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184. 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
185. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slueb podle generální licence - pokraèování
186. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování
187. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní
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188. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti ELSAT, spol. s r.o.
189. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti FirstMark Carrier
Services Èeská Republika, s.r.o.
190. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní
sítì spoleènosti InWay, a.s.
191. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti InWay, a.s.
192. Zmìna è. 1 telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti GiTy/
STAR ONE, a.s.
193. Informace o nabídce volných míst ve státní správì
194. Oznámení o neplatnosti sluebního prùkazu zamìstnance è. 355 a povìøení k výkonu státní inspekci telekomunikací
è. 355

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ
195. Dodatek è. 07/2001 ze dne 4. 9. 2001, kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních slueb
196. Dodatek è. 04/2001 Ceníku mezinárodních telekomunikaèních slueb
197. Veobecné podmínky poskytování veøejné telefonní sluby spoleènosti Aliatel, a.s.
Oznámení
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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. NORMATIVNÍ ÈÁST
178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha dne 4. záøí 2001
È.j. 27274/2001-611

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

cenové rozhodnutí
è. 04/PROP/2001,
kterým se stanoví zpùsob výpoètu cen za propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí 2) pro poskytování telekomunikaèních slueb zprostøedkování pøístupu uivatelù ke slubám sítì Internet prostøednictvím propojovacího bodu a maximální
ceny za propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí 2) pro poskytování telekomunikaèních slueb zprostøedkování
pøístupu uivatelù ke slubám sítì Internet.
Èlánek 1
(1) Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí (dále jen VTS) pro poskytování telekomunikaèních slueb zprostøedkování pøístupu uivatelù ke slubám sítì Internet (dále jen pøístup k Internetu).
(2) Pro úèely tohoto rozhodnutí se rozumí cenou za propojení cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel VTS, ve které
bylo internetové volání zapoèato, provozovateli VTS, který je zároveò poskytovatelem sluby Internet (ISP - internet
service provider), nebo ke které je pøipojen ISP, ke kterému je internetové volání smìrováno.
Èlánek 2
Zpùsob výpoètu cen za propojení
(1) Základem výpoètu ceny za propojení je váená cena jedné minuty místního telefonního hovoru poskytovaného v rámci
univerzální sluby, bez DPH3), váená cena za propojení 1 tranzit v rámci UTO bez DPH4), kde váhou je slabý a silný
provoz.
(2) Cena za propojení pro pøístup k Internetu se stanoví takto:
Cpi= Ci - [(1 - P) * Ci] - Nv
kde
Cpi = cena za propojení pro pøístup k Internetu v Kè za minutu,
Ci = prùmìrná cena za minutu provozu internetového volání dle pøísluného èasového pásma (i), v Kè/min,
P
= pomìr váené ceny za propojení dle 02/PROP/2001 a váené ceny za 1 minutu místního telefonního hovoru bez DPH
podle cenového rozhodnutí 01/2001,
Nv = koeficient nelineárnosti ceny a délky internetového volání (5% z Ci).
i
= èasová pásma u sluby Internet 1, 2, 3,
i = 1 - I. èasové pásmo
7,00 - 17,00 hod v pracovních dnech,
i = 2 - II. èasové pásmo 17,00 - 19,00 hod v pracovních dnech,
i = 3 - III. èasové pásmo 19,00 - 7,00 hod v pracovních dnech,
0,00 - 24,00 hod v sobotu, nedìli a ve svátek.
(3) Pro stanovení cen za propojení pro pøístup k Internetu (dále jen cena za propojení) se vychází z prùmìrných cen za
minutu provozu internetového volání dle pøísluného èasového pásma (i), a to v následující výi: pro I. èasové pásmo
0,82 Kè/min, pro II. èasové pásmo 0,38 Kè/min a pro III. èasové pásmo 0,19 Kè/min.
Èlánek 3
Maximální ceny
S ohledem na zpùsob výpoètu v èlánku 2 se stanoví následující maximální ceny za propojení:
èasové pásmo
cena za propojení Kè/min
bez DPH

I. èasové pásmo
0,34

II. èasové pásmo
0,16

III. èasové pásmo
0,08
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Èlánek 4
Podmínky
(1) Pøi uplatòování cen za propojení platí zásada reciprocity.
(2) Propojení dle tohoto rozhodnutí musí být provozovatelem VTS, ve které bylo internetové volání zapoèato, zajitìno na
základì stejných podmínek, zejména cenových, a ve stejné kvalitì, jaké je poskytováno pro sluby vlastní nebo svých
organizaèních sloek.
(3) Ceny za propojení neobsahují ádné dodateèné náklady, vèetnì pøimìøeného zisku, ani za pronajaté telekomunikaèní
okruhy související s propojením.
Èlánek 5
Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem vyhláení.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu
1)

2)
3)
4)

Zákon è. 135/1994 Sb., kterým se mìní a doplòuje zákon Èeské národní rady è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, a mìní zákon è. 526/
1990 Sb., o cenách.
Zákon è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku).
§ 111 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù.
§ 37 odst. 2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù.
Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 01/2001.
Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 02/PROP/2001.

