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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. NORMATIVNÍ ÈÁST

233. Cenové rozhodnutí è. 01/US/2001

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 27. listopadu 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 31859/2001-611

Èeský telekomunikaèní úøad, jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bod 7., k provedení § 77 odst. 1 zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, podle § 2b odst. 2 zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti
orgánù Èeské republiky v oblasti  cen, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù1), a v souladu s § 12 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znìní pozdìj�ích pøedpisù, vydává

cenové rozhodnutí
è. 01/US/2001,

kterým se stanoví postup pøi zpracování návrhù maximálních cen za univerzální slu�by pro rok 2002.

Èlánek 1

Pro úèely stanovení maximálních cen za univerzální slu�by pro rok 2002 poskytovatel univerzální slu�by (dále jen �posky-
tovatel�) zpracuje a pøedlo�í Èeskému telekomunikaènímu úøadu (dále jen �Úøad�) návrh maximálních cen, vèetnì danì z pøidané
hodnoty, vybraných  slu�eb univerzální slu�by podléhajících cenové regulaci (seznam vybraných slu�eb univerzální slu�by je
uveden v  pøíloze è.1) pro rok 2002 pøi dodr�ení tìchto  podmínek:

1. Celková hladina maximálních cen za vybrané slu�by univerzální slu�by se mù�e zmìnit v roce 2002 nejvý�e takto:

M = ICPV -  X - Z

kde

M = index nejvý�e pøípustné zmìny celkové hladiny maximálních cen za vybrané slu�by univerzální slu�by s regulovanými
cenami (v procentech),

ICPV = index roèních klouzavých prùmìrù cen prùmyslových výrobcù v procentech, uvádìný pod písmenem e) v publikaci
ÈSÚ Indexy cen výrobcù - Ceny, kód publikace: 7003 - 01 za mìsíc èerven roku 2001, který èiní 104,7,

X = korekèní koeficient inflace v procentních bodech pro v�echny regulované vybrané slu�by univerzální  slu�by  pro  rok
2002,  který  bude  stanoven Úøadem v  intervalu < 1; 4, 7 >,

Z = korekèní koeficient v procentních bodech pro v�echny regulované vybrané slu�by univerzální slu�by pro rok 2002,
který umo�ní v cenách zohlednit zmìny vnìj�ího ekonomického  prostøedí, zejména  zmìny  danì  z pøíjmù, danì
z pøidané  hodnoty  apod. Hodnota korekèního koeficientu se pro rok 2002 rovná 0, a proto nebude korekèní koeficient
ve vzorcích dále kalkulován.

2. Pro následující  i skupin vybraných slu�eb univerzální slu�by platí  zvlá�tní pravidlo pro pøípustnou zmìnu maximál-
ních cen. Index nejvý�e pøípustného zvý�ení �M

i
� u tìchto skupin vybraných  slu�eb univerzální slu�by (v procentech)

se stanoví na základì vztahu:

M
i
 = ICPV - X

i

kde

i = 1 pro pou�ívání telefonní úèastnické stanice se samostatným nebo podvojným  pøipojením na veøejnou telefonní ústøednu,
pøípojného vedení k poboèkové telefonní ústøednì, digitálního pøipojení o rychlosti 2 048 kbit/s pøipojujícího digi-
tální poboèkovou telefonní ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu,

i = 2 pro  místní  hovorné z telefonních úèastnických stanic vèetnì  pøípojek euroISDN a veøejných telefonních automatù,

i = 3 pro mezimìstské hovorné z  telefonních úèastnických stanic vèetnì pøípojek euroISDN a veøejných telefonních
automatù,

X
i
 = korekèní koeficient v procentních bodech vyjadøující postupné pøiblí�ení  maximálních cen za i-tou regulovanou

vybranou slu�bu univerzální slu�by ekonomicky oprávnìným nákladùm vèetnì pøimìøeného zisku.

1) Zákon è. 135/1994 Sb., kterým se mìní a doplòuje zákon Èeské národní rady è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen,
a mìní zákon è. 526/1990 Sb., o cenách.
Zákon  è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku).
§ 111 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.
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3. Vý�i jednotlivých korekèních koeficientù X a X
i 
(v procentních bodech) pro rok 2002 stanoví Úøad cenovým rozhod-

nutím.

4. Seznam nákladù, které pro úèely postupu podle tohoto cenového rozhodnutí Úøad nepova�uje za ekonomicky opráv-
nìné, je uveden v pøíloze è. 2.

5. Hodnoty X
i
  stanoví Úøad pro v�echny telefonní úèastnické stanice celkem a pro blí�e vymezené skupiny úèastníkù

telefonních slu�eb charakterizované napø. objemem provozu, typem telefonní úèastnické stanice apod.

Èlánek 2

Úøad ovìøí do 45 dnù od pøedlo�ení návrhu maximálních cen za univerzální slu�by, zda poskytovatel v nìm dodr�el
stanovené podmínky regulace cen podle èlánku 1. Nebude-li pøedlo�ený návrh v souladu s podmínkami cenové regulace,
vy�ádá si Úøad pøedlo�ení nového návrhu. Maximální ceny za telefonní slu�by a urèené podmínky stanoví Úøad cenovým
rozhodnutím.

1. Dodr�ení podmínek regulace cen za vybrané slu�by univerzální slu�by (resp. skupin slu�eb) uvedených v pøíloze è. 1
ovìøí Úøad u jednotlivých slu�eb s vyu�itím vztahu:

W
j 
. M

kde

j = 1....n, kde n je poèet vybraných slu�eb,

W
j
 = váhový podíl j-té vybrané slu�by univerzální slu�by s regulovanými cenami stanovený pro jednotlivé vybrané slu�by

univerzální slu�by  (v procentech),

NP
j
 = maximální cena za j-tou vybranou slu�bu navrhovaná poskytovatelem pro rok  2002 (u hovorného prùmìrná cena za

minutu vypoèítaná podle skuteèného rozlo�ení délek hovorù pøi zohlednìní pøíslu�ných parametrù èasového zpo-
platòování hovorù, pøípadnì ceny za tarifní impulz a jeho délky vèetnì pomìru silného a slabého provozu, u ostat-
ních slu�eb v závislosti na jednotce uvedené v nabídkovém ceníku poskytovatele),

SP
j
 = maximální cena za j-tou slu�bu uplatòovaná poskytovatelem v roce 2001 (u hovorného prùmìrná cena za minutu

vypoèítaná podle skuteèného rozlo�ení délek hovorù pøi zohlednìní pøíslu�ných parametrù èasového zpoplatòování
hovorù, pøípadnì ceny za tarifní impulz a jeho délky vèetnì pomìru silného a slabého provozu, u ostatních slu�eb
v závislosti na jednotce uvedené v nabídkovém ceníku poskytovatele).

2. Pro i-tou skupinu vybraných slu�eb univerzální slu�by bude povolený rozsah zmìny posuzován s vyu�itím vztahu:

kde

i = 1, 2, 3 podle èlánku 1 odst. 2.,

k = 1 ..... m, kde m je poèet polo�ek v i-té skupinì vybrané slu�by univerzální slu�by,

W
ik
 = váhový podíl k-té  polo�ky (v i-té skupinì vybrané slu�by univerzální slu�by) s regulovanými cenami. Váhy jednot-

livých vybraných slu�eb univerzální slu�by s regulovanými cenami pro rok 2002, vypoètené podle údajù poskyto-
vatele o výnosech jednotlivých veøejných telefonních slu�eb za 1. pololetí  roku  2001, pøedlo�í poskytovatel Úøadu
v dohodnutém termínu,

NP
ik
 = maximální cena za k-tou polo�ku (v i-té skupinì vybraných slu�eb univerzální slu�by) navrhovaná poskytovatelem

pro rok 2002 (u hovorného prùmìrná cena za minutu vypoèítaná podle skuteèného rozlo�ení délek hovorù pøi
zohlednìní pøíslu�ných parametrù èasového zpoplatòování hovorù, pøípadnì ceny za tarifní impulz a jeho délky
vèetnì pomìru silného a slabého provozu, u ostatních slu�eb v závislosti na jednotce uvedené v nabídkovém ceníku
poskytovatele),

<
NP

j

SP
j

j
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W
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SP
ik
 = maximální cena za k-tou polo�ku (v i-té skupinì vybraných slu�eb univerzální slu�by) uplatòovaná poskytovatelem

v roce 2001 (u hovorného prùmìrná cena za minutu vypoèítaná podle skuteèného rozlo�ení délek hovorù pøi zo-
hlednìní pøíslu�ných parametrù èasového zpoplatòování hovorù, pøípadnì ceny za tarifní impulz a jeho délky vèet-
nì pomìru silného a slabého provozu, u ostatních slu�eb v závislosti na jednotce uvedené v nabídkovém ceníku
poskytovatele).

3. Úøad bude dodr�ení podmínek regulace cen za vybrané slu�by univerzální slu�by pro skupiny úèastníkù vymezené
podle èlánku 1 bodu 5. ovìøovat podle pøedlo�eného návrhu ÈESKÉHO TELECOMU, a.s. u jednotlivých skupin
slu�eb s vyu�itím vztahu uvedeného v èlánku 2 bodu 2., pøièem� hodnoty W

ik
, NP

ik 
a SP

ik
 budou hodnoty odpovídající

vymezeným skupinám úèastníkù.

4. V pøípadech neodùvodnìných zámìn poskytovaných slu�eb za slu�by shodného úèelu u�ití Úøad uplatní maximální
ceny i na tyto slu�by formou cenových rozhodnutí.

5. Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem 28. listopadu 2001.

Ing. David Stádník
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Pøíloha è. 1

Rozsah univerzální slu�by podléhající cenové regulaci v roce 2002

1. Zøízení telefonní úèastnické stanice se samostatným nebo podvojným pøipojením na veøejnou telefonní ústøednu, pøí-
pojného vedení k poboèkové telefonní ústøednì a zøízení digitálního pøipojení o rychlosti 2 048 kbit/s pøipojujícího
digitální poboèkovou telefonní ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu.

2. Pøelo�ení telefonní úèastnické stanice se samostatným nebo podvojným pøipojením na veøejnou  telefonní  ústøednu,
pøípojného  vedení k  poboèkové  telefonní  ústøednì a pøelo�ení digitálního pøipojení o rychlosti 2 048 kbit/s pøipoju-
jícího digitální poboèkovou telefonní ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou ústøednu.

3. Pou�ívání telefonní úèastnické stanice se samostatným nebo podvojným pøipojením na veøejnou telefonní ústøednu,
pøípojného vedení k poboèkové telefonní ústøednì, digitálního pøipojení o rychlosti 2 048 kbit/s pøipojujícího digitální
poboèkovou telefonní ústøednu na pøíslu�nou digitální veøejnou telefonní ústøednu.

4. Místní hovorné z  telefonní úèastnické stanice, z pøípojky euroISDN, veøejné hovorny a veøejného telefonního automa-
tu. Mezimìstské hovorné uskuteènìné automaticky nebo prostøednictvím operátora z  telefonní úèastnické stanice,
z pøípojky euroISDN, veøejné hovorny a veøejného telefonního automatu.

5. Mezinárodní hovorné uskuteènìné automaticky nebo prostøednictvím operátora  z telefonní úèastnické stanice, z pøí-
pojky euroISDN, veøejné hovorny a veøejného telefonního automatu.

6. Pøevod úèastnictví, zmìna jména (názvu) úèastníka.
7. Informaèní slu�ba o telefonních èíslech úèastníkù veøejné telefonní slu�by.

Pøíloha è. 2

Seznam nákladù, které se pro potøebu tohoto cenového rozhodnutí nepova�ují za ekonomicky oprávnìné

1. Spotøeba reklamních pøedmìtù s logem do 200,- Kè bez DPH
2. Cestovné nad limit - tuzemsko - viz zákon è. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù
3. Cestovné nad limit - zahranièí - viz zákon è. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù
4. Propagaèní pøedmìty nad 200,- Kè bez DPH
5. Ostatní externí náklady na reprezentaci
6. Vlastní výkony pou�ité na reprezentaci
7. Externí náklady na likvidaci HIM a ostatní likvidaci
8. Externí náklady na likvidaci zaøízení rozhlasu po drátì - tato polo�ka platí pouze pro ÈESKÝ TELECOM, a.s.
9. Náhrady mezd daòovì neuznané
10. Ve�keré odmìny èlenùm statutárních orgánù a dal�ích orgánù
11. Penzijní pøipoji�tìní zamìstnancù hrazené zamìstnavatelem nad 3% vymìøovacího základu
12. Pøíspìvky na záv. stravování v rámci a.s. nad osobní a vìcné náklady
13. Pøíspìvky na záv. stravování v cizích zaøízeních  (cizích osob) nad 55 % ceny jídel
14. Jednorázová finanèní èástka pøi odchodu do starobního dùchodu
15. Finanèní pøíspìvky pøi pøiznání plného invalidního dùchodu
16. Finanèní pøíspìvek pøi uzavøení sòatku
17. Finanèní pøíspìvek pøi narození dítìte
18. Zdravotní prohlídky
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19. Kompenzace pøi skonèení pracovního pomìru
20. Finanèní vyrovnání - odstupné
21. Ostatní  sociální náklady neuznané za výdaj
22. Základní sazba za zneèi�tìní ovzdu�í
23. Pøirá�ka k základním sazbám poplatkù za zneèi�tìní ovzdu�í
24. Odepsání zùstatkové ceny prodaného odpisovaného NIM a HIM
25. Odepsání vstupní ceny prodaného HIM a NIM vylouèeného z odpisování
26. Dary splòující podmínky zákona o daních z pøíjmù § 20
27. Dary nesplòující podmínky zákona o daních z pøíjmù § 20
28. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
29. Ostatní pokuty a penále - pøedpis
30. Odpis nedobytné pohledávky - nedaòový
31. Odpis pohledávky podle § 24, odst. 2, zákona è. 586/1992 Sb.
32. Odpis pohledávky podle èl. II, odst. 2 zákona è. 210/1997 Sb.
33. Základní úplaty za vypou�tìní odpadních vod
34. Náhrady �kod zpùsobených bì�nou provozní a investièní èinností
35. Pøirá�ky k základním úplatám za vypu�tìní odpadních vod
36. Zùstatková cena zlikvidovaného NIM
37. Zùstatková cena zlikvidovaného HIM
38. Tvorba opravných polo�ek k investiènímu majetku (stálá pasiva)
39. Tvorba opravných polo�ek k zásobám
40. TELSOURCE vlo�ení slu�by (pouze SÚK) - tato polo�ka platí pouze pro ÈESKÝ TELECOM, a.s.
41. �kody na majetku a náklady spojené s jejich odstraòováním, vèetnì sní�ení cen
42. Nevyu�itelné zásoby a fyzické likvidace zásob, náhrady �kod a od�kodnìní
43. Náklady na zastavenou nedokonèenou výrobu nebo jinou zastavenou èinnost
44. Nevyu�ité náklady spojené s pøípravou a zabezpeèením investièní výstavby
45. Náklady na zastavenou pøípravu a zábìh výroby a na zastavený výzkum, vývoj a projekty
46. Platby na promlèené dluhy
47. Opakovanì zahrnované náklady, které ji� byly uhrazeny
48. Zvý�ení cen vstupù, které je�tì nepro�ly procesem zpracování
49. Odpisy vy��í, ne� odpovídá skuteènì uplatnìným odpisùm podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìj-

�ích pøedpisù
50. Zavinìná manka a �kody
51. Spotøeba pohonných hmot pro osobní spotøebu
52. Náklady na zamìstnance, které nejsou uznané za daòový výdaj dle zákona è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmu
53. Poji�tìní odpovìdnosti za �kody zpùsobené statutárními orgány spoleènosti
54. Poji�tìní pracovní neschopnosti zamìstnancù
55. �ivotní a úrazové  poji�tìní zamìstnancù, pokud nezohledòuje riziko vykonávané práce
56. Náklady na soukromé telefonní hovory
57. Náklady na rekreaci zamìstnancù
58. Stavební spoøení hrazené zamìstnancùm
59. Náklady na provoz slu�ebních mobilních telefonù ve vý�i 30 %  z èástky vyúètované za bì�ný rok

234. Cenové rozhodnutí è. 09/PROP/2001

Èeský telekomunikaèní úøad Praha  27. listopadu 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 31819/2001-611

Èeský telekomunikaèní úøad,  jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bod 7.,  k provedení § 78 odst. 2 a odst. 5
zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, podle § 2b odst. 2 zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnos-
ti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù1) a v souladu s § 12 odst. 1 a §10 zákona è. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, vydává

cenové rozhodnutí
è. 09/PROP/2001,

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



Strana 6 Telekomunikaèní vìstník Èástka 12

kterým se stanoví zpùsob výpoètu cen za propojení veøejných  telekomunikaèních sítí2) a maximální cena za propojení veøej-
ných  telekomunikaèních sítí2).

Èlánek 1

(1) Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení do veøejných mobilních telekomunikaèních  sítí.

(2) Pro úèely tohoto cenového rozhodnutí se rozumí:
a) propojení3) je fyzické a logické spojení veøejných telekomunikaèních sítí (dále jen �VTS�) pro ukonèení volání,
b) cena za propojení je cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel pevné nebo mobilní  VTS, za pøenos volání od

bodu propojení ke koncovému bodu propojené mobilní VTS, ve které je volání ukonèeno.

Èlánek 2
Zpùsob výpoètu cen za  propojení

(1) Pro výpoèet cen za propojení do mobilní VTS se pou�ijí údaje ve struktuøe tabulek, které jsou pøílohami tohoto
cenového rozhodnutí, pøi dodr�ení následujících podmínek:
a) Provozní náklady na vlastní propojení do mobilní VTS musí být vyèlenìny z celkových provozních nákladù odsou-

hlasených s úèetním výkazem Výsledovka Úè POD 2-01, strana 1, ze kterých jsou pro cenové úèely vylouèeny
ekonomicky neoprávnìné náklady. Minimální rozsah ekonomicky neoprávnìných nákladù je stanoven cenovým
rozhodnutím è. 04/VNS/2000 Èeského telekomunikaèního úøadu è.j. 505402/2000-611.

b) Re�ijní náklady lze zapoèítat do cen za propojení do mobilní VTS maximálnì ve vý�i 10% z celkových provozních
nákladù na vlastní propojení do mobilní VTS.

c) Vlo�ený kapitál je souèet hodnot vlastního jmìní, dlouhodobých závazkù a dlouhodobých pùjèek na vlastní propo-
jení do mobilní VTS.

d) Poèet minut propojení do mobilní VTS je  souètem pøíchozích minut (v souladu se statistickým výkazem TP (ÈTÚ)
1-02 o telekomunikaèním provozu), které pro�ly v období, za které jsou vykazovány náklady, pøes prvky sítì.

e) Jednotkové provozní náklady na vlastní propojení do mobilní VTS, bez  re�ijních nákladù, se vypoèítají na dvì
desetinná místa jako podíl provozních nákladù podle písm. a)  a poètu minut podle písm. d).

f) Jednotkové re�ijní náklady na vlastní propojení do mobilní VTS se vypoèítají na dvì desetinná místa jako podíl
re�ijních nákladù podle písm. b) a poètu minut podle písm. d).

g) Jednotkový pøimìøený zisk na vlastní propojení do mobilní VTS ve vý�i 12% z vlo�eného kapitálu se vypoèítá na
dvì desetinná místa jako podíl vlo�eného kapitálu podle písm. c) a poètu minut podle písm. d), který se vynásobí
koeficientem 0,12.

(2) Výpoèet celkových prùmìrných cen za propojení do mobilní VTS se provede podle pøíloh tohoto cenového rozhodnutí.

