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Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 4

O B S A H:

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. Normativní èást

66. Dodatek k Seznamu vybraných druhù telekomunikaèních zaøízení a pøedpisové základnì

B. Informativní èást

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

68. Oznámení o podepsání dohody o spolupráci mezi Èeským telekomunikaèním úøadem a Èeskou obchodní inspekcí
69. Oznámení o ukonèení provozu systémù MMDS a ENG - OB v kmitoètovém pásmu 2 GHz
70. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel
71. Informace o nabídce volných míst ve státní správì
72. Oznámení o pøidìlení dal�ích SPC (Signalling Point Code) pro národní pøechodovou sí� signalizaèní sítì signalizaè-

ního systému è. 7
73. Oznámení o pøidìlení dal�ího kódu mezinárodního signalizaèního bodu (ISPC) sítì SS7 pro signalizaèní body
74. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel
75. Upozornìní pro dr�itele povìøení, povolení, oprávnìní a ohlá�ení podle GP-22/1997 a GP-22/1999
76. Seznam pøidìlených èísel 971 A(X) BCD YY pøístupu k síti Internet
77. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování
78. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti CZCOM, s.r.o.
79. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní

sítì spoleènosti FPD Telecom, a.s.
80. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti PRAGONET, a.s.
81. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti GiTy/STAR ONE, a.s.
82. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti NEXTRA Wireless, s.r.o.
83. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti BroadNet Czech, a.s.
84. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní

sítì spoleènosti Kiwwi, s.r.o.
85. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slu�eb podle generální licence - pokraèování
86. Seznam osvìdèení o registraci podle generální licence è. GL-24/T/2000 vydané ke zøizování a provozování veøejné

telekomunikaèní  sítì urèené výhradnì k jednosmìrnému �íøení televizních nebo rozhlasových signálù po vedení -
pokraèování

C. Diskusní èást

87. Návrh generální licence k provozování vysílacích rádiových zaøízení pozemní pohyblivé slu�by a pevné slu�by,
která jsou souèástí bezdrátových místních informaèních systémù

88. Návrh generální licence k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí úèastnických terminálù
v pevných bezdrátových pøístupových sítích a slou�í pro pøipojení koncových telekomunikaèních zaøízení k teleko-
munikaèní síti
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89. Návrh èíslovacícho plánu signalizaèních bodù signalizaèních sítí singnalizaèního systému è. 7

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ

90. Dodatek è. 04/2001 ze dne 2. 4. 2001, kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních slu�eb
91. Oznámení o zmìnì Obchodních podmínek pro poskytování slu�by Memobox

92. V�eobecné podmínky GTS CZECH, a.s. pro poskytování veøejných telekomunikaèních slu�eb, veøejné telefonní
slu�by a slu�eb ISDN

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

67. Vyhlá�ení výbìrového øízení na udìlení telekomunikaèních licencí ke zøizování a provozování
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�), výbìrové øízení na udìlení 3 (tøí) telekomu-
nikaèních licencí ke zøizování a provozování veøejných telekomunikaèních sítí s vyu�itím pevných rádiových pøístupových sítí
typu P-MP ve vyhrazeném kmitoètovém úseku pásma 3,5 GHz (dále jen �sítì FWA�- Fixed Wireless Access) v Èeské repub-
lice, s povinností poskytovat jejich prostøednictvím veøejnou telefonní slu�bu. Obecná pravidla výbìrového øízení jsou stano-
vena v § 19 a�  § 23 zákona. Pro výbìrové øízení platí pøimìøenì ustanovení o obchodní veøejné soutì�i podle obchodního
zákoníku. Vyhlá�ení výbìrového øízení v  Telekomunikaèním vìstníku navazuje na zámìr vyhlásit  výbìrové øízení v pásmu
3,5 GHz, který  byl publikován v èástce 2/2001 Telekomunikaèního vìstníku dne 26. února 2001. V souladu s § 19 odst. 4
zákona Úøad stanoví

Podmínky a postup výbìrového øízení a zpùsob hodnocení �ádostí o udìlení telekomunikaèní licence na zøizování a
provozování sítí FWA

1. Podmínky výbìrového øízení:
1.1 Po�adavky na �adatele o telekomunikaèní licence (dále jen ��adatel�)

a) Obecné po�adavky na �adatele  jsou stanoveny § 14 odst. 2 zákona a § 15 a� § 18  zákona.

66. Dodatek k Seznamu vybraných druhù telekomunikaèních zaøízení a pøedpisové základnì

Èeský telekomunikaèní úøad v souladu s § 4 odst. 1 a 4 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù
(dále jen � zákon�), zveøejnil v Telekomunikaèním vìstníku, èástka 2/2001 ze dne 26. února 2001 �Seznam jednotlivých druhù
vybraných telekomunikaèních zaøízení a pøedpisovou základnu�. Èeský telekomunikaèní úøad upravuje ke dni 1. 5. 2001 tento
Seznam následovnì:

�1. Polo�ky 1510, 1520, 1530, 1610, 1620, 1630, 1660, 1670, 5159, 5399, 5420, 5499, 5599, 5752, 5799, 5899, 7300
jednotlivých druhù vybraných telekomunikaèních zaøízení se vypou�tìjí.

2. Polo�ky 5340, 5370, 5523, 5525, 5533, 5535, 5543, 5561, 5562, 5563, 5581, 5582, 5632, 5635, 5710, 5720, 5721,
5722, 5723, 5724, 5731, 5732, 5733, 5743, 5810, 5820, 5830, 5831, 5832, 5833, 7100, 7110 jednotlivých druhù
vybraných telekomunikaèních zaøízení se vypou�tìjí za pøedpokladu, �e zaøízení v nich uvedená vyhovují pøíslu�ným
Generálním licencím.

3. V polo�kách 1134 (telefonní pøístroje bez�òùrové v pásmu DECT) a 1372 (bez�òùrová zaøízení k poboèkovým ústøed-
nám v pásmu DECT) se vypou�í pøedpisy, uvedené ve sloupci F, øádek R:, týkající se rádiového systému DECT.

4. V polo�kách 1321, 1322, 1323, 1324 se vypou�tí pøedpisy nebo èásti pøedpisù, uvedené ve sloupci F, které se vztahují
k digitálnímu rozhraní.�.

Za schválená nebo uznaná koncová telekomunikaèní zaøízení (§ 44 odst.1 písm. a) zákona) se pova�ují i zaøízení, která
splòují po�adavky naøízení vlády è. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení.

Tento dodatek nabývá úèinnosti dne 1. kvìtna 2001.

ÈTÚ è.j. 12135/2001 - 612
odbor certifikace

A. NORMATIVNÍ ÈÁST
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b) �adatel, který je dr�itelem jednoho a více povolení k  provozování vysílacích rádiových stanic udìlených podle § 57
odst. 1 zákona v kmitoètovém pásmu 3,5 GHz, mù�e získat telekomunikaèní licenci na základì výsledkù výbìrové-
ho øízení jedinì za podmínky, �e po�ádá o odnìtí v�ech povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení
v pásmu 3,5 GHz, která mu byla udìlena k datu rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence na základì výsledkù
výbìrového øízení.

c) �adatelem nemù�e být subjekt, který vyu�ívá pásmo 3,5 GHz podle Èl. 3 bod c) Jednotného pravidla è.9/R/1999.
d) �adatelem nemù�e být subjekt, který byl zalo�en po datu vyhlá�ení výbìrového øízení,  v nìm� má subjekt podle

bodu b) nebo c) pøímou nebo nepøímou (prostøednictvím jednoho nebo více prostøedníkù) majetkovou úèast.
e) �adatel, který se pøihlásí do výbìrového øízení, pøedlo�í Úøadu �ádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování

a provozování sítí FWA a �ádost o udìlení telekomunikaèní licence na poskytování veøejné telefonní slu�by na celém
území ÈR, pokud takovouto licenci ji� nemá udìlenu. �adatel  svoji �ádost dolo�í v rozsahu podle § 18  zákona.
Úøad vypracuje  Zadávací dokumentaci výbìrového øízení, která bude  urèena pro ty zájemce o úèast ve výbìrovém
øízení, kteøí zaplatí úèastnický poplatek 30 000 Kè a o vydání dokumentace písemnì po�ádají. Zadávací dokumen-
tace poskytne  zájemcùm podrobnìj�í informace o podmínkách provozování sítí FWA v  ÈR a o poskytování jejich
prostøednictvím telekomunikaèních slu�eb, dále o po�adované formì, èlenìní a rozsahu �ádostí (viz § 18 zákona)
o udìlení telekomunikaèní licence (dále jen ��ádosti�), pøedkládaných do výbìrového øízení, a o zpùsobu vyhodno-
cování tìchto �ádostí.
Základním pøedpokladem úèasti ve výbìrovém øízení je zaplacení úèastnického poplatku ve vý�i 30 000 Kè za
Zadávací dokumentaci výbìrového øízení  a splnìní dal�ích po�adavkù podle bodù 1, 2 a 3. Uvedený poplatek nemá
bezprostøední vztah k pøípadné neúèasti ve výbìrovém øízení.
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

f) Za výhradní právo vyu�ívat kmitoètové spektrum 2 x 7 MHz pro zøizování a provozování sítí FWA  zaplatí dr�itel
telekomunikaèní licence 20 mil. Kè.

1.2 Pøedkládání �ádostí do výbìrového øízení
a) Pøi pøedkládání �ádostí do výbìrového øízení je za úèasti notáøe posuzováno, zda pøedkladatel �ádosti do výbìrové-

ho øízení  zaplatil úèastnický poplatek ve vý�i 30 000 Kè a zda �ádost byla pøedlo�ena v termínu, v èlenìní a
zpùsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci. �ádosti, které nesplòují tyto po�adavky,  Úøad  s  pøíslu�ným
zdùvodnìním od jejich pøedkladatelù nepøijme, pøípadnì, zjistí-li se uvedené závady a� v prùbìhu posuzování
�ádostí øídícím výborem,  rozhodne o jejich vyøazení ihned po zji�tìní tìchto závad.

b) Pøedkladatel �ádosti, nepøijaté do výbìrového øízení, pøípadnì vyøazené z výbìrového øízení, nemá nárok na vráce-
ní úèastnického poplatku ani na kompenzaci jakýchkoliv jiných nákladù spojených s úèastí ve výbìrovém øízení.

