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142. Oznámení o pøidìlení dalích SPC (Signalling Point Code) pro národní pøechodovou sí signalizaèní sítì signalizaèního systému è. 7
143. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel
144. Oznámení o pøidìlení dalích SPC (Signalling Point Code) pro národní pøechodovou sí signalizaèní sítì signalizaèního systému è. 7
145. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel
146. Oznámení o pøidìlení dalích SPC (Signalling Point Code) pro národní pøechodovou sí signalizaèní sítì signalizaèního systému è. 7
147. Oznámení o pøidìlení dalích SPC (Signalling Point Code) pro národní pøechodovou sí signalizaèní sítì signalizaèního systému è. 7
148. Oznámení o neplatnosti sluebního prùkazu zamìstnance è. 183. a povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací è. 183
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153. Informace o nabídce volných míst ve státní správì
154. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slueb podle generální licence - pokraèování
155. Vyhláení výbìrového øízení na udìlení telekomunikaèních licencí ke zøizování a provozování veøejných mobilních
telekomunikaèních sítí v systému UMTS
C. Diskusní èást
156. Diskusní návrh rozhodnutí o zmìnì è. 1 generální licence è. GL - 25/S/2000 k poskytování pøídavných a dalích
telekomunikaèních slueb zaloených na pøenosu hlasu
157. Diskusní návrh novely Generální licence è. GL-23/R/2000 k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou
souèástí bezòùrových telefonních pøístrojù pracujících v kmitoètovém pásmu 1880 - 1900 MHz (norma DECT)

ODDÍL

PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ

158. Dodatek è. 03/2001 Ceníku mezinárodních telekomunikaèních slueb
159. Dodatek è. 06/2001 ze dne 9. 7. 2001, kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních slueb
160. Oprava

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
B. INFORMATIVNÍ ÈÁST
129. Informace o provozování zaøízení GSM brána
Zaøízení GSM brána je telekomunikaèní zaøízení, podléhající reimu posuzování shody. Výrobce nebo dovozce zaøízení
GSM brána je povinen pøed uvedením tohoto zaøízení na trh vydat písemné prohláení o shodì tohoto zaøízení s technickými
pøedpisy a o dodrení stanoveného postupu posouzení shody (prohláení o shodì) podle zákona è. 22/1997 Sb., o technických
poadavcích na výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
A. Pøipojování poboèkových ústøeden k veøejným mobilním telekomunikaèním sítím s vyuitím zaøízení GSM brána
Zaøízení GSM brána je doplòkové zaøízení poboèkových ústøeden (dále jen PbÚ), schválených Èeským telekomunikaèním úøadem a vytváøí nestandardní rozhraní pro pøipojení PbÚ k veøejným mobilním telekomunikaèním sítím GSM 900 a
GSM 1800 (dále jen VMTS). Pøi pøipojení PbÚ k VMTS s vyuitím zaøízení GSM brána musí být dodren postup podle
§ 37 odst. 4 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, a souèasnì dodreny podmínky,
uvedené v ustanovení § 6 odst. 2 vyhláky è. 198/2000 Sb., o náleitostech návrhu na uzavøení smlouvy o propojení a
pøístupu k síti a o technických a provozních podmínkách pøístupu k síti a propojení sítí a pøipojení neveøejných telekomunikaèních sítí k veøejným telekomunikaèním sítím.
B. Propojování veøejných telekomunikaèních sítí s vyuitím zaøízení GSM brána
Propojování veøejných telekomunikaèních sítí s veøejnými telekomunikaèními sítìmi vyuívajícími v propojovacím bodu
zaøízení GSM brána, je moné jen na základì smlouvy o propojení veøejných telekomunikaèních sítí podle § 38 a 40 zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, a pøi dodrení podmínek uvedených ve vyhláce è. 198/2000
Sb., o náleitostech návrhu na uzavøení smlouvy o propojení a pøístupu k síti a o technických a provozních podmínkách
pøístupu k síti a propojení sítí a pøipojení neveøejných telekomunikaèních sítí k veøejným telekomunikaèním sítím.
ÈTÚ è.j. 24730/2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

130. Upozornìní pro fyzické a právnické osoby, kterým byly pøidìleny kmitoèty nebo èísla pøed
úèinností zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù
Podle ustanovení § 107 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù (dále jen zákon),
se øídí tímto zákonem - není-li v nìm uvedeno jinak - i právní vztahy vzniklé podle právních pøedpisù platných do dne nabytí
úèinnosti tohoto zákona. Tímto rozhodným dnem je 1. 7. 2000.
To znamená, e fyzické a právnické osoby, kterým byly podle právních pøedpisù platných pøed úèinností zákona pøidìleny
k jejich telekomunikaèní èinnosti kmitoèty anebo pøidìlena èísla za tehdy platné poplatky a které dosud nezaplatily èástku
pøedstavující poplatky vypoètené podle Sazebníku poplatkù za pøidìlené kmitoèty a pøidìlená èísla, který je pøílohou
k naøízení vlády è. 181/2000 Sb., kterým se stanoví výe poplatkù za pøidìlené kmitoèty a za pøidìlená èísla jsou povinny
zaplatit za nì tyto poplatky za období poèínající dnem 1. 7. 2000.
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Tato povinnost je dána pøímo ze zákona (viz § 65 a § 75 ve vztahu k § 107 odst. 1) a platí tedy bez dalího, není nutno na ni
upozoròovat napø. individuálnì adresovanou výzvou Èeského telekomunikaèního úøadu. V pøípadì neplnìní uvedené povinnosti
bude Úøad pøedmìtné poplatky, stanovené naøízením vlády è. 181/2000 Sb., vymáhat vèetnì pøísluenství. Pokud fyzická nebo
právnická osoba nezaplatí øádnì a vèas poplatky, Úøad pøistoupí té k uloení sankce (pokuty) této osobì podle § 97 zákona.
ÈTÚ è.j. 23658/2001-606
odbor legislativní a právní

131. Informace o uzavøení smluv o propojení sítí vèetnì základních technických a ekonomických
podmínek propojení sítí
Èeský telekomunikaèní úøad podle § 40 odst. 6 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù,
informuje o uzavøení smluv o propojení sítí vèetnì základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí v dobì od
1. 7. 2000:
1. Smlouva o propojení telekomunikaèních zaøízení a sítí mezi spoleènostmi RadioMobil, a.s. a DATTEL, a.s. byla
uzavøena dne 8.11.2000.
Vechny souèásti obsahu smlouvy oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
2. Smlouva o propojení telekomunikaèních zaøízení a sítí mezi spoleènostmi RadioMobil, a.s. a Èeský Mobil, a.s.
byla uzavøena dne 20.12.2000.
Vechny souèásti obsahu smlouvy oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
3. Smlouva o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi ÈESKÝ TELECOM, a.s. a Contactel, s. r.o.
byla uzavøena dne 28.2.2001.
Základní technické a ekonomické podmínky propojení sítí, uvedené v pøílohách 1 a 5 smlouvy, oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
4. Smlouva o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi ÈESKÝ TELECOM, a.s. a Aliatel, a.s. byla
uzavøena dne 1.3.2001.
Základní technické a ekonomické podmínky propojení sítí, uvedené v pøílohách 1 a 5 smlouvy, oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
5. Smlouva o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi ÈESKÝ TELECOM, a.s. a ETEL, s.r.o. byla
uzavøena dne 13.3.2001.
Základní technické a ekonomické podmínky propojení sítí, uvedené v pøílohách 1 a 5 smlouvy, oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
6. Smlouva o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi Èeský Mobil a.s. a EuroTel Praha, spol. s r. o.
byla uzavøena dne 22.3.2001.
Vechny souèásti obsahu smlouvy oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
7. Smlouva o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi EuroTel Praha, spol. s r. o. a Contactel, s. r.o.
byla uzavøena dne 3.4.2001.
Vechny souèásti obsahu smlouvy oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
8. Smlouva o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi RadioMobil, a.s. a Contactel, s. r.o. byla uzavøena dne 4.4.2001.
Vechny souèásti obsahu smlouvy oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
9. Rozhodnutí Èeského telekomunikaèního úøadu o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi ÈESKÝ
TELECOM, a.s. a GTS Czech, a.s. ze dne 11.4.2001 (rozhodnutí nahrazuje smlouvu o propojení).
Uvedené smlouvy a jejich pøílohy, které smluvní strany neoznaèily jako obchodní tajemství podle § 17 a 20 zákona è. 513/
1991 Sb., obchodní zákoník, jsou k nahlédnutí u Èeského telekomunikaèního úøadu, odboru regulace telekomunikaèních sítí a
slueb, Sokolovská 219, Praha 9, oddìlení správy síových plánù a propojování - tel. 02/24004641, nebo sekretariát odboru tel. 02/24004761.
Do spisu, který obsahuje rozhodnutí uvedené v bodu 9 a spisový materiál týkající se tohoto rozhodnutí, mají právo, podle
§ 23 odst. 1 zákona è. 71/1967 Sb., o správním øízení (správní øád), nahlíet jen úèastníci správního øízení a jejich zástupci.
ÈTÚ è.j. 21605/2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

132. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování
A = zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
B = poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
C = poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì
D = zmìna licence
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Obchodní jméno
Adresa sídla

Telekomunikaèní vìstník
Telekomu- Datum zahájení
nikaèní
provozování sítì
èinnost
Datum zahájení
poskytování

IÈO

Územní
rozsah

slueb

Vlastník veøejné
telekomunikaèní sítì
Provozovatel veøejné

Èástka 7
Poskytovatel
slueb

telekomunikaèní sítì

Èíslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí

Platnost
licence

právní moci

60

14780/2001-610

STAR 21 Networks, a.s.
Brno, Mariánské nám.1
23.5.2001
IÈO 26 22 33 25
D
13.6.2001
(zmìna è.1)
Tato zmìna è.1 k licenci è.j. 503624/2000-610, zmìnila pùvodní obchodní jméno spoleènosti GiTy / STAR ONE, a.s. na STAR 21 Netw orks, a.s. Zmìna, doloená výpisem
z obchodního rejstøíku, è.výpisu 22312/2001, byla provedena na ádost dritele licence. Ostatní ustanovení telekomunikaèní lice nce è.j. 503624/2000-610 zùstávají beze zmìny.
61

62

TELE2 s.r.o.
Praha 2, Londýnská 8
IÈO 25 65 00 09
TELE2 s.r.o.
Praha 2, Londýnská 8
IÈO 25 65 00 09

63

B

K+K cable veøejná obchodní
spoleènost
Milevsko, Sokolovská 1425
IÈO 12 89 55 63

29.6.2003
29.6.2003
29.6.2003

A

Celé území
ÈR

Celé území
ÈR

A

TELE2 s.r.o.
Praha 2, Londýnská 8
TELE2 s.r.o.
Praha 2, Londýnská 8

29.6.2003
1.7.2001

TELE2 s.r.o.
Praha 2, Londýnská 8
TELE2 s.r.o.
Praha 2, Londýnská 8

viz poznámka

K+K cable veøejná obchodní
spoleènost
Milevsko, Sokolovská 1425
K+K cable veøejná obchodní
spoleènost

TELE2 s.r.o.
Praha 2, Londýnská 8

TELE2 s.r.o.
Praha 2, Londýnská 8

18925/2001-610
8.6.2001
29.6.2001
10688/2001-610

20 let

20 let

8.6.2001
29.6.2001
10370/2001-610
26.6.2001

20 let

15.7.2001

Tato veøejná pevná telekomunikaèní sí je zároveò telekomunikaèní sítí urèenou k jednosmìrnému íøení televizních nebo rozhlasových signálù po vedení na území mìst Sezimovo
Ústí, Tábor, Milevsko a Bechynì.
64
13450/2001-610
FPD Telecom, a.s.
Praha 4, Mezi sklady 3/170
D
28.6.2001
IÈO 64 94 96 72
(zmìna è.1)
29.6.2001
Tato zmìna è.1 k licenci è.j. 505585/2000-610 roziøuje poskytování veøejné telefonní sluby na celé území ÈR. Zmìna byla provedena na ádost dritele licence. Ostatní
ustanovení telekomunikaèní licence è.j. 505585/2000-610 zùstávají beze zmìny.

ÈTÚ è.j. 23651/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

133. Zmìna è. 1 telekomunikaèní licence ze dne 14. bøezna 2001 è.j. 505 585/2000-610 k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì pro spoleènost FPD Telecom, a.s.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 28. èervna 2001
È. j.: 13 450/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøísluný 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 dalích zákonù, na základì ádosti ze dne 15.bøezna
2001 rozhodnutí o

zmìnì è. 1

telekomunikaèní licence ze dne 14. bøezna 2001 è.j. 505 585/2000-610 k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
pro spoleènost FPD Telecom, a.s. se sídlem Praha 4, Mezi sklady 3/170, PSÈ 140 00, IÈO 64 94 96 72.
Tímto rozhodnutím se mìní vydaná telekomunikaèní licence takto:
1. Èást A bod 1 zní:
1. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat veøejnou telefonní slubu v rámci vech telefonních obvodù na území ÈR, národní a mezinárodní veøejnou telefonní slubu prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní
sítì vèetnì zprostøedkování pøístupu k veøejným telekomunikaèním slubám, které jsou poskytované jinými poskytovateli telekomunikaèních slueb (dále jen sluba)..
2. Èást B bod 2 zní:
2. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat slubu na celém území Èeské republiky a uzavírat dohody
se zahranièními subjekty za úèelem poskytování mezinárodních telekomunikaèních slueb z jiných státù do Èeské
republiky a z Èeské republiky do jiných státù..
3. V èásti D se doplòuje bod 8, který zní:
8. Dritel telekomunikaèní licence, jako poskytovatel mezinárodních telekomunikaèních slueb podle bodu 1, má
právo, v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu Uznaný
provozovatel (Recognized Operating Agency)..
4. Dosavadní bod 8 v èásti E se oznaèuje jako bod 9.
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5. Dosavadní bod 9 v èásti F se oznaèuje jako bod 10.
6. Pøíloha 1 telekomunikaèní licence se zruuje.
Ostatní ustanovení telekomunikaèní licence è.j. 505 585/2000-610 ze dne 14. bøezna 2001 zùstávají beze zmìny.
ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost FPD Telecom, a.s. poádala dne 20. bøezna 2001 o zmìnu územního rozsahu a rozsahu poskytovaných slueb
v telekomunikaèní licenci k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì è.j. 505
585/2000-610, vydané dne 14. bøezna 2001. ádosti o zmìnu uvedené telekomunikaèní licence se v plném rozsahu vyhovuje.
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 slueb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. 6. 2001.

Ing. Frantiek Hesoun v.r.
øeditel odboru regulace
telekomunikaèních sítí a slueb

134. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
ARISTEL spol. s r.o.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 11. dubna 2001
È.j.: 10168/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný 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 dalích zákonù (dále jen
zákon), na základì ádosti ze dne 24.11.2000, doplnìné dne 19.2.2001 a dne 28.2.2001 toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE

ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: ARISTEL spol. s r.o.
se sídlem:
Pardubice, Praská 152, PSÈ 530 06
IÈO:
25 27 33 37
(dále jen dritel telekomunikaèní licence)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
A. DRUH A ROZSAH VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
1. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou mobilní telekomunikaèní sí podle celoevropského standardu TETRA (dále jen telekomunikaèní sí) podle bodu 2, jejím prostøednictvím budou poskytovány veøejné telekomunikaèní sluby na celém území Èeské republiky.
2. Telekomunikaèní sí podle bodu 1 pøedstavuje celostátní veøejnou mobilní buòkovou sí, provozovanou v pásmu
vyèlenìném pro systémy TETRA 410 - 430 MHz, tvoøenou pohyblivými a pevnými úèastnickými terminály, základnovými stanicemi, dispeèerskými a øídicími pracoviti a pøenosovými prostøedky vlastními nebo pronajatými, která umoòuje obousmìrný pøenos hovorových a datových signálù mezi terminály navzájem a jednosmìrný pøenos hovorových
a datových signálù do úèastnických terminálù pro uzavøené skupiny pro vechny uivatele, v duplexním nebo semiduplexním provozu a to v reálném èase, v pøedem stanovených èasových intervalech nebo formou uloení do datové
schránky. V souladu s procedurami v jednotlivých zemích a za podmínek stanovených v uzavøených roamingových
dohodách lze provozovat terminály i v telekomunikaèních sítích jiných provozovatelù v Èeské republice i v zahranièí.
3. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù se uskuteèòuje v technicky zpùsobilých místech telekomunikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s oprávnìnými provozovateli tìchto telekomunikaèních sítí.
4. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn jednat a uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení
telekomunikaèní sítì provozované dritelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných
provozovatelù pro poskytování mezinárodních telekomunikaèních slueb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské
republiky do jiných státù, vèetnì tranzitu pøes území Èeské republiky.
B. VYMEZENÍ KMITOÈTOVÝCH PÁSEM PRO TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍ
5. - 9.
*
C. TECHNICKÉ PODMÍNKY K ZAJITÌNÍ INTEGRITY TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
10. Dritel telekomunikaèní licence je povinen:
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a) øídit se pøi zøizování a provozování telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslunými 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 ETSI,
c) umonit jiným oprávnìným provozovatelùm sítì a poskytovatelùm slueb pøímé nebo nepøímé propojení jím provozované telekomunikaèní sítì v souladu se zákonem.
D. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI DRITELE TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
11. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn jednat se zahranièními provozovateli a uzavírat s nimi smlouvy týkající
se poskytování mezinárodních telekomunikaèních slueb, podmínek tranzitu a finanèního vyrovnání a jako takový má
právo na pøiznání statutu Uznaný provozovatel v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní
unie, (Recognized Operating Agency).
12. Pøi zajiování bezpeènosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikaèních èinností na území, pro nì byl vyhláen krizový stav, je dritel telekomunikaèní licence povinen:
a) plnit úkoly vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospodáøských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øeení poskytovat na vyádání 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 bezpeènostních sborù a záchranných sborù a právnických a fyzických osob, urèených zvlátním pøedpisem, plnících úkoly
v oblasti obrany a bezpeènosti státu.
E. DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
13. - 14. *
F. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
15. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 (dvaceti) let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.
G. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
14. Dnem nabytí právní moci této telekomunikaèní licence zaniká povolení è.j. 101 548/99-611, vydané Úøadem dne
26. 2. 1999 a dodatek k tomuto povolení è.j. 103 522/2000-611, vydaný dne 9. 5. 2000.
ODÙVODNÌNÍ
*
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 slueb Èeského telekomunikaèního úøadu se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02,
225 02 Praha 025.
Ing. Frantiek Hesoun, v.r.
øeditel odboru regulace
telekomunikaèních sítí a slueb
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 5. 2001.
Pozn.: Spoleènost ARISTEL spol. s r.o. prohlásila informace oznaèené * za pøedmìt obchodního tajemství a nedala souhlas k jejich zveøejnìní.

135. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì spoleènosti ARISTEL spol. s r.o.
Èeký telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 13. dubna 2001
È.j.: 7855/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy, vydává podle § 102 odst. 1, § 95 bod 3.
písm. a) a podle § 14 odst. 1 písm. c) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù (dále jen
zákon), na základì ádosti ze dne 24. 11. 2000, doplnìné dne 19. 2. 2001 a dne 28. 2. 2001 toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE

k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì
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spoleènosti: ARISTEL spol. s r.o.
se sídlem:
Pardubice, Praská 152, PSÈ 530 06
IÈO:
25 27 33 37
(dále jen dritel telekomunikaèní licence)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
A. DRUH A ROZSAH VEØEJNÉ TELEFONNÍ SLUBY
1. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat veøejnou telefonní slubu na celém území ÈR, národní a
mezinárodní veøejnou telefonní slubu prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì standardu TETRA (dále
jen sluba, telekomunikaèní sí), a to za podmínek stanovených zákonem a touto licencí.
B. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ SLUBY
2. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat slubu na celém území Èeské republiky.
3. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn cestou propojení telekomunikaèní sítì se sítìmi jiných provozovatelù,
vèetnì zahranièních provozovatelù, poskytovat mezinárodní veøejnou telefonní slubu a dalí mezinárodní telekomunikaèní sluby z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky do jiných státù.
C. ZAJITÌNÍ DOSTUPNOSTI SLUBY
4. Dritel telekomunikaèní licence je povinen vést seznam poadavkù na zøízení úèastnických stanic a jejich pøipojení
k telekomunikaèní síti a umonit Úøadu kontrolu tohoto seznamu.
D. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
5. Dritel telekomunikaèní licence je povinen:
a) øídit se pøi poskytování sluby pøíslunými 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 slubu v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením ITU a normám ETSI.
6. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn jednat se zahranièními provozovateli a uzavírat s nimi smlouvy týkající
se poskytování mezinárodních telekomunikaèních slueb, podmínek tranzitu a finanèního vyrovnání a jako takový má
právo na pøiznání statutu Uznaný provozovatel v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní
unie, (Recognized Operating Agency).
7. Pøi zajiování bezpeènosti státu v souvislosti s poskytováním sluby na území, pro nì byl vyhláen krizový stav, je
dritel telekomunikaèní licence povinen:
a) plnit úkoly vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospodáøských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øeení poskytovat na vyádání Úøadu informace o pøijímaných
opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) poskytovat pøednostnì slubu pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpeènostních sborù a záchranných sborù a právnických a fyzických osob, urèených zvlátním pøedpisem, plnících úkoly
v oblasti obrany a bezpeènosti státu.
8. Dritel telekomunikaèní licence je povinen zajiovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu è. OÚ - 3/S /2000,
zveøejnìného v Telekomunikaèním vìstníku è. 9, roèník 2000.
E. DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUBY
9. *
F. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
10. Telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.
ODÙVODNÌNÍ
*
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,
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
Ing. Frantiek Hesoun v.r.
øeditel odboru regulace
telekomunikaèních sítí a slueb
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 5. 2001.
Pozn.: Spoleènost ARISTEL spol. s r.o. prohlásila èlánky oznaèené * za pøedmìt obchodního tajemství.
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136. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
City Network Connection, a.s.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 16.kvìtna 2001
È.j.: 12 035/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný 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 dalích zákonù (dále jen
zákon), na základì ádosti ze dne 22. 3. 2001, doplnìné dne 19.4.2001, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE

ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: City Network Connection, a.s.
se sídlem:
Praha 8, Jirsíkova 538/5, PSÈ 186 00
IÈO:
26 43 86 66
(dále jen dritel telekomunikaèní licence)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
A. DRUH A ROZSAH VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
1. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí (dále jen
telekomunikaèní sí), jejím prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní sluby na celém území Èeské republiky.
2. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù se uskuteèòuje v technicky zpùsobilých místech telekomunikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s oprávnìnými provozovateli telekomunikaèních sítí.
3. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení telekomunikaèní sítì provozované dritelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných provozovatelù pro poskytování mezinárodních telekomunikaèních slueb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky
do jiných státù, vèetnì tranzitu pøes území Èeské republiky.
B1. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K ZAJITÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
4. Dritel telekomunikaèní licence je povinen:
a) øídit se pøi zøizování a provozování telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslunými právními pøedpisy, platnými
jednotnými pravidly, vydanými 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) umonit jiným oprávnìným provozovatelùm telekomunikaèní sítì a poskytovatelùm telekomunikaèních slueb pøímé nebo nepøímé propojení s jím provozovanou telekomunikaèní sítí v souladu se zákonem.
C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
5. Dritel 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 (Recognized Operating Agency).
6. Pøi zajiování bezpeènosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikaèních èinností na území, pro nì byl vyhláen krizový stav, je dritel telekomunikaèní licence povinen:
a) plnit úkoly vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospodáøských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øeení poskytovat na vyádání 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, ozbrojených bezpeènostních sborù a záchranných sborù a právnických a fyzických osob, urèených zvlátním pøedpisem,
plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu.
7. Dritel telekomunikaèní licence je povinen zajiovat 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 do 18 mìsícù od 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 City Network Connection, a.s. poádala dne 21. 3. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a
provozování veøejné telekomunikaèní sítì. Svoji ádost doplnila dne 19.4.2001. Spoleènost City Network Connection, a.s.
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doloila uvedenou ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu,
doklady prokazujícími finanèní zpùsobilost k poadované telekomunikaèní èinnosti a dokladem o technickém, organizaèním a
personálním zabezpeèení poadované èinnosti.
Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve výi 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 4. 5. 2001.
Spoleènost City Network Connection, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence a
ádosti uvedené spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.
POUÈENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèení.
Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního
úøadu, odboru regulace telekomunikaèních sítí a slueb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02
Praha 025.
Ing. Frantiek Hesoun v.r.
øeditel odboru regulace
telekomunikaèních sítí a slueb
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 6. 2001.

137. 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
Plné znìní seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.
ÈTÚ è.j. 23 642/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

138. Oznámení o dosud pøidìlených èíslech pro sluby se zvlátním tarifem
Pøidìlená èísla v èíselném oboru 900- obchodní a odborné sluby se zvlátním tarifem, napø. sluby informaèního
charakteru v oboru finanènictví, meteorologie
Èíslo, èíselná øada
900 AB 01 00 a 900 AB 01 18
900 AB 07 00
900 AB 09 00 a 900 AB 09 02
900 AB 09 11 a 900 AB 09 12
900 AB 55 00
900 AB 55 11
900 AB 55 22
900 AB 55 33
900 AB 55 44
900 AB 55 55
900 AB 55 66
900 AB 55 77
900 AB 55 88
900 AB 55 99
900 AB 90 00 a 900 AB 90 09
900 AB 90 10 a 900 AB 90 40

Spoleènost
ERIKA, a.s.
DIPPER, s.r.o.
Advanced Telecom Services Praha, spol. s r.o.
Advanced Telecom Services Praha, spol. s r.o.
Contactel s.r.o.
Contactel s.r.o.
Contactel s.r.o.
Contactel s.r.o.
Contactel s.r.o.
Contactel s.r.o.
Contactel s.r.o.
Contactel s.r.o.
Contactel s.r.o.
Contactel s.r.o.
ÈESKÝ TELECOM, a.s.
ÈESKÝ TELECOM, a.s.

