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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. NORMATIVNÍ ÈÁST
139. Cenové rozhodnutí è. 06/PROP/2002
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha dne 3. záøí 2002
È.j. 18637/2002-611

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøísluný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a odst. 5 a v souladu s § 95 bod 7 zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù, podle § 2b odst. 2 zákona è. 265/1991 Sb.,
o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìjích pøedpisù, v souladu s § 10 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znìní pozdìjích pøedpisù, a v návaznosti na cenové rozhodnutí è. 01/PROP/2002, èást II, èlánek 1, vydává

cenové rozhodnutí
è. 06/PROP/2002,
kterým se stanoví maximální ceny za propojení veøejných telekomunikaèních sítí1) pro slubu koncového volání do veøejných
pevných telekomunikaèních sítí.
Èlánek 1
Maximální ceny
1. V souladu se zpùsobem výpoètu uvedeným v cenovém rozhodnutí è. 01/PROP/2002, èást II, èlánek 1, se stanovují
následující maximální ceny za propojení:
provoz
místní
1 tranzit
2 tranzity

silný
slabý
silný
slabý
silný
slabý

maximální cena za propojení
[Kè/min] bez DPH
0,41
0,21
0,51
0,26
0,65
0,33

2. Od nabytí úèinnosti tohoto cenového rozhodnutí do 21. 9. 2002 platí, e:
a) maximální cena za propojení pro místní se pouije v pøípadì, pokud se koncový bod propojené pevné veøejné
telekomunikaèní sítì (dále jen pevná VTS), ve kterém je volání ukonèeno, nachází ve stejném uzlovém telefonním obvodu, ve kterém je umístìn bod propojení mezi propojenými veøejnými telekomunikaèními sítìmi (dále jen
VTS),
b) maximální cena za propojení pro 1 tranzit se pouije v pøípadì, pokud se koncový bod propojené pevné VTS, ve
kterém je volání ukonèeno, nachází v jiném uzlovém telefonním obvodu a zároveò ve stejném tranzitním telefonním
obvodu, ve kterém je umístìn bod propojení mezi propojenými VTS,
c) maximální cena za propojení pro 2 tranzity se pouije v pøípadì, pokud se koncový bod propojené pevné VTS, ve
kterém je volání ukonèeno, nachází v jiném tranzitním telefonním obvodu, ne ve kterém je umístìn bod propojení
mezi propojenými VTS.
3. Od 22. 9. 2002 platí, e:
a) maximální cena za místní propojení se pouije v pøípadì, pokud se koncový bod propojené pevné VTS, kde je
volání ukonèeno, nachází v pøístupové oblasti bránové ústøedny, ve které jsou VTS propojeny, pøièem bránovou
ústøednou je ústøedna místní,
b) maximální cena za 1 tranzit se pouije v pøípadì, pokud se koncový bod propojené pevné VTS, kde je volání
ukonèeno, nachází v pøístupové oblasti bránové ústøedny, ve které jsou VTS propojeny, pøièem bránovou ústøednou je ústøedna tranzitní,
c) maximální cena za 2 tranzity se pouije v pøípadì, pokud se koncový bod propojené pevné VTS, kde je volání
ukonèeno, nenachází v pøístupové oblasti bránové ústøedny, ve které jsou VTS propojeny, pøièem bránovou ústøednou je ústøedna tranzitní.
1)

§ 37 odst. 2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù.

