Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ
VÌSTNÍK
V Praze dne 20. kvìtna 1997

Èástka 5

Roèník 1997

Cena Kè 21

O B S A H:

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
B. Informativní èást

31. Informace ke slubì CALLBACK
32. Informace o nabídce volných míst ITU
33. Oprava adresy v Mimoøádné èástce 1/1997
C. Diskusní èást
34. Návrh vìcného zámìru zákona o telekomunikacích
35. Návrh jednotného pravidla pro vyuívání kmitoètového pásma 80 MHz

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ
36. Dodatek è. 01/97 ze dne 27. 3. 1997, kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních slueb
SPT TELECOM, a.s.

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
B. INFORMATIVNÍ ÈAST
31. Informce ke slubì CALLBACK
Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad vydal rozhodnutí k ádostem o poskytování telekomunikaèní
sluby, tzv. sluby typu CALLBACK, která je zaloena na vyuití rozdílosti cen za mezinárodní hovory u nás a v zahranièí.
Sluba volání do zahranièí a sluba volání ze zahranièí zpùsobem uvedeným v ádosti zaslané o této vìci ÈTÚ se povauje za
telefonní slubu mezinárodní, kterou podle § 1 zákona o telekomunikacích mohou poskytovat pouze právnické osoby (organizace spojù), a to na základì povìøení vydaného orgánem státní správy telekomunikací. Poskytování tìchto mezinárodních
telekomunikaèních slueb byla udìlena na základì Usnesení vlády è. 428/1994, jako souèást Povìøení ke zøizování a provozování
jednotné telekomunikaèní sítì, vydaného rozhodnutím bývalého Ministerstva hospodáøství è. j. 9361/1995-611 ze dne 7. 7. 1995
spoleènosti SPT TELECOM, a.s.
SPT TELECOM, a.s., jako dritel Povìøení, má proto do 31. 12. 2000 výhradní právo poskytovat mezinárodní telefonní slubu
z Èeské republiky a do Èeské republiky a mezimìstskou telefonní slubu na celém území Èeské republiky, jednat a uzavírat
dohody se zahranièními telekomunikaèními provozovateli za úèelem poskytování mezinárodních telekomunikaèních slueb do
Èeské republiky a z Èeské republiky.

Telekomunikaèní vìstník
Roèník 1997

Strana 2

Èástka 5

Z uvedených dùvodù nelze vydávat povolení k poskytování pøedmìtné sluby. O pøístupu Èeské republiky k uvedené
slubì Èeský telekomunikaèní úøad informoval regulaèní orgány v jiných zemích.
MDS - ÈTÚ è. j. 100475/97
odbor regulace, tarifù a poplatkù

32. Informace o nabídce volných míst ITU
Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad pøijme odborné zamìstnance pro práci v oblasti
1) státní inspekce radiokomunikací
2) správy kmitoètového spektra
3) pracovníka do oddìlení výpoèetní techniky
Nabízíme:

- zajímavou práci v perspektivním oboru,
- úèast v telekomunikaèních pracovních týmech, spolupráce s orgány ITU, CEPT aj. (platí pro bod è. 2),
- pracovitì ve Vestci u Prahy, práce v terénu (platí pro bod è.1),
pracovitì v centru Prahy (platí pro bod è. 2 a 3),
- mzdové ohodnocení podle naøízení vlády 253/1992 Sb. ve znìní pozdìjích zákonù.

Poadujeme: -

V (pro bod è. 2 podmínkou) nebo S elektrotechnického smìru,
praxi v oboru radiokomunikací,
aktivní znalost anglického jazyka (pro bod è. 2 nutná),
znalost práce s PC, samostatnost,
dobrá komunikace s lidmi.

Písemné nabídky se struèným profesním ivotopisem zasílejte na adresu: MDS - ÈTÚ, Klimentská 27, 225 02 Praha 1, odbor
personální a mezd.
Blií informace na tel.: 2491 1990 - ing. ibrava (pro bod 1 a 2), ing. Tramba - tel.: 2400 4630 (pro bod 3).
Nabídka volného místa è. 7/1997 kreativní zpracovatel textù
doba kontraktu: 2 roky s moností prodlouení
stupeò: P 3
Pracovní náplò: Pod vedením prezidenta TELECOMu a TELECOM Boardu pøipravuje zprávy, pøehledy, informace, oznámení,
letáky a broury pro èlenské státy ITU.
Pøedpoklady: V - urnalistika, politické vìdy, mezinárodní vztahy, telekomunikace, praxe alespoò 5 let v médiích, z toho 2 roky
v mezinárodním prostøedí, dobré komunikaèní vlastnosti.
Termín pro pøihláení: 31. 5. 1997 na adresu: MDS - ÈTÚ, Klimentská 27, 225 02 Praha 1, odbor personální a mezd.
Nabídka volného místa è. 8/1997 pracovník tiskového odboru
doba kontraktu: 2 roky s moností prodlouení
stupeò: P3
Pracovní náplò: Je zodpovìdný za technickou pøípravu publikací k vydání, materiálu k výstavám a vechny èinnosti spojené
s vydáváním publikací, brour, letákù a ostatních tiskovin pro èlenské státy ITU.
Pøedpoklady: V - urnalistika, politické vìdy, mezinárodní vztahy, telekomunikace, praxe alespoò 5 let v médiích, z toho 2 roky
v mezinárodním prostøedí, dobré komunikaèní vlastnosti.
Termín pro pøihláení: 30. 6. 1997 na adresu: MDS - ÈTÚ, Klimentská 27, 225 02 Praha 1, odbor personální a mezd.
Nabídka volného místa è. 9/1997 vedoucí pøekladatelské sekce francouztiny
doba kontraktu: 2 roky s moností prodlouení
stupeò: P5
Pracovní náplò: Zodpovídá za operativní pøípravu dokumentù v jazyce francouzském a ostatní sluby související se zabezpeèením jazykových slueb ve francouztinì vèetnì korekce, jednotných pravidel a jednotné terminologie v materiálech ITU.
Pøedpoklady: V, technické, právnické, øízení ev. jiné s odpovídající praxí, alespoò 5leté zkuenosti v mezinárodním prostøedí.
Termín pro pøihláení: 31. 5. 1997 na adresu: MDS - ÈTÚ, Klimentská 27, 225 02 Praha 1, odbor personální a mezd.
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33. Oprava adresy v Mimoøádné èástce 1/1997
V Mimoøádné èástce 1/1997 u generálního povolení è. GP - 09/1995 v pøíloze è. 4 Seznam oblastních odborù ÈTÚ (str. 19)
dolo v adrese k chybnému uvedení názvu mìsta.
Správná adresa zní: ÈTU - odbor pro jihoèeskou oblast

Svìtlogorská 2769, 390 05 Tábor
Telefon: 0361/26 40 64
Fax: 0361/26 46 09
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