zmìny è.1 è.j.35281/2001-610, zùstávají beze zmìny.
136

15903/2002-610
LambdaNetCommunications,
do 30.4.2003
s.r.o.
D
31.5.2002
Praha 1, Klimentská 36/1652
Dosud nenabylo
(zmìna è.2)
právní moci
Tato zmìna è.2 k licenci è.j. 7731/2001-610, ve znìní zmìny è.1 è.j.33613/2001-610, zmìnila pùvodní obchodní jméno spoleènosti FirstMark Carrier Services Èeská Republika,
s.r.o. na LambdaNet Communications, s.r.o.a adresu sídla spoleènosti na Praha 1, Klimentská 36/1652, PSÈ 110 00. Zmìna byla doloena výpisem z obchodního rejstøíku è. 71097/
2002. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì je do 30. dubna 2003.
Zmìna byla provedena na ádost dritele licence. Ostatní ustanovení licence è.j. 7731/2001-610, ve znìní zmìny è.1 è.j.33613/2001-610, zùstávají beze zmìny.
137

Èeský Mobil a.s.
Praha 10,
Vinohradská 167
IÈO 25 78 80 01

Celé území
ÈR

A

Èeský Mobil a.s.
Praha 10, Vinohradská 167
Èeský Mobil a.s.
Praha 10, Vinohradská 167

5379/2002-610
17.6.2002

18 let

Dosud nenabylo
právní moci
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.
138

15013/2002-610
NEXTRA Wireless, s.r.o.
Praha 1, V Celnici
D
17.6.2002
1028/10
IÈO 26 20 11 51
Dosud nenabylo
(zmìna è.2)
právní moci
Tato zmìna è.2 k licenci è.j. 5216/2001-610, ve znìní zmìny è.1 è.j.29825/2001-610, zmìnila datum zahájení poskytování sluby. Ostatní ustanovení licence è.j. 5216/2001-610,
ve znìní zmìny è.1 è.j.29825/2001-610, zùstávají beze zmìny.

ÈTÚ è.j. 18584/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

114. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì spoleènosti Vocalis Telecom s.r.o.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 20. bøezna 2002
È.j.: 34 817/2001-610

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, ve znìní
zákona è. 274/2001 Sb. (dále jen zákon), na základì ádosti ze dne 10. 12. 2001, doplnìné dne 14. 2. 2002 a 20. 3. 2001, toto
rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE

k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: Vocalis Telecom s.r.o.
se sídlem:
Praha 1, Jakubská 2, PSÈ 110 00
IÈO:
26 14 69 59
(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.
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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, vydanými generálními licencemi, cenovými rozhodnutími Úøadu, opatøeními a pøedbìnými opatøení Úøadu, èíslovacími a síovými plány, plánem pøidìlení kmitoètových pásem (národní kmitoètová tabulka) a plánem vyuití kmitoètového spektra, 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).
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 povinnosti 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 slubu tak, aby umoòovala, je-li to technicky moné, poskytovat pøednostnì telekomunikaèní sluby
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, zveøejnìného
v Telekomunikaèním vìstníku.
E. DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUBY
9. Datum zahájení poskytování sluby podle této licence 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 Vocalis Telecom s.r.o. poádala dne 10. 12. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence k poskytování veøejné
telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì. Svoji ádost doplnila dne 14. 2. 2002 a 20. 3. 2001.
Spoleènost Vocalis Telecom 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. 19-725001/0710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 13. 6. 2001.
Spoleènost Vocalis Telecom s.r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence a ádosti
uvedené spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.
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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 12. 4. 2002.

115. 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 pozdìjích pøedpisù, 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 23. 5. 2002 mezi spoleènostmi World Online, s.r.o. a
ÈESKÝ TELECOM, a.s.
Pøílohy è. 1, 2, 3, 4 a 5 Smlouvy oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
2. Smlouva o propojení telekomunikaèních sítí uzavøená dne 30. 5. 2002 mezi spoleènostmi InWay, a.s. a ÈESKÝ
TELECOM, a.s.
Smlouvu a Pøílohy è. 1, 2, 3, 4 a 5 oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
3. Smlouva o propojení telekomunikaèních sítí uzavøená dne 3. 6. 2002 mezi spoleènostmi Aliatel a.s. a Dial
Telecom, s.r.o.
Pøílohu è. III Smlouvy oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
4. Dodatek è. 7 ze dne 23. 5. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 28. 2. 2001 mezi
spoleènostmi Contactel s.r.o. a ÈESKÝ TELECOM, a.s.
Vechny souèásti obsahu dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
5. Dodatek è. 1 ze dne 20. 5. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 29. 10. 2001 mezi
spoleènostmi Czech On Line, a.s. a ÈESKÝ TELECOM, a.s.
Vechny souèásti obsahu dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
6. Dodatek è. 2 ze dne 1. 6. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 1. 11. 2001 mezi
spoleènostmi PRAGONET, a.s. a ÈESKÝ TELECOM, a.s.
Vechny souèásti obsahu dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
7. Dodatek è. 3 ze dne 1. 6. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 13. 3. 2001 mezi
spoleènostmi ETEL, s.r.o. a ÈESKÝ TELECOM, a.s.
Vechny souèásti obsahu dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
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. 17971/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