Pøidìlená èísla v èíselném oboru 906 - jiné sluby se zvlátním tarifem, napø. hry, soutìe, seznamky, horoskopy
Èíslo, èíselná øada
906 AB 01 00 a 906 AB 01 82
906 AB 09 00 a 906 AB 09 18
906 AB 11 00 a 906 AB 11 88
906 AB 46 11 a 906 AB 46 22
906 AB 50 00 a 906 AB 50 13
906 AB 90 50 a 906 AB 90 79

Spoleènost
ERIKA, a.s.
ERIKA, a.s.
Advanced Telecom Services Praha, spol. s r.o.
TMR, spol. s r.o.
Advanced Telecom Services Praha, spol. s r.o.
ÈESKÝ TELECOM, a.s.
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Pøidìlená èísla v èíselném oboru 909- sluby se zvlátním tarifem, napø. sluby pro dospìlé
Èíslo, èíselná øada
909 AB 09 09 a 909 AB 09 12
909 AB 44 00
909 AB 44 11
909 AB 44 22
909 AB 44 33
909 AB 44 44
909 AB 44 55
909 AB 44 66
909 AB 44 77
909 AB 44 88
909 AB 44 99
909 AB 46 46
909 AB 46 55 a 909 AB 46 66
909 AB 48 48
909 AB 48 88
909 AB 50 00
909 AB 50 50
909 AB 66 00
909 AB 66 22
909 AB 66 33
909 AB 66 44
909 AB 66 55
909 AB 66 77
909 AB 66 88
909 AB 66 99
909 AB 90 00 a 909 AB 90 04

Spoleènost
ERIKA, a.s.
T.ARAT s.r.o.
T.ARAT s.r.o.
T.ARAT s.r.o.
T.ARAT s.r.o.
T.ARAT s.r.o.
T.ARAT s.r.o.
T.ARAT s.r.o.
T.ARAT s.r.o.
T.ARAT s.r.o.
T.ARAT s.r.o.
TMR, spol. s r.o.
TMR, spol. s r.o.
Gryf s.r.o.
Gryf s.r.o.
Tele Info System, spol. s r.o.
Tele Info System, spol. s r.o.
HALOTEL s.r.o.
HALOTEL s.r.o.
HALOTEL s.r.o.
HALOTEL s.r.o.
HALOTEL s.r.o.
HALOTEL s.r.o.
HALOTEL s.r.o.
HALOTEL s.r.o.
ÈESKÝ TELECOM, a.s.
ÈTÚ è.j. 22800/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

139. Oznámení o pøidìlení dalího kódu mezinárodního signalizaèního bodu (ISPC) sítì SS7 pro
signalizaèní body
Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 sdìluje, e spoleènosti PRAGONET, a.s. byl do 31. 12. 2010
pøidìlen následující kód mezinárodního signalizaèního bodu.
2-230-0

PRAGONET Praha CZ
ÈTÚ è.j. 14585/2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

140. Oznámení o pøidìlení dalích SPC (Signalling Point Code) pro národní pøechodovou sí signalizaèní sítì signalizaèního systému è. 7
Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb sdìluje, e
spoleènosti World Online, s.r.o. byl pøidìlen následující SPC do 31. 12. 2006:
28 - 1

WorldOnline Praha.

ÈTÚ è.j. 18722/ 2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

141. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel
Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 sdìluje, e spoleènosti TELEGON, a.s. byla pøidìlena do
21. 9. 2002 øada úèastnických èísel pro uzlový telefonní obvod (UTO), tj. mnoina èísel v uzavøeném intervalu s inkrementem 1
< 810 0000

a

810 9999

>

pro UTO Ostrava

(TC = 69)

tj

10 000

èísel.

ÈTÚ è.j. 16368/2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb
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142. Oznámení o pøidìlení dalích SPC (Signalling Point Code) pro národní pøechodovou sí signalizaèní sítì signalizaèního systému è. 7
Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb sdìluje, e
spoleènosti Eurotel Praha, spol. s r.o. byly pøidìleny následující SPC do 31. 12. 2006:
4 - 241
4 - 242

SAET 1 Praha
SAET 2 Brno.
ÈTÚ è.j. 10614/2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

143. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel
Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 sdìluje, e spoleènosti ETEL, s.r.o. byly pøidìleny do
21. 9. 2002 øady úèastnických èísel pro uzlové telefonní obvody (UTO), tj. mnoiny èísel v uzavøených intervalech øad
s inkrementem 1
<
<
<
<
<

910 0000
310 0000
910 0000
610 0000
710 0000

a
a
a
a
a

911 9999
311 9999
911 9999
611 9999
711 9999

>
>
>
>
>

pro UTO Karlovy Vary
pro UTO Pardubice
pro UTO Liberec
pro UTO Zlín
pro UTO Olomouc

(TC =
(TC =
(TC =
(TC =
(TC =

17)
40)
48)
67)
68)

tj.
tj.
tj.
tj.
tj.

20 000
20 000
20 000
20 000
20 000

èísel
èísel
èísel
èísel
èísel.

ÈTÚ è.j. 12027/2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

144. Oznámení o pøidìlení dalích SPC (Signalling Point Code) pro národní pøechodovou sí signalizaèní sítì signalizaèního systému è. 7
Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb sdìluje, e
spoleènosti GlobalTel a.s. byly pøidìleny následující SPC do 31. 12. 2005:
23 - 1
23 - 16
23 - 32
23 - 48
23 - 64
23 - 112
23 - 144

GW Praha
GW Hradec Králové
GW Ústí n/Labem
GW Plzeò
GW Èeské Budìjovice
GW Ostrav
GW Brno.
ÈTÚ è.j. 12449/2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

145. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel
Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 sdìluje, e spoleènosti Kiwwi, s.r.o. byly pøidìleny do
21. 9. 2002 øady úèastnických èísel pro uzlové telefonní obvody (UTO), tj. mnoiny èísel v uzavøených intervalech øad
s inkrementem 1
<
<
<
<
<
<
<

2610 0000
3000 0000
841 0000
950 0000
740 0000
840 0000
800 0000

a
a
a
a
a
a
a

2619 9999
3009 9999
841 9999
950 9999
740 9999
840 9999
800 9999

>
>
>
>
>
>
>

pro UTO Praha
pro UTO Brno
pro UTO Plzeò
pro UTO Èeské Budìjovice
pro UTO Ústí nad Labem
pro UTO Hradec Králové
pro UTO Ostrava

(TC = 2)
(TC = 5)
(TC = 19)
(TC = 38)
(TC = 47)
(TC = 49)
(TC = 69)
celkem:

tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.

100 000
100 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
250 000

èísel
èísel
èísel
èísel
èísel
èísel
èísel
èísel.

ÈTÚ è.j. 17063/2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb
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146. Oznámení o pøidìlení dalích SPC (Signalling Point Code) pro národní pøechodovou sí signalizaèní sítì signalizaèního systému è. 7
Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb sdìluje, e
spoleènosti Kiwwi, s.r.o. byly pøidìleny následující SPC do 31. 12. 2006:
25 - 1
KIWWI Praha
25 - 16
KIWWI Hradec Králové
25 - 32
KIWWI Ústí nad Labem
25 - 48
KIWWI Plzeò
25 - 64
KIWWI Èeské Budìjovice
25 - 112
KIWWI Ostrava
25 - 144
KIWWI Brno.
ÈTÚ è.j. 17064/2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

147. Oznámení o pøidìlení dalích SPC (Signalling Point Code) pro národní pøechodovou sí signalizaèní sítì signalizaèního systému è. 7
Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb sdìluje, e
spoleènosti PRAGONET, a.s. byly pøidìleny následující SPC do 31. 12. 2006:
22 - 1
PRAGONET Praha
22 - 144
PRAGONET Brno.
ÈTÚ è.j. 14584/2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

148. Oznámení o neplatnosti sluebního prùkazu zamìstnance è. 183 a povìøení k výkonu státní
inspekce telekomunikací è. 183
Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, e sluební prùkaz è. 183 a povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací è. 183,
znìjící na jméno Milan Rozprým, jsou neplatná.
Pouívání sluebního prùkazu è. 183 a povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací è. 183 sdìlte Èeskému telekomunikaènímu úøadu,se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
MDS-ÈTÚ 59/2001
odbor krizového øízení

149. Oznámení o neplatnosti povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací è. 249
Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, e povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací è. 249, znìjící na jméno Petr
Doubravský, je neplatné.
Pouívání povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací è. 249 sdìlte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, se sídlem
Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
ÈTÚ 60/2001
odbor krizového øízení

