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24. Cenové rozhodnutí ÈTÚ 02/PROP/2001

Èeský telekomunikaèní úøad Praha dne 12. ledna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5807/2001-611

Èeský telekomunikaèní úøad, jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 2b odst. 2 zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti
orgánù Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù1), vydává podle § 95 bod 7. písm. b), c) a k provedení § 78
odst. 5 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, v souladu s § 10 zákona è. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù,

cenové rozhodnutí
02/PROP/2001,

kterým se stanoví maximální ceny za propojení veøejných  telekomunikaèních sítí2).

Èlánek 1
Maximální ceny

cena/minuta
(bez DPH 5%)

1. Cena za propojení - 1 tranzit v rámci
uzlového telefonního obvodu
- v silném provozu 0,66 Kè
- ve slabém provozu 0,33 Kè

2. Cena za propojení - 1 tranzit do jiného
uzlového telefonního obvodu
- v silném provozu 1,08 Kè
- ve slabém provozu 0,54 Kè

2. Cena za propojení - 2 tranzity
- v silném provozu 1,59 Kè
- ve slabém provozu 0,79 Kè

Èlánek 2
Urèené podmínky

1. Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí.
2. Cena za propojení je cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel veøejné pevné telekomunikaèní sítì, který pøedává

volání do propojené veøejné pevné telekomunikaèní sítì jiného provozovatele.

Èlánek 3

Toto cenové  rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení.

Ing. David Stádník, v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Zákon è. 135/1994 Sb., kterým se mìní a doplòuje zákon Èeské národní rady è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen,
a mìní zákon è. 526/1990 Sb., o cenách.
Zákon  è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku).
§ 111 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.

2) § 37 odst.  2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.

25. Generální licence è. GL - 31/S/2001

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 6. února 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5109/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon� ), a podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona

generální licenci
è. GL - 31/S/2001

k poskytování telekomunikaèních slu�eb pøenosu dat a dal�ích informací prostøednictvím veøejných a neveøejných,
pevných a mobilních vysílacích rádiových sítí.

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. NORMATIVNÍ ÈÁST
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A. Telekomunikaèní slu�by pøenosu dat a dal�ích informací prostøednictvím veøejných a neveøejných, pevných a mobil-
ních vysílacích rádiových sítí (dále jen �slu�by�) spoèívají:
a) ve veøejné slu�bì pøenosu dat prostøednictvím veøejných vysílacích rádiových sítí, nebo
b) v neveøejné slu�bì pøenosu dat prostøednictvím neveøejných vysílacích rádiových sítí, vèetnì neveøejného pagingu,

nebo
c) v neveøejné slu�bì pøenosu hlasových signálù prostøednictvím neveøejných vysílacích rádiových sítí.
Tato generální licence opravòuje fyzické a právnické osoby (dále jen �poskytovatelé slu�by�) poskytovat vý�e uvede-
né slu�by za podmínek stanovených zákonem a touto generální licencí.

B. Podmínky poskytování slu�by:
1. Poskytovatel slu�by je povinen øídit se právními pøedpisy, opatøeními Úøadu uveøejòovanými v Telekomunikaèním

vìstníku a podmínkami stanovenými touto generální licencí, zejména:
- zákonem è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, a jeho provádìcími pøedpisy,
- zákonem è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù,
- zákonem è. 89/1995 Sb., o státní statistické slu�bì, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

2. Slu�bu je mo�no poskytovat prostøednictvím sítí pozemní pohyblivé slu�by nebo sítí pevné slu�by, na jejich� provozo-
vání byla jejich provozovatelùm vydána povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení1), pøípadnì prostøednic-
tvím sítí vyu�ívajících vysílacích rádiových zaøízení provozovaných na základì generální licence2). Veøejnou teleko-
munikaèní slu�bu lze poskytovat pouze prostøednictvím sítí, na nì� byla vydána licence ke zøízení a provozování
veøejných telekomunikaèních sítí3).

3. Provozovat sítì pro poskytování slu�by je mo�no jednou z následujících dvou forem, pøípadnì kombinací tìchto dvou
forem:
a) poskytovatel slu�by provozuje na základì vydaného mu povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení,

pøípadnì na základì generální licence, jak základnové stanice sítì, tak i pohyblivé, pøípadnì pevné stanice u�ivatelù
slu�by,

b) poskytovatel slu�by provozuje na základì vydaného mu povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení,
pøípadnì na základì generální licence, pouze základnové stanice sítì. Pohyblivé, pøípadnì pevné stanice u�ivatelù
slu�by provozují na základì vydaných jim povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení, pøípadnì na zákla-
dì generální licence, sami u�ivatelé slu�by. Poskytovatel slu�by v tomto pøípadì zodpovídá, �e slu�ba bude posky-
tována pouze u�ivatelùm s platným povolením k provozování vysílacích rádiových zaøízení a v rozsahu a zpùsobem
stanoveným v tomto povolení, pøípadnì v souladu s vydanou generální licencí.

V pøípadì poskytování veøejných telekomunikaèních slu�eb musí být v obou pøedchozích pøípadech poskytovatel
slu�by v souladu s bodem 2 navíc dr�itelem licence ke zøízení a provozování veøejné telekomunikaèní sítì.

4. Pøenos hlasových signálù prostøednictvím neveøejných sítí je omezen pouze na spojení mezi pohyblivými a/nebo pev-
nými stanicemi tého� u�ivatele slu�by nebo v rámci té�e skupiny profesnì spolupracujících u�ivatelù a na spojení
tìchto stanic s pøíslu�nými dispeèerskými pracovi�ti. Za podmínek stanovených zákonem je mo�né tyto sítì pøipojovat
na sítì jiných oprávnìných provozovatelù.

5. Oblast poskytování slu�by je stanovena pøíslu�ným povolením k provozování vysílacích rádiových zaøízení podle
bodu 2, u veøejných telekomunikaèních slu�eb je stanovena licencí ke zøízení a provozování pøíslu�né veøejné teleko-
munikaèní sítì.

6. Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá vykonávat telekomunikaèní èinnosti podle této generální licence, je povin-
na se písemnì pøihlásit k registraci u Úøadu prokazatelnì doruèenou pøihlá�kou, která je v pøíloze této generální licen-
ce. Pøihlá�ku k registraci je nutno dolo�it v souladu s § 50 odst. 5 zákona o telekomunikacích v�eobecnými podmínka-
mi pro poskytování slu�by .

7. Tato generální licence platí do 31. 12. 2009.
8. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) § 57 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.
2) § 46 odst. 1 písm. a) zákona è. 151/2000 Sb.
3) § 14 odst. 1 písm. a) zákona è. 151/2000 Sb.

