Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ
VÌSTNÍK
V Praze dne 15. prosince 1997

Èástka 12
ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

Roèník 1997

Cena Kè 21

O B S A H:

A. Normativní èást
90. Výmìr è. 1/1997, kterým se stanoví poplatek za povolení ke zøízení a provozování základnové stanice ERMES
91. Výmìr è. 2/1997, kterým se stanoví poplatek za povolení ke zøízení a provozování základnové stanice hromadných
radiotelefonních sítí
92. Generální povolení è. GP - 22/1997
B. Informativní èást
93. Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance èíslo 315 a povìøení k výkonu státní správy a inspekce èíslo 315
C. Diskusní èást
94. Návrh zásad vyuívání pásma 3,5 GHz pro telekomunikaèní sluby

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ
95. Dodatek è. 05/1997 ze dne 30. 11. 1997, kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních slueb SPT
TELECOM, a.s.

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. NORMATIVNÍ ÈÁST
90. Výmìr è. 1/1997, kterým se stanoví poplatek za povolení ke zøízení a provozování základnové
stanice ERMES
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 17. listopadu 1997
È.j. 110 124/1997-611

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (MDS - ÈTÚ) podle § 8 odst. 4 a násl. ustanovení zákona
è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb.

stanoví
poplatek za povolení ke zøízení a provozování 1 (slovy jedné) základnové stanice1) ERMES
1)

Poplatek není závislý na výkonu základnové stanice ERMES a poètu kanálù
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900, Kè

za následujících podmínek:
1. Splatnost mìsíèního poplatku stanoví MDS - ÈTÚ pøi vydání rozhodnutí o povolení ke zøízení a provozování základnových stanic ERMES (splatnost prvního poplatku je do 30 dnù od nabytí právní moci rozhodnutí).
2. Mìsíèní poplatek za základnovou stanici ERMES se uplatní za kadý i zapoèatý mìsíc platnosti povolení ke zøízení
a provozování základnových stanic ERMES.
3. Tento výmìr nabývá úèinnosti dnem 1. prosince 1997.
Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel

91. Výmìr è. 2/1997, kterým se stanoví poplatek za povolení ke zøízení a provozování základnové
stanice hromadných radiotelefonních sítí
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 1. prosince 1997
È.j. 110 537/1997-611

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (MDS - ÈTÚ) podle § 8 odst. 4 a násl. ustanovení zákona
è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb.

stanoví
poplatek za povolení ke zøízení a provozování 1 (slovy jedné) základnové stanice
hromadných radiotelefonních sítí
-

mìsíènì

2 100, Kè

za následujících podmínek:
1. Hromadnou radiotelefonní sítí se pro úèely tohoto výmìru rozumí sítì pozemní pohyblivé sluby provozované pro
potøebu tøetích osob driteli povolení k poskytování neveøejné radiotelefonní sluby.
2. Uvedený poplatek platí pro jednu základnovou stanici. Poplatek není závislý na výkonu základnové stanice a poètu
kanálù.
3. Splatnost poplatku stanoví MDS - ÈTÚ pøi vydání rozhodnutí o povolení ke zøízení a provozování základnových stanic
hromadných radiotelefonních sítí (splatnost prvního poplatku je do 30 dnù od nabytí právní moci rozhodnutí).
4. Mìsíèní poplatek za základnovou stanici hromadných radiotelefonních sítí se uplatní za kadý i zapoèatý mìsíc platnosti
povolení ke zøízení a provozování základnových stanic hromadných radiotelefonních sítí.
5. Tento výmìr nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 1998.
Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel

92. Generální povolení è. GP - 22/1997
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 1. prosince 1997
È.j. 110 651/1997-611