150. Oznámení o vydání Bezpeènostní politiky resortu dopravy spojù pøi ochranì utajovaných
skuteèností
Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, e Ministerstvo dopravy a spojù Èeské republiky vydalo Bezpeènostní politiku resortu dopravy a spojù pøi ochranì utajovaných skuteèností.
Bezpeènostní politika resortu dopravy a spojù
pøi ochranì utajovaných skuteèností
Bezpeènostní politika resortu dopravy a spojù je soubor opatøení, který vychází ze zákona è. 148/1998 Sb., o ochranì
utajovaných skuteèností a o zmìnì nìkterých zákonù ve znìní pozdìjích zmìn a z dalích legislativních norem vydaných
Národním bezpeènostním úøadem. Bezpeènostní politika je otevøený dokument, který je upøesòován a doplòován podle zmìn,
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které navazují na podmínky stanovené Národním bezpeènostním úøadem. Jejím posláním je definovat základní smìry v této
oblasti v celém resortu dopravy a spojù.
Cílem bezpeènostní politiky je vytvoøit vhodné podmínky pro ochranu utajovaných skuteèností, v maximální míøe zamezit
jejich úniku v jakékoliv formì, zabránit nepovolaným osobám. v pøístupu k tìmto informacím a minimalizovat jakákoliv
rizika. Souèasnì vytvoøit takový systém ochrany, který bude plnì kompatibilní s bezpeènostními standardy Evropské unie a
Severoatlantické aliance a bude odpovídat i potøebám vnitøní bezpeènosti republiky jak z hlediska mezinárodní spolupráce, tak
i z hlediska zapojování resortu dopravy a spojù do jiných evropských struktur.
Aby bylo tìchto cílù dosaeno, je tøeba pravidelnì provádìt vyhodnocení bezpeènostních rizik, která jsou rozdílná nejen
podle úrovnì jejich vzniku, ale i podle úrovnì jejich vyuívání.
Bezpeènostní rizika
Bezpeènostní rizika v základním rozdìlení se klasifikují ve smyslu zákona è. 148/1998 Sb. ve znìní pozdìjích zmìn
v rozdìlení na rizika personální, administrativní, objektová a technická a rizika vyplývající ze zabezpeèení informaèních systémù. Od tìchto rizik se odvíjejí dílèí politiky - personální, administrativní, objektová a technická a politika vyplývající ze zabezpeèení informaèních systémù.
Personální rizika pøedstavují nejvlivnìjí faktor, který závisí pøedevím na psychice osoby, na jejích ivotních postojích a
na celkovém pøístupu osoby k této problematice. S tím bezprostøednì souvisí nejen její zdravotní stav, ale i ivotní úroveò celé
nejblií rodiny, politické a náboenské pøesvìdèení. Pøi výbìru osob je tøeba vyhodnocovat jejich pøedpoklady ze vech
pohledù a vhodným zpùsobem vyluèovat negativní vlivy. Míra rizika roste se stupnìm utajení. Toto vyhodnocení by mìlo být
provedeno alespoò v hrubých rysech ji pøi prvním pohovoru. Odstranìní a sniování personálních rizik pøedpokládá i zajitìní informovanosti o problematice utajovaných skuteèností vybraných osob, jejich prokolování a celková práce s nimi. K tomu
napomáhá v organizaci i dobøe organizovaná a realizovaná obecná personální politika. Chování i jednání jednotlivce musí být
takové, které zabezpeèí, e nedojde k neoprávnìnému nakládání s utajovanými skuteènostmi a jejich ochrana bude dodrována v souladu se zákonem a provádìcími pøedpisy.
Administrativní riziko je druhý významný faktor, který ve své podstatì velmi silnì mùe ovlivnit zneuití utajovaných
informací. V tomto pøípadì je nutné dùslednì vyadovat dodrování vekerých opatøení, která vyplývají z pøísluné vyhláky
a dalích pøedpisù pro manipulaci. Omezení administrativního rizika spoèívá pøedevím v øádné evidenci vech utajovaných
materiálù, vylouèení pøístupu k tìmto materiálùm nepovolaným osobám, neustálé sledování pohybu materiálù v organizaci,
jejich øádné pøedávání jak uvnitø organizace, tak i mimo organizaci a po zpracování i jejich uloení a øádná skartace. Administrativní riziko lze podstatnì omezit vhodnými organizaèními opatøeními (napø. zabezpeèení zpracování a manipulace v jednom
místì, ve zvlá k tomuto úèelu vyhrazené místnosti). Dùslednost v omezení administrativních rizik spoèívá i v jejich oznaèování odpovídajícím stupnìm utajení v souladu s poadavky zákona.
V souvislosti s personálními a administrativními riziky se vyskytují i rizika objektová a technická.
Objektová rizika se zvyují pøedevím nevhodnými objekty nebo jejich nevhodným výbìrem, ve kterých jsou utajované
skuteènosti uloeny nebo ve kterých jsou zpracovávány. Pøi výbìru nového objektu musí být pøedem urèeno pro jaký stupeò
utajení bude objekt vyuit. Toto riziko se zvyuje i nevhodným støeením, proto je nutné øeit i reimová opatøení vstupu do
vyhrazeného objektu a strání slubu dále zkvalitòovat. Dalí faktor, který ovlivòuje objektové riziko, je umístìní objektu do
prostor, kde je nebezpeèí pokození èi znehodnocení utajovaných skuteèností. Z tohoto pohledu musí být vytvoøeny základní
pøedpoklady pro vznik a úèinné zvládnutí systému komplexní ochrany utajovaných skuteèností. Pøi sniování a vyluèování
objektových rizik musí být voleny takové zpùsoby ochrany, aby nepovolané osobì úèinnì zabránily i nahodilému styku
s utajovanou skuteèností. Objekt musí být chránìn i pøed neúmyslným naruením. K omezení tìchto rizik musí být pøistupováno podle specifiènosti konkrétního objektu.
Technická rizika se spolupodílejí na zachování bezpeènosti zpracování, uchování a uloení utajovaných skuteèností pøedevím nevhodnými bezpeènostními systémy, které plnì nezabezpeèují nepovolaným osobám monost seznámení se s tìmito
informacemi. Omezení tìchto rizik pøedpokládá zabezpeèit prostøedí tak, aby pouité technické prostøedky zamezily nebo
alespoò výraznì sníily pøístup k utajovaným skuteènostem. Nasazení vhodných technických prostøedkù musí být øeeno v úzké
návaznosti na objektovou bezpeènost, s pøihlédnutím ke chránìnému zájmu. Základním poadavkem na vyuívané technické
prostøedky je jejich certifikace, která musí odpovídat pøísluné kategorii. Certifikaci provádí a zabezpeèuje Národní bezpeènostní úøad.
Objektová a technická bezpeènost musí být pøimìøená chránìným zájmùm.
Riziko pro zneuití utajovaných skuteèností, pøedevím nemateriální povahy, pøedstavují informaèní systémy.
Riziko bezpeènosti informaèních systémù je zvýeno pøedevím prudkým rozvojem informaèních technologií v posledních létech. Ohroení pøedstavuje pøedevím neoprávnìný pøístup do systému, neoprávnìná nebo neodborná manipulace,
ztráta funkènosti informaèního systému, ztráta zabezpeèenosti informaèního systému, fyzické napadení, pøírodní vlivy ale i
dalí hlediska, která vyplývají z druhu nebo úèelu konkrétního informaèního systému. K omezení tìchto rizik je tøeba provádìt
prùbìnì analýzu ve vech oblastech s cílem jejich eliminace. Jedním ze základních opatøení témìø bez nároku na finanèní
prostøedky je vypracování bezpeènostních provozních smìrnic a zejména jejich dodrování pøi provozu systému. Silným
podpùrným systémem, zvlátì pøi pøenosu utajovaných dat, je i kryptografická bezpeènost, která svými technickými prostøedky omezuje dalí rizika a jetì lépe zabezpeèuje ochranu utajovaných skuteèností. Kryptografická ochrana je vak znaènì
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nároèná jak na lidského èinitele, tak i na vlastní technické prostøedky a zabezpeèení prostøedí a mìla by být nasazována tam,