2. Postup výbìrového øízení:
a) Pøedávání Zadávací dokumentace výbìrového øízení subjektùm splòujícím podmínky uvedené v bodì 1.1 bude

zahájeno na Úøadì (odbor 610) dne 11. 5. 2001 v dobì od 9.00 do 15.00 hod. a v dal�ích dnech v dobì od 9.00 do
10.30 hod.

b) Písemné dotazy k  Zadávací dokumentaci je mo�né zasílat  Úøadu (odbor 610) do 22. 5. 2001.
Dal�í stanovené termíny jsou orientaèní a budou pøesnì uvedeny, vèetnì èasových údajù,  v  Zadávací dokumentaci
a na internetové stránce Úøadu www.ctu.cz.

c) Úøad zorganizuje setkání se v�emi zájemci o úèast ve výbìrovém øízení, kteøí pøevzali tuto Zadávací dokumentaci,
s cílem upøesnit nebo vysvìtlit jim na tomto jednání pøípadné dotazy týkající se bodù Zadávací dokumentace.
Pøedpokládaný termín jednání je dne 29. 5. 2001.

d) Pøedbì�ný  termín pro pøedlo�ení �ádostí do výbìrového øízení (za úèasti notáøe) na Úøadì je stanoven dne 12.6. 2001.
�ádosti  do výbìrového øízení  kromì obecných po�adavkù, stanovených v § 18 zákona, musí obsahovat pøedepsané
údaje, nezbytné pro individuální posouzení ka�dé �ádosti a pro výbìr tøí nejvhodnìj�ích �ádostí nejlépe splòujících
podmínky stanovené pro výbìrové øízení. Podrobnìj�í specifikace údajù, které musí �ádost obsahovat, bude v  Za-
dávací dokumentaci výbìrového øízení konkretizována.
�ádosti se pøedkládají v �esti vyhotoveních (1 orig. + 5 kopií), v èeském jazyce,  zpùsobem stanoveným v  Zadávací
dokumentaci výbìrového øízení.
Pøedlo�ením platné �ádosti se její pøedkladatel stává úèastníkem výbìrového øízení.

e) Pro posouzení a hodnocení �ádostí o udìlení telekomunikaèní licence ve výbìrovém øízení pøedseda Úøadu ustano-
ví podle § 20 zákona øídící výbor (dále jen �výbor�). Prezentace �ádostí �adateli pøed výborem je plánována na
Úøadì dne 20. 6. 2001.

f) Pøedbì�nì stanovený termín vyhodnocení �ádostí výborem je 11. 7. 2001. Následnì pøedá výbor zprávu o posouze-
ní a hodnocení �ádostí s ve�kerou dokumentací Úøadu.

g) Po posouzení a hodnocení �ádostí výborem Úøad  rozhodne  o výbìru nejvhodnìj�ích �ádostí. Na základì výsledkù
výbìrového øízení vydá Úøad rozhodnutí o udìlení telekomunikaèních licencí, pøedpokládaný termín vydání roz-
hodnutí je  27. 7. 2001.
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3. Zpùsob hodnocení �ádostí:
�ádosti pøijaté do výbìrového øízení budou posuzovány a hodnoceny výborem v následujících krocích:
a) posouzení �ádostí z hlediska jejich platnosti (viz èást 3.1),
b) vyhodnocení platných �ádostí podle stanovených kritérií (viz èásti 3.2).

3.1 Posouzení �ádostí z hlediska jejich platnosti
3.1.1 Výbor na svém zasedání posoudí pøedlo�ené �ádosti z hlediska splnìní základních po�adavkù na jejich pøedkladatele

a na po�adovaný obsah a formu tìchto �ádostí a nevyhovující �ádosti navrhne Úøadu vyøadit z výbìrového øízení.
3.1.2 Pøedlo�ené �ádosti budou v rámci této etapy  posuzovány výborem z tìchto hledisek:

a) splnìní po�adavkù zákona na slo�ení statutárního orgánu �adatele  podle § 14 odst. 2 písm. a)  a § 15 zákona,
b) splnìní po�adavkù zákona k prokázání finanèní zpùsobilosti k vykonávání telekomunikaèní èinnosti podle § 14

odst. 2 písm. b) a § 17 zákona a odborné zpùsobilosti podle § 14 odst. 2 písm. c) a § 16 zákona,
c) dodr�ení po�adovaného èlenìní a obsahu �ádosti podle Zadávací dokumentace (viz té� bod 1.1),
d) dolo�ení po�adovaných dokladù  k �ádosti a osvìdèení nezbytných k prokázání vý�e uvedených po�adavkù,

konkrétní po�adavky budou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
3.1.3 Výbor má právo na �adatelích vy�adovat kdykoliv v prùbìhu výbìrového øízení  pøípadné vysvìtlení pøedlo�ených

�ádostí.
3.1.4 Shledá-li Úøad  návrh  výboru na vyøazení �ádosti  z  výbìrového øízení jako oprávnìný, pøijme pøíslu�né rozhodnutí

v souladu s § 21 zákona  a informuje o nìm bezodkladnì pøíslu�ného pøedkladatele.
3.1.5 Z výbìrového øízení budou kdykoliv v  jeho prùbìhu vyøazeny �ádosti, jejich� pøedkladatelé pøestali splòovat

nìkterou z podmínek uvedených v bodu 3.1.2.
3.2 Vyhodnocení platných �ádostí
3.2.1 �ádosti, které nebyly vyøazeny z výbìrového øízení podle pøedchozích èástí  (platné �ádosti), postupují do dal�í

etapy výbìrového øízení, v ní� budou �ádosti hodnoceny s vyu�itím principù metody nazývané �beauty contest�
(�soutì� krásy�) podle následujících zásad a kritérií.

3.2.2 Pøedmìtem hodnocení �ádostí budou tyto ukazatele:
a) zku�enosti �adatelù s provozováním telekomunikaèních sítí a poskytováním telekomunikaèních slu�eb,
b) termíny zahájení poskytování veøejné telefonní slu�by v ÈR s vyu�itím sítí FWA,
c) úroveò technického øe�ení celostátní veøejné telekomunikaèní sítì s pøístupovými sítìmi FWA v pásmu 3,5 GHz,
d) poèet provozovaných hlavních telefonních stanic (HTS) na konci ka�dého roku v  pìtiletém období (v souladu

s podnikatelským plánem) následujícím po roce, v nìm� byla vydána licence,
e) podíl vybudovaných základnových stanic v jednotlivých letech pìtiletého období na celkovém poètu základno-

vých stanic (uvede se v %),
f) ceny veøejné telefonní slu�by uvedené v jednotlivých letech pìtiletého období v souladu s podnikatelským plánem.

3.2.3 Hodnocení ukazatelù podle bodu 3.2.2 se provádí individuálnì ka�dým èlenem výboru  a z tohoto individuálního
hodnocení se podle metodiky uvedené v èásti 3.3 stanoví celkové hodnocení ka�dé nabídky.

3.3 Zpùsob hodnocení �ádostí a stanovení jejich poøadí
Zásady hodnocení budou podrobnìji uvedeny v Zadávací dokumentaci.
a) Ka�dý èlen výboru  po seznámení se s  obsahem v�ech do výbìrového øízení pøedlo�ených �ádostí  posoudí tyto

�ádosti z  hlediska plnìní v�ech ukazatelù uvedených v bodì 3.2.2.
b) Posuzování a následné bodování  v�ech �ádostí se provádí podle jednotlivých ukazatelù. Po ukonèení bodování

se pro ka�dou �ádost a ka�dý ukazatel v  této �ádosti seète celkový poèet bodù získaný od v�ech èlenù výboru.
c) 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.

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

o posouzení a hodnocení �ádostí do výbìrového øízení v souladu s § 22 odst. 1 zákona. Uvedená zpráva bude obsaho-
vat pøehled  �ádostí do výbìrového øízení  a jejich umístìní v koneèném poøadí a zdùvodnìní hodnocení �ádostí, které
se umístily na prvních tøech místech,  jejich� pøedkladatelùm výbor navrhuje udìlit telekomunikaèní licenci.

b) Do zprávy podle bodu a) bude umo�nìno nahlédnout v�em pøedkladatelùm platných �ádostí.
c) Na základì zprávy podle bodu a) rozhodne Úøad o dr�itelích max. tøí telekomunikaèních licencí ke zøízení a provo-

zování sítí FWA  v Èeské republice. V  odùvodnìných pøípadech, zejména pokud by nebyl do výbìrového øízení
pøedlo�en nezbytný poèet kvalitních  �ádostí,  mù�e Úøad rozhodnout o udìlení i men�ího poètu licencí, pøípadnì
neudìlit licenci �ádnou a výbìrové øízení opakovat.

d) Z rozhodnutí o omezení poètu vydávaných licencí podle bodu c) nevyplývají pro Úøad �ádné finanèní ani jiné závazky.

