
Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ  VÌSTNÍK

V Praze dne 18. èervna 2001

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6

O B S A H:

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

B. Informativní èást

113. Oznámení o zmìnì plánu pøidìlení kmitoètových pásem (NKT)
114. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel
115. Informace k odmítnutí návrhu smlouvy spoleènosti KIWWI, a.s., na propojení sítí spoleènosti KIWWI, a.s., a

ÈESKÝ TELECOM, a.s.
116. Upozornìní pro dr�itele povìøení, povolení, oprávnìní a ohlá�ení podle GP-22/1997 a GP-22/1999
117. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování
118. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.
119. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti TES Media, spol. s r.o.
120. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti TES Wireless s.r.o.
121. Zmìna è. 1 telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné teleko-

munikaèní sítì è.j. 500 112/2000-610 ze dne 26. øíjna 2000 pro spoleènost Globix s.r.o.
122. Zmìna è. 1 telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì è.j. 9872/2001-610 ze

dne 2. bøezna 2001spoleènosti CZCOM, s.r.o.
123. Zmìna è. 1 telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné teleko-

munikaèní sítì è.j. 507 851/2000-610 ze dne 9. bøezna 2001 spoleènosti CZCOM, s.r.o.
124. Zmìna è. 1 telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì è.j. 501 061/2000-610

ze dne 20. øíjna 2000 spoleènost Globix s.r.o.
125. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slu�eb podle generální licence - pokraèování
126. Seznam osvìdèení o registraci podle generální licence è. GL-24/T/2000 vydané ke zøizování veøejné telekomuni-

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

C. Diskusní èást

127. Návrh generální licence k provozování vysílacích rádiových zaøízení malého výkonu, urèených pro rádiové spojení
fyzických nebo právnických osob

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ

128. Dodatek è. 05/2001 ze dne 24. 5. 2001, kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních slu�eb

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

113. Oznámení o zmìnì plánu pøidìlení kmitoètových pásem (NKT)

Èeský telekomunikaèní úøad  Praha 29. kvìtna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9  È.j.: 13669/2001-605
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Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) vydává podle § 95 bod 5. písm. b) a k provedení § 56 odst. 7 zákona è. 151/
 2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù,

aktualizaci Národní kmitoètové tabulky (zmìnu plánu pøidìlení kmitoètových pásem),
jako dodatek k Národní kmitoètové tabulce vydané Ministerstvem dopravy a spojù - Èeským telekomunikaèním úøadem,
listopad 1999, zveøejnìné v Telekomunikaèním vìstníku èástka 4 roèník 2000 a schválené Ministerstvem dopravy a spojù
3. srpna 2000.

Aktualizace NKT (zmìna plánu) je úèinná dnem vyhlá�ení ve Sbírce zákonù.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

UPOZORNÌNÍ
Dodatek �Aktualizace Národní kmitoètové tabulky� jako samostatná pøíloha této èástky Telekomunikaèního vìstníku bude

distribuován firmou NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, 110 00 Praha 1, formou osobního odbìru proti úhradì, pøípadnì na
dobírku na základì objednávky.

114. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel

Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb sdìluje, �e
vydal rozhodnutí o pøidìlení èísel veøejné pevné telefonní sítì spoleènosti  Intratel, s.r.o.:

- è.j. 10275/2001 - 610, kterým se pøidìlil  kód pøídavné slu�by SAC = 968, tj. èíslo �pro pøístup k celostátní záznamní-
kové slu�bì a slu�bì pøedávání hlasových zpráv� a

- è.j. 11098/2001 - 610, kterým se pøidìlily pøíslu�né mno�iny úèastnických èísel pro vyjmenované uzlové telefonní
obvody (dále jen �UTO�) �k poskytování celostátní záznamníkové slu�by a slu�by pøedávání hlasových zpráv
s pøístupovým  kódem slu�by SAC 968", tj.

Z= < 376 00000 a� 376 99999 > v UTO Praha (TC= 2) tj. 100 000 èísel
Z= < 886 0000 a� 886 9999 > v UTO Plzeò (TC=19) tj. 10 000 èísel
Z= < 936 0000 a� 936 9999 > v UTO Èeské Budìjovice (TC=38) tj. 10 000 èísel

Celkem: 120 000 èísel,
která byla pøidìlena na dobu od 1. 7. 2001 do 21. 9. 2002.

