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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

Výroèní zpráva o èinnosti Èeského telekomunikaèního úøadu za rok 1997

Vá�ení pøátelé,
pøedkládám Vám k informaci a utvoøení si názoru na Èeský telekomunikaèní úøad na�i Zprávu o èinnosti Èeského telekomu-

nikaèního úøadu za rok 1997. V tomto krátkém úvodu bych rád uvedl dal�í informace, které nejsou na následujících stránkách, a
pokusil se uvést vìci do správných souvislostí, proto�e u nìkterých èástí výroèní zprávy je dùle�itá jejich vazba na minulost i
budoucnost.

Pro ty z Vás, kteøí u� mìli mo�nost se seznámit s pøedcházejícími zprávami, ale i pro v�echny ostatní, je zde uveden ucelený
pøehled v�ech na�ich èinností. Pro vìt�í názornost je v tabulkovém zpracování uvedeno i porovnání s minulými roky. Je
nezbytné dodat, �e tato zpráva je jen jedním z na�ich informaèních materiálù, kterými se Èeský telekomunikaèní úøad pøedstavuje
�iroké odborné veøejnosti.

V na�ich výroèních zprávách jsou zachyceny výsledky ka�dodenní práce úøadu a regulaèních postupù, které jsou podle
na�ich zásad a názoru otevøené, jasné, nediskriminaèní a pøesnì definované. Tento otevøený pøístup a prùhledné postupy úøadu
prezentujeme ka�dý mìsíc v Telekomunikaèním vìstníku. Nedávno se nám na pracovním setkání s významnou zahranièní
spoleèností pùsobící rovnì� na èeském telekomunikaèním trhu dostalo ocenìní na�í èinnosti, úrovnì a ucelenosti informaèních
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materiálù, které pøipravujeme pro na�i i zahranièní veøejnost. Je jen �koda, �e nemáme tyto dokumenty na internetové stránce.
Není úèelné zde polemizovat, proè tomu tak je, ale na�ím prvoøadým úkolem je splnit i toto pøedsevzetí.

Vá�ení pøátelé, není mým cílem hodnotit výsledky roku 1997, ale pøipomeòme si, �e to nebyl jednoduchý rok. Ekonomicky i
politicky. To �e celý telekomunikaèní sektor, operátoøi i regulaèní orgán, fungoval i v tìchto podmínkách, dokládá význam a
dùle�itost oddìlení privátních od státních zájmù, podnikatelských od politických a regulaèních aktivit. V tomto kontextu je
apolitiènost Èeského telekomunikaèního úøadu obzvlá�� významná.

Je�tì v únoru 1997 byla Èeská republika v mezinárodním mìøítku pokládána  v oblasti telekomunikací za rozvinutou zemi. Po
bøeznovém zveøejnìní výsledkù státního rozpoètu se pracovníkùm Èeského telekomunikaèního úøadu jen ztì�í daøilo pøesvìd-
èovat mezinárodní organizace, zahranièní partnery a spoleènosti, �e rozhodnì nepatøíme v tomto oboru mezi rozvojové zemì.

V této souvislosti je správné pøipomenout si �balíèky opatøení�, které mìly razantní dopady hlavnì na finanèní prostøedky
nezbytné pro zaji�tìní v�ech èinností Èeského telekomunikaèního úøadu a na mzdy v�ech pracovníkù. Zde je na místì jim
vyjádøit upøímné podìkování, proto�e jen jejich obìtavé práci vdìèíme za zdárné plnìní úkolù bez negativních dopadù �balíèkù�
na kvalitu práce úøadu.

Povodnì v èervenci roku 1997 se pøímo dotkly i celé øady na�ich pracovníkù ze severní a ji�ní Moravy. V pøedlo�ené zprávì
se mù�ete pøesvìdèit, �e to opìt bylo bez negativních dopadù na celkové výsledky Èeského telekomunikaèního úøadu.

Vra�me se zpìt k situaci v Èeské republice k telekomunikacím a informacím, které spolu bezesporu úzce souvisí, proto�e
telekomunikace lze zjednodu�enì charakterizovat jako pøenos informací. Pro nás pracovníky Èeského telekomunikaèního úøadu
je uspokojením, �e nikdo nemù�e øíci, �e rozvoj telekomunikaèních a informaèních infrastruktur je omezen èinností  regulaèního
orgánu telekomunikací.

Doufám, �e touto  formou pøedlo�ené informace o èinností Èeského telekomunikaèního úøadu poskytnou dostateèný
pøehled o výkonu státní správy v oboru telekomunikací.

Ing. David Stádník  v.r.
vrchní øeditel

1. Vnitrostátní aktivity
1. Kontrola plnìní úkolù vyplývajících pro dr�itele Povìøení pro zøizování a provozování jednotné telekomunikaèní sítì

a poskytování telekomunikaèních slu�eb z vydaných Povìøení
Èeský telekomunikaèní úøad provádìl v prùbìhu roku kontrolu plnìní jednotlivých bodù Povìøení ke zøizování a provozo-

vání èásti JTS a poskytování telekomunikaèních slu�eb a plnìní stanovených závazkù rozvoje a ukazatelù jakosti u v�ech
dr�itelù Povìøení.

V následující tabulce je pøehled poètu provozovaných hlavních telefonních stanic k 31. 12. 1997, poètu hlavních telefonních
stanic zøízených v roce 1997, kapacitu místních telefonních ústøeden k 31. 12. 1997 a pøírùstku kapacit v roce 1997 podle
jednotlivých dr�itelù Povìøení.

Pøehled poètu hlavních telefonních stanic a kapacit místních telefonních ústøeden
(stav k 31. 12. 1997)

SPT TELECOM, a.s. DATTEL, a.s. Kabel Plus, a.s.

Hlavní telefonní stanice - celkem 3273752 2138 2458

- z toho digitální sí� = poèet 1633153 2138 2458

= roèní pøírùstek 458391 1192 1550

Hlavní telefonní stanice bytové 2219303 369 1743

- z toho digitální sí� = poèet 1007598 369 1743

= roèní pøírùstek 364047 176 1042

Kapacita místních telefonních ústøeden - celkem 4090572 2296 6233

- z toho - analogová sí� 1857011 0 0
= poèet pøípojek

= roèní pøírùstek -242101 0 0

- digitální sí� 2233561 2296 6233
= poèet pøípojek

= roèní pøírùstek 938708 840 148

1.1 Dr�itelé Povìøení pro vymezené místní sítì (VMS)
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Na základì provedeného výbìrového øízení pro vstup dal�ích podnikatelských subjektù do místních telekomunikaèních
sítích, provedeného v roce 1995 ve smyslu usnesení vlády ÈR è. 428 ze dne 10. 8. 1994 bylo na 16 místních sítí vydáno
6 podnikatelským subjektùm Povìøení ke zøizování a provozování územnì vymezených místních sítí (VMS).

�ádný z dr�itelù tohoto Povìøení úkoly stanovené v Povìøení nesplnil ve stanovených termínech a k 31. 12. 1997 �ádný
dr�itel nezahájil poskytování telekomunikaèních slu�eb, a to ani ve zku�ebním provozu. Jeden z dr�itelù Povìøení, spoleènost
Opatel, a.s., dopisem ze dne 29. 10. 1997 vydané Povìøení (VMS Opava) vrátil z dùvodu �nepøijatelných podmínek financování
projektu�.

Vzhledem k vý�e uvedenému byl vypracován Harmonogram kontroly plnìní Povìøení vydaných provozovatelùm VMS. Na
základì provedené kontroly bude vypracována zpráva s návrhem opatøení, která bude pøedlo�ena ministru dopravy a spojù.

1.2 Veøejné mobilní telekomunikaèní sítì podle normy GSM

Bouølivý rozvoj sítí GSM obou operátorù, tj. spoleèností EuroTel Praha, s.r.o. a RadioMobil, a.s., pokraèoval i v roce 1997. K
31. 12. 1997 mìla sí� spoleènosti EuroTel, provozovaná pod obchodním názvem �Global�, v provozu 953 základnových stanic
(index rùstu 4,3 proti poètu k 31. 12. 1996) a 284 660 úèastníkù (proti stavu k 31. 12. 1996 index rùstu 2,7) a sí� spoleènosti
RadioMobil, provozovaná pod obchodním názvem �Paegas�, mìla v provozu 729 základnových stanic (index rùstu 9,85 proti
stavu k 31. 12. 1996) a 174 822 úèastníkù (proti poètu k 31. 12. 1996 index rùstu 5,48). Rychlej�í rozvoj sítí obou operátorù oproti
zvy�ování poètu úèastníkù vedl k zlep�ení kvality sítí, zejména zlep�ení pøístupu do sítí a omezení výpadkù spojení.

V po�adovaném termínu pøedlo�ily obì spoleènosti, na základì schválených plánù mìøení �Zprávy o plnìní ukazatelù
rozvoje a jakosti sítí GSM k 30. 6. 1997�. Po provedeném �etøení a ovìøení vykázaných údajù byly zprávy ÈTÚ odsouhlaseny.
Bylo konstatováno, �e závazky rozvoje a jakosti sítí GSM k 30. 6. 1997 dané Povìøeními byly obìma spoleènostmi splnìny.

Plnìní ukazatelù rozvoje a kvality sítí GSM k 31. 12. 1997 pøedlo�ily obì spoleènosti ve stanoveném termínu. Podle pøedlo-
�eného hodnocení byly stanovené ukazatele z Povìøení obìma spoleènostmi splnìny.

1.3 Veøejný paging v systému ERMES

V návaznosti na ovìøování veøejného pagingu v systému ERMES, zahájenému v roce 1996 spoleèností Radiokontakt
OPERATOR, a.s., v rámci pilotního projektu pagingové sítì v Praze a v Pardubicích, bylo v polovinì roku 1997 vypsáno
výbìrové øízení na celostátního provozovatele tohoto systému v Èeské republice. Do výbìrového øízení se pøihlásily tøi
spoleènosti, z nich� výbìrová komise vybrala na základì pøedem stanovených kritérií spoleènost MULTITONE CZ, s.r.o.
Druhým celostátním provozovatelem se stala na základì dohod uzavøených v r. 1992 zmínìná spoleènost Radiokontakt OPER-
ATOR, a.s.

Povolení k poskytování slu�by veøejného pagingu v systému ERMES byla obìma spoleènostem vydána v listopadu 1997.
Povolení obsahují závazné ukazatele rozvoje sítì na období následujících tøí let a dal�í rozvojové po�adavky. Spoleènost
Radiokontakt OPERATOR, a.s. roz�iøování své ovìøovací sítì ji� zahájila, spoleènost MULTITONE CZ , s.r.o. musí zahájit
poskytování slu�eb nejpozdìji do 31. kvìtna 1998. Do konce r. 1998 musí obì spoleènosti dosáhnout pokrytí obyvatelstva v ÈR
signálem sítì ERMES minimálnì na 80 % a do konce roku 2000 minimálnì na 90 %.

1.4 Zásady vyu�ívání kmitoètových pásem

Aby co nej�ir�í okruh odborníkù mìl mo�nost vyjádøit se k vyu�ívání kmitoètového spektra rùznými telekomunikaèními
slu�bami, bylo zahájeno publikování zásad vyu�ívání pøíslu�ných pásem v diskusní èásti Telekomunikaèního vìstníku. Prvním
takovýmto pøípadem bylo uveøejnìní návrhu zásad vyu�ívání pásma 3,5 GHz, které se navrhuje vyu�ívat pro spoje typu �point
to multipoint� pro potøebu poskytování telefonní slu�by a nìkterých neveøejných slu�eb. Na tyto zásady navá�í podrobná
pravidla pro plánování a povolování sítí a pøidìlování kmitoètù.

Dal�ím pásmem, na nì� budou zpracovány a uveøejnìny zásady jeho vyu�ívání, je pásmo 1,8 GHz.

1.5 Radiokomunikaèní koordinaèní komise

Meziresortní Radiokomunikaèní koordinaèní komise projednává zejména zásadní otázky úèelného hospodaøení s kmitoèto-
vým spektrem a plní funkci poradního orgánu ministra dopravy a spojù, resp. v jeho zastoupení vrchního øeditele Èeského
telekomunikaèního úøadu. Komise je slo�ena ze zástupcù Ministerstva dopravy a spojù - Èeského telekomunikaèního úøadu,
Ministerstva obrany ÈR a Ministerstva vnitra ÈR a podle povahy projednávaných otázek jsou k jejímu jednání pøizváni
izástupci dal�ích zainteresovaných resortù a organizací.

V prùbìhu roku 1997 se uskuteènila jedna øádná schùze komise (8. 10. 1997) a dal�ích 8 pracovních porad, zástupci útvarù
zúèastnìných v Radiokomunikaèní koordinaèní komisi se setkávali a jednali i v rámci jiných pøíle�itostí (napø. konference WRC-
97). Z nejdùle�itìj�ích otázek projednávaných v prùbìhu uplynulého roku lze uvést:

* pøíprava a dokonèení prací na Národní kmitoètové tabulce, která byla publikována v Telekomunikaèním vìstníku jako
souèást Jednotného pravidla è. 2/R/1997 a zavr�ila tak nìkolikaletou èinnost èlenù komise ÈTÚ a dal�ích pøizvaných
expertù na novém národním rozdìlení kmitoètového spektra,
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* vyu�ívání pásma 900 MHz, které vedlo k uvolnìní dal�ích kmitoètových úsekù pro rozvoj civilní mobilní radiotelefonní
slu�by standardu GSM,

* vyu�ívání pásma 15 GHz a výhledové mo�nosti koexistence civilních a vojenských radiokomunikaèních slu�eb v tomto
pásmu.

V roce 1997 byl rovnì� dokonèen a povìøenými zástupci resortù Ministerstva dopravy a spojù - Èeského telekomunikaèní-
ho úøadu, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra podepsán návrh nového Statutu a Jednacího øádu Radiokomunikaèní
koordinaèní komise.

1.6 Spolupráce s Radou ÈR pro rozhlasové a televizní vysílání

Spolupráce s Radou ÈR pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v roce 1997 pokraèovala podle Pravidel pro
spolupráci mezi ÈTÚ a Radou z roku 1993. K pøedpokládané novelizaci Pravidel v roce 1997 nedo�lo, a to zejména z dùvodù
pøípravy nového zákona o telekomunikacích a zákona o Radì.

Souèasný stav, kdy licenèní øízení Rady jsou podmiòována kmitoètovými parametry technických øe�ení vysílacích prostøed-
kù a pøitom nejsou platnou legislativou systémovì a institucionálnì definovány zodpovìdnosti tak, aby odpovídaly úèelu a
pou�itelným postupùm zejména ve vztahu na zahranièní správce kmitoètového spektra, je nadále neudr�itelný. Negativní
dùsledky tohoto jevu se odbor správy kmitoètového spektra sna�il minimalizovat tím, �e nad rámec povinností a kompetencí
vyplývajících z Pravidel spolupráce navrhuje øe�ení kmitoètových parametrù pro rozhlasové nebo televizní vysílání v tìch
pøípadech, kdy standardní postup mìl negativní výsledek z dùvodu vyèerpání kmitoètového spektra vyhrazeného pro tuto
slu�bu. K optimalizaci postupù pøi licenèním øízení by mìla pøispìt novelizace vý�e uvedených zákonných pøedpisù.

Zásadní novou úpravu vztahù a kompetencí mezi ÈTÚ a Radou vy�aduje kromì analogového vysílání také rozvoj dru�ico-
vého vysílání, �íøení TV programù pomocí systémù MMDS a digitálního vysílání rozhlasu a televize (T-DAB, DVB-T). Význam-
ným faktorem, zejména u T-DAB a DVB-T, se stává prolínání tìchto aktivit s ostatními slu�bami (napø. slu�by pøenosu dat).