Ing. David Stádník  v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu
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70. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel

Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb sdìluje, �e
spoleènosti GTS CZECH, a.s. byly pøidìleny od 1. 4. 2001 do 21. 9. 2002  øady úèastnických èísel pro uzlové telefonní obvody
(UTO),  resp. vymezené místní sítì (VMS),  tj. mno�iny èísel v uzavøených  intervalech øad s inkrementem �1�;

< 961 00000 a� 968 99999 > pro UTO Praha (TC = 2) tj. 800 000 èísel
< 823 0000 a� 829 9999 > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj. 70 000 èísel
< 50 0000 a� 50 9999 > pro UTO Sokolov (TC = 168) tj. 10 000 èísel
< 900 0000 a� 901 9999 > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj. 20 000 èísel
< 70 0000 a� 70 9999 > pro UTO Kladno (TC = 312) tj. 10 000 èísel
< 50 0000 a� 50 9999 > pro UTO Mladá Boleslav (TC = 326) tj. 10 000 èísel
< 800 0000 a� 801 9999 > pro UTO Most (TC = 35) tj. 20 000 èísel
< 70 0000 a� 70 9999 > pro UTO Pelhøimov (TC = 366) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Humpolec (TC = 367) tj. 10 000 èísel
< 40 0000 a� 40 9999 > pro UTO Chomutov (TC = 396) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Dìèín (TC = 412) tj. 10 000 èísel
< 70 0000 a� 71 9999 > pro UTO Teplice (TC = 417) tj. 20 000 èísel
< 34 0000 a� 34 9999 > pro UTO Èeská Lípa*) (TC = 425) tj. 10 000 èísel
< 50 0000 a� 51 9999 > pro UTO Jablonec nad Nisou (TC = 428) tj. 20 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Jièín (TC = 433) tj. 10 000 èísel
< 60 0000 a� 60 9999 > pro UTO Náchod (TC = 441) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Havlíèkùv Brod (TC = 451) tj. 10 000 èísel
< 81 0000 a� 81 9999 > pro UTO Ledeè nad Sázavou (TC = 452) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Boskovice (TC = 501) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Ti�nov (TC = 504) tj. 10 000 èísel
< 81 0000 a� 83 9999 > pro UTO Blansko (TC = 506) tj. 30 000 èísel
< 80 0000 a� 81 9999 > pro UTO Vy�kov (TC = 507) tj. 20 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Prostìjov (TC = 508) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 81 9999 > pro UTO �ïár nad Sázavou (TC = 616) tj. 20 000 èísel
< 50 0000 a� 50 9999 > pro UTO Tøebíè (TC = 618) tj. 10 000 èísel
< 82 0000 a� 82 9999 > pro UTO Velké Meziøíèí (TC = 619) tj. 10 000 èísel

68. Oznámení o podepsání dohody o spolupráci mezi Èeským telekomunikaèním úøadem a Èeskou
obchodní inspekcí

V Praze dne 29. bøezna 2001 byla uzavøena Dohoda o spolupráci mezi Èeským telekomunikaèním úøadem zastoupeným
pøedsedou Ing. Davidem Stádníkem a Èeskou obchodní inspekcí zastoupenou ústøedním øeditelem Mgr. Zbyòkem Suchomelem.

Hlavním pøedmìtem spolupráce ÈTÚ a ÈOI bude spoleèná a koordinovaná kontrolní èinnost zamìøená zejména na dodr-
�ování platných právních pøedpisù z odvìtví telekomunikací. ÈTÚ a ÈOI budou spolupracovat pøi kontrole

a) výrobcù, dovozcù, distributorù a prodejcù rádiových zaøízení a koncových telekomunikaèních zaøízení pøi uvádìní
tìchto výrobkù na trh v Èeské republice,

b) jakosti telekomunikaèních slu�eb poskytovaných dr�iteli licencí k poskytování veøejné telefonní slu�by.
Smluvní strany budou pøi spolupráci vycházet z kompetencí daných jim pøíslu�nými platnými právními pøedpisy. Pravidel-

nì, jednou roènì, budou vyhodnocovat plnìní této dohody. První vyhodnocení se uskuteèní v lednu roku 2002.

69. Oznámení o ukonèení provozu systémù MMDS a ENG - OB v kmitoètovém pásmu 2 GHz

Provozování vysílacích rádiových zaøízení MMDS v kmitoètovém úseku 2100 - 2300 MHz a zaøízení ENG - OB
v kmitoètovém úseku 1900 - 2100 MHz, z dùvodu pøidìlení uvedených kmitoètù v Èeské republice pro veøejné mobilní
telekomunikaèní sítì tøetí generace UMTS/IMT 2000, bude k 31. 12. 2001 bez náhrady ukonèeno. O uvedeném ukonèení
provozování byli u�ivatelé uvedeného kmitoètového pásma dlouhodobì informováni s tím, �e pùvodnì pøedpokládané ukon-
èení provozù k 31. 12. 2000 stanovené v plánu pøidìlení kmitoètových pásem (Národní kmitoètová tabulka) bylo mo�no,
v návaznosti na po�adované termíny uvolnìní, prodlou�it.

ÈTÚ è.j. 12404/2001 - 613
odbor správy kmitoètového spektra
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< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Znojmo (TC = 624) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Mikulov (TC = 625) tj. 10 000 èísel
< 81 0000 a� 81 9999 > pro UTO Hustopeèe (TC = 626) tj. 10 000 èísel
< 82 0000 a� 83 9999 > pro UTO Bøeclav (TC = 627) tj. 20 000 èísel
< 70 0000 a� 71 9999 > pro UTO Hodonín (TC = 628) tj. 20 000 èísel
< 72 0000 a� 72 9999 > pro UTO Veselí nad Moravou (TC = 631) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 81 9999 > pro UTO Uherské Hradi�tì (TC = 632) tj. 20 000 èísel
< 82 0000 a� 82 9999 > pro UTO Uherský Brod (TC = 633) tj. 10 000 èísel
< 60 0000 a� 61 9999 > pro UTO Kromìøí� (TC = 634) tj. 20 000 èísel
< 62 0000 a� 62 9999 > pro UTO Hole�ov (TC = 635) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Pøerov (TC = 641) tj. 10 000 èísel
< 81 0000 a� 81 9999 > pro UTO Hranice (TC = 642) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO �ternberk (TC = 643) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Jeseník*) (TC = 645) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Bruntál (TC = 646) tj. 10 000 èísel
< 81 0000 a� 81 9999 > pro UTO Rýmaøov (TC = 647) tj. 10 000 èísel
< 70 0000 a� 70 9999 > pro UTO Zábøeh*) (TC = 648) tj. 10 000 èísel
< 71 0000 a� 71 9999 > pro UTO �umperk (TC = 649) tj. 10 000 èísel
< 83 0000 a� 85 9999 > pro UTO Vala�ské Meziøíèí (TC = 651) tj. 30 000 èísel
< 82 0000 a� 82 9999 > pro UTO Krnov (TC = 652) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 81 9999 > pro UTO Opava*) (TC = 653) tj. 20 000 èísel
< 88 0000 a� 88 9999 > pro UTO Opava*) (TC = 653) tj. 10 000 èísel
< 89 0000 a� 89 9999 > pro UTO Vítkov (TC = 654) tj. 10 000 èísel
< 60 0000 a� 60 9999 > pro UTO Bílovec*) (TC = 655) tj. 10 000 èísel
< 61 0000 a� 62 9999 > pro UTO Nový Jièín (TC = 656) tj. 20 000 èísel
< 80 0000 a� 82 9999 > pro UTO Vsetín (TC = 657) tj. 30 000 èísel
< 90 0000 a� 92 9999 > pro UTO Frýdek - Místek (TC = 658) tj. 30 000 èísel
< 93 0000 a� 94 9999 > pro UTO Tøinec (TC = 659) tj. 20 000 èísel
< 400 0000 a� 404 9999 > pro UTO Jihlava (TC = 66) tj. 50 000 èísel
< 601 0000 a� 607 9999 > pro UTO Zlín (TC = 67) tj. 70 000 èísel

Celkem: 1 720 000 èísel

ÈTÚ è.j. 7961/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

*) Území VMS

71. Informace o nabídce volných míst ve státní správì

Èeský telekomunikaèní úøad pøijme zamìstnance do odboru mezinárodních vztahù.

* Odborný referent
po�adavky: V� se zamìøením na oblast telekomunikací, aktivní znalost AJ (slovem i písmem), znalost práce na PC
(MS Word, MS Excel), samostatnost a ochotu k dal�ímu vzdìlávání.
Nabízíme zajímavou a perspektivní práci v oboru se zamìøením na tvorbu analýz dokumentù z oblasti telekomunikací.
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 24004623, JUDr. Macková.

72. Oznámení o pøidìlení dal�ích SPC (Signalling Point Code) pro národní pøechodovou sí� signa-
lizaèní sítì signalizaèního systému è.7

Spoleènosti BT (Worldwide) Limited, organizaèní slo�ka byl pøidìlen následující SPC:

21 - 1 BT  Praha

ÈTÚ è.j. 10142/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb
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73. Oznámení o pøidìlení dal�ího kódu mezinárodního signalizaèního bodu (ISPC) sítì SS7 pro
signalizaèní body

Spoleènosti  BT (Worldwide) Limited, organizaèní slo�ka byl pøidìlen následující ISPC:

2-229-0 BT Czech Republic

ÈTÚ è.j. 10141/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

74. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel

Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb sdìluje, �e
spoleènosti BT (Worldwide) Limited, organizaèní slo�ce byly podle rozhodnutí ÈTÚ è.j. 10144/ 2001 - 610 pøidìleny od 15.
4. 2001 do 21. 9. 2002  øady úèastnických èísel pro uzlové telefonní obvody  (UTO), tj. mno�iny èísel v uzavøených intervalech
øad s inkrementem �1�;

< 390 00000 a� 390 99999 > pro UTO  Praha (TC = 2) tj. 100 000 èísel
< 360 00000 a� 360 99999 > pro UTO  Brno (TC = 5) tj. 100 000 èísel
< 890 0000 a� 890 9999 > pro UTO  Plzeò (TC = 19) tj. 10 000 èísel
< 790 0000 a� 790 9999 > pro UTO  Ostrava (TC = 69) tj. 10 000 èísel
< 790 0000 a� 790 9999 > pro UTO  Olomouc (TC = 68) tj. 10 000 èísel

celkem: 230 000 èísel

ÈTÚ è.j. 10144/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

75. Upozornìní pro dr�itele povìøení, povolení, oprávnìní a ohlá�ení podle GP-22/1997 a GP-22/1999

Podle § 107 odst. 4 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, úèinného od 1.7.2000, jsou
provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejných telekomunikaèních slu�eb, kteøí provozují teleko-
munikaèní èinnosti na základì platného povìøení nebo povolení vydaného podle právních pøedpisù platných pøed úèinností
tohoto zákona povinni nejpozdìji do jednoho roku ode dne úèinnosti tohoto zákona sdìlit Èeskému telekomunikaènímu úøadu
údaje a dolo�it doklady vy�adované pro udìlení telekomunikaèní licence v  ustanovení § 18 tohoto zákona. Nesplní-li provo-
zovatelé tuto povinnost, pozbude dosavadní povìøení, popøípadì povolení platnosti uplynutím posledního dne lhùty
stanovené pro sdìlení údajù a dolo�ení dokladù.

