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TELEKOMUNIKAÈNÍ
VÌSTNÍK
V Praze dne 27. ledna 1997
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Cena Kè 21

O B S A H:

A. Normativní èást
1. Cenový výmìr è. 01/MZN/97
2. Výmìr è. 2/1996, kterým se ruí poplatky za povolení ke zøízení a provozování televizních kabelových rozvodù
stanovené výmìrem MH - ÈTÚ è. 2/1993 a opatøením FMS èj. 8591/92
B. Informativní èást
3.
4.
5.
6.

Oznámení Èeského telekomunikaèního úøadu
Pøíslunost stavebních úøadù k provádìní stavebního øízení pro telekomunikaèní stavby
Pøidìlená èísla pohotovostních a informaèních slueb 10XX
Informace o nabídce volných míst v orgánech ITU

C. Diskusní èást
7. Návrh zásad povolení na poskytování sluby pronájem okruhù

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ
8. Dodatek è. 04/96 ze dne 4. 12. 1996, kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních slueb
SPT TELECOM, a.s.

Váení pøátelé,
u je to rok, co jsme Vás takto na stránkách Telekomunikaèního vìstníku oslovili poprvé. Nyní se pøed námi otevírá nový rok,
o kterém jsme pøesvìdèeni, e bude stejnì dùleitý jako ten minulý, e s Vaí pomocí bude úspìný a prospìný pro harmonický
rozvoj telekomunikací v Èeské republice.
Dovolte nám proto podìkovat za Vai pøízeò a spolupráci, které si nesmírnì váíme, a jménem celého Èeského telekomunikaèního úøadu i redakèní rady Telekomunikaèního vìstníku Vám popøát v letoním roce hodnì zdraví a úspìchù ve vech oblastech
Vaich aktivit.
Na poèátku kadého roku je dobøe ohlédnout se zpìt a zhodnotit uplynulý rok, dosaené výsledky, ovìøit si, jak byly
naplnìny závazky a sliby, porovnat si nae pøedstavy se skuteèným smìrem a vývojem telekomunikací.
Je na Vás, jak posoudíte Èeský telekomunikaèní úøad v zrcadle uplynulých dnù. Ale pokud si s námi prolistujete vechny
loòské èástky Telekomunikaèního vìstníku, jistì budete souhlasit, e Èeský telekomunikaèní úøad vykonal znaèné mnoství
uiteèné a dobré práce, zejména v oblasti liberalizace telekomunikací.
Zde je vhodné poznamenat, e toto je jen malá èást naí celoroèní èinnosti. Neménì dùleitou oblastí je výkon státní správy
telekomunikací, kdy v nìkolika desítkách tisíc pøípadù za rok byly na Èeském telekomunikaèním úøadu øeeny nejen ádosti
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o rùzná povolení, ale i stínosti, námitky a spory úèastníkù a provozovatelù telekomunikaèních zaøízení. Èeský telekomunikaèní
úøad se stal i mezinárodnì uznávanou autoritou a je zván na významné mezinárodní semináøe a konference, aby pøedával
informace a zkuenosti s fungováním telekomunikací v privatizovaném a konkurenèním prostøedí v Èeské republice.
Objektivnì musíme pøiznat, e ne vechny nae pøedstavy a zámìry se podaøilo realizovat. Nìkterá opatøení, o kterých jsme
Vás informovali a které byly v pøípravné fázi snadné a jasné, se ukázaly v prùbìhu zpracovávání komplikovanìjí, ne jsme
oèekávali. To vak neznamená, e upustíme od jejich vydání. Naopak, vzhledem k tomu, e se nám ve vztahu k veøejnosti jedná
o pøístup na nediskriminujícím základu, transparentnost, jednoznaènost, otevøenost a právní èistotu, budeme pokraèovat v naí
èinnosti a budeme Vám i nadále na stránkách Telekomunikaèního vìstníku pøedkládat k diskusi pøipravované regulaèní opatøení.
Vechny Vae pøipomínky, poznatky, praktické zkuenosti a podnìty jsou pro nás nesmírnì dùleité, jsou zdrojem poznání,
významnou zpìtnou vazbou, bez které by se èinnost Èeského telekomunikaèního úøadu mohla stát neúèelnou. A to v ádném
pøípadì nechceme.
Krédem Èeského telekomunikaèního úøadu - regulaèního orgánu telekomunikací - je vedle u uvedených principù (rovnosti,
otevøenosti, transparentnosti a dalích) základní pravidlo a to: Regulovat jen to, co je nezbytnì nutné. A pokud regulujeme,
tak musíme vìdìt dùvody regulace, jaké výsledky jí dosáhneme a zda jsme schopni je kontrolovat. Úèelem regulace není
komplikovat vztah mezi operátorem a uivatelem, ale zajistit efektivnost a uspokojení vech úèastníkù.
Telekomunikaèní vìstník zùstane po formální a obsahové stránce i v letoním roce vìren své tradici, která se nám v roce 1996
osvìdèila. Chceme i nadále publikovat vechny vydané normativní dokumenty, informace o udìlených povoleních a povìøeních, a u návrhù závazných regulaèních opatøení pokraèovat v jejich zveøejòování k diskusi. Jak jsme Vás u informovali v øíjnu,
v roce 1997 vydáme celkem 16 èástek Telekomunikaèního vìstníku a s ohledem na vývoj cen a zmìny potovních sazeb dochází
i k úpravì ceny za jeden výtisk. Z tìchto dùvodù pøedplatné Telekomunikaèního vìstníku na rok 1997 èiní 432,- Kè (16 èástek
vèetnì potovného a balného). S vyí cenou stoupne poèet stran kadé èástky, a tak byste mìli dostat i více informací.
Pøejeme Vám vechno nejlepí v novém roce a doufáme, e Vás èinnost Èeského telekomunikaèního úøadu a obsah jeho
Telekomunikaèního vìstníku bude zajímat a e Vám bude pøi Vaí práci ku pomoci a prospìchu.
Ing. Vladimír K ù r k a v.r.
pøedseda redakèní rady