kde je pøedpoklad velkého mnoství utajovaných skuteèností dùleitého charakteru, jejich vyzrazení by zpùsobilo znaèné
finanèní kody.
Samostatnou kapitolu v pojetí bezpeènostní politiky resortu tvoøí prùmyslová bezpeènost, která nesmí být opomíjena.
Prùmyslová bezpeènost vytváøí základní a prvotní podmínky pro práci s utajovanými skuteènostmi v organizaci (resp. u fyzické èi právnické osoby, které podnikají podle zvlátního zákona). Spoèívá pøedevím v bezpeènostní spolehlivosti organizace,
která znamená, e organizace je schopna pracovat s utajovanými skuteènostmi a e je schopna tyto informace uchovávat. Tomu
odpovídá i stupeò bezpeènostní provìrky. Zdánlivé opomenutí vyhodnocení nìkterého rizika mùe zpùsobit velké kody jak
vlastní organizaci, tak pøedevím zájmùm resortu a tím i zájmùm Èeské republiky. Z hlediska resortu to znamená vytváøet
takové podmínky, které budou stabilizovat pomìry jak v organizacích, u nich je zøizovatelem Ministerstvo dopravy a spojù,tak i u ostatních právnických a fyzických osob, u nich není zøizovatelem. Z hlediska organizace se jedná o dokument, který
obsahuje organizaèní, øídící a kontrolní opatøení k zabezpeèení ochrany utajovaných skuteèností.
Opatøení k omezení bezpeènostních rizik
V návaznosti na vyhodnocení bezpeènostních rizik s cílem jejich maximálních omezení, se vypracuje bezpeènostní projekt, který konkretizuje pøijatá opatøení v jednotlivých druzích bezpeèností a který musí odpovídat pøíslunému stupni utajení
skuteèností nacházejících se u organizace. Musí být øeen tak, aby zahrnoval i pøedpokládané krizové situace a vyplývaly z nìj
základní pøedpoklady pro úèinné zvládnutí systému komplexní ochrany utajovaných skuteèností. Obsah bezpeènostního projektu se prùbìnì aktualizuje a pøizpùsobuje podmínkám souèasného stavu organizace. Zpracování bezpeènostního projektu
se provádí na základì vypracování bezpeènostní expertízy. Smyslem této expertízy je shromádìní potøebných odborných
podkladù pro definování celkové bezpeènostní politiky organizace jako východiska pro uplatòování zmìn.
Pøi ochranì utajovaných skuteèností má nezastupitelný význam prevence. Význam prevence nelze zvelièovat a spoléhat, e
vyøeí vechny problémy, ale kvalitní prevence výraznì sníí pravdìpodobnost, e dojde k nìjakému bezpeènostnímu incidentu.
Pro ochranu utajovaných skuteèností se pøedevím vyuívají opatøení administrativnì-organizaèní (vèetnì fyzické ochrany
objektu), technická a speciální reimová (související s ochranou utajovaných skuteèností vyích stupòù jako softwarová,
kryptografická, popøípadì jiné nasazení speciální techniky k ochranì informací). Pøedmìtem opatøení je pøedevím úprava
chování zamìstnancù urèených k seznamování se s utajovanými skuteènostmi, chovaní a jednání ostatních zamìstnancù a
chování a jednání cizích osob, které pøicházejí do objektu se zvlátním reimem.
Administrativnì-organizaèní opatøení se smìrují do oblasti personální bezpeènosti a nakládání s utajovanými skuteènostmi a oblasti obìhu utajovaných písemností, tj. konkretizování zpùsobu evidence, jejich pøenáení, pøepravování, zapùjèování, kopírování, ukládání a archivování a dalí nakládání s nimi. Pro potøebu organizace se zpracovávají vnitøní pokyny, které
tuto problematiku øeí formou aplikace pøísluné vyhláky.
Administrativnì-organizaèní opatøení v oblasti personální bezpeènosti pøedstavují pøedevím zpracování pøehledu funkcí
v organizaci, u kterých je moné pøicházet do styku s utajovanými skuteènostmi a následnì odpovídající stupeò bezpeènostních provìrek tìchto osob.
Souèástí administrativnì-organizaèních opatøení je i dokumentace související s technickou a objektovou bezpeèností. Tato
dokumentace øeí pohyb osob a vozidel v zájmovém objektu a dalí reimová opatøení, která souvisí s ochranou objektu, ve
kterém se utajované skuteènosti nacházejí. Jedná se pøedevím o provozní øád, krizový plán ochrany objektu a technickou
dokumentaci objektové bezpeènosti (èást, která stanovuje pravidla pro uívání technických prostøedkù).
Dalí èást administrativnì-organizaèních opatøení jsou pokyny a dokumentace pøi vyuívání informaèního systému. Pro tento
úèel se zpracovává bezpeènostní smìrnice informaèního systému a bezpeènostní smìrnice pro uivatele informaèního systému.
Jsou povinné v tìch organizacích, které pøi své práci s utajovanými skuteènostmi vyuívají bezpeèný informaèní systém.
Administrativnì-organizaèní opatøení pro výkon fyzické ostrahy se mimo jiné zamìøují na výkon a postupy ostrahy, které
pøi ochranì objektu, ve kterém se utajované skuteènosti nacházejí, mohou nastat.
V pokynech a dalí dokumentaci se uvádí jen to, co je nezbytné s ohledem na konkrétní podmínky organizace se souèasným pøihlédnutím k její velikosti a jejímu organizaènímu uspoøádání. Souèasnì vak tato opatøení musejí být smìrovány i do
oblasti základních právních norem organizace - pøedevím organizaèního øádu (vèetnì organizaèní struktury), pracovního øádu
a skartaèního øádu - které ochranu utajovaných skuteèností v organizaci upravují.
Technická opatøení souvisí pøedevím s praktickým vyuitím technických prostøedkù urèených pøímo k ochranì utajovaných skuteèností nebo objektu, v nìm se utajované skuteènosti nacházejí. Technické prostøedky se dìlí na mechanické zábranné prostøedky a elektrické a elektronické systémy. Technické prostøedky musí být certifikovány pro kategorii podle stupnì
utajení utajovaných skuteèností, které se v zabezpeèené oblasti, resp. objektu, vyskytují.
Bezpeènostní politika pøi ochranì utajovaných skuteèností naznaèuje základní smìry ochrany utajovaných skuteèností
v resortu, pøi jejím konkretizování je tøeba vycházet ze skuteèných, reálných podmínek v organizaci, je souèástí celkové
bezpeènostní politiky. Jedná se o velmi irokou problematiku, která vyaduje dobré znalosti jak ekonomických pomìrù
v organizaci, tak i technickéznalosti a znalosti práce s lidskými zdroji. K docílení dobré funkènosti, musí být øeena ve vech
souvislostech. Realizace bezpeènostní politiky vyaduje provádìt rùzné instruktáe a pøipravovat zamìstnance k práci s utajovanými skuteènostmi tak, aby nedocházelo k jejich odmítání, ale jejich znalosti prospívaly celé organizaci ke zkvalitòování
práce ve vech oblastech. Jeden ze stìejních a moná rozhodujících úkolù je posuzování stupnì utajení citlivých materiálù,
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aby nedocházelo k jejich nadhodnocování, ale i podhodnocování. S pøihlédnutím k tìmto skuteènostem je moné vyuít základní smìry i pøi ochranì jiných citlivých informací, které u fyzické èi právnické osoby vznikají a které souvisejí se zachováním obchodního tajemství organizace, popøípadì i dalích informací, které organizace nechce zveøejnit a ji tøeba z konkurenèních èi jiných dùvodù.
Bezpeènostní politika resortu dopravy a spojù pøi ochranì utajovaných skuteèností je základní výchozí dokument pro
organizace, které pùsobí v odvìtví dopravy a odvìtví spojù a v jejich objektech se vyskytují utajované skuteènosti vyplývající
ze zákona è. 148/1998 Sb., o ochranì utajovaných skuteèností ve znìní pozdìjích zmìn, jako podklad pro zpracování vlastní
bezpeènostní politiky.