ÈTÚ è.j. 17764/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

115. Informace k odmítnutí návrhu smlouvy spoleènosti KIWWI, a.s., na propojení sítí spoleèností
KIWWI, a.s., a ÈESKÝ TELECOM, a.s.

Dne 4. kvìtna 2001 vydal Èeský telekomunikaèní úøad, podle § 38 odst. 3 a� 6 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a
o zmìnì dal�ích zákonù, souhlasné stanovisko k �ádosti spoleènosti ÈESKÝ TELECOM, a.s., ze dne 18. 1. 2001 o odmítnutí
návrhu smlouvy o propojení sítí, který pøedlo�ila spoleènost KIWWI, a.s., dne 8. 1. 2001. Po projednání zmìny technického
øe�ení propojení telekomunikaèních sítí, provozovaných obìma spoleènostmi, oznaèila spoleènost KIWWI, a.s., dne 27. 4. 2001
svùj návrh smlouvy  ze dne 8. 1. 2001 za bezpøedmìtný.

ÈTÚ è.j. 6607/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

116. 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
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117. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování
A = zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
B = poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
C = poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì
D = zmìna licence

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

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

IÈO slu�eb telekomunikaèní sítì právní  moci

52 ÈESKÉ 8044/2001-610
ÈESKÉ 12.5.2001 Celé území RADIOKOMUNIKACE a.s. 20 let

RADIOKOMUNIKACE a.s. ÈR Praha 3, 25.4.2001
Praha 3, A U nákladového nádra�í 4

U nákladového nádra�í 4 ÈESKÉ
IÈO 60 19 36 71 RADIOKOMUNIKACE a.s. 12.5.2001

Praha 3,
U nákladového nádra�í 4

Dr�itel této licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí� vè. sítì rozhlasových a televizních vysílaèù a pøevadìèù. Dr�iteli licence se ukládá ve veøejném
zájmu povinnost poskytovat slu�by �íøení a pøenosu rozhlasového a televizního signálu pro provozovatele rozhlasového a televizního vysílání na základì zákona è.483/1991 Sb.
Dále se dr�iteli licence ukládá  ve veøejném zájmu povinnost poskytovat veøejnou telekomunikaèní slu�bu pronájmu telekomunikaèních okruhù tak, aby byla zaji�tìna její dostup-
nost na celém území Èeské republiky.

53 NEXTRA Wireless, s.r.o. 5216/2001-610
NEXTRA Wireless, s.r.o. 30.11.2000 Celé území Praha 1, Václavské námìstí 4 NEXTRA Wireless, s.r.o. 20 let

Praha 1, Václavské B ÈR Praha 1, Václavské námìstí 4 27.4.2001
námìstí 4 20.11.2001 NEXTRA Wireless, s.r.o.

IÈO 26 20 11 51 Praha 1, Václavské námìstí 4 20.5.2001

54 NEXTRA Czech Republic s.r.o. 5742/2001-610
NEXTRA Czech Celé území Praha 1, Václavské námìstí 4 20 let

Republic s.r.o. 20.11.2001 ÈR 27.4.2001
Praha 1, Václavské námìstí 4 B

IÈO 25 68 36 91 20.5.2001

55 14102/2001-610
World Online, s.r.o.

Praha 1, Krakovská 9 4.5.2001
IÈO 64 78 86 10 D

(zmìna è.1) 25.5.2001
Tato zmìna è.1 k licenci è.j. 9872/2001-610, zmìnila pùvodní obchodní jméno spoleènosti CZCOM, s.r.o. na World Online, s.r.o. a adresu sídla spoleènosti na Praha 1, Krakovská
9. Zmìna, dolo�ená výpisem z obchodního rejstøíku, è.výpisu 6475/2001, byla provedena na �ádost dr�itele licence.

56 14103/2001-610
World Online, s.r.o.