Ing. David S t á d n í k v.r.
vrchní øeditel
Èeského telekomunikaèního úøadu

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. NORMATIVNÍ ÈÁST
1. Cenový výmìr è. 01/MZN/97
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 9. ledna 1997
È.j.: 100139/97-611

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad podle § 2a) zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské
republiky v oblasti cen, ve znìní zákona è. 135/1994 Sb. stanovuje maximální ceny a urèené podmínky za mezinárodní telefonní
slubu:
1. Maximální ceny a urèené podmínky za mezinárodní telefonní slubu jsou uvedeny v Pøíloze è. 1.
2. Zruuje se Cenový výmìr MH ÈR è. 01/MZN/96 ze dne 4. bøezna 1996.
3. Cenový výmìr è.01/MZN/97 nabývá úèinnosti od 1. dubna 1997.
Ing. David S t á d n í k v.r.
vrchní øeditel
Èeského telekomunikaèního úøadu
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Pøíloha è. 1 k Výmìru è. 01/MZN/97

MAXIMÁLNÍ CENY A URÈENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ SLUBU
A. MAXIMÁLNÍ CENY

1. Ceny tarifních impulsù
1.1 cena impulsu u hovoru uskuteènìného z úèastnické telefonní stanice
1.2 cena impulsu u hovoru uskuteènìného z veøejného telefonního automatu

