Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK
V Praze dne 28. srpna 2000

Cena Kè 21

Roèník 2000

Èástka 8

O B S A H:
ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. Normativní èást
79. Opatøení Úøadu è. OÚ - 1/R/2000
B. Informativní èást
80. Opatøení pro adatele o vydání povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení
81. Informace pro adatele o vykonání zkouky zvlátní zpùsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zaøízení
82. Informace o zpùsobu úhrady správních poplatkù za vydání rozhodnutí o povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení a za vydání prùkazu zvlátní zpùsobilosti
83. Informace o nabídce volných míst ve státní správì
84. Oznámení o vydání prùkazù operátorù a vysvìdèení pro operátory amatérských rádiových stanic
85. Oznámení o vydání Povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací
86. Oznámení o vydání prùkazu zamìstnance ÈTÚ
C. Diskusní èást
87. Návrhy rozhodnutí o vydání generálních licencí
a) Návrh generální licence k poskytování telekomunikaèních slueb s pøidanou hodnotou zaloených na pøenosu hlasu, doplòkové telefonní sluby a vybranné sluby ISDN
b) Návrh generální licence k poskytování telkomunikaèních slueb s pøidanou hodnotou zaloených na pøenosu dat
c) Návrh generální licence k poskytování telekomunikaèních slueb pøenosu dat
d) Návrh generální licence k poskytování telekomunikaèních slueb veøejné datové sítì
e) Návrh generální licence k poskytování telekomunikaèních slueb prostøednictvím sítì INTERNET
f) Návrh generální licence k poskytování telekomunikaèní sluby pronájmu telekomunikaèních okruhù

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ
88. Oznámení o zmìnì Veobecných podmínek pro poskytování slueb pronájmu telekomunikaèních okruhù
89. Dodatek è. 04/2000 ze dne 8. 8. 2000, kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních slueb

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
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Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Klimentská 27, Praha 1

Praha dne 10. srpna 2000
È.j. 501 707/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad), jako pøísluný orgán státní správy, vydává podle § 95 bod 1 písm. d) a
k provedení § 57 odst. 4 zákona è.151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù (dále jen zákon)
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opatøení
è. OÚ - 1/R/2000
pro stanovení rozsahu poadovaných údajù o kmitoètech podle § 53 odst. 1 písm. b) zákona v ádostech o udìlení povolení
k provozování vysílacích rádiových zaøízení pro jednotlivé druhy radiokomunikaèních slueb.
Èl. 1
Úvodní ustanovení
Údaje, které ádost o povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení (dále jen ádost) musí obsahovat, jsou pro
jednotlivé druhy radiokomunikaèních slueb uvedeny na formuláøi B a L (obsahují údaje o technických parametrech zaøízení
podle druhu radiokomunikaèní sluby) a na formuláøi M (obsahuje seznam pøíloh k ádosti).