116. Veøejná konzultace návrhù rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru CEPT/ECC
Pracovní skupiny FM (Frequency Management) a RR (Radio Regulatory) Výboru pro elektronickou komunikaci (ECC)
Evropské konference potovních a telekomunikaèních správ (CEPT) pøipravily a postoupily do procesu veøejné konzultace
návrhy tìchto rozhodnutí ECC:
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CEPT/ECC/DEC(02)FF:

Draft ECC Decision on the designation of frequency band 2500-2690 MHz for UMTS/IMT-2000;
Návrh rozhodnutí ECC o pøidìlení kmitoètového pásma 2500-2690 MHz pro UMTS/IMT-2000.
CEPT/ECC/DEC/(02)GG: Draft ECC Decision on the harmonised European use of the bands 1670-1675 MHz and 18001805 MHz and on the withdrawal of the ERC Decision (92)01 Decision on the frequency bands
to be designated for the coordinated introduction of the Terrestrial Flight Telecommunications
System (TFTS);
Návrh rozhodnutí ECC o evropském harmonizovaném vyuití pásem 1670-1675 MHz a
1800-1805 MHz a o zruení CEPT/ERC/DEC(92)01 Rozhodnutí o kmitoètových pásmech urèených pro koordinované zavádìní systému TFTS slouícího cestujícím na palubách letadel ke
komunikaci s úèastnickými stanicemi v zemských telekomunikaèních sítích.
CEPT/ECC/DEC(02)HH: Draft ECC Decision on the free circulation and use of L-Band Satellite User Terminals (LSUTs)
operating within the frequency bands 1525-1559 MHz space-to-Earth and 1626.5-1660.5 MHz
Earth-to-space, in CEPT member countries, enlarging the field of application of ERC/DEC (95)01;
Návrh rozhodnutí ECC o volném pohybu a uívání druicových uivatelských terminálù v pásmu
L (LSUT) provozovaných v kmitoètových pásmech 1525-1559 MHz (sestupný smìr) a 1626,51660,5 MHz (vzestupný smìr) v èlenských zemích CEPT, kterým se roziøuje oblast aplikací
CEPT/ERC/DEC/(95)01.
CEPT/ECC/DEC(02)II:
Draft ECC Decision on the free circulation and use of GSM-R mobile terminals operating within
the frequency bands 876-880 MHz and 921-925 MHz for railway purposes, in CEPT member
countries, enlarging the field of application of ERC/DEC (95)01;
Návrh rozhodnutí ECC o volném pohybu a uívání pohyblivých terminálù GSM-R provozovaných pro úèely eleznièní dopravy v kmitoètových pásmech 876-880 MHz a 921-925 MHz
v èlenských zemích CEPT, kterým se roziøuje oblast aplikací CEPT/ERC/DEC/(95)01.
CEPT/ECC/DEC(02)JJ:
Draft ECC Decision on exemption from individual licensing of GSM-R mobile terminals operating within the frequency bands 876-880 MHz and 921-925 MHz for railway purposes;
Návrh rozhodnutí ECC o výjimce z individuálního povolování pro pohyblivé terminály
GSM-R provozované pro úèely eleznièní dopravy v kmitoètových pásmech 876-880 MHz
a 921-925 MHz.
CEPT/ECC/DEC(02)KK: Draft ECC Decision on exemption from individual licensing of L-band Satellite User Terminals
(LSUTs) operating within the frequency bands 1525-1559 MHz Space-to-Earth and 1626.51660.5 MHz Earth-to-Space, for land mobile applications;
Návrh rozhodnutí ECC o výjimce z individuálního povolování pro druicové uivatelské terminály v pásmu L (LSUT) provozované v kmitoètových pásmech 1525-1559 MHz (sestupný
smìr) a 1626,5-1660,5 MHz (vzestupný smìr) jako pozemní pohyblivé aplikace.
Texty návrhù rozhodnutí v anglické verzi je mono získat od odboru správy kmitoètového spektra ÈTÚ, tel. (02) 24004660,
Ing. Rosa, nebo na webové stránce Evropského radiokomunikaèního úøadu (ERO) www.ero.dk.
Pøípadné pøipomínky k uvedeným návrhùm je nutno ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm.g) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, zaslat Èeskému telekomunikaènímu úøadu, odboru správy kmitoètového spektra, a to
nejpozdìji do 15. srpna 2002.
ÈTÚ 17973/2002-613
odbor správy kmitoètového spektra
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