Praha 1, Krakovská 9 4.5.2001
IÈO 64 78 86 10 D

(zmìna è.1) 25.5.2001
Tato zmìna è.1 k licenci è.j. 507851/2000-610, zmìnila pùvodní obchodní jméno spoleènosti CZCOM, s.r.o. na World Online, s.r.o. a adresu sídla spoleènosti na Praha 1,
Krakovská 9. Zmìna, dolo�ená výpisem z obchodního rejstøíku, è.výpisu 6475/2001, byla provedena na �ádost dr�itele licence.

 57 TES Wireless s.r.o. 6799/2001-610
TES Wireless s.r.o. 27.5.2001 Celé území Praha 9, Lovosická 440/40 20 let

Praha 9, Lovosická 440/40 ÈR 9.5.2001
IÈO 26 21 45 12 A TES Wireless s.r.o.

Praha 9, Lovosická 440/40 27.5.2001

58 TES Media, spol. s r.o. 6798/2001-610
TES Media, spol. s r.o. 1.6.2001 Celé území Praha 9, Lovosická 440/40 20 let

Praha 9, Lovosická 440/40 ÈR 14.5.2001
IÈO 18 38 38 91 A TES Media, spol. s r.o.

Praha 9, Lovosická 440/40 1.6.2001
Veøejná telekomunikaèní sí� je zároveò sítí urèenou k jednosmìrnému �íøení televizních nebo rozhlasových signálù.

59 City Network Connection,a.s. 12035/2001-610
City Network Connection,a.s. Celé území Praha 8, Jirsíkova 538/5 20 let
Praha 8, Jirsíkova 538/5 A ÈR City Network Connection,a.s. 16.5.2001

IÈO 26 43 86 66 Praha 8, Jirsíkova 538/5 7.6.2001

ÈTÚ è.j. 18169/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

118. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 25.dubna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 8044/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3.
písm. a) a podle § 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì údajù dolo�ených dne 6. 2. 2001, doplnìných dne 7. 2. 2001, toto rozhodnutí o udìlení
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TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.
ve zkratce ÈRa, a.s.

se sídlem: Praha 3, U nákladového nádra�í 4, PSÈ 130 00
IÈO: 60 19 36 71
(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� vèetnì sítì

rozhlasových a televizních vysílaèù a pøevadìèù (dále jen �telekomunikaèní sí��), jejich� prostøednictvím budou po-
skytovány telekomunikaèní slu�by na celém území Èeské republiky.

2. Propojení telekomunikaèní sítì s  telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù se uskuteèòuje v propojovacích
bodech za podmínek smluvnì dohodnutých s tìmito  provozovateli telekomunikaèních sítí.

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

B. TECHNICKÉ PODMÍNKY K ZAJI�TÌNÍ INTEGRITY 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, vydanými opatøeními Úøadu a normami ÈSN, a to i tìmi, které budou vydány po nabytí právní
moci rozhodnutí o vydání této telekomunikaèní licence,

b) zajistit, aby technické parametry telekomunikaèní sítì podle bodu 1 odpovídaly pøíslu�ným doporuèením ITU a
normám ETSI,

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

C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
5. Dr�iteli telekomunikaèní licence se ukládá ve veøejném zájmu povinnost poskytovat slu�by �íøení a pøenosu rozhlaso-

vého a televizního signálu pro provozovatele rozhla-sového a televizního vysílání na základì zákona è. 483/1991 Sb.,
o Èeské televizi, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù a zákona è. 484/1991 Sb., o Èeském rozhlasu, ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù, v souladu s po�adavky tìchto provozovatelù a mo�nostmi danými disponibilními kmitoèty.

6. Dr�iteli telekomunikaèní licence se ukládá ve veøejném zájmu povinnost poskytovat veøejnou telekomunikaèní slu�bu
pronájmu telekomunikaèních okruhù  tak, aby byla zaji�tìna její dostupnost na celém území Èeské republiky.

7. Dr�itel licence mù�e vysílací rádiová zaøízení podle bodu 1 provozovat jen na základì povolení k provozování vysíla-
cích rádiových zaøízení nebo na základì generální licence k provozování vysílacích rádiových zaøízení.

8. Dr�itel telekomunikaèní licence, jako provozovatel veøejné telekomunikaèní sítì  podle bodu 1, má právo, v souladu
s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu �Uznaný provozovatel� (Recogni-
zed Operating Agency).

