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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. NORMATIVNÍ ÈÁST

124. Pøíloha è. 8/8.2002 pro kmitoètové pásmo 14,5 - 15,35 GHz k plánu vyu�ití kmitoètového
spektra

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) vydává podle § 95 bodu 5 písm. c) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomuni-
kacích a o zmìnì dal�ích zákonù,

Pøílohu è. 8/8.2002
pro kmitoètové pásmo 14,5 - 15,35 GHz
k plánu vyu�ití kmitoètového spektra

1. Rozdìlení kmitoètového pásma

Kmit. pásmo Souèasný stav Harmonizaèní zámìr (výhled r. 2008)1)

(GHz) Pøidìlení Vyu�ití Pøidìlení Vyu�ití

14,5 - 14,62 PEVNÁ Pevné spoje PEVNÁ Pevné spoje
Pohyblivá POHYBLIVÁ
Kosmického výzkumu

14,62 - 14,8 PEVNÁ MO PEVNÁ MO
POHYBLIVÁ Pevné spoje POHYBLIVÁ
Kosmického výzkumu

14,8 - 15,23 PEVNÁ MO PEVNÁ MO
POHYBLIVÁ Pevné spoje POHYBLIVÁ
2) 2)

15,23 - 15,35 PEVNÁ Pevné spoje PEVNÁ Pevné spoje
Pohyblivá POHYBLIVÁ
2) 2)

V tabulce jsou uvedeny odkazy na poznámky Radiokomunikaèního øádu (5.xxx) a poznámky Evropské tabulky pøidìlení a
vyu�ití kmitoètù (EUyy), které jsou aktuální pro vyznaèené pøidìlení a vyu�ití.

2. Obecné podmínky vyu�ívání kmitoètového pásma

2.1 Charakteristika pásma

Pásmo je ve vìt�inì evropských zemí vyu�íváno pro rùzné druhy pevných spojù malé a støední kapacity. Støední úsek
pásma je v Evropì urèen pro vojenské vyu�ití a na národní úrovni mù�e být upraveno jeho spoleèné vyu�ívání s civilními
aplikacemi. Zpùsob vyu�ívání pásma Ministerstvem obrany schvaluje Úøad.

2.2 Výhledy na zmìnu vyu�ívání

Vyu�ívání pásma pevnou slu�bou bude v ÈR k termínu 31. 12. 2004 uvedeno do souladu s harmonizovaným vyu�í-
váním pásma v Evropì. Nejpozdìji do tohoto termínu bude ukonèen provoz civilních stanic v pevné slu�bì v úseku
14,62 - 15,23 GHz.

Zpráva ERC è. 25 uvádí pøidìlení pásma 14,5 - 15,35 GHz také radioastronomické slu�bì na sekundárním základì.
V ÈR pásmo této slu�bì pøidìleno není a o vyu�ití pro radioastronomické aplikace se neuva�uje.

2.3 Mezinárodní závazky

Kromì ustanovení Radiokomunikaèního øádu se na provoz (koordinaèní postupy) v tomto pásmu vztahují ustanovení
Vídeòské dohody.

1) Výtah ze Zprávy ERC è. 25: Evropská tabulka pøidìlení a vyu�ití 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.

2) Pásmo 15,20 - 15,35 GHz je poznámkou 5.339 pøidìleno navíc podru�nì slu�bì kosmického výzkumu (pasivní) a dru�icového prùzkumu Zemì
(pasivní).
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3. Podrobné podmínky pro jednotlivé slu�by

3.1 Pevná slu�ba

Pásmo je urèeno pro vyu�ití civilními a vojenskými u�ivateli, podrobnosti jsou stanoveny dohodou dotèených stran.

3.1.1 Vymezení kmitoètových úsekù

Pásmo je v souèasné dobì vyu�íváno pøevá�nì pevnými spoji civilních u�ivatelù. S cílem harmonizace vyu�ití pásma
jim byly v souladu s Doporuèením CEPT/ERC/REC 12-07 vyhrazeny úseky 14,5 - 14,62 GHz a 15,23 - 15,35 GHz.
Stávající stanice pracující mimo uvedené úseky musí ukonèit provoz nejpozdìji do 31. 12. 2004.

3.1.2 Podmínky vyu�ití

Jednotlivá zaøízení typu P-P lze na pøidìleném kmitoètu provozovat na základì individuálních povolení k provozo-
vání vysílacích rádiových zaøízení udìlených Úøadem na základì �ádosti. Povolení jsou vydávána na provozování
vysílacích rádiových zaøízení pevné slu�by s uvedením jejich technických parametrù. Tyto údaje je nutno uvést
v �ádosti o vydání povolení.

Úøad mù�e vzhledem ke konkrétní konfiguraci stanovit dal�í po�adavky na technické parametry pou�itých zaøízení
a antén.

3.1.3 Plánovací parametry

V uvedeném pásmu je mo�no v souèasné dobì provozovat rádiová vysílací zaøízení pevné slu�by pouze pøi splnìní
následujících podmínek:
a) zaøízení umo�òují provoz s kanálovou rozteèí 3,5; 7; 14 a 28 MHz,
b) duplexní odstup èiní 420 MHz,
c) zaøízení pou�ívají nejménì ètyøstavovou digitální modulaci.

Pou�itý kmitoètový rastr je v souladu s Doporuèením ITU-R F.636-3 a Doporuèením CEPT/ERC/REC 12-07.

K 1. 1. 2005 bude duplexní odstup zmìnìn na 728 MHz a nejpozdìji do tohoto termínu bude ukonèen provoz
zaøízení se stávajícím duplexním odstupem 420 MHz.

3.1.4 Kmitoètová koordinace

Úøad zaji��uje vzájemnou koordinaci s MO v krajních provozních kanálech a pøi sdílení spoleèných stanovi��. Pro
pøedcházení mo�ného vzájemného ru�ení je vyu�ívání kmitoètù v sousedních kanálech dvou u�ivatelù omezeno na
nezbytné minimum.