Maximální ceny
a1)
2,25 Kè
3,00 Kè

Maximální ceny
b 2)
2,25 Kè
3,00 Kè

2. Pøíplatky za hovory uskuteènìné prostøednictvím spojovatelky mezinárodní telefonní ústøedny a za dalí druhy hovorù
2.l Pøíplatek za mezinárodní hovor pøes spojovatelku
52,50 Kè
63,00 Kè
2.2 Pøíplatek za osobní hovor, za osobní hovor s vysláním doruèovatele a za hovor na úèet volaného
2.2.1 Slovenská republika
25,20 Kè
25,20 Kè
2.2.2 Ostatní zemì
126,00 Kè
126,00 Kè
B. URÈENÉ PODMÍNKY
B.1 OBECNÉ PODMÍNKY
1. Výkony telefonní sluby se poskytují za podmínek uvedených
- v zákonu è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále jen zákon
o telekomunikacích),
- ve vyhláce è.111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znìní vyhláky è. 92/1974 Sb.,
- ve vyhláce è. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní øád, ve znìní vyhláky è. 40/1988 Sb.
2. Maximální ceny a urèené podmínky platí pro mezinárodní telefonní slubu poskytovanou na základì povìøení vydaného
povolujícím orgánem podle zákona o telekomunikacích.
B.2 PODMÍNKY PRO MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ SLUBU
1. Zaøazení zemí do tarifních pásem
I. tarifní pásmo
Slovensko
II. tarifní pásmo
Nìmecko, Polsko, Rakousko
III. tarifní pásmo
Belgie, Bìlorusko, Dánsko (vè. Faerských ostr.), Francie, Chorvatsko, Itálie, Lichtentejnsko, Litva, Lucembursko,
Maïarsko, Monako, Nizozemsko, San Marino, Slovinsko, výcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie
IV. tarifní pásmo
Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Finsko, Estonsko, Jugoslávie, Lotysko, Makedonie, Moldavsko, Norsko, Rumunsko, Øecko, panìlsko, védsko, Turecko
V. tarifní pásmo
Alírsko, Arménie, Ázerbájdán, Gibraltar, Gruzie, Irsko, Island, Kanada, Kypr, Libye, Malta, Maroko, Portugalsko,
Rusko, Tunisko, USA
VI. tarifní pásmo
neobsazeno
VII. tarifní pásmo
Austrálie, Egypt, Grónsko, Hong Kong, Izrael, Japonsko, Kazachstán, KLDR, Korea, Kuba, Kyrgyzstán, Mongolsko,
Spojené arabské emiráty, Sýrie, Tádikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam
1)
2)

maximální ceny telekomunikaèních slueb platné pro vechny poskytovatele telekomunikaèních slueb kromì a.s. Dattel
maximální ceny telekomunikaèních slueb platné pro a.s. Dattel
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VIII. tarifní pásmo
Aruba, Brazílie, Èína, Guadeloupe, Indie, Írán, JAR, Jordánsko, Kostarika, Kuvajt, Martinique, Nizozemské Antily,
Nový Zéland, Qatar, Singapur, Svazijsko, Taiwan, Thajsko, Venezuela
IX. tarifní pásmo
vechny ostatní zemì, hovory pøes druicový komunikaèní systém Inmarsat mini - M
X. tarifní pásmo
hovory pøes druicový komunikaèní systém Inmarsat M
hovory pøes druicový komunikaèní systém Inmarsat B
XI. tarifní pásmo
hovory pøes druicový komunikaèní systém Inmarsat A
2. Automaticky uskuteènìné hovory
2.1 Ceny za automaticky uskuteènìné hovory se stanoví podle
- ceny impulsu,
- tarifního pásma a jemu pøísluného poètu impulsù,
- délky hovoru.
2.2 Za automaticky uskuteènìné hovory se cena hovoru stanoví podle poètu tarifních impulsù zaznamenávaných na
pøísluném telekomunikaèním zaøízení poskytovatele sluby. Tarifní impulsy jsou zapoèítávány od pøihláení volané
telefonní stanice do zruení spojení volající telefonní stanice nebo do odmìøení závìru v pøípadì, e mikrotelefon
zavìsí jen volaná telefonní stanice.
2.3 Minimální perioda tarifních impulsù pro jednotlivá tarifní pásma pro úèastnické telefonní stanice i veøejné telefonní
automaty v sekundách
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

tarifní pásmo
tarifní pásmo
tarifní pásmo
tarifní pásmo
tarifní pásmo
tarifní pásmo
tarifní pásmo
tarifní pásmo
tarifní pásmo
tarifní pásmo
tarifní pásmo

13,097 sekundy
8,012 sekundy
5,405 sekundy
4,324 sekundy
3,244 sekundy
2,724 sekundy
2,162 sekundy
1,731 sekundy
1,441 sekundy
0,961 sekundy
0,590 sekundy