9. 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 pøijíma-
ných opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,

c) vykonávat pøednostnì èinnosti podle bodu 1 a 5 pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil,
ozbrojených bezpeènostních sborù a záchranných sborù a  právnických a fyzických osob, urèených zvlá�tním
pøedpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu.

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

D. DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ  TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
11. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì podle této telekomunikaèní licence je den nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí.

E. DOBA  PLATNOSTI  TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
12. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu  20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.
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F. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
13. Dnem nabytí právní moci této telekomunikaèní licence pozbývá platnost povìøení è.j. 715770/93-42  ze dne 13. pro-

since 1993 ve znìní dodatku è.j. 174144/94-42 ze dne 26. záøí 1994.

ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. provozuje do dne nabytí právní moci této telekomunikaèní licence veøej-

nou telekomunikaèní sí� na základì povìøení è.j. 715770/93-42  ze dne 13. prosince 1993 ve znìní dodatku è.j. 174144/94-42
ze dne 26. záøí 1994, vydaného podle zákona platného pøed úèinností zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì
dal�ích zákonù.

V souladu s ustanovením § 107 odst. 4 zákona dolo�ila spoleènost ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. dne 6. 2. 2001 a
7. 2. 2001 doklady vy�adované v ustanovení § 18 zákona pro udìlení telekomunikaèní licence, a to výpis z obchodního
rejstøíku, výpis z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazující finanèní zpùsobilost k po�adované
telekomunikaèní èinnosti a doklad o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení po�adované èinnosti. Spoleènost
splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence.

V souladu s § 25 odst. 2 písm. b) zákona byla spoleènosti ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. ulo�ena v této telekomuni-
kaèní licenci ve veøejném zájmu  povinnost  poskytovat slu�by �íøení a pøenosu rozhlasového a televizního signálu pro provo-
zovatele rozhlasového a televizního vysílání na základì zákona è. 483/1991 Sb., o Èeské televizi, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù
a zákona è. 484/1991 Sb., o Èeském rozhlasu, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. Podle § 33 odst. 2 a 3 zákona byla spoleènosti ve
veøejném zájmu, jako provozovateli s výrazným podílem na trhu telekomunikaèních slu�eb pronájmu telekomunikaèních okruhù,
ulo�ena v této telekomunikaèní licenci povinnost poskytovat veøejnou telekomunikaèní slu�bu pronájmu telekomunikaèních
okruhù. Provozovatelem s výrazným podílem na trhu slu�by pronájmu telekomunikaèních okruhù byla spoleènost ÈESKÉ
RADIOKOMUNIKACE a.s. stanovena Opatøením ÈTÚ è. OÚ - 7/S/2000.

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 ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. provozuje uvedené èinnosti na
základì povìøení vydaného podle zákona platného pøed úèinností zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì
dal�ích zákonù.

Podle èásti V bodu 2. písm. c) platného povìøení  è.j. 715770/93-42 ze dne 13. prosince 1993 platnost povìøení zaniká
dnem vydání pravomocného nového povìøení, jestli�e parlament ÈR pøijme zákonodárný akt a povìøení bude s tímto aktem
v rozporu. Proto�e vydáním zákona k této povìøením pøedpokládané situaci do�lo, povìøení è.j. 715770/93-42 ze dne 13. pro-
since 1993 ve znìní dodatku è.j. 174144/94-42 ze dne 26. záøí 1994 pozbývá platnosti ke dni nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí tak, jak je uvedeno v bodu 12.

Povolení k poskytování slu�by pøenosu dat, slu�by pøenosu dat prostøednictvím sítí VSAT a slu�by �íøení rozhlasové-
ho a televizního signálu prostøednictvím zemských vysílaèù, uvedená v �ádosti, k jejich� poskytování je podle § 107
odst. 5 zákona potøebná generální licence, byla nahrazena registrací tìchto vykonávaných telekomunikaèních èinností na
základì pøihlá�ek k registraci pøedlo�ených spoleèností ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., vydáním osvìdèení o re-
gistraci è. 413/610 a è. 414/610 dne 19. 4. 2001 postupem podle § 51 zákona mimo rámec tohoto správního øízení. Údaje
k povolení ke zøizování a provozování neveøejné datové sítì není tøeba doplòovat, proto�e se nejedná o telekomunikaèní
èinnost podléhající telekomunikaèní licenci nebo registraci. Zøizování, montá�, údr�ba a servis schválených zaøízení je èin-
nost, která podle zákona nepatøí mezi telekomunikaèní èinnost.