(3) Do výpoètu cen za propojení do mobilní VTS se nezahrnují vynalo�ené náklady na netelekomunikaèní  èinnosti vèetnì
nákladù na dotované telefony.

(4) Náklady na ostatní telekomunikaèní slu�by a èinnosti, které nesouvisí pøímo s voláním a ke kterým existují odpovída-
jící výnosy, nejsou zahrnuty do výpoètu ceny za ukonèení volání v mobilní síti (napø. aktivace, reaktivace aj.).

(5) Cena za propojení do mobilní VTS zahrnuje i náklady na sestavení volání.

(6) Ceny za propojení do mobilních VTS vycházejí z údajù roku 2000.

Èlánek 3
Maximální cena

(1) Maximální cena je stanovena podle zpùsobu výpoètu v èl. 2.

(2) Cena (v Kè/min bez DPH) za propojení do mobilní VTS se stanoví ve vý�i 3,66 Kè/min.

Èlánek 4
Urèené podmínky

(1) Pøi uplatòování cen za propojení do mobilních sítí, které jsou stanoveny tímto cenovým rozhodnutím, platí zásada
reciprocity pouze pøi propojení mezi mobilními VTS.

(2) V pøípadì, �e dojde ke sporu o cenì za propojení uvedené v èl. 3, pova�uje se tato cena za cenu pevnou4).

Èlánek 5

Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení.

Ing. David Stádník  v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

2) § 37 odst.  2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.
3) § 2 odst. 16 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.
4) § 5 odst. 3 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
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Pøílohy k cenovému rozhodnutí è. 09/PROP/2001

Pøíloha è. 1 Náklady èinností veøejné telekomunikaèní sítì

provozní re�ijní celkové poèty minut vlo�ený
náklady náklady náklady (jednotky) kapitál

v Kè v Kè v Kè v Kè
Pøíchozí volání:
z fixní sítì
z mezinárodního smìru
z jiné mobilní sítì
do hlasové schránky
Celkem

Odchozí volání celkem

Ostatní telekomunikaèní èinnosti celkem

Netelekomunikaèní èinnosti
(vè. obchodní èinnosti a dotací)

Ekonomicky neoprávnìné náklady

Celkem

Pøíloha è. 2 Výpoèet ceny za propojení

jednotkové jednotkové jednotkový jednotková
provozní re�ijní pøimìøený cena
náklady náklady   zisk v Kè za propojení
v Kè (jp) v Kè (jr) (jz) (jc)

Pøíchozí volání:
z fixní sítì
z mezinárodního smìru
z jiné mobilní sítì
do hlasové schránky
Celkem

pozn.: jednotková cena za propojení v jednotlivých øádcích jc = jp + jr + jz

235. Cenové rozhodnutí è. 10/PROP/2001

Èeský telekomunikaèní úøad Praha dne 29. listopadu 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 33989/2001-611

Èeský telekomunikaèní úøad, jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bod 7., k provedení § 78 odst. 2 a odst. 5  zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, podle § 2b odst. 2 zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù
Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù1) a v souladu s § 12 odst. 1 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znìní pozdìj�ích pøedpisù, vydává

cenové rozhodnutí
è. 10/PROP/2001,

kterým se mìní cenová rozhodnutí Èeského telekomunikaèního úøadu è. 01/PROP/2000 ze dne 27. 12. 2000, è. 02/PROP/2001
ze dne 12. 1. 2001 a è. 03/PROP/2001 ze dne 13. 2. 2001.

Èlánek 1
Cenové rozhodnutí è. 01/PROP/2000 se mìní takto:

1. Èlánek 1 odst. 1 zní:
�(1) Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení do veøejných pevných telekomunikaèních sítí.�.

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



Strana 8 Telekomunikaèní vìstník Èástka 12

2. Èlánek 1 odst. 2 vèetnì poznámky pod èarou è. 3) zní:
�(2) Pro úèely tohoto cenového rozhodnutí se rozumí:

a) propojení3) je fyzické a logické spojení veøejných telekomunikaèních sítí pro ukonèení hovoru,
b) cena za propojení je cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel veøejné pevné nebo mobilní telekomunikaèní

sítì, ve které byl hovor zapoèat a je smìrován do vzájemnì propojené veøejné pevné telekomunikaèní sítì (dále
jen VTS) jiného provozovatele.

3) § 2 odst. 16 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.�.

3. Uvozující vìta v èlánku 2 odst. 1 zní:
�(1) Pro výpoèet cen za propojení do veøejné pevné telekomunikaèní sítì se pou�ijí údaje uvedené v pøíslu�ných

tabulkách, které jsou pøílohami tohoto cenového rozhodnutí a kde:�.

Èlánek 2
Cenové rozhodnutí è. 02/PROP/2001 se mìní takto:

1. Èlánek 2  odst. 1 zní:
�1. Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení do veøejných pevných telekomunikaèních sítí.�.

2. Èlánek 2  odst. 2 zní:
�2. Cena za propojení je cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel veøejné pevné nebo mobilní telekomunikaèní

sítì, který pøedává volání do propojené veøejné pevné telekomunikaèní sítì jiného provozovatele.�.

Èlánek 3
Cenové rozhodnutí è. 03/PROP/2001 se mìní takto:

1. Èlánek 1 odst. 1 zní:
�(1) Cenové rozhodnutí è. 02/PROP/2001 zejména èlánek 2, odstavec 2 doplòuje cenové rozhodnutí è. 01/PROP/2000

èlánek 1, odstavec 2, písm. b), to znamená, �e ceny uvedené v èlánku 1 �Maximální ceny� cenového rozhodnutí
è. 02/PROP/2001, kterým se stanoví maximální ceny za propojení do veøejných pevných telekomunikaèních sítí,
jsou stanoveny za pøenos volání ke koncovému bodu propojené veøejné pevné telekomunikaèní sítì, ke kterému
jsou pøipojena koncová zaøízení telefonních úèastníkù.�.

2. Èlánek 1 odst. 2 zní:
�(2) Pøi uplatòování cen za propojení platí zásada reciprocity  pouze pøi propojení mezi veøejnými pevnými telekomu-

nikaèními sítìmi.�.

Èlánek 4
Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení.

Ing. David Stádník  v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

236. Sí�ový plán synchronizace veøejných pevných telekomunikaèních sítí (zalo�ených na propo-
jování okruhù)

Èeský telekomunikaèní úøad Praha  17.prosince 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 33732/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad vydává podle § 95 bod 4 písm. b) a k provedení § 42 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomuni-
kacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�),

Sí�ový plán
synchronizace veøejných pevných telekomunikaèních sítí

(zalo�ených na propojování okruhù)
Èl. 1

Úvodní ustanovení

1. Tímto sí�ovým plánem se vymezují po�adavky na synchronizaci veøejných pevných telekomunikaèních sítí pro posky-
tování veøejné telefonní slu�by a veøejné slu�by ISDN zalo�ených na propojování okruhù (dále jen �slu�by�) a po�a-
davky na synchronizaci pøi propojování1) veøejných telekomunikaèních sítí pro poskytování tìchto slu�eb v Èeské
republice (dále jen �sítì�) vèetnì mezinárodních telekomunikaèních sítí. Tento sí�ový plán se vztahuje na novì zøizo-
vaná rozhraní2).

1) § 37 odst. 2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.
2) § 1 písm. a), c) a d) vyhlá�ky è. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodù a rozhraní veøejné telekomunikaèní sítì.
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2. Dále sí�ový plán specifikuje dovolený výskyt skluzù ve spojení, konfiguraci obslu�né synchronizaèní sítì, synchroni-
zaèní postupy, po�adavky na referenèní a øízené generátory, na synchronizaèní cesty sítì a zpùsoby synchronizace sítí
pøi jejich vzájemném propojení.

Èl. 2
Výklad pojmù

1. Pro úèely tohoto sí�ového plánu se rozumí:
a) bránovou ústøednou ústøedna zaji��ující funkce pro propojovací body,
b) fázovým chvìním zmìny fáze, které mají slo�ku rychlou a pomalou, pøièem� dìlící mezí je kmitoèet 10 Hz,
c) hierarchickou synchronizací synchronizace generátorù s u�itím metody nucené synchronizace v hierarchických

rovinách,
d) koncovým bodem koncový bod podle § 2 odst. 4 písm. a) zákona,
e) koncovým zaøízením koncové zaøízení podle § 4 odst. 2 zákona,
f) metodou synchronizace metoda:

fa) nucená pro jeden generátor øídící a druhý generátor øízený,
fb) vzájemná pro dva nebo více generátorù, které se podílejí na synchronizaci vzájemnì,

g) místní ústøednou ústøedna zaji��ující funkce pro koncové a pøístupové body pøípadnì podle smlouvy provozovate-
lù i funkce pro propojovací body,

h) neveøejnou sítí telekomunikaèní sí�, která není urèena k poskytování veøejných telekomunikaèních slu�eb,
i) poboèkovou ústøednou koncové zaøízení, které umo�òuje pøístup více koncových zaøízení k jednomu koncovému

bodu a souèasnì vzájemné poskytování telekomunikaèních slu�eb mimo veøejnou telekomunikaèní sí�,
j) propojovacím bodem propojovací bod podle § 1 písm. c) vyhlá�ky è. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy

a charakteristika koncových bodù a rozhraní veøejné telekomunikaèní sítì,
k) pøístupovým bodem k síti pøístupový bod podle § 1 písm. d) vyhlá�ky è. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy a

charakteristika koncových bodù a rozhraní veøejné telekomunikaèní sítì,
l) referenèním generátorem taktu zdroj taktovacího signálu pro celou synchronizaèní sí� a tím té� pro synchronizo-

vanou sí�, jeho� parametry musí respektovat podmínky stanovené v Doporuèení ITU-TG.811 pro spojení s meziná-
rodními telekomunikaèními sítìmi,

m)øídícím taktovacím signálem taktovací signál pou�itelný pro øízení øízeného generátoru taktu,
n) øízením generátoru øízení:

na) jednoduché - provádìné v øízeném generátoru na základì fázového rozdílu mezi øídícím taktovacím signálem
a taktovacím signálem, zmìøeného na stranì øízeného generátoru,

nb) zdvojené - provádìné v øízeném generátoru na základì fázových rozdílù mezi øídícím taktovacím signálem a
taktovacím signálem, zmìøených na stranì øízeného i øídícího generátoru,

o) øízeným generátorem taktu generátor, který je øízen taktovacím signálem, pøená�eným synchronizaèní cestou
z generátoru umístìného ve vy��í (popøípadì v té�e) rovinì synchronizaèní sítì,

p) signálem multiplexním signál, který pøená�í informace mezi multiplexním a demultiplexním zaøízením,
q) signálem pøíspìvkovým jednotlivé pøíspìvky multiplexního signálu, nebo jejich násobky,
r) skluzem diskrétní zmìna fáze digitálního signálu, která zpùsobí, �e urèitá èást signálu je vynechána pøi pøepisu

informace ve vyrovnávací pamìti v dùsledku nesynchronnosti èasových základen spolupracujících telekomunikaè-
ních zaøízení,

s) synchronizací sítì èinnost zaji��ující stálý kmitoèet a fázový vztah taktovacích signálù jednotlivých digitálních
zaøízení, nacházejících se v digitální síti tak, aby nedocházelo ke ztrátám pøená�ené informace v dùsledku specifické
chybovosti (skluzù),

t) synchronizaèní sítí obslu�ná sí� zaji��ující synchronizaci digitální sítì, která sestává ze synchronizaèních uzlù
a synchronizaèních cest,

u) synchronizaèní cestou cesta mezi dvìma synchronizaèními uzly, urèená pro pøenos taktovacího signálu,
v) synchronizaèní zprávou zakódovaná zpráva týkající se synchronizaèního postupu,
w)synchronizaèním rozhraním bod, pro který jsou pøedepisovány hodnoty parametrù taktovacího signálu,
x) synchronizaèním øetìzcem aktivní propojení synchronizaèních uzlù a cest za úèelem distribuce taktu,
y) synchronizaèním uzlem místo v synchronizaèní síti, kde je pøijímán a generován taktovací signál pro potøeby

telekomunikaèního zaøízení; obsahuje zejména øízené generátory taktu,
z) taktovacím signálem (taktem) periodický signál pro øízení operací digitálních zaøízení,
aa) veøejnou slu�bou ISDN veøejná telekomunikaèní slu�ba zahrnující mezinárodnì standardizované základní a do-

plòkové slu�by,
bb) veøejnou telefonní slu�bou slu�ba definovaná v § 2 odst. 7 zákona,
cc) vztahy taktovacích signálù:

cca) synchronní, jestli�e odpovídající charakteristické okam�iky signálù se vyskytují se stejnou pøenosovou rych-
lostí a jejich  rozdíl fáze se nemìní,
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ccb) asynchronní, jestli�e mezi odpovídajícími charakteristickými okam�iky signálù není jednoznaènì definován
fázový posuv,

ccc) mezochronní, jestli�e pøenosová rychlost signálù má stejnou støední hodnotu a fázový rozdíl se mìní ve
stanovených mezích; je prakticky mo�ným a vyskytujícím se vztahem, který zjednodu�enì bývá nazýván
synchronním,

ccd) plesiochronní, jestli�e pøenosové rychlosti mají stejnou jmenovitou hodnotu a jejich zmìna se pohybuje ve
stanovených mezích,

cce) pseudosynchronní, jestli�e pøenosové rychlosti mají stejnou jmenovitou hodnotu a jejich zmìna se pohybu-
je v mezích, stanovených v Doporuèení ITU-T G.811 pro referenèní generátory taktu.

2. Seznam zkratek a pou�itých pojmù v anglickém jazyce je v pøíloze è. 1, seznam norem ETSI a EN je v pøíloze è. 2 a
seznam doporuèení ITU-T je v pøíloze è. 3.

Èl. 3
V�eobecné po�adavky na synchronizaci sítí

1. Sítì jsou synchronizovány tak, �e ka�dé síti pøíslu�í vlastní podpùrná synchronizaèní sí�. Synchronizaèní sí� sestává
z referenèních generátorù taktu, øízených generátorù taktu a synchronizaèních cest. Je èlenìna do sí�ových úrovní,
jejich� èlenìní a konfigurace mù�e z provozních dùvodù odpovídat èlenìní synchronizované sítì.

2. Synchronizaèní sí� pracuje na principu nucené hierarchické synchronizace s jednoduchým øízením øízených generáto-
rù taktu, pøièem� generátory urèité sí�ové roviny jsou øízeny generátory vy��í nebo té�e sí�ové roviny v�dy tak, aby
nedo�lo k propojení øízených generátorù do jednosmìrnì uzavøené smyèky.

3. Referenèní generátor taktu synchronizaèní sítì je umístìn na území Èeské republiky a musí být zálohován referenèním
generátorem stejných parametrù, který pracuje v aktivním zálo�ním re�imu.

4. Synchronizaèní sítì rùzných sítí mohou být propojeny nebo mohou být vybaveny vlastním referenèním generátorem
taktu zpùsobem uvedeným v èl. 11.

5. Prostøednictvím koncových zaøízení, pøipojených k sítím v koncových bodech, nesmí do synchronizaèní sítì pronikat
takt sítì jiné, pokud je na ni toto zaøízení napojeno.

Èl. 4
Po�adavky na omezení vzniku skluzù

1. Z hlediska synchronizace je hlavním jakostním mìøítkem spojení v  síti výskyt skluzù, který se vztahuje na jeden kanál
64 kbit/s a dobu pozorování. Skluzy vznikají v nesynchronizované síti, av�ak mohou vznikat také v síti synchronizova-
né pøi ztrátì synchronizace, nebo v dùsledku zásahù údr�by.

2. V mezinárodní síti je vztah taktovacích signálù plesiochronní. Èasový odstup skluzù, zpùsobených plesiochronním
vztahem úsekù mezinárodní digitální sítì, tvoøené ètyømi nezávislými úseky a kumulací skluzù, musí být minimálnì
17,5 dne mezi dvìma skluzy v celé mezinárodní èásti spojení.

3. V celém  referenèním mezinárodním spojení je v provozním stavu po�adován odstup mezi dvìma skluzy alespoò 5,8 dne.

4. Stavy, které jsou pova�ovány za poruchové, jsou odstupòovány do tøech stupòù podle èetnosti výskytu skluzù:
a) maximálnì 5 skluzù za 24 hodin, pro více ne� 98,9 % celkového èasu pozorování,
b) více ne� 5 skluzù za 24 hodin, ale maximálnì 30 skluzù za jednu hodinu pro ménì ne� 1% celkového èasu pozoro-

vání,
c) více ne� 30 skluzù za 1 hod pro ménì ne� 0,1% celkového èasu pozorování.
Celkový èas pozorování pro a), b) a c) je alespoò 1 rok.

5. Oblasti mo�ných vznikù skluzù se posuzují na hypotetickém referenèním spojení, které stanovuje  Doporuèení ITU-T
G.822. V takovém mezinárodním spojení má mezinárodní èást spojení 4 úseky a národní tranzitní a místní sí� jsou
v nìm obsa�eny dvakrát.
Z celkového poètu skluzù posuzovaného v celkovém èase pozorování alespoò jeden rok, pøipadá na :
a) mezinárodní èást spojení 8 %,
b) národní tranzitní sí� 2 x 6 %,
c) místní sí� 2 x 40 %.
Rozdìlení výskytu skluzù v národním spojení uvádí obr.1.

Èl. 5
Po�adavky na konfiguraci synchronizaèní sítì

1. Hierarchické èlenìní synchronizaèní sítì znázoròuje obr. 2. Roviny synchronizaèní sítì jsou oznaèeny èíslicemi poèí-
naje 1 pro rovinu referenèních generátorù taktu. Ni��í roviny mají èísla vy��í. Hierarchické èlenìní synchronizaèní sítì
mù�e odpovídat èlenìní synchronizované sítì, není to v�ak bezpodmíneènì nutné.
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2. Sestava øízených generátorù taktu a synchronizaèních cest nesmí v �ádném pøípadì tvoøit jednosmìrnì uzavøenou
smyèku. Ka�dá konfigurace a její mo�ná zmìna musí být z tohoto hlediska pøedem provìøena.

3. V úrovni 1 musí být alespoò dva geograficky vzdálené referenèní generátory taktu, které vytváøejí øídící takt pro
synchronizaèní sí� a tím i pro synchronizaci celé sítì. Nacházejí se zpravidla v místech MnÚ. Nejsou-li v síti MnÚ,
musí se referenèní generátory taktu nacházet v místech nìkterých TÚ. Nejménì dva referenèní generátory musí praco-
vat za provozního bezporuchového stavu v aktivní zatí�ené záloze.

4. Ka�dý generátor taktu roviny 2 je øízen referenèním generátorem roviny 1 prostøednictvím synchronizaèní cesty. Zá-
lo�ní synchronizaèní cesty pro generátor taktu roviny 2 jsou vedeny od zálo�ního referenèního generátoru úrovnì 1 a
od jiných generátorù roviny 2 s tím, �e musí být dodr�eno ustanovení odst. 2.

5. Generátory taktu v rovinì 3 jsou øízeny generátory roviny 2 prostøednictvím synchronizaèní cesty. Zálo�ní synchroni-
zaèní cesty pro generátor taktu roviny 3 jsou vedeny od dal�ích generátorù roviny 2, nebo od jiných generátorù roviny
3 s tím, �e musí být dodr�eno ustanovení odst. 2.

6. V rovinì 4 synchronizaèní sítì jsou generátory taktu øízeny generátory taktu roviny 3. V rovinì 5 synchronizaèní sítì
jsou generátory taktu øízeny generátory roviny 4.