(Schváleno ministrem dopravy a spojù dne 31.5.2001,
è.j. 96/01-010 (125) ze dne 1.6.2001)

ÈTÚ 63/2001-604
odbor krizového øízení

151. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel
Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb sdìluje, e
spoleènosti Aliatel a.s. byly podle rozhodnutí ÈTÚ è.j. 13136/2001 - 610 pøidìleny od 1. 6. 2001 do 21. 9. 2002 øady
úèastnických èísel pro uzlové telefonní obvody (UTO), resp. vymezené místní sítì (VMS), tj. mnoiny èísel v uzavøených
intervalech øad s inkrementem 1
< 93 0000
a
93 9999 >
pro UTO Ostrov
(TC = 164)
tj. 10 000 èísel
< 93 0000
a
93 9999 >
pro UTO Mariánské Láznì
(TC = 165)
tj. 10 000 èísel
< 33 0000
a
33 9999 >
pro UTO Rokycany
(TC = 181)
tj. 10 000 èísel
< 33 0000
a
33 9999 >
pro UTO Tachov
(TC = 184)
tj. 10 000 èísel
< 33 0000
a
33 9999 >
pro UTO Horovský Týn *)
(TC = 188)
tj. 10 000 èísel
< 30 0000
a
30 9999 >
pro UTO Domalice
(TC = 189)
tj. 10 000 èísel
< 60 0000
a
60 9999 >
pro UTO Brandýs nad Labem
(TC = 202)
tj. 10 000 èísel
< 30 0000
a
30 9999 >
pro UTO Èeský Brod
(TC = 203)
tj. 10 000 èísel
< 33 0000
a
33 9999 >
pro UTO Øíèany
(TC = 204)
tj. 10 000 èísel
< 90 0000
a
90 9999 >
pro UTO Kralupy nad Vltavou
(TC = 205)
tj. 10 000 èísel
< 90 0000
a
90 9999 >
pro UTO Sedlèany *)
(TC = 304)
tj. 10 000 èísel
< 30 0000
a
30 9999 >
pro UTO Hoøovice
(TC = 316)
tj. 10 000 èísel
< 90 0000
a
90 9999 >
pro UTO Èeský Krumlov
(TC = 337)
tj. 10 000 èísel
< 90 0000
a
90 9999 >
pro UTO Prachatice
(TC = 338)
tj. 10 000 èísel
< 90 0000
a
90 9999 >
pro UTO Pelhøimov
(TC = 366)
tj. 10 000 èísel
< 93 0000
a
93 9999 >
pro UTO Humpolec
(TC = 367)
tj. 10 000 èísel
< 90 0000
a
90 9999 >
pro UTO Louny
(TC = 395)
tj. 10 000 èísel
< 93 0000
a
93 9999 >
pro UTO atec
(TC = 397)
tj. 10 000 èísel
< 41 0000
a
41 9999 >
pro UTO Kadaò
(TC = 398)
tj. 10 000 èísel
< 91 0000
a
91 9999 >
pro UTO Podboøany
(TC = 399)
tj. 10 000 èísel
< 90 0000
a
90 9999 >
pro UTO Roudnice nad Labem
(TC = 411)
tj. 10 000 èísel
< 47 0000
a
49 9999 >
pro UTO Rumburk
(TC = 413)
tj. 30 000 èísel
< 91 0000
a
91 9999 >
pro UTO Litomìøice *)
(TC = 416)
tj. 10 000 èísel
< 92 0000
a
92 9999 >
pro UTO Lovosice *)
(TC = 419)
tj. 10 000 èísel
< 36 0000
a
36 9999 >
pro UTO Nový Bor *)
(TC = 424)
tj. 10 000 èísel
< 90 0000
a
90 9999 >
pro UTO Frýdlant *)
(TC = 427)
tj. 10 000 èísel
< 90 0000
a
90 9999 >
pro UTO Semily
(TC = 431)
tj. 10 000 èísel
< 30 0000
a
30 9999 >
pro UTO Nová Paka
(TC = 434)
tj. 10 000 èísel
< 91 0000
a
91 9999 >
pro UTO Turnov
(TC = 436)
tj. 10 000 èísel
< 80 0000
a
80 9999 >
pro UTO Dobruka
(TC = 443)
tj. 10 000 èísel
< 81 0000
a
81 9999 >
pro UTO Rychnov nad Knìnou
(TC = 445)
tj. 10 000 èísel
< 80 0000
a
80 9999 >
pro UTO amberk
(TC = 446)
tj. 10 000 èísel
< 80 0000
a
80 9999 >
pro UTO Nový Bydov
(TC = 448)
tj. 10 000 èísel
< 50 0000
a
50 9999 >
pro UTO Chotìboø
(TC = 453)
tj. 10 000 èísel
< 30 0000
a
30 9999 >
pro UTO Pøelouè
(TC = 457)
tj. 10 000 èísel
< 81 0000
a
81 9999 >
pro UTO Ústí nad Orlicí
(TC = 465)
tj. 10 000 èísel
< 23 0000
a
23 9999 >
pro UTO Boskovice
(TC = 501)
tj. 10 000 èísel
< 63 0000
a
63 9999 >
pro UTO Hustopeèe
(TC = 626)
tj. 10 000 èísel
< 83 0000
a
83 9999 >
pro UTO Kyjov
(TC = 629)
tj. 10 000 èísel
< 34 0000
a
34 9999 >
pro UTO Uherský Brod
(TC = 633)
tj. 10 000 èísel
< 48 0000
a
48 9999 >
pro UTO Hranice
(TC = 642)
tj. 10 000 èísel

Strana 16
<
<
<
<

90 0000
30 0000
83 0000
31 0000

Telekomunikaèní vìstník
a
a
a
a

90 9999
30 9999
83 9999
31 9999

>
>
>
>

pro UTO Jeseník *)
pro UTO Bruntál
pro UTO Zábøeh *)
pro UTO Krnov

*) Území VMS

Èástka 7
(TC = 645)
(TC = 646)
(TC = 648)
(TC = 652)
celkem:

tj.
tj.
tj.
tj.

10 000
10 000
10 000
10 000
470 000

èísel
èísel
èísel
èísel
èísel.

ÈTÚ è.j. 13136/2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

152. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel
Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb sdìluje, e
vydal rozhodnutí o pøidìlení èísel veøejné pevné telefonní sítì spoleènosti Contactel, s.r.o.:
- è.j. 11885/2001 - 610, kterým se pøidìlil kód pøídavné sluby SAC = 967, tj. èíslo pro pøístup k celostátní záznamníkové slubì a slubì pøedávání hlasových zpráv a
- è.j. 15066/2001 - 610, kterým se pøidìlily pøísluné mnoiny úèastnických èísel pro vyjmenované uzlové telefonní
obvody (dále jen UTO) k poskytování celostátní záznamníkové sluby a sluby pøedávání hlasových zpráv
s pøístupovým kódem sluby SAC 968", tj.
Z= < 557 00000 a 557 99999 > v UTO Praha
(TC= 2)
tj.
100 000 èísel
Celkem:
100 000 èísel,
která byla pøidìlena na dobu do 21. 9. 2002.
ÈTÚ è.j. 23641/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

153. Informace o nabídce volných míst ve státní správì
Èeský telekomunikaèní úøad pøijme zamìstnance do odboru státní inspekce telekomunikací
 Odborný referent
poadavky: V pøípadnì ÚS elektrotechnické - slaboproud obor radiotechnika, výhodou praxe v radiokomunikacích
(vf mìøení) a znalost anglického jazyka, komunikativní schopnosti a schopnost práce v kolektivu, profesionální pøístup, zájem o vlastní odborný rùst, práce na PC (MS Word, MS Excel), bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
Nabízíme zajímavou a perspektivní práci v terénu pøi provádìní inspekèní èinnosti rádiových zaøízení a etøení ruení
rádiového pøíjmu, nástup moný ihned.
 Odborný referent
poadavky: V elektrotechnická - slaboproud, praxe v radiokomunikacích - mìøení parametrù kmitoètového pøídìlu
vítána, znalost anglického jazyka, práce s PC ovládanými mìøícími pøijímaèi, komunikativní schopnosti a schopnost
práce v kolektivu, profesionální pøístup, zájem o vlastní odborný rùst, bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
Nabízíme zajímavou a perspektivní práci pøi zavádìní automatizovaného systému monitorování kmitoètového spektra
a pøi aplikaci mìøících metod, nástup moný ihned.
Písemné nabídky se struèným profesním ivotopisem zasílejte na adresu: Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025 - odbor personální a mezd nebo na e-mail: sadeckah@ctu.cz.
Blií informace na tel. èísle 24004 608 Ing. Kùrka, 24004 748 Ing. Javùrek.

154. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slueb podle generální licence
- pokraèování
Plné znìní seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.
ÈTÚ è.j. 23652/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