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen povolující orgán) jako povolující orgán podle § 21
odst. 3 a § 22a zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. a podle § 4
odst.3 citovaného zákona vydává tímto rozhodnutím

generální povolení
è. GP - 22/1997
pro fyzické a právnické osoby na poskytování sluby zprostøedkování pøístupu k telekomunikaèním slubám sítì Internet, za
následujících podmínek:
1. Poskytovat slubu zprostøedkování pøístupu k telekomunikaèním slubám sítì Internet (dále jen sluba) na území Èeské
republiky je oprávnìna fyzická nebo právnická osoba (dále jen poskytovatel), která je dritelem koncesní listiny pro
poskytování telekomunikaèních slueb podle zákona è. 455/1991 Sb., o ivnostenském podnikání (ivnostenský zákon),
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ve znìní pozdìjích pøedpisù a která øádnì ohlásila prokazatelným doruèením správnì vyplnìného ohlaovacího listu
podle pøílohy tohoto generálního povolení povolujícímu orgánu, e zahájila poskytování sluby podle tohoto generálního povolení.
Poskytovat slubu podle tohoto generálního povolení lze jen na území Èeské republiky.
Pøístup uivatelù k telekomunikaèním slubám sítì Internet bude poskytovatelem zajiován prostøednictvím jednotné
telekomunikaèní sítì (dále jen JTS) nebo prostøednictvím pøístupových prostøedkù, pronajatých od oprávnìných
poskytovatelù sluby pronájmu okruhù a vedení.
Poskytovatel je povinen pøi pøipojování koncových telekomunikaèních zaøízení k jednotné telekomunikaèní síti pro
úèely poskytování sluby postupovat podle podmínek generálního povolení è. GP 07/19961). V pøípadì pøipojování
telekomunikaèního zaøízení, na které se nevztahuje uvedené generální povolení, je povinen si vyádat od povolujícího
orgánu povolení k jeho zøízení a provozování.
Technická zpùsobilost zaøízení pouitých k poskytování sluby, v pøípadech kdy, jsou tato zaøízení pøipojena k JTS, musí
být schválena povolujícím orgánem.
Provozní podmínky pøipojení zaøízení pro poskytování povolené sluby k JTS projedná a smluvnì zajistí poskytovatel
s provozovatelem této sítì.
Poskytovatel není oprávnìn na svoje èi cizí servery, které jsou pøístupné pøes Internet, vìdomì vkládat informace, jejich
íøení je v rozporu s právními pøedpisy platnými v Èeské republice. Zjistí-li, e se takovéto informace na jím provozovaný
server dostaly, pak je povinen, je co nejrychleji odstranit, popø. zamezit jejich dalímu íøení.
Poskytovatel je povinen pøi poskytování sluby podle tohoto generálního povolení dodrovat právní pøedpisy, technické pøedpisy, normy ÈR a jednotná pravidla zveøejòovaná v Telekomunikaèním vìstníku, a to zejména:
- zákon è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále je zákon
o telekomunikacích) a pøedpisy vydané k jeho provedení,
- vyhláku è. 26/1996 Sb., o zpùsobu, podmínkách a postupu pøi ovìøování a schvalování telekomunikaèních koncových zaøízení,
- zákon è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìjích zmìn a doplòkù, vyhláku è. 580/1990 Sb., kterou se provádí
zákon o cenách, ve znìní pozdìjích zmìn a doplòkù a pøísluná cenová opatøení,
- vyhláku è. 130/1997 Sb., o koncovém bodu telekomunikaèních sítí,
- zákon è. 63/1991 Sb., o ochranì hospodáøské soutìe, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
Poskytovatel nese vùèi uivatelùm plnou odpovìdnost za kvalitu poskytované sluby v rozsahu, v jakém ji mùe
ovlivnit. Je povinen k zahájení poskytování sluby vypracovat Øád sluby, vèetnì reklamaèních pravidel a ceníku
sluby. Je povinen uivatele sluby prokazatelnì seznámit s pravidly pouívání sluby a zpùsobem vyøizování pøípadných stíností na poskytnutí nekvalitní sluby.
Poskytovatel je povinen k zabezpeèení § 20 zákona o telekomunikacích vytvoøit systém ochrany uivatelských dat pøed
jejich zneuitím tak, e údaje, které uivatel sdìlil poskytovateli nebo o kterých se poskytovatel dozvìdìl pøi poskytování
sluby, nebudou zpøístupnìny tøetí osobì bez souhlasu uivatele, popøípadì nebudou jinak zneuity v jeho neprospìch.
Poskytovatel nesmí vázat poskytnutí jednoho výkonu (sluby) na pøijetí jiného výkonu, pokud výkon poadovaný
uivatelem sluby nelze z technického èi provozního hlediska poskytnout bez výkonu jiného.
Poskytovatel nesmí úmyslnì ani podporovat ani úmyslnì znevýhodòovat slubu poskytovanou na základì tohoto
povolení pøerozdìlováním nákladù z ostatních nebo do ostatních èinností, pøerozdìlováním pøíjmù z ostatních nebo do
ostatních èinností ani jakýmikoliv jinými finanèními opatøeními.
Poskytovatel je povinen poskytovat slubu za rovných podmínek pro vechny uivatele. Cena, za ní je sluba poskytována, musí odpovídat platným cenovým pøedpisùm a informace o její výi musí být veøejnì dostupná.
Povolující orgán je oprávnìn vykonávat kontrolu provozovaných telekomunikaèních zaøízení v rozsahu nezbytném
k ovìøení dodrování podmínek tohoto generálního povolení a dále kontrolu plnìní a dodrování ostatních podmínek
stanovených tímto generálním povolením v souladu s § 19 odst. 2 a § 21a zákona o telekomunikacích.
Povolující orgán je oprávnìn poadovat a poskytovatel je povinen poskytnout povolujícímu orgánu podle jeho poadavkù vekerou dokumentaci, úèetní a jiné doklady a informace potøebné pro výkon státní inspekce telekomunikací
podle zákona o telekomunikacích.
Povolující orgán mùe podmínky a ustanovení tohoto generálního povolení doplnit nebo zmìnit, anebo generální
povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona o telekomunikacích jako celek zruit. V tom pøípadì budou pøedem stanoveny
podmínky pro dalí realizaci ji poskytované sluby. Doplòky, zmìny, pøíp. zruení tohoto generálního povolení bude
publikováno s dostateèným èasovým pøedstihem v Telekomunikaèním vìstníku.