Èástka 9

Telekomunikaèní vìstník

Strana 3

4. Rozsah pøístupových oblastí si smluvní strany stanoví ve smlouvì o propojení veøejných telekomunikaèních sítí.
Èlánek 2
Urèené podmínky
1. Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení pevných VTS a na propojení veøejných mobilních telekomunikaèních
sítí (dále jen mobilní VTS) s pevnými VTS.
2. Pro úèely tohoto cenového rozhodnutí se cenou za propojení rozumí cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel
pevné VTS nebo mobilní VTS provozovateli pevné VTS, za pøenos volání ke koncovému bodu propojené pevné VTS,
ke kterému je pøipojeno koncové zaøízení volaného telefonního úèastníka.
3. Pøi uplatòování cen za propojení platí zásada reciprocity pouze pro propojení mezi pevnými VTS.
4. Cenu za sestavení volání nelze uplatnit.
5. Cena za nepokrytou ztrátu z pouívání pøístupové sítì bude stanovena samostatným cenovým rozhodnutím ÈTÚ, a to
pouze vpøípadì, e se prokáe oprávnìnost tìchto nákladù. Do doby vydání samostatného cenového rozhodnutí nelze
cenu za nepokrytou ztrátu z pouívání pøístupové sítì uplatòovat.
6. Cenu za zøízení a/nebo pronájem propojovacích telekomunikaèních okruhù lze uplatòovat samostatnì.
7. Ceny za slubu kapacita propojení s veøejnou telekomunikaèní sítí spoleènosti ÈESKÝ TELECOM, a.s. nelze uplatòovat do doby koneèného nabytí úèinnosti rozhodnutí Èeského telekomunikaèního úøadu vydaném ve správním øízení
ve vìci Referenèní nabídky propojení pro provozovatele veøejných telekomunikaèních sítí spoleènosti ÈESKÝ
TELECOM, a.s., pro rok 2002.
8. V pøípadì sporu o uplatnìní maximálních cen za propojení stanovených ÈTÚ v èlánku 1 tohoto cenového rozhodnutí
se tyto ceny povaují za ceny pevné 2).
Èlánek 3
Závìreèná ustanovení
Zruuje se cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 02/PROP/2002 ze dne 21. bøezna 2002.
Èlánek 4
Úèinnost
Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem 3. záøí 2002.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu
2)

§ 5 odst. 3 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìjích pøedpisù.

140. Cenové rozhodnutí è. 07/PROP/2002
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha dne 3. záøí 2002
È.j. 22866/2002-611

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

cenové rozhodnutí
è. 07/PROP/2002,
kterým se mìní cenová rozhodnutí Èeského telekomunikaèního úøadu è. 03/PROP/2002 ze dne 21. 5. 2002 a è. 04/PROP/2002
ze dne 14. 6.2002.
Cenové rozhodnutí è. 03/PROP/2002 se mìní takto:

Èlánek 1

1. V èlánku 2 odst. 1 se text 1 tranzit v rámci UTO bez DPH3) nahrazuje textem 1 tranzit bez DPH3), a to vèetnì
poznámky pod èarou è. 3), která zní:
3)

Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 06/PROP/2002, ze dne 3. záøí 2002. .
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2. V èlánku 2 odst. 2 se u písmene P text v UTO zruuje a text 02/PROP/2002 se nahrazuje textem 06/PROP/2002.
3. Tabulka v èlánku 3 se nahrazuje tabulkou, která zní:

èasové pásmo
cena za propojení Kè/min bez DPH

I. èasové pásmo
0,40

II. èasové pásmo
0,15

.

Èlánek 2
Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2002 se mìní takto:
1. V èlánku 2 odst. 2 se text 02/PROP/2002 nahrazuje textem 06/PROP/2002.
2. V èlánku 2 odst. 3 se u písmene Ci text 1 tranzit v UTO, 1 tranzit mimo UTO a 2 tranzity nahrazuje textem místní,
1 tranzit a 2 tranzity.
3. V èlánku 2 odst. 3 se u písmene Cpi text 1 tranzit v UTO, 1 tranzit mimo UTO a 2 tranzity nahrazuje textem
místní, 1 tranzit a 2 tranzity, a to vèetnì poznámky pod èarou è. 3), která zní:
3)

Cenové rozhodnutí è. 06/PROP/2002 ze dne 3. záøí 2002..