Mezinárodní koordinace kmitoètù pro pevnou slu�bu v pásmu 14,5 - 15,35 GHz se øídí ustanoveními Vídeòské
dohody.

3.2 Pohyblivá slu�ba

Pohyblivá slu�ba nemá v tomto pásmu v ÈR civilní vyu�ití.

3.3 Slu�by kosmického výzkumu a dru�icového prùzkumu Zemì

Pasivní vyu�ívání tohoto pásma umo�òuje na sekundárním základì poznámka Radiokomunikaèního øádu 5.339.
V souèasnosti nejsou tyto slu�by v ÈR vyu�ívány, v pøípadì jejich zavedení bude po�adováno individuální povolení
a splnìní pøíslu�ných ustanovení Radiokomunikaèního øádu (èlánek 9 a 11).

4. Pojmy a zkratky

4.1 Pøehled pojmù

Pro úèely této Pøílohy se rozumí:
a) rádiovým kanálem kmitoètové pásmo, uvnitø nìho� je povoleno vysílání stanice pro rádiový pøenos telekomuni-

kaèních signálù,
b) kanálovou rozteèí rozdíl kmitoètù mezi jmenovitými kmitoèty dvou sousedních rádiových kanálù,
c) duplexním odstupem rozdíl kmitoètù mezi jmenovitými kmitoèty vysílaèe a pøijímaèe rádiové stanice pøi dvou-

kmitoètovém, tj. dusimplexním, duplexním nebo semiduplexním provozu,
d) zaøízením typu bod - bod druh rádiového vysílacího zaøízení zabezpeèujícího provoz radiokomunikaèní slu�by

mezi dvìma stanovenými pevnými body.
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4.2 Seznam pou�itých zkratek

CEPT - Evropská konference po�tovních a telekomunikaèních správ [European Conference of Postal and Telecom-
munications Administrations]

P-P - bod - bod [point to point]

5. Seznam dokumentù

Následující výèet uvádí dokumenty, které jsou podstatné pro kmitoètové plánování a jsou v textu pøílohy zmínìny. Dal�í údaje
vztahující se k vlastnostem zaøízení a provozním podmínkám jsou obsa�eny v technických normách a v konkrétních povole-
ních a licencích vydaných Úøadem.
Vídeòská dohoda - Dohoda mezi telekomunikaèními správami Belgie, Francie, Chorvatska, Itálie, Lichten�tejnska,
Litvy, Lucemburska, Maïarska, Nìmecka, Nizozemí, Rakouska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, �výcarska a
Èeské republiky o koordinaci kmitoètù mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou slu�bu a pozemní pohyblivou slu�bu, Berlín,
14. záøí 2001.
Doporuèení ITU-R F.636-3 - Rastry kanálù pro radioreléové systémy v pásmu 15 GHz [Radio-frequency channel arrange-
ments for radio-relay systems operating in the 15 GHz band].
Doporuèení CEPT/ERC/REC 12-07 - Harmonizované rastry rádiových kanálù pro digitální pozemské pevné systémy pracu-
jící v pásmu 14,5 - 14,62 GHz párovaném s pásmem 15,23 - 15,35 GHz [Harmonised radio frequency channel arrangements
for digital terrestrial fixed systems operating in the bands 14.5 - 14.62 GHz paired with 15.23 -15.35 GHz], Øím, 1996.

6. Závìreèné ustanovení

Tato Pøíloha nabývá úèinnosti dnem uveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

125. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování

*) A = zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
B = poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
C = poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì
D = zmìna licence

Poø. Obchodní jméno Telekomu- Datum zahájení   Vlastník veøejné        Èíslo jednací
 èís. nikaèní provozování sítì Územní telekomunikaèní sítì  Poskytovatel Datum vydání Platnost

Adresa sídla èinnost Datum zahájení rozsah  slu�eb licence licence
*) poskytování Provozovatel veøejné Datum nabytí

IÈO slu�eb telekomunikaèní sítì právní  moci

139 Èeský Mobil a.s. 8951/2002-610
Èeský Mobil a.s. Celé území Praha 10, Vinohradská 167 Èeský Mobil a.s. 18 let

Praha 10, Vinohradská 167 C ÈR Praha 10, Vinohradská 167 20.6.2002
IÈ 25 78 80 01 Èeský Mobil a.s.

Praha 10, Vinohradská 167 Dosud nenabylo
právní moci

140 NEXTRA Czech Republic 15099/2002-610
NEXTRA Czech 22.7.2002 Celé území s.r.o. NEXTRA Czech Republic 20 let

Republic s.r.o. ÈR Praha 1, V Celnici 10 s.r.o. 4.7.2002
Praha 1, V Celnici 10 A NEXTRA Czech Republic Praha 1, V Celnici 10

IÈ 25 68 36 91 s.r.o. 22.7.2002
Praha 1, V Celnici 10

141 21045/2002-610

Telenor Networks, s.r.o.
Praha 1, V Celnici 24.7.2002

1028/10 D
IÈ 26 20 11 51 Dosud nenabylo

(zmìna è. 3) právní moci

Tato zmìna è. 3 k licenci è.j. 503625/2000-610, ve znìní zmìny è. 1 è.j. 32321/2001-610 a zmìny è. 2 è.j. 3228/2001-610, zmìnila pùvodní obchodní jméno spoleènosti
NEXTRA Wireless, s.r.o. na Telenor Networks, s.r.o. Zmìna, dolo�ená výpisem z obchodního rejstøíku, è. výpisu 110302/2002, byla provedena na �ádost dr�itele licence.

Ostatní  ustanovení licence è.j. 503625/2000-610, ve znìní zmìny è. 1 è.j. 32321/2001-610 a zmìny è. 2 è.j. 32281/2001-610, zùstávají beze zmìny.

