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ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ

121. Dodatek è. 4/2000 k Ceníku mezinárodních telekomunikaèních slu�eb

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. NORMATIVNÍ ÈÁST

90. Opatøení ÈTÚ è. OÚ - 2/S/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 4. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j.502 100/2000-611

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 zákona è. 151/2000
Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù,

opatøení
è. OÚ - 2/S/2000,

kterým se stanoví provozovatelé telekomunikaèních èinností s výrazným podílem na trhu.

Èl. 1
Zvlá�tní ustanovení

(1) Úøad stanoví
a) provozovatele veøejné pevné telefonní sítì a poskytovatele veøejných telefonních slu�eb prostøednictvím veøejné

pevné telefonní sítì s výrazným podílem na trhu - ÈESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 99,74%),
b) provozovatele veøejné mobilní telefonní sítì a poskytovatele veøejných telefonních slu�eb prostøednictvím veøejné

mobilní telefonní sítì s výrazným podílem na trhu - EuroTel Praha, spol. s r.o. (podíl 75,48%),
c) provozovatele veøejné telefonní sítì a poskytovatele veøejných telefonních slu�eb prostøednictvím veøejné telefonní

sítì s výrazným podílem na trhu - ÈESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 60,46%) a EuroTel Praha, spol. s r.o. (podíl
29,73%),

d) provozovatele s výrazným podílem na trhu slu�by pronájmu telekomunikaèních okruhù - ÈESKÝ TELECOM, a.s.
(podíl 60,75%) a ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. (podíl 30,43%),

e) poskytovatele veøejné telekomunikaèní slu�by ISDN s výrazným podílem na trhu - ÈESKÝ TELECOM, a.s. (podíl
99,82%),

f) poskytovatele veøejných telekomunikaèních slu�eb prostøednictvím veøejné datové sítì - ÈESKÝ TELECOM, a.s.
(podíl 95,12%).

(2) Výpoèet byl proveden na základì statistických údajù, které jsou povinni pøedkládat dr�itelé povìøení a povolení, a to
z údajù roku 1999.

Èl. 2
Závìreèné ustanovení

Toto opatøení nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník  v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

91. Opatøení ÈTÚ è. OÚ - 3/S/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 5. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 501 590/2000-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 1. písm. d) a
k provedení § 25 odst. 1 písm. j) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�),

opatøení
è.  OÚ - 3/S/2000

o  zpùsobu zabezpeèení pøenosu tísòového volání1) v telekomunikaèních sítích dr�itelù telekomunikaèních  licencí.

(1) Pro tísòová volání k operaèním pracovi�tím základních slo�ek integrovaného záchranného systému2) (dále jen �IZS�)
stanoví èíslovací plán vydaný Úøadem èísla:
a) 112 jednotné evropské èíslo tísòového volání - Hasièský záchranný sbor Èeské republiky,



Èástka 9 Telekomunikaèní vìstník Strana 3

b) 150  Hasièský záchranný sbor  Èeské republiky,
c) 155  Zdravotnická záchranná slu�ba,
d) 158  Policie Èeské republiky.

Dal�í  èísla pro úèely IZS stanoví Úøad na základì po�adavku oprávnìné slo�ky IZS po projednání s Ministerstvem
vnitra.

(2) Pro tísòová volání k operaèním pracovi�tím Obecní (mìstské) policie  stanoví èíslovací plán  èíslo 156.

(3) Poskytovatelé veøejných telefonních slu�eb, popø. provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí (dále jen �poskytova-
telé slu�eb�), zaji��ují pøenos tísòových volání v nezbytném rozsahu po�adavkù vycházejících zejména z objemu tísòo-
vých volání k základním slo�kám, popø. k ostatním oprávnìným  slo�kám IZS a stálých orgánù pro koordinaci IZS.

(4) Bezplatný telefonní pøístup u�ivatelù veøejných telefonních sítí k operaèním pracovi�tím slo�ek IZS, dosa�itelným na
èíslech tísòového volání podle bodu 1, zaji��ují poskytovatelé slu�eb nepøetr�itì.