4. Znìní èlánku 3 s názvem Maximální ceny se zruuje a nahrazuje se textem:
S ohledem na zpùsob výpoètu v èlánku 2 se stanovují následující maximální ceny za propojení:
místní
1 tranzit
2 tranzity

provoz
silný
slabý
silný
slabý
silný
slabý

maximální cena za propojení [Kè/min] bez DPH
0,43
0,23
0,52
0,28
0,67
0,35

.

Èlánek 3
Úèinnost
Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem 3. záøí 2002.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST
141. Informace o výpoètu a úhradì prokazatelné ztráty z poskytování univerzální sluby
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha dne 30. srpna 2002
È.j. 21701/2002-611

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) podle § 32 odst. 3 zákona è. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o zmìnì
dalích zákonù (dále jen zákon o telekomunikacích) a v souladu s § 7 vyhláky 235/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
o výpoètu a úhradì prokazatelné ztráty z poskytování univerzální sluby,
stanoví výi platby na úèet univerzální sluby
jednotlivých dritelù telekomunikaèní licence.
V souladu s § 3 vyhláky 235/2001 Sb. Úøad provedl kontrolu výpoètu ztráty z univerzální sluby, ovìøil její výi na
základì úèetních údajù z oddìlené evidence nákladù, treb a výnosù, vèetnì vloeného kapitálu, technické dokumentace a
prvotní evidence úèastníkù spoleènosti ÈESKÝ TELECOM, a.s.
Na základì výsledkù ovìøení stanoví Úøad prokazatelnou ztrátu z poskytování univerzální sluby spoleèností ÈESKÝ
TELECOM, a.s., za r. 2001 ve výi
264 657 721 Kè.
Dritelé telekomunikaèní licence jsou povinni pøispívat na úèet univerzální sluby podle § 32 zákona o telekomunikacích
finanèním pøíspìvkem stanoveným dle postupu výpoètu uvedeného v pøíloze è. 2 vyhláky 235/2001 Sb. Dritelé telekomuni-
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kaèní licence, kteøí provozovali telekomunikaèní sítì a poskytovali telekomunikaèní sluby v r. 2001, zalou do 14 dnù po
obdrení výzvy své finanèní pøíspìvky, uvedené v pøíloze, na úèet Èeské národní banky, poboèka Praha, èíslo úètu:
6015-725001/0710, variabilní symbol 6112170102.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu
Pøíloha: Pøíspìvky dritelù telekomunikaèní licence na úèet univerzální sluby