Podle § 107 odst. 5 zákona è. 151/2000 Sb. jsou poskytovatelé telekomunikaèních slu�eb, pro jejich� èinnosti je podle
tohoto zákona potøebná generální licence povinni do jednoho roku ode dne nabytí úèinnosti tohoto zákona pøihlásit se k registraci
u Èeského telekomunikaèního úøadu. Jestli�e tak neuèiní, jejich dosavadní oprávnìní  k poskytování telekomunikaèních
slu�eb zaniká.

ÈTÚ è.j. 9679/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

76. Seznam pøidìlených èísel  971 A(X)  BCD YY pøístupu k síti Internet

Tabulka uvádí seznam pøidìlených èísel 971 X BCD YY, která byla pøidìlena pøed vydáním Èíslovacího plánu veøejných
telefonních sítí zveøejnìného v Telekomunikaèním vìstníku, èástce 9 z roku 2000, resp. 971 A BCD YY, která byla pøidìlena
po jeho vydání. Èíslice X nebo A nabývají hodnot �1� v pøípadì, �e jsou poskytovány slu�by pøístupu k síti Internet v celostát-
ním rozsahu nebo hodnoty �2�, pokud jsou poskytovány v UTO, resp. v regionálním rozsahu. Dr�itel pøidìlení je oprávnìn
vyu�ívat pøidìlené èíslo pouze k pøenosu dat pro poskytování telekomunikaèních slu�eb specifikovaných osvìdèením o regis-
traci podle generální licence è. GL-28/S/2000 a za dodr�ení v�ech podmínek touto generální licencí stanovených.

Èíslo Název  spoleènosti Mìsto (obec)

971X00111 CZECH ON LINE, a.s. Praha 1
971X00211 NEXTRA Czech Republic s.r.o. Praha 1
971X00311 NEXTRA Czech Republic s.r.o. Praha 1
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971X00411 LUKO CZECH-NET, spol. s r.o. Praha 7
971X00511 GTS CZECH, a.s. Praha 4
971X00611 SARAI COMPUTER  s.r.o. Opava
971X00711 InWay a.s. Praha 6
971X00811 CZCOM, s.r.o. Hradec Králové 2
971X00911 GTS INEC s.r.o. Praha 2
971X01011 Internet Pb, spol. s r.o. Pøíbram 1
971X01111 BECO Link, s.r.o. Pardubice 2
971X 01211 Contactel s.r.o. Praha 3
971X 01311 CC Systém s.r.o. Hodonín 1
971X 01411 EB net, s.r.o. Jablonec nad Nisou
971X 01511 Infos Systém, spol. s r.o. Vy�kov
971X 01611 M - SOFT, spol. s r.o. Jihlava
971X 01711 IPEX s.r.o. Rudolfov
971X 01811 STAND, s.r.o. Brno
971X 01911 CORADO system s.r.o. Nový Jièín
971X 02011 Informaèní a bezpeènostní agentura Chomutov s.r.o. Chomutov
971X 02111 WebStep s.r.o. Brno
971X 02211 Lekis s.r.o. Ostrava-Hru�ov
971X 02311 FORTECH spol. s r.o. Litomy�l
971X 02411 ZERO spol. s r.o. Praha 10
971X 02511 INFO WEB s.r.o. Pøerov
971X 02611 CITYNET s.r.o. Pøerov I - Mìsto
971X 02711 Feropol s.r.o. Vala�ské Meziøíèí
971X 02811 So - NET cz s.r.o. Kromìøí�
971X 02911 ASYS IJD, spol. s r.o. Kolín
971X 03011 AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o. Praha 1
971X 03111 Falco Computer, s.r.o. Velké Meziøíèí
971X 03211 RYSTON ELECTRONICS s r.o. Praha 4-Modøany
971X 03311 SPT TELECOM, a.s. Praha 3
971X 03411 Jiøí Svoboda Trade �ternberk
971X03511 Miroslav Øehák - RETIS Vysoké Mýto
971X03611 Ing. Milan Ku�ta - OMEGA plus Liciboøice
971X03711 TELEKOM spol. s r.o. Jaromìø
971X 03811 EASY Net spol. s r.o. Praha 7
971X 03911 TØINECKÉ �ELEZÁRNY, a.s. Tøinec
971X 04011 NEW SPACE spol. s r.o. Dìèín 1
971X 04111 NERO.COM s.r.o. Chomutov
971X 04211 RNDr.Ing. Ale� Bacík - AICOM Havlíèkùv Brod
971X 04311 Datac spol. s r.o. Praha 7
971X 04411 Contactel s.r.o. Praha 3
971X 04511 AVONET, s.r.o. Luhaèovice
971X 04611 KPNQwest Czechia s.r.o. Praha 6
971X 04711 AØ SYSTÉM a.s. Ostrava
971X 04811 ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. Praha 3
971X 04911 Ing. Radek Andr� INTERDATA Rumburk
971X 05011 GRAFITTO, s.r.o. Náchod 1
971X 05111 ELSY, spol. s r.o. Jindøichùv Hradec II
971X 05211 SkyNet, a.s. Uherské Hradi�tì
971X 05311 Støedisko informatiky a slu�eb pøi �kolském úøadì Nový Jièín Nový Jièín
971X 05411 INICIA s.r.o. Praha 6
971X 05511 OKnet.cz, s.r.o. Znojmo
971X 05611 �umava Net s.r.o. Hora�ïovice
971X 05711 TRIMEX - WS, a.s. Bøeclav
971X 05811 CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. Kopøivnice
971X 05911 Pavel Tyrner Podboøany
971X 06011 ENVIRO, spol. s r.o. Tøebíè 1

Èíslo Název  spoleènosti Mìsto (obec)
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971X 06111 MILAN KRÁSA - MEMORY Pelhøimov
971X 06211 MIROSLAV PROCHÁZKA-MAGMA, AlphaNet Praha 9
971X 06311 GRENDEL, a.s. Èeský Tì�ín
971X 06411 Zlín Net, a.s. Zlín 1
971X 06511 Kapucín - Repro, spol. s r.o. Tøebíè 1
971X 06611 Karel Kadlec Kamenický �enov
971X 06711 Dat, s.r.o. Uherské Hradi�tì
971X 06811 SeverNET s.r.o. Varnsdorf
971X 06911 ApexNet spol. s r.o. Plzeò
971X 07011 MAKO Blatná spol. s r.o. Blatná
971X 07111 Franti�ek ÈÁP Praskolesy
971X 07211 INTERNEXT 2000, s.r.o. Huslenky 70
971X 07311 Kamil Juøík - AFX Jeseník
971X 07411 CL-NET s.r.o. Èeská Lípa
971X 07511 MPS ha-vel spol. s r.o. Frýdek-Místek
971X 07611 CASABLANCA INT s.r.o. Praha 5
971X 07711 ALFA - TEL spol. s r.o. Troubsko
971X 07811 Tomá� Holenda - THSOFT Rokytnice v Orlických horách
971X 07911 MoraviaNET, s.r.o. Bøeclav
971X 08011 Ing. Vladimír Výborný - LAN - projekt Plzeò
971X 08111 M-Net s.r.o. Èeská Lípa
971X08211 Èíslo volné k 1. 5. 2001
971X 08311 MATTES AD, spol. s r.o. Frýdek-Místek
971X 08411 SOFTECH, spol. s r.o. Plzeò
971X 08511 Jiøí Nevrkla Veselí nad Moravou
971X 08611 Informnet s.r.o. Praha 9
971X 08711 CIZ - AGRO, a.s. Slavonice
971X 08811 Robert Vítek - POÈÍTAÈOVÉ SYSTÉMY Hranice
971X 08911 m.i.r. - software spol. s r.o. Nymburk
971X 09011 GZ COM s.r.o. Roudnice nad Labem
971X 09111 PRAGONET, a.s. Praha 10
971X 09211 TOS VARNSDORF a.s. Varnsdorf
971X 09311 SELECT SYSTEM, s.r.o. �umperk
971X 09411 MIKROSERVIS veøejná obchodní spoleènost Semily
971X 09511 Kabelová televize Klá�terec nad Ohøí spol. s r.o. Klá�terec nad Ohøí
971X 09611 C - GATES, s.r.o. Bruntál
971X 09711 K + K ELTEC, s.r.o. Kostelec nad Orlicí
971X 09811 Blue Bridge, Most, s.r.o. Most
971X 09911 INPLUS, s.r.o. Plzeò
971X 10011 QASAR s.r.o. Veselí nad Lu�nicí
971X 10111 NWT Computer s.r.o. Hulín
971X 10211 LINKA BS spol. s r.o. Jindøichùv Hradec II
971X 10311 HiTechMedia Systems s.r.o. Uherské Hradi�tì
971X 10411 INTERNET DATA PROJEKT s.r.o. Opava
971X 10511 SPINET, a.s. Praha 9
971X 10611 REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ Karviná-Mizerov
971X 10711 Jan Kohout - ALBERON �amberk
971X 10811 Vladislav Ludík Ro�nov pod Radho�tìm
971X 10911 Snake, spol. s r.o. Lan�kroun-�ichlínské Pøed-

mìstí
971X 11011 Hynek Brýdl - HB-WARE Lan�kroun-Vnitøní Mìsto
971X 11111 ÈD - Telekomunikace, s.r.o. Praha 4
971X 11211 SilesNet s.r.o. Èeský Tì�ín
971X 11311 NETLINE s.r.o. Blansko
971X 11411 ACT Plus s.r.o. Dobru�ka
971X 11511 COMA s.r.o. Polièka
971X 11611 Tomá� Dragon, DRAGON - ELECTRONIC Kosmonosy