1.7 Právní pøedpisy, vydávání generálních povolení a jednotných pravidel

Na základì úkolu stanoveného plánem práce vlády na II. pololetí 1997 zpracoval Èeský telekomunikaèní úøad návrh vìcného
zámìru nového zákona o telekomunikacích. Zastaralá a èásteènì nefunkèní právní úprava telekomunikací vedla souèasnì
poslance podvýboru pro po�ty a telekomunikace hospodáøského výboru Poslanecké snìmovny ke snaze urychlit legislativní
proces. S ohledem na spoleèný zámìr, tj. zásadním zpùsobem urychlit pøijetí nového zákona o telekomunikacích, s nimi spolu-
pracoval podle jejich potøeb kolektiv stanovených pøedstavitelù ÈTÚ na paragrafovaném znìní uvedeného zákona. Poté, co
vzal pøedseda uvedeného podvýboru svùj poslanecký návrh zpìt, dopracuje ÈTÚ vìcný zámìr zákona s vyu�itím pøipomínek
uplatnìných i k paragrafovanému znìní a v roce 1998 bude obvyklým postupem pokraèovat legislativní proces.

V první ètvrtletí roku 1997 byla ukonèena rozsáhlá inventura vnitøních pøedpisù z odvìtví telekomunikací, vydaných v minulých
obdobích, za úèelem posouzení úèelnosti jejich dal�ího ponechání v platnosti. V kvìtnu 1997 pak ÈTÚ provedl I. etapu zru�ení
tìch vybraných vnitøních pøedpisù z odvìtví telekomunikací, které ji� plnì nevyhovovaly souèasnému stavu v telekomunikacích
a byly buï zastaralé, nebo nebyly plnì v souladu s obecnì závaznými právními pøedpisy tohoto odvìtví. Dal�í etapa provìrky
aktuálnosti dal�ích vnitøních pøedpisù i s pøihlédnutím k pøípravì nového zákona o telekomunikacích a jeho zásadám probìhla
do konce roku 1997. Zámìrem je transformovat zru�ené pøedpisy do jednotných pravidel, odpovídajících ji� souèasnému
technickému a právnímu stavu v odvìtví telekomunikací, a to i z hlediska pøibli�ování k evropskému právu.

Do konce roku 1997 byla vydána a v Telekomunikaèním vìstníku vyhlá�ena následující pravidla:

Jednotné pravidlo è. 2/R/1997, kterým se vydává Národní kmitoètová tabulka.

Dodatek è. 1 k Jednotnému pravidlu è.1/T/1996, kterým se stanovuje èíslovací plán veøejné telefonní sítì,

Dodatek è. 2 k Jednotnému pravidlu è.1/T/1996, kterým se stanovuje èíslovací plán veøejné telefonní sítì.
V roce 1997 byla vydána dal�í generální povolení, èím� ÈTÚ pokraèoval ve zjednodu�ování a hlavnì ve sni�ování adminis-

trativní nároènosti povolovacího øízení. Do konce roku byla vydána:
GP-17/1997 - pro fyzické a právnické osoby k poskytování veøejné telefaxové slu�by veøejnì pøístupnou úèastnickou stanicí,
GP-18/1997 - ke zøízení a provozování datových radiostanic, provozovaných na nespecifikovaných kmitoètech ve vyhraze-

ných pásmech,

GP-19/1997 - ke zøízení a provozování datových radiostanic, provozovaných na vyhrazených kmitoètech,

GP-20/1997 - ke zøízení a provozování pohyblivých vysílacích rádiových stanic v rádiových sítích dr�itelù povolení
k poskytování neveøejné radiotelefonní slu�by prostøednictvím sítí pozemní pohyblivé slu�by (tzv. hromad-
né sítì),

GP-21/1997 - k pøechovávání vysílacích rádiových stanic slou�ících pro pøenos hovorových a nehovorových signálù,

GP-22/1997 - k poskytování slu�by zprostøedkování pøístupu k telekomunikaèním slu�bám sítì INTERNET.

K veøejné diskusi byly dále v Telekomunikaèním vìstníku zveøejòovány dal�í návrhy pøipravovaných jednotných pravidel,
generálních povolení a v neposlední øadì návrhy jednotlivých ucelených blokù pøipravovaného vìcného zámìru zákona
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o telekomunikacích. Tímto otevøeným postupem chce i nadále ÈTÚ dát mo�nost �iroké veøejnosti podílet se i na tak dùle�itých
zále�itostech, jako je pøíprava nového telekomunikaèního zákona. Tento postup je pøijímán veøejností velice kladnì, o èem�
svìdèí zasílání pøipomínek od jednotlivcù i zástupcù telekomunikaèních firem k tìmto veøejným diskusím.

2. Mezinárodní aktivity
V uplynulém období zaji��oval Èeský telekomunikaèní úøad èinnosti vyplývající z práv a povinností èlenství Èeské repub-

liky ve vládních a nevládních mezinárodních telekomunikaèních organizacích, ze spolupráce s mezinárodními organizacemi a
programy zabývajícími se problematikou telekomunikací z rùzných jiných hledisek a z dvoustranné spolupráce s telekomunikaè-
ními správami a dal�ími institucemi jiných zemí. Kromì toho se pøedstavitelé ÈTÚ aktivnì zúèastnili øady mezinárodních konfe-
rencí, semináøù a výstav.

2.1 MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAÈNÍ UNIE (ITU)

V rámci Mezinárodní telekomunikaèní unie (dále jen �Unie�) byla zaji��ována odborná pøíprava a úèast na zasedání Rady
Unie (nejvy��ího øídícího orgánu Unie v dobì mezi Konferencemi vládních zmocnìncù), Svìtové radiokomunikaèní konference
(WRC-97) a na zasedání pracovních komisí a skupin øídících orgánù Unie souvisejících pøedev�ím s pøípravou na zasedání
øídících orgánù Unie.

a) Rada Mezinárodní telekomunikaèní unie
Kromì obvyklých otázek, souvisejících s èinností Unie (organizace konferencí a zasedání v rámci Unie, zpráva o èinnosti
sekretariátu a jednotlivých sektorù, rozpoèet Unie na léta 1998/99, finanèní zprávy, výsledky auditu, revize finanèního øádu,
personální a dal�í otázky) byla hlavní pozornost zasedání Rady v r. 1997 soustøedìna na pøípravu stanovisek, doporuèení a
materiálù pro zasedání Konference vládních zmocnìncù, která se uskuteèní v r. 1998.
K nejdùle�itìj�ím otázkám, k nim� ÈTÚ vypracoval vlastní stanoviska, patøila napø. problematika práv a povinnosti èlen-
ských státù a èlenù sektorù Unie, restrukturalizace radiokomunikaèního a standardizaèního sektoru (dále ITU-R, resp. ITU-
T), vyu�ívání jazykù Unie, návrh strategie a politiky Unie na období 1999 - 2003.

b) Svìtová radiokomunikaèní konference
V závìru roku 1997 se v �enevì uskuteènilo zasedání Svìtové radiokomunikaèní konference Mezinárodní telekomunikaèní
unie. Program jednání byl zamìøen pøedev�ím na otázky spojené s provádìním rozhodnutí Konference vládních zmocnìncù
(vrcholný orgán Unie) v roce 1994 a na øadu otázek spojených s revizí a zjednodu�ením Radiokomunikaèního øádu, vyu�ívá-
ním kmitoètových pásem pro vybrané druhy radiokomunikaèních slu�eb, s revizí Mezinárodní kmitoètové tabulky a plánù
dru�icové rozhlasové slu�by, s rozhlasovým vysíláním na krátkých vlnách a s technicko-provozními otázkami vybraných
radiokomunikaèních slu�eb.
Pro Èeskou republiku mìly mimoøádný význam body programu jednání související zejména s dùsledky rozdìlení bývalé
ÈSFR na dva samostatné státní celky a se zapojováním Èeské republiky do evropských struktur. Jako pøíklad lze uvést plány
dru�icových slu�eb (zejména kmitoètové plány dru�icové televize), které byly sestavovány pro bývalou ÈSFR. Podstatný
vliv na provozovatele a u�ivatele radiokomunikaèních slu�eb v Èeské republice, kromì vý�e uvedeného dru�icového
televizního vysílání, budou mít také rozhodnutí pøijatá WRC 97 napø. v otázkách dru�icových pohyblivých slu�eb, perspek-
tivního universálního systému pohyblivých telekomunikaèních slu�eb (IMT-2000, v Evropì nazývaného UMTS), soustav
s dru�icemi létajícími na nízkých a støedních obì�ných drahách, rozhlasového vysílání na krátkých vlnách a adaptivních
krátkovlnných systémù a dal�í.
ÈTÚ zaji��oval pøípravu èeské delegace po organizaèní i odborné stránce. Pøíprava k odborným otázkám probíhala ve dvou
rovinách:
* na národní úrovni v rámci pracovní skupiny svolávané ÈTÚ, za úèasti zástupcù hlavních u�ivatelù kmitoètového

spektra v Èeské republice (Ministerstvo národní obrany, Ministerstvo vnitra, Èeské radiokomunikace, a.s., Rada Èeské
republiky pro televizní a rozhlasové vysílání, odbor civilního letectví Ministerstva dopravy a spojù, Èeská námoøní
plavba, Hydrometeorologický ústav)

* v rámci spoleèné pøípravy èlenù Konference evropských správ po�t a telekomunikací (dále jen �CEPT�). V rámci CEPT
se uskuteènila zasedání nìkolika pracovních skupin, které za úèasti zástupcù ÈTÚ projednaly návrhy stanovisek k témìø
tøem stùm dílèích otázek spoleèného zájmu evropských zemí. Na jejich základì bylo vypracováno a Unii pøedlo�eno osm
souhrnných Spoleèných evropských návrhù (dále �ECP�) - jako spoleèné dokumenty èlenských zemí CEPT. Èeská
správa spojù se z tìchto osmi návrhù ECP, s ohledem na vyu�ívání pøíslu�ných kmitoètových pásem v Èeské republice,
mohla pøipojit k .pìti návrhùm bez výhrad, ke dvìma návrhùm s èásteènými výhradami a pøipojení k jednomu návrhu
podmínila jeho èásteènou revizí.
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Delegace ÈR svým aktivním vystupováním dosáhla cílù vyplývajících ze zájmù èeské správy spojù a èeských provozova-
telù a u�ivatelù radiokomunikaèních slu�eb a splnila zásady pro jednání na svìtové radiokomunikaèní konferenci stanovené
ministrem dopravy a spojù v zásadách pro jednání èeské delegace.

c) Radiokomunikaèní shromá�dìní
ÈTÚ rovnì� zaji��oval pøípravu a úèast na zasedání Radiokomunikaèního shromá�dìní, které pøedcházelo Svìtové radioko-
munikaèní konferenci. Radiokomunikaèní shromá�dìní projednalo výsledky práce studijních skupin radiokomunikaèního
sektoru UNIE, jejich pracovních metod (napø. organizace zasedání skupin, postupy pøi schvalování doporuèení, pøíprava
dokumentace) a jejich struktury, vèetnì jmenování jejich pøedsednictev. Radiokomunikaèní shromá�dìní dále pøijalo rezolu-
ce a stanoviska k otázkám spolupráce a harmonizace prací radiokomunikaèního a standardizaèního sektoru Unie, spolupráce
s jinými mezinárodními organizacemi a øadu dal�ích otázek.

d) Sektor pro rozvoj telekomunikací
Prostøednictvím Sektoru pro rozvoj telekomunikací jako provádìcí agentury OSN se pokraèovalo v implementaci projektu
CEH 93/ 003 �Pomoc v øízení ekonomiky a rozvoje lidských zdrojù v telekomunikacích ÈR� - byly realizovány studijní cesty
a �kolení pro 18 úèastníkù a uhrazen software a hardware pro zavádìní systému elektronické po�ty.

ÈTÚ spolupracuje pøi pøípravì �Zprávy o svìtovém vývoji telekomunikací�, kde jsou uvedeny ukazatele vývoje telekomu-
nikací v pøevá�né vìt�inì zemí svìta. Byly vyu�ity akce, poøádané sektorem pro rozvoj, dvì z nich byly plnì financovány
z prostøedkù zaji�tìných sektorem pro rozvoj - semináø k problematice GMPCS v øíjnu v Kyjevì a subregionální semináø
o poèítaèovém systému správy kmitoètového spektra v Budape�ti.

Na �Evropském kolokviu o obchodu a financování� zástupci ÈTÚ vystoupili s pøíspìvkem o tarifní politice v telekomu-
nikacích.

2.2 MEZINÁRODNÍ DRU�ICOVÉ ORGANIZACE

Èeská republika je èlenem Mezinárodní telekomunikaèní dru�icové organizace �INTELSAT�, Evropské telekomunikaèní
dru�icové organizace �EUTELSAT�, Mezinárodní námoøní dru�icové organizace �INMARSAT� a Mezinárodní organizaci kos-
mických telekomunikací �INTERSPUTNIK�.

Uvedené organizace byly zalo�eny mezivládními smlouvami v dobì, kdy ve vìt�inì èlenských státù existoval státní mono-
pol na poskytování telekomunikaèních slu�eb a na provoz telekomunikaèních sítí, a tak øada ustanovení v jejich základních
dokumentech je poplatná této situaci. V souèasné dobì proto ve v�ech zmínìných organizacích probíhá pøíprava jejich restruk-
turalizace, spoèívající v pøizpùsobení jejich rozhodovacích postupù, financování, pøípadnì i organizaèních struktur tak, aby
byla zaji�tìna konkurenceschopnost tìchto organizaci v nových podmínkách telekomunikaèního trhu.

V prùbìhu v�ech relevantních zasedání orgánù mezinárodních dru�icových organizací, kde probíhá proces restrukturaliza-
ce, vyslaní delegáti Èeské republiky hájili zájmy finanènì slab�ích úèastníkù (tj. Signatáøù i Èlenù). Èlenství a aktivní úèast
Èeské republiky v tìchto organizacích napomáhá jejímu efektivnímu èlenství a souèasnì té� postavení èeských Signatáøù,
pracujících v tìchto organizacích v postavení operátorù.

Z vý�e uvedených dùvodù patøily otázky restrukturalizace k nejdùle�itìj�ím bodùm programu jednání zasedání øídících a
jejich poradních orgánù ve v�ech uvedených organizacích.