2.4 Cena hovoru v mezinárodním blízkém pøíhranièním telefonním styku nesmí pøekroèit souèin maximální ceny za
impuls a poètu impulsù obyèejného hovoru do dané zemì.
3. Ceny za hovory uskuteènìné prostøednictvím spojovatelky mezinárodní telefonní ústøedny a za dalí druhy hovorù
3.1 Ceny za hovory uskuteènìné prostøednictvím spojovatelky mezinárodní telefonní ústøedny se stanoví podle
- ceny impulsu,
- tarifního pásma a jemu pøísluného poètu impulsù,
- délky hovoru,
- druhu hovoru.
3.2 Ve styku se vemi zemìmi, se kterými je sjednán mezinárodní telefonní styk, jsou dovoleny tísòové hovory, sluební
hovory, obyèejné soukromé hovory mezi stanicemi a ádosti o informace. Obyèejné soukromé hovory mezi stanicemi jsou tarifovány jednorázovým pøíplatkem podle poloky A.2.1 a dále cenou ve výi odpovídající cenì za automaticky uskuteènìný telefonní hovor podle pøísluného tarifního pásma.
3.3 Pilné hovory jsou tarifovány jednorázovým pøíplatkem podle poloky A.2.1 a dále cenou odpovídající dvojnásobku
ceny za automaticky uskuteènìný telefonní hovor podle pøísluného tarifního pásma.
3.4 Za státní hovory se hradí stejná cena jako za soukromé hovory (obyèejné nebo pilné).
3.5 Za osobní hovory a osobní hovory s vysláním doruèovatele se k cenì, stanovené podle poloky 3.2, vybírá jetì
pøíplatek podle poloky A.2.2.
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3.6 Hovory na úèet volaného jsou tarifovány jednorázovým pøíplatkem podle poloky A.2.2 a dále cenou odpovídající
cenì za automaticky uskuteènìný telefonní hovor z Èeské republiky do zemì volajícího, a to podle pøísluného
tarifního pásma.
3.7 Aktualizované seznamy zemí s druhy hovorù a sjednanými slubami uveøejòuje SPT TELECOM, a.s., v Telekomunikaèním vìstníku Ministerstva dopravy a spojù.

2. Výmìr è. 2/1996, kterým se ruí poplatky za povolení ke zøízení a provozování televizních kabelových rozvodù stanovené výmìrem MH - ÈTÚ è. 2/1993 a opatøením FMS èj. 8591/92
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze 20. prosince 1996
È.j.: 14904/1996-611

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad v souladu s ustanovením bodu 13 generálního povolení
è. GP 16/1996

ruí

poplatky za povolení ke zøízení a provozování televizních kabelových rozvodù stanovené výmìrem MH - ÈTÚ è. 2/1993
v bodu 2 ze dne 21. dubna 1993 a opatøením FMS èj. 8591/92 ze dne 19. øíjna 1992.
Tento výmìr nabývá úèinnosti 1. ledna 1997.
Ing. David S t á d n í k v.r.
vrchní øeditel
Èeského telekomunikaèního úøadu