155. Vyhláení výbìrového øízení na udìlení telekomunikaèních licencí ke zøizování a provozování
veøejných mobilních telekomunikaèních sítí v systému UMTS
Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy vyhlauje podle § 19 odst. 3 a 4 zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù (dále jen zákon o telekomunikacích), výbìrové øízení na
udìlení telekomunikaèních licencí ke zøizování a provozování veøejných mobilních telekomunikaèních sítí v systému UMTS
(dále jen licence UMTS a sítì UMTS) v Èeské republice.
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Vyhláení výbìrového øízení navazuje na zámìr vyhlásit výbìrové øízení na udìlení telekomunikaèních licencí ke zøizování
a provozování sítí UMTS oznámený v èástce 5/2001 Telekomunikaèního vìstníku vydané dne 24. kvìtna 2001.
V souladu s § 19 odst. 4 zákona o telekomunikacích Úøad pro výbìrové øízení stanoví následující podmínky, postup
výbìrového øízení a zpùsob hodnocení ádostí:
1. Základní údaje o výbìrovém øízení
a) Dùvodem pro vypsání výbìrového øízení na udìlení licencí UMTS je omezená íøe disponibilního kmitoètového
pásma pro sítì UMTS, která neumoòuje udìlit licenci kadému adateli, který o licenci poádá.
b) Obecná pravidla výbìrového øízení jsou stanovena v zákonì o telekomunikacích s tím, e v souladu s § 19 odst. 4
zákona o telekomunikacích platí pro výbìrové øízení pøimìøenì i ustanovení o obchodní veøejné soutìi podle
zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen obchodní zákoník).
c) Výbìrové øízení bude probíhat v následujících dvou stupních:
- v rámci prvního stupnì výbìrového øízení se budou o licence UMTS moci ucházet stávající tøi provozovatelé sítí
GSM, tj. spoleènosti Eurotel Praha, spol. s r. o., RadioMobil a. s. a Èeský Mobil a. s.,
- pokud nebude o nìkteré z licencí nabízených podle pøedchozí odráky rozhodnuto v prvním stupni, bude tato
licence nabídnuta ve druhém stupni výbìrového øízení, pøièem dritel(é) licence(í) ve druhém stupni výbìrového øízení bude (budou) vybrán(i) formou aukce.
d) Licence UMTS budou vydány po ukonèení výbìrového øízení podle písm. c).
e) Úøad mùe z dùvodù hodných zøetele omezit výbìrové øízení pouze na jeden stupeò. Toto rozhodnutí bude uveøejnìno na úøední desce Úøadu, prostøednictvím tiskové kanceláøe a na webové stránce Úøadu (www.ctu.cz).
f) Výbìrové øízení bude zahájeno dnem uveøejnìní tohoto vyhláení na úøední desce Úøadu, prostøednictvím tiskové
kanceláøe a na webové stránce Úøadu (www.ctu.cz). Toto vyhláení výbìrového øízení bude rovnì zveøejnìno
v èástce 7/2001 Telekomunikaèního vìstníku, která bude vydána dne 30. èervence 2001.
g) Výbìrové øízení se pøedpokládá ukonèit a licence UMTS vydat do 30. záøí 2001.
2. První stupeò výbìrového øízení
a) První stupeò výbìrového øízení bude vymezen v zadávací dokumentaci prvního stupnì výbìrového øízení, která
bude k dispozici na Úøadì vem provozovatelùm sítí GSM uvedeným v bodu 1 písm. c) od 16. èervence 2001.
b) Základními podmínkami udìlení licencí UMTS v prvním stupni výbìrového øízení jsou zejména:
- pøedloení ádosti o telekomunikaèní licenci ke zøízení a provozování veøejné telekomunikaèní sítì podle § 18
zákona o telekomunikacích,
- splnìní poadavkù na adatele o telekomunikaèní licenci podle § 14 a 17 zákona o telekomunikacích,
- závazek uhradit jednorázový poplatek za právo vyuívat kmitoètové spektrum pro sí UMTS ve výi stanovené
v zadávací dokumentaci prvního stupnì výbìrového øízení uvedené v písm. a),
- kladné posouzení a hodnocení pøedloených ádostí øídícím výborem v souladu s § 22 zákona o telekomunikacích,
- uzavøení smlouvy s Úøadem podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku. Smlouva bude obsahovat závazky obou
stran vèetnì povinnosti uhradit stanovený poplatek, termín a zpùsob úhrady tohoto poplatku, dalí podmínky
provozování sítí UMTS a poskytování jejich prostøednictvím telekomunikaèních slueb, jako i dalí nezbytné
údaje.
c) Uzavøením smlouvy podle písm. b) pátá odráka vzniká pøíslunému provozovateli GSM právo na vydání licence
UMTS.
d) Provozovatelé GSM, kteøí neuzavøeli smlouvu podle písm. b) pátá odráka, mají právo se úèastnit druhého stupnì
výbìrového øízení, a to za stejných podmínek s ostatními úèastníky aukce.
3. Druhý stupeò výbìrového øízení
a) Druhý stupeò výbìrového øízení - aukce - podle bodu 1 písm. c) druhá odráka bude zahájen po ukonèení a vyhodnocení prvního stupnì výbìrového øízení. Aukce bude zahájena výzvou k úèasti v aukci, která bude uveøejnìna na
úøední desce Úøadu, v denním tisku (domácím i zahranièním) a na webové stránce Úøadu (www.ctu.cz).
b) V návaznosti na výzvu k úèasti v aukci Úøad pøipraví zadávací dokumentaci druhého stupnì výbìrového øízení,
která bude k dispozici na Úøadì proti zaplacení úèastnického poplatku ve výi 100 000 Kè.
c) Aukce se budou moci úèastnit vechny právnické osoby, které splòují poadavky na adatele o telekomunikaèní
licenci podle § 14 a 17 zákona o telekomunikacích, pøedloí ádost o telekomunikaèní licenci ke zøízení a provozování veøejné telekomunikaèní sítì podle § 18 zákona o telekomunikacích, splní podmínky stanovené v zadávací
dokumentaci druhého stupnì výbìrového øízení a zaplatí stanovený úèastnický poplatek ve výi 100 000 Kè.
d) Aukce se nebudou moci zúèastnit ti z provozovatelù sítí GSM, kteøí uzavøeli smlouvu s Úøadem podle bodu 2 písm. c)
a subjekty, jejich úèast bude vylouèena ve výzvì k úèasti v aukci podle písm. a).
e) Základními podmínkami udìlení licencí UMTS ve druhém stupni výbìrového øízení jsou zejména:
- pøedloení ádosti o telekomunikaèní licenci ke zøízení a provozování veøejné telekomunikaèní sítì podle § 18
zákona o telekomunikacích,
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- splnìní poadavkù na adatele o telekomunikaèní licenci podle § 14 a 17 zákona o telekomunikacích,
- závazek uhradit jednorázový poplatek za právo vyuívat kmitoètové spektrum pro sí UMTS ve výi stanovené
výsledkem aukce,
- kladné posouzení a hodnocení pøedloených ádostí øídícím výborem v souladu s § 22 zákona o telekomunikacích,
- uzavøení smlouvy s Úøadem podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku. Smlouva bude obsahovat závazky obou
stran vèetnì povinnosti uhradit stanovený poplatek, termín a zpùsob úhrady tohoto poplatku, dalí podmínky
provozování sítí UMTS a poskytování jejich prostøednictvím telekomunikaèních slueb, jako i dalí nezbytné
údaje.
f) Uzavøením smlouvy podle písm. e) pátá odráka vzniká vítìzi (vítìzùm) aukce právo na vydání licence UMTS.
4. Vydání licencí UMTS
a) Vechny licence UMTS, o nich bylo rozhodnuto v obou stupních výbìrového øízení, budou vydány po ukonèení
výbìrového øízení. Informaci o udìlených licencích Úøad uveøejní do 30. záøí 2001 zpùsoby uvedenými v bodu 1
písm. f) první vìta.
b) Licence UMTS budou obsahovat údaje stanovené v § 25 odst. 1 zákona o telekomunikacích. Z údajù charakteristických pro sí UMTS bude v licenci UMTS zejména zakotveno:
- urèená èást kmitoètového pásma pro sí UMTS,
- právo na pøidìlení národního smìrového èísla typu DN v souladu s èíslovacím plánem,
- termín zahájení provozování sítì,
- platnost licence na dobu dvaceti let.
c) Dritelùm licencí UMTS budou souèasnì na základì samostatné ádosti vydány licence k poskytování veøejné
telefonní sluby prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì podle § 14 odst. 1 písm. c) zákona o telekomunikacích, pokud ji nejsou driteli tohoto typu licence. Tím není dotèena povinnost dritelù licencí UMTS písemnì se pøihlásit k registraci dalích telekomunikaèních èinností u Úøadu podle § 50 zákona o telekomunikacích.
5. Obecná ustanovení o výbìrovém øízení
a) Za prùbìh výbìrového øízení odpovídá Úøad.
b) Pro posouzení a hodnocení ádostí o udìlení telekomunikaèních licencí bude ustaven øídící výbor.
c) Pøípravu podkladù pro výbìrové øízení, jako i pøípravu a organizaci vlastního výbìrového øízení, bude zajiovat
vybraná poradenská spoleènost.
d) Úøad mùe v prùbìhu výbìrového øízení podmínky výbìrového øízení zmìnit a v pøípadì, e ádný z úèastníkù
výbìrového øízení nesplnil stanovené podmínky, výbìrové øízení nebo jeho èást úplnì zruit. Pøípadné zmìny èi
zruení výbìrového øízení bude uveøejnìno na úøední desce Úøadu, prostøednictvím tiskové kanceláøe a na webové
stránce Úøadu (www.ctu.cz). V pøípadì ji probíhajícího výbìrového øízení budou zmìny èi zruení výbìrového
øízení sdìleny i vem jeho úèastníkùm.
e) Úøad nenese finanèní ani jiné závazky èi náklady plynoucí ze zmìny podmínek výbìrového øízení nebo ze zruení
èásti, pøípadnì celého výbìrového øízení. Úøad neposkytuje náhradu nákladù spojených s úèastí na výbìrovém
øízení.
6.
-

Orientaèní harmonogram výbìrového øízení
vyhláení výbìrového øízení: 29. èervna 2001
zahájení prvního stupnì výbìrového øízení: 16. èervence 2001
podání ádostí v rámci prvního stupnì výbìrového øízení: 7. srpna 2001
uveøejnìní výzvy k úèasti v aukci: konec srpna 2001
ukonèení aukce: záøí 2001
vydání licencí UMTS: do 30. záøí 2001
Lhùty výbìrového øízení budou zpøesnìny v rámci zadávacích dokumentací k jednotlivým stupòùm výbìrového øízení.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu
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