(5) Pøenos tísòových volání od koncových bodù u�ivatelù telefonní slu�by zaji��ují poskytovatelé tìchto slu�eb v souèin-
nosti s poskytovatelem univerzální slu�by, který zabezpeèuje pøenos  ke koncovým bodùm sítì urèeným pro pøíjem
tísòových volání na pøíslu�ných pracovi�tích  slo�ek  IZS.

(6) Provoznì nezbytné technologické odstávky pøenosu tísòových volání projedná v dostateèném èasovém pøedstihu po-
skytovatel slu�eb spolu s  poskytovatelem univerzální slu�by  s pøíslu�nými slo�kami IZS tak, aby byly minimalizová-
ny nepøíznivé dopady na  zabezpeèení pøenosu tísòových volání. Slo�ky IZS mají právo v odùvodnìných pøípadech,
napø. pøi  vzniku bezpeènostního rizika, sjednat náhradní  termín technologické odstávky pøenosu tísòových volání.

(7) Zpùsob zabezpeèení pøenosu tísòových volání  je souèástí  smlouvy o propojení sítí uzavírané podle § 38 a násl.
zákona.  Smlouva o propojení sítí obsahuje zejména:
a) údaje o zaji�tìní pøístupu u�ivatelù k operaèním pracovi�tím  slo�ek IZS,
b) zpùsob smìrování tísòových volání popø. pøesmìrování k  pracovi�tím  slo�ek IZS,
c) zásady vzájemného pøedávání údajù mezi spolupracujícími poskytovateli slu�eb o zabezpeèení pøenosu tísòových

volání,
d) ceny za propojení tísòových volání,
e) dal�í údaje týkající se  zpùsobu  zabezpeèení pøenosu tísòových volání, napø. o mìøení provozu tísòových volání.

(8) Toto opatøení nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David  Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) §  2 odst. 10 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.
2) §  2  písm. a) a § 4 odst. 1 a 2 zákona  è. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmìnì nìkterých zákonù.

92. Opatøení ÈTÚ è. OÚ - 4/S/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 500 725/2000-611

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 1. písm. d) a k provedení § 82 odst. 5
písm. b) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù,

opatøení
è. OÚ -  4/S/2000,

kterým se stanoví rozsah základního stupnì vyúètování.

Èl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Základní stupeò vyúètování je doklad, který pøedkládá ka�dý poskytovatel veøejné telefonní slu�by (dále jen �posky-
tovatel�) úèastníkovi nebo osobì jím zmocnìné (napø. plátci), popø. u�ivateli (dále jen �úèastník�), a obsahuje souhrn-
ný úèet za veøejnou telefonní slu�bu, daòový doklad a eventuálnì dal�í èásti dokladu, a to v písemné nebo elektronické
podobì.

(2) Doklad se dodává úèastníkovi v jedné zásilce a jeho jednotlivé èásti musí spolu jednoznaènì souviset.

Èl. 2
Zvlá�tní ustanovení

(1) Vyúètování musí obsahovat minimálnì:
a) èíslo vyúètování,
b) obchodní jméno, sídlo a právní formu poskytovatele,
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c) kontaktní místo poskytovatele pro úèely pøípadné reklamace vyúètování,
d) bankovní spojení a èíslo úètu poskytovatele,
e) jméno, adresu a dal�í údaje jednoznaènì identifikující úèastníka, vèetnì DIÈ právnické osoby,
f) národní telefonní èíslo úèastníka,
g) datum vystavení dokladu základního stupnì vyúètování,
h) vymezení zúètovacího období (datum prvního a posledního dne zúètovacího období, vèetnì údaje o èasu, ve kterém

byl pøevzat stav v posledním dnu zúètovacího období),
i) datum splatnosti vyúètované èástky,
j) rozpis poskytnutých slu�eb veøejné telefonní slu�by v èlenìní:

1. jednotlivé kategorie (dílèí slu�by) poskytnutých slu�eb podle platného ceníku a podle jednotlivých cen dílèích
slu�eb,