ÈTÚ, který je odpovìdný za výkon práv a povinností vyplývajících z èlenství Èeské republiky v mezinárodních dru�icových
organizacích, zaji��oval pøípravu a úèast na zasedáních uvedených ní�e u jednotlivých organizací, i kdy� z personálních a
finanèních dùvodù obesílal pouze ta zasedání øídících a poradních orgánù, která rozhodovala nebo mohla výrazným zpùsobem
ovlivnit rozhodnutí o pøí�tím charakteru organizace. Postup pøi jednání o tìchto zále�itostech byl konzultován s odborem OSN
Ministerstva zahranièních vìcí a tam, kde to bylo potøebné, byly smìrnice pro delegaci ÈR na jednání pøíslu�ných orgánù
pøedlo�eny ke schválení vládì Èeské republiky.

a) Mezinárodní organizace mobilních telekomunikací INMARSAT
V rámci Inmarsatu se uskuteènila zasedání Rady Inmarsatu a Komise Shromá�dìní stran pro restrukturalizaci Organizace,
jejím� mandátem je posouzení variantních øe�ení øídící a finanèní struktury Inmarsatu a vypracování návrhù zmìn základních
dokumentù Organizace. Pùvodnì plánované mimoøádné zasedání Shromá�dìní stran se v roce 1997 neuskuteènilo z toho
dùvodu, �e v rámci uvedených orgánù nebylo dosa�eno konsensu na modelu nové struktury Organizace.

b) Mezinárodní organizace dru�icových telekomunikací INTELSAT
V roce 1997 se uskuteènilo XXI. zasedání Shromá�dìní stran Intelsatu za úèasti delegací ze 118 èlenských státù Organizace.
Na programu jeho jednání bylo posouzení materiálù o èinnosti Intelsatu za období od minulého zasedání Shromá�dìní stran
a o otázkách dal�ího rozvoje Organizace.
Hlavní pozornost Shromá�dìní stran byla soustøedìna na návrhy zmìn organizaèní struktury a financování Organizace.
Zasedání k tìmto otázkám pøijalo øadu stanovisek nezbytných pro pokraèování dal�ích prací a ustanovilo pro jejich zabez-
peèení Komisi pro restrukturalizaci Intelsatu. Závìry a doporuèení této komise, budou projednány zasedáním Shromá�dìní
stran Intelsatu v 1. Q. 1998.
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c) Evropská organizace dru�icových telekomunikací EUTELSAT
V roce 1997 se konalo XXII. zasedání Shromá�dìní stran Eutelsatu za úèasti delegací z 31 èlenských státù Organizace.
Nejdùle�itìj�ím bodem programu jednání bylo, kromì obvyklých zpráv o èinnosti Eutelsatu od minulého zasedání v r. 1996,
posouzení modelù nové struktury Eutelsatu. Na základì analýzy a doporuèení Komise pro restrukturalizaci Eutelsatu a Rady
Eutelsatu Shromá�dìní stran konstatovalo, �e pøedlo�ené modely mohou vyhovìt podmínkám stanoveným Shromá�dìním
stran pokud poskytnou dostateèné záruky pro prosazování základních cílù Organizace a ulo�ilo Komisi pro restrukturalizaci
dopracovat modely o dosud neøe�ené otázky. Závìry a doporuèení této komise, budou projednány zasedáním Shromá�dìní
stran Eutelsatu v 1. Q. 1998.

d) Mezinárodní organizace kosmických telekomunikací INTERSPUTNIK
V rámci Intersputniku byla v prùbìhu nìkolika uplynulých let vedena jednání o zmìnách struktury Organizace. Jejich
výsledkem jsou dokumenty (Protokol o zmìnách - sjednávaný na vládní úrovni a Provozní dohoda - podepisovaná pøedsta-
viteli telekomunikaèních organizací), které pøedstavují kompromis �irokého spektra názorù prosazujících skupinové nebo
individuální zájmy. Nicménì i pøes tuto skuteènost byly prosazeny základní cíle restrukturalizace, tj. opro�tìní èlenù Inters-
putniku (tj. státù) od komerèních aktivit Organizace, které budou nadále zaji��ovány Úèastníky (telekomunikaèními provo-
zovateli, designovanými Èleny Intersputniku k podpisu Provozní dohody), liberalizace pøístupu k dru�icovým slu�bám
Intersputniku a vytvoøení podmínek pro operativnìj�í reakce na zmìny podmínek telekomunikaèního trhu dru�icových
slu�eb. Koneèné znìní obou dokumentù bylo pøedlo�eno vládì Èeské republiky, která je schválila svým usnesením è. 403 ze
dne 2. èervence 1997.
V rámci Intersputniku se uskuteènily zasedání Rady a Výboru zplnomocnìných zástupcù, na kterých byly projednány zprávy
o èinnosti Organizace a pøijata opatøení k zaji�tìní rozvoje a kontinuity poskytování dru�icových slu�eb Intersputnikem.
ÈTÚ ve spolupráci s TESTCOM Praha uspoøádal v záøí 1997 v Praze zasedání Pracovní skupiny pro vypracování Reglamen-
tu Intersputniku, na kterém byla za úèasti expertù z devíti èlenských zemí této organizace projednána øada návrhù dokumen-
tù technického a provozního charakteru. ÈTÚ obdr�el podìkování generálního øeditele Intersputniku za vzornou organizaci
zasedání.

2.3 KONFERENCE EVROPSKÝCH SPRÁV PO�T A TELEKOMUNIKACÍ (CEPT)

a) Evropský výbor pro regulaèní zále�itosti telekomunikací (ECTRA)
V rámci aktivit v ECTRA byla zaji�tìna úèast na Plenárních zasedání ECTRA, zasedáních Administrativní rady Evropského
telekomunikaèního úøadu (ETO) a dále na zasedáních Pracovní skupiny pro testování a certifikaci (WG-TC), Projekèního
týmu pro odúètování a regulaèní zále�itosti (PT-APRII) a Projekèního týmu pro èíslování (PT-N).
V èervenci ÈTÚ zajistil uspoøádání XXIII. Plenárního zasedání ECTRA a 10. Zasedání Administrativní rady ETO
v Podìbradech. Projekèní týmy za aktivní úèasti zástupcù ÈTÚ a ve spolupráci s ETO pøipravily a plenární zasedání ECTRA
schválilo a odeslalo Evropské komisi ke koneènému souhlasu ètyøi zprávy z oblasti licencování a tøi zprávy z oblasti
èíslování.
Plenární zasedání ECTRA rovnì� pøijalo Rozhodnutí ECTRA Dec (97) 01, kterým se zøizuje informaèní databáze pro licenèní
po�adavky pro provozování VSAT (dru�icová koncová zaøízení s velmi malou anténou) a SNG (sbìr televizních aktualit pøes
dru�ice) a Rozhodnutí ECTRA Dec (97) 02 pro harmonizaci licenèních podmínek pro dru�icové osobní komunikaèní slu�by (S-
PCS). ÈTÚ v souèasné dobì provìøuje problematiku pøístupu Èeské republiky k tìmto rozhodnutím.
ETO ve spolupráci s ECTRA vypracoval a v prùbìhu roku 1997 pøedlo�il ke schválení Evropské komisi ètyøi zprávy z oblasti
�Licencování� a tøi zprávy z oblasti �Èíslování�. Zprávy jsou vyu�ívány pøi pøípravì nového zákona o telekomunikacích a v
rámci regulaèních aktivit ÈTÚ.

b) Evropský radiokomunikaèní výbor (ERC)
V rámci aktivit v Evropském radiokomunikaèním výboru (ERC) byla zaji�tìna úèast na Zasedáních ERC, dále na zasedáních
Pracovní skupiny pro správu kmitoètového spektra (WG FM), Pracovní skupiny pro pøípravu svìtových radiokomunikaè-
ních konferencí (CPG), Pracovní skupiny pro regulaci radiokomunikací (WG RR), Pracovní skupiny pro øízení spektra (WG
SE) a Civilnì - vojenské skupiny.
Na základì dokumentù pøipravených v pracovních skupinách za aktivní úèasti zástupcù ÈTÚ a ve spolupráci s ERO,
zasedání ERC mj. schválila návrhy deseti Rozhodnutí. Celkový poèet Rozhodnutí pøijatých ERC tak dosáhl ji� poètu 39.

c) Smí�ená komise CEPT/ITU
Smí�ená pracovní skupina ERC a ECTRA pro zále�itosti Mezinárodní telekomunikaèní unie (CEPT/ERC/ECTRA JWG/ITU)
pøipravuje dokumenty a spoleèná stanoviska èlenských správ spojù pro pøí�tí zasedání Konference vládních zmocnìncù,
která se uskuteèní v roce 1998 (PP98) a Rady Unie. JWG rovnì� koordinuje aktivity pro nadcházející zasedání Svìtové
konference pro rozvoj telekomunikací (WTDC) a pro druhé zasedání Svìtového fóra pro telekomunikaèní politiku (WTPF).
ÈTÚ zaji��oval pøípravu a úèast na zasedáních JWG, na kterých byly projednány první návrhy dokumentù CEPT k PP98.
Zásadní dokument �Brief�, pøipravovaný JWG pro PP98, shrnuje stanoviska zemí, jejich� správy spojù jsou èleny CEPT, k
základním okruhùm otázek, které budou projednávány na PP98.
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d) Mimoøádné zasedání CEPT/ERC - WG FM (Chester, 1997)
V èervenci 1997 se uskuteènilo mimoøádné zasedání pracovní skupiny pro øízení kmitoètù (CEPT/ERC - WG FM) v Chesteru
v Anglii. Úkolem zasedání bylo koneèné zpracování textu �Mnohostranné koordinaèní dohody o technických podmínkách,
koordinaèních principech a postupech pro zavádìní pozemské digitální televize� (tzv. Dohoda CHESTER 1997, oznaèovaná
jako CH97) vèetnì sedmi pøíloh a �esti rezolucí, které se týkají pravidel pro kmitoètové plánování, koordinaci a zavádìní
pozemského vysílání digitální televize (DVB-T) a podpis této dohody národními správami, které jsou èleny CEPT.
Dohoda CH97 kromì nových pravidel a postupù modifikuje i Stockholmskou dohodu z roku 1961 (ST61), která stanovila
plánovací postupy a kmitoètové plány pro rozhlasové a televizní vysílání a to tak, �e mìní text dohody ST61 a doplòuje ji o
problematiku zavádìní zemské digitální televize.
Z dohody CH97 vyplynula pro státní správu øada konkrétních a strategických termínovaných úkolù, vy�adujících velké
objemy odborných prací a finanèních prostøedkù. Plnìní èásti úkolù bylo ve spolupráci s Radou ÈR pro rozhlasové a
televizní vysílání zaji�tìno ji� v roce 1997 - úkoly technického rázu ve spolupráci s organizací TESTCOM a zaji�tìní potøeb-
ných finanèních prostøedkù jak pro ÈTÚ tak pro Radu prostøednictvím Parlamentu Èeské republiky. Rozhodující èást úkolù
v�ak zbývá na rok 1998 a následující.

2.4 EVROPSKÁ UNIE

a) Spolupráce s EU
Vstup do Evropské unie s sebou nese povinnost nového èlena pøevzít závazky èlenství. Jedním ze základních pøedpokladù
èlenství ÈR v EU je pøevzetí evropského právního øádu (tzv. acquis communautaire) do èeského právního øádu. Právním
základem harmonizace èeského právního øádu s právem ES je Evropská dohoda o pøidru�ení (ED), která vstoupila v platnost
1. února 1995. V èl. 69 ED se ÈR zavázala vyvinout úsilí o harmonizaci svého právního øádu s právními pøedpisy ES. Vláda ÈR
schválila k zaji�tìní sluèitelnosti s právem ES øadu vládních usnesení.
V oblasti telekomunikací byly pøevzaty nìkteré smìrnice z vý�e zmínìného �acquis� a zpracovány do novì vydaných
podzákonných pøedpisù (vyhlá�ka è. 26/1996 Sb., o zpùsobu, podmínkách a postupu pøi ovìøování a schvalování telekomu-
nikaèních koncových zaøízení a vyhlá�ka è. 130/1997 Sb., o koncovém bodu telekomunikaèních sítí).
Pro sledování stavu sluèitelnosti èeského právního øádu s právním øádem ES byl vyvinut Informaèní systém pro aproximaci
práva (ISAP). Do tohoto systému ÈTÚ, tak jako v�echny resorty, vkládá své informace o tom, jak jsou implementovány
právní pøedpisy ES.
Souèástí pøedvstupní strategie ÈR na èlenství v EU je pøíprava pøíslu�ných dokumentù pro vyjednávací postoje ÈR o vstupu
do EU a s nimi související analýzy dopadù budoucího èlenství. Podle pokynù Vládního výboru pro evropskou integraci
ÈTÚ pøipravil tyto podklady ve formì �Pozièních dokumentù�. Za oblast telekomunikací byl zpracován Pozièní dokument,
jeho� obsahem jsou analýzy pøíslu�ných èásti �acquis communautaire�. Tento dokument zobrazuje stávající situaci z hledis-
ka ekonomických, institucionálních a jiných dopadù v ÈR vèetnì porovnání právní úpravy ÈR a ES a obsahuje odùvodnìní
uvedené situace s návrhem pozice pro vyjednávání.
Dal�ím dokumentem pro pøípravu ÈR na èlenství je návrh Komise EU na vytvoøení tzv. �Pøístupového partnerství�, kterého
se zúèastní jak uchazeèi o èlenství, tak EU. Bude to u��í forma spolupráce, kde na stranì uchazeèù budou vytyèeny závazky
ve vztahu k naplnìní kritérií pro pøístup ve formì èasového harmonogramu, tj. krátkodobé a støednìdobé priority. EU umo�ní
úèinnìji smìøovat svou podporu, zmiòuje se o podmínkách poskytování finanèní pomoci ÈR pro plnìní priorit a dal�ích
závazkù plynoucích z Evropské dohody. Jedním z hlavních úkolù ÈR stanovených v tomto rámci je vypracování �Národního
programu pro pøijetí Acquis�, který má být pøedlo�en vládì v bøeznu 1998 a pak postoupen Komisi EU. Tento dokument je
jedním z hlavních instrumentù, který má pomoci v pøípravì na èlenství v EU. ÈTÚ vypracoval tento dokument za oblast
telekomunikací, v nìm� vymezil konkrétní postupy a zodpovìdìl otázky související s dosa�ením krátkodobých a støednìdo-
bých priorit.
�Pøístupové partnerství�, tak i pøíprava a prùbìh vyjednávání budou z velké èásti vycházet z posudkù, které vydala Komise
EU o jednotlivých kandidujících zemích v tzv. �Agendì 2000�. Komise EU vznesla pøipomínky prakticky ke ka�dé hodnocené
oblasti. Komise EU vcelku pozitivnì hodnotila oblast telekomunikací, a� na drobné nedostatky. Komise v na�í oblasti
nepøedpokládá velké potí�e s dosa�ením souladu s �Acquis� ve støednìdobém horizontu, jestli�e budou i nadále pokraèovat
ve svém souèasném úsilí zamìøeném na pøevzetí pøedpisù EU a jejich realizaci.

b) Národní program PHARE telekomunikace a po�ta
Tento program (realizovaný v letech 1992 - 1996) byl zamìøen na organizaèní reformy telekomunikaèního a po�tovního
sektoru. Projekty PHARE byly zakonèeny k 31. 12. 1996 v souladu se zadáním projektù (Terms of References). V roce 1997
byl podle pravidel EU proveden finální audit, který auditorská firma Lubbock Fine uzavøela v èervenci 1997. Následovalo
celkové vyhodnocení, pøevod majetku nakoupeného z prostøedkù PHARE na v�echny pøíjemce (SPT TELECOM, a.s., Ès.
radiokomunikace, a.s., Ministerstvo dopravy a spojù).
Paralelnì s finálním auditem pro program PHARE byly pøezkoumávány doklady národního programu Nejvy��ím kontrolním
úøadem (bøezen-èervenec 1997). Po ukonèení ve�kerých kontrol programu odbor mezinárodních vztahù provedl archivaci
ve�kerých pøevzatých dokumentù programu PHARE dle instrukcí Ministerstva financí Centra pro zahranièní pomoc (MF
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CZP). Následovala fyzická inventura prostøedkù poøízených z programu PHARE a dle pøíslu�ných podkladù byla pøipravena
agenda na zavedení do evidence ÈTÚ.
ÈTÚ v úzké spolupráci s MF CZP, vyu�il nabídky �Fondu technické pomoci� (TAF), a po�ádal o financování projektu
�Analýza kmitoètového spektra�. Návrh projektu pro�el schvalovacími øízeními na MF CZP a ÈTÚ se dostalo do u��ího
výbìru �adatelù financování z TAF. ÈTÚ pøipravilo zadání projektu (Terms of References) dle pravidel EU k podpisu
Evropské komisi tak, aby se v roce 1998 mohl projekt zaèít realizovat.

c) Multi-národní program PHARE telekomunikace a po�ta
Oproti roku 1998 do�lo v Multi-národním programu PHARE k nevelkým zmìnám. Program byl roz�íøen z tøinácti na patnáct
zemí a jeho zamìøení v podstatì zùstalo stejné. V oblasti telekomunikací a po�t priority stanovené v r. 1996 byly pro rok 1997
roz�íøeny na dal�í urychlení integrace do EU a jejích orgánù. �lo zejména o øe�ení spoleèných problémù formou projektù, pøi
restrukturalizaci telekomunikaèních a po�tovních sektorù, prohloubení pøiblí�ení legislativy telekomunikací a po�t pøi pøí-
pravì ke vstupu do EU. Dosa�ený stupeò tohoto pøibli�ování byl oznaèen celkovì pro na�i republiku jako dobrý.
Øe�ené projekty se týkaly pøedev�ím telekomunikaèních tarifù, liberalizace telekomunikací, telekomunikaèních slu�eb a
jejich kvality, øízení kmitoètového spektra a informaèních sítí. Pracovníci ÈTÚ absolvovali nìkolik praktických semináøù
poøádaných EU v daných oblastech. Do tìchto projektù bylo aktivnì zapojeno asi dvanáct pracovníkù ÈTÚ.