179. Generální licenci è. GL - 15/R/2001
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 3. záøí 2001
È.j. 13189/2001-613

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

generální licenci
è. GL - 15/R/2001
k provozování vysílacích rádiových zaøízení pro øízení hraèek a dálkové ovládání modelù letadel, aut, lodí apod. (dále jen
modeláøských stanic).
Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen provozovatele) provozovat výe uvedené modeláøské stanice1) bez jakéhokoliv dalího øízení u Úøadu za následujících podmínek:
1. Tato generální licence platí na území Èeské republiky.
2. Modeláøské stanice pracují v kmitoètových kanálech s maximálním vyzáøeným výkonem a pro dané pouití, jak je
uvedeno v pøíloze, která je souèástí této generální licence. Uvedené kmitoèty jsou povaovány za sdílené.
3. Modeláøské stanice nesmí být provozovány s pøídavnými vysokofrekvenèními zesilovaèi a nesmí být pøipojovány na
jiná telekomunikaèní zaøízení.
4. Modeláøské stanice musí být vybaveny pouze anténou pøedepsanou výrobcem. Pouití vnìjích antén, které nejsou
pøedepsány výrobcem, není povoleno.
5. Provoz modeláøských stanic podle této generální licence nemá zajitìnou ochranu proti ruení zpùsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikaèní sluby, provozovanými na základì individuálního povolení, nebo i tée
radiokomunikaèní sluby provozovanými na základì této generální licence. Pøípadné ruení jsou povinni provozovatelé øeit vzájemnou dohodou. Odstranit ruení na své náklady, pøípadnì zastavit provoz, má za povinnost provozovatel, který vysílací rádiové stanice zpùsobující ruení uvedl do provozu pozdìji.
6. Tato generální licence se vztahuje pouze na ty modeláøské stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání
typu rádiového zaøízení podle § 10 zákona a dále na stanice, které splòují ustanovení naøízení vlády è. 426/2000 Sb.,
kterým se stanoví technické poadavky na rádiová a na telekomunikaèní koncová zaøízení.
7. Modeláøské stanice, které nebyly opatøeny schvalovací znaèkou Úøadu, ale bylo na nì vydáno individuální povolení ke
zøízení a provozování vysílací rádiové stanice pøede dnem 1. 8. 1994, mohou být provozovány pouze do 31. 12. 2002.
8. Konstrukce modeláøských stanic nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.
9. Modeláøské stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umonit
povìøeným zamìstnancùm Úøadu pøístup k modeláøským stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost2).
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10. Úøad v pøípadì nedodrení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodrení podmínek této generální licence
nebo pøi ruení rádiového provozu vydá podle § 88 odst. 5 zákona uivatelùm rozhodnutí k odstranìní závad nebo
pøedbìné opatøení k okamitému odstavení zdroje ruení a rozhodne o uloení sankce podle § 97 zákona.
11. Úøad má právo zmìnit nebo zruit tuto generální licenci v souladu s ustanovením § 49 zákona.
12. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.
13. Vydáním této generální licence se ruí generální licence è. GL-15/R/2000 (è.j. 502449/2000-613), zveøejnìná v Telekomunikaèním vìstníku è. 9/2000.
14. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhláení v Telekomunikaèním vìstníku.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu
1)

2)

Tato generální licence vychází z rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference potovních a telekomunikaèních správ (CEPT):
- Rozhodnutí ERC/DEC/(01)10 ze dne 12.3.2001 o harmonizovaných kmitoètech, technických charakteristikách a výjimce z individuálního povolování pro zaøízení
krátkého dosahu uívaná pro ovládání modelù a provozovaná na kmitoètech 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz a 27,195 MHz [CEPT/ERC
Decision of 12th March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model
control operating on the frequencies 26.995, 27.045, 27.095, 27.145 and 27.195 MHz], Paterswolde 2001,
- Rozhodnutí ERC/DEC/(01)11 ze dne 12.3.2001 o harmonizovaných kmitoètech, technických charakteristikách a výjimce z individuálního povolování pro zaøízení
krátkého dosahu uívaná pro ovládání modelù letadel a provozovaná v kmitoètovém pásmu 34,995-35,225 MHz [CEPT/ERC Decision of 12th March 2001 on
harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Flying Model control operating in the
frequency band 34.995-35.225 MHz], Paterswolde 2001,
- Rozhodnutí ERC/DEC/(01)12 ze dne 12.3.2001 o harmonizovaných kmitoètech, technických charakteristikách a výjimce z individuálního povolování pro zaøízení
krátkého dosahu uívaná pro ovládání modelù a provozovaná na kmitoètech 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz a 40,695 MHz [CEPT/ERC Decision of 12th
March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating on
the frequencies 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz], Paterswolde 2001.
Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìjích pøedpisù.