Generální povolení è. GP - 07/1996 na pøipojování koncových telekomunikaèních zaøízení k jednotné telekomunikaèní síti (dále jen JTS)
a na zøizování a provozování vysílacích rádiových stanic, které jsou souèástí bezòùrových telefonních pøístrojù v kmitoètovém pásmu CT1,
tj. 914 a 915 MHz a 959 a 960 MHz, uveøejnìné v Telekomunikaèním vìstníku èástka 4/1996.
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17. Povolující orgán nenese ádnou odpovìdnost za jakoukoli kodu, která vznikne poskytovateli nebo uivateli sluby
v souvislosti s tímto generálním povolením, popø. s jeho zmìnami èi zruením.
18. Povolující orgán mùe zakázat poskytovat sluby podle tohoto generálního povolení poskytovateli v pøípadì zjitìní, e
poskytovatel závaným zpùsobem nebo opakovanì poruí jednu nebo více podmínek stanovených v tomto generálním
povolení nebo stanovených pøíslunými právními pøedpisy v oboru telekomunikací nebo pøedpisy souvisejícími
a neodstraní-li zjitìné nedostatky ve lhùtì stanovené povolujícím orgánem.
19. Toto generální povolení nepodléhá zpoplatnìní.
Dritelé individuálních povolení k poskytování této sluby nemají nárok na vrácení poplatkù, které na základì vydaných
povolení uhradili pøede dnem nabytí úèinnosti tohoto generálního povolení. Jsou vak povinni uhradit dluné poplatky
za období pøed úèinností tohoto generálního povolení.
20. Ke dni nabytí úèinnosti tohoto generálního povolení konèí platnost døíve vydaných individuálních povolení k poskytování sluby pøístupu k telekomunikaèním slubám sítì Internet. Poskytování sluby zprostøedkování pøístupu
k telekomunikaèním slubám sítì Internet na základì døíve vydaných individuálních povolení se povauje za povolené
a ohláené podle tohoto generálního povolení, pokud splòuje podmínky v nìm stanovené.
21. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 1998.
Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel
Pøíloha TV ke GP - 22/1997