142. Informace Èeského telekomunikaèního úøadu o zpùsobu oznamování a zveøejòování typù
rozhraní veøejných telekomunikaèních sítí pro pøipojení koncových zaøízení
Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) sdìluje, e v èástce 82 Sbírky zákonù ze dne 24. kvìtna 2002 byl vyhláen
zákon è. 205/2002 Sb., kterým se mìní zákon è. 22/1997 Sb., o technických poadavcích na výrobky a o zmìnì a doplnìní
nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù, a nìkteré dalí zákony.
Zákonem è. 205/2002 Sb., který nabývá úèinnosti dnem 1. øíjna 2002 se doplòuje také zákon è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, tím, e se doplòuje nový § 36a. Doplnìné ustanovení ukládá dritelùm telekomunikaèní
licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì povinnost ve stanovených termínech oznámit Úøadu a zveøejnit v Telekomunikaèním vìstníku typy rozhraní, která nabízejí pro pøipojení koncových zaøízení a jejich technické specifikace,
vèetnì podrobností, které musí obsahovat. Technické specifikace musejí být zveøejnìny tak, aby umonily výrobcùm a dovozcùm vyrobit a ovìøit koncová zaøízení podle zveøejnìných specifikací.
Zveøejnìní uvedených informací je podmínkou pro pøechod z reimu schvalování telekomunikaèních koncových zaøízení
podle zákona è. 151/2000 Sb. na reim posuzování shody podle zákona è. 22/1997 Sb. a naøízení vlády è. 426/2000 Sb.,
kterým se stanoví technické poadavky na rádiová a na telekomunikaèní koncová zaøízení. Souèasnì je podmínkou pro uzavøení sektorové pøílohy Rádiová zaøízení a telekomunikaèní koncová zaøízení k protokolu PECA (Protokol k Evropské dohodì
zakládající pøidruení mezi Èeskou Republikou na jedné stranì a Evropskými spoleèenstvími a jejich èlenskými státy na stranì
druhé o posuzování shody a akceptaci prùmyslových výrobkù, zveøejnìný v èástce 22 Sbírky mezinárodních smluv ze dne
2. èervence 2001).
Za úèelem zajitìní harmonizace se zemìmi Evropské unie a jednotného pøístupu ke zveøejòovaným informacím a monosti porovnání údajù doporuèuje Úøad vyuít pro zpracování typù rozhraní a jejich technických specifikací jako základ evropské
normativnì-technické dokumenty, jejich seznam byl zveøejnìn ve Vìstníku Úøadu pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkuebnictví èíslo 4/1999 a dokumenty ETSI uvedené dále v bodì 1.
Doporuèená struktura notifikace rozhraní a jejich technických specifikací:
1. Základní poadavky podle evropských normativnì-technických dokumentù - je mono vyuít dokumenty uvedené
v seznamu zveøejnìném ve Vìstníku ÚNMZ è. 4/1999, str. 77 a 81 a dokumenty ETSI:
- ETSI TR 101 730 V1.1.1 (2000-01) Publication of interface specification under Directive 1999/5/EC Guidelines
for describing analogue interface,
- ETSI TR 101 731 V1.1.1 (2000-12) Publication of interface specification under Directive 1999/5/EC Guidelines
for describing digital interface,
- ETSI EG 201 838 V1.1.1 (2000-10) Publication of interface specification under Directive 1999/5/EC Guidelines
for describing radio access interfaces.
2. Doplòkové poadavky (napø. u analogového rozhraní - technické specifikace impulzní volby, tarifikaèního systému
16 kHz, identifikace èísla volajícího).
3. Zpùsob, resp. zpùsoby pøipojení - zapojení pøípojného kabelu, zásuvky, max. poèet paralelnì pøipojených koncových zaøízení atd. (s vyuitím napø. ÈSN EN 300 001).
4. Informaèní tóny - dùleité pro èinnost pøipojených koncových zaøízení, zejména oznamovací tón (výzva k volbì),
obsazovací tón.
5. Komentáøe, poznámky - obsahem komentáøù by mìlo být napø. zda je mono pøipojovat telefonní pøístroje, které
jsou vybaveny rotaèní èíselnicí s moností pouze impulzní volby, pøíp. za jakých podmínek apod.
Pokud je technická specifikace zcela v souladu s pøísluným evropským normativnì-technickým dokumentem, staèí uvést
název tohoto dokumentu vèetnì jeho verze a data vydání. Pouije-li se pouze èást dokumentu, je nutno navíc uvést èísla
odstavcù, které se pouijí.
V pøípadì parametrù, které nejsou normou definovány, je nutno uvést podrobnì hodnoty parametrù a metodiku mìøení
obdobným zpùsobem, jak je uvádìno v technických normách. Postup je popsán v Metodických pokynech pro normalizaci
MPN 1:1999 - Stavba, èlenìní a úprava èeských technických norem, které je mono objednat na adrese: Èeský normalizaèní
institut, Hornomìcholupská 40, 102 04 Praha 10, tel.: 271 011 815, 271 011 816, 271 011 820, fax: 274 866 951, e-mail:
odbyt@csni.cz.
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143. Informace o provozu zaøízení typu RLAN v pásmu 5 GHz
Na základì opakovaných dotazù veøejnosti, které se týkají monosti provozu zaøízení typu RLAN v pásmu 5 GHz v Èeské
republice, uveøejòuje Èeský telekomunikaèní úøad - odbor správy kmitoètového spektra následující informaci:
V kmitoètovém pásmu 5 GHz lze v ÈR provozovat rádiová zaøízení typu RLAN ve dvou úsecích, za podmínek stanovených generální licencí è. GL-30/R/2000 k provozování vysílacích rádiových zaøízení krátkého dosahu, provozovaných na
urèených spoleèných kmitoètech (zveøejnìné v Telekomunikaèním vìstníku, èástka 12/2000), ve znìní zmìny è. 1 (zveøejnìné
v Telekomunikaèním vìstníku, èástka 6/2002) (dále jen GL-30/R/2000):
a)