180. Generální licence è. GL - 37/R/2001
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 3. záøí 2001
È.j. 13190/2001-613

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

generální licenci
è. GL - 37/R/2001
k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí pohyblivých uivatelských terminálù druicového systému
Thuraya (dále jen terminálù).
Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen provozovatele) provozovat výe uvedené terminály1) bez jakéhokoliv dalího øízení u Úøadu za následujících podmínek:
1. Tato generální licence platí na území Èeské republiky.
2. Terminály pracují v kmitoètových pásmech:
a) sestupný smìr (space-to-Earth): 1525,0 - 1559,0 MHz a
b) vzestupný smìr (Earth-to-space): 1626,5 - 1660,5 MHz, pøièem v úseku 1660 -1660,5 MHz nesmí zpùsobit
kodlivé ruení stanicím radioastronomické sluby,
a jsou øízeny druicovým systémem umoòujícím pøenos hlasu, faxù a dat (do rychlosti 9,6 kbit/s) a krátkých textových
zpráv.
Uívání kmitoètových úsekù 1544,0 - 1545,0 / 1645,5 - 1646,5 MHz je omezeno na tísòovou a bezpeènostní komunikaci.
3. Tato generální licence se vztahuje pouze na ty terminály, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového zaøízení podle § 10 zákona.
4. Konstrukce terminálù nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.
5. Terminály podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umonit povìøeným zamìstnancùm Úøadu pøístup k terminálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost2).
6. Úøad v pøípadì nedodrení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodrení podmínek této generální licence
nebo pøi ruení rádiového provozu vydá podle § 88 odst. 5 zákona uivatelùm rozhodnutí k odstranìní závad nebo
pøedbìné opatøení k okamitému odstavení zdroje ruení a rozhodne o uloení sankce podle § 97 zákona.
7. Úøad má právo omezit nebo zruit tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona.
8. Cizí státní pøísluníci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky za podmínek daných touto generální
licencí tyto terminály dovézt a pouívat. Touto generální licencí vak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající ze zákona
è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
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9. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.
10. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhláení v Telekomunikaèním vìstníku.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu
1)

2)

Tato generální licence aplikuje rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference potovních a telekomunikaèních správ (CEPT) :
- Rozhodnutí ERC/DEC/(01)24 ze dne 12.3.2001 o volném pohybu a uívání pohyblivých uivatelských terminálù Thuraya v èlenských zemích CEPT, roziøující oblast
aplikací ERC/DEC/(95)01 [CEPT/ERC Decision of 12th March 2001 on free circulation and use of Thuraya mobile user terminals in CEPT member countries
enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01], Paterswolde 2001,
- Rozhodnutí ERC/DEC/(01)25 ze dne 12.3.2001 o výjimce z reimu individuálního povolování pro pohyblivé uivatelské terminály Thuraya [CEPT/ERC Decision of
12th March 2001 on Exemption from Individual Licensing of Thuraya mobile user terminals], Paterswolde 2001.
Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìjích pøedpisù.

181. Generální licence è. GL - 39/R/2001
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 3. záøí 2001
È.j. 25611/2001-613

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

generální licenci
è. GL - 39/R/2001
k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí pohyblivých uivatelských terminálù druicového systému
krátkých textových zpráv SpaceChecker S-SMS (dále jen terminálù).
Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen provozovatele) provozovat výe uvedené terminály1) bez jakéhokoliv dalího øízení u Úøadu za následujících podmínek:
1. Tato generální licence platí na území Èeské republiky.
2. Terminály pracují v kmitoètových pásmech:
a) sestupný smìr (space-to-Earth): 1525,0 - 1559,0 MHz a
b) vzestupný smìr (Earth-to-space): 1626,5 - 1660,5 MHz, pøièem v úseku 1660 -1660,5 MHz nesmí zpùsobit kodlivé ruení stanicím radioastronomické sluby,
a jsou øízeny druicovým systémem umoòujícím nízkorychlostní obousmìrný pøenos dat a krátkých textových zpráv.
Uívání kmitoètových úsekù 1544,0 - 1545,0 / 1645,5 - 1646,5 MHz je omezeno na tísòovou a bezpeènostní komunikaci.
3. Tato generální licence se vztahuje pouze na ty terminály, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového zaøízení podle § 10 zákona.
4. Konstrukce terminálù nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.
5. Terminály podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umonit povìøeným zamìstnancùm Úøadu pøístup k terminálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost2).
6. Úøad v pøípadì nedodrení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodrení podmínek této generální licence
nebo pøi ruení rádiového provozu vydá podle § 88 odst. 5 zákona uivatelùm rozhodnutí k odstranìní závad nebo
pøedbìné opatøení k okamitému odstavení zdroje ruení a rozhodne o uloení sankce podle § 97 zákona.
7. Úøad má právo omezit nebo zruit tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona.
8. Cizí státní pøísluníci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky za podmínek daných touto generální
licencí tyto terminály dovézt a pouívat. Touto generální licencí vak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající ze zákona
è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
9. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.
10. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhláení v Telekomunikaèním vìstníku.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu
1)