Ohlaovací list
o poskytování sluby zprostøedkování pøístupu k telekomunikaèním slubám sítì Internet podle generálního povolení è. GP - 22/1997
èíslo jednací:
evidenèní èíslo:

èást A
poskytovatel sluby:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

obchodní jméno:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

sídlo:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IÈO: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
datum zahájení povolené èinnosti:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zpùsob pøístupù uivatelù k povoleným slubám:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

datum

podpis a razítko

èást B

Povolující orgán bere na vìdomí poskytování sluby zprostøedkování pøístupu k telekomunikaèním slubám sítì Internet podle
generálního povolení è. GP - 22/1997 poskytovatelem:
obchodní jméno:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telekomunikaèní vìstník
Roèník 1997

Èástka 12

Strana 5

sídlo:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IÈO : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
datum zahájení povolené èinnosti:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

evidenèní èíslo: ................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................

datum

podpis a razítko pov. orgánu

Pouèení:
Ohlaovací list slouí k oznámení o poskytování sluby zprostøedkování pøístupu k telekomunikaèním slubám sítì Internet podle
podmínek generálního povolení è. GP-22/1997 vydaného Ministerstvem dopravy a spojù - Èeským telekomunikaèním úøadem
(dále jen ÈTÚ).
Generální povolení bylo uveøejnìno v Telekomunikaèním vìstníku, èástka 12/1997 ze dne 15. prosince 1997.
Ohlaovací list vyplòuje :
n
povolující orgán - orámovanou èást A a B
n
poskytovatel sluby - èást A a B (bez orámované èásti).
Vyplnìný ohlaovací list prokazatelnì doruète osobnì nebo potou na adresu: Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad, odbor regulace, tarifù a poplatkù, Klimentská 27, 225 02 Praha 1.
Potvrzenou kopii ohlaovacího listu obdrí poskytovatel sluby.
Zmìny, které se vztahují k údajùm uvedeným na ohlaovacím listu vèetnì ukonèení poskytování sluby pøístupu k síti Internet,
je nutné oznámit do 15 dnù od jejich vzniku na výe uvedené adrese.

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST
93. Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance èíslo 315 a povìøení k výkonu státní správy
a inspekce èíslo 315
Èeský telekomunikaèní úøad oznamuje, e prùkaz zamìstnance èíslo 315 a povìøení k výkonu státní správy a inspekce
èíslo 315, ve znìjící na jméno Pavel MOUÈKA, jsou neplatné.
Pouívání prùkazu zamìstnance èíslo 315 a povìøení k výkonu státní správy a inspekce èíslo 315 oznamte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, Klimentská 27, Praha 1, PSÈ 225 02.
MDS ÈTÚ 271/1997
odbor obrany a ochrany

DÙLEITÉ UPOZORNÌNÍ
Èeský telekomunikaèní úøad byl upozornìn spoleèností GAS s.r.o., která zajiuje výkon spoleèných èinností
v plynárenství ÈR a sídlí v Praze 2, Sokolská 4, na skuteènost, e pøi výstavbì telekomunikaèních sítí jsou telekomunikaèní
kabely pokládány do trubek PE-HD luté pøípadnì èerné barvy s podélnými koextrudovanými pruhy luté barvy. Technická pravidla TPG 70201 a ÈSN 643042, která se kromì jiného týkají výstavby plynovodù a pøípojek vèetnì pouitelných
PE trubek a jejich barevného znaèení, byla projednána s bývalým FMS.
Èeský normalizaèní institut potvrdil platnost normy ÈSN 643042 obsahující výe uvedené barevné znaèení PE trubek
pro rozvod topných plynù.
Protoe pouitím stejných nebo podobných PE trubek pro telekomunikaèní kabely by mohly být vytvoøeny pøedpoklady pro nebezpeèné havarijní situace, ádáme vechny organizace zabývající se stavbou telekomunikaèních kabelù
a investory telekomunikaèních staveb, aby nepouívaly PE trubky s barvami dle výe uvedených normativních pøedpisù,
urèené pro rozvod plynu.
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