7. V závislosti na provozních stavech se mù�e konfigurace synchronizaèní sítì mìnit, napøíklad automatickým výbìrem
zálo�ních taktù v dùsledku výpadku synchronizaèních cest nebo øízených generátorù taktu.

8. Øízené generátory taktu mohou být souèástí spojovacích systémù MnÚ, TÚ nebo místních ústøeden synchronizované
sítì, nebo pøenosových systémù SDH a nebo mohou být osamoceny.

9. V uzlu synchronizaèní sítì musí být umístìn jeden øízený generátor taktu, splòující po�adavky podle èl. 8. V pøípadì,
�e je øízených generátorù, splòujících ostatní po�adavky podle èl. 8 v uzlu více, nelze tyto generátory kombinovat
øazením za sebou. Je v�ak úèelné generátory zálohovat.

Èl. 6
Synchronizaèní postupy

1. Synchronizaèní sí� vyu�ívá hierarchickou nucenou synchronizaci s jednoduchým øízením generátorù. Ka�dý z øíze-
ných generátorù taktu synchronizaèní sítì je øízen metodou nucené synchronizace pouze z generátoru taktu vy��í, nebo
té�e roviny synchronizaèní sítì.

2. Pro potøeby synchronizaèní sítì lze u�ít jen takový taktovací signál, který pochází z generátoru taktu, splòujícího
po�adavky podle èl. 7.

3. Provozní pru�nosti synchronizaèní sítì se dosahuje výbìrem øídících taktovacích signálù na vstupech øízených generá-
torù taktu podle pøedem stanoveného algoritmu s ohledem na:
a) aktuální stav taktovacího signálu, tj. jeho existenci, hodnoty poplachových signálù a hodnoty fázového chvìní,
b) synchronizaèní zprávu o pùvodu taktovacího signálu a/nebo okolnostech jeho pøenosu.

4. Taktovací vstup je nepou�itelný, jestli�e taktovací signál není pøítomen nebo je doprovázen nìkterým z poplachových
signálù, signalizujícím poruchu na pøíslu�ném zaøízení nebo pøenosové cestì, nebo je doprovázen synchronizaèní
zprávou oznaèující  taktovací signál pocházející z generátoru prvku SEC, který není synchronizován. Nelze vybrat
taktovací signál pùvodu neznámého nebo taktovací signál, oznaèený jako nepou�itelný synchronizaèní zprávou, zpravidla
ulo�enou v záhlaví multiplexního kódu.

5. Fázové chvìní taktovacího signálu je parametrem signálu a také synchronizace. Povolené hodnoty jitteru a wanderu
jsou udávány zvlá�� pro synchronizaèní rozhraní na zaøízeních s multiplexy PDH a pro synchronizaèní rozhraní na
zaøízeních s multiplexy SDH, a jsou stanoveny v èl. 13.

6. V pøípadì, �e vstupní taktovací signál je nepou�itelný, dochází k výbìru zálo�ního taktovacího signálu podle èl. 8 odst. 4.

7. V pøípadì, �e v�echny dostupné taktovací signály na vstupu øízeného generátoru taktu jsou nepou�itelné, pøejde posti-
�ený generátor taktu na re�im pøídr�ný podle èl. 8 odst. 2 písm. c) tak, aby relativní kmitoètové odchylky výstupního
taktu vyhovìly ostatním po�adavkùm èl. 8 a èl. 4. Není-li posti�ený generátor taktu schopen èinnosti v re�imu pøídr�-
ném, je pøípustné, aby pracoval v re�imu volném podle èl. 8 odst. 2 písm. b) tak, aby relativní kmitoètové odchylky
výstupního taktu vyhovìly ostatním po�adavkùm uvedeným v èl. 8 a èl. 4.
Èást synchronizaèní sítì takto øízená izolovaným generátorem (vèetnì jí synchronizované èásti sítì) mù�e, vzhledem
k ostatním èástem sítì, pracovat plesiochronnì pouze doèasnì, po dobu opravy pøíslu�ného prvku.

8. Pøi výstavbì sítì je nutné pøezkou�et  v�echny provozní a poruchové stavy pøíslu�né èásti synchronizaèní sítì a teprve
potom pøipojovat taktovací signály na zaøízení synchronizované sítì. Po dobu výstavby mù�e izolovaná èást sítì pøe-
chodnì pracovat plesiochronnì s dodr�ením po�adavkù podle èl. 7 nebo èl. 8.



Strana 12 Telekomunikaèní vìstník Èástka 12

9. V synchronizaèní síti, jako pøednostní je tøeba volit uspoøádání, ve kterém jsou provozní i zálo�ní synchronizaèní cesty
uzlù synchronizaèní sítì vedeny pouze ve smìru od vy��ích rovin k rovinám ni��ím, nemù�e proto dojít k vytvoøení
uzavøené synchronizaèní smyèky.

Èl. 7
Po�adavky na referenèní generátory taktu

1. Pro pomìrnou kmitoètovou odchylku referenèního generátoru taktu se po�aduje dlouhodobá maximální hodnota
±1 x 10-11 za podmínek, stanovených v Doporuèení ITU-T G.811. Tomuto po�adavku odpovídá odstup minimál-
nì 70 dní mezi dvìma skluzy na jednom úseku mezinárodního spoje. Potøebným etalonem kmitoètu pro PRC
mù�e být napø. cesiový oscilátor.

2. Maximální povolené hodnoty pomalého fázového chvìní na výstupu referenèního generátoru taktu jsou stanoveny jako
maximální chyby èasového intervalu MTIE v závislosti na intervalu pozorování �  � pro taktovací signál 2048 kbit/s.
Hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1: Maximální chyba èasového intervalu pro taktovací signál 2048 kbit/s (MTIE)

Interval pozorování MTIE
 [s] [ns]

   < 5 100

5 <    < 500 (5   + 500)

500 < (1×10-2    + 3 000)

3. Výstup referenèního generátoru taktu musí být o�etøen proti krátkodobé kmitoètové nepøesnosti a musí být zálohován.
Zmìny fáze výstupního taktovacího signálu v dùsledku jakýchkoliv vnitøních operací nesmí zpùsobit prodlou�ení nebo
zkrácení výstupního impulzu (skokovou zmìnu fáze) o hodnotu vìt�í ne� 0,125 jednotkového intervalu UI taktu.

Èl. 8
Po�adavky na øízené generátory taktu

1. V øízených generátorech taktu roviny 2 musí být pou�ity øízené oscilátory s povolenými pomìrnými kmitoètovými
odchylkami men�ími ne� ±1 x 10-9/den za podmínek, stanovených v Doporuèení ITU-T G.812. V øízených generáto-
rech taktu roviny 3 musí být pou�ity øízené oscilátory s povolenými pomìrnými kmitoètovými odchylkami men�ími
ne� ±2 x 10-8/den.
V provozním synchronizovaném stavu musí být prùmìrné hodnoty kmitoètu øízených generátorù shodné s kmitoètem
referenèního generátoru taktu.

2. Øízený generátor taktu je souèástí synchronizaèního uzlu. Èástmi øízeného generátoru taktu jsou výbìrové vstupní
obvody, zálohované oscilátory a výstupní obvody.
Øízený generátor taktu musí umo�òovat provoz v módu:
a) synchronním, kdy kmitoèet je øízen metodou nucené synchronizace,
b) plesiochronním v re�imu volném (free running), kdy kmitoèet je shodný s kmitoètem neøízených oscilací,
c) plesiochronním v re�imu pøídr�ném (hold-over), kdy výstupní kmitoèet je øízen s ohledem na data zapamatovaná

v pamìti øídících obvodù øízeného generátoru taktu.

3. Dovolené hodnoty  pomalých slo�ek fázového chvìní øízených generátorù taktu roviny 2 a 3 jsou stanoveny jako
maximální relativní chyby èasového intervalu MRTIE Doporuèením ITU-T G.812 v závislosti na intervalu pozoro-
vání . Hodnoty jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2: Hodnoty maximální relativní chyby èasového intervalu  MRTIE

Interval pozorování MRTIE

[s] [ns]

0,05  <    < 100 neurèeno

   >100 1 000

Nespojitost výstupní fáze taktovacího signálu nesmí pøekroèit hodnotu 0,125 UI v ka�dém intervalu pozorování do
délky 211 UI.

4. Vstupní výbìrové obvody øízených generátorù musí zajistit samoèinný výbìr dvou a� ètyø vstupních taktovacích signá-
lù s ohledem na jejich pou�itelnost (viz èl. 6). Je mo�ný dvojí postup:
a) po ztrátì taktovacího signálu s vy��í prioritou generátor pøepne na nejbli��í taktovací signál s ni��í prioritou a po

následném obnovení taktovacího signálu s vy��í prioritou pøepne zpìt na tento signál,
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b) po ztrátì taktovacího signálu s vy��í prioritou a pøepnutí na jiný taktovací signál je generátor po následném obnovení
taktovacího signálu s vy��í prioritou i nadále øízen taktovacím, novì vybraným signálem, pokud oba mají stejný pùvod.

Èasové kritérium pro rozeznání ztráty a obnovení taktovacích signálù stanoví provozovatel sítì s ohledem na dodr�ení
po�adavkù podle èl. 4. Pøi nevyhovující jakosti v�ech vstupních øídících taktù nìkterého øízeného generátoru taktu je
v dané èásti sítì pøechodnì mo�ný provoz plesiochronní.

5. Pro stanovení poøadí výbìru taktovacího signálu (priority) pro synchronizaci øízeného taktovacího generátoru jsou
rozhodující tyto okolnosti:
a) pùvod taktovacího signálu,
b) spolehlivost pøenosu,
c) vlastnosti a poèet generátorù a syntezátorù kmitoètu jimi� taktovací signál na cestì od svého zdroje pro�el,
d) délka synchronizaèní cesty.
Vy��í prioritu má taktovací signál, pocházející z generátoru vy��í úrovnì, který prochází men�ím poètem generátorù nebo uzlù.

6. Pøi pøechodných dìjích, provázejících výbìr taktovacích signálù podle èl. 6 a pøepínání oscilátorù pracujících v záloze,
mohou být vlastnosti generátoru taktu jiné ne� ty, které jsou po�adovány pro ustálený stav, av�ak ne hor�í ne� podle
èl. 4 odst. 3 písm b).
Podmínky pøepnutí zálo�ních oscilátorù v pøípadì poruchy jsou uvedeny v èl. 10.

7. Výstupní obvody øízeného generátoru taktu musí poskytovat dostateèný poèet nezávislých výstupù taktovacího signá-
lu. Fázový rozdíl mezi kterýmikoliv výstupy nesmí pøevý�it hodnotu 0,05 UI výstupního taktovacího signálu.

8. Pøenos fázového chvìní uzlem synchronizaèní sítì má charakter dolní propusti s hodnotami podle tabulky 3. Údaje
tabulky 3 platí pro mód volný a pøídr�ný. Pásmo aktivního zachycení musí být schopno zachytit povolené pomìrné
kmitoètové odchylky øízeného oscilátoru.

Tabulka 3: Vlastnosti uzlu synchronizaèní sítì

Maximální Maximální Zlomový Pokles
povolená pomìrná  pøevý�ení kmitoèet pøenosu

Úroveò kmitoètová pøenosu pøenosu  fáze
odchylka  fáze [s-1] [dB/dek]
na 1 den [dB]

2 1×10-9 0,2 0,1 20

3 2×10-8 0,2 0,1 20

Èl. 9
Po�adavky na synchronizaèní cesty

1 Jako synchronizaèní cesty mezi uzly synchronizaèní sítì se vyu�ívají cesty s multiplexními signály, nebo pøíspìvkový-
mi signály a nebo cesty se signály o urèitých kmitoètech.

2. Na synchronizaèních cestách platí tyto podmínky:
a) pro pøenos taktovacího signálu od vzdáleného etalonu kmitoètu k referenènímu generátoru taktu musí být synchro-

nizaèní cesta zálohována a nesmí pøená�et informaci,
b) pro pøenos taktovacího signálu od referenèního generátoru ke generátorùm roviny 2 se u�ije multiplex bez u�ivatel-

ské informace, nebo signál pøená�ející takt o urèitém kmitoètu,
c) pro pøenos taktovacího signálu mezi generátory roviny 2, do rovin ni��ích a v rovinách ni��ích se u�ije multiplex

nebo pøíspìvkový signál PCM, PDH èi SDH. Pøíspìvkové signály mohou nést u�ivatelské informace.

3. Pøi vyu�ití multiplexního signálu je tøeba respektovat vliv syntezátorù kmitoètu, které jsou pou�ity pro pøevody mezi
kmitoèty na celkový pøenos uzlu pro fázové chvìní.

4. Rozlo�ení wanderu, jeho kumulaci podél synchronizaèních øetìzcù a jeho mo�ný vliv na wander v pøíèném u�ivatel-
ském spojení v ni��í vrstvì sítì stanovuje pøíloha C  Doporuèení ITU-T G.823, viz té� pøehled v èl. 13.

5. Pøenos taktovacích signálù pro potøeby synchronizace sítì není pøípustný po analogových cestách, viz té� èl. 11.

Èl. 10
Podmínky údr�by a mìøení na generátorech

1. Pøístupy k mìøení kmitoètových a èasových parametrù taktu definují doporuèení ITU-T G. 810 a norma
EN 300 462-1-1, 2-1.

2. Mìøicí metody musí respektovat velmi nízkou kmitoètovou nepøesnost taktù. Pro údr�bu a mìøení na referenèním
generátoru taktu (PRC) platí ustanovení dohodnutá mezi výrobcem a u�ivatelem. Pøi mìøení na PRC je tøeba se opírat
o mezinárodnì koordinovaný èas UTC.

3. Pøi zásazích údr�by nebo pøi mìøeních na generátorech taktu musí být zachována ostatní ustanovení tohoto sí�ového plánu.
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Èl. 11
Zpùsoby synchronizace telekomunikaèních sítí pøi jejich propojení a spolupráci

1. Synchronizaèní vztah sítí je urèen vztahem jejich podpùrných synchronizaèních sítí. Synchronizaèní vztah mezi dvìma
sítìmi mù�e být synchronní nebo plesiochronní. Tento vztah je urèen vztahem pøíslu�ných referenèních generátorù
taktu. Propojení v ni��ích úrovních sítí není souèástí synchronizaèních sítí a neslou�í pro pøenos taktu.
Pøedpokladem je, �e synchronizace uvnitø jednotlivých sítí je vyøe�ena u�itím metody hierarchické nucené synchroni-
zace HMS.

2. Pøi synchronním vztahu mezi dvìma sítìmi mù�e být vztah dvojího typu:
a) sítì jsou øízeny tímté� referenèním generátorem PRC, který musí splòovat po�adavky Doporuèení  ITU-T G.811,
b) jedna sí� je øízena prostøednictvím jiné sítì, její� referenèní generátor PRC musí splòovat po�adavky Doporuèení

ITU-T G.811. Pøebírá-li sí� svùj referenèní takt prostøednictvím jiné sítì, je tøeba celkový poèet hierarchických
stupòù synchronizace omezit na pìt.

3. Sítì se synchronním vztahem se z technického hlediska navenek jeví jako sítì øízené jedinou synchronizaèní sítí.
Zálohování synchronizaèní cesty mezi rùznými sítìmi a odpovídající výbìr se dìje postupy obdobnými postupùm
uvnitø jedné sítì.
Pøípad, kdy je sí� B synchronizována souèasnì po nìkolika synchronizaèních cestách ze sítì A je pøípadem synchroni-
zace dvou fyzicky oddìlených sítí B1, B2 (z nich� sí� B sestává) prostøednictvím sítì A.

4. V pøípadì plesiochronního vztahu mají pøíslu�né sítì nezávislé referenèní generátory PRC. Pøi spojení mezi nimi
dochází ke skluzùm v ústøednách, jimi� sítì navazují.

Pøípady plesiochronního vztahu, kdy jsou sítì øízeny nezávislými referenèními generátory PRC, je� v�echny splòují
po�adavky Doporuèení ITU-T G. 811, jsou pøípady vztahu pseudosynchronního.

5. Zvlá�tní pøípady vztahu dvou sítí:
a) jestli�e je pro synchronizaci uvnitø urèité sítì pou�ita metoda vzájemné synchronizace, je mezi touto sítí a jinou sítí

pøípustný pouze vztah plesiochronní,
b) jestli�e urèitá sí� pracuje mezi svými uzly plesiochronnì, pracuje plesiochronnì i ve vztahu k jiné síti,
c) kmitoètová nepøesnost ±1 × 10-9 se u referenèního generátoru taktu pova�uje za náhradní øe�ení. Sí� s takovýmto

referenèním generátorem nesmí být zdrojem taktu pro jinou sí� a nemù�e se podílet na spojení do mezinárodní sítì.

6. Z hlediska synchronizace se vztah sí� - analogová èást telekomunikaèní sítì omezuje pouze na pøenos taktu smìrem od
sítì k analogové èásti sítì.

7. Pøenos taktovacího signálu pro potøeby synchronizaèní sítì není pøípustný po analogových cestách. Jednotlivé analo-
gové èásti sítì vystupují pouze jako analogová zaøízení, která se sítí spolupracují.

Èl. 12
Podmínky v propojovacích bodech

1. Pro jednotlivé sítì platí v�echny èlánky plánu synchronizace.

2. Pøi propojení rùzných sítí platí ustanovení èl. 4, èl. 5 a èl. 11.

3. Jsou-li pøi synchronním vztahu sítí øízeny sítì referenèním generátorem PRC, platí ustanovení èl. 11 odst. 2 písm. a).
Pro uspoøádání pøenosu øídícího taktovacího signálu z roviny 1 do roviny 2 platí u jednotlivých sítí ustanovení èl. 5
odst. 3 a 4 a èl. 9 odst. 2 písm. a). Propojovací bod nepøená�í taktovací signál.

4. Je-li pøi synchronním vztahu sítí jedna sí� øízena prostøednictvím jiné sítì, platí ustanovení èl. 11 odst. 2 písm. b).
V konkrétním pøípadì je tøeba, v rámci jednání o uzavøení smlouvy o propojení, stanovit propojovací bod, pøená�ející
øídící taktovací signál. Pro uspoøádání pøenosu øídícího taktovacího signálu platí ustanovení èl. 5 a èl. 9 odst. 2 písm. b) a
c).

5. Na propojovacím bodì platí ustanovení èl. 13 pro povolené hodnoty fázového chvìní na synchronizaèních a multiplex-
ních rozhraních.

6. Pøi propojení sítí je nutno trvale dodr�ovat èlenìní výskytu skluzù v mezinárodní, dálkové (tranzitní) a místní síti podle èl. 4.

Èl. 13
Povolené hodnoty fázového chvìní na synchronizaèních a multiplexních  rozhraních

1. V pou�ité konfiguraci synchronizaèní sítì je kterýkoliv øízený generátor taktu øízen taktovacím signálem prostøednic-
tvím øetìzce nadøazených generátorù taktu a synchronizaèních cest, který je zobrazen v obr. 3. V obr. 3 je té� znázor-
nìno zaèlenìní multiplexù PDH a SDH do synchronizaèního øetìzce.
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2. Synchronizaèní rozhraní, která jsou uvedena v obr. 3, jsou normami a doporuèeními definována v tìchto bodech:
a) výstup PRC (ITU-T G.811 a ETSI EN 300 462-6, Part 6-1, 6-2),
b) výstup øízeného generátoru taktu pro sítì zalo�ené na PDH (ITU-T G.812 a EN 300-462-4, Part 4-1, 4-2),
c) výstup øízeného generátoru taktu SSU pro sítì zalo�ené na SDH (EN 300-462-4, Part 4-1, 4-2),
d) výstup øízeného generátoru SEC sí�ového prvku SDH (ETS 300-462-5-1),
e) výstup multiplexu PDH (ITU-T G.823 a EN 300 462-3-1).