d) Globální informaèní sítì
V èervenci 1997 v Bonnu se uskuteènila evropská ministerská konference �Global Information Networks� (Globální informaèní sítì
- GIN). Jednání navázala na závìry I. a II. Informaèního Fóra (I. Fórum v Bruselu r. 95, II. Fórum v Praze v roce 1996).
Konference se zúèastnili ze v�ech státù EU ministøi odpovìdní za informaèní oblast, zemì EFTA (Evropská asociace volné-
ho trhu), OECD (Organizace pro evropskou spolupráci a rozvoj) a pøedstavitelé zemí støední a východní Evropy. Zastoupena
byla také Kanada, USA a Japonsko. Evropská komise vyslala pozorovatele fóra �INFO 2000�. Pøítomno bylo 80 zástupcù
prùmyslu ze zahranièních firem z této oblasti - zástupci.
Konferenci GIN pøedcházela aktivní souèinnost vìcnì zainteresovaných resortù v dané problematice. V ÈR - pod koordinací
SIS (Státní informaèní systém) se vytvoøila skupina odborníkù k øe�ení dané problematiky. Postupnì zpracovávala po�ado-
vané dokumenty a pøipravila vlastní pøipomínky k finální verzi Rezoluce tak, aby mohla být podepsána zúèastnìnými
ministry konference GIN. Pøipravené dokumenty se hodnotily na tøech pracovních setkáních. Èeský telekomunikaèní úøad
se podílel na èinnosti pøípravné pracovní komise a vrchní øeditel ÈTÚ byl èlenem vládní delegace na konferenci.

e) Tøetí fórum Evropské unie a zemí støední a východní Evropy o informaèní spoleènosti (IS)
Tøetí fórum EU a zemí støední a východní Evropy zorganizovala v øíjnu 1997 Evropská komise (EK) ve spolupráci s Evropským
parlamentem (EP) a lucemburským pøedsednictvím Evropské unie (EU). Fóra se zúèastnily oficiální delegace v�ech pøidru-
�ených zemí (PZ), Albánie a Makedonie (pøíjemci pomoci PHARE), pøedstavitelé EK, vìdeckých a výzkumných ústavù,
univerzit, �kol, prùmyslu apod.
Jednání Tøetího fóra dále probíhalo v jednotlivých sekcích, tematicky zamìøených na okruhy panelù, zaji��ovaných nìkte-
rými pøidru�enými zemìmi:
1. panel - formulace národní politiky a strategie;
2. panel - role pilotních projektù v rozvoji IS;
3. panel - vzdìlání a výchova pro IS
4. panel - vyu�ití informaèních technologií ve veøejné správì.

K problematice panelu è. 4, který pøipravovala a organizovala ÈR, vystoupil s úvodním projevem ministr p. Pavel Bratinka, vedoucí
ès. vládní delegace. ÈTÚ se podílela na pøípravì panelu è. 4 a vrchní øeditel Ing. David Stádník byl èlenem vládní delegace ÈR.
V projevu vedoucí èeské delegace uvedl, �e èeská informaèní politika vychází z principu otevøenosti vlády a parlamentu vùèi
obèanovi. Po této ose existuje vzájemná komunikace, která je základem otevøené spoleènosti. V obou smìrech se pohybuje
obrovské mno�ství informací, mající formu informaèní pyramidy. Zmínil se o nutnosti úèinné ochrany dat, zejména osobních dat
obèanù. Problém ochrany osobních dat a v�echny otázky s tím spojené jsou svojí povahou politickým problémem.

Závìry fóra lze shrnout do následujících bodù:
* je potøeba zmìnit styl dal�í práce, cílem je úèinná spolupráce pøi budování IS,
* jako výstup Tøetího fóra by mìly být konkrétní projekty, dùle�itá bude jejich realizace,
* je tøeba dosáhnout skuteèné spolupráce a uplatòovat ji v�ude v praxi,
* zajistit implementaci závìrù bonnské konference ministrù (èervenec 97), která mù�e pøispìt k posílení pozice Evropy v

globálním prostøedí IS,
* je �ádoucí vìt�í propojení prùmyslu a obchodu,
* vhodnost uspoøádat v roce 1998 �Den IS�, na nìj� by navazovala konference ministrù, jako pøíspìvek pro vytvoøení

budoucí Mezinárodní Charty IS,
* uspoøádání mezinárodní konference pro pøijetí Charty IS.
Je v�ak nutné konstatovat, �e problematika informaèní spoleènosti není dosud dostateènì øe�ena uvnitø Èeské republiky.
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2.5 SVÌTOVÁ ORGANIZACE PRO OBCHOD (WTO)

ÈTÚ se aktivnì podílel na jednáních, kterými byla pøipravována mnohostranná dohoda o liberalizaci v pøístupu na trh
telekomunikaèních slu�eb. Tato jednání Skupiny pro základní telekomunikace (GBT), organizované v rámci WTO byla pro ÈR
úspì�nì zakonèena v únoru 1997 návrhem �Listiny závazkù o podmínkách pøístupu na trh telekomunikaèních slu�eb�, vypraco-
vanou ÈTÚ v úzké návaznosti na platnou legislativu a regulaèní rámec z ní vyplývající. Obdobnì pøistoupilo na liberalizaci v
telekomunikacích dal�ích více ne� 70 státù svìta.

�Listina závazkù o podmínkách pøístupu na trh telekomunikaèních slu�eb� se stala souèástí (pøílohou) Ètvrtého protokolu
ke V�eobecné dohodì o obchodu. Vláda Èeské republiky tento protokol schválila dne 3. záøí 1997.

2.6 ORGANIZACE PRO EKONOMICKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ (OECD)

Po 2 letech vstupu ÈR do OECD zaèala examinace posice ÈR ve výborech CIME - Výbor pro mezinárodní investice a
nadnárodní podniky a CMIT - Výbor pro kapitálové pohyby a neviditelné operace, jednání za oblast telekomunikací byla
vedena ÈTÚ.

Obdobnì ÈTÚ zabezpeèoval otázky týkající se telekomunikací pøi pøípravì mnohostranné dohody o investicích (MAI).
V roce 1997 se ÈTÚ dále úèastnil práce pracovní skupiny TISP �Politika v telekomunikaèních a informaèních slu�bách�, kde

se na 18. a 19. zasedání projednávaly studie týkající se zejména problematiky konvergence technologií a tomu odpovídající
trendy v oblasti telekomunikací.

Byla obeslána konference poøádaná v rámci OECD pod názvem �Dismantling the Barriers to Global Electronic Commerce�,
kde se projednával pøístup èlenských zemí k elektronickému obchodu a zabezpeèení sjednoceného legislativního rámce.

2.7 MoU  ERMES

Rozhodnutím vrchního øeditele ÈTÚ se správa spojù Èeské republiky reprezentovaná MDS - ÈTÚ s úèinností od l. èervence
1997 stala signatáøem dokumentu �Memorandum o porozumìní pro zavedení Evropského systému rádiových zpráv (ERMES)
celoevropské veøejné slu�by systému vyhledávání s plným mezinárodním dosahem� (MoU ERMES - �Memorandum of Un-
derstanding on the implemenation of an ERMES Pan-European public paging service with full international roaming).

Úèelem MoU ERMES je zajistit podmínky pro zavádìní veøejných pagingových sítí ERMES v souladu s evropskými
telekomunikaèními normami v zemích signatáøù pro vytvoøení pan-evropské sítì. MoU ERMES dosud podepsalo 46 signatáøù
z 27 zemí, z Èeské republiky jsou také signatáøi spoleènosti Radiokontakt Operator, a. s. a Multitone CZ, s.r.o.

2.7 DVOUSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ STYKY

V mezinárodních vztazích ÈTÚ je zamìøeno pøedev�ím na akce klíèových organizací, které pùsobí v oblasti telekomunikací,
jejich konferencí, plenárních zasedání a spolupráce v pracovních skupinách.

Kromì nich byly realizována v r. 1997 dal�í dvoustranná a vícestranná jednání, úèast na konferencích, semináøích a výsta-
vách, z nich� uvádíme:

Ä Konference v Bonnu v èervenci na ministerské úrovni �Global Information Networks�, která se konala v Bonnu v èervenci
a jejím cílem bylo lep�í pochopení vyu�ívání informaèních sítí, identifikace pøeká�ek bránících jejich vyu�ití a návrh
mo�ných øe�ení.
�Regionální setkání zástupcù zemí støední a východní Evropy a bývalého Spoleèenství nezávislých státù o strategic-
kém partnerství v telekomunikacích�, poøádané v �ilinì v èervnu-èervenci na téma nových smìrù v øízení lidských
zdrojù a seznámení se s praktickými zku�enostmi z rozvoje telekomunikací v období transformace.

Ä Konference �Telekomunikaèní a informaèní systémy 97�, záøí �ilina, kde byla pøednesena pøedná�ka na téma �Tarifní
politika v telekomunikacích�.

Ä Zasedání �National Tariffs Group�, konané v lednu v Bruselu, zamìøené na zmìny a vývoj tarifù v jednotlivých zemích,
regulace tarifù a otázku univerzální slu�by.

Ä Symposium �UN Workshop on Space Communications Technology for Capacity Building� poøádané Úøadem pro
vnìj�í kosmický prostor OSN v záøí v Tel Avivu, bylo zamìøeno na souèasný stav a dal�í vývoj vesmírných komunikaè-
ních technologií a satelitních slu�eb.

Ä Speciální semináø �CEE/NIS National Host - Workshop� poøádaný rakouským Federálním ministerstvem vìdy a dopra-
vy v záøí ve Vídni, byl zamìøen na dùle�itost a nutnost zalo�ení instituce National Host v ka�dé zemi støední a východní
Evropy a v nových nezávislých státech.

Ä �Specializaèní kurz V-1S-TOP/96 pro krizové mana�ery�, organizovaný v èervnu Institutem krizového øízení pøi V�E v
Bruselu, Haagu a Hamburgu s cílem seznámit se s organizací krizového øízení NATO a problematikou civilního nouzo-
vého plánování a pøipravenosti v Belgii a Nizozemí.

Ä Byla zorganizována dvoustranná jednání se Slovenskou republikou o výmìnì zku�eností ve státní správì - øíjen 1997
a o otázkách spolupráce na úseku státní inspekce radiokomunikací - listopad 1997.
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Ä S nìmeckou telekomunikaèní správou bylo jednáno o oblasti radiomonitoringu a kmitoètového plánování - bøezen 1997
a o nové legislativì a jejich zmìnách na úseku radiokomunikací - èerven 1997.

Ä S orgánem státní správy v Polsku byla v èervnu realizována výmìna zku�eností a poznatkù z oblasti státní správy a
specifik telekomunikaèních operátorù.

Ä Konzultace na oblast tvorby zákona o telekomunikacích a problémy aplikace práva EU v oboru telekomunikací byly
realizovány ve �panìlsku, Itálii, Nìmecku a Portugalsku.

Ä Pro sledování vývoje trhu telekomunikací byla i v r. 1997 nav�tívena výstava CEBIT 97 Hannover, veletrh telekomuni-
kaèní a výpoèetní techniky.

3. Pøehled dal�ích èinností
3.1 Regulace, tarify a poplatky

V odboru regulace, tarifù a poplatkù bylo v r. 1997 evidováno celkem 113 �ádostí o povolení k poskytování telekomunikaè-
ních a radiokomunikaèních slu�eb. Ke dni 31. 12. 1997 byla odborem vydána celkem 106 rozhodnutí o povolení k poskytování
telekomunikaèních slu�eb, 21 dodatek k ji� vydaným povolením a 7 povolení bylo zru�eno. Bylo také vydáno 1 rozhodnutí o
povolení ke zøízení a provozování neveøejné telekomunikaèní sítì pro spoleènost ÈD - Telekomunikace, s.r.o. a 3 dodatky k ji�
vydaným povolením tohoto typu.

Celkovì ji� bylo ke dni 31. 12. 1997 vydáno 396 povolení (vè. dodatkù a zru�ení) na poskytování telekomunikaèních slu�eb.

Povolení na poskytování telekomunikaèních slu�eb, vydaná v roce 1997

Slu�ba Poèet povolení vydaných v r. 1997

Datové slu�by 15
Internet 41
Pronájem okruhù 22
Hlasová slu�ba 8
Veøejné dat. slu�by prostø. veøejné dat. sítì 6
Hlasová po�ta 2
Audiotex 2
Postfax 1
Administraèní managementová doména 1
ISDN (pouze na ComNet) 1
VSAT 2
Pøenos R a TV programù 2
Neveø. radiotelef.slu�by 1
Paging - ERMES 2

V roce 1997 bylo vydáno povìøení akciové spoleènosti SPT TELECOM na zku�ební provoz ISDN.

Poèet vydaných povolení a povìøení na poskytování 
te lekomunikaèních slu�eb
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61
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rok
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Na základì Jednotného pravidla è. 1/T/1996 a jeho dvou dodatkù, kterými se stanovuje èíslovací plán veøejné telefonní sítì,
bylo pro slu�by operátorského charakteru v roce 1997 vydáno 35 rozhodnutí o pøidìlení èíselné skupiny 10XX. Kromì telefon-
ních èísel 10XX byla v roce 1997 pøidìlena následující dal�í telefonní èísla:

- pro SPT TELECOM, a.s.
a) 012X pro doplòkové slu�by,
b) 1411X a 1414X pro komerèní slu�by,
c) 800 1 a 800 2 pro slu�by free phone,

- pro DATTEL, a.s.
a) 800 31 pro slu�by free phone,
b) 609 (A)3 pro audiotexové slu�by.

Dále byla pøidìlena:
- jedna desetina identifikaèního kódu veøejné datové sítì 2303 pro sí� GiTy, a.s.,
- pro signalizaèní sí� signalizace è. 7 mezinárodní èísla signalizaèních bodù 2-230-1 a 2-230-2 pro RadioMobil, a.s.,
- pro slu�bu zprostøedkování zpráv bylo spoleènosti Èeský plynárenský podnik, s.p., od�tìpný závod TRANSGAS

pøidìleno jméno administraèní managementové oblasti SPT400.

3.1.1  Zavedení jednotného evropského nouzového volacího èísla

Podle smìrnice Komise evropských spoleèenství 91/396/EEC o zavedení jednotného evropského nouzového volacího
èísla 112 mìly za povinnost èlenské státy Evropské unie zavedení tohoto èísla nejpozdìji do 31.12.1996. V Èeské republice
dosud bránila zavedení èísla 112 skuteènost, �e èíslo je obsazeno slu�bou informující o pøesném èase a dále nebyl urèen subjekt,
kterému by mohlo být nouzové volací èíslo pøidìleno. ÈTÚ ulo�il SPT TELECOM, a.s., pøevedení stávající slu�by na jiné èíslo
a uvolnìní èísla 112 do konce roku 1998. Vytvoøení pøíslu�ného subjektu bylo ulo�eno vládou Ministerstvu vnitra. Pøedpokládá
se vznik integrovaného záchranného systému, který bude sdru�ovat hasièe, policii a zdravotnickou záchrannou slu�bu. Tomuto
subjektu pøidìlí ÈTÚ jednotné evropské nouzové volací èíslo 112. Souèasnì zùstanou v platnosti samostatná èísla 150, 155 a
158 pro hasièe, zdravotní záchrannou slu�bu a státní policii.