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 12. 5. 2001.

119. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
TES Media, spol. s r.o.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 14. kvìtna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 6798/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3.
písm. a) a podle § 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì �ádosti ze dne 23. 1. 2001, doplnìné dne 31. 1. 2001 a 29. 3. 2001, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
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spoleènosti: TES Media, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 9, Lovosická 440/40, PSÈ 190 00
IÈO: 18 38 38 91
(dále jen �dr�itel telekomunikaèní licence�)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:

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

�telekomunikaèní sí�), která je zároveò telekomunikaèní sítí urèenou k jednosmìrnému �íøení televizních nebo rozhla-
sových signálù po vedení na celém území Èeské republiky.

2. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných provozovatelù se uskuteèòuje v technicky zpùsobilých mís-
tech telekomunikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s oprávnìnými provozovateli telekomunikaèních sítí.

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

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

a) øídit se pøi zøizování a provozování  telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslu�nými právními pøedpisy, platnými
jednotnými pravidly, vydanými opatøeními Úøadu, èíslovacím plánem a normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydá-
ny 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 telekomunikaèní sítì a poskytovatelùm telekomunikaèních slu�eb pøí-
mé nebo nepøímé propojení s jím provozovanou telekomunikaèní sítí v souladu se zákonem.

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

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

6. Pøi zaji��ování bezpeènosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikaèních èinností na území, pro nì� byl vyhlá-
�en krizový stav, je dr�itel telekomunikaèní licence povinen:

a) plnit 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 èástce 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 TES Media, spol. s r.o. po�ádala dne 23. 1. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování

veøejné telekomunikaèní sítì, urèené zároveò k jednosmìrnému �íøení televizních nebo rozhlasových signálù po vedení. Svoji
�ádost doplnila dne 31. 1. 2001 a 29. 3. 2001. Spoleènost TES Media, spol. s r.o. dolo�ila uvedenou �ádost výpisem z obchodního
rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní zpùsobilost k po�adova-
né telekomunikaèní èinnosti a dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení po�adované èinnosti.

Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 24. 4. 2001.

Spoleènost TES Media, spol. s r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence.

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 1. 6. 2001.
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120. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
TES Wireless s.r.o.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 9. kvìtna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 6799/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3.
písm. a) a podle § 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì �ádosti ze dne 23. 1. 2001, doplnìné dne 31. 1. 2001 a 30. 3. 2001, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: TES Wireless s.r.o.
se sídlem: Praha 9, Lovosická 440/40, PSÈ 190 00
IÈO: 26 21 45 12
(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 uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení telekomu-
nikaèní sítì provozované dr�itelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných provozo-
vatelù pro poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky
do jiných státù, vèetnì tranzitu pøes území Èeské republiky.

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

a) øídit se pøi zøizování a provozování  telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslu�nými právními pøedpisy, platnými
jednotnými pravidly, vydanými opatøeními Úøadu, èíslovacím plánem a normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydá-
ny 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 telekomunikaèní sítì a poskytovatelùm telekomunikaèních slu�eb pøí-
mé nebo nepøímé propojení s jím provozovanou telekomunikaèní sítí v souladu se zákonem.

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

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

6. Pøi zaji��ování bezpeènosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikaèních èinností na území, pro nì� byl vyhlá-
�en krizový stav, je dr�itel telekomunikaèní licence povinen:
a) plnit 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 èástce 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 TES Wireless s.r.o. po�ádala dne 23. 1. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování

veøejné telekomunikaèní sítì. Svoji �ádost doplnila dne 31. 1. 2001 a 30. 3. 2001. Spoleènost TES Wireless s.r.o. dolo�ila
uvedenou �ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady
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prokazujícími finanèní zpùsobilost k po�adované telekomunikaèní èinnosti a dokladem o technickém, organizaèním a perso-
nálním zabezpeèení 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 23. 1. 2001.