V úseku 5150-5350 MHz vymezeném GL-30/R/2000 pro HIPERLAN (Místní rádiové sítì s vysokou výkonností)
Technické parametry zaøízení musí odpovídat normì ÈSN ETS 300 836-1. Maximální e.i.r.p. (EIRP) je 200 mW. Zaøízení
lze provozovat pouze uvnitø budov. V rozsahu 5250-5350 MHz mohou být provozována jen zaøízení, která jsou vybavena
systémy TPC a DFS (øízení vysílacího výkonu a dynamický výbìr pracovního kmitoètu). Dalí podmínky jsou uvedeny
v Pøíloze è. 3 ke generální licenci è. GL-30/R/2000.

b)

V úseku 5725-5875 MHz vymezeném GL-30/R/2000 pro Nespecifikované stanice
Technické parametry nespecifikovaných stanic krátkého dosahu musí odpovídat normì ÈSN EN 300 220-1 nebo EN 300 330
nebo EN 300 440. Maximální e.i.r.p. je 25 mW. Dalí podmínky jsou uvedeny v Pøíloze è. 1 ke generální licenci
è. GL-30/R/2000.

Souèasné a budoucí vyuívání kmitoètového pásma 5 GHz vychází zejména z opatøení pøijímaných CEPT a ITU smìøujících k harmonizovanému vyuití kmitoètových pásem. K nim patøí rozhodnutí ERC/DEC(99)23 o harmonizovaných kmitoètových pásmech urèených pro zavádìní systémù HIPERLAN (5150-5350 a 5470-5725 MHz). Èást týkající se kmitoètového
pásma 5150-5350 MHz byla v ÈR implementována vydáním výe citované generální licence, která se obecnì týká zaøízení
krátkého dosahu pracujících v rùzných kmitoètových pásmech a je implementací doporuèení ERC/REC 70-03. Èást doporuèení, týkající se kmitoètového pásma 5470-5725 MHz, nebyla zatím v ÈR implementována.
Dùleitou skuteèností je, e rozhodnutím ERC/DEC(99)23 byla kmitoètová pásma 5150-5350 a 5470-5725 MHz vyhrazena systémùm, které odpovídají standardùm ETSI pro systémy typu HIPERLAN 1 a HIPERLAN 2. Pro tyto standardy byly
provedeny pøísluné studie kompatibility s primárními slubami sdílejícími uvedená pásma. Zaøízení odpovídající standardùm
ETSI pro systémy typu HIPERLAN 1 a 2 se vak dosud na trhu neobjevila.
V souèasné dobì jsou nabízena pouze zaøízení podle normy IEEE 802.11a, která neodpovídá standardùm ETSI. Je pøipravována norma IEEE 802.11h, která bere v úvahu poadavky na TPC a DFS. Otázka podmínek pro pøípadná povolování
provozu zaøízení vyrobených dle standardù odliných od standardù ETSI se bude projednávat na pøítím zasedání pracovní
skupiny CEPT/ECC/WGFM v záøí tohoto roku.
Ve svìtovém mìøítku dalí vývoj zásadnì ovlivòuje fakt, e pøidìlení kmitoètových pásem jednotlivým slubám v pásmu
5 GHz bude pøedmìtem jednání k bodùm 1.5 a 1.6 programu Svìtové radiokomunikaèní konference (WRC-03), která se
uskuteèní v pøítím roce a její závìry povedou ke zmìnám v Radiokomunikaèním øádu. Do té doby lze oèekávat v otázce
uvolnìní pøísluných pásem jen velmi opatrný postup CEPT, který zajistí, aby nedolo k pøípadným rozporùm se závìry
konference.
Èeská republika harmonizuje vyuívání kmitoètových pásem jednotlivými radiokomunikaèními slubami ve shodì s CEPT
a ITU-R. V dané chvíli lze v kmitoètovém pásmu 5 GHz provozovat zaøízení typu RLAN pouze na základì podmínek stanovených v generální licenci è. GL-30/R/2000. S ohledem na výe uvedené dùvody nelze oèekávat, e dojde ke zmìnám
v monostech vyuívání pásma 5 GHz pøed koneèným rozhodnutím, ke kterému dojde na konferenci WRC-03 v èervnu 2003.
ÈTÚ è.j. 21962/2002 - 613
odbor správy kmitoètového spektra