3. Povolené hodnoty fázového chvìní na synchronizaèních cestách jsou toto�né s povolenými hodnotami fázového chvì-
ní na hierarchických rozhraních multiplexù PDH a SDH.

4. Limity hodnot fázového chvìní na hierarchických rozhraních PDH jsou stanoveny Doporuèením ITU-T G. 823. Vhod-
né mìøicí zaøízení je specifikováno Doporuèením ITU-T O 171.

5. Limity hodnot fázového chvìní na hierarchických rozhraních SDH jsou stanoveny Doporuèením ITU-T G. 825 a
normou EN 300 462-3-1.

6. Limity hodnot fázového chvìní multiplexních signálù na hierarchických rozhraních na optických mediích stanovují
doporuèení ITU-T G.957 a ITU-T G.958.

7. Specifikace hodnot fázového chvìní na vstupech a výstupech zaøízení a jeho pøenosu zaøízením jsou souèástí Doporu-
èení ITU-T G.823, G.825 a normy EN 300 462-3-1.

Èl. 14
Pøechodná a závìreèná ustanovení

1. V pøílohách 2 a 3 je uvedena pøedpisová základna pro synchronizaci ze souvisejících norem ETSI a EN, pøevzatých a
schválených k pou�ívání v ÈR a doporuèení, pøijatých ITU.

2. Ru�í se: �Èást 7 Plán synchronizace� pøedpisu �Hlavní zásady pøestavby èeskoslovenské telekomunikaèní sítì na
ISDN�, vyhlá�eného výnosem Ministerstva hospodáøství ÈR è.j. 715567/93-42, oznámeným pod è.68 v Telekomuni-
kaèním vìstníku, èástka 18/1993.

3. Technická øe�ení rozhraní pøipojení a propojení zøízená podle døíve platných pøedpisù se pova�ují za zøízená v souladu
s tímto sí�ovým plánem.

Tento sí�ový plán nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník  v. r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

237. Plán vyu�ití kmitoètového spektra

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) vydává a vyhla�uje podle § 56 odst. 4 a § 95 bod 5. písm. c) zákona è. 151/
2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�),

Plán vyu�ití kmitoètového spektra
Èást 1

Úvodní ustanovení

1. Plán vyu�ití kmitoètového spektra (dále jen �Plán�) stanovuje zpùsob a podmínky vyu�ití kmitoètového spektra
radiokomunikaèními slu�bami.

2. Plán navazuje na plán pøidìlení kmitoètových pásem - Národní kmitoètovou tabulku1) (dále jen �NKT�).

3. Plán je tvoøen touto základní èástí a jednotlivými pøílohami, které jsou jeho nedílnou souèástí (dále jen �Pøílohy�).

4. Pøílohy upøesòují vyu�ití èástí kmitoètového spektra vymezených dolním a horním kmitoètem. Tyto mezní kmitoèty se
volí z dìlících kmitoètù dílèích kmitoètových pásem uvedených v NKT.

Èást 2
Obecná ustanovení

1. Pøílohy jsou vydávány v Telekomunikaèním vìstníku v následující struktuøe:
a) oznaèení Pøílohy tvoøené jejím poøadovým èíslem lomeno mìsícem a rokem vydání Pøílohy a vymezením kmitoèto-

vého pásma,
b) rozdìlení kmitoètového pásma s pøidìlením slu�bám a s vyznaèením jeho vyu�ití, popisující jednak souèasný stav,

jednak stav cílový, daný zámìrem harmonizovat vyu�ití pásma s Evropskou tabulkou pøidìlení a vyu�ití kmitoètù2),
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c) obecné podmínky vyu�ití kmitoètového pásma vyplývající z pøíslu�ných dokumentù ITU, CEPT a Úøadu, vzta�e-
ných k pásmu vymezenému danou Pøílohou,

d) upøesòující podmínky vyu�ití kmitoètového pásma pro jednotlivé slu�by, stanovující po�adavky na provoz daných
vysílacích rádiových zaøízení, pøehled kmitoètových úsekù vyhrazených urèitým skupinám u�ivatelù, zpùsob povo-
lování vysílacích rádiových zaøízení, koordinaèní postupy apod.,

e) pojmy a zkratky pou�ité v Pøíloze a obecnì nezavedené, zejména neuvedené v § 2 zákona a èásti 2 NKT, pøípadnì
vy�adující upøesnìní,

f) seznam dokumentù s uvedením oznaèení a názvù dokumentù zmínìných v textu Pøílohy,
g) závìreèné ustanovení s uvedením data nabytí úèinnosti Pøílohy.

2. Pøidìlení kmitoètového pásma radiokomunikaèní slu�bì v NKT je urèující. Pokud dojde ke zmìnì pøidìlení v  NKT,
se kterým pak není pøíslu�ná Pøíloha nebo její èást v souladu, úèinnost této èásti Plánu je pozastavena a� do doby
vydání nové Pøílohy, popøípadì její aktualizace, která tuto zmìnu zohledòuje.

Èást 3
Závìreèné  ustanovení

Plán nabývá platnosti a úèinnosti dnem uveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Plán pøidìlení kmitoètových pásem - Národní kmitoètová tabulka, vydaná MDS-ÈTÚ, listopad 1999 a Aktualizace Národní kmitoètové tabulky,
Telekomunikaèní vìstník, èástka 6/2001.

2) Zpráva ERC è. 25: Kmitoètové pásmo 29,7 MHz a� 105 GHz a k nìmu vzta�ená Evropská tabulka pøidìlení a vyu�ití kmitoètù [ERC Report 25:
Frequency Range 29,7 MHz to 105 GHz and Associated European Table of Frequency Allocations and Utilisations], rev. Brugge 1998.

Pøíloha è. 1/12.2001
pro kmitoètové pásmo 146 - 174 MHz
k plánu vyu�ití kmitoètového spektra

1. Rozdìlení kmitoètového pásma

Kmit. pásmo                                         Souèasný stav                    Harmonizaèní zámìr (výhled r. 2008)1)

(MHz) Pøidìlení Vyu�ití Pøidìlení Vyu�ití

146 - 148 PEVNÁ MO POHYBLIVÁ Neveøejné sítì PPS
POHYBLIVÁ kromì letecké MO3)

   pohyblivé (R) 2)

148 - 149,9 PEVNÁ Dru�ice na nízkých obì�ných POHYBLIVÁ Dru�ice na nízkých  obì�ných
POHYBLIVÁ kromì letecké    drahách (systémy pro DRU�ICOVÁ POHYBLIVÁ     dráhách  (systémy pro
   pohyblivé (R)    personální komunikaci)    (vzestupný smìr)     personální komunikaci)
DRU�ICOVÁ POHYBLIVÁ Neveøejné sítì  PPS Neveøejné sítì PPS
   (vzestupný smìr)    (149,1 - 149,6 MHz ) MO3)

MO 2)

149,9 - 150,05 DRU�ICOVÁ POHYBLIVÁ Dru�ice na nízkých obì�ných DRU�ICOVÁ  POHYBLIVÁ Dru�ice na nízkých obì�ných
   (vzestupný smìr)    drahách (systémy pro    (vzestupný smìr)    dráhách (systémy pro
DRU�ICOVÁ    personální komunikaci) DRU�ICOVÁ    personální komunikaci)
    RADIONAVIGAÈNÍ Radionavigace     RADIONAVIGAÈNÍ Neveøejné sítì PPS

MO POHYBLIVÁ MO3)

150,05 - PEVNÁ Neveøejné sítì PPS POHYBLIVÁ kromì Neveøejné sítì PPS
   150,9875 POHYBLIVÁ kromì letecké Radioastronomie     letecké pohyblivé Radioastronomie

   pohyblivé RADIOASTRONOMICKÁ
150,9875 - RADIOASTRONOMICKÁ
    152,9375
152,9375 -153

4) 2)

153 -  153,55 PEVNÁ Neveøejné sítì  PPS POHYBLIVÁ kromì Neveøejné sítì PPS
POHYBLIVÁ kromì MO    letecké  pohyblivé MO3)

   letecké  pohyblivé (R) Pomocná meteorologie (sondy
153,55 - 154 Pomocná meteorologická    nesené balony)

Radiolokaèní 2)

154 - 155,5 PEVNÁ MO POHYBLIVÁ kromì Neveøejné sítì PPS
POHYBLIVÁ kromì     letecké  pohyblivé MO3)

   letecké  pohyblivé (R)
Radiolokaèní
5) 6) 2)
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155,5 - PEVNÁ Neveøejné sítì  PPS POHYBLIVÁ kromì Neveøejné sítì PPS
  156,7625 POHYBLIVÁ kromì Radiokomunikace plavidel     letecké  pohyblivé Radiokomunikace plavidel8)

   letecké  pohyblivé (R)     (vnitrozemské plavby) NÁMOØNÍ    (námoøní a vnitrozemské
    POHYBLIVÁ    plavby)

5) 6) 2) 7)

156,7625 - POHYBLIVÁ kromì Radiokomunikace plavidel NÁMOØNÍ Radiokomunikace plavidel8)

   156,8375    letecké  pohyblivé    (vnitrozemské plavby)     POHYBLIVÁ     (námoøní a vnitrozemské
NÁMOØNÍ POHYBLIVÁ Tísòový a volací kmitoèet    plavby)
    (tíseò a volání)     plavidel 156,8 MHz Tísòový a volací kmitoèet

    plavidel 156,8 MHz
5)

156,8375 - PEVNÁ Neveøejné sítì PPS POHYBLIVÁ kromì Neveøejné sítì PPS
    157,425 POHYBLIVÁ kromì Radiokomunikace plavidel     letecké pohyblivé Radiokomunikace plavidel8)

   letecké  pohyblivé (R)    (vnitrozemské plavby)    (námoøní a vnitrozemské
   plavby)

5) 2) 7)

157,425 - PEVNÁ Neveøejné sítì PPS POHYBLIVÁ kromì Neveøejné sítì PPS
   158,375 POHYBLIVÁ kromì     letecké pohyblivé     (157,45-160,60 MHz)

   letecké  pohyblivé
Radiolokaèní
5) 2)

158,375 - PEVNÁ Neveøejné  sítì PPS POHYBLIVÁ kromì Neveøejné sítì PPS
   160,625 POHYBLIVÁ kromì MO     letecké  pohyblivé    (157,45-160,60 MHz)

   letecké  pohyblivé MO3)

Radiolokaèní
5) 2) 7)

160,625 - PEVNÁ Neveøejné sítì PPS POHYBLIVÁ kromì letecké Neveøejné sítì PPS
   162,5 POHYBLIVÁ kromì Radiokomunikace plavidel     pohyblivé Radiokomunikace plavidel8)

   letecké pohyblivé    (vnitrozemské plavby)    (námoøní a vnitrozemské
    plavby)

5) 2) 7)

162,5 - 164,5 PEVNÁ Neveøejné sítì  PPS POHYBLIVÁ kromì letecké Neveøejné sítì PPS
POHYBLIVÁ kromì    (162,500-164,475 MHz)     pohyblivé
   letecké pohyblivé

164,5 - PEVNÁ MO POHYBLIVÁ kromì letecké Neveøejné sítì PPS
   165,5125 POHYBLIVÁ kromì     pohyblivé MO3)

   letecké  pohyblivé
Radiolokaèní 2)

165,5125 - PEVNÁ Neveøejné sítì PPS POHYBLIVÁ kromì letecké Neveøejné sítì PPS
   167 POHYBLIVÁ kromì Pagingový systém ERMES     pohyblivé Pagingový systém ERMES

   letecké pohyblivé    (169,425-169,725 MHz)    (169,4125-169,8125 MHz)

167 - 169 PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromì
    letecké pohyblivé
Radiolokaèní

169 - PEVNÁ
   170,4875 POHYBLIVÁ kromì

   letecké pohyblivé 2)

170,4875 - PEVNÁ MO POHYBLIVÁ kromì letecké Neveøejné sítì PPS
   172,5125 POHYBLIVÁ kromì     pohyblivé MO3)

    letecké  pohyblivé
Radiolokaèní 2)

172,5125 - PEVNÁ Neveøejné sítì  PPS POHYBLIVÁ kromì letecké Neveøejné sítì PPS
   173,7 POHYBLIVÁ kromì     pohyblivé

   letecké  pohyblivé

173,7 - 174 PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromì
   letecké  pohyblivé 2)

1) Výtah ze Zprávy ERC è. 25: Kmitoètové pásmo 29,7 MHz a� 105 GHz a k nìmu vzta�ená Evropská tabulka pøidìlení a vyu�ití kmitoètù [ERC
Report 25: Frequency Range 29,7 MHz to 105 GHz and Associated European Table of Frequency Allocations and Utilisations], rev. Brugge 1998.

2) Dle poznámky EU7 - pásmo té� lze pou�ít v øídce osídlených oblastech pro nízkokapacitní pevné spoje. Tyto spoje musí být koordinovány s
pohyblivou slu�bou a vy�adují plnou ochranu.

3) Odchylka od Zprávy ERC è. 25 - bude upøesòováno s MO.
4) Viz poznámka S5.149 - ochranná pásma spektrálních èar pro radioastronomickou slu�bu.
5) Poznámka S5.226 zaji��uje ochranu radiotelefonního tísòového kmitoètu - viz èást 3.3.4 Pøílohy.
6) Poznámka S5.227 zaji��uje ochranu tísòového kmitoètu 156,525 MHz pro digitální selektivní volání.
7) Dle poznámky EU8 - �ádné pevné spoje nesmí být provozovány v oblastech, kde by mohly zpùsobit ru�ení komunikaci v námoøní pohyblivé

slu�bì.
8) Tabulka vysílacích kmitoètù v pásmu VKV námoøní pohyblivé slu�by (Dodatek S18 Radiokomunikaèního øádu).
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V tabulce jsou uvedeny odkazy na ty Poznámky Radiokomunikaèního øádu (S5.xxx) a Poznámky Evropské tabulky pøidì-
lení a vyu�ití kmitoètù (EUyy), které jsou aktuální pro vyznaèené pøidìlení a vyu�ití. Dal�í upøesnìní jsou uvádìna v textové
èásti této Pøílohy.

2. Obecné podmínky vyu�ívání kmitoètového pásma

2.1 Charakteristika pásma
Kmitoètové pásmo 146 - 174 MHz je urèeno pøedev�ím pro civilní pozemní pohyblivou slu�bu a èásteènì pro námoøní
pohyblivou slu�bu a radiokomunikaèní slu�bu na vnitrozemských vodních cestách. Toto pásmo je jedním ze základ-
ních pásem pro neveøejné rádiové sítì.
Kromì toho Radiokomunikaèní øád pøipou�tí v nìkterých malých úsecích pásma také pøednostní nebo sdílený provoz
pohyblivé dru�icové slu�by, radionavigaèní dru�icové slu�by, radioastronomie a na sekundárním základì pomocné
meteorologické slu�by.

2.2 Výhledy na zmìnu vyu�ívání
Mezinárodní dokumenty zabývající se vyu�íváním kmitoètového spektra, kterými jsou zde Radiokomunikaèní øád
Mezinárodní telekomunikaèní unie (ITU) a studie ERC k podrobné analýze vyu�ívání spektra v pásmu 29,7-960 MHz
(DSI Phase II), je� je podkladem pro zmìny Zprávy ERC è. 25, nepøedpokládají zmìny ve vyu�ívání pøedmìtného
pásma.
Vyu�ití pásma v ÈR odpovídá ji� v souèasnosti návrhu na harmonizované vyu�ití pásma evropskými zemìmi kromì:
- pásem navrhovaných Zprávou ERC è. 25 pro neveøejné sítì pozemní pohyblivé slu�by, které jsou dosud vyu�ívány

pro vojenské úèely a jejich� èást bude uvolnìna do roku 2008,
- uspoøádání pásma pro pozemní pohyblivou slu�bu, které neodpovídá doporuèení CEPT/ERC T/R 25-08. Zmìny se

zatím neplánují s ohledem na intenzivní vyu�ívání pásma (cca 90% obsazenost), které není stávajícím uspoøádáním
duplexních úsekù a duplexních odstupù dotèeno, a skuteènost, �e pøelaïování existujících sítí by si vy�ádalo neú-
mìrné náklady.

2.3 Mezinárodní závazky
Kromì ustanovení Radiokomunikaèního øádu (mj. jeho Dodatku è. 18, který obsahuje kmitoètový plán pro námoøní
pohyblivou slu�bu) se vyu�ívání pásma øídí:
- rozhodnutími CEPT/ERC/DEC/(99)05 a CEPT/ERC/DEC/(99)06, které se týkají harmonizace zavádìní dru�ico-

vých personálních komunikaèních systémù,
- Regionální úmluvou o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách.

3. Podrobné podmínky pro jednotlivé slu�by

3.1 Pozemní pohyblivá slu�ba

3.1.1 Vymezení kmitoètových úsekù
Pro civilní vyu�ití v pozemní pohyblivé slu�bì jsou vyèlenìny kmitoètové úseky 149,100 - 149,600 MHz, 151,000 MHz,
151,025 - 152,925 / 155,525 - 157,425 MHz, 160,625 - 161,000 MHz, 161,025 - 164,475 / 166,525 - 168,975 MHz,
169,000 - 169,475 / 173,500 - 173,975 MHz, 169,500 - 170,475 MHz a 172,525 - 173,475 MHz.
Pro neveøejnou rádiovou sí� Èeských drah, s. o., jsou navíc vyèlenìny kmitoètové úseky 150,050 - 150,975 MHz,
152,950 - 153,550 MHz a 157,450 - 158,375 MHz. Pozemní pohyblivá vysílací rádiová zaøízení jsou v této síti
provozována na základì generální licence è. GL-36/R/2001.

3.1.2 Podmínky vyu�ití
Kmitoèty pøidìlené stanicím jsou zpravidla opakovanì vyu�ívány více u�ivateli a provoz stanic tak mù�e být ru�en
vysílaèi pracujícími na stejném kanálu. Pøi individuálních pøídìlech kmitoètù je výbìr kmitoètu provádìn tak, aby
nedocházelo ke �kodlivému ru�ení pøi spojení se stanicemi pohybujícími se ve stanovené provozní oblasti. Vzájemné
ru�ení vznikající v pøípadì vyu�ívání kmitoètu více u�ivateli na jednom stanovi�ti (tzv. sdílení kmitoètu) se nepova�uje
za �kodlivé ru�ení. Provozovatelé mohou technickým opatøením zajistit selektivní vyu�ívání sdíleného kmitoètu a
eliminovat tak vzájemné ru�ení.
Pokud vlivem mimoøádných okolností pøi �íøení elektromagnetických vln nebo vlivem charakteru terénu dojde ke
�kodlivému ru�ení, stanoví Úøad dodateèné podmínky pro vyu�ívání kmitoètù v dotèených sítích. V takových pøípa-
dech v�ak Úøad nenese �ádnou odpovìdnost za finanèní náklady a jiné ztráty s tím spojené.