2. poèet jednoznaènì specifikovaných jednotek, a to s rozli�ením provozu (silný, slabý provoz nebo �pièka, mimo
�pièku atd.) a kategorie (dílèí slu�by) podle platného ceníku a podle jednotlivých cen dílèích slu�eb poskytova-
tele veøejné telefonní slu�by,

3. poèet vyu�itých volných jednotek, pokud jsou poskytovány poskytovatelem veøejné telefonní slu�by,
4. cenu za danou kategorii slu�by celkem,

k) zúètování záloh, eventuálnì pøeplatkù nebo nedoplatkù, popø. celkový dluh,
l) rekapitulaci danì z pøidané hodnoty (dále jen �DPH�),
m)celkovou èástku vyúètování k úhradì v Kè vèetnì DPH,
n) informaci, zda k vyúètování je vystaven nebo nevystaven podrobný rozpis cen  za jednotlivé hovory uskuteènìné

z telefonní úèastnické stanice.

(2) Vyúètování mù�e obsahovat je�tì dal�í nále�itosti podle potøeby poskytovatele veøejné telefonní slu�by.

(3) Ustanovení odst. 1 písm. j)  a písm. k) neplatí v pøípadì, �e poskytovatel je povinen na �ádost úèastníka vystavit na
vlastní náklady vyúètování za poskytnuté telekomunikaèní slu�by, nespecifikované podle jednotlivých polo�ek v sou-
ladu s ustanovením § 82 odst. 4 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.

(4) Vyúètování pro více ne� jednu telefonní úèastnickou stanici musí obsahovat rozpis polo�ek podle èlánku 2 tohoto
opatøení pro ka�dou telefonní úèastnickou stanici. Podle èlánku 1 a 3 se v tomto pøípadì postupuje obdobnì.

Èl. 3
Pøechodná opatøení

Do doby nabytí úèinnosti tohoto opatøení je poskytovatel povinen úèastníkovi pøedkládat vyúètování ve stejném rozsahu,
jaké pøedkládal pøed uveøejnìním tohoto opatøení.

Èl. 4
Závìreèné ustanovení

Toto opatøení nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 2001.

Ing. David Stádník  v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

93. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 03/VNS/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 500727/2000-611

Èeský telekomunikaèní úøad jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 7 písm. b) k provedení § 82 odst. 5
písm. c) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù,

cenové rozhodnutí
 è. 03/VNS/2000,

kterým se stanoví rozsah a maximální cena podrobného rozpisu cen za jednotlivé hovory uskuteènìné z telefonní úèastnické
stanice (dále jen �podrobný rozpis�).

Èl. 1
Obecné podmínky

(1) Podrobným rozpisem je doklad, který pøedkládá ka�dý poskytovatel veøejné telefonní slu�by (dále jen �poskytovatel�)
na po�ádání úèastníkovi1) nebo osobì jím zmocnìné (napø. plátci), popø. u�ivateli (dále jen �úèastník�), a pro úèely
tohoto cenového rozhodnutí se jím rozumí
a) podrobný rozpis za dané zúètovací období, které nesmí být del�í ne� 35 kalendáøních dnù. Podrobný rozpis je

pøipojen k základnímu stupni vyúètování2) a celkový souèet úètovaných cen ka�dého jednotlivého hovoru podrob-
ného rozpisu je toto�ný se souètem cen za hovorné v základním stupni vyúètování.

b) podrobný rozpis za období, které oznaèí ve své �ádosti úèastník a které se li�í od období specifikovaného pod písm. a).
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(2) V pøípadì, �e úèastník po�aduje jiný druh doruèení ne� obyèejnou listovní zásilkou, je poskytovatel oprávnìn po�ado-
vat úhradu vícenákladù s tím spojených.

(3) Hovory se pro úèely tohoto cenového rozhodnutí rozumí ve�kerá spojení, která jsou realizována danou telefonní úèast-
nickou stanicí a jsou placena úèastníkem.