Spoleènost TES Wireless s.r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence.

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 27. 5. 2001.

121. Zmìna è. 1 telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím
veøejné pevné telekomunikaèní sítì è.j. 500 112/2000-610 ze dne 26. øíjna 2000 pro spoleènost
Globix s.r.o.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha  15. bøezna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9  È. j.:  5881/2001-610

Èeský  telekomunikaèní  úøad  jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává  podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3. písm. a) a § 26
odst. 2 písm. c) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, na základì dopisu ze dne 8. 1. 2001 toto
rozhodnutí o

z m ì n ì  è.  1
telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
è.j. 500 112/2000-610 ze dne 26. øíjna 2000
pro spoleènost Globix s.r.o. se sídlem Praha 1, Benediktská 2/685, PSÈ 110 00, IÈO 25630636.
Tímto rozhodnutím se mìní vydaná telekomunikaèní licence takto:
v údaji o obchodním jménu dr�itele telekomunikaèní licence se text �Globix s.r.o.� vypou�tí a nahrazuje se textem (jedná se
o obchodní jméno spoleènosti): �ETEL, s.r.o.�.
Ostatní ustanovení telekomunikaèní licence è.j. 500 112/2000-610 ze dne 26. øíjna 2000 zùstávají beze zmìny.

ODÙVODNÌNÍ
Zmìna uvedené telekomunikaèní licence byla provedena na základì �ádosti spoleènosti ETEL, s.r.o. ze dne 8. ledna 2001,

dolo�ené výpisem z obchodního rejstøíku è.j. 76696/2000 z 18. prosince 2000.

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 4. 4. 2001.

122. Zmìna è. 1 telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
è.j. 9872/2001-610 ze dne 2. bøezna 2001 spoleènosti  CZCOM

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 4. kvìtna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È. j.: 14102/2001-610

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

z m ì n ì  è. 1
telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì è.j. 9872/2001-610 ze dne 2. bøezna 2001
spoleènosti  CZCOM, s.r.o. se sídlem  Hradec  Králové 2, U  soudu 388, PSÈ 500 02, IÈO 64 78 86 10.
Tímto rozhodnutím se mìní vydaná telekomunikaèní licence takto:



Èástka 6 Telekomunikaèní vìstník Strana 9

- v údaji o obchodním jménu dr�itele telekomunikaèní licence se text �CZCOM, s.r.o.� vypou�tí a nahrazuje se textem
(jedná se o obchodní jméno spoleènosti): �World Online, s.r.o.�,

- v údaji o sídle dr�itele telekomunikaèní licence se text �Hradec Králové 2, U  soudu 388, PSÈ 500 02� vypou�tí a
nahrazuje se textem: �Praha 1, Krakovská 9, PSÈ 110 00�.

Ostatní ustanovení telekomunikaèní licence è.j. 9872/2001-610 ze dne 2. bøezna 2001 zùstávají beze zmìny.

ODÙVODNÌNÍ
Dopisem ze dne 26. 3. 2001 spoleènost World Online, s.r.o. oznámila, �e dnem zápisu zmìn do obchodního rejstøíku, tj.

26. 3. 2001, vstoupil v platnost nový název a sídlo této spoleènosti. Tuto skuteènost spoleènost World Online, s.r.o.  dolo-
�ila výpisem z obchodního rejstøíku, èíslo výpisu 6475/2001 z 26. bøezna 2001. Na základì pøedlo�ených dokladù byla
provedena zmìna uvedené telekomunikaèní licence v obchodním jménu a sídle spoleènosti World Online, s.r.o. Ve vý�e
uvedeném výpisu z obchodního rejstøíku není uvedena zmìna IÈO spoleènosti World Online, s.r.o., tudí� není touto zmìnou
rozhodnuto o pøevodu telekomunikaèní licence è.j. 9872/2001-610 ze dne 2. bøezna 2001 na jinou právnickou osobu.

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 25. 5. 2001.