3.1.3 Plánovací parametry
Pro pásmo 146 - 174 MHz jsou Úøadem stanoveny základní plánovací parametry, které se vztahují pøedev�ím na
základnové stanice radiotelefonních sítí.
a) Pøi pøidìlování kmitoètù a plánování sítí se s ohledem na úroveò prùmyslového ru�ení vychází z minimální u�iteèné

intenzity pole 20 dBµV/m.
b) Kmitoèty se stanicím v systémech pou�ívajících základnové stanice pøidìlují tak, aby u stanic pracujících na stej-

ných kanálech byl zachován ochranný pomìr 8 dB vùèi ru�ícímu signálu na stejném kanálu.
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c) Pou�ije se úzkopásmová FM modulace
1. pro kanálovou rozteè 12,5 kHz s maximálním zdvihem ±2,5 kHz,
2. pro kanálovou rozteè 25 kHz s maximálním zdvihem ±5 kHz.

d) Kanálová rozteè 12,5 kHz se pou�ije pøednostnì a 25 kHz doplòkovì.
Doplòkový parametr 25 kHz pro kanálovou rozteè se pou�ije pro radiotelefonní stanice, které nejsou schválené pro
kanálovou rozteè 12,5 kHz a jsou provozovány na základì povolení vydaných pøed 31. 12. 2000. Stanice je mo�no
provozovat jen za podmínek sekundární slu�by (kde za primární slu�bu jsou pova�ovány stanice schválené pro kaná-
lovou rozteè 12,5 kHz) a to pouze do 31. 12. 2005. V pøípadì, �e Úøad v dané lokalitì pøidìlí kmitoèty s kanálovou
rozteèí 12,5 kHz, nesmí provoz s kanálovou rozteèí 25 kHz pùsobit jakékoliv �kodlivé ru�ení tomuto provozu. Po
tomto datu bude provoz radiotelefonních stanic, které nejsou schválené pro kanálovou rozteè 12,5 kHz, nepøípustný.

e) Duplexní odstup je 4,5 MHz.
f) Maximální povolený vyzáøený výkon je 10 W e.r.p.
g) Na celostátním duplexním kmitoètu 156,0250/151,5250 MHz se povoluje 20 W e.r.p.
h) Plánovací maximální efektivní vý�ka antény (v rovinatém terénu) je pro simplexní provoz 20 m a pro duplexní

provoz 35 m.
h) Jmenovitá opakovací vzdálenost kmitoètové sí�ky je 90 km.
i) U duplexních kmitoètù pøíslu�í vy��í kmitoèet zpravidla vysílaèi základnové stanice, pøi retranslaci vysílaèi retrans-

laèní stanice a ni��í kmitoèet pøíslu�í vysílaèi pohyblivé stanice (pøijímaèi základnové stanice).
Pøidìlování kmitoètù pro jiné druhy stanic ne� radiotelefonní se provádí podle konkrétní kmitoètové situace v po�ado-
vané provozní oblasti s pou�itím odli�ných plánovacích parametrù, napø. s vìt�í kanálovou rozteèí.
Maximální vyzáøený výkon základnových stanic v síti ERMES nesmí pøesahovat 200 W.

3.1.4 Druh provozu
Podle druhu zaøízení a charakteru systému Úøad v pásmu 146 - 174 MHz povoluje simplexní, dusimplexní, duplexní
nebo semiduplexní provoz.

3.1.5 Vyu�ití pásma jednotlivými druhy stanic
V pozemní pohyblivé slu�bì se pou�ívají stanice radiotelefonní, stanice pro pøenos dat (povelové, telemetrické, pøenos
signalizace apod.), stanice pro paging a bezdrátové mikrofony.
Pro radiotelefonní stanice jsou pøidìlovány kmitoèty podle vý�e uvedené plánovací metodiky ve v�ech èástech pásma,
které nejsou urèeny pro jiné druhy stanic. Stanice lze provozovat na základì individuálního povolení vydaného Úøadem.
Na základì základì generální licence è. GL-16/R/2000 je mo�no vyu�ívat kmitoèty 172,725 MHz a 172,050 MHz
s výkonem do 1 W a 172,650 MHz, 172,950 MHz a 172,975 MHz s výkonem do 5 W.
Pro datové stanice se pøidìlují kmitoèty zpravidla s kanálovou rozteèí 25 kHz, které mohou být vyu�ívány na základì
individuálního povolení vydaného Úøadem.
Pro výkon do 1 W jsou to kmitoèty
149,150 MHz, 149,175 MHz, 149,200 MHz, 149,225 MHz,
149,275 MHz, 149,300 MHz, 149,325 MHz, 149,350 MHz,
151,950 MHz,
pro výkon do 10 W kmitoèty
151,225 MHz, 151,650 MHz, 151,800 MHz, 151,875 MHz,
151,900 MHz, 151,975 MHz, 152,000 MHz,
155,900/151,400 MHz, 155,975/151,475 MHz,
156,050/151,550 MHz, 156,075/151,575 MHz,
a pro výkon do 0,5 W kmitoèty 173,2750 MHz a 173,3250 MHz.
Kmitoèty 149,125 MHz, 149,250 MHz, 155,725 MHz a 156,150 MHz s výkonem do 0,5 W je mo�no vyu�ívat na
základì generální licence è. GL-21/R/2000.
Kmitoèty 172,525 MHz, 172,575 MHz, 173,650 MHz a 173,950 MHz s výkonem do 0,1 W je mo�no vyu�ívat na
základì generální licence è. GL-30/R/2000.
Pro pagingové systémy jsou zpravidla pøidìlovány kmitoèty s kanálovou rozteèí 25 kHz.
Pro celoevropský pagingový systém ERMES je urèeno celkem 16 simplexních kmitoètù v rozmezí 169,425 MHz a�
169,800 MHz. V souèasné dobì jsou pro provoz systému ERMES v ÈR vyèlenìny kmitoèty 169,425 MHz, 169,450
MHz, 169,625 MHz, 169,650 MHz, 169,700 MHz a 169,725 MHz. Zbývajících 10 kmitoètù je vyu�íváno neveøejný-
mi rádiovými sítìmi. V pøípadì zahájení provozu systému ERMES v sousedních zemích, musí být pøíslu�né kanály
uvolnìny od stávajících rádiových sítí v pohranièních oblastech.
Pro lokální paging jsou urèeny kmitoèty
151,050 MHz, 151,125 MHz, 151,200 MHz, 151,275 MHz,
151,350 MHz, 151,450 MHz, 151,600 MHz, 151,675 MHz,
151,850 MHz, 151,925 MHz.
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Pro datové stanice a lokální paging jsou urèeny kmitoèty
170,275 MHz,   170,425 MHz, 170,475 MHz,  173,025 MHz,    173,100 MHz.
Základnové stanice lze provozovat pouze na základì individuálního povolení vydaného Úøadem.
Pro �irokopásmové bezdrátové mikrofony jsou urèeny kmitoèty 149,400 MHz, 149,475 MHz a 149,550 MHz s kaná-
lovou rozteèí 75 kHz a e.r.p. do 50 mW. Kmitoèty mohou být vyu�ívány na základì individuálního povolení vydaného
Úøadem. Na základì generální licence è. GL-30/R/2000 je mo�no vyu�ívat kmitoèet 173,300 MHz ± 37,5 kHz s e.r.p.
do 50 mW.

3.1.6 Mezinárodní koordinace
Mezinárodní koordinace kmitoètù pro pozemní pohyblivou slu�bu v pásmu 146 a� 174 MHz se øídí ustanoveními
Vídeòské dohody. Kmitoèty podléhají mezinárodní koordinaci, jestli�e na státní hranici ve vý�ce 10 m nad terénem
pøesahuje ru�ivá intenzita elektromagnetického pole hodnotu 12 dBµV/m.
Pro pásma urèená pro celoevropské systémy mohou být uzavøeny bilaterální nebo multilaterální dohody s odchylnými
podmínkami koordinace.

3.1.7 Sluèitelnost s jinými slu�bami
V nìkterých úsecích pásma 146 - 174 MHz musí být pøi provozu stanic pozemní pohyblivé slu�by zaji�tìna ochrana
stanicím jiných slu�eb.
V úseku 149,90 - 150,05 MHz se jedná o ochranu dru�icové pohyblivé a dru�icové radionavigaèní slu�by. Pro zaji�tì-
ní ochrany uvedených slu�eb nejsou v tomto úseku pøidìlovány kmitoèty pozemní pohyblivé ani pevné slu�bì. V úsecích
156 - 157,425 MHz, 160,600 - 160,975 MHz a 161,475 - 162,050 MHz, je tøeba zajistit ochranu námoøní pohyblivé
slu�bì provozované podle Dodatku è. 18 Radiokomunikaèního øádu. Vzhledem ke vnitrozemské poloze Èeské repub-
liky provoz stanic pozemní pohyblivé slu�by nepùsobí ru�ení stanicím provozovaným na moøi. Ochrana radiotelefonní
slu�by na vnitrozemských vodních cestách, vyu�ívající jednotlivé kmitoèty z tìchto úsekù, je zaji�tìna vhodným kmi-
toètovým plánováním.

3.2 Pevná slu�ba
Podle Radiokomunikaèního øádu v uvedeném pásmu mù�e být provozována pevná slu�ba.
V ÈR není pevná slu�ba povolována v souladu se zámìrem evropských zemí omezit pevnou slu�bu pouze na nízkoka-
pacitní pevné spoje provozované na národní úrovni v odlehlých oblastech.
Pevná rádiová spojení, slou�ící napø. pro spojení øídicí stanice s retranslaèní stanicí nebo pro pøenos dat do dálkovì
øízených objektù, jsou pova�ována pro úèely kmitoètového plánování a koordinace za spojení v rámci pozemní pohyb-
livé slu�by.

3.3 Námoøní pohyblivá slu�ba a radiotelefonní provoz na vnitrozemských vodních cestách

3.3.1 Vymezení kmitoètových úsekù
Pro radiotelefonní provoz v námoøní pohyblivé slu�bì a na vnitrozemských vodních cestách jsou urèeny kmitoètové
úseky 156,025 - 157,425 MHz a 160,625 - 162,025 MHz.
V ÈR jsou uvedené kmitoètové úseky vyu�ívány té� pro pozemní pohyblivou slu�bu.

3.3.2 Podmínky vyu�ití
V uvedených kmitoètových úsecích se pou�ívá kanálová rozteè 25 kHz, duplexní odstup 4,6 MHz, výstupní výkon
pevné stanice max. 25 W, výstupní výkon lodní stanice nastavitelný ve dvou úrovních 1W a 25 W (max.), provoz
simplexní a duplexní.

Dal�í technické a provozní podmínky pro radiotelefonní slu�bu na vnitrozemských vodních cestách jsou upraveny
vyhlá�kou9) a Regionální úmluvou o radiotelefonní slu�bì na vnitrozemských vodních cestách.
Kmitoèty pøidìlené10) v ÈR pro jednotlivé kategorie spojení jsou
a) 156,500 MHz (kanál è. 10) a 156,650 MHz (kanál è. 13) pro spojení �plavidlo - plavidlo�,
b) 156,400 MHz (kanál è. 8), 156,450 MHz (kanál è. 9), 156,700 MHz (kanál è. 14) a 157,025/161,625 MHz

(kanál è. 80) pro plavební informace,
c) 156,800 MHz (kanál è. 16) pro tíseò a volání,
d) 156,550 MHz (kanál è. 11), 156,575 MHz (kanál è. 71), 156,625 MHz (kanál è. 72) a 156,725 MHz (kanál è. 74)

pro spojení �plavidlo - pøístavní správa�,
e) 156,750 MHz (kanál è. 15) a 156,850 MHz (kanál è. 17) pro komunikaci na plavidle.
Uvedené èíslování kanálù odpovídá dodatku è. 18 Radiokomunikaèního øádu.

9) Vyhlá�ka Ministerstva dopravy a spojù è. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách.
10) Pøíloha è. 2 k vyhlá�ce è. 138/2000 Sb.
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3.3.3 Mezinárodní koordinace
Mezinárodní koordinace kmitoètù pro radiotelefonní slu�bu na vnitrozemských vodních cestách se provádí podle
zásad koordinace pozemní pohyblivé slu�by, v tomto pøípadì podle Vídeòské dohody.

3.3.4 Sluèitelnost s jinými slu�bami
Kmitoèty pøidìlené radiotelefonní slu�bì na vnitrozemských vodních cestách mají pøednostní charakter a musí být
chránìny pøed ru�ením od jiných slu�eb. Zvlá�tní výsadu z hlediska ochrany má tísòový s volací kmitoèet 156,800 MHz,
pro který je stanoveno ochranné pásmo 156,7625 - 156,8375 MHz.

3.4 Dru�icová slu�ba

3.4.1 Vymezení kmitoètových úsekù
Dru�icová slu�ba zahrnuje dru�icovou pohyblivou slu�bu v úseku 148 - 150,05 MHz a dru�icovou radionavigaèní
slu�bu v úseku 149,9 - 150,05 MHz.

3.4.2 Podmínky vyu�ití
Radiokomunikaèním øádem je u�ívání úseku 149,9 - 150,05 MHz dru�icovou pohyblivou slu�bou omezeno na dru�i-
covou pozemní pohyblivou slu�bu do 1. 1. 2015 (poznámka S5.224A). Pøidìlení tohoto úseku dru�icové radionavi-
gaèní slu�bì platí rovnì� do 1. 1. 2015 (poznámka S5.224B).
Vysílání dru�icové radionavigaèní slu�by mohou být u�ívána pozemskými stanicemi ve slu�bì kosmického výzkumu.
Zpráva ERC è. 25 pøidìlila úsek 148 - 150,05 MHz pro provoz dru�ic (vzestupný smìr) na nízkých obì�ných dráhách.
Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)06 stanovuje podmínky harmonizovaného zavedení dru�icových systémù pro personální
komunikaci (slu�ba pøenosu dat s nízkou rychlostí) v pásmech pod 1 GHz. Do zavedení Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)05
je v ÈR povolován provoz terminálù systému ORBCOMM individuálnì.

3.4.3 Mezinárodní koordinace
Koordinace kmitoètù pro dru�icové systémy probíhá podle pøíslu�ných ustanovení Radiokomunikaèního øádu.

3.4.4 Sluèitelnost s jinými slu�bami
Dru�icová pohyblivá slu�ba nemá omezovat rozvoj a provoz pevné a pohyblivé slu�by v úseku 148 - 149,9 MHz
a dru�icové radionavigaèní slu�by v úseku 149,9 - 150,05 MHz.

3.5 Radioastronomie
Pro radioastronomii je vyhrazen úsek 150,05 - 153 MHz, kde tato slu�ba mù�e být provozována za podmínek sdílení
s pevnou a pohyblivou slu�bou. Radiokomunikaèní øád vy�aduje pro tuto slu�bu ochranu pøed ve�kerým �kodlivým
ru�ením.

3.6 Pomocná meteorologická a radiolokaèní slu�ba
Za podmínek podru�né slu�by mohou být provozovány slu�by pomocná meteorologická v úseku 153 - 154 MHz 
a radiolokaèní v úseku 153 - 155,5 MHz.

4. Pojmy a zkratky

4.1 Pøehled pojmù
Pro úèely této Pøílohy se rozumí:
a) radiotelefonní stanicí nebo fonickou stanicí stanice urèená pro rádiový pøenos informací v podobì øeèi. V pøípa-

dì, �e tato stanice je schválena i pro pøenos dat, mù�e být pou�ívána rovnì� jako datová stanice;
b) datovou stanicí stanice urèená pro rádiový pøenos dat, slou�ící pro dálkové ovládání, dálkové mìøení (telemetrii),

pøenos signalizace nebo obecnì pro pøenos dat;
c) pagingem rádiový systém, zaji��ující jednosmìrný pøenos zakódovaných signálù, pøípadnì hlasových zpráv, ze

základnové stanice do kapesních pøijímaèù, zpravidla vybavených selektivní volbou - pagerù (jednosmìrný pa-
ging), výjimeènì mù�e být pager vybaven vysílaèem malého výkonu pro zpìtné potvrzení pøíjmu zprávy na základ-
novou stanici (obousmìrný paging);

d) rádiovým kanálem kmitoètové pásmo, uvnitø nìho� je povoleno vysílání stanice pro rádiový pøenos telekomuni-
kaèních signálù;

e) kanálovou rozteèí rozdíl kmitoètù mezi jmenovitými kmitoèty dvou sousedních rádiových kanálù;
f) duplexním odstupem rozdíl kmitoètù mezi jmenovitými kmitoèty dvou rádiových kanálù pøi dvoukmitoètovém,

tj. dusimplexním, duplexním nebo semiduplexním provozu.

4.2 Seznam pou�itých zkratek
CEPT- Evropská konference po�tovních a telekomunikaèních správ [European Conference of Postal and Telecom-

munications Administrations]
DSI - Podrobná analýza kmitoètového spektra - dokument CEPT [Detailed Spectrum Investigation]
e.r.p. - efektivní vyzáøený výkon [effective radiated power]
PPS - pozemní pohyblivá slu�ba
S-PCS - dru�icový personální komunikaèní systém [Satellite Personal Communication System]
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5. Seznam dokumentù
Následující výèet uvádí ty dokumenty, které jsou podstatné pro kmitoètové plánování a jsou v textu pøílohy zmínìny.
Podrobnìj�í nebo doplòující údaje k vlastnostem zaøízení a provozním podmínkám jsou obsahem dal�ích dokumentù,
napøíklad technických norem nebo konkrétních povolení a licencí vydaných Úøadem.
Vídeòská dohoda - Dohoda mezi telekomunikaèními správami Belgie, Francie, Chorvatska, Itálie, Lichten�tejnska,
Litvy, Lucemburska, Maïarska, Nìmecka, Nizozemí, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, �výcarska
a Èeské republiky o koordinaci kmitoètù mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou slu�bu a pozemní pohyblivou slu�bu,
Berlín, 14. záøí 2001.
Regionální úmluva o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách, Basilej, duben 2000.
Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)05 - Rozhodnutí ERC z 10. bøezna 1999 o volném pohybu, vyu�ití a výjimce
z individuálního povolování pozemských pohyblivých stanic systémù S-PCS <1 GHz [ERC Decision of 10 March
1999 on Free Circulation, Use and Exemption from Individual Licensing of Mobile Earth Stations of S-PCS<1GHz
systems], Helsinky, 1999.
Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)06 - Rozhodnutí ERC z 10. bøezna 1999 o harmonizaci zavádìní dru�icových
personálních komunikaèních systémù pracujících v pásmech pod 1 GHz (S-PCS <1 GHz) [ERC Decision of 10 March
1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz
(S-PCS<1GHz)], Helsinky, 1999.
Doporuèení CEPT/ERC T/R 25-08 - Plánovací hlediska a koordinace kmitoètù v pozemní pohyblivé slu�bì v pásmu
29,7 - 960 MHz [Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29.7 - 960 MHz],
rev. Vídeò, 1999.
Generální licence è.GL-16/R/2000 - k provozování pøenosných vysílacích rádiových zaøízení malého výkonu, provo-
zovaných spoleènì na urèených kmitoètech v pásmech stanovených pro pozemní pohyblivou slu�bu, Telekomunikaèní
vìstník, èástka 9, ze dne 25. záøí 2000.
Generální licence è. GL-21/R/2000 - k provozování datových vysílacích rádiových zaøízení provozovaných na vy-
hrazených kmitoètech. Pod pojmem datové vysílací rádiové zaøízení se pro úèely této generální licence rozumí vysílací
rádiové zaøízení slou�ící pro pøenos nehovorových signálù, Telekomunikaèní vìstník, èástka 9, ze dne 25. záøí 2000.
Generální licence è. GL-30/R/2000 - k provozování vysílacích rádiových zaøízení krátkého dosahu, provozovaných
na urèených spoleèných kmitoètech, Telekomunikaèní vìstník, èástka 12, ze dne 18. prosince 2000.
Generální licence è. GL-36/R/2001 - k provozování pozemních pohyblivých vysílacích rádiových zaøízení slou�ících
k odbavování telekomunikaèního provozu prostøednictvím neveøejné rádiové sítì pozemní pohyblivé slu�by provozo-
vané Èeskými drahami, s.o., pro úèely �eleznièní dopravy, Telekomunikaèní vìstník, èástka 5, ze dne 24. kvìtna 2001.