ÈTÚ è.j. 21862/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb
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126. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné pevné telekomunikaèní sítì spo-
leènosti NEXTRA Czech Republic s.r.o.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 4. èervence 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 15 099/2002-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle
§ 102 odst. 1, § 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, ve znìní
zákona è. 274/2001 Sb. (dále jen �zákon�), na základì �ádosti ze dne 15. 5. 2002, doplnìné dne 13. 6. 2002, 14. 6. 2002 a
18. 6. 2002, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné pevné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: NEXTRA Czech Republic s.r.o.
se sídlem: Praha 1, V Celnici 10, PSÈ 117 21
IÈ: 25 68 36 91
(dále jen �dr�itel telekomunikaèní licence�)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:

A. DRUH A ROZSAH  VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
1. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí� (dále jen

�telekomunikaèní sí��), jejím� prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní slu�by na celém území Èeské
republiky.

2. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù se uskuteèòuje v technicky zpùsobilých místech teleko-
munikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s oprávnìnými provozovateli telekomunikaèních sítí.

3. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení telekomu-
nikaèní sítì provozované dr�itelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných provozo-
vatelù pro poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky
do jiných státù, vèetnì tranzitu pøes území Èeské republiky.

B. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K  ZAJI�TÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ  TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
4. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen:

a) øídit se pøi zøizování a provozování  telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslu�nými právními pøedpisy, vydanými
generálními licencemi, cenovými rozhodnutími Úøadu, opatøeními a pøedbì�nými opatøeními Úøadu, èíslovacími a
sí�ovými plány, plánem pøidìlení kmitoètových pásem (národní kmitoètová tabulka) a plánem vyu�ití kmitoètového
spektra, normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání této telekomuni-
kaèní licence,

b) zøizovat a provozovat telekomunikaèní sí� podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporu-
èením ITU a normám ETSI,

c) umo�nit jiným oprávnìným provozovatelùm telekomunikaèní sítì a poskytovatelùm telekomunikaèních slu�eb pøí-
mé nebo nepøímé propojení s jím provozovanou veøejnou telekomunikaèní sítí v souladu se zákonem.

C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
5. Dr�itel telekomunikaèní licence, jako provozovatel veøejné telekomunikaèní sítì podle bodu 1, má právo, v souladu

s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu �Uznaný provozovatel� (Recogni-
zed Operating Agency).

6. Pøi zaji��ování bezpeènosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikaèních èinností na území, pro nì� byl vyhlá-
�en krizový stav, je dr�itel telekomunikaèní licence povinen:
a) plnit povinnosti vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospo-

dáøských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øe�ení poskytovat na vy�ádání Úøadu informace o pøijímaných

opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí� tak, aby umo�òovala, je-li to technicky mo�né, posky-

tovat pøednostnì telekomunikaèní slu�by pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbroje-
ných bezpeènostních sborù a záchranných sborù, právnických a fyzických osob, urèených zvlá�tním právním pøed-
pisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu.

7. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen zaji��ovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu, zveøejnìného
v Telekomunikaèním vìstníku.

D. DATUM  ZAHÁJENÍ  PROVOZOVÁNÍ  TELEKOMUNIKAÈNÍ  SÍTÌ
8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì podle této telekomunikaèní licence je den nabytí právní moci této licence.
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127. Zmìna è. 2 telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím
veøejné pevné telekomunikaèní sítì è.j. 15 542/2001-610 ze dne 24. záøí 2001, ve znìní zmìny
è. 1 è.j. 35 281/2001-610 ze dne 14. února 2002

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 14 836/2002-610

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. a) vydává podle § 102 odst. 1 a
§ 26 odst. c) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, ve znìní zákona è. 274/2001 Sb., na
základì �ádosti ze dne 9. kvìtna 2002 toto rozhodnutí o

zmìnì è. 2

telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
è.j. 15 542/2001-610 ze dne 24. záøí 2001, ve znìní zmìny è. 1 è.j. 35 281/2001-610 ze dne 14. února 2002

spoleènosti TransgasNet, a.s. se sídlem Praha 10 - Stra�nice, Limuzská 12/135, PSÈ 100 98, IÈO 26 15 24 36.

Tímto rozhodnutím se mìní vydaná telekomunikaèní licence takto:

Èást E bod 9 zní:
�9. Datum zahájení poskytování slu�by je 22. záøí 2002.�.

Ostatní ustanovení telekomunikaèní licence è.j. 15 542/2001-610 ze dne 24. záøí 2001, ve znìní zmìny è. 1 è.j. 35 281/2001-610
ze dne 14. února 2002, zùstávají beze zmìny.

ODÙVODNÌNÍ

�ádostí ze dne 9. kvìtna 2002 spoleènost TransgasNet, a.s. po�ádala o zmìnu vydané telekomunikaèní licence è.j. 15 542/2001-610
ze dne 24. záøí 2001, ve znìní zmìny è. 1 è.j. 35 281/2001-610 ze dne 14. února 2002, v datu zahájení poskytování veøejné
telefonní slu�by na 22. záøí 2002. Tuto skuteènost spoleènost TransgasNet, a.s. zdùvodnila technickou pøipraveností a ekono-
mickými podmínkami v souvislosti s pøeèíslováním úèastnických telefonních stanic v Èeské republice, které probìhne z 21. na
22. záøí 2002.

Na základì uvedené �ádosti byla vydána tato zmìna è. 2 uvedené telekomunikaèní licence è.j. 15 542/2001-610 ze dne
24. záøí 2001, ve znìní zmìny è. 1 è.j. 35 281/2001-610 ze dne 14. února 2002, v datu zahájení poskytování veøejné telefonní
slu�by spoleènosti TransgasNet, a.s.

Spoleènost TransgasNet, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této zmìny telekomunikaèní licence a �ádosti
uvedené spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.

E. DOBA  PLATNOSTI  TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
9. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu  20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím udìlení.

ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost NEXTRA Czech Republic s.r.o. po�ádala dne 16. 5. 2002 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a

provozování veøejné telekomunikaèní sítì. Svoji �ádost doplnila dne 13. 6. 2002, 14. 6. 2002 a 18. 6. 2002. Spoleènost
NEXTRA Czech Republic s.r.o. dolo�ila uvedenou �ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku
trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní a odbornou zpùsobilost k po�adované telekomunikaèní èin-
nosti a dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení po�adované èinnosti.

Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 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. 6. 2002.

Spoleènost NEXTRA Czech Republic 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 doruèe-

ní. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomuni-
kaèního úøadu, odboru  regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrád-
ka 02, 225 02  Praha 025.

Ing. Marek Ebert v.r.
øeditel odboru

regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. 7. 2002.
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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 slu�eb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.

Ing. Marek Ebert  v.r.
øeditel odboru

regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. 6. 2002

128. Zmìna è. 2 telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
è.j. 7 731/2001-610 ze dne 25. èervence 2001, ve znìní zmìny è. 1 è.j. 33 613/2001-610 ze dne
22. ledna 2002

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 31. kvìtna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È. j.: 15 903/2002-610

Èeský  telekomunikaèní  úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. a) vydává podle § 102 odst. 1 a
§ 26 odst. 2 písm. c) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, ve znìní zákona è. 274/2001 Sb.,
na základì �ádosti ze dne 26. 4. 2002 toto rozhodnutí o

zmìnì  è.  2

telekomunikaèní  licence ke zøizování  a provozování  veøejné  telekomunikaèní sítì  è.j. 7 731/2001-610 ze dne 25. èer-
vence 2001, ve znìní zmìny è. 1 è.j. 33 613/2001-610 ze dne 22. ledna 2002

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:
- v údaji o obchodní firmì dr�itele telekomunikaèní licence se text �FirstMark Carrier Services Èeská Republika, s.r.o.�

nahrazuje textem (jedná se o obchodní firmu spoleènosti): �LambdaNet Communications, s.r.o.�,
- v  údaji o sídle dr�itele telekomunikaèní licence se text �Praha 1, Platnéøská 4� nahrazuje textem: �Praha 1, Kliment-

ská 36/1652, PSÈ 110 00�,
- èást D bod 8 zní:

�8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì je do 30. dubna 2003.�.

Ostatní ustanovení telekomunikaèní licence è.j. 7 731/2001-610 ze dne 25. èervence 2001, ve znìní zmìny è. 1 è.j. 33 613/2001-610
ze dne 22. ledna 2002, zùstávají beze zmìny.

ODÙVODNÌNÍ
�ádostí ze dne 26. dubna 2002 spoleènost LambdaNet Communications, s.r.o. po�ádala o zmìnu vydané telekomunikaèní

licence è.j. 7 731/2001-610, ve znìní zmìny è. 1 è.j. 33 613/2001-610 ze dne 22. ledna 2002, v údaji o obchodní firmì a sídle
dr�itele telekomunikaèní licence a datu zahájení provozování veøejné telekomunikaèní sítì do 30. dubna 2003. Zmìnu obchod-
ní firmy a sídla spoleènost LambdaNet Communications, s.r.o. dolo�ila výpisem z obchodního rejstøíku è.j. 71097/2002
z 24. dubna 2002. Zmìnu data zahájení provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènost zdùvodnila poklesem poptáv-
ky na trhu a tím zpùsobeným nedostateèným obratem. Pøitom investoøi spoleènosti trvají na dodr�ení plánovaného minimál-
ního obratu.

Na základì �ádosti se vydává tato zmìna è. 2 uvedené telekomunikaèní licence è.j. 7 731/2001-610 ze dne 25. èervence 2001,
ve znìní zmìny è. 1 è.j. 33 613/2001-610 ze dne 22. ledna 2002,  v údaji o obchodní firmì a sídle dr�itele telekomunikaèní
licence a v datu zahájení provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti LambdaNet Communications, s.r.o.

Spoleènost LambdaNet Communications, s.r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této zmìny telekomunikaè-
ní 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. Odvo-

lání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního úøadu,
odboru regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.

Ing. Marek Ebert v.r.
øeditel odboru

regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. 7. 2002.
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129. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slu�eb podle generální licence
- pokraèování

Plné znìní pokraèování seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.

ÈTÚ è.j. 21861/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

130. 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 televiz-
ních nebo rozhlasových signálù rozhlasových signálù po vedení - pokraèování

Plné znìní seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.

ÈTÚ è.j. 21124/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

131. Informace o uzavøení smluv a dodatkù ke smlouvám o propojení sítí, vèetnì základních tech-
nických a ekonomických podmínek propojení sítí

Èeský telekomunikaèní úøad podle § 40 odst. 6 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, ve
znìní pozdìj�ích pøedpisù, informuje o uzavøení smluv o propojení sítí a dodatkù ke smlouvám o propojení sítí, vèetnì základ-
ních technických a ekonomických podmínek propojení sítí:

1. Smlouva o propojení telekomunikaèních sítí uzavøená dne 31. 5. 2002 mezi spoleènostmi Aliatel a.s. a Eurotel
Praha, spol. s r.o.
V�echny souèásti obsahu Smlouvy oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

2. Smlouva o propojení telekomunikaèních sítí uzavøená dne 24. 6. 2002 mezi spoleènostmi Aliatel a.s. a Pragonet, a.s.
Pøílohy è. I, II a III Smlouvy oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

3. Dodatek è. 1 ze dne 1. 7. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 10. 5. 2002 mezi
spoleènostmi Tele2 s.r.o. a ÈESKÝ TELECOM, a.s.
V�echny souèásti obsahu dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

4. Dodatek è. 5 ze dne 11. 7. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 18. 8. 1998 mezi
spoleènostmi Eurotel Praha, spol. s r.o. a RadioMobil a.s.
V�echny souèásti obsahu dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

5. Dodatek è. 4 ze dne 15. 7. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 1. 3. 2001 mezi
spoleènostmi Aliatel a.s. a ÈESKÝ TELECOM, a.s.
Pøílohu è. 1 dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

6. Dodatek è. 5 ze dne 15. 7. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 1. 3. 2001 mezi
spoleènostmi Aliatel a.s. a ÈESKÝ TELECOM, a.s.
Pøílohu è. 1 dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

7. Dodatek è. 6 ze dne 30. 6. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 1. 3. 2001 mezi
spoleènostmi Aliatel a.s. a ÈESKÝ TELECOM, a.s.
Pøílohy è. 1, 2, 3, 4 a 5 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 slu�eb,
Sokolovská 219, Praha 9, oddìlení správy sí�ových plánù a propojování - tel. 02/24004641, nebo sekretariát odboru -
tel. 02/24004761.