Na základì �ádostí SPT TELECOM, a.s., byly v roce 1997 povoleny následující zmìny hranic UTO:

Základní sídelní jednotky pùvodní UTO nový UTO

Dukovany Námì�� nad Oslavou Tøebíè

Popovec Vysoké Mýto Chrudim

Mezilesí Dobru�ka Náchod

Nový Hrádek Dobru�ka Náchod

Dlouhé Dobru�ka Náchod

Doly Dobru�ka Náchod

Krahulèí Dobru�ka Náchod

Rzy Dobru�ka Náchod

Svatý Jan nad Mal�í Kaplice Èeské Budìjovice

Chlum Kaplice Èeské Budìjovice

Hrachovy Hory Kaplice Èeské Budìjovice

Sedlce Kaplice Èeské Budìjovice

Loèenice Kaplice Èeské Budìjovice

Nesmìò Kaplice Èeské Budìjovice

Jívka Náchod Trutnov

Újezd Blovice Plzeò

�ádost SPT TELECOM, a.s. o zmìnu hranic UTO Kladno, UTO Slaný a UTO Kralupy nad Vltavou byla zamítnuta a v souèasné
dobì probíhá øízení o rozkladu. Dùvodem zamítnutí byla nedoøe�ená otázka tísòových volání a nerespektování spádovosti
jednotlivých základních sídelních jednotek k vy��ím územnì správním celkùm.

Na základì �ádostí dr�itelù Povolení a Povìøení vydaných ÈTÚ bylo posuzováno v roce 1997 8 návrhù v�eobecných
podmínek pro poskytování telekomunikaèních slu�eb, které jsou podmínkou kvalitního vztahu provozovatele a u�ivatele.
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3.1.2   Vnitrostátní a mezinárodní tarify

Zpùsob cenové regulace pro rok 1998 byl stanoven Cenovou politikou na roky 1995 - 2000 schválenou Poradou ministrù
dne 18. 1. 1995, a to metodou cenových èepièek - �price cap�.

Èeský telekomunikaèní úøad v úzké spolupráci s Ministerstvem financí a TESTCOMem zpracoval postup na zmìny cen
regulovaných telekomunikaèních slu�eb, týkající se zejména váhových podílù jednotlivých èinností telefonní slu�by a indexù
nejvíce pøípustného zvý�ení hladiny maximálních cen celkem i pro vybrané èinnosti (pou�ívání úèastnických telefonních stanic,
automatické místní telefonní hovory).

Podmínky dané cenovou politikou byly dodr�eny.
Na základì stanovených vah jednotlivých èinností telefonní slu�by a korekèních koeficientù mìli v�ichni dr�itelé Povìøení

mo�nost pøedlo�it povolujícímu orgánu a Ministerstvu financí svùj návrh na zmìny cen telefonní slu�by pro období od 1. dub-
na 1998 do 31. bøezna 1999. Návrhy na zmìnu cen u vnitrostátní a mezinárodní telefonní slu�by pøedlo�ily SPT TELECOM, a.s.
a DATTEL, a.s. Návrhy byly posouzeny pomocí matematického modelu v souladu s Výmìrem Ministerstva financí è. 2/27/97 ze
dne 15. záøí 1997 pro postup pøi zpracování návrhù maximálních cen telekomunikaèních slu�eb.

Pøedlo�ené návrhy obsahovaly rovnì� zmìnu struktury mezinárodního telefonního provozu, která spoèívala v zru�ení
pùvodních tarifních pásem a ve vytvoøení nových skupin zemí se stejnou tarifikací se silným a slabým provozem a na skupiny
zemí se stejnou tarifikací bez slabého provozu. Navr�ená zmìna struktury byla akceptována MF i ÈTÚ. K vytvoøené struktuøe
mezinárodního telefonního provozu byly propoèteny nové váhy pro jednotlivé skupiny zemí tak, aby byla zachována váha
stanovená Ministerstvem financí pro mezinárodní provoz v celkové vý�i 27,6418.

Návrhy vý�e uvedených provozovatelù splòovaly podmínky cenové regulace stanovené pro rok 1998 a byly schváleny.
Ceny za vnitrostátní telefonní slu�bu schválilo Ministerstvo financí a Èeský telekomunikaèní úøad schválil ceny za mezinárodní
telefonní slu�by v èlenìní pro SPT TELECOM, a.s. a ostatní poskytovatele a pro DATTEL, a.s. (Výmìr MF è. 01/98 a Cenový
výmìr MDS è. 01/MZN/98).

V souladu s pou�ívanou metodou cenové regulace vychází z celkového pøípustného zvý�ení hladiny maximálních cen
a z dílèích pøípustných zvý�ení hladin cen u pou�ívání telefonní stanice a u automatických místních hovorù, které jsou vyjád-
øeny indexy. Pro rok 1998 je index nejvý�e pøípustného zvý�ení celkové hladiny maximálních cen 101,9 a dílèí indexy nejvý�e
pøípustného zvý�ení cenové hladiny maximálních cen u pou�ívání telefonní stanice je 112,4 a u automatických místních telefon-
ních hovorù je 107,1. Dal�í dílèí indexy nejvý�e pøípustného zvý�ení cenové hladiny nebyly stanoveny.

Na základì uvedených indexù dojde od 1. 4. 1998
- ke sjednocení dosud rozdílných cen za zøízení telefonní stanice pro obyvatele a pro podnikatele; cena za zøízení telefon-

ních stanic pro obyvatelstvo se zvy�uje z 2100,- Kè na 3500,- Kè (tj. absolutní zvý�ení o 33 %), naopak se sni�uje cena
za zøízení telefonní stanice pro podnikatele z 5250,- Kè na 3500,- Kè (tj. absolutní sní�ení o 33 %);

- k prùmìrnému zvý�ení cen za pou�ívání telefonních stanic o 12,4 %;
- k prùmìrnému zvý�ení cen automatických místních telefonních hovorù o 7,1 %;
- k prùmìrnému sní�ení cen mezimìstských telefonních hovorù o 0,87 %;
- k prùmìrnému sní�ení mezinárodních telefonních hovorù o 6,13 %.

Pokles cen za mezinárodní telefonní hovory je v souladu se schválenou �cenovou politikou�, která stanovila minimální
pokles cen u mezinárodní telefonní slu�by o 5 % roènì.

Z uvedeného vyplývá, �e èím vy��í bude nárùst cen u vnitrostátní telefonní slu�by (pro rok 1998 jsou to 4,94 %), tím vìt�í
bude pokles cen mezinárodní telefonní slu�by (relativní i absolutní).

V prùbìhu roku 1997 byly ceny za mezinárodní telegrafní a mezinárodní dálnopisné slu�by, které jsou pøedmìtem regulace,
pøeøazeny z kategorie maximálních cen do kategorie vìcného usmìròování výmìrem MDS è. 03/MZN/97.

U slu�eb ISDN je uplatòovaná dvojí regulace. Ceny za zøízení a pou�ívání pøípojek ISDN jsou pro monopolního poskytova-
tele slu�eb ISDN SPT TELECOM, a.s., regulovány pouze formou vìcného usmìròování. Tato lehèí forma regulace umo�òuje
monopolnímu poskytovateli, aby si stanovil tyto ceny sám. Maximální ceny jsou uplatòovány pouze za telefonní hovory
uskuteènìné prostøednictvím pøípojek ISDN.

3.1.3 Poplatky za rozhodnutí o povolení ke zøízení a provozování telekomunikaèních a radiokomunikaèních zaøízení a
k poskytování telekomunikaèních a radiokomunikaèních slu�eb

V návaznosti na vydání povolení k poskytování telekomunikaèní slu�by veøejného pagingu v systému ERMES pro spoleè-
nosti Radiokontakt OPERATOR, a.s. a MULTITONE CZ, s. r.o. byl výmìrem MDS-ÈTÚ è. 1/1997 stanoven poplatek za povolení
ke zøízení a provozování základnové stanice ERMES.

V souvislosti s vydáním generálního povolení ke zøízení a provozování pohyblivých vysílacích rádiových stanic v rádio-
vých sítích dr�itelù povolení k poskytování neveøejné radiotelefonní slu�by prostøednictvím sítí pozemní pohyblivé slu�by
a s pøipravovanými dodatky k vydaným povolením k poskytování neveøejné radiotelefonní slu�by bylo nutno vyøe�it zpoplat-
òování hromadných sítí za situace, kdy budou vydávána individuální povolení pouze na základnové stanice tìchto sítí. Vydá-
ním výmìru MDS-ÈTÚ è. 2/1997 byl stanoven poplatek za povolení ke zøízení a provozování základnové stanice hromadných
radiotelefonních sítí.
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V návaznosti na stále se zvy�ující technickou úroveò telekomunikaèních zaøízení, vèetnì radiokomunikaèního zaøízení, a na
roz�iøující se mo�nosti poskytovat nové telekomunikaèní a radiokomunikaèní slu�by, jako� i v návaznosti na zpracovávaný
vìcný zámìr zákona o telekomunikacích, se u nových radiokomunikaèních zaøízení a radiokomunikaèních slu�eb postupnì
uplatòuje jiný zpùsob stanovení poplatkù za vyu�ívání kmitoètového spektra. Pøechází se postupnì na poplatky stanovené
podle pøidìleného kmitoètu bez ohledu na výkon zaøízení. Tento zpùsob odpovídá metodì, která je obvyklá ve svìtì.

Spolu s úèinností nového zákona o telekomunikacích bude tento nový, moderní pøístup ke kmitoètovému spektru uplatnìn
pro v�echna radiokomunikaèní zaøízení a radiokomunikaèní slu�by.

3.1.4  Statistické zji��ování
Jako ka�doroènì, tak i v roce 1997 byl podle zákona o státní statistické slu�bì zpracován návrh statistických výkazù v oboru

telekomunikací na rok 1998 vèetnì metodických vysvìtlivek k jednotlivým ukazatelùm. Uvedený návrh byl dán k pøipomínkách
hlavním provozovatelùm telekomunikaèních sítí a poskytovatelùm telekomunikaèních slu�eb. Koneèný návrh statistických
výkazù na rok 1998 byl pøedlo�en ÈSÚ prostøednictvím odboru dopravní politiky a mezinárodních vztahù MDS ke schválení a
k zaøazení do Programu statistického zji��ování provádìného pøíslu�ným ministerstvem, tj. Ministerstvem dopravy a spojù.

Posláním resortní statistické èinnosti je organizovat, shroma�ïovat, zpracovávat, vyhodnocovat a publikovat údaje v
oblasti telekomunikaèních slu�eb, sítí, infrastruktury, pro potøeby vnitrostátního strategického øízení, pro úèely celostátní
statistiky, pro potøeby mezinárodních organizací, jako je ITU, OECD atd.

Statistické zji��ování je pøedev�ím zamìøeno na zji�tìní rozsahu a struktury poskytovaných slu�eb, na jakost telekomuni-
kaèních slu�eb, na objem provozu telekomunikací. Dùle�itou èást statistického zji��ování tvoøí sledování stavu a rozvoje
telekomunikaèní a radiokomunikaèní základny.

Z ekonomických ukazatelù se ve statistickém zji��ování sledují údaje o výnosech a nákladech v èlenìní podle jednotlivých
slu�eb, o poètu zamìstnancù a investicích jednotlivých poskytovatelù telekomunikaèních a radiokomunikaèních slu�eb.

Povinnost pøedkládat statistické výkazy plní s rùzným stupnìm úplnosti v�ichni dr�itelé Povìøení a povinnost pøedkládat
výkazy plní i èást dr�itelù povolení k poskytování telekomunikaèních slu�eb, zejména datové slu�by. Pøi vyplòování statistic-
kých výkazù jednotlivými zpravodajskými jednotkami dochází k nepøesnostem i nedostatkùm. Ze strany ÈTÚ jsou zpravodaj-
ské jednotky upozoròovány na chyby, které se ve výkazech dopou�tìjí. Rovnì� jsou prùbì�nì urgovány zpravodajské jednot-
ky, které statistické výkazy nepøedlo�í, pøesto�e tato povinnost vyplývá z povolení.

3.2 Certifikace
Odbor certifikace ÈTÚ rozhoduje o schvalování technické a provozní zpùsobilosti telekomunikaèních koncových zaøízení a

nìkterých dal�ích zaøízení pøipojovaných pøímo nebo nepøímo ke koncovým bodùm telekomunikaèních sítí v ÈR, o schvalování
rádiových vysílacích zaøízení a zaøízení pro spoleèný pøíjem televizních a rádiových signálù a o podmínkách uvádìní schvále-
ných zaøízení do provozu.

3.2.1 Vydaná rozhodnutí o schválení koncových a nìkterých dal�ích telekomunikaèních zaøízení
V roce 1997 bylo vydáno celkem 548 rozhodnutí o schválení technické a provozní zpùsobilosti telekomunikaèních zaøízení.

Pøíjmy za tuto èinnost èinily 2 483 500,- Kè.
Struktura rozhodnutí o schválení, vydaných v roce 1997 z hlediska druhu zaøízení a porovnání s pøedchozími roky

v podmínkách Èeské republiky je patrná z následujícího pøehledu:

kód èíselníku Druh zaøízení 1993 1994 1995 1996 1997

1110-1117 telefony 64 27 30 46 42

1120-1126 mincovní, kartové telefony 0 5 3 2 2

1130-1135 bez�òùrové telefony 6 8 6 15 14

1140-1149 záznamníky, nahrávací zaøízení 19 13 16 25 24

1160-4, 1340-42 zabezpeèovací zaø. na JTS 8 17 14 11 13

1210-1218 faxy, faxmodemové karty 28 48 46 67 98

1220-1228 modemy, modemové karty 34 9 38 22 18

1300-1334 PbÚ, pøepojovací zaøízení 55 58 44 39 40

1400-1430 dálnopisná zaø. 1 1 1 0 3

1500-1650 zaø. s digitálním rozhr., ISDN 0 0 0 0 4
zbytek tøídy 1 pomocné, pasivní zaø. k JTS 18 21 38 23 31
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celkem koncová zaø. JTS 233 207 236 250 289

5100-5150 R,TV vysílaèe, pøevadìèe 4 12 13 16 12

5300-5350 rr zaøízení 7 13 35 37 64

5500-70, 5740-42 radiostanice PPS vè. pøenosu dat 65 57 76 72 66

5580-5592 obèanské radiostanice 2 50 27 6 8

5600-5653 radiotelefony 4 8 7 17 10

5700-32, 5800-32 povelová, zabezpeèovací zaøízení 20 40 26 35 43

5750-5756 pagingy 8 6 6 18 13

zbytek tøídy 5 pomocná a jiná zaøízení 0 0 0 5 2

celkem rádiová zaøízení 110 186 190 206 218

7000-8400 TKR, SAT 35 58 80 64 41

C E L K E M 378 451 506 520 548

Komentáø k tabulce:

Z tabulky je zøejmý systematický nárùst poètu vydaných rozhodnutí o schválení následkem rozvoje podnikání v oblasti
telekomunikací, ale i vlivem systematické práce a pùsobení ÈTÚ jak smìrem k u�ivatelùm, tak k provozovatelùm telekomu-
nikaèních sítí a slu�eb s cílem dodr�ovat zákon o telekomunikacích a pou�ívat pouze schválená telekomunikaèní zaøízení.

Z pøehledu schválených koncových zaøízení pro JTS v roce 1997 je zøejmý trvající nárùst zájmu o faxy a zejména faxmo-
demové karty, urèené pro pou�ití v PC. Urèitá nasycenost trhu ji� existuje v oblasti modemù a modemových karet. Bylo
zahájeno schvalování koncových zaøízení ISDN, a to jak samostatných, tak vestavných karet v rámci roz�íøení mo�ností ji�
schválených PbÚ.

Pøehled schválených rádiových zaøízení ukazuje témìø dvojnásobný nárùst poètu schválených radioreléových zaøízení
v souvislosti s rozvojem podnikatelských aktivit pøi budování místních a privátních sítí a dal�í soustavný nárùst zájmu
o schválení povelových a zabezpeèovacích zaøízení v kontextu se situací v ÈR na poli kriminality.