6. Závìreèné ustanovení
 Tato Pøíloha nabývá platnosti a úèinnosti dnem uveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing.David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Pøíloha è. 2/12.2001
pro kmitoètové pásmo 24,25 - 27,5 GHz
k plánu vyu�ití kmitoètového spektra

1. Rozdìlení kmitoètového pásma
Kmit. pásmo                                                   Souèasný stav              Harmonizaèní zámìr (výhled r. 2008)1)

(GHz) Pøidìlení Vyu�ití Pøidìlení Vyu�ití

24,25 - 24,45 PEVNÁ Doèasné pevné spoje PEVNÁ Doèasné pevné spoje
POHYBLIVÁ2)    (jednosmìrné)

ENG/OB

24,45 - 24,65 PEVNÁ Doèasné pevné spoje 24,45 - 24,50 Doèasné pevné spoje
MEZIDRU�ICOVÁ PEVNÁ    (jednosmìrné)

POHYBLIVÁ2) ENG/OB
Pevné spoje 24,50 - 24,65 Pevné spoje
   (P-MP) PEVNÁ (FWA)

24,65 - 24,75 PEVNÁ Pevné spoje PEVNÁ Pevné spoje
MEZIDRU�ICOVÁ     (P-MP) (FWA)

24,75 - 25,25 PEVNÁ Pevné spoje PEVNÁ Pevné spoje
    (P-MP) (FWA)

25,25 - 25,5 PEVNÁ Pevné spoje PEVNÁ Pevné spoje
MEZIDRU�ICOVÁ     (P-MP) MEZIDRU�ICOVÁ (FWA)
POHYBLIVÁ POHYBLIVÁ
Dru�icová slu�ba kmitoètových
   normálù a èasových signálù
   (vzestupný smìr)
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25,5 - 26,5 PEVNÁ Pevné spoje PEVNÁ Pevné spoje
MEZIDRU�ICOVÁ     (P-MP a P-P) MEZIDRU�ICOVÁ (FWA)
POHYBLIVÁ POHYBLIVÁ
Dru�icového prùzkumu Zemì3) Dru�icového prùzkumu
   (sestupný smìr)    Zemì (sestupný smìr)
Dru�icová slu�ba kmitoètových
   normálù a èasových signálù
   (vzestupný smìr)

26,5 - 27 PEVNÁ MO PEVNÁ MO
MEZIDRU�ICOVÁ MEZIDRU�ICOVÁ (Harmonizované vojenské
POHYBLIVÁ POHYBLIVÁ     pásmo pro pevné
Dru�icového prùzkumu Zemì 3) Dru�icového prùzkumu     a pohyblivé systémy)4)

   (sestupný smìr)     Zemì (sestupný smìr)
Dru�icová slu�ba kmitoètových
   normálù a èasových signálù
   (vzestupný smìr)

27 - 27,5 PEVNÁ MO PEVNÁ MO
MEZIDRU�ICOVÁ MEZIDRU�ICOVÁ (Harmonizované vojenské
POHYBLIVÁ POHYBLIVÁ    pásmo pro pevné

Dru�icového prùzkumu    a pohyblivé systémy)4)

   Zemì (sestupný smìr)

1) Výtah ze Zprávy ERC è. 25: Kmitoètové pásmo 29,7 MHz a� 105 GHz a k nìmu vzta�ená Evropská tabulka pøidìlení a vyu�ití kmitoètù [ERC
Report 25: Frequency Range 29,7 MHz to 105 GHz and Associated European Table of Frequency Allocations and Utilisations], rev. Brugge 1998.

2) Omezeno Poznámkou EU17A na ENG/OB aplikace.
3) Omezeno Poznámkou S5.536B Radiokomunikaèního øádu - blí�e viz odst. 3.3 této Pøílohy.
4) Vymezeno Poznámkou EU27, která pøipou�tí té� mo�nost rozhodnout o sdílení s civilními aplikacemi na národní úrovni.

2. Obecné podmínky vyu�ívání kmitoètového pásma

2.1 Charakteristika pásma
Pøeva�ující vyu�ití kmitoètového pásma 24,25 - 27,5 GHz je pro civilní pevnou slu�bu. Dále pak pro mezidru�icovou
slu�bu a èást pásma i pro pohyblivou slu�bu. Dílèí úseky vyu�ívá vzestupný smìr dru�icové slu�by kmitoètových
normálù a èasových signálù a také slu�ba dru�icového prùzkumu Zemì.
Úsek 26,5 - 27,5 GHz je harmonizovaným vojenským pásmem.

2.2 Výhledy na zmìnu vyu�ívání
Mezinárodní dokumenty zabývající se vyu�íváním kmitoètového spektra, kterými jsou zde Radiokomunikaèní øád
Mezinárodní telekomunikaèní unie (ITU) a studie ERC o podrobné analýze vyu�ívání spektra v pásmu 3,4 - 105 GHz
(DSI Phase I) nepøedpokládají zmìnu vyu�ívání pøedmìtného pásma.
Vyu�ití pásma v ÈR odpovídá ji� v souèasnosti návrhu na harmonizované vyu�ití pásma evropskými zemìmi dle
Zprávy ERC è. 25.

2.3 Mezinárodní závazky
Poznámka S5.536A Radiokomunikaèního øádu informuje, �e správy zøizující pozemské stanice pro dru�icový prù-
zkum Zemì nemohou pro nì vy�adovat ochranu pøed stanicemi v pevných a pohyblivých slu�bách provozovanými
sousedními správami.

3. Podrobné podmínky pro jednotlivé slu�by

3.1. Pevná slu�ba
Pevná slu�ba je slu�bou nejvíce vyu�ívající pøedmìtné pásmo.

3.1.1 Vymezení kmitoètových úsekù

Úsek è. Rozsah kmitoètù [ GHz ] Kanálová rozteè [ MHz ]  zaøízení
1 24,500 - 24,549 - -
2 24,549 - 24,605 7; 14; 28; 56 P-MP
3 24,605 - 24,619 - -
4 24,619 - 24,675 7; 14; 28; 56 P-MP
5 24,675 - 24,689 - -
6 24,689 - 24,745 7; 14; 28; 56 P-MP
7 24,745 - 24,773 - -
8 24,773 - 25,445  3,5; 7; 14; 28; 56 P-P
9 25,445 - 25,557 - -
10 25,557 - 25,613 7; 14; 28; 56 P-MP
11 25,613 - 25,627 - -
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12 25,627 - 25,683 7; 14; 28; 56 P-MP
13 25,683 - 25,697 - -
14 25,697 - 25,753 7; 14; 28; 56 P-MP
15 25,753 - 25,781 - -
16 25,781 - 26,453  3,5; 7; 14; 28; 56 P-P
17 26,453 - 26,500 - -

Kmitoètové úseky è. 2, 4 a 6 jsou duplexní s kmitoètovými úseky 10, 12 a 14. Jsou urèeny k provozování zaøízení typu
P-MP.
Pevnou slu�bou je vyu�íván rovnì� kmitoètový úsek è. 8, který je duplexní s úsekem è. 16. Tyto úseky jsou urèeny
k provozování zaøízení typu P-P.
Kmitoètové úseky è. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 17 jsou ochranné úseky.

3.1.2 Podmínky vyu�ití
Povolování provozu vysílacích rádiových zaøízení pevné slu�by typu P-P je podmínìno splnìním následujících podmí-
nek:
a) jednotlivá zaøízení lze ve stanoveném kmitoètovém úseku provozovat pouze na základì individuálních povolení

k jejich provozování udìlených Úøadem na základì �ádosti,
b) Úøad zaji��uje jejich vnitrostátní i mezinárodní kmitoètové koordinace,
c) provozovaná zaøízení musí pou�ívat antény s minimálním ziskem 35 dBi,
d) Úøad mù�e vzhledem ke konkrétní konfiguraci radioreléového spoje stanovit dal�í po�adavky na technické parame-

try pou�itých antén,
e) Úøad v povolení stanovuje maximální e.i.r.p. individuálnì.

Pro zaøízení typu P-MP platí:
f) povolení jsou udìlována pouze dr�itelùm telekomunikaèních licencí pro sítì typu FWA, pøièem� v roce 2000 byly

udìleny 3 celoplo�né licence, které v plném rozsahu vyèerpávají kmitoètové mo�nosti uvedených kmitoètových
úsekù a jejich� platnost skonèí v roce 2020,

g) Úøad udìluje povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení pouze pro základnové stanice na základì �ádos-
ti s uvedením technických parametrù a s vymezením provozní oblasti, v ní� je mo�no provozovat úèastnické termi-
nály, nebo� úèastnické terminály je mo�no provozovat pøi dodr�ení podmínek generální licence è. GL-38/R/2001
bez individuálních povolení,

h) �adatelé jsou povinni sami provádìt kmitoètovou koordinaci vlastních základnových stanic mezi sebou a mezi
vlastními základnovými stanicemi a základnovými stanicemi provozovatelù v pøilehlých kmitoètových úsecích,
pøièem� údaje o tìchto základnových stanicích poskytne dr�itelùm licencí na po�ádání Úøad,

i) vysílací kmitoèty základnových stanic jsou v dolní polovinì pásma,
j) za úèelem sní�ení mo�nosti vzájemného ru�ení mezi základnovými stanicemi mù�e Úøad vydat polarizaèní schéma

pro jednotlivé provozovatele,
k) Úøad zaji��uje mezinárodní kmitoètovou koordinaci základnových stanic,
l) maximální e.i.r.p. vysílacích rádiových zaøízení je 41,5 dBW,
m)jednotlivá zaøízení typu P-MP mohou být vyu�ita pouze pro úèely pøístupových �irokopásmových sítí k pøipojení

úèastníkù poskytovaných veøejných telekomunikaèních slu�eb a nemohou být vyu�ita jako zaøízení typu P-P v rámci
vnitøní struktury telekomunikaèních sítí.

3.1.3 Plánovací parametry
V kmitoètových úsecích podle bodù 3.1.1. a 3.1.2. lze provozovat zaøízení, která
a) pou�ívají nejménì ètyø a vícestavovou digitální modulaci,
b) pracují s duplexním odstupem vysílacího a pøijímacího kmitoètu 1 008 MHz,
c) pracují s referenèním kmitoètem (f

o
) 25 501 MHz,

d) umo�òují provozování s dále uvedenou kanálovou rozteèí a jejich� støední kmitoèty (f
n
 a f

n
� v [MHz]) jednotlivých

provozních kanálù jsou dány vztahy
1. pro kanálovou rozteè 56 MHz

f
n
 = f

o
 - 980 + 56n v dolní polovinì pásma,

f
n
� = f

o
 + 28 + 56n v horní polovinì pásma,

kde n = 1,2,3 a 4 pro zaøízení P-MP a
n = 5,6,7 ...16 pro zaøízení P-P,

2. pro kanálovou rozteè 28 MHz
f

n
 = f

o
 - 966 + 28n v dolní polovinì pásma,

f
n
� = f

o
 + 42 + 28n v horní polovinì pásma,

kde n = 1,2,3 ... 8 pro zaøízení P-MP a
a = 9,10,11 ... 32 pro zaøízení P-P,
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3. pro kanálovou rozteè 14 MHz
f

n
 = f

o
 - 959 + 14n v dolní polovinì pásma,

f
n
� = f

o
 + 49 + 14n v horní polovinì pásma,

kde n =1,2,3, ... 16 pro zaøízení P-MP a
n = 17,18,19 ...64 pro zaøízení P-P,

4. pro kanálovou rozteè 7 MHz
f

n
 = f

o
 - 955,5 + 7n v dolní polovinì pásma,

f
n
� = f

o
 + 52,5 + 7n v horní polovinì pásma,

kde n = 1,2,3 ... 32 pro zaøízení P-MP a
n = 33,34,35 ...128 pro zaøízení P-P,

5. pro kanálovou rozteè 3,5 MHz
f

n
 = f

o 
- 953,75 + 3,5n v dolní polovinì pásma,

f
n
� = f

o
 + 54,25 + 3,5n v horní polovinì pásma,

kde n = 65, 66, 67 ...256 a to pouze pro zaøízení P-P,
èím� jsou uvedené kmitoètové rastry v souladu s Doporuèením ITU-R F.748-3 a Doporuèením CEPT T/R 13-02,

e) zaruèují provoz v souladu s konkrétními licenèními podmínkami.

V kmitoètovém úseku 24,25 - 24,50 GHz je povolován pouze doèasný provoz zaøízení pou�ívajících digitální zpùsob
modulace. Kanálové rozteèe zatím nebyly stanoveny. Provoz zaøízení je mo�ný na základì individuálního povolení
udìleného Úøadem.

3.2 Pohyblivá slu�ba
Provoz zaøízení pohyblivé slu�by v rozsahu kmitoètù 25,25 - 27,5 GHz není Úøadem povolován.

3.3 Dru�icová slu�ba
Dru�icovou slu�bou jsou vyu�ívány kmitoètové úseky 24,450 - 24,750 GHz a 25,250 - 27,500 GHz.
Provoz zaøízení je mo�ný na základì individuálního povolení udìleného Úøadem a podle pøíslu�ných ustanovení Radi-
okomunikaèního øádu.
Poznámka S5.536 Radiokomunikaèního øádu omezuje u�ívání pásma 25,25 - 27,5 GHz mezidru�icovou slu�bou na
aplikace v kosmickém výzkumu a v dru�icovém prùzkumu Zemì a dále na pøenosy údajù, majících pùvod v prùmyslo-
vých a lékaøských èinnostech v kosmickém prostoru.
Poznámka S5.536A Radiokomunikaèního øádu ve znìní WRC-2000 informuje, �e správy zøizující pozemské stanice
pro dru�icový prùzkum Zemì pro nì nemohou vy�adovat ochranu pøed stanicemi v pevných a pohyblivých slu�bách
provozovanými sousedními správami. Navíc se u pozemských stanic pracujících ve slu�bì dru�icového prùzkumu
Zemì bere v úvahu Doporuèení ITU-R SA.1278. Toto doporuèení se týká mo�nosti sdílení mezi slu�bou dru�icového
prùzkumu Zemì (sestupný smìr) a slu�bami pevnou, pohyblivou a mezidru�icovou v pásmu 25,5 - 27,0 GHz.
Poznámka S5.536B Radiokomunikaèního øádu uvádí výèet zemí vèetnì Èeské republiky, v nich� nesmí v pásmu
25,5 - 27,0 GHz pozemské stanice ve slu�bì dru�icového prùzkumu Zemì po�adovat ochranu pøed stanicemi pev-
ných a pohyblivých slu�eb ani omezovat jejich u�ívání a vývoj.

4. Pojmy a zkratky

4.1 Pøehled pojmù
Pro úèely této pøílohy se rozumí:

a) základnovou stanicí vysílací a pøijímací rádiové zaøízení pevné slu�by, které v buòkových systémech, v duplexním
provozu a v dané provozní oblasti, zabezpeèuje èinnost úèastnických terminálù,

b) úèastnickým terminálem vysílací a pøijímací rádiové zaøízení, které v duplexním provozu se základnovou stanicí
umo�òuje poskytování telekomunikaèních slu�eb,

c) provozní oblastí území, obvykle stanovené výpoètem, na kterém se pøedpokládá, pøi dodr�ení po�adovaných kvalita-
tivních parametrù, v 90% území a 90% èasu provoz úèastnických terminálù,

d) zaøízením typu bod - bod (pou�ívaná zkratka P-P anglického názvu point to point) druh rádiového vysílacího zaøí-
zení zabezpeèujícího provoz radiokomunikaèní slu�by mezi dvìma stanovenými pevnými body,

e) zaøízením typu bod - více bodù (pou�ívaná zkratka P-MP anglického názvu point to multipoint) druh rádiového
vysílacího zaøízení zabezpeèujícího provoz radiokomunikaèní slu�by mezi jedním stanoveným pevným bodem (zpravi-
dla základnovou stanicí) a nìkolika dal�ími pevnými body (zpravidla úèastnickými terminály), pøièem� toto oznaèení zde
obecnì zahrnuje i pevné pøístupové sítì oznaèované FWA (tj. zkratkou anglického názvu Fixed Wireless Access),

f) ochranným úsekem rozsah kmitoètù, na kterých není povolováno provozování vysílacích rádiových zaøízení; slou�í
k omezení mo�ného vzájemného ovlivòování rádiových zaøízení provozovaných v sousedních kmitoètových úsecích.

4.2 Seznam pou�itých zkratek
CEPT -  Evropská konference po�tovních a telekomunikaèních správ [European Conference of Postal and Tele-

   communications Administrations]
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DSI -  Podrobná analýza kmitoètového spektra - dokument CEPT [Detailed Spectrum Investigation]
e.i.r.p. - ekvivalentní izotropicky vyzáøený výkon [equivalent isotropically radiated power]
ENG/OB - elektronický sbìr aktuálních zpráv - reportá�e [Electronic News Gathering/Outside Broadcasting]
FWA - pevný bezdrátový pøístup [Fixed Wireless Access]
P-P - bod - bod [Point-to-Point]
P-MP -  bod - více bodù [Point-to-Multipoint]

5. Seznam dokumentù

Následující výèet uvádí ty dokumenty, které jsou podstatné pro kmitoètové plánování a jsou v textu pøílohy zmínìny.
Podrobnìj�í nebo doplòující údaje k vlastnostem zaøízení a provozním podmínkám jsou obsahem dal�ích dokumentù,
napøíklad technických norem nebo konkrétních povolení a licencí vydaných Úøadem.
Doporuèení ITU-R F.748-3 - Rastry kanálù pro radioreléové systémy v pásmech 25, 26 a 28 GHz [Radio-frequency
channel arrangements for radio-relay systems operating in the 25, 26 and 28 GHz bands], 1999.
Doporuèení ITU-R SA.1278 - Mo�nost sdílení mezi slu�bou dru�icového prùzkumu Zemì (sestupný smìr) a slu�bami
pevnou, mezidru�icovou a pohyblivou v pásmu 25,5 - 27,0 GHz [Feasibility of sharing between the earth exploration-
satellite service (space-to-Earth) and the fixed, inter-satellite and mobile services in the band 25,5 - 27,0 GHz], 1997.
Doporuèení CEPT T/R 13-02 - Preferenèní rastry kanálù pro pevné slu�by v rozsahu 22,0 - 29,5 GHz. [Prefered
channel arrangements for fixed services in the range 22.0 - 29.5 GHz], Montreux, 1993.
Generální licence è. GL - 38/R/2001 k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí úèastnických
terminálù v pevných bezdrátových pøístupových sítích a slou�í pro pøipojení koncových telekomunikaèních zaøízení
k veøejné telekomunikaèních sítí, Telekomunikaèní vìstník, èástka 8, ze dne 27. srpna 2001.

