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Částka 4

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. NORMATIVNÍ ČÁST
22. Dodatek č. 1 ke generálnímu povolení č. GP-15/1999
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Český telekomunikační úřad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 11. února 2000
Č.j. 266145/2000-612

Ministerstvo dopravy spojů - Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) jako povolující orgán vydává v souladu s ust. § 21
odst. 3 a § 5 odst.1 písm. a) zákona č.110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1
ke generálnímu povolení č. GP-15/1999 ze dne 1. září 1999 ke zřízení a provozování pozemních pohyblivých vysílacích rádiových
stanic veřejných mobilních telekomunikačních sítí GSM 900 a GSM 1800 (dále jen „stanic“), které slouží k odbavování
telekomunikačního provozu.
Tímto dodatkem se generální povolení č. GP-15/1999 mění takto:
Odstavec 3 zní:
„3. Generální povolení se vztahuje pouze na stanice, na které vydal ČTÚ rozhodnutí o schválení 3). Za schválené se pro
účely tohoto generálního povolení považují rovněž stanice uvedené v seznamu vydávaném „GSM Association“.
Seznam je k nahlédnutí v sídle každého provozovatele sítě GSM.“
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.
Ing. David Stádník v.r.
vrchní ředitel

23. Jednotné pravidlo č. 2/R/2000
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Český telekomunikační úřad
Klimentská 27, 225 02 Praha1

V Praze dne 30. listopadu 1999

Ministerstvo dopravy a spojů - Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) podle § 19 odst. 1 zákona č. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb. vydává

Jednotné pravidlo č. 2/R/2000,
kterým se vydává Národní kmitočtová tabulka.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.

Tímto jednotným pravidlem se vydává Národní kmitočtová tabulka (dále jen NKT), která obsahuje rozdělení spektra
rádiových kmitočtů v rozsahu 9 kHz - 105 GHz na kmitočtová pásma, přidělení těchto pásem radiokomunikačním
službám a stanovení vztahů uživatelů jednotlivých kmitočtových pásem na území, ve vzdušném prostoru a na vnitrozemských vodních cestách České republiky.
2. Toto jednotné pravidlo se nevztahuje na území, na nichž se nacházejí české zastupitelské úřady, ani na česká plavidla a
letadla v zahraničí, pokud příslušné mezinárodní dohody nestanoví jinak.
3. Toto jednotné pravidlo je v souladu se závazky České republiky k Mezinárodní telekomunikační unii (ITU) a k Evropské
konferenci poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) a je odsouhlaseno v Radiokomunikační koordinační komisi.
4. Vydání NKT neopravňuje k uvedení vysílacího rádiového zařízení do provozu bez povolení ČTÚ, pokud zákon č. 110/
1964 Sb. ve znění zákona č. 150/1992 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb. nestanoví jinak.

Čl. 2
Všeobecná ustanovení
Výklad pojmů pro účely tohoto jednotného pravidla:
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a) Radiokomunikační koordinační komise (ve zkratce RKK) je orgán, zřízený při ČTÚ ve smyslu § 19 odst. 4 písm. a)
zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb., jehož dalšími členy
jsou zástupci ministerstva obrany a ministerstva vnitra. Komise projednává zásadní otázky hospodaření s kmitočtovým
spektrem, zejména vnitrostátní rozdělení a přidělení kmitočtových pásem, řeší případy vzájemného rušení civilních a
necivilních radiokomunikačních služeb a schvaluje podmínky a kritéria sdílení pásem využívaných současně více
resorty.
b) Radiokomunikační názvosloví použité v tomto jednotném pravidle je převzato z Radiokomunikačního řádu1 a je
obsahem Části 2 Přílohy.

Čl. 3
Zvláštní ustanovení

1.
2.

NKT je zapsána formou komentovaných tabulek. NKT má výkladovou a tabulkovou část. Obsahuje pojmy a definice,
seznam citovaných doporučení, rozhodnutí, kmitočtových plánů a generálních povolení a seznam použitých zkratek.
Struktura a význam tabulek, které jsou součástí NKT, jsou popsány v Příloze, Část 3.1.

Čl. 4
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí tohoto jednotného pravidla je Národní kmitočtová tabulka uvedená v Příloze.
2. Nabytím účinnosti tohoto jednotného pravidla se ruší Jednotné pravidlo č. 2/R/1997 ze dne 20. 8. 1997, zveřejněné
v Telekomunikačním věstníku, částka 9/1997.
3. Toto jednotné pravidlo nabývá účinnosti dnem 1. března 2000.
Ing. David Stádník
vrchní ředitel ČTÚ
Příloha: Národní kmitočtová tabulka

UPOZORNĚNÍ!
Národní kmitočtová tabulka bude distribuována firmou NADATUR, spol. s r.o., koncem března. Publikace bude:
a) k osobnímu odběru proti úhradě,
b) zaslána na dobírku
na základě Vaší závazné objednávky, která byla zveřejněna v Telekomunikačním věstníku č. 2/2000.