ÈTÚ è.j. 22006/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

132. Vyhlá�ení výbìrového øízení na udìlení telekomunikaèních licencí ke zøizování a provozo-
vání veøejných telekomunikaèních sítí s vyu�itím pevných rádiových pøístupových sítí typu
P-MP ve vyhrazeném kmitoètovém úseku pásma 3,5 GHz v Èeské republice

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vyhla�uje podle § 19 odst. 3 a 4 zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon o telekomunikacích�), výbìrové øízení na
udìlení telekomunikaèních licencí ke zøizování a provozování veøejných telekomunikaèních sítí s vyu�itím pevných rádio-



Èástka 8 Telekomunikaèní vìstník Strana 9

vých pøístupových sítí typu P-MP ve vyhrazeném kmitoètovém úseku pásma 3,5 GHz (dále jen �sítì FWA�- Fixed
Wireless Access) v Èeské republice, s povinností poskytovat jejich prostøednictvím veøejnou telefonní slu�bu.

Vyhlá�ení výbìrového øízení navazuje na zámìr vyhlásit výbìrové øízení v pásmu 3,5 GHz, který byl publikován v èástce 6
Telekomunikaèního vìstníku dne 17. èervna 2002. Zásady obsa�ené v tomto vyhlá�ení výbìrového øízení budou rozpracovány
v Zadávací dokumentaci výbìrového øízení, která poskytne v�em zájemcùm o úèast ve výbìrovém øízení podrobnìj�í informa-
ce o po�adované formì a obsahu �ádostí pøedkládaných do výbìrového øízení a o zpùsobu jejich hodnocení.

Za prùbìh výbìrového øízení odpovídá Úøad, který stanoví následující podmínky, èasový postup a zpùsob hodnocení
pøedlo�ených �ádostí do výbìrového øízení:

1. Podmínky výbìrového øízení
a) Obecná pravidla výbìrového øízení jsou stanovena v § 19 a� § 23 zákona o telekomunikacích. Výbìrové øízení bude

probíhat podle harmonogramu a v etapách uvedených dále.
b) Výbìrové øízení bude vyhlá�eno zveøejnìním tohoto vyhlá�ení na úøední desce Úøadu a na webové stránce Úøadu

http://www.ctu.cz/. Toto vyhlá�ení výbìrového øízení bude rovnì� zveøejnìno v èástce 8/2002 Telekomunikaèního
vìstníku, která bude vydána dne 26. 8. 2002.

c) Pro posouzení a hodnocení �ádostí o udìlení telekomunikaèních licencí ve výbìrovém øízení pøedseda Úøadu ustaví,
podle § 20 zákona o telekomunikacích, øídící výbor (dále jen �výbor�).

d) Pøedmìtem výbìrového øízení budou v pásmu 3,5 GHz pro sítì FWA ètyøi kmitoètové úseky o �íøce 3,5 MHz, které
tvoøí dva souvislé duplexní úseky o �íøce 7 MHz, které na sebe nenavazují. Konkrétnì se jedná o duplexní kmitoètové
úseky 3459 MHz - 3466 MHz / 3559 MHz - 3566 MHz a 3473 MHz - 3480 MHz / 3573 - 3580 MHz. Podmínky
vyu�ití kmitoètového pásma 3,5 GHz jsou uvedeny v pøíloze è. 7/7.2002 pro kmitoètové pásmo 2 700 - 4 200 MHz
k plánu vyu�ití kmitoètového spektra, která byla zveøejnìna v èástce 7/2002 Telekomunikaèního vìstníku. Úèastnické
terminály jsou provozovány v pásmu 3,5 GHz na základì generální licence è. GL-38/R/2001.

e) �adatel, který se hlásí do výbìrového øízení, pøedlo�í Úøadu �ádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a
provozování sítí FWA na celém území ÈR. �adatel svoji �ádost dolo�í v rozsahu podle § 18 zákona o telekomunikacích.

f) �adatelem nemù�e být právnická osoba dále jen (�subjekt�), který byl zalo�en po datu vyhlá�ení výbìrového øízení,
nebo ten, který k datu vyhlá�ení výbìrového øízení ji� má telekomunikaèní licencí vyhrazen v pásmu 3,5 GHz k vyu�ití
duplexní kmitoètový úsek o �íøce 14 MHz a více.

g) Výbìrové øízení bude probíhat ve dvou samostatných èástech na ka�dý duplexní kmitoètový úsek 7 MHz, pøièem� není
vylouèeno, aby jeden subjekt podal �ádost do obou èástí výbìrového øízení. Platí v�ak podmínka, �e max. �íøka du-
plexního kmitoètového úseku, kterou bude mít vítìzný subjekt, na základì výsledkù výbìrového øízení a na základì
døívìj�ích pøídìlù promítnutých do licencí, k dispozici, nesmí pøesáhnout 14 MHz. Z tohoto dùvodu musí subjekt,
který ji� má v telekomunikaèní licenci vyhrazen urèitý kmitoètový úsek v pásmu 3,5 GHz a který se úèastní obou èástí
výbìrového øízení, oznaèit v �ádosti o udìlení telekomunikaèní licence ve výbìrovém øízení kmitoètový úsek, kterého
by se tento subjekt vzdal v pøípadì, �e by zvítìzil v obou èástech výbìrového øízení.