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST
3. Oznámení Èeského telekomunikaèního úøadu
MDS - Èeský telekomunikaèní úøad informuje, e v prùbìhu 2. ètvrtletí 1997 bude vyhláeno výbìrové øízení na poskytování
telekomunikaèní sluby veøejného pagingu v systému ERMES. Výbìrové øízení bude vyhodnoceno v prùbìhu 3. ètvrtletí 1997.
Na jeho základì bude vybrán k provozovateli uvedenému v následujícím odstavci druhý provozovatel sluby na celém území
Èeské republiky. Povolení k poskytování telekomunikaèní sluby veøejného pagingu v systému ERMES na celém území Èeské
republiky budou obìma provozovatelùm udìlena koncem 3. ètvrtletí 1997. Podmínky výbìrového øízení budou uveøejnìny
obvyklým zpùsobem v tisku. Do doby vyhláení tohoto výbìrového øízení je zasílání ádostí o povolení poskytovat telekomunikaèní sluby veøejného pagingu v jakémkoliv systému bezpøedmìtné.
V souèasné dobì probíhá ovìøování systému ERMES v rámci pilotního projektu pagingové sítì v Praze s moností jeho
rozíøení do dalích míst. Cílem pilotního projektu je zejména technicky ovìøit systém ERMES v provozních podmínkách ve vazbì
na telekomunikaèní zaøízení a sítì provozované v Èeské republice. Èasovì i rozsahem omezené povolení k poskytování sluby
veøejného pagingu v rámci uvedeného pilotního projektu a navazující povolení ke zøízení a provozování sítì vyuívané
k poskytování sluby byla udìlena spoleènosti Radiokontakt OPERATOR, a.s., která ji poskytuje slubu veøejného pagingu
v systému RDS, a bude ji nabídnuto v návaznosti na pilotní projekt i povolení k poskytování telekomunikaèní sluby veøejného
pagingu v systému ERMES na celém území Èeské republiky.
Pøi provozování pagingové sítì v rámci pilotního projektu mùe dojít v blízkosti základnových stanic ERMES k ruení jiných
sítí pozemní pohyblivé sluby v pásmu 160 MHz a k ruení televizního pøíjmu na kanálu RS 8 v televizních kabelových rozvodech,
pøípadnì na kanálu R 6 zemského televizního vysílání. ádáme tímto veøejnost, aby se v pøípadì ruení sítí pozemní pohyblivé
sluby a televizního pøíjmu obrátila na oddìlení státní inspekce radiokomunikací místnì pøísluného odboru Èeského telekomunikaèního úøadu, pøípadnì pøímo na odbor státní inspekce radiokomunikací Èeského telekomunikaèního úøadu, Klimentská 27, 225 02 Praha 1.
MDS - ÈTÚ, è.j. 14716/96-611
odbor regulace, tarifù a poplatkù
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4. Pøíslunost stavebních úøadù k provádìní stavebního øízení pro telekomunikaèní stavby
Podle § 120 odst. 1 zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìjích
pøedpisù (dále jen stavební zákon), u telekomunikaèních staveb by mìl vykonávat pùsobnost stavebního úøadu, s výjimkou
pravomoci ve vìcech územního rozhodování a vyvlastnìní, orgán vykonávající státní správu na tomto úseku podle zvlátního
pøedpisu. Podle ustanovení § 17 zákona ÈNR è. 2/1969 Sb., o zøízení ministerstev a jiných ústøedních orgánù státní správy Èeské
republiky, ve znìní pozdìjích pøedpisù, je ústøedním orgánem státní správy ve vìcech telekomunikací Ministerstvo dopravy a
spojù.
Zvlátním pøedpisem v oboru telekomunikací je zákon è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní pozdìjích pøedpisù,
který vak existenci a pùsobnost speciálního stavebního úøadu pro telekomunikaèní stavby výslovnì neøeí. Naopak, v pøípadì
stavebního øízení odkazuje výluènì na obecné stavební úøady, nikoliv na speciální stavební úøad pro telekomunikaèní stavby
(napø. § 17 odst. 2 a 4 zákona o telekomunikacích).
Rovnì zákon è. 71/1967 Sb., o správním øízení, poukazuje v § 5 z hlediska pøíslunosti správního orgánu na zvlátní zákon.
V pøípadì, e zvlátní zákon pøíslunost nestanoví, rozhoduje ve smyslu citovaného ustanovení pøísluný obecný stavební úøad.
Z uvedeného vyplývá, e Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad není speciálním stavebním úøadem pro
telekomunikaèní stavby. Orgánem, který rozhoduje podle stavebního zákona u vech telekomunikaèních staveb, je místnì
pøísluný obecný stavební úøad.
Uvedené stanovisko je v souladu se stanoviskem odboru stavebního øádu Ministerstva pro místní rozvoj, které metodicky øídí
obecné stavební úøady.
MDS - ÈTÚ è.j. 100124/97-622
odbor státní inspekce telekomunikací

5. Pøidìlená èísla pohotovostních a informaèních slueb 10XX, stav k 6. 11. 1996
Poø. è.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

adatel

Rozsah

Pojiovna Winterthur
Svè vodovody a kanalizace Teplice
Havarijní sluba-Nonstop-opravy dom. rozvodù - ZTS
Komerèní banka Praha
PROFITAXI Praha
NADÌJE Praha
AAA Radiotaxi Praha
RD PROJEKT Plzeò
AZURRA Taxi Praha
Ant. Mleziva - Radio taxi Plzeò
West Media Plzeò
Halotaxi - Petr Barna Praha
RADIO FM Plus Plzeò

celostátní
reg.-UTO Ústí n.L.
celostátní
celostátní
celostátní
celostátní
reg.-UTO Praha
reg.-UTO Plzeò
reg.-UTO Praha
reg.-UTO Plzeò
reg.-UTO Plzeò
celostátní
reg.-UTO Plzeò