Èl. 2
Nále�itosti podrobného rozpisu

(1) Podrobný rozpis musí minimálnì obsahovat následující údaje:
a) národní telefonní èíslo úèastníka,
b) identifikaci rozpisu tak, aby umo�nila pøiøazení k základnímu stupni vyúètování,
c) detailní rozpis ka�dého hovoru v èlenìní:

1. volané telefonní èíslo, pøípadnì jiný údaj jednoznaènì identifikující hovor,
2. zaèátek hovoru (datum, hodina, minuta),
3. úètovaná délka hovoru v daných jednotkách (hodiny, minuty, sekundy a popø. impulzy),

d) úètovanou cenu ka�dého jednotlivého hovoru v Kè,
e) celkovou cenu za vyúètování hovorného v daném zúètovacím období.

(2) Podrobný rozpis vyúètování mù�e obsahovat je�tì dal�í nále�itosti podle potøeby poskytovatele veøejné telefonní
slu�by.

Èlánek 3
Cena podrobného rozpisu

(1) Za podrobný rozpis za ka�dé dané zúètovací období, viz èl. 1 odst. 1 písm. a),  se stanoví maximální cena
80,- Kè vèetnì DPH3) za jednu telefonní úèastnickou stanici.

(2) Cena za podrobný rozpis, který poskytovatel vystavuje na �ádost úèastníka za jiné ne� dané zúètovací období, viz èl. 1
odst. 1 písm. b), se stanoví dohodou mezi provozovatelem a úèastníkem.

Èl. 4
Pøechodná ustanovení

Do doby nabytí úèinnosti tohoto cenového rozhodnutí je poskytovatel povinen úèastníkovi pøedkládat podrobné vyúètová-
ní alespoò v takovém rozsahu, jaké pøedkládal pøed uveøejnìním tohoto cenového rozhodnutí.

Èl. 5
Závìreèná ustanovení

Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ing. David Stádník  v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) § 2 odst. 9 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù.
2) Opatøení ÈTÚ è. OÚ - 4/S/2000, kterým se stanoví rozsah základního stupnì vyúètování.
3) Zákon è. 588/1992 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

94. Generální licence è. GL - 1/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502375/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 1/R/2000

k provozování pozemních pohyblivých vysílacích rádiových zaøízení veøejných mobilních telekomunikaèních sítí GSM 900 a
GSM 18001) (dále jen �stanic�), která slou�í k odbavování telekomunikaèního provozu.

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �u�ivatele�) provozovat vý�e uvedené stanice2)

bez jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících podmínek:

1. Generální licence platí na území Èeské republiky3).

2. Stanice pracují v tìchto kmitoètových pásmech:
a) GSM 900 v pásmech 890,00 - 914,00 MHz  /  935,00 - 959,00 MHz s duplexním odstupem 45 MHz a kanálovou

rozteèí 200 kHz,
b) GSM 1800 v pásmech 1710,00 - 1785,00 MHz / 1805,00 - 1880,00 MHz s duplexním odstupem 95 MHz a kanálo-

vou rozteèí 200 kHz,
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a to buï v jednom z uvedených pásem nebo v obou, popøípadì mohou být osazeny i dal�ími kmitoèty pro obdobné
spojení mimo území ÈR (napø. 1900 MHz) nebo prostøednictvím dru�ic - tzv. vícemódový provoz.

3. Generální licence se vztahuje pouze na takové stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového
zaøízení podle § 10 zákona.

4. Stanice mohou být pou�ity i jako stacionární - pevnì zabudované do rùzných ústøeden, GSM bran apod., popøípadì
mohou být pøipojeny na vnìj�í anténu.

5. Konstrukce stanice nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

6. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. U�ivatelé musí umo�nit povìøeným za-
mìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost4).

7. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodr�ení
podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat u�ivatelùm podle § 88 odst. 5 zákona rozhod-
nutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

8. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících stanic.