h) Základním pøedpokladem úèasti ve výbìrovém øízení je pøevzetí Zadávací dokumentace výbìrového øízení. Zadávací
dokumentace se pøedá v�em zájemcùm na základì �ádosti a po pøedchozím zaplacení úèastnického poplatku ve vý�i
30 000 Kè. Zadávací dokumentace poskytne zájemcùm podrobnìj�í informace o podmínkách provozování sítí FWA
v ÈR a o poskytování telekomunikaèních slu�eb jejich prostøednictvím a dále o po�adované formì, èlenìní, rozsahu a
zpùsobu vyhodnocování �ádostí pøedkládaných do výbìrového øízení.
Úèastnický poplatek se pøi pøípadné dal�í neúèasti ve výbìrovém øízení nevrací.
Platba úèastnického poplatku musí být provedena bankovním pøevodem na úèet Úøadu vedený u ÈNB poboèka Praha:
Název úètu: Èeský telekomunikaèní úøad
Èíslo úètu: 19-725001/0710
Variabilní symbol: 35

i) Pøi pøedkládání �ádostí do výbìrového øízení bude za úèasti notáøe posuzováno, zda pøedkladatel �ádosti do výbìrové-
ho øízení zaplatil úèastnický poplatek 30 000 Kè, zda �ádosti byly pøedlo�eny ve stanoveném termínu a zpùsobem
stanoveným v Zadávací dokumentaci. �ádosti, které nesplòují tyto po�adavky, Úøad s pøíslu�ným zdùvodnìním od
jejich pøedkladatelù nepøijme. V pøípadì, �e uvedené závady zjistí a� v prùbìhu posuzování �ádostí výbor, rozhodne
Úøad o jejich pøípadném vyøazení ihned po zji�tìní tìchto závad.

j) Na základì výsledkù výbìrového øízení bude udìlena v ka�dé èásti výbìrového øízení telekomunikaèní licence ke
zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì s vyu�itím pøístupových sítí FWA v pásmu 3,5 GHz, s jedním
souvislým duplexním kmitoètovým úsekem 7 MHz, který je tvoøen dvìma kmitoètovými úseky o �íøce 3,5 MHz.
Pokud stejný subjekt zvítìzí v obou èástech výbìrového øízení, bude mu udìlena telekomunikaèní licence se dvìma
duplexními kmitoètovými úseky, tedy celkem 14 MHz, a to za podmínky uvedené v bodì 1 písm. g). V pøípadì, �e
vítìzný subjekt výbìrového øízení ji� má v telekomunikaèní licenci vyhrazen urèitý kmitoètový úsek v pásmu 3,5 GHz,
bude mu telekomunikaèní licence roz�íøena o novì získaný úsek. Telekomunikaèní licence zaruèí jejímu dr�iteli vý-
hradní právo na vyu�ívání získaných úsekù kmitoètového spektra na celém území ÈR po dobu 20 let. Stanovená cena
za toto výhradní právo je 20 mil. Kè za jeden duplexní úsek o �íøce pásma 7 MHz. V pøípadì získání obou úsekù zaplatí
�adatel dvojnásobek, tedy celkem 40 mil. Kè.
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k) Pøedkladatel �ádosti, nepøijaté do výbìrového øízení, pøípadnì vyøazené z výbìrového øízení, nemá nárok na vrácení
úèastnického poplatku ani na kompenzaci jakýchkoli jiných nákladù spojených s úèastí ve výbìrovém øízení.

l) Z vá�ných dùvodù mù�e Úøad výbìrové øízení zru�it a neudìlit �ádnou telekomunikaèní licenci. Toto rozhodnutí
zveøejní na úøední desce Úøadu a na webové stránce Úøadu http://www.ctu.cz/.

m) Úøad nenese �ádné finanèní ani jiné závazky èi náklady v pøípadì zru�ení výbìrového øízení napø. z dùvodù, �e �ádný
z úèastníkù nesplnil stanovené podmínky. Úøad neposkytuje náhradu výdajù spojených s úèastí ve výbìrovém øízení.

2. Èasový prùbìh výbìrového øízení
a) Zadávací dokumentace výbìrového øízení bude k dispozici, pro subjekty splòující podmínky uvedené v bodì 1 písm. h),

na Úøadì v odboru 610 dne 2. záøí 2002 v dobì od 9.00 do 15.00 hod. a v dal�ích dnech v dobì od 8.30 do 10.00 hod.
Dal�í stanovené termíny jsou orientaèní a mohou být upøesnìny, vèetnì èasových údajù, v Zadávací dokumentaci a na
internetové stránce Úøadu http://www.ctu.cz/.

b) Úøad zorganizuje setkání se v�emi zájemci o úèast ve výbìrovém øízení, kteøí pøevzali Zadávací dokumentaci, s cílem
vysvìtlit pøípadné dotazy. Pøedpokládaný termín jednání je 11. 9. 2002. Dotazy k Zadávací dokumentaci je mo�né
zasílat Úøadu písemnì (pøípadnì na e-mail adresu klatilj@ctu.cz) - odbor 610 do 6. 9. 2002.

c) Pro pøedlo�ení �ádostí do výbìrového øízení je pøedbì�nì stanoven termín dne 26. 9. 2002, místem pøedlo�ení je
Èeský telekomunikaèní úøad, Praha 9, Sokolovská 219.
�ádosti do výbìrového øízení kromì obecných po�adavkù, stanovených v § 18 zákona o telekomunikacích, musí
obsahovat stanovené údaje, nezbytné pro individuální posouzení ka�dé �ádosti. Specifikace údajù, které musí �ádost
obsahovat, bude konkretizována v Zadávací dokumentaci výbìrového øízení.
�ádosti se pøedkládají ve tøech vyhotoveních (1 orig. + 2 kopie), v èeském jazyce, zpùsobem stanoveným v Zadávací
dokumentaci výbìrového øízení.

d) Prezentace �ádostí �adateli pøed výborem se pøedpokládá na Úøadì dne 3. 10. 2002.
e) Pøedbì�nì stanovený termín vyhodnocení �ádostí výborem je 17. 10. 2002. Následnì pøedá výbor zprávu o posouzení

a hodnocení �ádostí s ve�kerou dokumentací Úøadu.
f) Po posouzení a hodnocení �ádostí výborem Úøad rozhodne o výbìru nejvhodnìj�ích �ádostí.