26. Generální licence è. GL - 32/S/2001

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 6. února 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5110/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon� ), a podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona
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generální licenci
è. GL - 32/S/2001

k poskytování veøejné telekomunikaèní slu�by veøejného pagingu.

A. Veøejná telekomunikaèní slu�ba veøejného pagingu (dále jen �slu�ba�) spoèívá v jednosmìrném pøedávání krátkých
zpráv od u�ivatelù veøejných telekomunikaèních sítí úèastníkùm slu�by prostøednictvím vysílacích rádiových zaøízení,
a to jak v reálném èase, tak prostøednictvím vzkazù na principu �datové schránky�.
Tato generální licence opravòuje fyzické a právnické osoby (dále jen �poskytovatelé slu�by�) poskytovat vý�e uvede-
nou slu�bu za podmínek stanovených zákonem a touto generální licencí.

B. Podmínky poskytování slu�by:
1. Poskytovatel slu�by je povinen øídit se právními pøedpisy, opatøeními Úøadu uveøejòovanými v Telekomunikaèním

vìstníku a podmínkami stanovenými touto generální licencí, zejména:
- zákonem è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, a jeho provádìcími pøedpisy,
- zákonem è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù,
- zákonem è. 89/1995 Sb., o státní statistické slu�bì, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

2. K poskytování slu�by je mo�no, podle zvoleného standardu slu�by, vyu�ívat:
a) vysílací rádiové sítì na vydìlených pro tento úèel kmitoètech v pásmu 160 MHz, na jejich� základnové stanice bylo

vydáno povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení1),
b) sítì rozhlasových vysílaèù v pásmu VKV, u nich� jsou pagingové signály pøená�eny v rámci pøidìleného kanálu nad

spektrem zabraným rozhlasovým vysíláním, a to na základì dohody s provozovateli tìchto vysílaèù.
3. Sítì specifikované v bodì 2 jsou veøejné telekomunikaèní sítì a je mo�no je zøizovat a provozovat pouze za podmínek

uvedených v telekomunikaèní licenci ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì2) a v navazujících povo-
leních k provozování vysílacích rádiových zaøízení. Souèástí tìchto sítí mohou být i telekomunikaèní okruhy pro
spojení jednotlivých prvkù sítí, pronajaté od oprávnìných provozovatelù èi provozovaných provozovatelem slu�by na
základì povolení a licencí.

4. Pro poskytování slu�by prostøednictvím veøejné telekomunikaèní sítì podle bodu 2 písm. a) se vyu�ívá standardu
ERMES a pro poskytování slu�by prostøednictvím rozhlasových vysílaèù na VKV podle bodu 1 písm. b) systému RDS
nebo, po projednání s provozovateli vyu�ívaných rozhlasových vysílaèù, jiného schváleného systému vyu�ívajícího
pøenosu datových signálù na subnosném kmitoètu.

5. Oblastí poskytování slu�by je území Èeské republiky. Poskytovatel slu�by má právo uzavírat dohody o vnitrostátním
i mezinárodním roamingu s jinými poskytovateli pagingových slu�eb v Èeské republice i v zahranièí.

6. Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá vykonávat telekomunikaèní èinnosti podle této generální licence, je povin-
na se písemnì pøihlásit k registraci u Úøadu prokazatelnì doruèenou pøihlá�kou, která je v pøíloze této generální licen-
ce. Pøihlá�ku k registraci je nutno dolo�it v souladu s § 50 odst. 5 zákona o telekomunikacích v�eobecnými podmínka-
mi pro poskytování slu�by.

7. Tato generální licence platí do 31. 12. 2009.
8. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) § 57 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.
2) § 14 odst. 1 písm. a) zákona è. 151/2000 Sb.

27. Generální licence è. GL - 33/S/2001

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 6. února 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5111/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon� ), a podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona

generální licenci
è. GL - 33/S/2001

k poskytování telekomunikaèní slu�by �íøení rozhlasového a televizního signálu prostøednictvím zemských vysílaèù.

A. Tato generální licence opravòuje fyzické a právnické osoby (dále jen �poskytovatelé slu�by�) poskytovat telekomuni-
kaèní slu�bu �íøení rozhlasového a televizního signálu prostøednictvím zemských vysílaèù (dále jen �slu�ba�) za pod-
mínek stanovených zákonem a touto generální licencí.

B. Podmínky poskytování slu�by:
1. Poskytovatel slu�by je povinen øídit se právními pøedpisy, opatøeními Úøadu uveøejòovanými v Telekomunikaèním

vìstníku a podmínkami stanovenými touto generální licencí, zejména:
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- zákonem è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, a jeho provádìcími pøedpisy,
- zákonem è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù,
- zákonem è. 89/1995 Sb., o státní statistické slu�bì, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

2. Na základì této generální licence je mo�no poskytovat slu�bu:
a) pro provozovatele rozhlasového a televizního vysílání, kteøí získali oprávnìní k vysílání na základì zvlá�tního

zákona (dále jen �provozovatelé ze zákona�)1),
b) pro provozovatele rozhlasového a televizního vysílání, kteøí získali oprávnìní k vysílání udìlením licence Radou

Èeské republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen �provozovatelé s licencí�)2).
3. Poskytovatel slu�by je oprávnìn �íøit rozhlasové a televizní signály podle bodu 2 pouze prostøednictvím zemských

rozhlasových a televizních vysílaèù a televizních pøevádìèù (zkrácenì jen �zemské vysílaèe�), k jejich� provozování
mu bylo vydáno povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení3). Pro dodávku modulace na tyto zemské vysí-
laèe lze vyu�ívat i dal�í nezbytná vysílací rádiová zaøízení na základì samostatného povolení k provozování vysílacích
rádiových zaøízení.

4. Ka�dý poskytovatel slu�by je povinen pøijmout technická a organizaèní opatøení k tomu, aby jím provozované zemské
vysílaèe �íøily pouze signály podle bodu 2. Vyu�ití zemských vysílaèù pro doplòkové vysílání dal�ích informací, které
nejsou souèástí pøíslu�ného rozhlasového a televizního programu, je mo�né pouze za podmínek uvedených v povolení
podle bodu 3 a pøípadnì v generální licenci k poskytování pøíslu�né telekomunikaèní slu�by4).

5. Technické a provozní podmínky poskytování slu�by dohodne ka�dý poskytovatel slu�by s pøíslu�nými provozovateli
ze zákona nebo s provozovateli s licencí, jejich� signály �íøí.