6. Závìreèné ustanovení

Tato Pøíloha nabývá platnosti a úèinnosti dnem uveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

238. Oznámení o pøidìlených èíslech pro oèíslování telefonních doplòkových slu�eb a výbìru  pro-
vozovatele dálkové sítì

Èeský  telekomunikaèní úøad  se  sídlem  Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb tímto
zveøejòuje  seznam  pøidìlených  èísel pro oèíslování telefonních doplòkových slu�eb a výbìru provozovatele dálkové sítì:

Pøidìlená èísla ve skupinì �10XX�

Èíslo Obchodní jméno Slu�ba
1012 Aliatel a.s. Výbìr provozovatele dálkové sítì s poskytováním

telefonní slu�by
1020 CZECH ON LINE, a.s. Výbìr provozovatele dálkové sítì s poskytováním

 telefonní slu�by
1050 GlobalTel a.s. Výbìr provozovatele dálkové sítì s poskytováním

telefonní slu�by
1055 Contactel s.r.o. Výbìr provozovatele dálkové sítì s poskytováním

telefonní slu�by

Pøidìlená èísla ve skupinì �10XXX�

Èíslo Obchodní jméno Slu�ba
10800 Eurotel Praha, spol. s r.o. Výbìr provozovatele dálkové sítì s poskytováním

hlasu pøes Internet
10855 Contactel s.r.o. Výbìr provozovatele dálkové sítì s poskytováním

hlasu pøes Internet
10865 CZECH ON LINE, a.s. Výbìr provozovatele dálkové sítì s poskytováním

 hlasu pøes Internet
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Pøidìlená èísla ve skupinì �11� (slu�by nekomerèní a pro veøejnì prospì�né úèely)

Èíslo Obchodní jméno Slu�ba
1182 Aliatel a.s. Informace o národních telefonních èíslech
1183 RadioMobil a.s. Informace o národních telefonních èíslech a asistenèní

slu�by
1184 CZECH ON LINE, a.s. Informace o národních telefonních èíslech
118585 Intratel s.r.o. Informace o národních telefonních èíslech úèastníkù
1188 Eurotel Praha, spol. s r.o. Poskytování informací o telefonních èíslech úèastníkù

spoleènosti EuroTel Praha, spol. s r.o.i jiných operátorù a
asistenèní slu�by

Pøidìlená èísla ve skupinì �12� (slu�by nekomerèní a pro veøejnì prospì�né úèely)

Èíslo Obchodní jméno Slu�ba
1222 Pavla Kadlèková TURISTA V NOUZI HELP SYSTEM
1230 ÚAMK, s r.o. Havarijní slu�ba ÚAMK pro motoristy
1234 BYTOSERVIS - NON STOP, s.r.o. Havarijní a informaèní slu�ba v oblasti havárií

a údr�by domovního a bytového fondu
1239 Sdru�ení pro zøízení Ústøedního Havarijní a poruchová slu�ba dodávek plynu

plynárenského dispeèinku
12412 AMBULANCE MEDITRANS s.r.o. Ambulance Meditrans - dopravní

zdravotnická a záchranná slu�ba
12444 Pra�ská informaèní slu�ba Pra�ská informaèní slu�ba
12445 TELEPATROL, spol. s r.o. Datovì-hlasový dispeèink ochrany majetku

a osob spoleènosti TELEPATROL s.r.o.
12456 TELEPATROL, spol. s r.o. Dispeèink ochrany majetku a osob

spoleènosti TELEPATROL s.r.o.
12500 ISC Communication, s.r.o. Informaèní a havarijní slu�by v oblasti telekomunikací
12555 Východoèeská energetika, a.s. Poruchová slu�ba Východoèeské energetiky, a.s.
12612 SPIRA s.r.o. Informaèní trh zbo�í, slu�eb a zajímavostí
12712 M E D I A T E L, spol. s r.o. Zlatý telefon (Informace o firmách ve Zlatých stránkách)
12726 CD PROFESIONAL security Centrální dispeèink PCO

agency, s.r.o.
12777 AA - NONSTOP SERVIS spol. s r.o. Havarijní nonstop dispeèink
12800 Radio Èas s.r.o. Horká informaèní linka radia Èas
12888 MEDISCAN GROUP, s.r.o. Poskytování lékaøské péèe

Pøidìlená èísla ve skupinì �13� (slu�by nekomerèní a pro veøejnì prospì�né úèely)

Èíslo Obchodní jméno Slu�ba
130 0xx ÈESKÝ TELECOM, a.s. Slu�ební èísla
(x=0÷9)
130100 a� Eurotel Praha, spol. s r.o. Pøístup na slu�ební zaøízení dr�itele pøidìlení
130199 (spoleènosti Eurotel Praha, spol. s r.o.)
13100 GTS CZECH, a.s. Ohla�ovna poruch telefonního provozu
13111 Contactel s.r.o. Ohla�ovna poruch telefonního provozu
13123 Intratel s.r.o. Ohla�ovna poruch telefonního provozu
13131 Aliatel a.s. Ohla�ovna poruch telefonního provozu
132111 Intratel s.r.o. Ohla�ovna poruch ostatních slu�eb mimo

telefonního provozu
132132 Contactel s.r.o. Ohla�ovna poruch ostatních slu�eb mimo

telefonního provozu
133991 Aliatel a.s. Ohla�ovna mezimìstských a mezinárodních

hovorù
13777 Contactel s.r.o. Informace o zmìnách úèastnických èísel

Pøidìlená èísla ve skupinì �14�

Èíslo Obchodní jméno Slu�ba
14000 EDB - DATASERVIS, a.s. Servisní telefon EDB - informace o firmách,

výrobcích a slu�bách
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14001 MESSENGER Service v.o.s. MESSENGER Service - kurýrní slu�ba
14011 Michal Marák JIH-TAXI
14014 A A A radiotaxi s.r.o. TAXI
14030 Otakar Hrneèek - HROT HROT TAXI
14035 PROFITAXI, spol. s r.o. PROFITAXI
14040 BYSTROÒ a, s.r.o. TAXI-CZ
14041 Støedoèeská energetická a.s. Zákaznické centrum STE
14044 Leasing car service spol. s r.o. CITY TAXI
14050 Jihoèeská energetika, a.s. JÈE - slu�ba zákazníkùm
14051 TICKETPRO a.s. ÈESKÝ TELECOM ECHO LINE 14 051
14055 Východoèeská energetika, a.s. Zákaznické centrum Východoèeské energetiky
1411X ÈESKÝ TELECOM, a.s. Komerèní slu�by
(X=0÷9)
14120 ÈESKÝ TELECOM, a.s. Zdravotnické informace
14122 ÈESKÝ TELECOM, a.s. Zubní pohotovost
14123 ÈESKÝ TELECOM, a.s. Lékaøské pohotovosti
14124 ÈESKÝ TELECOM, a.s. Lékárenské pohotovosti
14126 ÈESKÝ TELECOM, a.s. Stav a sjízdnost silnic
14127 ÈESKÝ TELECOM, a.s. Snìhové zpravodajství
1414X ÈESKÝ TELECOM, a.s. Komerèní slu�by
(X=0÷9)
14444 Contactel s.r.o. Rezervace letenek
14777 Contactel s.r.o. Nabídky cestovních kanceláøí - last minute

ÈTÚ è.j. 33511/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

239. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel pro veøejné pevné telefonní sítì

Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb sdìluje, �e
vydal rozhodnutí o pøidìlení úèastnických èísel pro uzlové telefonní obvody (dále jen �UTO�), pøípadnì vymezené místní sítì
(dále jen �VMS�), tj. mno�iny èísel v uzavøených  intervalech øad s inkrementem �1� s platností do 21. 9. 2002 spoleènostem
následovnì:

Aliatel a.s. byla podle rozhodnutí  è.j. 28032/2001-610 pøidìlena øada èísel

< 92 0000 a� 92 9999 > pro UTO Su�ice (TC =  187) tj. 10 000       èísel;

ETEL, s.r.o. byly podle rozhodnutí  è.j. 22981/2001-610 pøidìleny øady èísel

< 870 0000 a� 870 9999 > pro UTO Most (TC =  35) tj. 10 000 èísel
< 94 0000 a� 94 9999 > pro UTO Ostrov (TC =  164) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Mariánské Láznì (TC =  165) tj. 10 000 èísel
< 21 0000 a� 21 9999 > pro UTO Cheb (TC =  166) tj. 10 000 èísel
< 20 0000 a� 20 9999 > pro UTO Sokolov (TC =  168) tj. 10 000 èísel
< 91 0000 a� 91 9999 > pro UTO Tou�im (TC =  169) tj. 10 000 èísel
< 30 0000 a� 30 9999 > pro UTO Rokycany (TC =  181) tj. 10 000 èísel
< 20 0000 a� 20 9999 > pro UTO Tachov (TC =  184) tj. 10 000 èísel
< 73 0000 a� 73 9999 > pro UTO Klatovy (TC =  186) tj. 10 000 èísel
< 93 0000 a� 93 9999 > pro UTO Su�ice (TC =  187) tj. 10 000 èísel
< 83 0000 a� 83 9999 > pro UTO Hor�ovský Týn *) (TC =  188) tj. 10 000 èísel
< 32 0000 a� 32 9999 > pro UTO Doma�lice (TC =  189) tj. 10 000 èísel
< 32 0000 a� 32 9999 > pro UTO Èeský Brod (TC =  203) tj. 10 000 èísel
< 40 0000 a� 40 9999 > pro UTO Øíèany (TC =  204) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Kralupy nad Vltavou (TC =  205) tj. 10 000 èísel
< 40 0000 a� 40 9999 > pro UTO Mìlník (TC =  206) tj. 10 000 èísel
< 40 0000 a� 40 9999 > pro UTO Bene�ov *) (TC =  301) tj. 10 000 èísel
< 91 0000 a� 91 9999 > pro UTO Sedlèany *) (TC =  304) tj. 10 000 èísel
< 93 0000 a� 93 9999 > pro UTO Pøíbram (TC =  306) tj. 10 000 èísel
< 22 0000 a� 22 9999 > pro UTO Beroun (TC =  311) tj. 10 000 èísel
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< 40 0000 a� 40 9999 > pro UTO Rakovník (TC =  313) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Slaný (TC =  314) tj. 10 000 èísel
< 91 0000 a� 91 9999 > pro UTO Hoøovice (TC =  316) tj. 10 000 èísel
< 40 0000 a� 40 9999 > pro UTO Kolín (TC =  321) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Èáslav (TC =  322) tj. 10 000 èísel
< 91 0000 a� 91 9999 > pro UTO Podìbrady (TC =  324) tj. 10 000 èísel
< 30 0000 a� 30 9999 > pro UTO Nymburk (TC =  325) tj. 10 000 èísel
< 55 0000 a� 55 9999 > pro UTO Mladá Boleslav (TC =  326) tj. 10 000 èísel
< 70 0000 a� 70 9999 > pro UTO Kutná Hora (TC =  327) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Uhlíøské Janovice *) (TC =  328) tj. 10 000 èísel
< 56 0000 a� 56 9999 > pro UTO Mnichovo Hradi�tì (TC =  329) tj. 10 000 èísel
< 92 0000 a� 92 9999 > pro UTO Jindøichùv Hradec (TC =  331) tj. 10 000 èísel
< 94 0000 a� 94 9999 > pro UTO Daèice (TC =  332) tj. 10 000 èísel
< 98 0000 a� 98 9999 > pro UTO Tøeboò (TC =  333) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Kaplice (TC =  336) tj. 10 000 èísel
< 60 0000 a� 60 9999 > pro UTO Èeský Krumlov (TC =  337) tj. 10 000 èísel
< 70 0000 a� 70 9999 > pro UTO Prachatice (TC =  338) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Vimperk (TC =  339) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Strakonice (TC =  342) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Blatná (TC =  344) tj. 10 000 èísel
< 91 0000 a� 91 9999 > pro UTO Tábor (TC =  361) tj. 10 000 èísel
< 92 0000 a� 92 9999 > pro UTO Písek (TC =  362) tj. 10 000 èísel
< 98 0000 a� 98 9999 > pro UTO Kamenice nad Lipou (TC =  364) tj. 10 000 èísel
< 96 0000 a� 96 9999 > pro UTO Pacov (TC =  365) tj. 10 000 èísel
< 60 0000 a� 60 9999 > pro UTO Pelhøimov (TC =  366) tj. 10 000 èísel
< 94 0000 a� 94 9999 > pro UTO Humpolec (TC =  367) tj. 10 000 èísel
< 96 0000 a� 96 9999 > pro UTO Milevsko (TC =  368) tj. 10 000 èísel
< 47 0000 a� 47 9999 > pro UTO Louny (TC =  395) tj. 10 000 èísel
< 48 0000 a� 48 9999 > pro UTO Chomutov (TC =  396) tj. 10 000 èísel
< 43 0000 a� 43 9999 > pro UTO �atec (TC =  397) tj. 10 000 èísel
< 42 0000 a� 42 9999 > pro UTO Kadaò (TC =  398) tj. 10 000 èísel
< 45 0000 a� 45 9999 > pro UTO Podboøany (TC =  399) tj. 10 000 èísel
< 95 0000 a� 95 9999 > pro UTO Roudnice nad Labem (TC =  411) tj. 10 000 èísel
< 60 0000 a� 60 9999 > pro UTO Dìèín (TC =  412) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Rumburk (TC =  413) tj. 10 000 èísel
< 44 0000 a� 44 9999 > pro UTO Litomìøice *) (TC =  416) tj. 10 000 èísel
< 60 0000 a� 60 9999 > pro UTO Teplice (TC =  417) tj. 10 000 èísel
< 49 0000 a� 49 9999 > pro UTO Lovosice *) (TC =  419) tj. 10 000 èísel
< 39 0000 a� 39 9999 > pro UTO Nový Bor *) (TC =  424) tj. 10 000 èísel
< 99 0000 a� 99 9999 > pro UTO Èeská Lípa *) (TC =  425) tj. 10 000 èísel
< 99 0000 a� 99 9999 > pro UTO Frýdlant *) (TC =  427) tj. 10 000 èísel
< 60 0000 a� 60 9999 > pro UTO Jablonec nad Nisou (TC =  428) tj. 10 000 èísel
< 70 0000 a� 70 9999 > pro UTO Semily (TC =  431) tj. 10 000 èísel
< 94 0000 a� 94 9999 > pro UTO Jilemnice (TC =  432) tj. 10 000 èísel
< 38 0000 a� 38 9999 > pro UTO Jièín (TC =  433) tj. 10 000 èísel
< 32 0000 a� 32 9999 > pro UTO Nová Paka (TC =  434) tj. 10 000 èísel
< 36 0000 a� 36 9999 > pro UTO Hoøice (TC =  435) tj. 10 000 èísel
< 45 0000 a� 45 9999 > pro UTO Turnov (TC =  436) tj. 10 000       èísel;
*)   Území VMS

ETEL, s.r.o. byly podle rozhodnutí  è.j. 22982/2001-610 pøidìleny øady èísel

< 860 0000 a� 860 9999 > pro UTO Hradec Králové (TC =  49) tj. 10 000 èísel
< 410 0000 a� 410 9999 > pro UTO Jihlava (TC =  66) tj. 10 000 èísel
< 96 0000 a� 96 9999 > pro UTO Trutnov (TC =  439) tj. 10 000 èísel
< 30 0000 a� 30 9999 > pro UTO Náchod (TC =  441) tj. 10 000 èísel
< 86 0000 a� 86 9999 > pro UTO Dobru�ka (TC =  443) tj. 10 000 èísel
< 70 0000 a� 70 9999 > pro UTO Rychnov nad Knì�nou (TC =  445) tj. 10 000 èísel
< 89 0000 a� 89 9999 > pro UTO �amberk (TC =  446) tj. 10 000 èísel
< 81 0000 a� 81 9999 > pro UTO Nový Byd�ov (TC =  448) tj. 10 000 èísel
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< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Havlíèkùv Brod (TC =  451) tj. 10 000 èísel
< 56 0000 a� 56 9999 > pro UTO Chotìboø (TC =  453) tj. 10 000 èísel
< 89 0000 a� 89 9999 > pro UTO Hlinsko (TC =  454) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Chrudim (TC =  455) tj. 10 000 èísel
< 41 0000 a� 41 9999 > pro UTO Svitavy (TC =  461) tj. 10 000 èísel
< 44 0000 a� 44 9999 > pro UTO Moravská Tøebová (TC =  462) tj. 10 000 èísel
< 46 0000 a� 46 9999 > pro UTO Polièka (TC =  463) tj. 10 000 èísel
< 89 0000 a� 89 9999 > pro UTO Litomy�l (TC =  464) tj. 10 000 èísel
< 87 0000 a� 87 9999 > pro UTO Ústí nad Orlicí (TC =  465) tj. 10 000 èísel
< 85 0000 a� 85 9999 > pro UTO Lan�kroun (TC =  467) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Boskovice (TC =  501) tj. 10 000 èísel
< 89 0000 a� 89 9999 > pro UTO Bystøice nad Pern�tejnem (TC =  505) tj. 10 000 èísel
< 30 0000 a� 30 9999 > pro UTO Blansko (TC =  506) tj. 10 000 èísel
< 60 0000 a� 60 9999 > pro UTO Vy�kov (TC =  507) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Prostìjov (TC =  508) tj. 10 000 èísel
< 99 0000 a� 99 9999 > pro UTO Námì�� nad Oslavou (TC =  509) tj. 10 000 èísel
< 87 0000 a� 87 9999 > pro UTO �ïár nad Sázavou (TC =  616) tj. 10 000 èísel
< 97 0000 a� 97 9999 > pro UTO Moravské Budìjovice*) (TC =  617) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Tøebíè (TC =  618) tj. 10 000 èísel
< 84 0000 a� 84 9999 > pro UTO Velké Meziøíèí (TC =  619) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Moravský Krumlov (TC =  621) tj. 10 000 èísel
< 60 0000 a� 60 9999 > pro UTO Znojmo (TC =  624) tj. 10 000 èísel
< 69 0000 a� 69 9999 > pro UTO Mikulov (TC =  625) tj. 10 000 èísel
< 65 0000 a� 65 9999 > pro UTO Hustopeèe (TC =  626) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Bøeclav (TC =  627) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Hodonín (TC =  628) tj. 10 000 èísel
< 79 0000 a� 79 9999 > pro UTO Kyjov (TC =  629) tj. 10 000 èísel
< 76 0000 a� 76 9999 > pro UTO Veselí nad Moravou (TC =  631) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Uherské Hradi�tì (TC =  632) tj. 10 000 èísel
< 39 0000 a� 39 9999 > pro UTO Uherský Brod (TC =  633) tj. 10 000 èísel
< 70 0000 a� 70 9999 > pro UTO Kromìøí� (TC =  634) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Hole�ov (TC =  635) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Pøerov (TC =  641) tj. 10 000 èísel
< 89 0000 a� 89 9999 > pro UTO Hranice (TC =  642) tj. 10 000 èísel
< 70 0000 a� 70 9999 > pro UTO Jeseník *) (TC =  645) tj. 10 000 èísel
< 89 0000 a� 89 9999 > pro UTO Bruntál (TC =  646) tj. 10 000 èísel
< 34 0000 a� 34 9999 > pro UTO Rýmaøov (TC =  647) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO �umperk (TC =  649) tj. 10 000 èísel
< 39 0000 a� 39 9999 > pro UTO Vala�ské Meziøíèí (TC =  651) tj. 10 000 èísel
< 84 0000 a� 84 9999 > pro UTO Krnov (TC =  652) tj. 10 000 èísel
< 30 0000 a� 30 9999 > pro UTO Opava *) (TC =  653) tj. 10 000 èísel
< 66 0000 a� 66 9999 > pro UTO Vítkov (TC =  654) tj. 10 000 èísel
< 69 0000 a� 69 9999 > pro UTO Bílovec *) (TC =  655) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Nový Jièín (TC =  656) tj. 10 000 èísel
< 89 0000 a� 89 9999 > pro UTO Vsetín (TC =  657) tj. 10 000 èísel
< 80 0000 a� 80 9999 > pro UTO Frýdek Místek (TC =  658) tj. 10 000 èísel
< 89 0000 a� 89 9999 > pro UTO Tøinec (TC =  659) tj. 10 000       èísel;
*)  Území VMS

GTS CZECH, a.s. byly podle rozhodnutí  è.j. 26315/2001-610 pøidìleny øady èísel

< 904 0000 a� 905 9999 > pro UTO Èeské Budìjovice (TC =  38) tj. 20 000 èísel
< 744 0000 a� 745 9999 > pro UTO Olomouc (TC =  68) tj. 20 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Su�ice (TC =  187) tj. 10 000 èísel
< 20 0000 a� 20 9999 > pro UTO Doma�lice (TC =  189) tj. 10 000 èísel
< 30 0000 a� 31 9999 > pro UTO Mìlník (TC =  206) tj. 20 000 èísel
< 20 0000 a� 20 9999 > pro UTO Beroun (TC =  311) tj. 10 000 èísel
< 20 0000 a� 20 9999 > pro UTO Kolín (TC =  321) tj. 10 000 èísel
< 90 0000 a� 90 9999 > pro UTO Jindøichùv Hradec (TC =  331) tj. 10 000 èísel
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< 97 0000 a� 97 9999 > pro UTO Tøeboò (TC =  333) tj. 10 000 èísel
< 40 0000 a� 40 9999 > pro UTO Èeský Krumlov (TC =  337) tj. 10 000 èísel
< 31 0000 a� 31 9999 > pro UTO Nová Paka (TC =  434) tj. 10 000 èísel
< 55 0000 a� 55 9999 > pro UTO Chotìboø (TC =  453) tj. 10 000 èísel
< 48 0000 a� 48 9999 > pro UTO Litomy�l (TC =  464) tj. 10 000 èísel
< 85 0000 a� 85 9999 > pro UTO Pøerov (TC =  641) tj. 10 000 èísel
< 41 0000 a� 41 9999 > pro UTO Opava *) (TC =  653) tj. 10 000       èísel;
*) Území VMS

InWay, a.s. byla podle rozhodnutí  è.j. 31506/2001-610 pøidìlena øada èísel

<26 200000 a� 26 299999 > pro UTO Praha (TC =  2) tj. 100 000     èísel;

NEXTRA CZECH Republic s.r.o. byla podle rozhodnutí  è.j. 25835/2001-610 pøidìlena øada èísel

<32 100000 a� 32 199999 > pro UTO Praha (TC =  2) tj. 100 000     èísel;

NEXTRA Wireless,  s.r.o. byla podle rozhodnutí  è.j. 25836/2001-610 pøidìlena øada èísel

<32 300000 a� 32 399999 > pro UTO Praha (TC =  2) tj. 100 000     èísel;

TELE2  s.r.o. byla podle rozhodnutí  è.j. 29087/2001-610 pøidìlena øada èísel

<32 500000 a� 32 599999 > pro UTO Praha (TC =  2) tj. 100 000     èísel.