9. Cizí státní pøíslu�níci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky za podmínek daných touto generální
licencí stanice dovézt a pou�ívat. Touto generální licencí v�ak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající ze zákona è. 13/
1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

10. Povinnosti u�ivatelù - úèastníkù veøejných mobilních telekomunikaèních sítí GSM 900 a GSM 1800 vùèi provozova-
telùm tìchto sítí nejsou touto generální licencí dotèeny.

11. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

12. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník  v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Sí� GSM 1800 je známa také pod znaèením DCS 1800.
2) Tato generální licence vychází z  tìchto rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference po�tovních a telekomu-

nikaèních správ (CEPT):

- rozhodnutí è. ERC/DEC/(98)20 ze dne 23.11.1998 o výjimce z  individuálního povolování mobilních terminálù GSM [CEPT/ERC Decision

from 23rd  November 1998 on Exemption from Individual Licensing of GSM mobile terminals], Kraków 1998,

- rozhodnutí è. ERC/DEC/(98)21 ze dne 23.11. o výjimce z individuálního povolování mobilních terminálù DCS 1800 (známých té� jako GSM

1800) [CEPT/ERC Decision from 23rd  November 1998 on Exemption from Individual Licensing of DCS 1800 (also known as GSM 1800)

mobile terminals], Kraków 1998.
3) Státní pøíslu�níci Èeské republiky mohou bìhem svého pobytu na území tìch èlenských zemí Evropské konference po�tovních a telekomunikaè-

ních správ (CEPT), které se zavázaly pøistoupit k tìmto rozhodnutím Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC):

- rozhodnutí è. ERC/DEC/(95)01 ze dne 1.12.1995 o volném pohybu rádiových zaøízení v èlenských zemích CEPT [CEPT/ERC Decision from

1st December 1995 on the free circulation of radio equipment in CEPT member countries], Stockholm 1995,

- rozhodnutí è. ERC/DEC/(97)11 ze dne 5.12.1997 o volném pohybu a u�ívání mobilních terminálù DCS 1800 v èlenských zemích CEPT,

roz�iøující oblast aplikací ERC/DEC/(95)01 [CEPT/ERC Decision from 5th  December 1997 on free circulation and use of DCS 1800 mobile

terminals in CEPT member countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01], Bucuresti 1997,

dovézt a pou�ívat tyto stanice bez povolení povolujícím orgánem pøíslu�ného státu. Bli��í informace sdìlí tento orgán.
4) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

95. Generální licence è. GL - 2/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502376/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 2/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení pozemní pohyblivé slu�by a pevné slu�by, která jsou souèástí bezdrátových
místních informaèních systémù  (dále jen �stanice BMIS�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �provozovatele�) provozovat vý�e uvedené stani-
ce BMIS bez jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících podmínek:

1. Generální licence platí na území Èeské republiky.
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2. Stanice BMIS slou�í pro orgány územní samosprávy k jednosmìrnému vyrozumívání obèanù a organizací ve vlastním
zastavìném území obcí a mìst.

3. Stanice BMIS v jedné lokalitì pracují simplexním provozem na jednom z kmitoètù 68,6500 MHz, 69,0750 MHz,
71,6500 MHz nebo 72,0750 MHz.

4. Základnové stanice BMIS jsou urèeny k pokrytí signálem území vymezeného v bodu 2, pøièem� v�ak maximální
povolený vyzáøený výkon je 2 W (tj. 3 dBW). Intenzita elektromagnetického pole na státních hranicích nesmí pøekroèit
hodnotu 6 dBµV/m ve vý�ce 10 m nad zemí. Druh provozu je 16K0F3EJN, 16K0F3WJN, 10K0F3EJN nebo
10K0F3WJN.