6. Poskytovatelé slu�by jsou povinni umo�nit bezúplatné vyu�ívání rozhlasového a televizního signálu, �íøeného jimi
provozovanými zemskými vysílaèi, jako zdroje primárního signálu, pøípadnì jako zdroje modulace pro zemské vysíla-
èe provozované jinými poskytovateli slu�by, pokud je to v souladu s oprávnìními podle bodu 2. Za tím úèelem jsou
poskytovatelé slu�by povinni poskytnout jiným poskytovatelùm slu�by v�echny nezbytné informace o provozovaných
zemských vysílaèích a o jejich dal�ím pøedpokládaném rozvoji.

7. Poskytovatelé slu�by jsou povinni spolupracovat s pøíslu�nými provozovateli ze zákona, s provozovateli s licencí a
pøípadnì s inspekèními orgány Úøadu pøi øe�ení stí�ností na pøíjem jimi �íøených rozhlasových a televizních signálù.
Jsou dále povinni zøídit systém pro vyøizování hlá�ení poruch a jejich odstranìní.

8. Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá vykonávat telekomunikaèní èinnosti podle této generální licence, je povin-
na se písemnì pøihlásit k registraci u Úøadu prokazatelnì doruèenou pøihlá�kou, která je v pøíloze této generální licen-
ce. Pøihlá�ku k registraci je nutno dolo�it v souladu s § 50 odst. 5 zákona o telekomunikacích v�eobecnými podmínka-
mi pro poskytování slu�by.

9. Provozování zemských vysílaèù provozovateli ze zákona a provozovateli s licencí pro �íøení signálù vlastních progra-
mù není poskytováním telekomunikaèní slu�by a povinnost registrace se za tìchto podmínek na tyto provozovatele
proto nevztahuje.

10. Tato generální licence platí do 31. 12. 2009.
11. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Zákon è. 483/1991 Sb., o Èeské televizi, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
Zákon è. 484/1991 Sb., o Èeském rozhlasu, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

2) Zákon è. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
3) § 57 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.
4) § 46 odst. 1 písm. b) zákona è. 151/2000 Sb.

28. Generální licence è. GL - 34/S/2001

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 6.února 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5112/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon� ), a podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona

generální licenci
è. GL - 34/S/2001

k poskytování telekomunikaèních slu�eb pøenosu dat a dal�ích informací prostøednictvím dru�icového spojení.

A. Telekomunikaèní slu�by pøenosu dat a dal�ích informací prostøednictvím dru�icového spojení (dále jen �slu�by�)
spoèívají:
a) v pøenosu dat a dal�ích informací z/do pohyblivých dru�icových terminálù u�ivatelù slu�by, vèetnì rádiového urèo-

vání polohy, nebo
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b) v pøenosu dat a dal�ích informací prostøednictvím sítí VSAT.
Vý�e uvedené slu�by mohou být poskytovány jako slu�by veøejné nebo neveøejné.
Tato generální licence opravòuje fyzické a právnické osoby (dále jen �poskytovatelé slu�by�) poskytovat vý�e
uvedené slu�by za podmínek stanovených zákonem a touto generální licencí.

B. Podmínky poskytování slu�by:

1. Poskytovatel slu�by je povinen øídit se právními pøedpisy, opatøeními Úøadu uveøejòovanými v Telekomunikaèním
vìstníku a podmínkami stanovenými touto generální licencí, zejména:
- zákonem è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, a jeho provádìcími pøedpisy,
- zákonem è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù,
- zákonem è. 89/1995 Sb., o státní statistické slu�bì, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

2. Slu�bu lze poskytovat prostøednictvím veøejných èi neveøejných telekomunikaèních sítí sestávajících z:
a) dru�icových terminálù u u�ivatelù slu�by, provozovaných poskytovatelem slu�by nebo pøímo u�ivateli slu�by na

základì povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení1), pøípadnì na základì generální licence2),
b) øídicích pozemských stanic na území Èeské republiky, k jejich� provozování bylo poskytovateli slu�by vydáno

povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení, pøípadnì øídících stanic provozovaných jinými oprávnìnými
provozovateli v Èeské republice nebo v zahranièí,

c) dru�icových soustav, specifikovaných v telekomunikaèní licenci ke zøízení a provozování veøejné telekomunikaèní
sítì podle bodu 3, pøípadnì v povoleních k provozování dru�icových terminálù a v generálních licencích k provozo-
vání tìchto terminálù podle písm. a) tohoto odstavce,

d) telekomunikaèních okruhù pro spojení u�ivatelù slu�by s dru�icovými terminály, pøípadnì s øídicí stanicí, pronaja-
tých od oprávnìných provozovatelù èi provozovaných poskytovatelem slu�by na základì povolení a licencí, jsou-li
podle zákona nezbytné.

3. Sítì specifikované v bodì 2 je mo�no zøizovat a provozovat pouze za podmínek uvedených v telekomunikaèní licenci
ke zøízení a provozování veøejné telekomunikaèní sítì3) a/nebo v povoleních k provozování vysílacích rádiových zaøí-
zení, pøípadnì v generálních licencích.

4. Slu�bu lze poskytovat pro potøebu u�ivatelù slu�by na území Èeské republiky i jiných zemí v oblasti pokrytí vyu�íva-
nou dru�icovou soustavou, a to za podmínek stanovených kompetentními orgány tìchto zemí.

5. Poskytovatel slu�by je povinen dohodnout podmínky vyu�ívání dru�icových soustav pro poskytování slu�by, vèetnì
objednávání pøenosové kapacity a realizace plateb za její vyu�ívání, s pøíslu�ným provozovatelem dru�icové soustavy.
U dru�icových soustav organizací INTELSAT a EUTELSAT se a� do doby jejich privatizace uskuteèòuje styk posky-
tovatele slu�by s tìmito organizacemi výhradnì prostøednictvím signatáøe Èeské republiky v tìchto organizacích.

6. Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá vykonávat telekomunikaèní èinnosti podle této generální licence, je povin-
na se písemnì pøihlásit k registraci u Úøadu prokazatelnì doruèenou pøihlá�kou, která je v pøíloze této generální licen-
ce. Pøihlá�ku k registraci je nutno dolo�it v souladu s § 50 odst. 5 zákona o telekomunikacích v�eobecnými podmínka-
mi pro poskytování slu�by.

7. Tato generální licence platí do 31. 12. 2009.

8. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) § 57 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.
2) § 46 odst. 1 písm. a) zákona è. 151/2000 Sb.
3) § 14 odst. 1 písm. a) zákona è. 151/2000 Sb.