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

Èl. 2
Zvlátní ustanovení
Pro sítì pozemní pohyblivé sluby urèené k hovorovým pøenosùm, nehovorovým pøenosùm (data, telemetrie, dálkové
ovládání) nebo pagingu se ádost doloí údaji uvedenými ve:
a) formuláøi B Spoleèné údaje sítì pozemní pohyblivé sluby, doplnìnými o:
aa) kmitoètové schéma sítì,
ab) tabulku koeficientù X (viz poloka 16 formuláøe C) vech nepohyblivých zaøízení se zvýraznìním nejvyí
hodnoty a tabulku vzájemných vzdáleností vech nepohyblivých zaøízení dmax se zvýraznìním nejvyí hodnoty, tabulky se uvedou pouze u sítí se dvìma a více nepohyblivými zaøízeními,
ac) tabulku hodnot intenzit pole na jednotlivých, navzájem korespondujících stanovitích (týká se pouze nehovorových pøenosù: data, telemetrie, dálkové ovládání);
b) formuláøi C Údaje o stacionárním vysílacím rádiovém zaøízení pozemní pohyblivé sluby (pro kadé stacionární
vysílací rádiové zaøízení se vyplní samostatný list), doplnìnými o:
ba) graf pokrytí ruící intenzitou pro kadé zaøízení s intenzitou pole pøekraèující na státní hranici hodnotu podle
tabulky ve vysvìtlivce 7) tak, aby byl patrný dalí prùbìh intenzity elektromagnetického pole mimo území
Èeské republiky,
bb)graf efektivních výek;
c) formuláøi D Údaje o pohyblivých vysílacích rádiových zaøízeních pozemní pohyblivé sluby. Pro pohyblivé zaøízení, resp. pro jejich kadou skupinu (dìlení podle kmitoètù, podle provozní oblasti, apod.), se vyplní samostatný list.
Pro pevnou slubu se ádost doloí údaji uvedenými ve formuláøi E Údaje o vysílacích rádiových zaøízeních pevné
sluby, doplnìnými o výpoèet kvality poadovaného rádiového spoje dle stanovené metodiky (Výzkumný ústav spojù Praha, èíslo úkolu P 08-118-807, DÚ-05, Praha 1990) a návrh provozního kmitoètu.
Pro rozhlasovou slubu se ádost doloí údaji uvedenými ve formuláøi F Údaje o vysílacím rádiovém rozhlasové
sluby, doplnìnými o doklad o smluvním vztahu mezi dritelem licence nebo provozovatelem ze zákona a adatelem
(poskytovatelem telekomunikaèní sluby), pokud adatelem není dritel licence nebo provozovatel ze zákona.
Pro radioamatérskou slubu se ádost doloí, pokud jde o:
a) fyzické osoby (jednotlivce), údaji o poadované tøídì, o dalím vysílacím stanoviti a o volací znaèce,
b) právnické osoby (klubové stanice), údaji o osobì odpovìdného operátora, vèetnì jeho tøídy a volací znaèky a
o volací znaèce klubové stanice,
c) pøevadìèe a majáky, údaji uvedenými ve formuláøi J Údaje o vysílacím rádiovém zaøízení amatérské radiokomunikaèní sluby.
Pro radiolokaèní a radionavigaèní slubu se ádost doloí údaji uvedenými ve formuláøi K Údaje o vysílacím rádiovém zaøízení radionavigaèní a radiolokaèní sluby.
Pro druicovou slubu se ádost doloí údaji uvedenými ve formuláøi L Údaje o vysílacím rádiovém zaøízení druicové sluby.
Pro leteckou a námoøní pohyblivou slubu se ádost doloí údaji uvedenými ve formuláøi G Údaje o letadlovém vysílacím rádiovém zaøízení letecké pohyblivé sluby nebo H Údaje o vysílacím rádiovém zaøízení letecké pohyblivé sluby
nebo I Údaje o vysílacím rádiovém zaøízení námoøní pohyblivé sluby podle poadovaného druhu povolení.
V pøípadì potøeby se ádost doloí pøílohami, jejich seznam se uvede ve formuláøi M Seznam pøíloh.

Èl. 3
Závìreèné ustanovení
Toto opatøení nabývá úèinnosti dnem vyhláení.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu
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B. INFORMATIVNÍ ÈÁST
80. Informace pro adatele o vydání povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení
Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) pro zjednoduení a sjednocení postupù souvisejících s podáváním ádostí
o vydání povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení doporuèuje následující postup. Náleitosti uvedené ádosti
jsou následující:
1) formuláø A Údaje o adateli, který je pøílohou této informace,
2) formuláøe B-M (podle druhu poadované radiokomunikaèní sluby), které jsou souèástí opatøení Úøadu è. OÚ 1/R/2000,
3) pøílohami stanovenými v § 57 odst. 5 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù:
a) licencí, poaduje-li adatel pøidìlení kmitoètù na telekomunikaèní èinnosti, ke kterým je potøeba licence podle
zákona è. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znìní pozdìjích pøedpisù,
b) ovìøenou kopií smlouvy nebo listiny o zøízení nebo zaloení právnické osoby a u osob zapsaných v obchodním
rejstøíku výpis z obchodního rejstøíku,
c) dokladem o splnìní podmínek zvlátní zpùsobilosti, pokud je zákonem poadována.
Úøad doporuèuje, aby adatel k ádosti pøiloil kopii dokladu o zaplacení pøísluného správního poplatku, nebo v ádosti
uvedl uhrazenou èástku a pouitý variabilní symbol. Doporuèený zpùsob úhrady správního poplatku Úøad rovnì zveøejnil
v této èástce Telekomunikaèního vìstníku.
ÈTÚ è.j. 501771/00 - 613
odbor správy kmitoètového spektra

81. Informace pro adatele o vykonání zkouky zvlátní zpùsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zaøízení
Èeský telekomunikaèní úøad pro zjednoduení a sjednocení postupù souvisejících s konáním zkouek zvlátní zpùsobilosti
k obsluze vysílacích rádiových zaøízení zveøejòuje v pøíloze formuláø pøihláky, který slouí pro vechny druhy zkouky i
k zaznamenání a zhodnocení výsledku zkouky. Èeský telekomunikaèní úøad veden snahou co nejvíce urychlit proces konání
zkouek a následného vydání prùkazu zvlátní zpùsobilosti doporuèuje vem adatelùm pouití pøiloeného formuláøe.
ÈTÚ è.j. 500948/00 - 613
odbor správy kmitoètového spektra