B. INFORMATIVNÍ ČÁST
24. Veřejná konzultace návrhů rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru CEPT/ERC
Pracovní skupina Evropského radiokomunikačního výboru CEPT/ERC připravila a postoupila do procesu veřejné konzultace návrh Doporučení ERC:
CEPT/ERC/REC (00) XX:
- Use of the band 24.5-26.5 GHz for fixed wireless acces
- Využití pásma 24,5 - 26,5 GHz pro pevné bezdrátové přístupové sítě.
Text návrhu doporučení v anglické verzi je možno získat od odboru správy kmitočtového spektra ČTÚ, tel. (02) 24004660,
Ing. Rosa, nebo na adrese internetové stránky ERO www.ero.dk.
Případné připomínky k tomuto návrhu doporučení je ve smyslu ust. § 19 odst. 5 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích,
ve znění zákona č. 150/1992 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb., nutno zaslat Ministerstvu dopravy a spojů ČR - Českému
telekomunikačnímu úřadu, odboru správy kmitočtového spektra, a to nejpozději do 30. dubna 2000.
MDS - ČTÚ 102806/2000-613
odbor správy kmitočtového spektra

25. Oznámení o přidělení dalších SPC (Signalling Point Codes) pro přechodovou síť signalizační sítě č.
7
Společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. byl přidělen následující SPC:
2-1
GWS1 Praha
MDS - ČTÚ č.j. 102544/2000-611
odbor regulace, tarifů a poplatků
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26. Informace o přidělování krátkých čísel
V souladu s požadavky Evropského telekomunikačního úřadu na přidělování krátkých čísel v zemích ECTRA a v souladu s
úkoly Národní telekomunikační politiky ČR na zavedení služby „výběr provozovatele“ (Carrier Selection) ruší ČTÚ dosavadní
způsob využívání číselné kapacity 10XX a předkládá k této problematice následující informaci.

Informace o přidělování krátkých čísel
1.

1.1

1.2
2.

3.

4.

5.

Dosavadní způsob využívání číselné kapacity 10XX pro různé druhy služeb je možný pouze do 1. 6. 2000. Doba platnosti
rozhodnutí o přidělení všech čísel tohoto typu k uvedenému datu končí a nelze ji prodloužit. Důvodem jsou zpřísněné
požadavky Evropského telekomunikačního úřadu na přidělování krátkých čísel v členských zemích ECTRA a využití
číselné kapacity 10XX pro harmonizovanou službu výběr operátora dálkové sítě v rámci Evropy. Do 31. 12. 2000 musí
skupina těchto čísel zůstat „umrtvena“ a od 1. 1. 2001 bude k dispozici pro využití přístupu k výše uvedené službě.
Služby poskytované na stávajících číslech typu 10XX lze rozdělit do dvou skupin:
Služby poskytované celostátně, tj. v každém uzlovém telefonním obvodu (dále jen UTO) je služba dostupná za místní
tarif, které lze dále dělit na:
a) Informační a havarijní služby, nebo služby pro zdravotně postižené, popř. pro cizince, resp. služby sociální nebo
zdravotní (v číslovacím plánu jsou definovány ve skupině 12).
b) Služby ostatní (budou zařazeny do skupiny 14).
Služby poskytované regionálně, tj. služba je dostupná za místní tarif jen ve vybraných UTO.
Nová čísla pro přístup ke službám, které jsou v současné době poskytovány na číslech typu 10XX, budou MDS Českým telekomunikační úřadem (dále jen ČTÚ) přidělena v souladu s Jednotným pravidlem č. 1/T/1999, kterým se
stanovuje číslovací plán veřejné telefonní sítě, ze dne 1. prosince 1999, zveřejněným v Telekomunikačním věstníku,
částka 11/1999 (dále jen číslovací plán). Pro přidělování a provoz krátkých čísel platí zejména následující zásady, které
vycházejí z podmínek uvedených v čl. 6 odst. 4 číslovacího plánu:
a) Krátká čísla se přidělují pouze pro služby celostátního rozsahu.
b) Krátká čísla z číslovacího plánu ČR se přidělují pouze fyzickým nebo právnickým osobám se sídlem (organizační
jednotkou, místem podnikání) na území ČR.
c) Název poskytované služby musí vystihovat její charakter.
d) Hlavním kritériem pro přidělení krátkého čísla je po společenském významu služby průměrná četnost volání za rok.
e) Poplatky za krátká čísla musí být úměrné počtu nevyužitých dekád čísla vůči jednotné délce národního čísla a budou
stanoveny v návaznosti na nový telekomunikační zákon.
f) Krátká čísla musí být zveřejněna v telefonním seznamu (výjimku tvoří pouze služební čísla „130XXX“).
Celostátní přístup k poskytované službě na přiděleném čísle je základní podmínkou, proto stávajícím poskytovatelům
služeb dle bodu 1.2 nebude ČTÚ náhradou za číslo typu 10XX přiděleno jiné krátké číslo. Pro zajištění nového přístupového
čísla je nutné se obrátit na provozovatele příslušné místní telefonní sítě a požádat o běžné účastnické číslo předepsané
délky.
Držitelé přidělení čísla typu 10XX, poskytující služby dle bodu 1.1, kteří hodlají služby poskytovat i nadále, zašlou na
ČTÚ písemnou informaci o svém záměru (kontaktní adresa viz. bod 9). Současně, pokud došlo ke změnám v dokumentech, na základě kterých bylo vydáno původní přidělení čísla typu 10XX, přiloží k informaci aktualizované ověřené
kopie těchto dokumentů. ČTÚ vydá rozhodnutí o přidělení nového čísla.