29. Generální licence è. GL - 35/S/2001

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 6. února 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5113/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon� ), a podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona

generální licenci
è. GL - 35/S/2001

k poskytování telekomunikaèních slu�eb pøenosu rozhlasových a televizních signálù prostøednictvím dru�icového spojení.
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A. Telekomunikaèní slu�by pøenosu rozhlasových a televizních signálù prostøednictvím dru�icového spojení (dále jen
�slu�by�) spoèívají:
a) v pøenosu signálù rozhlasových a televizních programù uvedených v èásti B bodu 2 této generální licence na rozhla-

sové a televizní vysílaèe a do veøejných telekomunikaèních sítí urèených k �íøení rozhlasových nebo televizních
signálù po vedení, pøípadnì do dal�ích technických prostøedkù, za úèelem �íøení uvedených programù pro veøejnost,
nebo

b) v pøenosu rozhlasových a televizních aktualit prostøednictvím pozemských stanic (SNG).
Tato generální licence opravòuje fyzické a právnické osoby (dále jen �poskytovatelé slu�by�) poskytovat vý�e
uvedené slu�by za podmínek stanovených zákonem a touto generální licencí.

B. Podmínky poskytování slu�by:

1. Poskytovatel slu�by je povinen øídit se právními pøedpisy, opatøeními Úøadu uveøejòovanými v Telekomunikaèním
vìstníku a podmínkami stanovenými touto generální licencí, zejména:
- zákonem è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, a jeho provádìcími pøedpisy,
- zákonem è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù,
- zákonem è. 89/1995 Sb., o státní statistické slu�bì, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

2. Na základì této generální licence je mo�no prostøednictvím dru�icového spojení pøená�et signály:
a) rozhlasových a televizních programù provozovatelù rozhlasového a televizního vysílání na základì zvlá�tního zá-

kona1),
b) rozhlasových a televizních programù provozovatelù rozhlasového a televizního vysílání, kteøí získali oprávnìní

k vysílání udìlením licence, pøípadnì registrace Radou Èeské republiky pro rozhlasové a televizní vysílání2),
c) jakýchkoliv dal�ích rozhlasových a televizních programù, jestli�e poskytovatel slu�by získal oprávnìní k jejich

pøenosu od Rady Èeské republiky pro rozhlasové a televizní vysílání,
d) rozhlasových a televizních aktualit (SNG) pro potøebu provozovatelù rozhlasového a televizního vysílání podle

písm. a) a b) i zahranièních provozovatelù rozhlasového a televizního vysílání.

3. Slu�bu lze poskytovat prostøednictvím:
a) vysílacích pozemských stanic na území Èeské republiky, k jejich� provozování bylo poskytovateli slu�by vydáno

povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení3),
b) dru�icové soustavy, specifikované v povolení podle písm. a),
c) pøijímacích pozemských stanic, které je mo�no provozovat bez povolení.

4. Slu�bu lze poskytovat pro potøebu u�ivatelù slu�by v Èeské republice i v jiných zemích, a to za podmínek stanovených
kompetentními orgány tìchto zemí.

5. Poskytovatel slu�by je povinen dohodnout podmínky vyu�ívání dru�icových soustav pro poskytování slu�by, vèetnì
objednávání pøenosové kapacity a realizace plateb za její vyu�ívání, s pøíslu�ným provozovatelem dru�icové soustavy.
U dru�icových soustav organizací INTELSAT a EUTELSAT se a� do doby jejich privatizace uskuteèòuje styk posky-
tovatele slu�by s tìmito organizacemi výhradnì prostøednictvím signatáøe Èeské republiky v tìchto organizacích.

6. Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá vykonávat telekomunikaèní èinnosti podle této generální licence, je povin-
na se písemnì pøihlásit k registraci u Úøadu prokazatelnì doruèenou pøihlá�kou, která je v pøíloze této generální licen-
ce. Pøihlá�ku k registraci je nutno dolo�it v souladu s § 50 odst. 5 zákona o telekomunikacích v�eobecnými podmínka-
mi pro poskytování slu�by.

7. Tato generální licence platí do 31. 12. 2009.

8. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Zákon è. 483/1991 Sb., o Èeské televizi, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
Zákon è. 484/1991 Sb., o Èeském rozhlasu, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

2) Zákon è. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
3) § 57 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.

30. Oznámení o zámìru vyhlásit výbìrové øízení na udìlení telekomunikaèních licencí v pásmu
3,5 GHz

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) oznamuje tímto zámìr vyhlásit podle § 19 zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), výbìrové øízení na udìlení telekomunikaèních licencí ke

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST
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zøizování a provozování pevných rádiových pøístupových telekomunikaèních sítí typu P-MP, (dále jen �sítì
FWA� - Fixed Wireless Access) ve vyhrazeném kmitoètovém úseku pásma 3,5 GHz,

s povinností poskytovat prostøednictvím tìchto sítí pøednostnì veøejnou telefonní slu�bu.

a) Dùvody pro vyhlá�ení výbìrového øízení
1. V Èeské republice lze v souèasné dobì v pásmu 3,5 GHz pro sítì FWA pøidìlit v souladu s jednotným pravidlem

è. 9/R/1999, kterým se stanoví zpùsob vyu�ívání kmitoètového pásma 3,5 GHz vysílacími rádiovými stanicemi
pevné slu�by, uveøejnìným v èástce 10 Telekomunikaèního vìstníku ze dne 25. øíjna 1999, volný duplexní úsek
kmitoètového pásma o �íøce 6 x 3,5 MHz. Tento rozsah nedovoluje udìlit licenci ke zøizování a provozování
uvedených sítí v�em zájemcùm.

2. S ohledem na to, �e není k dispozici dostatek kmitoètù pro v�echny �adatele a nelze z tìchto dùvodù udìlit licence
v�em tìmto �adatelùm, je Úøad podle § 19 odst. 1 zákona povinen vyhlásit na jejich udìlení výbìrové øízení.

3. Cílem výbìrového øízení je vybrat na základì pøedlo�ených �ádostí 3 (tøi) provozovatele sítí FWA v Èeské republice a
následnì ka�dému z nich udìlit telekomunikaèní licenci ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
s vyu�itím pøístupových sítí FWA v pásmu 3,5 GHz. Ka�dou licencí bude pøidìlen jejímu dr�iteli duplexní úsek kmi-
toètového spektra o �íøce 7 MHz pro celoplo�né vyu�ití.