2)

Tato generální licence aplikuje rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference potovních a telekomunikaèních správ (CEPT) :
- Rozhodnutí ERC/DEC/(01)22 ze dne 12.3.2001 o výjimce z reimu individuálního povolování pro pohyblivé uivatelské terminály SpaceChecker S-SMS [CEPT/ERC
Decision of 12th March 2001 on Exemption from Individual Licensing of SpaceChecker S-SMS mobile user terminals], Paterswolde 2001,
- Rozhodnutí ERC/DEC/(01)23 ze dne 12.3.2001 o volném pohybu a uívání pohyblivých uivatelských terminálù SpaceChecker S-SMS v èlenských zemích CEPT,
roziøující oblast aplikací ERC/DEC/(95)01 [CEPT/ERC Decision of 12th March 2001 on free circulation and use of SpaceChecker S-SMS mobile user terminals in
CEPT member countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01], Paterswolde 2001.
Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
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182. Zmìna è. 1 generální licence è. GL - 25/S/2000 k poskytování pøídavných a dalích telekomunikaèních slueb zaloených na pøenosu hlasu
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 4. záøí 2001
È.j. 27964/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) jako pøísluný orgán státní správy podle § 95 bod 3. písm. d) zákona è.151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù (dále jen zákon), vydává podle § 49 odst. 1 zákona rozhodnutí o

zmìnì è. 1
generální licence è. GL - 25/S/2000 k poskytování pøídavných a dalích telekomunikaèních slueb zaloených na pøenosu
hlasu (dále jen sluby).
1. Touto zmìnou se generální licence è. GL - 25/S/2000 doplòuje tak, e za písm. g) se pøidává nové písm. h), které zní:
h) sluby se sdílenými náklady
(sluby spoèívají v zajiování síového pøístupu k poskytovaným informacím nebo slubám, kdy se o náklady za
pøístup ke slubì podílí volající s poskytovatelem sluby, napø. pøedplacené sluby)..
Ostatní ustanovení generální licence è. GL - 25/S/2000 zùstávají beze zmìny.
2. Zmìna è. 1 nabývá úèinnosti dnem vyhláení v Telekomunikaèním vìstníku.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST
183. Seznam pøidìlených kódù signalizaèních bodù signalizaèních sítí systému SS7
Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 sdìluje, e k datu 29. 8. 2001 byly pøidìleny následující
kódy signalizaèních sítí:
1) Kódy mezinárodních signalizaèních bodù (ISPC)1) mezinárodní signalizaèní sítì (NI=00)
Aliatel a.s.
2-229-4
Praha CS
2-229-5
Brno CS
BT (Worldwide) Limited, organizaèní sloka
2-229-0
BT Czech Republic
Callino, a.s.
2-231-2
Switch Praha - INT
Contactel s.r.o.
2-229-6
Praha CTT1
2-229-7
Praha CTT2
Èeský Mobil a.s.
2-230-3
MSC Praha
2-230-4
MSC Brno
ÈESKÝ TELECOM, a.s.
2-228-0
Spoleèný ISPC pro první dvojici SA-STP
2-228-1
Individuální ISPC pro SA-STP Praha
2-228-2
Individuální ISPC pro SA-STP Brno
2-229-1
ISPC pro mezinárodní ústøednu Praha
2-229-2
ISPC pro mezinárodní ústøednu Brno
Eurotel Praha, spol. s r.o.
2-228-3
SA 1 ET
2-228-4
SA 2 ET
2-230-5
TMSC Praha Q01PG
2-230-6
TMSC Praha Q02PG
2-230-7
MSC Brno M01BM
1)

Pøidìlené kódy jsou vyjádøeny v dekadické prezentaci, názvy signalizaèních bodù (SP) jsou názvy uvedené v pøidìleních.
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GlobalTel a.s.
2-231-4
GTS CZECH, a.s.
2-229-3
2-231-3
PRAGONET, a.s.
2-230-0
RadioMobil, a.s.
2-230-1
2-230-2
2-231-0
2-231-1

Telekomunikaèní vìstník
IGW Praha
Praha-centrum
Praha GTS1
PRAGONET Praha CZ
Praha A
Brno A
MSC Praha F
MSC Praha G