82. Informace o zpùsobu úhrady správních poplatkù za vydání rozhodnutí o povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení a za vydání prùkazu zvlátní zpùsobilosti
Dnem 1. 7. 2000 nabyl úèinnosti zákon è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù (dále jen zákon).
V souladu s § 114 zákona je podmínkou pro vydání rozhodnutí o povolení k provozování vysílacího rádiového zaøízení a pro
vydání prùkazu zvlátní zpùsobilosti uhrazení pøedepsaného jednorázového správního poplatku. Podle § 6 odst. 1 zákona è.
368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znìní Poplatky stanovené v sazebníku pevnou èástkou se platí bez vymìøení
a jsou splatné pøed provedením úkonu uvedeného v jednotlivých polokách sazebníku, není-li stanoveno jinak v poznámkách
k jednotlivým polokám sazebníku. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této dobì, vyzve ho správní orgán, aby tak uèinil do 15
dnù ode dne, který následuje po doruèení výzvy. Souèasnì ho pouèí, e nebude-li výzvì vyhovìno, zahájené øízení se zastaví.
Proti výzvì k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhùtì 15 dnù ode dne, který následuje po doruèení výzvy.
V souladu s ustanovením § 114 zákona se sazebník správních poplatkù zákona è. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
v platném znìní, doplòuje o èást XI zákona Telekomunikaèní poplatky, která zní (pro problematiku øeenou správou kmitoètového spektra) takto:
Poloka 161
Vydání rozhodnutí o povolení k provozování vysílacího rádiového zaøízení pro radiokomunikaèní sluby
a) pro provozování rozhlasového a televizního vysílání
Kè
b) pro pevnou slubu
Kè
c) pro amatérskou radiokomunikaèní slubu
Kè
d) pro ostatní radiokomunikaèní sluby
Kè

7 000,5 000,500,3 000,-
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Poloka 156
Vydání prùkazu zvlátní zpùsobilosti pro obsluhu
a) radiotelefonních a radiotelegrafních vysílacích rádiových zaøízení
umístìných na palubách letadel a lodí
aa) radiotelefonních
ab) radiotelegrafních
b) radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových
zaøízení pohyblivé letecké a pohyblivé plavební sluby
ba) radiotelefonních
bb) radiotelegrafních
c) radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových
zaøízení provozovaných v pásmu krátkých vln
ca) radiotelefonních
cb) radiotelegrafních
d) vysílacích rádiových zaøízení pro amatérskou radiokomunikaèní slubu

Èástka 8

Kè
Kè

400,600,-

Kè
Kè

300,400,-

Kè
Kè
Kè

300,400,400,-

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) veden snahou pøedejít sporùm o zaplacení správních poplatkù mezi
adateli a Úøadem a co nejvíce urychlit proces vydání rozhodnutí o povolení k provozování vysílacího rádiového zaøízení
nebo prùkazu zvlátní zpùsobilosti pro obsluhu vysílacích rádiových zaøízení doporuèuje, aby adatelé pro usnadnìní
identifikace dolých správních poplatkù pouili následující zpùsob platby správního poplatku:
1. Správní poplatek se hradí pøed podáním ádosti o vydání rozhodnutí o povolení k provozování vysílacího rádiového
zaøízení nebo pro vydání prùkazu zvlátní zpùsobilosti pro obsluhu a doklad o úhradì správního poplatku (resp. jeho
kopie) se pøikládá k této ádosti, nebo se v ádosti uvede uhrazená èástka a pouitý variabilní symbol platby. Tím se
omezí nutnost pøeruování správního øízení a jeho zbyteèného prodluování.
2. Platba se provádí na úèet ÈTÚ èíslo 19-60426011/0710, vedený u ÈNB, poboèka Praha 1.
3. Úhradu správního poplatku je mono provést bankovním pøevodem nebo potovní poukázkou.
4. Pro identifikaci správního poplatku se pouije následující osmimístný variabilní symbol