ÈTÚ è.j. 33918/2001 - 610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

240. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování

*) A = zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
B = poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
C = poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì
D = zmìna licence

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

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

IÈO *) slu�eb telekomunikaèní sítì právní  moci

88 27778/2001-610
ARISTEL spol. s r.o.

Pardubice, Pra�ská 152 30.10.2001
IÈO 25 27 33 37 D
(odnìtí licence) 2.11.2001

Tímto rozhodnutím  byla odòata telekomunikaèní licence è.j. 10168/2001-610 spoleènosti ARISTEL spol. s r.o. Spoleènost ARISTEL spol. s r.o. po�ádala o odnìtí telekomunikaèní
licence è.j. 10168/2001-610, pøièem� o obdobnou licenci zároveò po�ádala její nástupnická organizace MobilKom, a.s., která pøebírá její práva a povinnosti a je jejím stoprocentním
vlastníkem. Úøad �adateli vyhovìl v plném rozsahu.

89 27779/2001-610
ARISTEL spol. s r.o.

Pardubice, Pra�ská 152 30.10.2001
IÈO 25 27 33 37 D
(odnìtí licence) 2.11.2001

Tímto rozhodnutím  byla odòata telekomunikaèní licence è.j. 7855/2001-610 spoleènosti ARISTEL spol. s r.o. Spoleènost ARISTEL spol. s r.o. po�ádala o odnìtí telekomunikaèní
licence è.j. 7855/2001-610, pøièem� o obdobnou licenci zároveò po�ádala její nástupnická organizace MobilKom, a.s., která pøebírá její práva a povinnosti a je jejím stoprocentním
vlastníkem. Úøad �adateli vyhovìl v plném rozsahu.

90 MobilKom, a.s. 23089/2001-610
MobilKom, a.s. 2.11.2001 Celé území Pardubice, Zámecká 18 MobilKom, a.s. 20 let

Pardubice, Zámecká 18 ÈR MobilKom, a.s. Pardubice, Zámecká 18 31.10.2001
IÈO 48 17 10 00  A 2.11.2001 Pardubice, Zámecká 18

2.11.2001
   Dr�itel této telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou mobilní telekomunikaèní sí� podle celoevropského standardu TETRA.

91 MobilKom, a.s. 7890/2001-610
MobilKom, a.s. 2.11.2001 Celé území Pardubice, Zámecká 18 MobilKom, a.s. 20 let

Pardubice, Zámecká 18 ÈR MobilKom, a.s. Pardubice, Zámecká 18 31.10.2001
IÈO 48 17 10 00  C 2.11.2001 Pardubice, Zámecká 18

2.11.2001
  Dr�itel této telekomunikaèní licence je oprávnìn poskytovat veøejnou telefonní slu�bu prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì standardu TETRA.

92 S E L F servis, spol. s r.o. 22640/2001-610
S E L F servis, spol. s r.o. 14.11.2001 Celé území 628 00 Brno-Vinohrady, 20 let
628 00 Brno-Vinohrady, A ÈR Pálavské námìstí 11 12.11.2001

Pálavské námìstí 11 S E L F servis, spol. s r.o.
628 00 Brno-Vinohrady, 14.11.2001
Pálavské námìstí 11
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Poø. Obchodní jméno Telekomu- Datum zahájení Vlastník veøejné Èíslo jednací
 èís. nikaèní provozování sítì Územní telekomunikaèní sítì  Poskytovatel Datum vydání Platnost

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

IÈO *) slu�eb telekomunikaèní sítì právní  moci

93 29825/2001-610
NEXTRA Wireless, s.r.o.

117 21 Praha 1, D 12.11.2001
V Celnici 1028/10

(zmìna è.1) 1.12.2001
Tato zmìna è.1 k licenci è.j. 5216/2001-610 zmìnila  adresu sídla spoleènosti na Praha 1, V Celnici 1028/10.  Zmìna, dolo�ená výpisem z obchodního rejstøíku, è. výpisu  122044/
2001, byla provedena na �ádost dr�itele licence. Ostatní ustanovení licence è.j. 5216/2001-610 zùstávají beze zmìny.

94 32321/2001-610
NEXTRA Wireless, s.r.o.

117 21 Praha 1, D 13.11.2001

V Celnici 1028/10
(zmìna è.1) 4.12.2001

Tato zmìna è.1 k licenci è.j. 503625/2000-610 zmìnila  adresu sídla spoleènosti na Praha 1, V Celnici 1028/10.  Zmìna, dolo�ená výpisem z obchodního rejstøíku, è. výpisu
122044/2001, byla provedena na �ádost dr�itele licence. Ostatní ustanovení licence è.j. 503625/2000-610 zùstávají beze zmìny.

95 32770/2001-610
NEXTRA Czech Republic s.r.o.
117 21 Praha 1, V Celnici 10 D 19.11.2001

IÈO 25 68 36 91 Dosud nenabylo

(zmìna è.2) právní moci
Tato zmìna è. 2 k licenci è.j. 5742/2001-610 ve znìní zmìny è.1 è.j. 29826/2001-610 zmìnila datum zahájení poskytování slu�by. Zmìna byla provedena na �ádost dr�itele licence.

Ostatní ustanovení licence è.j. 5742/2001-610 ve znìní zmìny è.1 è.j. 29826/2001-610 zùstávají beze zmìny.

ÈTÚ è.j. 33736/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

241. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
ÈD - Telekomunikace, s.r.o.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 5. øíjna 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 22 947/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle
§ 102 odst. 1, § 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì �ádosti ze dne 28.6.2001, doplnìné dne 27. 8. 2001, 28. 8. 2001, 29. 8. 2001, 6. 9. 2001, 11. 9. 2001
a 4. 10. 2001, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: ÈD - Telekomunikace, s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Chodovská 228/3, PSÈ 140 00
IÈO: 61 45 94 45
(dále jen �dr�itel telekomunikaèní licence�)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:

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

�telekomunikaèní sí��), jejím� prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní slu�by na celém území Èeské
republiky.

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

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

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

a) øídit se pøi zøizování a provozování  telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslu�nými právními pøedpisy, platnými
jednotnými pravidly 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,
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b) vykonávat telekomunikaèní èinnosti podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením
ITU a normám ETSI,

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

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

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

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

ských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øe�ení poskytovat na vy�ádání Úøadu informace o pøijímaných

opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) vykonávat pøednostnì èinnosti podle bodu 1 pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbro-

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

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

D. DATUM  ZAHÁJENÍ  PROVOZOVÁNÍ  TELEKOMUNIKAÈNÍ  SÍTÌ
8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì je 1. 11. 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 ÈD - Telekomunikace, s.r.o. po�ádala dne 29. 6. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provo-

zování veøejné telekomunikaèní sítì. Svoji �ádost doplnila dne 27. 8. 2001, 28. 8. 2001, 29. 8. 2001, 6. 9. 2001, 11. 9. 2001 a
4. 10. 2001. Spoleènost ÈD - Telekomunikace, s.r.o. dolo�ila uvedenou �ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem
z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní a odbornou zpùsobilost k po�adované
telekomunikaèní èinnosti a dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení po�adované èinnosti.

Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/0710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 19. 9. 2001.

Spoleènost ÈD - Telekomunikace, 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 slu�eb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02
Praha 025.

Øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

z p. Ing. Marek Ebert v r.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25. 10. 2001.

242. Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pev-
né telekomunikaèní sítì spoleènosti MBC TELECOM, s.r.o.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 15. øíjna  2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 30 228/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle §
102 odst. 1, § 14 odst. 1 písm. b) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì �ádosti ze dne 20. 8. 2001, doplnìné dne 26. 9. 2001, toto rozhodnutí o udìlení

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



Strana 34 Telekomunikaèní vìstník Èástka 12

spoleènosti: MBC TELECOM, s.r.o.
se sídlem: Praha 10, Weilova 2, PSÈ 102 00
IÈO: 26 46 00 33
(dále jen �dr�itel telekomunikaèní licence�)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:

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

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

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

zahranièními subjekty za úèelem poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb z jiných státù do Èeské repub-
liky a z Èeské republiky do jiných státù.

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

pøipojení k veøejné telekomunikaèní síti. V seznamu musí být odli�eny po�adavky na nové telefonní úèastnické stanice
a nová pøipojení k telefonní síti od po�adavkù na zmìny nebo pøelo�ení telefonní úèastnické stanice nebo koncového
bodu telefonní sítì. Seznam musí být dále èlenìn v èasové posloupnosti a podle telekomunikaèních obvodù a jejich
èástí, v nich� dr�itel telekomunikaèní licence poskytuje telefonní slu�bu. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen
umo�nit Úøadu kontrolu tìchto seznamù.

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

a) øídit se pøi poskytování slu�by pøíslu�nými právními pøedpisy, platnými jednotnými pravidly 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,

b) vykonávat slu�bu v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením ITU a normám ETSI.
5. Dr�itel telekomunikaèní licence, jako poskytovatel mezinárodních telekomunikaèních slu�eb podle bodu 1, má právo,

v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu �Uznaný provozovatel�
(Recognized Operating Agency).

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

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

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

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

ských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øe�ení poskytovat na vy�ádání Úøadu informace o pøijímaných

opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) poskytovat pøednostnì slu�bu pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpeè-

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

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

E. DATUM  ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ  SLU�BY
9. Datum zahájení poskytování slu�by je do 30 dnù ode dne nabytí právní moci této licence.

F. DOBA  PLATNOSTI  TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
10. Telekomunikaèní licence se vydává na dobu  20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.
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ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost MBC TELECOM, s.r.o. po�ádala dne 4. 9. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence k poskytování veøejné

telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì a ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní
sítì. Svoji �ádost doplnila dne 26.9.2001. Spoleènost MBC TELECOM, s.r.o. dolo�ila uvedenou �ádost výpisem z obchodní-
ho rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní a odbornou zpùso-
bilost k po�adované telekomunikaèní èinnosti, dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení po�adované
èinnosti a v�eobecnými podmínkami pro poskytování veøejné telefonní slu�by.

Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/0710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 8. 10. 2001.

�ádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì je øe�ena samostatnì
è.j. 30 227/2001-610.

Spoleènost MBC TELECOM, 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. Odvo-

lání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního úøadu,
odboru regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02  Praha 025.

Øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

z p. Ing. Marek Ebert v.r.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 11. 2001.

243. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
MBC TELECOM, s.r.o.

Èeský telekomunikaèná úøad Praha 16. øíjna  2001
sesídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 30 227/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle
§ 102 odst. 1, § 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen
�zákon�), na základì �ádosti ze dne 20.8.2001, doplnìné dne 26. 9. 2001, toto rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: MBC TELECOM, s.r.o.
se sídlem: Praha 10, Weilova 2, PSÈ 102 00
IÈO: 26 46 00 33
(dále jen �dr�itel telekomunikaèní licence�)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:

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

�telekomunikaèní sí��), jejím� prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní slu�by na celém území Èeské
republiky.

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

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

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

a) øídit se pøi zøizování a provozování  telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslu�nými právními pøedpisy, platnými
jednotnými pravidly 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) umo�nit jiným oprávnìným provozovatelùm telekomunikaèní sítì a poskytovatelùm telekomunikaèních slu�eb pøí-
mé nebo nepøímé propojení s jím provozovanou telekomunikaèní sítí v souladu se zákonem.
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C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
5. Dr�itel telekomunikaèní licence, jako provozovatel veøejné telekomunikaèní sítì podle bodu 1, má právo, v souladu

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

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

ských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øe�ení poskytovat na vy�ádání Úøadu informace o pøijímaných

opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) vykonávat pøednostnì èinnosti podle bodu 1 pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbro-

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

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

D. DATUM  ZAHÁJENÍ  PROVOZOVÁNÍ  TELEKOMUNIKAÈNÍ  SÍTÌ
8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì je do 30 dnù ode dne nabytí právní moci této licence.

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 MBC TELECOM, s.r.o. po�ádala dne 4. 9. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování

veøejné telekomunikaèní sítì a k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì.
Svoji �ádost doplnila dne 26. 9. 2001. Spoleènost MBC TELECOM, s.r.o. dolo�ila uvedenou �ádost výpisem z obchodního
rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní a odbornou zpùsobi-
lost k po�adované telekomunikaèní èinnosti a dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení po�adované
èinnosti.

Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/0710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 8. 10. 2001.

�ádost o udìlení telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomu-
nikaèní sítì je øe�ena samostatnì è.j. 30 228/2001-610.

Spoleènost MBC TELECOM, 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 slu�eb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02
Praha 025.

Øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

z p. Ing. Marek Ebert v.r.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 11. 2001.

244. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti
S E L F  servis, spol. s r.o.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 12. listopadu 2001
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 22640/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 odst. 3 písm a), vydává podle
§ 102 odst. 1 a podle § 14 odst. 1 písm a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále
jen �zákon�), na základì �ádosti ze dne 26. 6. 2001, doplnìné dne 20. 8. 2001, 26. 9. 2001 a 7. 11. 2001 toto rozhodnutí
o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì



Èástka 12 Telekomunikaèní vìstník Strana 37

spoleènosti: S E L F  servis, spol. s r.o.
se sídlem: Brno - Vinohrady, Pálavské námìstí 11, PSÈ 628 00
IÈO: 18 82 60 16

(dále jen �dr�itel telekomunikaèní licence�)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:

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

�telekomunikaèní sí�), jejím� prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní slu�by na území Èeské republiky.
2. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù se uskuteèòuje v technicky zpùsobilých místech teleko-

munikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s oprávnìnými provozovateli telekomunikaèních sítí.
3. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení telekomu-

nikaèní sítì provozované dr�itelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných provozo-
vatelù pro poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky
do jiných státù, vèetnì tranzitu pøes území Èeské republiky.

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

a) øídit se pøi zøizování a provozování  telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslu�nými právními pøedpisy, platnými
jednotnými pravidly, opatøeními Úøadu, èíslovacím plánem a normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí
právní moci rozhodnutí o vydání této telekomunikaèní licence,

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

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

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

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

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

ských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øe�ení poskytovat na vy�ádání Úøadu informace o pøijímaných

opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) vykonávat pøednostnì èinnosti podle bodu 1 pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbro-

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

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

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

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

ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost S E L F servis, spol. s r.o. podala �ádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné

telekomunikaèní sítì è.j. 22640/2001-610 dne 26. 6. 2001. Svoji �ádost doplnila dne 20. 8. 2001, 26. 9. 2001 a 7. 11. 2001.
Spoleènost S E L F servis, spol. s r.o. dolo�ila uvedenou �ádost o telekomunikaèní licenci výpisem z obchodního rejstøíku,
výpisem z evidence Rejstøíku trestù v�ech èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími odbornou zpùsobilost, finanèní
zpùsobilost k po�adované telekomunikaèní èinnosti a dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení po�a-
dované telekomunikaèní èinnosti.

Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/0710 v.s. 6101 u ÈNB, poboèka Praha,

a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 2. 11. 2001.
Spoleènost S E L F servis, spol. s r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence a �ádosti

uvedené spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.
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POUÈENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèení.

Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøed-nictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèní-
ho úøadu, odboru regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02
Praha 025.

Øeditel odboru regulace
telekomunikaèních sítí a slu�eb

z p. Ing. Marek Ebert v.r.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne14. 11. 2001.

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

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

ÈTÚ è.j. 33737/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

246.  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 tele-
vizních nebo rozhlasových signálù povedení - pokraèování

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

ÈTÚ è.j. 33655/2001-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

247. Informace o nabídce volných míst ve státní správì

Èeský telekomunikaèní úøad vypisuje výbìrové øízení na obsazení funkce ØEDITEL ODBORU PRO SEVEROÈESKOU
OBLAST s pracovi�tìm v Ústí nad Labem.
Nabízíme:

� zajímavou práci v perspektivním oboru zamìøeném na inspekci telekomunikaèních slu�eb a sítí (i radiokomunikaè-
ních),

� úèast na tvorbì a realizaci koncepce postupù regulaèního a inspekèního orgánu v oblasti telekomunikací,
� mo�nost zahranièních pracovních cest,
� plat podle naøízení vlády è. 253/1992 Sb., o platových pomìrech zamìstnancù orgánù státní správy, nìkterých dal�ích

orgánù a obcí, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (s preferencí).

Po�adujeme:
� V� elektrotechnického nebo právního smìru,
� praxi v telekomunikacích nebo znalost telekomunikaèního prostøedí v ÈR,
� praxi v øídící funkci a organizaèní schopnosti,
� znalost AJ, popø. jiného svìtového jazyka je výhodou.

Pøihlá�ky do výbìrového øízení spolu se struèným profesním �ivotopisem, pøehledem dosavadní praxe a kvalifikaèních
pøedpokladù za�lete nejpozdìji do 10. ledna 2002 na adresu:

Èeský telekomunikaèní úøad, odbor personální a mezd, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9,  po�tovní pøihrádka 02, 225 02
Praha 025.
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