3. Zpùsob hodnocení �ádostí
�ádosti pøijaté do výbìrového øízení budou posuzovány a hodnoceny výborem v následujících krocích:
a) posouzení �ádostí z hlediska jejich platnosti,
b) hodnocení platných �ádostí podle stanovených kritérií.

4. Posouzení �ádostí z hlediska jejich platnosti
Výbor posoudí pøedlo�ené �ádosti z hlediska splnìní základních po�adavkù na jejich pøedkladatele (viz zejména bod 1
písm. i) ) a na po�adovaný obsah a formu tìchto �ádostí. Nevyhovující �ádosti navrhne Úøadu vyøadit z výbìrového øízení.

Pøedlo�ené �ádosti budou v rámci této etapy posuzovány výborem z tìchto hledisek:
a) splnìní po�adavkù na slo�ení statutárního orgánu �adatele (viz § 14 odst. 2 písm. a) a § 15 zákona o telekomunika-

cích),
b) splnìní po�adavkù zákona k prokázání finanèní zpùsobilosti k vykonávání telekomunikaèní èinnosti (viz § 14 odst. 2

písm. b) a § 17 zákona o telekomunikacích) a odborné zpùsobilosti (viz § 14 odst. 2 písm. c) a § 16 zákona o telekomu-
nikacích),

c) dodr�ení po�adovaného èlenìní a obsahu �ádosti podle Zadávací dokumentace,
d) dolo�ení po�adovaných dokladù a osvìdèení k �ádosti nezbytných k prokázání vý�e uvedených po�adavkù, konkrétní

po�adavky budou uvedeny v Zadávací dokumentaci,
e) výbor má právo od pøíslu�ného �adatele vy�adovat, kdykoliv v prùbìhu výbìrového øízení, potøebná vysvìtlení pøed-

lo�ených �ádostí.

5. Individuální hodnocení platných �ádostí podle stanovených kritérií
�ádosti, které nebyly vyøazeny z výbìrového øízení podle pøedchozích èástí jsou platné �ádosti, které postupují do dal�í
etapy výbìrového øízení, v ní� budou �ádosti posuzovány podle poøadí nejlep�ího, respektive nejpøíznivìj�ího hodnocení
následujících ukazatelù na základì metody nazývané �soutì� krásy� (�beauty contest�):
a) termíny zahájení poskytování veøejné telefonní slu�by v ÈR s vyu�itím sítí FWA, v Praze a ve v�ech krajských mìstech

a pøehled dal�ího tempa rozvoje v jednotlivých letech pìtiletého rozvoje (datum zahájení èinnosti a tempo rozvoje se
mìøí uplynutím doby od udìlení telekomunikaèní licence),

b) ceny veøejné telefonní slu�by v jednotlivých letech pìtiletého období v souladu s podnikatelským plánem,
c) ceny za pøipojení u�ivatele k Internetu v jednotlivých letech pìtiletého období,
d) úroveò technického øe�ení veøejné telekomunikaèní sítì s pøístupovými sítìmi FWA v pásmu 3,5 GHz,
e) zku�enosti �adatele s poskytováním telekomunikaèních slu�eb.
Údaje uvedené v �ádosti podle písm. a), b) a c) budou promítnuty do telekomunikaèní licence jako závazné ukazatele.
Vyhodnocení poøadí podle kritérií uvedených v bodì 5 provede individuálnì ka�dý èlen výboru. Celkové bodové ohodno-
cení ka�dé platné �ádosti se provede podle bodu 6.
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6. Zpùsob hodnocení �ádostí a stanovení jejich poøadí
a) Zásady hodnocení vèetnì váhového ohodnocení ukazatelù podle bodu 5 budou podrobnìji uvedeny v Zadávací doku-

mentaci.
b) Ka�dý èlen výboru se nejprve seznámí s obsahem v�ech platných �ádostí a ohodnotí tyto �ádosti z hlediska plnìní

jednotlivých ukazatelù uvedených v bodì 5.
c) Posuzování a následné bodové hodnocení v�ech �ádostí se provádí podle jednotlivých ukazatelù. Po ukonèení bodová-

ní se pro ka�dou �ádost a ka�dý ukazatel v této �ádosti seète celkový poèet bodù získaný od v�ech èlenù výboru.
d) Poøadí �ádostí ve výbìrovém øízení je dáno poètem dosa�ených bodù - jako první se umístí �ádost s nejvy��ím poètem

bodù, jako poslední �ádost s nejni��ím poètem bodù.