Èíslo Název  spoleènosti Mìsto (obec)
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971X 11711 IDIOMA, s.r.o. Praha 5
971X 11811 Golems sí� s.r.o. Ostrava-Zábøeh
971X 11911 EBO SYSTEM spol. s r.o. Boskovice
971X 12011 MRP-Informatics, spol. s r.o. Slu�ovice
971X 12111 HANA SCHEJBALOVÁ - ELEKTRO-S Holice v Èechách
971X 12211 RADIOMOBIL a.s. Praha 2
971X12311 ESPO,s.r.o. Brno
971X12411 BENNET, a.s. Èeské Budìjovice
971X12511 TERMS v.s.o. Èeské Budìjovice
971X12611 Èíslo volné k 1. 5. 2001
971X12711 KOPRETINA s.r.o. Tøeboò I
971X12811 Lantanet, s.r.o. Praha 9
971X12911 Xion a.s. Dìèín
971X13011 TELCEL,spol. s r.o. Praha 3
971X13111 SYNERGY,spol. s r.o. Vsetín
971X13211 PC-DATACODE spoleènost s ruèením omezeným Pardubice
971X13311 EGN B.V.-organizaèní slo�ka Praha 1
971X13411 ESNet s.r.o. Jindøichùv Hradec II
971X13511 Dodávky automatizace,spol. s r.o. Ostrava-Vítkovice
971X13611 NTS Computer, a.s. Strakonice
971X13711 VALIMEX,spol. s r.o. Vala�ské Klobouky
971X13811 Marek Kubát Kyjov
971X13911 Ing.Jaroslav Hamalèík-JARPO SERVIS Pelhøimov
971X14011 BRAILCOM,o.p.s. Praha 8
971X14111 Arsystem,spol. s r.o. Louny 1
971X14211 GiTy Net,spol. s r.o. Brno
971X14311 Ing.Ivan Kozák - PC -SERVIS KOZÁK Slaný
971X14411 Petr �iler - e� SOFT �ïár nad Sázavou
971X14511 TelPro spol. s r.o. Mladá Boleslav
971X14611 Martin Wetter Boskovice
971X14711 MERO ÈR, a.s. Kralupy nad Vltavou
971X14811 CLAVIS.CZ s.r.o. Brno
971X14911 ZEAL s.r.o. Lipník nad Beèvou
971X15011 JABLOTRON,spoleènost s ruèením omezeným Jablonec nad Nisou
971X15111 TRIBASE Networks, s.r.o. Prachatice
971X15211 A. P.S.A. spol. s r.o. Tou�im
971X15311 ProfiNet s.r.o. Vrchlabí
971X15411 SLU�BA �KOLE Kromìøí�
971X15511 EN-DATA spol. s r.o. Plzeò
971X15611 Aliatel a.s. Praha 8
971A15711 Poradenská a konzultaèní, s.r.o. Hradec Králové
971A15811 KPNQwest Czechia s.r.o. Praha 6
971A15911 Kiwwi, s.r.o. Praha 2
971A16011 Vocalis Telecom s.r.o. Praha 1
971A16111 MARVINS, s.r.o. Brno
971A16211 Èeské vysoké uèení technické v Praze Praha 6
971A16311 Callino a.s. Praha 1
971A16411 Ostravská univerzita v Ostravì Ostrava
971A16511 KelocNET spol. s r.o. Brno
971100112 CZECH ON LINE, a.s. Praha 1
971205212 SkyNet, a.s. Uherské Hradi�tì
971X10512 SPINET, a.s. Praha 9
971X10513 SPINET, a.s. Praha 9
971A03322 ÈESKÝ TELECOM, a.s. Praha 3
971X03333 ÈESKÝ TELECOM, a.s. Praha 3
971A00577 GTS CZECH, a.s. Praha 4
971A00500 GTS CZECH, a.s. Praha 4

Èíslo Název  spoleènosti Mìsto (obec)
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971A00522 GTS CZECH, a.s. Praha 4
971A00530 GTS CZECH, a.s. Praha 4
971A00531 GTS CZECH, a.s. Praha 4
971A00532 GTS CZECH, a.s. Praha 4
971A00533 GTS CZECH, a.s. Praha 4
971A00544 GTS CZECH, a.s. Praha 4
971A00555 GTS CZECH, a.s. Praha 4
971A00911 GTS CZECH, a.s. Praha 4

ÈTÚ  è.j. 12401/01 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

77. 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

30 CZCOM, s.r.o. 9872/2001-610
CZCOM, s.r.o. 23.3.2001 Celé území Hradec Králové 2, CZCOM, s.r.o. 20 let

Hradec Králové 2, ÈR U soudu 388 Hradec Králové 2, 2.3.2001
U soudu 388 A CZCOM, s.r.o. U soudu 388

IÈO 64 78 86 10 Hradec Králové 2,
U soudu 388 23.3.2001

31 CZCOM, s.r.o. 507851/2000-610
CZCOM, s.r.o. Celé území Hradec Králové 2, CZCOM, s.r.o. 20 let
U soudu 388 B ÈR U soudu 388 Hradec Králové 2, 9.3.2001

IÈO 64 78 86 10 CZCOM, s.r.o. U soudu 388
Hradec Králové 2, 31. 3. 2001
U soudu 388

32 FPD Telecom, a.s. 505585/2000-610
FPD Telecom, a.s. 8.2.2001 viz poznámka Praha 4, Mezi sklady 3/170 FPD Telecom, a.s. 20 let

Praha 4, Mezi sklady 3/170 FPD Telecom, a.s. Praha 4, Mezi sklady 3/170 14.3.2001
IÈO 64 94 96 72  B 15.3.2001 Praha 4, Mezi sklady 3/170 15.3.2001

Dr�itel této telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat slu�by na vymezeném území Bene�ov, Uhlíøské Janovice, Vala�ské Klobouky a Bílovec.

 33 TELEGON, a.s. 10172/2001-610
TELEGON, a.s. Celé území Praha 8, Støí�kovská 31/106 TELEGON, a.s. 20 let

Praha 8, Støí�kovská 31/106 ÈR TELEGON, a.s. Praha 8, Støí�kovská 31/106 20.3.2001
IÈO 25 77 29 70  B Praha 8, Støí�kovská 31/106 6.4.2001

34 TELEGON, a.s. 10173/2001-610
TELEGON, a.s. Celé území Praha 8, Støí�kovská 31/106 TELEGON, a.s. 20 let

Praha 8, Støí�kovská 31/106 ÈR TELEGON, a.s. Praha 8, Støí�kovská 31/106 20.3.2001
IÈO 25 77 29 70  A Praha 8, Støí�kovská 31/106 6.4.2001

35 PRAGONET, a.s. 508650/2000-610
PRAGONET, a.s. 29.12.2000 Celé území Praha 10, Korunní 98, PRAGONET, a.s. 20 let

Praha 10, Korunní 98, ÈR PSÈ 101 00 Praha 10, Korunní 98, 21.3.2001
PSÈ 101 00 B 15.6.2001 PRAGONET, a.s PSÈ 101 00

IÈO 61 05 93 82 Praha 10, Korunní 98, 8.4.2001
PSÈ 101 00

36 GiTy/STAR ONE, a.s. 503624/2000-610

GiTy/STAR ONE, a.s. 30.11.2000 Celé území Brno, Mariánské nám.1, 20 let
Brno, Mariánské nám.1, ÈR okres Brno-mìsto 21.9.2000

okres Brno-mìsto A GiTy/STAR ONE, a.s.
IÈO 26 22 33 25 Brno, Mariánské nám.1, 21.9.2000

okres Brno-mìsto
Veøejná telekomunikaèní sí� je tvoøena pevnými sítìmi typu P-MP, provozovanými ve stanoveném úseku pásma 26 GHz, a vlastními nebo pronajatými telekomunikaèními prostøedky,
slou�ícími ke vzájemnému propojení tìchto sítí P-MP i k jejich propojení se sítìmi jiných provozovatelù.

37 NEXTRA Wireless, s.r.o. 503625/2000-610
NEXTRA Wireless, s.r.o. 31.10.2000 Celé území Praha 1, Václavské námìstí 4 21.9.2001 20 let
Praha 1, Václavské námìstí 4 A ÈR NEXTRA Wireless, s.r.o.

IÈO 26 20 11 51 Praha 1, Václavské námìstí 4 21.9.2000
Veøejná telekomunikaèní sí� je tvoøena pevnými sítìmi typu P-MP, provozovanými ve stanoveném úseku pásma 26 GHz, a vlastními nebo pronajatými telekomunikaèními prostøedky,
slou�ícími ke vzájemnému propojení tìchto sítí P-MP i k jejich propojení se sítìmi jiných provozovatelù.

Èíslo Název  spoleènosti Mìsto (obec)
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38 BroadNet Czech, a.s. 503623/2000-610
BroadNet Czech, a.s. 1.4.2001 Celé území Praha 2, Blanická 28 20 let
Praha 2, Blanická 28 ÈR BroadNet Czech, a.s. 6.10.2000

IÈO 26 20 12 24  A Praha 2, Blanická 28 6.10.2000
Veøejná telekomunikaèní sí� je tvoøena pevnými sítìmi typu P-MP, provozovanými ve stanoveném úseku pásma 26 GHz, a vlastními nebo pronajatými telekomunikaèními prostøedky,
slou�ícími ke vzájemnému propojení tìchto sítí P-MP i k jejich propojení se sítìmi jiných provozovatelù.