144. Oznámení o zmìnì ve vydávání prùkazù operátorù a vysvìdèení pro operátory amatérských
rádiových stanic
Èeský telekomunikaèní úøad oznamuje, e v souladu se zákonem è. 352/2001 Sb., o uívání státních symbolù Èeské
republiky a o zmìnì nìkterých zákonù, bude velký státní znak na vydávaných prùkazech operátorù a vysvìdèeních pro operátory amatérských rádiových stanic, jejich vzory byly zveøejnìny v Telekomunikaèním vìstníku, èástka 8/2000, nahrazen
malým státním znakem. Platnost prùkazù operátorù a vysvìdèení pro operátory amatérských rádiových stanic s velkým státním
znakem tímto není dotèena.
ÈTÚ è.j. 20381/02-613
odbor správy kmitoètového spektra
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145. 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. Dodatek è. 1 ze dne 19. 8. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 23. 5. 2002 mezi
spoleènostmi World Online, s.r.o. a ÈESKÝ TELECOM, a.s.
Vechny souèásti obsahu dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
2. Dodatek è. 4 ze dne 19. 8. 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.
3. Dodatek è. 5 ze dne 19. 8. 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. 22737/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

146. 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. 22740/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

147. Seznam osvìdèení o registraci podle generální licence è. GL-24/T/2000 vydané ke zøizivání a
provozování veøejné telekomunikaèní sítì urèené výhradnìk jednosmìrnému íøení televizních nebo rozhlasových signálù pod vedení - pokraèování
Plné znìní seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.
ÈTÚ è.j. 22608/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

148. 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

142

MULTITONE CZ spol. s r.o.
Praha 6, K Brusce 9/281
IÈ 62 58 15 20

Telekomunikaèní
èinnost
*)

A

Datum zahájení
provozování sítì
Datum zahájení
poskytování
slueb

7.9.2002

Územní
rozsah

Celé území
ÈR

Vlastník veøejné
telekomunikaèní sítì
Provozovatel veøejné
telekomunikaèní sítì
MULTITONE CZ spol. s r.o.
Praha 6, K Brusce 9/281
MULTITONE CZ spol. s r.o.
Praha 6, K Brusce 9/281

Poskytovatel
slueb

Èíslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí
právní moci
12895/2002-610
8.8.2002
7.9.2002

Platnost
licence

do 18.11.2007

Dritel této telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou mobilní telekomunikaèní sí veøejného pagingu, jejím prostøednictvím bude poskytována veøejná
telekomunikaèní sluba veøejného pagingu na celém území Èeské republiky.
143

Net Master s.r.o.
Praha 2, Rumunská 1
IÈ 25 76 69 37

A

Celé území
ÈR

Net Master s.r.o.
Praha 2, Rumunská 1
Net Master s.r.o.
Praha 2, Rumunská 1

16628/2002-610
27.8.2002

20 let

Dosud nenabylo
právní moci

ÈTÚ è.j. 22739/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb
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