7. Zpracování závìreèné zprávy
a) Bodové a slovní hodnocení platných �ádostí jednotlivými èleny výboru bude podkladem pro zpracování zprávy

o posouzení a hodnocení �ádostí o udìlení telekomunikaèní licence podle § 22 odst. 1 zákona o telekomunikacích.
Uvedená zpráva bude obsahovat pøehled �ádostí do výbìrového øízení a jejich umístìní v koneèném poøadí a zdùvod-
nìní hodnocení �ádostí, jejich� pøedkladatelùm výbor navrhuje udìlit telekomunikaèní licenci.

b) Do zprávy podle písm. a) bude umo�nìno nahlédnout v�em pøedkladatelùm platných �ádostí.
c) Na základì zprávy podle písm. a) pak Úøad rozhodne o výbìru nejvhodnìj�í �ádosti, která nejlépe splòuje podmínky

stanovené pro výbìrové øízení.
d) �adateli podle písm. c) vzniká právo na vydání telekomunikaèní licence na zøizování a provozování sítí FWA uzavøe-

ním smlouvy s Úøadem podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku. Smlouva bude obsahovat závazky obou stran vèetnì
povinnosti uhradit stanovenou cenu, termín a zpùsob úhrady této ceny, pøípadnì dal�í podmínky týkající se provozová-
ní sítí FWA a poskytování jejich prostøednictvím telekomunikaèních slu�eb, jako� i dal�í nezbytné údaje.

e) V pøípadì, �e do výbìrového øízení nebude pøedlo�en dostateèný poèet kvalitních �ádostí, Úøad si vyhrazuje
právo stanovit dal�í postup k zaji�tìní efektivního vyu�ívání volných kmitoètových úsekù pásma 3,5 GHz pro
rozvoj sítí FWA.

f) Z rozhodnutí podle bodu e) nevyplývají pro Úøad �ádné finanèní ani jiné závazky.

Praha dne 7. srpna 2002

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

133. Oznámení k zámìru vyhlásit výbìrové øízení

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) uveøejnil v souladu s § 19 odst. 2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunika-
cích a o zmìnì dal�ích zákonù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �zákon�), v èástce 6/2002 Telekomunikaèního vìstníku
Oznámení o zámìru vyhlásit výbìrové øízení na roz�íøení telekomunikaèních licencí ke zøizování a provozování veøej-
ných telekomunikaèních sítí ve standardu GSM. V rámci tohoto výbìrového øízení se mìlo rozhodovat o rozdìlení 5 dispo-
nibilních kmitoètù z pásma 900 MHz pro sítì GSM stávajících provozovatelù GSM, tj. pro potøebu spoleèností Èeský Mobil
a.s., Eurotel Praha, spol. s r.o. a RadioMobil a.s.

Úøad obdr�el k uvedenému zámìru v souladu s § 19 odst. 2 písm. c) zákona stanoviska. Spoleèným znakem v�ech stanovi-
sek je nesouhlas s rozdìlením 5 disponibilních kmitoètù pro sítì GSM formou výbìrového øízení.

Úøad podrobnì analyzoval vý�e uvedená stanoviska a oznamuje, �e na jejich základì upou�tí od vyhlá�ení výbìrového
øízení podle vý�e uvedeného zámìru. Vychází pøitom i z následující skuteènosti:

Podle § 19 odst. 3 zákona je základním podkladem, upravujícím vyu�ívání kmitoètového spektra pro potøebu vydání
telekomunikaèních licencí formou výbìrového øízení, plán vyu�ití kmitoètového spektra pro pásmo 900 MHz. Tento plán
je rovnì� podle § 59 písm. c) zákona základním podkladem pro vydání povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení.
Základní èást plánu vyu�ití kmitoètového spektra vydal Úøad na základì § 56 odst. 1 zákona v èástce 12/2001 Telekomunikaè-
ního vìstníku.

Plán vyu�ití kmitoètového spektra pro jednotlivá kmitoètová pásma, který stanoví v souladu s § 56 odst. 4 zákona podmín-
ky vyu�ití jednotlivých kmitoètù pro radiokomunikaèní slu�by, vydává Úøad formou pøíloh k základnímu plánu. Pøíloha pro
pásmo 900 MHz dosud nebyla vydána, tak�e pro aplikaci vý�e uvedených ustanovení zákona nejsou vytvoøeny nezbyt-
né pøedpoklady.

Úøad proto pøijal rozhodnutí urychlenì vydat pøílohu pro pásmo 900 MHz k plánu vyu�ití kmitoètového spektra tak, aby
její návrh mohl být zveøejnìn k diskusi v souladu s § 56 odst. 5 zákona v èástce 9/2002 Telekomunikaèního vìstníku. Na
základì uvedené pøílohy k plánu vyu�ití kmitoètového spektra Úøad rozhodne o dal�ím postupu pøi rozdìlování dispo-
nibilních kmitoètù z pásma 900 MHz pro provozovatele GSM.

ÈTÚ, è.j. 21923/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb
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134. Oznámení o pøijetí dokumentu �Výbìr provozovatele krátkou individuální volbou èísel pro
jednotlivá volání� a jeho Zmìny è. 1

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �ÈTÚ�) a Asociace provozovatelù veøejných telekomunikaèních sítí (dále jen
�APVTS�) sdìlují, �e Øídícím výborem Fóra pro zavedení pøenositelnosti èísel (dále jen ØV Fóra) byl pøijat dokument
�Výbìr provozovatele krátkou individuální volbou èísel pro jednotlivá volání� (èerven 2002) a následnì jeho Zmìna è. 1
(èervenec 2002).

Pøijatý dokument definuje zejména základní pojmy a popis slu�by, procesy mezi jednotlivými provozovateli pøi jejím
zøízení a testování a modely úètování, vèetnì zásad zmìnového øízení.

Dokument �Výbìr provozovatele krátkou individuální volbou èísel pro jednotlivá volání� je �iroké veøejnosti dostupný na
internetové stránce ÈTÚ (www.ctu.cz) a internetové stránce APVTS (www.apvts.cz). Do jeho originální verze lze nahlédnout
v sídle ÈTÚ (Sokolovská 219, Praha 9 - odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb) nebo v sídle  APVTS (Jeseniova 30,
Praha 3).

Ing. David Stádník v.r. Ing. Svatoslav Novák v.r.
pøedseda pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu Asociace provozovatelù veøejných
telekomunikaèních sítí

135. Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance è. 252

Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, �e prùkaz zamìstnance è. 252 znìjící na jméno Ing.  Cyril Kantor je  neplatný.
Pou�ívání prùkazu zamìstnance è. 252 sdìlte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9,

po�tovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.

ÈTÚ 56/2002
odbor krizového øízení
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