2) Kódy signalizaèních bodù SPC1) pøechodové signalizaèní sítì (NI=11)
ÈESKÝ TELECOM, a.s.
2-0
Mezinárodní ústøedna IKA Praha
2-1
GWS1 Praha
2-16
TÚD Hradec Králové
2-32
TÚD Ústí nad Labem
2-34
Èeská Lípa
2-35
Litomìøice
2-48
TÚD Plzeò
2-49
Domalice
2-64
TÚD Èeské Budìjovice
2-80
Mezinárodní ústøedna IKA Brno
2-82
BTR 1 (Brno Komín EWSD)
2-96
TÚD Ostrava
2-112
TÚD Praha II. - JZM
2-113
Beneov
2-176
první dvojice SA-STP
2-177
Individuální SPC pro SA-STP Praha
2-178
Individuální SPC pro SA-STP Brno
Eurotel Praha, spol. s r.o.
4-16
MSC Praha 1 M01PG
4-32
MSC Praha 2 M02PG
4-42
MSC Praha M03PG
4-43
MSC Praha M04PG
4-44
MSC Praha M05PG
4-48
MSC Èeské Budìjovice M01CB
4-64
MSC Plzeò M01PN
4-79
MSC Plzeò M02PN
4-80
MSC Ústí n. Labem M01PG
4-95
MSC Ústí nad Labem M02UL
4-96
MSC Hradec Králové M01HK
4-112
MSC Ostrava M01OS
4-127
MSC Ostrava M02OS
4-128
MSC Brno M01BM
4-143
MSC Brno M03BM
4-144
MSC Brno M02BM
4-158
TMSC Praha Q02PG
4-159
TMSC Praha Q01PG
4-161
MTX Praha 1
4-162
MTX Praha 2
4-163
MTX Praha 3
4-177
MTX Brno
4-241
SAET 1 Praha
4-242
SAET 2 Brno
4-253
MSC Praha TEST1
1)

Pøidìlené kódy jsou vyjádøeny v dekadické prezentaci, názvy signalizaèních bodù (SP) jsou názvy uvedené v pøidìleních.
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RadioMobil, a.s.
5-0
MSC Praha F
5-1
MSC Praha G
5-8
MSC Praha A
5-9
MSC Praha B
5-10
MSC Praha C
5-11
MSC Praha E
5-12
MSC Praha H
5-16
MSC Brno A
5-17
MSC Brno B
5-32
MSC Ostrava A
5-33
MSC Ostrava B
5-48
MSC Plzeò
5-49
MSC Praha D
5-50
MSC Plzeò B
5-64
MSC Hradec Králové
5-65
MSC Hradec Králové B
5-80
MSC Ústí A
5-81
MSC Ústí n/L B
5-96
MSC Budìjovice A
GTS CZECH, a.s.
6-1
Praha
6-2
Praha - druhá ústøedna
6-16
Hradec Králové
6-32
Ústí nad Labem
6-48
Plzeò
6-64
Èeské Budìjovice
6-80
Brno
6-96
Ostrava
UPC Èeská republika, a.s.
7-15
Liberec
FPD Telecom a.s.
8-1
Beneov
FACTCOM a.s.
9-25
Èeská Lípa
TELECOM 21, spol. s r.o.
10-2
Votice
10-88
Horovský Týn
Èeský Mobil a.s.
13-0
MSC Praha
13-1
MSC Brno
13-2
MSC Praha 2
RADIOKONTAKT OPERATOR a.s.
14-0
Praha
Aliatel a.s.
16-0
Praha CS
16-1
Brno CS
Contactel s.r.o.
17-1
Praha CTT1
17-2
Praha CTT2
ETEL, s.r.o.
18-1
ETEL Praha
Callino, a.s.
19-1
Switch Praha - CZ
BT (Worldwide) Limited, organizaèní sloka
21-1
BT Praha
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PRAGONET, a.s.
22-1
22-144
GlobalTel a.s.
23-1
23-16
23-32
23-48
23-64
23-112
23-144
Kiwwi, s.r.o.
25-1
25-16
25-32
25-48
25-64
25-112
25-144
CZECH ON LINE, a.s.
26-1
TELEGON, a.s.
27-1
World Online, s.r.o.
28-1
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PRAGONET Praha
PRAGONET Brno
GW Praha
GW Hradec Králové
GW Ústí n/Labem
GW Plzeò
GW Èeské Budìjovice
GW Ostrava
GW Brno
KIWWI
KIWWI
KIWWI
KIWWI
KIWWI
KIWWI
KIWWI

Praha
Hradec Králové
Ústí nad Labem
Plzeò
Èeské Budìjovice
Ostrava
Brno

COL Praha
Telegon Prague
WorldOnline Praha
ÈTÚ è.j. 27931/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

184. 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. 27 960/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

185. 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. 27 930/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

186. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèních licencí - 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
Poø.
èís.

Obchodní jméno
Adresa sídla

Telekomu- Datum zahájení
nikaèní
provozování sítì
èinnost
Datum zahájení
poskytování

IÈO
72

InWay, a.s.
Praha 6,
Na vinièních horách
1382/10
IÈO 25 13 51 98

Územní
rozsah

slueb
1.1.2002
A

1.1.2002

Vlastník veøejné
telekomunikaèní sítì
Provozovatel veøejné

Poskytovatel
slueb

telekomunikaèní sítì
Celé území
ÈR

InWay, a.s.
Praha 6,
Na vinièních horách 1382/10
InWay, a.s.
Praha 6,
Na vinièních horách 1382/10

Èíslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí

Platnost
licence

právní moci
InWay, a.s.
Praha 6,
Na vinièních horách 1382/10

14436/2001-610
8.8.2001
26.8.2001

20 let

Strana 10
Poø.
èís.