4. Výbìrovým øízením je sledováno posílení konkurenèního prostøedí v oblasti poskytování veøejné telefonní slu�by a
zøizování a provozování pevných pøístupových telekomunikaèních sítí nezbytných pro poskytování telefonní slu�by.
Budování a provozování sítí FWA bude proto umo�nìno tìm subjektùm, kterým dosud nebyly pøidìleny kmitoèty pro
zøizování a provozování pevných rádiových pøístupových telekomunikaèních sítí za úèelem poskytování veøejné tele-
fonní slu�by v pevné síti. Z uvedeného vyplývá, �e podmínky výbìrového øízení proto neumo�ní úèast subjektù, které
ji� mají pøidìleny kmitoèty v pásmu 3,5 GHz pro poskytování telekomunikaèních slu�eb na základì povolení k provo-
zování vysílacích rádiových zaøízení udìlených podle § 57 odst. 1 zákona.

b) Doba do kdy potrvají dùvody, které vedly k zámìru vyhlásit výbìrové øízení
V blízké budoucnosti nelze poèítat s tím, �e by se situace v dostupnosti kmitoètù v pøedmìtném pásmu 3,5 GHz
zlep�ila.

c) Lhùta pro vyjádøení stanoviska �adatelù o telekomunikaèní licenci k tomuto zámìru
Vyjádøení k tomuto zámìru je mo�no zasílat na adresu Úøadu do 9. bøezna 2001. Na pozdìji zaslaná vyjádøení a návrhy
nebude moci být brán zøetel.

Adresa Úøadu:
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
po�tovní pøihrádka 02
225 02 Praha 025

V Praze dne 7. února 2001

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

31. Oznámení o pøidìlení dal�ích SPC (Signalling Point Codes) pro pøechodovou sí� signalizaèní
sítì è. 7

Spoleènosti  EuroTel Praha, spol. s r.o., byly pøidìleny následující SPC:

4 - 79 pro MSC  Plzeò M02PN
4 - 143 pro MSC  Brno  M03BM

ÈTÚ è.j. 506250/2000-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

32.  Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slu�eb podle generální licence

Plné znìní Seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.
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33. 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

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

21 MEMOREX TELEX A 1.10.2001 Celé území ÈR MEMOREX TELEX 506803/2000-610 20 let
COMMUNICATIONS CZ, a.s. COMMUNICATIONS CZ, 10.1.2001

Praha 1, Rybná 15 Praha 1, Rybná 15 12.1.2001
IÈO 26 19 47 83 MEMOREX TELEX

COMMUNICATIONS CZ,
Praha 1, Rybná 15

22 GlobalTel a.s. A 12.1.2001 Celé území ÈR GlobalTel a.s. GlobalTel a.s. 507890/2000-610 20 let
Praha 1, Vodièkova 791/41 12.1.2001 Praha 1, Vodièkova 791/41 Praha 1, Vodièkova 791/41 10.1.2001

IÈO 26 19 05 16 12.1.2001
GlobalTel a.s.
Praha 1, Vodièkova 791/41

23 GlobalTel a.s. B 12.1.2001 Celé území ÈR GlobalTel a.s. GlobalTel a.s. 5178/2001-610 20 let
Praha 1, Vodièkova 791/41 12.1.2001 Praha 1, Vodièkova 791/41 Praha 1, Vodièkova 791/41 10.1.2001

IÈO 26 19 05 16 12.1.2001
GlobalTel a.s.
Praha 1, Vodièkova 791/41

24 BT (Worldwide) Limited, A 31.1.2001 Celé území ÈR BT (Worldwide) Limited, BT (Worldwide) Limited, 503605/2000-610 20 let
organizaèní slo�ka 31.1.2001 organizaèní slo�ka organizaèní slo�ka 12.1.2001

Praha 1, Národní 41 Praha 1, Národní 41 Praha 1, Národní 41 31.1.2001
BT (Worldwide) Limited,
organizaèní slo�ka
Praha 1, Národní 41

25 BT (Worldwide) Limited, B 31.1.2001 Celé území ÈR BT (Worldwide) Limited, BT (Worldwide) Limited, 503606/2000-610 20 let
organizaèní slo�ka 31.1.2001 organizaèní slo�ka organizaèní slo�ka 15.1.2001

Praha 1, Národní 41 Praha 1, Národní 41 Praha 1, Národní 41 31.1.2001
BT (Worldwide) Limited,
organizaèní slo�ka
Praha 1, Národní 41

26 FPD Telecom, a.s. A Celé území ÈR FPD Telecom, a.s. 504718/2000-610 20 let
Praha 4, Mezi sklady 3/170 Praha 4, Mezi sklady 3/170 18.1.2001

IÈO 64 94 96 72 Dosud nenabylo právní
FPD Telecom, a.s. moci
Praha 4, Mezi sklady 3/170

Poznámka : Dnem nabytí právní moci bude zahájeno provozování telekomunikaèní sítì.

27 CentroNet, a.s. A 22.1.2001 Praha CentroNet, a.s. 504360/2000-610 20 let
Praha 1, Karlovo nám.24 Praha 1, Karlovo nám.24 22.1.2001

IÈO 26 16 54 73 22.1.2001
CentroNet, a.s.

Praha 1, Karlovo nám.24
Poznámka : Veøejná telekomunikaèní sí� je zároveò telekomunikaèní sítí urèenou k jednosmìrnému �íøení televizních nebo rozhlasových signálù.

28 OVANET a.s. A Celé území ÈR OVANET a.s. 508104/2000-610 20 let
Ostrava - Moravská Ostrava, Ostrava - Moravská Ostrava, 25.1.2001

Podìbradova 494/2 Podìbradova 494/2 Dosud nenabylo právní
IÈO 25 85 75 68 OVANET a.s. moci

Ostrava - Moravská Ostrava,
Podìbradova 494/2

Poznámka : Dnem nabytí právní moci bude zahájeno provozování telekomunikaèní sítì.

ÈTÚ è.j.7678/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

34. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
CentroNet, a.s.

Praha 22. ledna 2001
È.j. 504360/2000-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3.
písm. a) a podle § 14 odst. 1 písm a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì �ádosti ze dne 30. 9. 2000, doplnìné dne 19. 12. 2000 toto rozhodnutí o udìlení
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TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: CentroNet, a.s.
se sídlem: Praha 1, Karlovo nám. 24
IÈO: 26 16 54 73
(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�), která je zároveò telekomunikaèní sítí urèenou k jednosmìrnému �íøení televizních nebo rozhla-
sových signálù po vedení na území hlavního mìsta Prahy.