123. Zmìna è. 1 telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím
veøejné pevné telekomunikaèní sítì è.j. 507 851/2000-610 ze dne 9. bøezna 2001 spoleènosti
CZCOM, s.r.o.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 4. kvìtna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È. j.: 14103/2001-610

Èeský  telekomunikaèní  úøad  jako  pøíslu�ný orgán  státní správy vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3. písm. a) a § 26
odst. 2 písm. c) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, na základì dopisu ze dne 26.3.2001
toto rozhodnutí o

z m ì n ì  è. 1
telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
è.j. 507 851/2000-610 ze dne 9. bøezna 2001

spoleènosti  CZCOM, s.r.o. se sídlem  Hradec  Králové 2, U  soudu 388, PSÈ 500 02, IÈO 64 78 86 10.
Tímto rozhodnutím se mìní vydaná telekomunikaèní licence takto:

- v údaji o obchodním jménu dr�itele telekomunikaèní licence se text �CZCOM, s.r.o.� vypou�tí a nahrazuje se textem
(jedná se o obchodní jméno spoleènosti): �World Online, s.r.o.�,

- v údaji o sídle dr�itele telekomunikaèní licence se text �Hradec Králové 2, U  soudu 388, PSÈ 500 02� vypou�tí a
nahrazuje se textem: �Praha 1, Krakovská 9, PSÈ 110 00�.

Ostatní ustanovení telekomunikaèní licence è.j. 507 851/2000-610 ze dne 9. bøezna 2001 zùstávají beze zmìny.

ODÙVODNÌNÍ
Dopisem ze dne 26. 3. 2001 spoleènost World Online, s.r.o. oznámila, �e dnem zápisu zmìn do obchodního rejstøíku, tj.

26. 3. 2001, vstoupil v platnost nový název a sídlo této spoleènosti. Tuto skuteènost spoleènost World Online, s.r.o.  dolo-
�ila výpisem z obchodního rejstøíku, èíslo výpisu 6475/2001 z 26. bøezna 2001. Na základì pøedlo�ených dokladù byla
provedena zmìna uvedené telekomunikaèní licence v obchodním jménu a sídle spoleènosti World Online, s.r.o. Ve vý�e
uvedeném výpisu z obchodního rejstøíku není uvedena zmìna IÈO spoleènosti World Online, s.r.o., tudí� není touto zmìnou
rozhodnuto o pøevodu telekomunikaèní licence è.j. 507 851/2000-610 ze dne 9. bøezna 2001 na jinou právnickou osobu.

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 25. 5. 2001.
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124. Zmìna è. 1 telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
è.j. 501 061/2000-610 ze dne 20. øíjna 2000 spoleènosti Globix s.r.o.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha15. bøezna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È. j.:  5887/2001-610

Èeský  telekomunikaèní  úøad  jako  pøíslu�ný orgán  státní správy vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3. písm. a) a § 26
odst. 2 písm. c) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, na základì dopisu ze dne 8. 1. 2001 toto
rozhodnutí o

z m ì n ì  è. 1
telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì è.j. 501 061/2000-610 ze dne 20. øíjna 2000

spoleènosti Globix s.r.o. se sídlem Praha 1, Benediktská 2/685, PSÈ 110 00, IÈO 25630636.
Tímto rozhodnutím se mìní vydaná telekomunikaèní licence takto:
v údaji o obchodním jménu dr�itele telekomunikaèní licence se text �Globix s.r.o.� vypou�tí a nahrazuje se textem (jedná se
o obchodní jméno spoleènosti): �ETEL, s.r.o.�.
Ostatní ustanovení telekomunikaèní licence è.j. 501 061/2000-610 ze dne 20. øíjna 2000 zùstávají beze zmìny.

ODÙVODNÌNÍ
Zmìna uvedené telekomunikaèní licence byla provedena na základì �ádosti spoleènosti ETEL, s.r.o. ze dne 8. ledna 2001,

dolo�ené výpisem z obchodního rejstøíku è.j. 76696/2000 z 18. prosince 2000.

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 4. 4. 2001.

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

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

126. Seznam osvìdèení o registraci podle generální licence è. GL-24/T/2000 vydané ke zøizování
veøejné telekomunikaèní sítì urèené výhradnì k jednosmìrnému �íøení televizních nebo roz-
hlasových signálù po vedení - pokraèování

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