1 0 X X X X X X

kde první dva znaky 10 jsou identifikací správního poplatku pro úèetní systém Úøadu a ostatních est znakù X je
urèeno pro identifikaci konkrétní ádosti. Úøad doporuèuje, aby adatel pro tuto èást variabilního symbolu pouil
stejné èíslo, pokud toto èíslo není v rozporu s podmínkami pro pouití variabilního symbolu, kterým oznaèil i svoji
ádost (prùvodní dopis) zaslanou Úøadu. V pøípadì, e toto èíslo má vyí poèet znakù ne est, pouije adatel est
prvních znakù. Jako znaky X je moné pouít pouze èíslice a jejich poèet nesmí být vìtí ne est. V pøípadì, e svoji
ádost neoznaèil, pouije variabilní symbol 10.
5. Pro správní poplatek za vydání krátkodobého povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení podle § 66 zákona
se obdobnì pouije variabilní symbol 11XXXXXX, resp. 11.
6. Pro správní poplatek za vydání povolení pro radioamatérskou slubu se pouije variabilní symbol 6.
Úøad upozoròuje, e správní poplatky nelze zamìòovat s poplatky za pøidìlené kmitoèty, jejich výe je stanovena
v rozhodnutí o vydání povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení.

83. Informace o nabídce volných míst ve státní správì
Èeský telekomunikaèní úøad pøijme zamìstnance do státní správy
* Odborný referent
- poadavky: V právnického smìru se zamìøením na evropské právo, aktivní znalost AJ (slovem i písmem), znalost
práce na PC (MS Word, MS Excel), samostatnost a ochotu k dalímu vzdìlávání.
Nabízíme zajímavou a perspektivní práci v oboru se zamìøením na aproximaci právního øádu ÈR s právem ES vè. spolupráce s orgány EU. Pracovitì v centru Prahy, monost profesního rùstu, dalí vzdìlávání vè. stáí, semináøù.
Písemné nabídky se struèným ivotopisem zasílejte do 14 dnù po uveøejnìní inzerátu na adresu: Èeský telekomunikaèní
úøad se sídlem Klimentská 27, Praha 1, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025 - odbor personální a mezd, nebo na e-mail:
info@ctu.cz, sadeckah@ctu.cz.
Blií informace na tel. èísle 24004623 JUDr. Macková.
Èeský telekomunikaèní úøad pøijme zamìstnance pro práci v odboru informatiky.
* Odborný referent
- poadavky: støedokolské vzdìlání technického smìru, znalost operaèních systémù WinNT, Novell a programù firmy Microsoft, schopnost instalace W98, Win NT, Office, øeení provozních problémù PC, kladný pøístup k uivate-
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lùm poèítaèù, znalost HTML kódu a schopnost tvorby a aktualizace www.stránek, znalost údrby HW + základní
znalost poèítaèových sítí, znalost AJ pro práci s poèítaèem, ukonèená ZVS.
Nabízíme zajímavou práci, monost profesního rùstu a dalího vzdìlávání vèetnì jazykového. Nástup moný od 1. záøí
2000 nebo dle dohody.
Písemné nabídky zasílejte do 15 dnù po uveøejnìní inzerátu na adresu: Èeský telekomunikaèní úøad, odbor personální a
mezd, se sídlem Klimentská 27, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025, nebo na e-mail: info@ctu.cz, sadeckah@ctu.cz.
Blií informace na telefonním èísle 02/24004601 pí Bubnová.

84. Oznámení o vydání prùkazù operátorù a vysvìdèení pro operátory amatérských rádiových
stanic
Èeský telekomunikaèní úøad s platností od 1. 9. 2000 vydává nové prùkazy operátorù a vysvìdèení pro operátory amatérských rádiových stanic. Vzory prùkazù a osvìdèení jsou obsahem tohoto oznámení. Vzor je uveden v pøíloze.
líc

rub
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rub

Èeský telekomunikaèní úøad 70/2000
odbor krizového øízení

85. Oznámení o vydání Povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací
Èeský telekomunikaèní úøad s platností od 1. 9. 2000 vydává nová Povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací.
Vydáním tohoto Povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací se ruí dosavadní Povìøení k výkonu státní správy a
inspekce, jeho vzor byl zveøejnìn v Telekomunikaèním vìstníku èástka 5/1993.
líc

rub

FOTO

Èeský telekomunikaèní úøad 71/2000
odbor krizového øízení
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86. Oznámení o vydání prùkazu zamìstnance ÈTÚ
Èeský telekomunikaèní úøad s platností od 1. 9. 2000 vydává nové prùkazy zamìstnancù. Vzor nového prùkazu je obsahem
tohoto sdìlení.
Vydáním tìchto prùkazù zamìstnancù ÈTÚ se ruí dosud vydané prùkazy, jejich vzor byl zveøejnìn v Telekomunikaèním
vìstníku èástka 6/1997.
líc

rub

FOTO

Èeský telekomunikaèní úøad 69/2000
odbor krizového øízení
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