Žadatelé o přidělení čísla, kteří nejsou držitelé přidělení čísla typu 10XX a hodlají poskytovat služby dle bodu 1.1, ČTÚ
o přidělení čísla požádají. V žádosti uvedou výstižný název služby, která bude na přiděleném čísle poskytována, a
kontaktní osobu, pověřenou ve věci žádosti s ČTÚ jednat. K žádosti musí být přiložena ověřená kopie Živnostenského
listu, popř. koncesní listiny u fyzických osob, nebo ověřená kopie Výpisu z obchodního rejstříku u právnických osob,
jako doklad právní identifikace. Na základě uvedených dokladů vydá ČTÚ rozhodnutí o přidělení čísla.
6. Pro služby dle bodu 1.1 písm. a) bude podle těchto podmínek přiděleno číslo typu 12 41X až 12 99X a pro služby dle bodu
1.1 písm. b) číslo typu 14 0XX.
Podmínky pro využívání přiděleného čísla jsou zejména následující:
a) Poskytování služby, na kterou bylo přidělení čísla vydáno.
b) Poskytování služby na celém území ČR, v plném rozsahu nejpozději do jednoho roku od vydání rozhodnutí o přidělení
čísla.
c) Dodržení předepsaného minimálního počtu přípojných vedení pro zajištění celostátní dostupnosti služby - 50.
d) Max. doba přihlášení obsluhy 20 sec. pro 95% volání.
e) Řádné placení poplatků.
f) Přidělení čísla bude vydáno minimálně na dobu pěti let, s možností prodloužení platnosti vždy o dalších pět let.
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7.

Poplatky za přidělená čísla budou stanoveny v souladu s příslušnými ustanoveními nového zákona o telekomunikacích. Před účinností tohoto zákona čísla zpoplatněna nebudou.
8. Jednotlivé žádosti (dle bodu 5), resp. informace (dle bodu 4), budou vyřizovány v souladu se zákonem č. 71/1967 Sb., o
správním řízení (správní řád), pouze do vyčerpání vymezené číslovací kapacity a dle pořadí, ve kterém byly ČTÚ
doručeny.
9. Adresa pro doručení :
Český telekomunikační úřad
Odbor regulace, tarifů a poplatků
Klimentská 27
225 02 Praha 1
10. Platnost stávajících rozhodnutí o přidělení čísel typu 10XX končí v souladu s platným číslovacím plánem (Příloha B,
tabulka 1) 1. 6. 2000. Pro zajištění plynulého a nepřetržitého poskytování služeb, které byly na těchto číslech poskytovány, mohou držitelé platných Přidělení čísel typu 10XX požádat příslušného provozovatele sítě o službu hlásky, kde se
volající dozví nové telefonní číslo pro přístup k požadované službě.
MDS - ČTÚ
odbor regulace, tarifů a poplatků