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 jednat a uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení
telekomunikaèní sítì provozované dr�itelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných
provozovatelù 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, platnými
jednotnými pravidly, opatøeními Úøadu, èíslovacím plánem a normami ÈSN a ÈSN EN, a to i tìmi, které byly
vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání této telekomunikaèní licence,

b) vykonávat telekomunikaèní èinnosti podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením
ITU a normám ETSI,

c) umo�nit jiným oprávnìným provozovatelùm sítì a poskytovatelùm slu�eb pøímé nebo nepøímé propojení jím pro-
vozované telekomunikaèní sítì v souladu se zákonem.

C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
5. Dr�itel telekomunikaèní licence má právo jednat se zahranièními provozovateli, uzavírat s nimi smlouvy týkající se

poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb, podmínek tranzitu a finanèního vyrovnání a jako takový má
právo, v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu �Uznaný provo-
zovatel� (Recognized 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 úkoly vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospodáø-

ských 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) vykonávat pøednostnì èinnosti podle bodu 1 pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených bezpeè-

nostních sborù a záchranných sborù a právnických a fyzických osob, urèených zvlá�tním pøedpisem, plnících úkoly
v oblasti obrany a bezpeènosti státu.

7. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen zaji��ovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu è. OÚ - 3/S/2000
zveøejnìného v Telekomunikaèním vìstníku è. 9, roèník 2000.

D. DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì je po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

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

ODÙVODNÌNÍ
�adatel splnil podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence. �ádost o udìlení telekomunikaèní licence

ke zøízení a provozování telekomunikaèní sítì è.j. 504 360/2000-610 ze dne 4. 10. 2000 byla doplnìna dne 19. 12. 2000 è.j. 508 631/
2000-610 a 508 632/2000-610 pøihlá�kou k registraci poskytování telekomunikaèních slu�eb pøenosu dat podle generální licence
è. GL-27/S/2000 a pøihlá�kou k registraci poskytování telekomunikaèních slu�eb a) zprostøedkování pøístupu u�ivatelù ke slu�-
bám sítì INTERNET, b) hlasové komunikace prostøednictvím sítì INTERNET, podle generální licence è. GL-28/S/2000.
�adatel dolo�il �ádost o telekomunikaèní licenci výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù
statutárního orgánu, doklady prokazujícími odbornou zpùsobilost, finanèní zpùsobilost k po�adované telekomunikaèní èin-
nosti, dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení po�adované telekomunikaèní èinnosti a návrhem
v�eobecných podmínek. Úøad na základì pøedlo�ených materiálù, doplnìných dne 28. 11. 2000 a 8. 12. 2000, uznal dne
13. 12. 2000 �adatele za finanènì zpùsobilého v souladu s ustanovením § 17 zákona. Správní poplatek za vydání teleko-
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munikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu è. 19-725001/0710 v.s. 6101u ÈNB,
poboèka Praha jménem EPIC SECURITIES, a.s., a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 25. 10. 2000.

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. Franti�ek Hesoun  v.r.
øeditel odboru regulace

telekomunikaèních sítí a slu�eb
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. 1. 2001.

35. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné spoleènosti GlobalTel a.s.

Praha 10. ledna 2001
È.j.: 507 890/2000-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3.
písm. a) a podle § 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì �ádosti ze dne 7. 12. 2000 toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì

spoleènosti:: GlobalTel a.s.
se sídlem: Praha 1, Vodièkova 791/41, PSÈ 110 00
IÈO: 26 19 05 16
(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 re-
publiky.

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 jednat a uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení
telekomunikaèní sítì provozované dr�itelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných
provozovatelù 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, platnými
jednotnými pravidly, opatøeními Úøadu, èíslovacím plánem a normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí
právní moci rozhodnutí o vydání této telekomunikaèní licence,

b) vykonávat telekomunikaèní èinnosti podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením
ITU a normám ETSI,

c) umo�nit jiným oprávnìným provozovatelùm sítì a poskytovatelùm slu�eb pøímé nebo nepøímé propojení jím provo-
zované telekomunikaèní sítì v souladu se zákonem.

C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
5. Dr�itel telekomunikaèní licence má právo jednat se zahranièními provozovateli, uzavírat s nimi smlouvy týkající se

poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb, podmínek tranzitu a finanèního vyrovnání a jako takový má
právo, v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu �Uznaný provo-
zovatel� (Recognized 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 úkoly vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospodáø-

ských 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,
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c) vykonávat pøednostnì èinnosti podle bodu 1 pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených bezpeè-
nostních sborù a záchranných sborù a právnických a fyzických osob, urèených zvlá�tním pøedpisem, plnících úkoly
v oblasti obrany a bezpeènosti státu.

7. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen zaji��ovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu è. OÚ - 3/S/2000,
zveøejnìného v Telekomunikaèním vìstníku è. 9, roèník 2000.

D. DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì je den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

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

ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost GlobalTel a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence. Spoleènost dolo�i-

la �ádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì z 7. 12. 2000 výpisem
z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní zpùso-
bilost k po�adované telekomunikaèní èinnosti a dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení po�adova-
né èinnosti. Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet
Úøadu è. 19-725001/710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 2. 1. 2001.

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. Franti�ek Hesoun  v.r.
øeditel odboru regulace

telekomunikaèních sítí a slu�eb
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 1. 2001.

36. Telekomunikèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné
telekomunikaèní sítì spoleènosti GlobalTel a.s.

Praha 10. ledna 2001
È.j.: 5178/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3.
písm. a) a podle § 14 odst. 1 písm. b) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì �ádosti ze dne 7. 12. 2000 toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: GlobalTel a.s.
se sídlem: Praha 1, Vodièkova 791/41, PSÈ 110 00
IÈO: 26 19 05 16
(dále jen �dr�itel telekomunikaèní licence�)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:

A. DRUH A ROZSAH VEØEJNÉ TELEFONNÍ SLU�BY
1. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat veøejnou telefonní slu�bu v rámci v�ech telefonních obvodù

na území ÈR, národní a mezinárodní veøejnou telefonní slu�bu prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
vèetnì zprostøedkování pøístupu k veøejným telekomunikaèním slu�bám, které jsou poskytované jinými oprávnìnými
poskytovateli telekomunikaèních slu�eb (dále jen �slu�ba�).

B. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ SLU�BY
2. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat slu�bu na celém území Èeské republiky a jednat a uzavírat

dohody se zahranièními subjekty za úèelem poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb z jiných státù do
Èeské republiky a z Èeské republiky do jiných státù.