39 Telia Networks 507571/2000-610
Telia Networks 12.4.2001 Celé území Czech Republic a.s. 20 let

Czech Republic a.s. ÈR Praha 3, Milíèova 9 23.3.2001
Praha 3, Milíèova 9 A Telia Networks

IÈO 26 20 78 42 Czech Republic a.s. 12.4.2001
Praha 3, Milíèova 9

40 RANN GLOBALNET, a.s. 500812/2000-610
RANN GLOBALNET, a.s. Celé území Praha 1, Národní tø.21 RANN GLOBALNET, a.s. 20 let
Praha 1, Národní tø.21 ÈR RANN GLOBALNET, a.s. Praha 1, Národní tø.21 23.3.2001

IÈO 25 09 13 79 A Praha 1, Národní tø.21 Dosud nenabylo
právní moci

41 RANN GLOBALNET, a.s. 8315/2001-610
RANN GLOBALNET, a.s. Celé území Praha 1, Národní tø.21 RANN GLOBALNET, a.s. 20 let
Praha 1, Národní tø.21 B ÈR RANN GLOBALNET, a.s. Praha 1, Národní tø.21 23.3.2001

IÈO 25 09 13 79 Dosud nenabylo
právní moci

42 Telia Networks 507570/2000-610
Telia Networks 12.4.2001 Celé území Czech Republic a.s. Telia Networks 20 let

Czech Republic a.s. ÈR Praha 3, Milíèova 9 Czech Republic a.s. 27.3.2001
Praha 3, Milíèova 9 B Telia Networks Praha 3, Milíèova 9

IÈO 26 20 78 42 Czech Republic a.s. Dosud nenabylo
Praha 3, Milíèova 9 právní moci

ÈTÚ è.j.12418/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

78. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
CZCOM, s.r.o.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha  2. bøezna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 9872/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správ, 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 obdr�ené dne 6. 12. 2000, doplnìné dne 20. 12. 2000 a 9. 1. 2001, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: CZCOM, s.r.o.
se sídlem: Hradec Králové 2, U soudu 388, PSÈ 500 02
IÈO: 64 78 86 10
(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,

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
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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 sil, ozbro-

jených bezpeènostních 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 CZCOM, s.r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence. Spoleènost dolo-

�ila �ádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì obdr�ené dne 6. 12.
2000 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 zabezpe-
èení po�adované 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 21. 2. 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 23. 3. 2001.

79. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné
telekomunikaèní sítì spoleènosti FPD Telecom, a.s.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 14. bøezna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 505 585/2000-610

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. b) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì �ádosti ze dne 23. 9. 1999, doplnìné dne 26. 10. 2000, 19. 12. 2000, 17. 1. 2001 a 20. 2. 2001, toto
rozhodnutí o udìlení

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

spoleènosti: FPD Telecom, a.s.
se sídlem: Praha 4, Mezi sklady 3/170, PSÈ 140 00
IÈO: 64 94 96 72
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(dále jen �dr�itel telekomunikaèní licence�)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:

A. DRUH A ROZSAH  POSKYTOVANÝCH SLU�EB
1. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat
a) veøejnou telefonní slu�bu prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì na území vymezeném v pøíloze 1 k této

telekomunikaèní licenci a pøístup k mezimìstské a mezinárodní telefonní slu�bì vèetnì zprostøedkování pøístupu
k veøejným telekomunikaèním slu�bám, které jsou poskytované jinými oprávnìnými poskytovateli telekomunikaèních
slu�eb,

b) veøejnou dálnopisnou a veøejnou telegrafní slu�bu na území vymezeném v pøíloze 1 k této telekomunikaèní, nejdéle do
konce kalendáøního roku 2005,

(dále jen �slu�by�).

B. ÚZEMNÍ  VYMEZENÍ  SLU�EB
2. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat slu�by na území vymezeném v pøíloze 1 k této telekomunikaè-

ní licenci.

C. ZAJI�TÌNÍ  DOSTUPNOSTI  SLU�EB
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.

D. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
4. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen:

a) øídit se pøi poskytování slu�eb 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�by v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením ITU a normám ETSI.
5. 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.

6. Pøi zaji��ování bezpeènosti státu v souvislosti s poskytováním slu�eb 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 sil, 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.

E. DATUM  ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ  SLU�EB
8. Datum zahájení poskytování slu�eb  je den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

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

ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost FPD TELECOM, a.s. po�ádala dne 23. 9. 1999, jako dr�itel povìøení ke zøizování a provozování èásti

jednotné telekomunikaèní sítì územnì vymezené a k poskytování telekomunikaèních slu�eb na vymezeném území vydaném
dne 4.ledna 1996 pod è.j. 15694/96-611 (dále jen �Povìøení�), o roz�íøení Povìøení na celé území Èeské republiky. Roz-
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hodnutím è.j. 112 157/1999-611 ze dne 19. listopadu 1999 bylo Úøadem pøeru�eno správní øízení ve vìci vý�e uvedené �ádosti o
roz�íøení Povìøení, nebo� nebyl vydán nový telekomunikaèní zákon a nebyly objektivnì známy v�echny nále�itosti oprávnìní. Po
vydání zákona a souvisejících právních pøedpisù byl �adatel vyzván k doplnìní �ádosti a informován, �e jeho �ádost o roz�íøení
Povìøení bude øe�ena vydáním licencí se zapracovanou po�adovanou zmìnou. �adatel doplnil na základì výzvy Úøadu svou
�ádost dne 26. 10. 2000, 19. 12. 2000 a 17. 1. 2001. Dne 20. 2. 2001 �adatel doplnil svou �ádost na základì seznámení se spisem.

Spoleènost FPD TELECOM, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání telekomunikaèní licence k poskytování
veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì. Spoleènost dolo�ila vý�e uvedenou �ádost z 23. 9
.1999 výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního
orgánu, doklady prokazujícími finanèní zpùsobilost k po�adované telekomunikaèní èinnosti, dokladem o technickém, organizaè-
ním a personálním zabezpeèení po�adované èinnosti a v�eobecnými podmínkami pro poskytování veøejné telefonní slu�by.

Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence nebyl podle zákona è. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, èást XI
polo�ka 158, od �adatele vybrán, proto�e spoleènost FPD TELECOM, a.s. poskytovala telekomunikaèní slu�by ve stejném
rozsahu na základì Povìøení vydaného podle zákona platného pøed úèinností zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a
o zmìnì dal�ích zákonù.

Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování telekomunikaèní sítì byla vydána samostatnì pod è.j. 504 718/2000-610
dne 18. 1. 2001.

Slu�ba pronájmu telekomunikaèních okruhù není tímto rozhodnutím øe�ena, proto�e se jedná o slu�bu, kterou lze poskyto-
vat podle generální licence na základì registrace.

Platnost Povìøení konèí ke dni nabytí úèinnosti tohoto rozhodnutí.

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

telekomunikaèních sítí a slu�eb

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 3. 2001.

80. Telekomunikaèní locence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
PRAGONET, a.s.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 22. prosince 2000
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 502 591/2000-610

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 31. 8. 2000 toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: PRAGONET, a.s.
se sídlem: Praha 10, Korunní 98, PSÈ 101 00
IÈO: 61 05 93 82
(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:
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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 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 PRAGONET, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence. Spoleènost

dolo�ila �ádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì výpisem z obchod-
ního 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 èin-
nosti. 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 14. 12. 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 Klimentská 27, Praha 1, 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 29. 12. 2000.

81. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
GiTy / STAR ONE, a.s.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 21. záøí 2000
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 503 624/2000-610

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 výsledkù výbìrového øízení na provozovatele sítí FWA v pásmu 26 GHz v Èeské republice, vyhlá�eného
dne 22. èervna 2000, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: GiTy/STAR ONE, a.s.
se sídlem: Brno, Mariánské nám. 1, okres Brno-mìsto
IÈO: 26 22 33 25
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(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��) podle bodu 2, jejím� prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní slu�by na celém
území Èeské republiky.

2. Telekomunikaèní sí� podle bodu 1 pøedstavuje celostátní veøejnou pevnou telekomunikaèní sí�, tvoøenou vlastními
sítìmi typu P-MP, provozovanými ve stanoveném úseku pásma 26 GHz, a vlastními nebo pronajatými telekomunikaè-
ními prostøedky, slou�ícími ke vzájemnému propojení tìchto sítí P-MP i k jejich propojení se sítìmi jiných provozova-
telù (v rámci výbìrového øízení byla tato sí� nazývána �sí� FWA�).

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

4. 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.

5. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen propojit svoji telekomunikaèní sí� s telekomunikaèními sítìmi zahraniè-
ních provozovatelù.

B. VYMEZENÍ KMITOÈTOVÝCH PÁSEM PRO TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍ�
6. Dr�iteli telekomunikaèní licence se pro sítì typu P-MP, které jsou souèástí telekomunikaèní  sítì podle bodù 1 a 2,

pøidìluje pásmo 24689-24745/25697-25753 MHz. Ochranný interval mezi kmitoètovými pásmy pøidìlenými jednot-
livým dr�itelùm telekomunikaèních licencí ke zøizování a provozování uvedených sítí èiní 14 MHz.

7. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn sám rozhodovat v souladu s platnou metodikou  o vyu�ívání  kmitoètù pro
sítì typu  P-MP v rámci pøidìlených kmitoètových pásem. Je dále povinen sám koordinovat kmitoèty  pro své sítì typu P-
MP s provozovateli sítí typu P-MP v pøilehlých kmitoètových pásmech. Mezinárodní koordinaci sítí typu P-MP
v pohranièních oblastech bude provádìt Úøad podle platných mezinárodních dohod na základì �ádostí dr�itele licence.

8. Dr�itel telekomunikaèní licence øe�í v souèinnosti s provozovateli telekomunikaèních sítí v pøilehlých kmitoètových
pásmech rovnì� problémy pøípadného vzájemného ru�ení mezi sítìmi typu P-MP. V pøípadì, �e se provozovatelé
telekomunikaèních sítí o zpùsobu odstranìní ru�ení nedohodnou, rozhodne spor Úøad.