27. Pověření na montáž a údržbu zařízení JTS - pokračování
Ministerstvo dopravy a spojů - Český telekomunikační úřad vydává podle § 2 odst. 3 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb. následující pověření na montáž a údržbu zařízení JTS:
1135. Slezskomoravské telekomunikace Opava, spol. s r. o.
Opava, Příčná 10
Pověření č. j. 254515/00-638 ze dne 14. 1. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů,
b) kabelová vedení s optickými vlákny.
1136. HSF Telekomunikace s. r. o.
Sokolov, U divadla 341
Pověření č. j. 164142/2000-634 ze dne 17. 1. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v dálkových sítích včetně navazujících kabelových souborů,
b) telefonní ústředny včetně příslušných kabelových rozvodů.
1137. MKS, spol. s r. o.
Praha 5, Opálová 585
Pověření č. j. 131117/2000-631 ze dne 20. 1. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů.
Nabytím právní moci tohoto pověření se ruší pověření č. j. 8064/92 ze dne 25. 9. 1992 a č. j. 11115/95/622 ze dne 31.
8. 1995.
1138. RADSI, v. o. s.
Jesenice u Prahy, Spojovací 188
Pověření č. j. 131088/2000-631 ze dne 20. 1. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů.
1139. SM Praha, s. r. o.
Praha 3, Bořivojova 31/825
Pověření č. j. 131087/2000-631 ze dne 20. 1. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů,
b) drátová telekomunikační vedení v dálkových sítích včetně navazujících kabelových souborů.
1140. Transgas, s. p.
Praha 10, Limuzská 12/3135
Pověření č. j. 131153/2000-631 ze dne 27. 1. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů,
b) drátová telekomunikační vedení v dálkových sítích včetně navazujících kabelových souborů,
c) telekomunikační vedení s optickými vlákny.
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1141. RAISA, spol. s r. o.
Kolín IV., Plynárenská 671
Pověření č. j. 131191/2000-631 ze dne 28. 1. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů,
b) kabelová vedení s optickými vlákny.
Nabytím právní moci tohoto pověření se ruší pověření č. j. 6135/93 ze dne 30. 4. 1993 a č. j. 30860/96 ze dne 19. 11. 1996.
1142. SPOJMONT Praha, veřejná obchodní společnost
Praha 9, Plhovská 1507
Pověření č. j. 131214/2000-631 ze dne 4. 2. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů.
Nabytím právní moci tohoto pověření se ruší pověření č. j. 8336/92-II.vyř. ze dne 12. 10. 1992.
1143. LUKROM, spol. s r. o.
Zlín, Lípa - silo
Pověření č. j. 224032/2000-637 ze dne 24. 2. 2000 v rozsahu:
a) radioreléová zařízení - analogová a digitální,
b) vysílací a přijímací rádiová zařízení - základnové stanice a zařízení NMT a GSM.

Rozšíření pověření:
1144. Daněk - TM, s. r. o.
Blansko, Dvorská 98
Pověření č. j. 224033/2000-637 ze dne 15. 2. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů,
b) vysílací a přijímací rádiová zařízení - základnové stanice a zařízení NMT a GSM.
1145. RAISA, spol. s r. o.
Kolín IV., Plynárenská 671
Pověření č. j. 131327/2000-631 ze dne 16. 2. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů,
b) kabelová vedení s optickými vlákny,
c) drátová telekomunikační vedení v dálkových sítích včetně navazujících kabelových souborů.
1146. TEMO - TELEKOMUNIKACE a. s.
Praha 10, U Záběhlického zámku 233
Pověření č. j. 131306/2000-631 ze dne 17. 2. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů,
b) kabelová vedení s optickými vlákny,
c) přenosové systémy - analogové a digitální, výstavba linkového traktu.
1147. COM PLUS, společnost s ručením omezeným
Ústí nad Labem, U vlečky 3086/6
Pověření č. j. 184110/2000-635 ze dne 25. 2. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů,
b) drátová telekomunikační vedení v dálkových sítích včetně navazujících kabelových souborů,
c) přenosové systémy - analogové a digitální,
d) telekomunikační vedení s optickými vlákny,
e) telefonní ústředny,
f) radioreléová zařízení - analogová a digitální,
g) vysílací a přijímací rádiová zařízení - základnové stanice a zařízení GSM a NMT.

Změny pověření:
1148. SK - Tech., s. r. o.
Žamberk, 28. října 561
Pověření č. j. 214516/99-636 ze dne 31. 12. 1999 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů.
Změna odpovědné osoby - Kacvinský Lubomír
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1149. SPOJMONT, spol. s r. o.
Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2345
Pověření č. j. 207501/00-636 ze dne 7. 1. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů,
b) telefonní přístroje.
Změna sídla společnosti - původní - Úpice, Pod Velbabou 1044
Změna odpovědné osoby - Gult Luděk
1150. MTS - CD, s. r. o.
Brno, Drobného 56
Pověření č. j. 224006/2000-637 ze dne 18. 1. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů.
Změna názvu společnosti - původní - Montážní telekomunikační společnost, s. r. o.
1151. BEMONT s. r. o.
Beroun 3, Mostníkovská 255
Pověření č. j. 131334/2000-631 ze dne 17. 2. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů.
Změna sídla společnosti - původní - Beroun II., Hrnčířská ul.
Uvedené právnické osoby mohou provádět montáž a údržbu zařízení JTS uvedených v pověření za podmínek v něm
stanovených. Jednou z podmínek výkonu činnosti v JTS je uzavření smlouvy s provozovatelem JTS, kterému bylo vydáno
pověření ke zřizování a provozování JTS.
MDS - ČTÚ č. j. 102803/00-622
odbor státní inspekce telekomunikací
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