C. ZAJI�TÌNÍ DOSTUPNOSTI SLU�BY
3. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen vést seznam po�adavkù na zøízení telefonních úèastnických stanic a jejich

pøipojení k veøejné telekomunikaèní síti. V seznamu musí být odli�eny po�adavky na nové telefonní úèastnické stanice
a nová pøipojení k telefonní síti od po�adavkù na zmìny nebo pøelo�ení 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� dr�itel telekomunikaèní licence poskytuje telefonní slu�bu. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen
umo�nit Úøadu kontrolu tìchto seznamù.
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D. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
4. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen:

a) øídit se pøi poskytování slu�by pøíslu�nými právními pøedpisy, platnými jednotnými pravidly, opatøeními Úøadu,
èíslovacím plánem a normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání
telekomunikaèní licence,

b) vykonávat slu�bu v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením ITU a normám ETSI.
5. Dr�itel telekomunikaèní licence má právo jednat se zahranièními provozovateli, uzavírat s nimi smlouvy týkající se

poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb, podmínek tranzitu a finanèního vyrovnání a jako takový má
právo, v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu �Uznaný provo-
zovatel� (Recognized Operating Agency).

6. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen vytvoøit systém sledování, evidence a kontroly ukazatelù kvality poskyto-
vání slu�by podle vyhlá�ky è. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality slu�eb
poskytovaných v rámci univerzální slu�by dr�iteli telekomunikaèní licence (dále �vyhlá�ky�). Za tím úèelem:
a) pøedlo�it do 60 dnù ode dne úèinnosti telekomunikaèní licence ke schválení Úøadu návrh metodiky systému eviden-

ce a kontroly ukazatelù kvality,
b) do 90 dnù od schválení metodiky vyhodnocovat v plném rozsahu zji�tìné ukazatele kvality slu�by,
c) pøedkládat Úøadu k 31. bøeznu ka�dého roku vyhodnocení zji�tìných hodnot ukazatelù kvality slu�eb za uplynulý

kalendáøní rok podle metodiky schválené Úøadem,
d) zajistit dodr�ování parametrù kvality slu�by stanovených vyhlá�kou.

7. Pøi zaji��ování bezpeènosti státu v souvislosti s poskytováním slu�by na území, pro nì� byl vyhlá�en krizový stav, je
dr�itel telekomunikaèní licence povinen:
a) plnit úkoly vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospodáø-

ských 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) poskytovat pøednostnì slu�bu pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených bezpeènostních sborù a

záchranných sborù a právnických a fyzických osob, urèených zvlá�tním pøedpisem, plnících úkoly v oblasti obrany
a bezpeènosti státu.

8. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen zaji��ovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu è. OÚ - 3/S /2000,
zveøejnìného v Telekomunikaèním vìstníku è. 9, roèník 2000.

E. DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLU�BY
9. Datum zahájení poskytování slu�by je den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

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 GlobalTel a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence. Spoleènost dolo�i-

la �ádost o udìlení telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomu-
nikaèní sítì z 7. 12. 2000 výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu,
doklady prokazujícími finanèní zpùsobilost k po�adované telekomunikaèní èinnosti, dokladem o technickém, organizaèním a
personálním zabezpeèení po�adované èinnosti a v�eobecnými podmínkami pro poskytování veøejné telefonní slu�by. Správní
poplatek za vydání telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomu-
nikaèní sítì ve vý�i 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu è. 19-725001/710 u ÈNB, poboèka Praha, a
byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 2. 1. 2001.

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. Franti�ek Hesoun v.r.
øeditel odboru regulace

telekomunikaèních sítí a slu�eb
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 1. 2001.

37. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s.

Praha 10. ledna 2001
È.j.: 506 803/2000-610
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Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3.
písm. a) a podle § 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì �ádosti ze dne 20.11.2000 toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s.
se sídlem: Praha 1, Rybná 15, PSÈ 110 00
IÈO: 26 19 47 83
(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 re-
publiky.

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 jednat a uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení
telekomunikaèní sítì provozované dr�itelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných
provozovatelù 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, platnými
jednotnými pravidly, opatøeními Úøadu, èíslovacím plánem a normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí
právní moci rozhodnutí o vydání této telekomunikaèní licence,

b) vykonávat telekomunikaèní èinnosti podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením
ITU a normám ETSI,

c) umo�nit jiným oprávnìným provozovatelùm sítì a poskytovatelùm slu�eb pøímé nebo nepøímé propojení jím pro-
vozované telekomunikaèní sítì v souladu se zákonem.

C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
5. Dr�itel telekomunikaèní licence má právo jednat se zahranièními provozovateli, uzavírat s nimi smlouvy týkající se

poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb, podmínek tranzitu a finanèního vyrovnání a jako takový má
právo, v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu �Uznaný provo-
zovatel� (Recognized 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 úkoly vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospodáø-

ských 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) vykonávat pøednostnì èinnosti podle bodu 1 pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených bezpeè-

nostních sborù a záchranných sborù a právnických a fyzických osob, urèených zvlá�tním pøedpisem, plnících úkoly
v oblasti obrany a bezpeènosti státu.

7. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen zaji��ovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu è. OÚ - 3/S/2000,
zveøejnìného v Telekomunikaèním vìstníku è. 9, roèník 2000.

D. DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì je 1. øíjna 2001.

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

ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s., splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této teleko-

munikaèní licence. Spoleènost dolo�ila �ádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomuni-
kaèní sítì výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími
finanèní zpùsobilost k po�adované telekomunikaèní èinnosti 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 pøíjmo-
vý úèet Úøadu è. 19-725001/710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 10. 11. 2000.
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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. Franti�ek Hesoun  v.r.
øeditel odboru regulace

telekomunikaèních sítí a slu�eb
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 1. 2001.

38. Seznam jednotlivých druhù vybraných telekomunikaèních zaøízení a pøedpisová základna -
II. upravené a doplnìné vydání

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) vydává podle § 4 odst. 4 a § 6 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), seznam jednotlivých druhù vybraných telekomunikaèních zaøízení (dále jen
�seznam�) a stanoví technické pøedpisy, technické normy, technické specifikace a opatøení vydaná  Úøadem pro provozování
telekomunikaèní sítì a poskytování telekomunikaèních slu�eb (dále jen �pøedpisová základna�), na základì kterých je podle §
5 a § 10 zákona rozhodováno ve vìci schvalování a uznávání typu telekomunikaèního zaøízení a podle § 9 a § 11 zákona
rozhodováno o schválení technické zpùsobilosti jednotlivì vyrobeného telekomunikaèního zaøízení. Seznam, vèetnì vysvìtli-
vek a poznámek je vyhotoven ve formì tabulky (Excel), ve které je jednotlivým druhùm telekomunikaèních zaøízení pøiøazena
jim relevantní pøedpisová základna. Seznam i pøedpisová základna jsou pøístupné na internetové adrese (www.ctu.cz).