Pøidìlené è.
1033
1041
1044
1055
1035
1050
1080
1080
1085
1088
1081
1031
1082

MDS - ÈTÚ è.j. 1326/96-611
odbor regulace, tarifù a poplatkù

DÙLEITÉ UPOZORNÌNÍ!
Na základì dohody mezi MH - ÈR Èeským telekomunikaèním úøadem a Ministerstvem dopravy, pot a telekomunikací SR
i na základì jednání s SPT TELECOM, a.s., a Slovenské telekomunikace, s.p., dojde dne 28. února 1997 ve 23:59 h. koordinovaného svìtového èasu (UTC) k zavedení nových mezinárodních smìrových znakù (CC) obou zemí, a to pro Èeskou republiku - èíslo zemì 420 a pro Slovenskou republiku - èíslo 421.

6. Informace o nabídce volných míst v orgánech ITU
Nabídka volného místa è. 27/1996 vedoucí - sekce správy a protokolu
doba kontraktu: 2 roky s moností prodlouení
stupeò: P 3
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Pracovní náplò: Udrování kontaktu s telekomunikaèními správami - èlenskými zemìmi ITU, pøíprava telekomunikaèních zasedání, informace èlenským zemím o nových technologiích, zaøízeních a slubách, pøíprava svìtových telekomunikaèních výstav.
Pøedpoklady: velmi dobrá znalost angliètiny, francouztiny, znalost dalího jazyka je pøedností, vysokokolské vzdìlání pøísluného oboru (telekomunikaèní, právnické, informaèní technologie, ekonomické)
Termín pro pøihláení: 15. února 1997 na adresu MDS - ÈTÚ, Klimentská 27, 225 02 Praha 1, odbor personální a mezd.
Nabídka volného místa è. 29/1996 systémový analytik
doba kontraktu: 1 rok s moností prodlouení
Pracovní náplò: Pod vedením øeditele pro informaèní systémy, zabezpeèení informaèního systému, projektové plánování, vyhodnocení alternativ øeení v oblasti informaèních systémù, pøíprava návrhù na øeení informaèních potøeb apod.
Poadavky: vysokokolské vzdìlání matematické, výpoèetní technika, odpovídající zkuenosti, praxe alespoò 7 let v oblasti
systémových analýz, poèítaèù, správy databází, angliètina, francouztina, schopnost definice projektù, znalost WEB, UNIX, NT
a TCP/IP je pøedností.
Termín pro pøihláení: 15. 2. 1997 na adresu MDS - ÈTÚ Klimentská 27, 225 02 Praha 1, odbor personální a mezd.
Nabídka volného místa è. 30/1996 pracovník pro zabezpeèení kontraktù
doba kontraktu: 2 roky s moností prodlouení
funkce: P2
Pracovní náplò: Pod vedením pøísluného øeditele sekce zajiování návrhù kontraktù ve spolupráci s právním oddìlením,
sledování jejich dodrování, spolupráce pøi pøípravì telekomunikaèních výstav.
Poadavky: vysokokolské vzdìlání s odpovídající znalostí obchodního práva, minimálnì 4 roky praxe v obchodním právu, velmi
dobrá znalost pøi pøípravì kontraktù, jazykové znalosti - angliètina, francouztina, znalost dalího jazyka je pøedností.
Termín pro pøihláení: 15. 2. 1997 na adresu MDS - ÈTÚ Klimentská 27, 225 02 Praha 1, odbor personální a mezd.
Nabídka volného místa è. 31/1996 pracovník radiokomunikaèní studijní skupiny
doba kontraktu: 2 roky s moností prodlouení
funkce: P5
Pracovní náplò: Pod vedením vedoucího studijní skupiny pro pevné druicové sluby je poradcem pro studijní skupinu, kontroluje z odborného hlediska dokumenty, pøipravuje vhodné návrhy pro zasedání studijních skupin, je odpovìdný za techniké
záleitosti pøedkládaných dokumentù.
Poadavky: vysokokolské vzdìlání technické. minimálnì 10roèní zkuenost v oboru, z toho posledních 5 let v mezinárodním
prostøedí, znalost øízení kmitoètového spektra, výborná znalost angliètiny, francouztiny nebo panìltiny, znalost dalího jazyka
je pøedností.
Termín pro pøihláení: 15. 2. 1997 na adresu MDS - ÈTÚ Klimentská 27, 225 02 Praha 1, odbor personální a mezd.
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