9. Za úèelem sní�ení mo�nosti vzájemného ru�ení mezi sítìmi typu P-MP rùzných provozovatelù vydá Úøad doporuèené
polarizaèní schéma sítí typu P-MP jednotlivých provozovatelù. K dodr�ování tohoto doporuèení bude pøihlédnuto pøi
øe�ení pøípadných  sporù mezi provozovateli telekomunikaèních sítí podle bodu 8.

10. Vysílací rádiová zaøízení, která jsou souèástí základnových stanic sítí typu P-MP, budou provozována na základì
povolení k jejich provozování, vydávaných Úøadem na základì �ádostí dr�itelù telekomunikaèní licence. Vysílací
rádiová zaøízení, která jsou souèástí úèastnických terminálù sítí typu P-MP, budou provozována na základì generální
licence k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí úèastnických terminálù v pevných bezdráto-
vých pøístupových sítích.

11. Kmitoèty pro vlastní pøenosové vysílací rádiové sítì, slou�ící ke vzájemnému propojení sítí P-MP i k jejich propojení
se sítìmi jiných provozovatelù, pøidìluje Úøad v jednotlivých pøípadech v povoleních k provozování vysílacích rádio-
vých zaøízení.

C. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K ZAJI�TÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
12. 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, opatøenými 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 ETSI1),

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

D. PODMÍNKY ZØIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ

E. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI DR�ITELE TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
16. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn  jednat se zahranièními provozovateli a uzavírat s nimi smlouvy týkající

se poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb, podmínek tranzitu a finanèního vyrovnání, z èeho� mu vzni-
ká, v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, právo na pøiznání statutu �Uznaný
provozovatel� (Recognized Operating Agency).

17. 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:

1) Evropská dohoda zakládající pøidru�ení mezi Èeskou republikou na jedné stranì a Evropskými spoleèenstvími a jejich èlenskými státy na stranì druhé.
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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.

F. DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ  TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
18. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen zahájit poskytování slu�eb nejpozdìji v termínu, který je v souladu

s pøílohou 1.

G. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
19. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 (dvaceti)  let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.

ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost GiTy/STAR ONE, a.s. se úèastnila výbìrového øízení uvedeného v preambuli této telekomunikaèní licence a

její nabídka byla vyhodnocena øídícím výborem pro výbìrové øízení jako jedna ze tøí  nejlep�ích. Na základì tohoto vyhodno-
cení a vzhledem k tomu, �e  splnila i dal�í podmínky stanovené  zákonem a souvisejícími právními pøedpisy, rozhodl Úøad
o udìlení telekomunikaèní licence této spoleènosti. Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè
(slovy sto tisíc korun èeských) byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu u Èeské národní banky, poboèka Praha, èíslo
úètu 19-725-001/0710, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 26  dne 21. záøí 2000.

POUÈENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne jeho

doruèení. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. odboru regulace
telekomunikaèních sítí a slu�eb Èeského telekomunikaèního úøadu se sídlem Klimentská 27, Praha 1, 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 21. 9. 2000.

82. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
NEXTRA Wireless, s.r.o.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 21. záøí 2000
se sídlem Sokolovská 219, Prah 9 È.j.: 503 625/2000-610

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 výsledkù výbìrového øízení na provozovatele sítí FWA v pásmu 26 GHz v Èeské republice, vyhlá�eného
dne 22. èervna 2000, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: NEXTRA Wireless, s.r.o.
se sídlem: Praha 1, Václavské námìstí 4
IÈO: 26 20 11 51
(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��) podle bodu 2, jejím� prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní slu�by na celém
území Èeské republiky.

2. Telekomunikaèní sí� podle bodu 1 pøedstavuje celostátní veøejnou pevnou telekomunikaèní sí�, tvoøenou vlastními
sítìmi typu P-MP, provozovanými ve stanoveném úseku pásma 26 GHz, a vlastními nebo pronajatými telekomunikaè-
ními prostøedky, slou�ícími ke vzájemnému propojení tìchto sítí P-MP i k jejich propojení se sítìmi jiných provozova-
telù (v rámci výbìrového øízení byla tato sí� nazývána �sí� FWA�).

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

4. 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
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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.

5. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen propojit svoji telekomunikaèní sí� s telekomunikaèními sítìmi zahraniè-
ních provozovatelù.

B. VYMEZENÍ KMITOÈTOVÝCH PÁSEM PRO TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍ�
6. Dr�iteli telekomunikaèní licence se pro sítì typu P-MP, které jsou souèástí telekomunikaèní sítì podle bodù 1 a 2,

pøidìluje pásmo 24549-24605/25557-25613 MHz. Ochranný interval mezi kmitoètovými pásmy pøidìlenými jednot-
livým dr�itelùm telekomunikaèních licencí ke zøizování a provozování uvedených sítí èiní 14 MHz.

7. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn sám rozhodovat v souladu s platnou metodikou  o vyu�ívání  kmitoètù pro
sítì typu  P-MP v rámci pøidìlených kmitoètových pásem. Je dále povinen sám koordinovat kmitoèty  pro své sítì typu
P-MP s provozovateli sítí typu  P-MP v pøilehlých kmitoètových pásmech. Mezinárodní koordinaci sítí typu P-MP
v pohranièních oblastech bude provádìt Úøad podle platných mezinárodních dohod na základì �ádostí dr�itele licence.

8. Dr�itel telekomunikaèní licence øe�í v souèinnosti s provozovateli telekomunikaèních sítí v pøilehlých kmitoètových
pásmech rovnì� problémy pøípadného vzájemného ru�ení mezi sítìmi typu P-MP. V pøípadì, �e se provozovatelé
telekomunikaèních sítí o zpùsobu odstranìní ru�ení nedohodnou, rozhodne spor Úøad.

9. Za úèelem sní�ení mo�nosti vzájemného ru�ení mezi sítìmi typu P-MP rùzných provozovatelù vydá Úøad doporuèené
polarizaèní schéma sítí typu P-MP jednotlivých provozovatelù. K dodr�ování tohoto doporuèení bude pøihlédnuto pøi
øe�ení pøípadných  sporù mezi provozovateli telekomunikaèních sítí podle bodu 8.

10. Vysílací rádiová zaøízení, která jsou souèástí základnových stanic sítí typu P-MP, budou provozována na základì
povolení k jejich provozování, vydávaných Úøadem na základì �ádostí dr�itelù telekomunikaèní licence. Vysílací
rádiová zaøízení, která jsou souèástí úèastnických terminálù sítí typu P-MP, budou provozována na základì generální
licence k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí úèastnických terminálù v pevných bezdráto-
vých pøístupových sítích.

11. Kmitoèty pro vlastní pøenosové vysílací rádiové sítì, slou�ící ke vzájemnému propojení sítí P-MP i k jejich propojení
se sítìmi jiných provozovatelù, pøidìluje Úøad v jednotlivých pøípadech v povoleních k provozování vysílacích rádio-
vých zaøízení.

C. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K ZAJI�TÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
12. 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, opatøenými 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 ETSI1),

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

D. PODMÍNKY ZØIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
13. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen zøídit a provozovat telekomunikaèní sí� nejpozdìji v termínech a minimál-

nì v rozsahu podle pøílohy 1 k této telekomunikaèní licenci. V pøípadì nedodr�ení závazkù dr�itele telekomunikaèní
licence uvedených v této pøíloze mù�e Úøad pøedepsat dr�iteli telekomunikaèní licence ve správním øízení  pokutu ve
vý�i 100 000,- Kè (slovy jednosto tisíc korun èeských) za ka�dé mìsto, v nìm� nebylo zabezpeèeno ve stanoveném
termínu zøízení  telekomunikaèní sítì,  a za ka�dý mìsíc zdr�ení.

14. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen nabízet vybrané telekomunikaèní slu�by maximálnì za ceny uvedené v ceno-
vém závazku podle  pøílohy 2 k této telekomunikaèní licenci.
Ceny a podmínky v cenovém závazku jsou pova�ovány za ceny a podmínky vzniklé v soutì�i (tj. ceny odpovídající vývoji
nákladù, zisku a dal�ím podmínkám na stejných nebo srovnatelných trzích) a zahrnující ekonomicky oprávnìné náklady
a pøimìøený zisk dr�itele telekomunikaèní licence. Zvý�ení cen úètovaných dr�itelem telekomunikaèní licence za slu�by,
které pøekraèuje cenový závazek v pøíloze 2 k této telekomunikaèní licenci, bude pova�ováno za zneu�ití hospodáøského
postavení dr�itele telekomunikaèní licence ve smyslu § 2 odst. 3 zákona o cenách, pokud dr�itel telekomunikaèní licence
neproká�e, �e mimoøádné objektivní okolnosti zpùsobily zvý�ení ekonomicky oprávnìných nákladù.
Poru�ení cenových pøedpisù, vèetnì zneu�ití hospodáøského postavení podle § 15 odst. 3 zákona o cenách, je dùvodem
pro ulo�ení pokuty podle § 17 zákona o cenách.

15. Údaje obsa�ené v pøílohách 1 a 2 k této telekomunikaèní licenci jsou pøedmìtem obchodního tajemství dr�itele teleko-
munikaèní licence a bude s nimi tak nakládáno.

E. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI DR�ITELE TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
16. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn  jednat se zahranièními provozovateli a uzavírat s nimi smlouvy týkající

se poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb, podmínek tranzitu a finanèního vyrovnání, z èeho� mu vzni-
ká, v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, právo na pøiznání statutu �Uznaný
provozovatel� (Recognized Operating Agency).

1) Evropská dohoda zakládající pøidru�ení mezi Èeskou republikou na jedné stranì a Evropskými spoleèenstvími a jejich èlenskými státy na stranì druhé.
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17. 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.

F. DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ  TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
18. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen zahájit poskytování slu�eb nejpozdìji v termínu, který je v souladu

s pøílohou 1.

G. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
19. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 (dvaceti)  let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.

ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost NEXTRA Wireless, s.r.o. se úèastnila výbìrového øízení uvedeného v preambuli této telekomunikaèní licence

a její nabídka byla vyhodnocena øídícím výborem pro výbìrové øízení jako jedna ze tøí  nejlep�ích. Na základì tohoto vyhod-
nocení a vzhledem k tomu, �e  splnila i dal�í podmínky stanovené  zákonem a souvisejícími právními pøedpisy, rozhodl Úøad
o udìlení telekomunikaèní licence této spoleènosti. Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè
(slovy sto tisíc korun èeských) byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu u Èeské národní banky, poboèka Praha, èíslo
úètu 19-725-001/0710, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 26  dne 21. záøí 2000.

POUÈENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne jeho

doruèení. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. odboru regulace
telekomunikaèních sítí a slu�eb Èeského telekomunikaèního úøadu se sídlem Klimentská 27, Praha 1, 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 21. 9. 2000.

83. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
BroadNet Czech, a.s.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 6. øíjna 2000
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 503 623/2000-610

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 výsledkù výbìrového øízení na provozovatele sítí FWA v pásmu 26 GHz v Èeské republice, vyhlá�eného
dne 22. èervna 2000, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: BroadNet Czech, a.s.
se sídlem: Praha 2, Blanická 28
IÈO: 26 20 12 24
(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��) podle bodu 2, jejím� prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní slu�by na celém
území Èeské republiky.

2. Telekomunikaèní sí� podle bodu 1 pøedstavuje celostátní veøejnou pevnou telekomunikaèní sí�, tvoøenou vlastními
sítìmi typu P-MP, provozovanými ve stanoveném úseku pásma 26 GHz, a vlastními nebo pronajatými telekomunikaè-
ními prostøedky, slou�ícími ke vzájemnému propojení tìchto sítí P-MP i k jejich propojení se sítìmi jiných provozova-
telù (v rámci výbìrového øízení byla tato sí� nazývána �sí� FWA�).

3. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù se uskuteèòuje v technicky zpùsobilých místech teleko-
munikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s oprávnìnými provozovateli tìchto telekomunikaèních sítí.
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4. 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.

5. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen propojit svoji telekomunikaèní sí� s telekomunikaèními sítìmi zahraniè-
ních provozovatelù.

B. VYMEZENÍ KMITOÈTOVÝCH PÁSEM PRO TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍ�
6. Dr�iteli telekomunikaèní licence se pro sítì typu P-MP, které jsou souèástí telekomunikaèní  sítì podle bodù 1 a 2,

pøidìluje pásmo 24619-24675/25627-25683 MHz. Ochranný interval mezi kmitoètovými pásmy pøidìlenými jednot-
livým dr�itelùm telekomunikaèních licencí ke zøizování a provozování uvedených sítí èiní 14 MHz.

7. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn sám rozhodovat v souladu s platnou metodikou  o vyu�ívání  kmitoètù pro
sítì typu  P-MP v rámci pøidìlených kmitoètových pásem. Je dále povinen sám koordinovat kmitoèty  pro své sítì typu
P-MP s provozovateli sítí typu  P-MP v pøilehlých kmitoètových pásmech. Mezinárodní koordinaci sítí typu P-MP
v pohranièních oblastech bude provádìt Úøad podle platných mezinárodních dohod na základì �ádostí dr�itele licence.

8. Dr�itel telekomunikaèní licence øe�í v souèinnosti s provozovateli telekomunikaèních sítí v pøilehlých kmitoètových
pásmech rovnì� problémy pøípadného vzájemného ru�ení mezi sítìmi typu P-MP. V pøípadì, �e se provozovatelé
telekomunikaèních sítí o zpùsobu odstranìní ru�ení nedohodnou, rozhodne spor Úøad.

9. Za úèelem sní�ení mo�nosti vzájemného ru�ení mezi sítìmi typu P-MP rùzných provozovatelù vydá Úøad doporuèené
polarizaèní schéma sítí typu P-MP jednotlivých provozovatelù. K dodr�ování tohoto doporuèení bude pøihlédnuto pøi
øe�ení pøípadných  sporù mezi provozovateli telekomunikaèních sítí podle bodu 8.

10. Vysílací rádiová zaøízení, která jsou souèástí základnových stanic sítí typu P-MP, budou provozována na základì
povolení k jejich provozování, vydávaných Úøadem na základì �ádostí dr�itelù telekomunikaèní licence. Vysílací
rádiová zaøízení, která jsou souèástí úèastnických terminálù sítí typu P-MP, budou provozována na základì generální
licence k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí úèastnických terminálù v pevných bezdráto-
vých pøístupových sítích.

11. Kmitoèty pro vlastní pøenosové vysílací rádiové sítì, slou�ící ke vzájemnému propojení sítí P-MP i k jejich propojení
se sítìmi jiných provozovatelù, pøidìluje Úøad v jednotlivých pøípadech v povoleních k provozování vysílacích rádio-
vých zaøízení.

C. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K ZAJI�TÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
12. 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, opatøenými 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 ETSI1),

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

D. PODMÍNKY ZØIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
13. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen zøídit a provozovat telekomunikaèní sí� nejpozdìji v termínech a minimál-

nì v rozsahu podle pøílohy 1 k této telekomunikaèní licenci. V pøípadì nedodr�ení závazkù dr�itele telekomunikaèní
licence uvedených v této pøíloze mù�e Úøad pøedepsat dr�iteli telekomunikaèní licence ve správním øízení  pokutu ve
vý�i 100 000,- Kè (slovy jednosto tisíc korun èeských) za ka�dé mìsto, v nìm� nebylo zabezpeèeno ve stanoveném
termínu zøízení  telekomunikaèní sítì,  a za ka�dý mìsíc zdr�ení.

14. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen nabízet vybrané telekomunikaèní slu�by maximálnì za ceny uvedené v ceno-
vém závazku podle  pøílohy 2 k této telekomunikaèní licenci.
Ceny a podmínky v cenovém závazku jsou pova�ovány za ceny a podmínky vzniklé v soutì�i (tj. ceny odpovídající vývoji
nákladù, zisku a dal�ím podmínkám na stejných nebo srovnatelných trzích) a zahrnující ekonomicky oprávnìné náklady
a pøimìøený zisk dr�itele telekomunikaèní licence. Zvý�ení cen úètovaných dr�itelem telekomunikaèní licence za slu�by,
které pøekraèuje cenový závazek v pøíloze 2 k této telekomunikaèní licenci, bude pova�ováno za zneu�ití hospodáøského
postavení dr�itele telekomunikaèní licence ve smyslu § 2 odst. 3 zákona o cenách, pokud dr�itel telekomunikaèní licence
neproká�e, �e mimoøádné objektivní okolnosti zpùsobily zvý�ení ekonomicky oprávnìných nákladù.
Poru�ení cenových pøedpisù, vèetnì zneu�ití hospodáøského postavení podle § 15 odst. 3 zákona o cenách, je dùvodem
pro ulo�ení pokuty podle § 17 zákona o cenách.

15. Údaje obsa�ené v pøílohách 1 a 2 k této telekomunikaèní licenci jsou pøedmìtem obchodního tajemství dr�itele teleko-
munikaèní licence a bude s nimi tak nakládáno.

1) Evropská dohoda zakládající pøidru�ení mezi Èeskou republikou na jedné stranì a Evropskými spoleèenstvími a jejich èlenskými státy na stranì druhé.
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E. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI DR�ITELE TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
16. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn  jednat se zahranièními provozovateli a uzavírat s nimi smlouvy týkající

se poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb, podmínek tranzitu a finanèního vyrovnání, z èeho� mu vzni-
ká, v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, právo na pøiznání statutu �Uznaný
provozovatel� (Recognized Operating Agency).

17. 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.

F. DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ  TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
18. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen zahájit poskytování slu�eb nejpozdìji v termínu, který je v souladu

s pøílohou 1.

G. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
19. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 (dvaceti)  let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.

ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost BroadNet Czech, a.s. se úèastnila výbìrového øízení uvedeného v preambuli této telekomunikaèní licence a její

nabídka byla vyhodnocena øídícím výborem pro výbìrové øízení jako jedna ze tøí  nejlep�ích. Na základì tohoto vyhodnocení
a vzhledem k tomu, �e  splnila i dal�í podmínky stanovené  zákonem a souvisejícími právními pøedpisy, rozhodl Úøad o udìlení
telekomunikaèní licence této spoleènosti. Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè (slovy
stotisíc korun èeských) byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu u Èeské národní banky, poboèka Praha, èíslo
úètu 19-725-001/0710, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 26  dne 21. záøí 2000.

POUÈENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne jeho

doruèení. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. odboru regulace
telekomunikaèních sítí a slu�eb Èeského telekomunikaèního úøadu se sídlem Klimentská 27, Praha 1, 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 6. 10. 2000.

84. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné
telekomunikaèní sítì spoleènosti Kiwwi, s.r.o.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha  7. prosince  2000
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 507 440/2000-610

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. b) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì �ádosti ze dne 23.10.2000 toto rozhodnutí o udìlení

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

spoleènosti: Kiwwi, s.r.o.
se sídlem: Praha 2, Italská 27, PSÈ 120 00
IÈO: 26 19 84 28
(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�).
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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.

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 1.ledna 2001.

F. DOBA  PLATNOSTI  TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE A ÚÈINNOST
10. Telekomunikaèní licence se vydává na dobu  20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.
11. Telekomunikaèní licence nabývá úèinnosti 1. ledna 2001.

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

komunikaèní licence na poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì a licence na
zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì 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 návrhem v�eobecných podmínek. 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 24.10.2000. �ádost o udìlení licence na zøizování a provozování
veøejné telekomunikaèní sítì je øe�ena rozhodnutím è.j. 505 285/2000-610.
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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 Klimentská 27, Praha 1, 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 28. 12. 2000.

85. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slu�eb podle generální licence -
pokraèování

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

86. 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 po vedení - pokraèování

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