Obchodní jméno
Adresa sídla
IÈO

73

InWay, a.s.
Praha 6,
Na vinièních horách
1382/10

Telekomunikaèní vìstník
Telekomu- Datum zahájení
nikaèní
provozování sítì
èinnost
Datum zahájení
poskytování
slueb
1.1.2002
B

IÈO 25 13 51 98

1.1.2002

Územní
rozsah

Celé území
ÈR

Vlastník veøejné
telekomunikaèní sítì
Provozovatel veøejné
telekomunikaèní sítì
InWay, a.s.
Praha 6,
Na vinièních horách 1382/10
InWay, a.s.
Praha 6,

Èástka 9
Èíslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí
právní moci

Poskytovatel
slueb

InWay, a.s.
Praha 6,
Na vinièních horách 1382/10

26304/2001-610
8.8.2001

Platnost
licence

20 let

26.8.2001

Na vinièních horách 1382/10

ÈTÚ è.j.27929/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

187. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì spoleènosti CZCOM, s.r.o.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 9. bøezna 2001
È.j.: 507 851/2000-610

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. b) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù (dále jen
zákon), na základì ádosti obdrené dne 6. 12. 2000, doplnìné dne 20. 12. 2000 a 9. 1. 2001, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE

k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: CZCOM, s.r.o.
se sídlem:
Hradec Králové 2, U soudu 388, PSÈ 500 02
IÈO:
64 78 86 10
(dále jen 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 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 oprávnìnými
poskytovateli telekomunikaèních slueb (dále jen sluba).
B. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ SLUBY
2. Dritel telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat slubu na celém území Èeské republiky a jednat 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.
C. ZAJITÌNÍ DOSTUPNOSTI SLUBY
3. Dritel telekomunikaèní licence je povinen vést seznam poadavkù na zøízení telefonních úèastnických stanic a jejich
pøipojení k veøejné telekomunikaèní síti. V seznamu musí být odlieny poadavky na nové telefonní úèastnické stanice
a nová pøipojení k telefonní síti od poadavkù na zmìny nebo pøeloení telefonní úèastnické stanice nebo koncového
bodu telefonní sítì. Seznam musí být dále èlenìn v èasové posloupnosti a podle telekomunikaèních obvodù a jejich
èástí, v nich dritel telekomunikaèní licence poskytuje telefonní slubu. Dritel telekomunikaèní licence je povinen
umonit Úøadu kontrolu tìchto seznamù.
D. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
4. 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.
5. Dritel telekomunikaèní licence má právo jednat se zahranièními provozovateli, uzavírat s nimi smlouvy týkající se
poskytování mezinárodních telekomunikaèních slueb, podmínek tranzitu a finanèního vyrovnání a jako takový má
právo, v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu Uznaný provozovatel (Recognized Operating Agency).
6. Dritel telekomunikaèní licence je povinen vytvoøit systém sledování, evidence a kontroly ukazatelù kvality poskytování sluby podle vyhláky è. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality slueb
poskytovaných v rámci univerzální sluby driteli telekomunikaèní licence (dále vyhláky). Za tím úèelem:

Èástka 9

7.

8.
E.
9.
F.
10.

Telekomunikaèní vìstník

Strana 11

a) pøedloit do 60 dnù ode dne úèinnosti telekomunikaèní licence ke schválení Úøadu návrh metodiky systému evidence a kontroly ukazatelù kvality,
b) do 90 dnù od schválení metodiky vyhodnocovat v plném rozsahu zjitìné ukazatele kvality sluby,
c) pøedkládat Úøadu k 31.bøeznu kadého roku vyhodnocení zjitìných hodnot ukazatelù kvality slueb za uplynulý
kalendáøní rok podle metodiky schválené Úøadem,
d) zajistit dodrování parametrù kvality sluby stanovených vyhlákou.
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.
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.
DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUBY
Datum zahájení poskytování sluby je den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
Telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.

ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost CZCOM, s.r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence. Spoleènost doloila ádost z 6. 12. 2000, o udìlení telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné
pevné telekomunikaèní sítì, výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu,
doklady prokazujícími finanèní zpùsobilost k poadované telekomunikaèní èinnosti, dokladem o technickém, organizaèním a
personálním zabezpeèení poadované èinnosti a veobecnými podmínkami pro poskytování veøejné telefonní sluby. Správní
poplatek za vydání telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì ve výi 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu è. 19-725001/710 u ÈNB, poboèka Praha, a
byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 21. 2. 2001.
POUÈENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèení.
Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního
úøadu, odboru regulace telekomunikaèních sítí a 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 31. 3. 2001.