Poèet schválených komponentù kabelových televizních rozvodù TKR a satelitních zaøízení se i v roce 1997 ponìkud
sní�il. Dùvodem je rovnì� ji� urèitá nasycenost trhu tìmito zaøízeními, nebo� sortiment se postupnì zu�uje pouze na renomo-
vané výrobce, kteøí jsou schopni zaruèit dodr�ení v�ech stanovených parametrù a jejich èasovou stabilitu.

3.2.2  Harmonizace schvalovacích postupù pou�ívaných MDS ÈTÚ s postupy pou�ívanými v EU

Harmonizace schvalovacích postupù pou�ívaných MDS ÈTÚ s postupy pou�ívanými v EU je nezbytnou podmínkou plnìní
smlouvy o pøidru�ení ÈR k EU.

Provádìcím pøedpisem pro schvalování v�ech vý�e uvedených telekomunikaèních zaøízení byla v roce 1997 Vyhlá�ka
Ministerstva hospodáøství è. 26/1996 Sb. o zpùsobu, podmínkách a postupu pøi ovìøování a schvalování telekomunikaèních
koncových zaøízení, kterou se provádí § 4 odst. 1 zákona o telekomunikacích.

Vyhlá�ka reflektuje liberalizaci trhu koncových zaøízení a obsahuje identické pasá�e ze Smìrnice rady Evropských spoleèen-
ství è. 91/263/EEC o pøiblí�ení zákonù èlenských zemí ES týkajících se koncových telekomunikaèních zaøízení, vèetnì vzájemné-
ho uznávání jejich shody. Vyhlá�ka vytváøí podmínky pro prùhledný trh telekomunikaèních zaøízení a jejich bezproblémové
pøipojování a provozování v podmínkách ÈR a zároveò tvoøí pøedpoklady pro harmonizaci schvalovacích postupù s vyspìlými
zemìmi.

Ustanovení § 3 vý�e uvedené vyhlá�ky umo�òuje ÈTÚ uznat zku�ební protokoly zahranièních laboratoøí, event. certifikáty,
vydané k tomu notifikovanými orgány v Evropské unii, pokud jsou splnìny podmínky plné harmonizace technických norem a
specifikací dané technologie v podmínkách ÈR a neexistují tuzemské laboratoøe, jejich� vybavení by umo�òovalo objektivní
zkou�ení. Této mo�nosti vyu�il ÈTÚ zejména v pøípadì koncových zaøízení GSM, kdy zaøízení schválená v EU a oznaèená v EU
pøedepsaným zpùsobem jsou pova�ována za schválená i pro úèely pou�ití v ÈR (Generální povolení è. 15/1996). Stejnì bylo
pøistoupeno ke koncovým zaøízením systému ERMES. Rovnì� v pøípadì koncových zaøízení ISDN, schválených v EU, uznává
ÈTÚ zku�ební protokoly zahranièních laboratoøí z hlediska zkou�ek telekomunikaèních parametrù. V souvislosti s pilotním
projektem SPT TELECOM, a.s., pro ISDN jsou v�ak koncová zaøízení ISDN pro úèely schválení podrobena navíc funkèní
zkou�ce v reálném provozu veøejné sítì ISDN.

Obecnì v�ak ÈTÚ dùslednì respektuje pøi uznávání zahranièních zku�ebních protokolù a certifikátù princip vzájemnosti.
Tam, kde je ÈR vybavena zku�ebními laboratoøemi zcela srovnatelnými se zahranièními protìj�ky a dosud neexistuje mezinárod-
ní dohoda mezi ÈR a danou zemí èi spoleèenstvím o vzájemném uznávání výsledkù posouzení shody/schválení, pou�ívá ÈTÚ
pro rozhodnutí o schválení pouze nálezy tuzemských zku�ebních laboratoøí a autorizovaných osob.
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Za úèelem dal�ího zjednodu�ení schvalovacího øízení telekomunikaèních zaøízení se ÈTÚ v roce 1997 aktivnì zúèastnil expert-
ních jednání o uzavøení Evropské dohody o posuzování shody mezi ÈR a EU. Tato jednání budou pokraèovat v roce 1998.

Za úèelem postupné plné aplikace technických pøedpisù EU z hlediska posuzování shody a schvalování telekomunikaèních
zaøízení v podmínkách ÈR jsou zpracovávány odpovídající pasá�e nového zákona o telekomunikacích v návaznosti zejména na
zákon è. 22/1997 Sb., o technických po�adavcích na výrobky. V souvislosti s tím je zohlednìna i problematika regulace
v telekomunikacích a respektování objektivních zvlá�tností a odli�ností zejména se zøetelem na analogové telekomunikaèní
systémy a sítì a odli�nosti v rozdìlení a vyu�ití kmitoètového spektra.

3.2.3 Harmonizace èeských technických norem a pøedpisù urèených pro schvalování se zahranièními

Harmonizace èeských technických norem a pøedpisù urèených pro schvalování se zahranièními je nutnou podmínkou pro
harmonizaci schvalovacích postupù, a tím vlastnì i pro odstraòování pøeká�ek obchodu.

Na pøebírání norem ETS, EN a mezinárodních norem a jejich aplikaci na podmínky ÈR, pracovalo podle schváleného plánu
odvìtvové normalizaèní støedisko TESTCOMu. Tyto normy zaèaly být postupnì po jejich schválení a vydání v ÈR pou�ívány
v procesu schvalování.

Posuzování technické zpùsobilosti vìt�iny schválených telekomunikaèních zaøízení bylo v roce 1997 provádìno buï podle
platných ÈSN, nebo jejich návrhù.

Pro schvalování zaøízení, která nejsou dosud pokryta technickými normami, byly i v roce 1997 pou�ívány prozatímní technic-
ké specifikace. Tyto budou postupnì buï pøevádìny do systému jednotných pravidel (§ 19 zákona o telekomunikacích), nebo
nahrazovány normami ETS èi EN, pokud vzniknou.

V souladu s asociaèní dohodou mezi ÈR a EU byly v r. 1997 provádìny práce na pøevzetí nìkterých harmonizaèních
dokumentù, kterými se provádìjí Smìrnice Rady EU è. 89/263/EEC, 73/23/EEC a 89/336/EEC. �lo zejména o pøevzetí tzv. TBR
(Technical Basis for Regulation), resp. NET, kterými jsou stanoveny minimální technické po�adavky na daný druh zaøízení pro
nové technologie (GSM, DECT, datová zaøízení.) Vzhledem k tomu byly pøi schvalování tìchto zaøízení vytvoøeny pro výrobce
z hlediska rozsahu a obsahu zkou�ek zcela srovnatelné podmínky, jako jsou ve èlenských zemích EU.

3.2.4 Zku�ební laboratoøe autorizované pro technické ovìøovací zkou�ky ve prospìch schvalování

Zku�ební laboratoøe, pracující ve prospìch schvalovacího øízení, jsou k této èinnosti autorizovány MDS-ÈTÚ. Podmínkou
autorizace je pøedev�ím akreditace laboratoøe Èeským institutem pro akreditaci, nebo zvlá�tní statut organizace (jako napø.
TESTCOM) nebo skuteènost, �e jde o státní zku�ebnu (podle zákona è.30/1968 Sb. ve znìní pozdìj�ích pøedpisù), nebo o
autorizovanou osobu (po nabytí úèinnosti zákona è. 22/1997 Sb., o technických po�adavcích na výrobky).

Z tohoto hlediska existuje pro �adatele o schválení urèité konkurenèní prostøedí v oblasti zkou�ek elektrické bezpeènosti
(2 laboratoøe) a EMC (3 laboratoøe). Konkurenèní prostøedí v oblasti telekomunikaèních zku�ebních laboratoøí v ÈR není a
zøejmì nebude. Dùvodem je zejména obrovská finanèní nároènost na vybavení nezávislých laboratoøí odpovídajícím zku�ebním
zaøízením.

3.2.5 Kontrolní èinnost ve vztahu k vydaným rozhodnutím o schválení

Kontrola dodr�ování podmínek, za kterých bylo rozhodnutí vydáno, byla v roce 1997, s ohledem na platnou legislativu,
i nadále znaènì omezená. Pøesto se podaøilo v úzké spolupráci s pracovníky oblastních ÈTÚ a Èeské obchodní inspekce odhalit
a postihnout nìkolik padìlatelù schvalovacích rozhodnutí (osvìdèení), kterými kryjí prodej neschválených koncových zaøíze-
ní. Odbor certifikace vydal v prùbìhu roku 23 zákazníkùm odborné posudky na jimi pøinesená koncová zaøízení, která jim byla
prodána jako schválená v ÈR, aèkoli �lo evidentnì o verze zejména pro USA. Podklady z tìchto posudkù byly zároveò
postoupeny kriminální policii, která nìkteré pøípady hromadného dovozu a prodeje neschválených zaøízení �etøí. Jde zejména o
trestné èiny pozmìòování úøední listiny, po�kozování spotøebitele a podvod.

Významná byla v roce 1997 spolupráce odboru certifikace s odborem státní inspekce radiokomunikací ÈTÚ. Byla posti�ena
øada nedostatkù v oblasti pøechovávání, prodeje a provozování rádiových stanic a bez�òùrových telefonù. Významné byly
kontrolní aktivity v oblasti pou�ívání komponentù pøi stavbì kabelových televizních rozvodù. Bylo zji�tìno pou�ívání neschvá-
lených, nesprávné oznaèených a neidentifikovatelných komponentù. Zamezení jejich dal�ího pou�ívání významnì pøispìlo k
zabezpeèení technických a provozních parametrù kabelových televizních rozvodù v mezích pøedepsaných ÈSN.

3.3 Správa kmitoètového spektra

Odbor správy kmitoètového spektra se zabývá kmitoètovým plánováním ve vybraných kmitoètových pásmech, zaji��uje
koordinaci kmitoètù na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, rozhoduje o vydávání povolení ke zøízení a provozování vysílacích
rádiových stanic a vybírá poplatky za u�ívání kmitoètù.

V roce 1997 byla na úseku kmitoètového plánování provedena mezinárodní kmitoètová koordinace 141 kmitoètových
pøídìlù pro televizní vysílaèe a 42 kmitoètových pøídìlù pro VKV-FM vysílaèe èeských provozovatelù a bylo posouzeno
82 zahranièních po�adavkù na koordinaci kmitoètových pøídìlù pro televizní vysílání (v tom 4 pøídìly pro pozemské digitální
televizní vysílání DVB-T), 155 zahranièních po�adavkù na koordinaci kmitoètù pro VKV-FM rozhlasové vysílaèe a 12 po�adav-
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kù na koordinaci kmitoètù pro pozemské digitální rozhlasové vysílání T-DAB. Vývojové trendy ve vydávání rozhodnutí na poli
rozhlasového a televizního vysílání a srovnání s uplynulými lety znázoròuje graf �Rozhlasové a televizní vysílání�.

V pásmech pozemní pohyblivé slu�by bylo vydáno celkem 2172 rozhodnutí o povolení ke zøízení a provozování vysílacích
rádiových stanic hlasových a datových sítí a 1820 rozhodnutí o zru�ení platnosti povolení. Z vydaných povolení jich 32 bylo
pøechodných, 56 k pøechovávání a 9 zvlá�tních. Ve 1473 pøípadech byla provedena zmìna v ji� vydaných povoleních. V prùbìhu
roku 1997 byla vùèi nìkterým dr�itelùm døíve vydaných povolení provádìna pøíslu�ná správní opatøení (zmìny povolení, ru�ení
povolení, ap.) jako výsledek kontrol vyu�ívání kmitoètù a dodr�ování podmínek vydaných povolení provádìných státní in-
spekcí radiokomunikací.

V souvislosti s povolováním palubních lodních stanic bylo pøidìleno 137 ATIS kódù. Pro amatérské vysílání bylo vydáno
celkem 1140 povolení pro jednotlivce, 86 povolení pro klubové stanice a 31 povolení na amatérské pøevadìèe. Pro amatérské
vysílání cizincù na území Èeské republiky bylo vydáno 78 povolení.

V roce 1997 bylo vydáno 560 povolení ke zøízení a provozování radioreléových spojù pro více ne� 3500 skokù. Souèasnì
v�ak muselo být zamítnuto vydání povolení 380 skokù pro negativní výsledek kmitoètové koordinace. Bylo posouzeno 59
po�adavkù na koordinaci radioreléových spojù zahranièních správ a 101 po�adavkù na koordinaci pozemských stanic dru�ico-
vých slu�eb. Vývojové trendy vydávaných rozhodnutí u nìkterých radiokomunikaèních slu�eb znázoròuje graf �Povolení ke
zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic�.

Prùbì�nì probíhala koordinace civilních a vojenských radiokomunikaèních slu�eb a pøípadné kolize zájmù nebo ru�ení byly
øe�eny jednak pøímo mezi ÈTÚ a AÈR a jednak v Radiokomunikaèní koordinaèní komisi. Odbor spolupracoval pøi posuzování
rezortních a mimorezortních materiálù a posuzoval i týdenní kmitoètové obì�níky ITU a jejich speciální pøílohy.

Pro zjednodu�ení administrativních postupù byla vydána generální povolení ke zøízení a provozování datových radiostanic
na nespecifikovaných kmitoètech a na vyhrazených kmitoètech, ke zøízení a provozování pohyblivých radiostanic v hromad-
ných sítích a k pøechovávání radiostanic.

Byly ukonèeny práce na Národní kmitoètové tabulce, která byla vydána jako pøíloha k Jednotnému pravidlu è. 2/R/1997.
Dále byla pro zvý�ení transparentnosti vyu�ívání kmitoètového spektra pøipravena jednotná pravidla pro vyu�ívání kmitoèto-
vých pásem 27 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 450 MHz a 900 MHz, která jsou postupnì zveøejòována v Telekomunikaèním vìstníku.

Rozhla sové  a  te le vizní vysílá ní
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Uvedené dokumenty pøed schválením jejich definitivní podoby pøedkládány cestou Telekomunikaèního vìstníku k veøejné
diskusi.

Pro rozvoj mobilních telefonù GSM byla uvolnìna dal�í èást kmitoètového spektra a nové kmitoèty byly rozdìleny obìma
operátorùm. Také byla vydána po�adovaná povolení pro sí� celoevropského pagingového systému ERMES.

V rámci správy kmitoètového spektra je zaji��ována i správa poplatkù pøedepsaných za vyu�ívání kmitoètù vysílacími
rádiovými zaøízeními. V roce 1997 bylo na poplatcích za vydaná povolení vybráno více jak 122 mil. Kè, neuhrazené pohledávky
za vydanými rozhodnutími èiní k 31. 12. 1997 pøibli�nì 4,4 mil. Kè. Pøi vymáhání dlu�ných poplatkù spolupracuje odbor jak s
krajskými obchodními soudy pro pøesnou identifikaci dlu�níkù, tak v pøípadech nedobytnosti s obecnými soudy s návrhy na
exekuèní øízení.

V rámci správy kmitoètového spektra byla zaji��ována úèast Èeské republiky na Svìtové radiokomunikaèní konferenci
WRC-97 v �enevì a aktivnì práce na èinnosti pracovních skupin pro kmitoètové plánování, systémové in�enýrství a regulaci
CEPT/ERC. Významná je úèast v programu PHARE pro kmitoètové in�enýrství a monitoring kmitoètového spektra.

Pro efektivnìj�í èinnost správy kmitoètového spektra byly do provozu uvedeny nové programové nástroje pro kmitoètové
plánování mikrovlnných spojù a rozhlasových s televizních vysílaèù. Zvìt�ovaly se v�ak problémy s programovým vybavením
pro povolování pozemní pohyblivé slu�by a kontrolu do�lých plateb, které je nutno co nejdøíve obmìnit tak, aby byl výpoèetní
systém plnì a bezchybnì funkèní a umo�òoval i kmitoètové plánování, pro-vázání s dal�ími výpoèetními systémy pro jiné druhy
radiotelekomunikaèních slu�eb a v neposlední øadì i spolupráci s odborem státní inspekce radiokomunikací pøi monitoringu
kmitoètového spektra.