Seznam a pøedpisová základna nabývají úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku. Souèasnì se zru�uje
Seznam jednotlivých druhù vybraných telekomunikaèních zaøízení a pøedpisová základna, zveøejnìný v Telekomunikaèním
vìstníku, èástka 7/2000, B.67 a v pøíloze zveøejnìné v èástce 8/2000, ve znìní dodatku è. 01/2000, zveøejnìného v Telekomu-
nikaèním vìstníku, èástka 12/2000, B.151.

ÈTÚ è.j. 5179/2001 - 612
odbor certifikace

39. Informace o nabídce volných míst ve státní správì

Èeský telekomunikaèní úøad pøijme zamìstnance do odboru správy kmitoètového spektra s pøedpokládaným nástupem
v bøeznu, resp. dubnu 2001.

� Odborný referent
- po�adavky: V� elektrotechnická - slaboproud, pøednostnì obor radiotechnika, znalost AJ slovem i písmem (znalost

dal�ího jazyka výhodou), znalost kmitoètového plánování nebo projektování rádiových sítí, práce na PC (MS Word,
MS Excel), komunikativní schopnosti a schopnost práce v kolektivu, profesionální pøístup, zájem o vlastní odborný rùst
a ochota cestovat, bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

� Odborný referent
- po�adavky: V� pøípadnì ÚSO elektrotechnické  - slaboproud obor radiotechnika, výhodou praxe v radiokomunikacích

a znalost anglického jazyka, komunikativní schopnosti a schopnost práce v kolektivu, profesionální pøístup, zájem
o vlastní odborný rùst, práce na PC (MS Word, MS Excel), bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Nabízíme zajímavou a perspektivní práci na novém pracovi�ti v Praze - Vysoèanech pøi øe�ení otázek vyu�ívání kmitoèto-
vého spektra a plánování a koordinace kmitoètù pro sítì pozemní pohyblivé slu�by vè. úèasti v mezinárodních týmech, mo�-
nost dal�ího vzdìlávání (jazykového i odborného) v ÈR i v zahranièí.

Písemné nabídky se struèným �ivotopisem zasílejte na adresu: Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219,
Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025 - odbor personální a mezd, nebo na e-mail: info@ctu.cz, sadeckah@ctu.cz.

Bli��í informace na tel. èísle 24004660, Ing. Duchaè.

Èeský telekomunikaèní úøad pøijme zamìstnance do odboru mezinárodních vztahù.

� Odborný referent
- po�adavky: V� elektrotechnická, obor sdìlovací technika / radiotechnika, aktivní znalost AJ, znalost práce na PC (MS

Word, MS Excel), samostatnost, pøesnost, spolehlivost a ochotu k dal�ímu vzdìlávání. Pøedpokládaná náplò práce:
tvorba analýz dokumentù z oblasti telekomunikací (ES, ITU, CEPT).

Nabízíme zajímavou a perspektivní práci. Pracovi�tì v Praze - Vysoèanech, mo�nost profesního rùstu, dal�í vzdìlávání vè.
stá�í a semináøù.

Písemné nabídky se struèným �ivotopisem zasílejte na adresu: Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219,
Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025 - odbor personální a mezd, nebo na e-mail: info@ctu.cz, sadeckah@ctu.cz.

Bli��í informace na tel. èísle 24004758, Ing. Vopaøil.
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Èeský telekomunikaèní úøad pøijme zamìstnance do odboru mezinárodních vztahù.
� Odborný referent

- po�adavky: V� elektrotechnická - telekomunikace, radiotechnika, pøíp. pøíbuzné obory,  aktivní znalost AJ (slovem
i písmem - dal�í jazyky vítány), znalost práce na PC (MS Office), praxe ve spolupráci s mezinárodními organizacemi,
profesionální pøístup, komunikativní schopnosti, zájem o vlastní odborný rùst a bezúhonnost.

Nabízíme zajímavou a perspektivní práci v oblasti mezinárodních vztahù a organizace zasedání a porad, vèetnì úèasti
v pracovních týmech mezinárodních organizací. Nástup mo�ný ihned.

Písemné nabídky se struèným �ivotopisem zasílejte do 14 dnù od vydání inzerátu na adresu: Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025 - odbor personální a mezd, nebo na e-mail:
sadeckah@ctu.cz.

Bli��í informace na tel. èísle 24004736, Ing. Zeman.

Èeský telekomunikaèní úøad pøijme zamìstnance do odboru legislativního a právního.
� Právník - pro èinnosti pøevá�nì legislativního a koncepèního charakteru
� Právník - pro výkon právní slu�by

- po�adavky: ukonèené vysoko�kolské právnické vzdìlání, mladí absolventi právnické fakulty vítáni.
Nabízíme zajímavou práci, zejména aplikaci zákona o telekomunikacích, obèanského a obchodního zákona, zákona

o zadávání veøejných zakázek, o ochranì hospodáøské soutì�e aj., pracovi�tì v Praze, mo�nost profesního rùstu, dal�í vzdìlá-
vání vè. jazykového.

Písemné nabídky se struèným �ivotopisem zasílejte na adresu: Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219,
Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025 - odbor personální a mezd, nebo na e-mail: sadeckah@ctu.cz.

Bli��í informace na tel. èísle 24004620, JUDr. Prù�ová.

Èeský telekomunikaèní úøad pøijme zamìstnance do státní správy.
� Sekretáøka

- po�adavky: ukonèené støedo�kolské vzdìlání, znalost AJ a práce na PC (MS Word, MS Excel), praxe vítána.
Nabízíme zajímavou práci, pracovi�tì v Praze - Vysoèanech, mo�nost profesního rùstu, dal�í vzdìlávání vè. jazykového,

nástup mo�ný ihned.
Písemné nabídky se struèným �ivotopisem zasílejte na adresu: Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219,

Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025 - odbor personální a mezd, nebo na e-mail: sadeckah@ctu.cz.
Bli��í informace na tel. èísle 24004607, Mgr. Sádecká.

40. Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance è. 245 a povìøení k výkonu státní inspekce tele-
komunikací  è. 245

Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, �e prùkaz zamìstnance è. 245 a povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací
è. 245, znìjící na jméno Petr Sobota, jsou neplatné.

Pou�ívání prùkazu zamìstnance è. 245 a povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací è. 245 sdìlte Èeskému teleko-
munikaènímu úøadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.

ÈTÚ 14/2001
odbor krizového øízení
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