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

Praha 25. èervence 2001
È.j.: 15 305/2001-610

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 25. 4. 2001, doplnìné dne 21. 6. 2001 a 27. 6. 2001, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE

ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: ELSAT, spol. s r.o.
se sídlem:
Èeské Budìjovice, Bezdrevská 1082/9, PSÈ 370 11
IÈO:
13 49 77 66
(dále jen dritel telekomunikaèní licence)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
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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 území Budìjovického kraje.
2. ropojení 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 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 ELSAT, spol. s r.o. poádala dne 26. 4. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování
veøejné telekomunikaèní sítì. Svoji ádost doplnila dne 21. 6. 2001 a 27. 6. 2001. Spoleènost ELSAT, spol. s r.o. doloila
uvedenou ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady
prokazujícími finanèní a odbornou 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 11. 7. 2001.
Spoleènost ELSAT, spol. s r.o. 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 12. 8. 2001.
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189. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
FirstMark Carrier Services Èeská Republika, s.r.o.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 25. èervence 2001
È.j.: 7 731/2001-610

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 30. 1. 2001, doplnìné dne 19. 2. 2001, 22. 2. 2001, 27. 2. 2001, 28. 2. 2001, 20. 4. 2001
a 16. 5. 2001, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE

ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: FirstMark Carrier Services Èeská Republika, s.r.o.
se sídlem:
Praha 1, Platnéøská 4
IÈO:
26 20 16 91
(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. a) 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 1.prosince 2001.
E. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
9. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.
ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost FirstMark Carrier Services Èeská Republika, s.r.o. poádala dne 30. 1. 2001 o udìlení telekomunikaèní
licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì. Svoji ádost doplnila dne 19. 2. 2001, 22. 2. 2001,
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27. 2. 2001, 28.2. 2001, 20. 4. 2001 a 16. 5. 2001. Spoleènost FirstMark Carrier Services Èeská Republika, s.r.o. doloila
uvedenou ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady
prokazujícími finanèní a odbornou 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 13.7.2001.
Spoleènost FirstMark Carrier Services Èeská Republika, s.r.o. 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 11. 8. 2001.

190. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì spoleènosti InWay, a.s.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219¨, Praha 9

Praha 8. srpna 2001
È.j.: 26 304/2001-610

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. b) 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 5. 6. 2001 a 11. 6. 2001, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE

k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: InWay, a.s.
se sídlem:
Praha 6, Na vinièních horách 1382/10
IÈO:
25 13 51 98
(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 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 oprávnìnými
poskytovateli telekomunikaèních slueb (dále jen sluba).
B. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ SLUBY
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.
C. ZAJITÌNÍ DOSTUPNOSTI SLUBY
3. Dritel telekomunikaèní licence je povinen vést seznam poadavkù na zøízení telefonních úèastnických stanic a jejich
pøipojení k veøejné telekomunikaèní síti. V seznamu musí být odlieny poadavky na nové telefonní úèastnické stanice
a nová pøipojení k telefonní síti od poadavkù na zmìny nebo pøeloení telefonní úèastnické stanice nebo koncového
bodu telefonní sítì. Seznam musí být dále èlenìn v èasové posloupnosti a podle telekomunikaèních obvodù a jejich
èástí, v nich dritel telekomunikaèní licence poskytuje telefonní slubu. Dritel telekomunikaèní licence je povinen
umonit Úøadu kontrolu tìchto seznamù.
D. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
4. Dritel telekomunikaèní licence je povinen:
a) øídit se pøi poskytování sluby pøíslunými právními pøedpisy, platnými jednotnými pravidly a opatøeními vydanými
Úøadem, èíslovacím plánem a normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí
o vydání telekomunikaèní licence,
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b) vykonávat slubu v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením ITU a normám ETSI.
5. 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).
6. Dritel telekomunikaèní licence je povinen vytvoøit systém sledování, evidence a kontroly ukazatelù kvality poskytování sluby podle vyhláky è. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality slueb
poskytovaných v rámci univerzální sluby driteli telekomunikaèní licence (dále vyhláky). Za tím úèelem:
a) pøedloit do 60 dnù ode dne úèinnosti telekomunikaèní licence ke schválení Úøadu návrh metodiky systému evidence a kontroly ukazatelù kvality,
b) do 90 dnù od schválení metodiky vyhodnocovat v plném rozsahu zjitìné ukazatele kvality sluby,
c) pøedkládat Úøadu k 31.bøeznu kadého roku vyhodnocení zjitìných hodnot ukazatelù kvality slueb za uplynulý
kalendáøní rok podle metodiky schválené Úøadem,
d) zajistit dodrování parametrù kvality sluby stanovených vyhlákou.
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 èástce 9, roèník 2000.
E. DATUM ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUBY
9. Datum zahájení poskytování sluby je 1. ledna 2002.
F. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
10. Telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.
ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost InWay, a.s. poádala dne 19. 4. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné
telekomunikaèní sítì a k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì. Svoji
ádost doplnila dne 5. 6. 2001 a 11. 6. 2001. Spoleènost InWay, a.s. doloila uvedenou ádost výpisem z obchodního rejstøíku,
výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní a odbornou zpùsobilost k poadované telekomunikaèní èinnosti, dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení poadované èinnosti a
veobecnými podmínkami pro poskytování veøejné telefonní sluby.
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 25. 7. 2001.
Spoleènost InWay, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence a ádosti uvedené
spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.
ádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì je øeena samostatnì
pod è.j. 14 436/2001-610.
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.
v z. Ing. Jiøí Pánek v.r.
øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slueb
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. 8. 2001.

191. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
InWay, a.s.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 8. srpna 2001
È.j.: 14 436/2001-610
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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 5. 6. 2001 a 11. 6. 2001, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE

ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
spoleènosti: InWay, a.s.
se sídlem:
Praha 6, Na vinièních horách 1382/10
IÈO:
25 13 51 98
(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 a opatøeními vydanými Úøadem, 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 1. ledna 2002.
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 InWay, a.s. poádala dne 19. 4. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné
telekomunikaèní sítì a k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì. Svoji
ádost doplnila dne 5. 6. 2001 a 11. 6. 2001. Spoleènost InWay, a.s. doloila uvedenou ádost výpisem z obchodního rejstøíku,
výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní a odbornou 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 25. 7. 2001.
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Spoleènost InWay, a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence a ádosti uvedené
spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.
ádost o udìlení telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì je øeena samostatnì pod è.j. 26 304/2001-610.
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.
v z. Ing. Jiøí Pánek v.r.
øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slueb

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. 8. 2001.

192. Zmìna è. 1 telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
spoleènosti GiTy / STAR ONE, a.s.
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 23. kvìtna 2001
È.j.: 14 780/2001-610

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 dopisu ze dne 19. dubna
2001 toto rozhodnutí o

zmìnì è. 1

telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì è.j. 503 624/2000-610 ze dne
21. záøí 2000
spoleènosti GiTy / STAR ONE, a.s., se sídlem Brno, Mariánské nám. 1, okres Brno - mìsto, IÈO 26 22 33 25.
Tímto rozhodnutím se mìní vydaná telekomunikaèní licence takto:
V údaji o obchodním jménu dritele telekomunikaèní licence se text GiTy/STAR ONE, a.s. vypoutí a nahrazuje se
textem (jedná se o obchodní jméno spoleènosti): STAR 21 Networks, a.s.,
Ostatní ustanovení telekomunikaèní licence è.j. 503 624/2000-610 ze dne 21. záøí 2000 zùstávají beze zmìny.
ODÙVODNÌNÍ
Dopisem ze dne 19. dubna 2001 spoleènost STAR 21 Networks, a.s., oznámila, e dnem zápisu zmìny do obchodního
rejstøíku, tj. 13. dubna 2001, vstoupil v platnost nový název spoleènosti GiTy / STAR ONE, a.s., a doloila tuto skuteènost
výpisem z obchodního rejstøíku, èíslo výpisu 22312/2001 z 13. dubna 2001. Zmìnou obchodního jména dritele licence ze
spoleènosti GiTy / STAR ONE, a.s., na spoleènost STAR 21 Networks, a.s., nedolo podle výpisu z obchodního rejstøíku ke
zmìnì IÈO, a tudí touto zmìnou nedochází k pøevodu telekomunikaèní licence è.j. 503 624/2000-610 ze dne 21. záøí 2000
na jinou právnickou osobu. Z uvedeného dùvodu a na základì pøedloených dokladù byla v uvedené telekomunikaèní licenci
zmìna obchodního jména jejího dritele provedena a ádosti se tím v plném rozsahu vyhovìlo.
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 13. 6. 2001.

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

193. Informace o nabídce volných míst ve státní správì
Èeský telekomunikaèní úøad hledá kandidáty do výbìrového øízení organizovaného Centrem pro zahranièní pomoc Ministerstva financí na pozici asistenta zahranièního konzultanta (twinnera).
Poadujeme: èeskou národnost, velmi dobrou znalost èetiny, angliètiny a panìltiny (slovem i písmem), znalost práce na PC
(MS Word, MS Excel, Internet), výborné organizaèní, administrativní a komunikaèní schopnosti, schopnost
analytického mylení, flexibilita.
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Nabízíme: kontrakt hrazený z prostøedkù Phare, zajímavou práci v telekomunikaèním sektoru, nadprùmìrné finanèní ohodnocení.
Písemné nabídky do výbìrového øízení s popisem své kvalifikace a se strukturovaným ivotopisem v anglickém jazyce
zasílejte do 14 dnù po uveøejnìní inzerátu na adresu: Èeský telekomunikaèní úøad, odbor mezinárodních vztahù, se sídlem
Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025, nebo na e-mail: mackovam@ctu.cz
Blií informace na tel. èísle 24004623, JUDr. Macková.

194. Oznámení o neplatnosti sluebního prùkazu zamìstnance è. 355 a povìøení k výkonu státní
inspekce telekomunikací è. 355
Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, e sluební prùkaz zamìstnance è. 355 a povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací è. 355, znìjící na jméno Miloslava Draèková, jsou neplatné.
Pouívání sluebního prùkazu zamìstnance è. 355 a povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací è. 355 sdìlte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
ÈTÚ 74/2001
odbor krizového øízení
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