3.4 Výkon státní inspekce radiokomunikací

Kontrolní mìøící støediska bì�nì monitorují kmitoètové spektrum v pásmu 26 - 1 000 MHz, v pøípadì potøeby i ve vy��ích
pásmech. Pro potøeby správy kmitoètového spektra sledují vyu�ití pøidìlených kmitoètù a obsazenost kmitoètových pásem.
Souèasnì kontrolují èistotu kmitoètového spektra, pøi kterém zji��ují nepovolené vysílací rádiové stanice a zamìøují zdroje
ru�ení. Na základì podaných stí�ností provádìjí �etøení ru�ení rádiového pøíjmu vèetnì stí�ností ze zahranièí. Nejèastìji zji�tì-
nými závadami byl provoz neschválených bez�òùrových telefonù a provoz nepovolených rádiových stanic.

S vyu�itím nových mìøících vozù provádí kontrolní mìøící støediska monitorování a zamìøování vysílacích rádiových stanic
na celém území ÈR. Kontrola vyu�ití kmitoètù v pásmech PPS byla provádìna mimo jiné v Praze, Mostì, Hradci Králové,
Èeských Budìjovicích, Brnì, Plzni a Jihlavì. Pro úèely kmitoètového plánování bylo provedeno mìøení obsazenosti kmitoèto-
vého pásma 66 - 74 MHz na území Moravy z dùvodu ru�ení PPS polskými, maïarskými a slovenskými rozhlasovými vysílaèi v
pásmu VKV.

V rámci kontroly plnìní podmínek vydaných povìøení a povolení bylo kontrolováno dodr�ování parametrù vydaných
kmitoètových pøídìlù a vybraných technických parametrù vysílacích rádiových stanic, které mohou nepøíznivì ovlivòovat
vyu�ívání kmitoètového spektra.

3.5 Výkon státní inspekce telekomunikací

Jedním ze základních úkolù státní inspekce telekomunikací je kontrola dodr�ování technických podmínek pøi zøizování a
provozu telekomunikaèních zaøízení a jejich ochrany pøed po�kozením, ohro�ením a ru�ením.

3.5.1 Inspekèní a kontrolní èinnost

Mezi nejrozsáhlej�í a nejnároènìj�í èinnosti patøí �etøení pøípadù po�kození, ohro�ení a ru�ení telekomunikaèních zaøízení.
Pøípady po�kození telekomunikaèních zaøízení mají vzrùstající trend. Poèet pøípadù po�kození vzrostl z 1947 pøípadù v roce

1995 na 2994 pøípadù v roce 1996 a na 4018 pøípadù v roce 1997, tj. nárùst v roce 1997 oproti roku 1996 o 1024 pøípadù, co
pøedstavuje index rùstu 1,34. Nejvy��í nárùst byl zaznamenám v jihoèeské oblasti (index l,57), v Praze (index 1,53) a v západoèes-
ké oblasti (index 1,52). Ulo�eno bylo 1073 pokut v celkové vý�i témìø 23,5 mil. Kè. Nahlá�ené a zji�tìné pøípady po�kození
telekomunikaèních zaøízení jsou rovnì� nahla�ovány orgánùm èinným v trestním øízení (Policii ÈR). I pøesto nebylo mo�né v
øadì pøípadù zavinìní konkrétní osoby prokázat, proto�e na pøedmìtné stavbì souèasnì pracovalo více dodavatelù. Pøípady,
kdy po�kození telekomunikaèních zaøízení bylo zpùsobeno obèany, byly øe�eny jako pøestupek. Jednalo se pøevá�nì o po�ko-
zení men�ího rozsahu, jako napø. po�kozené skøínì úèastnických rozvodù, po�kození podpìr nadzemních vedení, po�kození
VTA apod.

Vývoj v poètu �etøených pøípadù po�kození, ohro�ení a ru�ení telekomunikaèních zaøízení a vý�i ulo�ených pokut v létech
1995 a� 1997 je zobrazen v následujícím grafu.

Vydáním GP-07/1996 (kterým se dále roz�íøil okruh telekomunikaèních zaøízení, na které se vztahovalo GP-07/1994) na pøipo-
jování koncových telekomunikaèních zaøízení k JTS a GP-13/1996 na pøipojování poboèkových telefonních ústøeden ke konco-
vému bodu JTS se sní�il rozsah èinnosti pracovníkù oddìlení SIT odborù pro oblasti na úseku povolovacích èinností. Jejich
èinnost mohla být ve vy��í míøe zamìøena do oblasti kontrolní èinnosti a na pomoc pøi provádìní místních �etøení a v øadì
pøípadù i kompletního vyøizování podání na úseku RTS. Provádìné byly dále kontroly plnìní základních závazkù rozvoje a
ukazatelù jakosti vyplývajících z Povìøení na jednotlivých provoznì technických jednotkách SPT TELECOM, a.s. Èást pracov-
níkù oddìlení SIT odborù pro oblasti byla pøevedena v rámci jednotlivých odborù pro oblasti do oddìlení SIR. Pøedpokládá se,
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�e pracovníci SIT budou i nadále povìøení provádìním kontroly a ovìøováním plnìní závazkù a úkolù, vyplývajících pro
provozovatele telekomunikaèních sítí a slu�eb z Povìøení.

3.5.2 Rozhodování v I. stupni správního øízení na úseku telekomunikaèních slu�eb

V roce 1997 do�lo poprvé za existence Èeského telekomunikaèního úøadu k poklesu celkového poètu do�lých podání a
zahájených správních øízení ve vìcech rozhodovaných podle Telefonního øádu, a to jak za ÈTÚ jako celek, tak i u v�ech odborù
pro oblasti s výjimkou severomoravské oblasti.

Poèet zahájených správních øízení na úseku telekomunikaèních slu�eb se ka�doroènì zvy�oval, i kdy� nárùst v roce 1996
v porovnání s rokem 1995 (index 124,6 %) byl ji� v porovnání s meziroèními nárùsty v pøedchozích rocích výraznì mírnìj�í. V
absolutním vyjádøení do�lo v roce 1996 v porovnání s rokem 1995 k nárùstu poètu zahájených správních øízení o 5699 pøípadù
(v roce 1995 v porovnání s rokem 1994 o 7989 pøípadù). V roce 1997 do�lo v porovnání s rokem 1996 k poklesu o 3286 pøípadù
(index 0,87).

Na celkovém poklesu poètu zahájených správních øízení v roce 1997 v porovnání s rokem 1996 se v nejvy��í míøe podílel
zejména pokles podání ve vìci

* výpovìdi úèastnictví o 4568 pøípadù (ve správním øízení jsou projednávány pouze pøípady, kdy dojde ke sporu
o výpovìdi),

* námitky proti vý�i telefonních úètù o 3574 pøípadù (v souvislosti s postupující digitalizaci a tím i zkvalitnìní jak
vlastního provozu, tak i tarifování, dále i kdy� je�tì znaènì omezená mo�nost pøedkládání detailního výpisu hovorù a
rovnì� i zavedení kategorizovaného vyúètování hovorù.

K poklesu poètu podaných námitek proti vý�i telekomunikaèních poplatkù v znaèné míøe pøispìl i ÈTÚ, a to zejména
vytváøením tlaku (vèetnì ukládání pokut) na provozovatele v pøípadech, kdy pøi �etøení námitek byly zji�tìny záva�né nedostat-
ky v telekomunikaèní síti (napø. neuzavøené, nezaji�tìné úèastnické rozvody).

Jako protiváha v nové skupinì pøípadù rozhodovaní o dlu�ných èástkách ve správním øízení, rozhodování o povinnosti
úhrady telekomunikaèních poplatkù, ve smyslu závazného pokynu VØ ÈTÚ è. 4/97 bylo ve druhém pololetí zahájeno celkem
4266 správních øízení.
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I kdy� se výraznì mìní skladba podání (podnìtù k zahájení správního øízení), a tedy i správních øízení, absolutnì nejvìt�í
poèet zahájených správních øízení se stále týká námitek proti vý�i telekomunikaèních poplatkù. Jejich podíl na celkovém poètu
má ale klesající trend. Zatímco zahájená správní øízení ve vìci námitek proti vý�i telekomunikaèních poplatkù pøedstavovaly
v roce 1995 z celkového poètu zahájených správních øízení podíl 66,4 %, jejich podíl v roce 1996 poklesl na 58 % a v roce 1997
na 51,5%.

V roce 1997 poklesl procentuální podíl pøípadù, kdy správní orgán rozhodl ve prospìch telefonního úèastníka u celkového
poètu ukonèených správních øízení (v roce 1995 - 30 %, v roce 1996 - 27 %, v roce 1997 - 24 %) i u ukonèených správních øízení ve
vìci námitek proti vý�i telekomunikaèních poplatkù (v roce 1995 - 38,4 %, v roce 1996 - 32,2 %, v roce 1997 - 29,7 %).

Pokles celkového poètu zahájených správních øízení v roce 1997 se pøíznivì projevil i na poètu správních øízení, pøecháze-
jících do dal�ího období (pøecházející z roku 1996 do roku 1997 - 4677, z roku 1997 do roku 1998 - 4001) a rovnì� i na poètu
správních øízení pøesahujících lhùtu vyøízení do 60 dnù (v roce 1996 - 4937, v roce 1997 - 4497). I pøes tento pokles je poèet
správních øízení pøesahujících dobu vyøízení do 60 dnù neúmìrnì vysoký (cca 15,7 % z celkového poètu zahájených správních
øízení). Je to pøedev�ím dùsledek velmi vysokého poètu pøípadù, pøipadajících v prùmìru na jednoho pracovníka, zabývajícího
se rozhodováním v telekomunikaèních slu�bách (cca 290 vydaných rozhodnutí na 1 pracovníka za rok).

3.6 Rozhodování ve II. stupni správního øízení
Rozhodování ve II.stupni správního øízení zabezpeèuje právní odbor, který na základì doporuèení zvlá�tní komise, zøízené

podle zákona o správním øízení, zpracovává návrhy na rozhodnutí ministra dopravy a spojù o rozkladech, podaných proti
rozhodnutím odborù pro oblasti ÈTÚ a souèasnì plní funkci sekretariátu této komise. V roce 1997 do�lo právnímu odboru 5 453
rozkladù a podání. Vzhledem k tomu, �e z pøedchozího období (rok 1996) zùstalo nevyøízeno 2176 rozkladù a podání, byl v roce
1997 jejich celkový poèet k vyøízení 7629.Z tohoto poètu bylo celkem vyøízeno 4896 rozkladù a podání, nevyøízeno zùstalo
27331).

Co do struktury rozhodovaných vìcí, z tabulky je patrno, �e nejvíce je námitek proti vý�i vyúètování telefonních poplatkù,
pøièem� ve prospìch úèastníka bylo rozhodnuto ve II.stupni cca ve ètvrtinì pøípadù.

Ve srovnání s roky 1993, 1994, 1995, 1996 je zøetelný trvalý nárùst u pøípadù námitek a výpovìdí úèastnických stanic, naopak
klesající trend má ukládání pokut za po�kození, ohro�ení, �kodlivé naru�ení jednotné telekomunikaèní sítì.

1) Pod pojmem vyøízeno je mínìno ukonèení správního øízení vydáním rozhodnutí a nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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Tento stav je vyvoláván jak zvy�ováním tarifù za telefonní slu�by, tak i zvy�ováním poètu novì zøizovaných telefonních
stanic. Nespokojenost telefonních úèastníkù s vý�í telefonních úètù vyplývá zejména z vysokých cen (neregulovaných)
audiotexových slu�eb, jejich� nabídka je velmi pestrá a �iroká a je telefonními úèastníky velmi vyu�ívána.

K celému statistickému vyhodnocení je tøeba poznamenat, �e vzrùstající trend má bohu�el i poèet nevyøízených podání,
resp. prodlu�ování lhùt vyøízení s ohledem na poèet zamìstnancù odboru 603, zabezpeèujících vyøizování tìchto pøípadù.

3.7 Hospodáøská obrana

Èinnost a hlavní úkoly hospodáøské obrany a Civilní ochrany v telekomunikacích a po�tì byly plnìny v souladu s �Hlavním
zamìøením èinnosti v oblasti hospodáøské mobilizace na rok 1997� a �Plánem èinnosti CO na rok 1997�.

Ve smyslu platné metodiky byla v prùbìhu roku 1997 provedena revize státních zakázek na dodávky telekomunikaèních a
po�tovních slu�eb pro období krizových situací a následnì kontrola uzavøených smluv mezi dodavatelem uvedených slu�eb a
pøíslu�ným odbìratelem.

Odbor obrany a ochrany se rovnì� podílel na pøípravì nového zákona o telekomunikacích v aplikaci závazných pøedpisù EU
v této oblasti.

V souladu s pøipravovaným vstupem ÈR do NATO byla zahájena pøíprava pro èinnost v podvýboru pro øe�ení telekomuni-
kací a po�ty v subsystému pro civilní nouzové plánování a v subsystému pro obranné plánování. Obdobnì byly v rámci
legislativních opatøení projednávány i dohody NATO a mo�nosti jejich aplikace do právního øádu ÈR vèetnì mo�nosti jejich
uplatnìní v novì pøipravovaném zákonì o telekomunikacích. V souvislosti s pøípravou nové branné a bezpeènostní legislativy
se odbor obrany a ochrany ÈTÚ podílel na pøipomínkování návrhù nových zákonù a opatøení k zabezpeèení obrany ÈR.

V závìru roku 1997 byl zahájen pøevod práva hospodaøení k majetku hospodáøské mobilizace u subjektù hospodáøské
mobilizace (Èeské radiokomunikace, a.s. a Èeská po�ta, s.p.) z evidence O-614 na SSHR.

Odbor obrany a ochrany se aktivnì podílel na meziresortní koordinaci a resortním øízení poskytování pomoci v oblasti
telekomunikaèních a po�tovních slu�eb pøi katastrofálních záplavách na Moravì v roce 1997.

3.8 Spolupráce s veøejností a veøejnými sdìlovacími prostøedky

V roce 1997 ÈTÚ ji� druhým rokem vydával Telekomunikaèní vìstník v nové obsahové stránce, ve které i nadále uvádìl
závazná normativní i informativní sdìlení, vèetnì èásti diskusní, kde byly zveøejòovány jednotlivé návrhy regulaèních opatøení
je�tì pøed jejich koneèným schválením, èím� se úøad sna�il i nadále co nejvíce pøiblí�it veøejnosti a otevírat tak veøejnosti pøístup
k liberalizaci telekomunikací. V roce 1997 byly s Telekomunikaèním vìstníkem vydány ètyøi jeho mimoøádné èástky, které
zahrnovaly souborné vydání v�ech vydaných povolení a povìøení na poskytování telekomunikaèních slu�eb, souborné vydá-
ní v�ech dosud vydaných generálních povolení v plném znìní a kompletní seznam schválených telekomunikaèních zaøízení pro
provoz v ÈR, který je v souèasné dobì od �iroké veøejnosti nej�ádanìj�ím. Zveøejnìní tìchto souhrnných dokumentù mìlo
velmi pøíznivý ohlas veøejnosti.

V uplynulém roce 1997 se opìtovnì úèastnil ÈTÚ výstav COMNET a INVEX, kde byl veøejnosti prezentován obsáhlý
informaèní materiál o èinnosti úøadu, o jednotlivých základních postupech pøi podávání �ádostí pro vydání povìøení a povolení
pro provoz telekomunikaèních a radiokomunikaèních zaøízení a k poskytování telekomunikaèních slu�eb, vèetnì sazebníku
poplatkù.

Pøíloha è. 1 - è. 7
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A. NORMATIVNÍ ÈÁST

45. Dodatek è. 1 k Cenovému výmìru MDS ÈR è. 01/MZN/9

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 29. èervna 1998
Klimentská 27, 225 02 Praha 1 È.j.: 104586/98-611

Cenový výmìr MDS ÈR è. 01/MZN/98, kterým se stanovují maximální ceny a urèené podmínky za mezinárodní telefonní
slu�bu, se mìní a doplòuje takto:

V pøíloze è. 1, èásti A. Maximální ceny, odstavci A.1. Ceny tarifních impulsù se text doplòuje o nový bod, který zní:

�Maximální ceny
a )

1.3 Cena tarifního impulsu u hovoru uskuteènìného
prostøednictvím slu�by Pøedplacená telefonní karta 3,00 Kè�

V pøíloze è. 1, èásti B.2. Podmínky pro mezinárodní telefonní slu�bu, odstavci 2.2. Automaticky uskuteènìné hovory se text
doplòuje o nové body, které znìjí:

�2.2.5 Hovorné se neplatí za spojení s øídícím centrem slu�by Pøedplacená telefonní karta.

2.2.6 Slu�ba Pøedplacená telefonní karta má omezenou dobu platnosti, která je uvedena na kartì. Doba platnosti se poèítá
ode dne prvního pøihlá�ení úèastníka k evidenci u øídícího centra slu�by Pøedplacené telefonní karty. Karta má
platnost minimálnì 90 dní od prvního pøihlá�ení úèastníka u øídícího centra.�.

Tento dodatek nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 1998.

Ing.  David Stádník  v.r.
vrchní øeditel

a) maximální ceny telekomunikaèních slu�eb platné pro v�echny poskytovatele telekomunikaèních slu�eb kromì Dattel, a.s.

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

46. Informace pro u�ivatele kmitoètového pásma 225 - 400 MHz

V souvislosti s pøistoupením Èeské republiky k NATO je nutno harmonizovat podmínky vyu�ívání nìkterých èástí kmitoèto-
vého spektra v ÈR s podmínkami platnými pro èlenské zemì NATO a umo�nit tak rozvinutí nìkterých alianèních systémù a
souèasnì umo�nit vyu�ívání dosud obsazených èástí kmitoètového spektra civilními u�ivateli. Z tohoto dùvodu je pou�ívání
kmitoètového pásma 225 - 400 MHz pro civilní úèely v ÈR neperspektivní a musí dojít k jeho postupnému uvolòování od v�ech
dosavadních civilních u�ivatelù.

Celé uvedené kmitoètové pásmo musí být uvolnìno pro potøeby Armády ÈR, resp. NATO, nejpozdìji do roku 2005, pøièem�
kmitoètové úseky 235 - 240 MHz a 246 - 260 MHz musí být uvolnìny ji� k 1. 4. 1999. Z vý�e uvedených dùvodù je v souèasné
dobì pøidìlování v�ech kmitoètù v celém pásmu 225 - 400 MHz zastaveno.

Èeskému telekomunikaènímu úøadu není zatím znám úplný harmonogram dal�ího uvolòování celého pásma 225 - 400 MHz,
podle dosavadního prùbìhu jednání lze pøedpokládat, �e bude mo�no dodr�et termíny uvedené v Národní kmitoètové tabulce
(vydané Jednotným pravidlem è. 2/R/1997, zveøejnìným v Telekomunikaèním vìstníku è. 9/97). U kmitoètových úsekù, kde
termín uvolnìní v NKT není uveden, probíhají v souèasné dobì jednání s pøíslu�nými orgány Armády ÈR a NATO, popø.
i s dal�ími zúèastnìnými resorty k jeho urèení a stanovení dal�ího postupu.

O termínech ukonèení civilního provozu v jednotlivých úsecích kmitoètového pásma 225 - 400 MHz bude Èeský telekomu-
nikaèní úøad informovat jak v Telekomunikaèním vìstníku, tak dr�itele ji� vydaných povolení pøímo.

MDS - ÈTÚ  10 4647/1998
odbor správy kmitoètového spektra
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47. Informace pro u�ivatele kmitoètového pásma 15 GHz

V souvislosti s pøistoupením Èeské republiky k NATO je nutno harmonizovat  podmínky vyu�ívání nìkterých èástí kmito-
ètového spektra v ÈR s podmínkami platnými pro èlenské  zemì NATO a umo�nit tak rozvinutí nìkterých alianèních radiotech-
nických systémù a souèasnì umo�nit vyu�ívání dosud obsazených èástí kmitoètového spektra civilními u�ivateli. Z tohoto
dùvodu je dal�í pou�ívání kmitoètového pásma 15 GHz pro civilní úèely v ÈR neperspektivní a musí dojít k jeho postupnému
uvolòování od v�ech civilních slu�eb v nìm provozovaných.

Kmitoètový úsek 14,62 - 15,23 GHz musí být pro potøeby Armády ÈR, resp. NATO, uvolnìn nejpozdìji do roku 2005, pøièem�
èást tohoto úseku musí být uvolnìna ji� k 1. 4. 1999. Z vý�e uvedených dùvodù je v souèasné dobì pøidìlování v�ech kmitoètù
v celém pásmu 15 GHz zastaveno.

 Èeskému telekomunikaènímu úøadu není  zatím znám úplný harmonogram  uvolòování celého úseku 14,62 - 15,23 GHz,
proto�e v souèasné dobì probíhají  jednání s pøíslu�nými orgány Armády ÈR a NATO, popø. i s dal�ími zúèastnìnými resorty
o dal�ím postupu.

O termínech ukonèení civilního provozu v jednotlivých èástech kmitoètového úseku 14,62 - 15,23 GHz bude Èeský teleko-
munikaèní úøad  informovat  jak v Telekomunikaèním vìstníku, tak dr�itele ji� vydaných povolení pøímo.

MDS - ÈTÚ 10 4711/1998
odbor správy kmitoètového spektra

48. Seznam vydaných povolení k poskytování telekomunikaèních slu�eb - pokraèování

1998

Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba
nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv. moci platnosti

439 SELF servis, s.r.o. Poskytování telekomunikaèních slu�eb ÈTÚ 3. 4. 1998 10 let
Brno-Vinohrady, obousmìrného pøenosu dat prostø. TV 101793/98-611 6. 5. 1998
Pálavské námìstí 11 kabelových rozvodù (TKR)

440 ATS-TELCOM PRAHA, a.s Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ 9. 4. 1998 10 let
Praha 7, Trojská 195/88 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS 103174/98-611 10. 4. 1998

441 AEL Communications, s.r.o. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 15. 4. 1998 viz
Praha 1, Lumiérù 543/29 slu�by prostøednictvím sítí pozemní 102281/98-611 22. 5. 1998 pol. è. 74
(2. dod.k è.j. 5236/94-611) pohyblivé slu�by

TENTO 2. DODATEK MÌNÍ V POVOLENÍ è.j. 5236/94-611 A JEHO DODATKU è.j. 101367/98 (viz pol. è. 74 a 408)
NÁZEV SPOLEÈNOSTI NA �AEL Communications Czech Republic, s.r.o.� A ADRESU SÍDLA NA
�PRAHA 5, GEOLOGICKÁ 2�.

442 GE Capital Spacenet Services Poskytování neveøejné telekomunikaèní ÈTÚ 17. 4. 1998 viz
Czech Republic, s.r.o. slu�by pøenosu dat prostøednictvím 103091/98-611 19. 5. 1998 pol. è. 164
Praha 9, Freyova 77 pozemských stanic a sítí VSAT
(2. dod. k è.j.11485/95-611)

TENTO 2. DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 11485/95-611 A JEHO DODATKU
è.j. 104358/97-611 (viz pol. è. 164 a 310).

443 TeRaNet, a.s. Poskytování datových telekomuni- ÈTÚ 20. 4. 1998 10 let
Litvínov - Zálu�í 1 kaèních slu�eb 101084/98-611 8. 5. 1998

444 Telenor Èeská republika, Poskytování neveøejné telekomunikaèní ÈTÚ 27. 4. 1998 10 let
s.r.o. slu�by pøenosu rozhlas. a TV programù 100890/98-611 29. 4. 1998
Praha 6, V sadech 4/15 prostøednictvím pozemských stanic

445 CZCOM, s.r.o. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ 29. 4. 1998 10 let
Hradec Králové, U soudu 388 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS 103404/98-611 15. 5. 1998
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49. Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance è. 681

Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, �e prùkaz zamìstnance è. 681, znìjící na jméno Ing. Teresa Tulenková, je neplatný.
Pou�ívání prùkazu zamìstnance è. 681 oznamte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, Klimentská 27, Praha 1, PSÈ 225 02.

MDS - ÈTÚ 85/1998
odbor obrany a ochrany

50. Informace o nabídce volných míst ITU

Nabídka volného místa è. 8/1998 vedoucí odboru plánování a poèítaèových slu�eb
doba kontraktu: 2 roky s mo�ností prodlou�ení
stupeò: P 5
Pracovní náplò: zodpovídá za operativní plánování, finanèní øízení a nasazování výpoèetní techniky, spolupracuje s ostatními
odbory, øídí ve�keré aktivity související s dal�ím nasazením výpoèetní techniky, vèetnì zavádìní nového softwaru, pøipravuje
návrhy projektù v této oblasti vèetnì roèní zprávy pro Radu.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání v oboru výpoèetní techniky, strojírenství, finance, MBA je pøedností, nejménì 10letá praxe
s progresivnì rostoucí odpovìdností s pøedností v oblasti financování a informaèních systémù, vynikající  zku�enosti s SQL,
databáze ACCESS, znalost angliètiny a  francouz�tiny.  Znalost dal�ího jazyka je pøedností.

Nabídka volného místa è. 9/1998 asistent systémového a sí�ového analysátora
doba kontraktu: 2 roky s mo�ností prodlou�ení
stupeò: P 2
Pracovní náplò: zabezpeèuje pod vedením vedoucího divize poèítaèù a sítí efektivní funkcí sítí monitorování pou�ívaného
softwaru a hardwaru, testuje a vytváøí konfigurace v prostøedí NT a UNIX, zabezpeèuje servis pro archivaci a provádí �kolení
u�ivatelù sítì.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání v oboru výpoèetní techniky, strojírenství, odpovídající zku�enosti v øízení, odpovídající
alespoò 3letému pùsobení v prostøedí NT a UNIX, velmi dobrá znalost angliètiny a francouz�tiny. Znalost dal�ího jazyka je
pøedností.

Nabídka volného místa è. 10/1998 referent pro �kolení informaèních technologií
stupeò: P 1
doba kontraktu: 1 rok do 31. 12. 1999 s mo�ností prodlou�ení
Pracovní náplò: zabezpeèuje podporu informaènímu centru, vèetnì návrhù nových u�ivatelských programù, vyvíjí malé systé-
my, zabezpeèuje �kolení pro koncové u�ivatele.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání v oboru výpoèetní techniky,  velmi dobrá znalost operaèního systému, schopnost týmové
práce a velmi dobré interpersonální komunikaèní schopnosti. Velmi dobrá znalost angliètiny a  francouz�tiny.  Znalost dal�ího
jazyka je pøedností.

Termín pro pøihlá�ení: 31. 7. 1998
Pøihlá�ky za�lete laskavì na adresu: MDS - ÈTÚ, odbor personální a mezd, Klimentská 27, 225 02 Praha 1.
Upozornìní: Nabídka volných míst a stá�í v oboru telekomunikací je k dispozici k nahlédnutí v odboru personálním a mezd
Èeského telekomunikaèního úøadu.

P O Z V Á N K A   N A   K O N F E R E N C I

�Informace - jednotná mìna budoucnosti�

INVEX  FÓRUM   5. - 6. øíjna 1998, výstavi�tì BVV
Konference je organizována v rámci mezinárodního veletrhu INVEX 98 a stane se tradièní souèástí tohoto veletrhu. Jejím

posláním má být zprostøedkování kontaktu mezi státní správou a top managementem z rùzných oblastí hospodáøství na
jedné stranì a sférou IT na stranì druhé.

V prùbìhu konference vystoupí pracovníci Èeského telekomunikaèního úøadu a významní pøedstavitelé firem, kteøí
budou bìhem konference diskutovat o otázkách perspektivního rozvoje tìchto oblastí. Odborným garantem celé konference
jsou Brnìnské veletrhy a výstavy, a.s. a  MDS - Èeský telekomunikaèní úøad.

Bli��í informace o akci, vèetnì pøihlá�ek k úèasti:
Agency Prague Cherry, Prokopova 100/16, 130 00 Praha 3, tel.: 02/270764, 270773, fax: 02/270773, e-mail: cherry@ini.cz



Telekomunikaèní vìstník
Èástka 7 - 8 Roèník 1998 Strana 25

Hlavní organizátor akce:
Brnìnské veletrhy a výstavy, a.s. , Výstavi�tì 1, 647 00 Brno, tel.: 05/41152849, fax: 05/41153057

Program konference:
�Stát ve vìku informací�

5. øíjna 1998, rotunda BVV
9.30 - 10.00 Registrace úèastníkù

10.00 - 10.30 Zahájení
Stát ve vìku informací

10.30 - 12.00 Øídit - znamená mít informace
Diskuse nejenom u kulatého stolu o roli a vyu�ívání informací ve státní a veøejné správì spojená s
mezinárodní videokonferencí

12.00 - 13.00 Obìd

13.00 - 13.30 Informaèní technologie a státní správa v praxi
Zku�enosti s vyu�itím informaèních technologiíí ve státní a veøejné správì v zemích Evropské unie

13.30 - 14.00 Integrace Èeské republiky do evropských struktur
Informaèní a legislativní aspekty integrace Èeské republiky do NATO a Evropské unie

14.00 - 14.30 Je integrace do Evropy skuteènì tak slo�itá?
Pøíklad evropské zemì s podobnými výchozími podmínkami pro vstup do Evropské unie jako má Èeská
republika

14.30 - 17.00 Kdo nechce - hledá dùvody, kdo chce - hledá prostøedky
Ètyøi tematicky orientované trasy veletrhem Invex 98 aneb �Prostøedky jsou, jen je pou�ít�.
(Úèastníci si podle vlastního výbìru mohou zvolit jedno z témat a ve skupinì s doprovodem nav�tívit
vybrané stánky a seznámit se s øe�eními, která nav�tívené  spoleènosti nabízejí.)
A - Øe�ení pro mìsta
B - Komunikaèní infrastruktura a elektronická výmìna dat
C - Øe�ení pro stát
D - Ochrana informací

17.00 Cocktail

�Globální trh�
6. øíjna 1998, rotunda BVV

9.00 - 9.30 Registrace úèastníkù
9.30 - 10.00 Jak nejen pøe�ít, ale i vydìlat?

Informaèní technologie jen nepøetváøejí  podnikání, ale otevírají i nové a neoèekávané mo�nosti
10.00 - 11.00 Pøíkladové studie aneb my jsme to ji� zkusili

Zku�enosti organizací a podnikù, které ji� informaèní technologie zavedly nebo zavádìjí
11.00 - 12.00 Kulatý stùl

Diskuse zejména o netechnických problémech s nimi� lze pøi zavádìní informaèních technologií setkat
12.00 - 13.00 Obìd
13.00 - 13.30 Elektronický obchod

Elektronický obchod a jeho realizace
13.30 - 14.00 Internet live

Role Internetu pøi budování globálního trhu
14.00 - 14.30 Podpora podnikání ze strany státu

Pøedná�ka a diskuse o roli státu pøi vytváøení globálního trhu
14.30 - 17.00 Hledejme øe�ení

Ètyøi volitelné tematicky zamìøené trasy výstavi�tìm.
(Úèastnici si opìt mohou zvolit jedno z témat a ve skupinì s doprovodem nav�tívit vybrané stánky a
seznámit se s øe�eními,která nav�tívené  spoleènosti nabízejí.)
A - Elektronický obchod
B - Zákaznické databáze
C - Firemní informaèní systém
D - Infrastruktura a komunikace

17.00 Cocktail
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