5. Provoz stanic BMIS podle této generální licence nemá zaji�tìnou ochranu proti ru�ení zpùsobenému vysílacími rádio-
vými stanicemi jiné radiokomunikaèní slu�by, provozovanými na základì individuálního povolení, nebo i té�e radio-
komunikaèní slu�by provozovanými na základì této generální licence. Ve�keré kmitoèty, na kterých jsou stanice BMIS
provozovány na základì této generální licence, jsou pova�ovány za sdílené. Pøípadné ru�ení jsou povinni provozova-
telé stanic BMIS øe�it vzájemnou dohodou. Odstranit ru�ení na své náklady, pøípadnì zastavit provoz, má za povinnost
provozovatel, který uvedl do provozu stanici BMIS zpùsobující ru�ení jako poslední.

6. Kmitoèty jsou sdíleny s jinými u�ivateli stanic BMIS. Pøi návrhu nového systému a výbìru kmitoètu je nutno respek-
tovat ji� zøízené stanice BMIS v okolí.

7. Generální licence se vztahuje pouze na takové stanice BMIS, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu
rádiového zaøízení podle § 10 zákona.

8. Konstrukce stanic BMIS nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

9. Stanice BMIS podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umo�nit povì-
øeným zamìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto stanicím BMIS za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost
podle zákona è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

10. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic BMIS, nedo-
dr�ení podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat provozovateli podle § 88 odst. 5
zákona rozhodnutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení
zdroje ru�ení.

11. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících stanic BMIS.

12. Tato generální licence platí do 31. prosince 2005 s tím, �e provoz stanic BMIS bude k tomuto datu definitivnì ukonèen.

13. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník  v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

96. Generální licence è. GL - 3/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502377/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 3/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení pozemní pohyblivé slu�by, která jsou souèástí zaøízení PMR 446 (dále jen �stanice�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �provozovatele�) provozovat vý�e uvedené stani-
ce1) bez jakéhokoliv dal�ího øízení u  Úøadu za tìchto podmínek:

1. Povolení platí na území Èeské republiky2).

2. Stanice umo�òují hlasovou komunikaci na krátkou vzdálenost a pracují  v kmitoètovém pásmu 446,000-446,100 MHz
s kanálovým odstupem 12,5 kHz, pøièem� nejni��í mo�ný kmitoèet nosné je 446,00625 MHz. Anténa musí být inte-
grální souèástí zaøízení a efektivní vyzáøený výkon nesmí být vy��í ne� 500 mW.

3. Provoz tìchto stanic podle této generální licence nemá zaji�tìnou ochranu proti ru�ení zpùsobenému vysílacími rádio-
vými stanicemi jiné radiokomunikaèní slu�by, provozovanými na základì individuálního povolení, nebo i té�e radio-
komunikaèní slu�by provozovanými na základì této generální licence. Ve�keré kmitoèty, na kterých jsou stanice pro-
vozovány na základì této generální licence, jsou pova�ovány za sdílené. Pøípadné ru�ení jsou povinni provozovatelé
stanic øe�it vzájemnou dohodou. Odstranit ru�ení na své náklady, pøípadnì zastavit provoz, má za povinnost provozo-
vatel, který uvedl do provozu stanici zpùsobující ru�ení jako poslední.
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4. Generální licence se vztahuje pouze na takové stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového
zaøízení podle § 10 zákona.

5. Konstrukce stanice nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

6. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umo�nit povìøeným
zamìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost3).

7. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodr�ení
podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat provozovateli podle § 88 odst. 5 zákona rozhod-
nutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

8. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících stanic.

9. Cizí státní pøíslu�níci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky tyto stanice dovézt a pou�ívat za podmí-
nek daných touto generální licencí s tím, �e jejich stanice jsou odchylnì od odst. 3 této generální licence schváleny
rozhodnutím pøíslu�ného orgánu v nìkteré èlenské zemi CEPT a jsou oznaèeny znaèkou �CEPT PMR446� nebo znaè-
kou �CE PMR446�. Touto generální licencí v�ak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající ze zákona è. 13/1993 Sb.,
celní zákon, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

10. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

11. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Tato generální licence vychází z rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference po�tovních a  telekomunikaè-

ních správ (CEPT) ze dne 23.11.1998 è. ERC/DEC/(98)26 o vyjmutí zaøízení PMR 446 z re�imu individuálního povolování [CEPT/ERC Decisi-

on from 23rd  November 1998 on Exemption from Individual Licensing of PMR 446 equipments], Kraków 1998.
2) Státní pøíslu�níci Èeské republiky mohou bìhem svého pobytu na území tìch èlenských zemí Evropské konference po�tovních a telekomunikaè-

ních správ (CEPT), které se zavázaly pøistoupit k rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) ze dne 23.11.1998 è. ERC/DEC/

(98)27 o volném pohybu a u�ívání zaøízení PMR 446 v èlenských zemích CEPT, roz�iøující oblast aplikací ERC/DEC/(95)01 [CEPT/ERC

Decision from 23rd  November 1998 on free circulation and use of PMR 446 equipment in CEPT member countries enlarging the field of applica-

tion of  ERC/DEC/(95)01], Kraków 1998, dovézt a pou�ívat tyto terminály bez povolení povolujícím orgánem pøíslu�ného státu. Bli��í informace

sdìlí tento orgán.
3) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

97. Generální licence è. GL - 4/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502378/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 4/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí dru�icových interaktivních terminálù  SIT (dále jen �stanice�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �provozovatele�) provozovat vý�e uvedené stani-
ce1) bez jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících podmínek:

1. Generální licence platí na území Èeské republiky.

2. Stanice spolupracují s geostacionárními dru�icemi jako souèást dru�icové pevné slu�by (FSS) a dru�icové rozhlasové
slu�by (BSS), jsou øízeny dru�icovým systémem umo�òujícím analogovou nebo digitální komunikaci a pracují v kmi-
toètových pásmech:
a) sestupný smìr (Space-to-Earth): 10,70 - 12,75 GHz,
b) vzestupný smìr (Earth-to-Space): 29,50 - 30,00 GHz.

3. Stanice pracující v kmitoètovém pásmu 10,70 - 12,50 GHz jsou zaøazeny do podru�né slu�by vùèi stanicím pozemní
pevné slu�by, tedy nesmí zpùsobit �kodlivé ru�ení stanicím pozemní pevné slu�by a nemají nárok na ochranu pøed
�kodlivým ru�ením od stanic pozemní pevné slu�by.

4. Stanice nesmí mít výkon vysílaèe vìt�í ne� 2 W a ekvivalentní izotropicky vyzáøený výkon (EIRP) nesmí být vìt�í ne�
50 dBW.

5. V okolí leti�� smí být stanice pou�ívány a� od vzdálenosti 500 m od hranièního plotu leti�tì.
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6. Generální licence se vztahuje pouze na takové stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového
zaøízení podle § 10 zákona.

7. Konstrukce stanice nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

8. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umo�nit povìøeným
zamìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost2).

9. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodr�ení
podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat provozovateli podle § 88 odst. 5 zákona rozhod-
nutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

10. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících stanic.

11. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

12. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Tato generální licence vychází z rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference po�tovních a telekomunikaè-

ních správ (CEPT) ze dne 27.3.2000 ERC/DEC/(00)03 o vyjmutí dru�icových interaktivních terminálù (SIT) pracujících v pásmech 10.70 - 12.75

GHz (sestupný smìr) a 29.50 - 30.00 GHz (vzestupný smìr) z re�imu individuálního povolování [CEPT/ERC Decision ERC/DEC/(00)03 from

27th March 2000 on Exemption from Individual Licensing of Satellite Interactive Terminals (SIT) Operating within the Frequency Bands 10.70 -

12.75 GHz Space-to-Earth and 29.50 - 30.00 GHz Earth-to-Space], Nicosia 2000.
2) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

98. Generální licence è. GL - 5/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502379/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 5/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí dru�icových u�ivatelských terminálù SUT (dále jen �stanice�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �provozovatele�) provozovat vý�e uvedené stani-
ce1) bez jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících podmínek:

1. Generální licence platí na území Èeské republiky.

2. Stanice spolupracují s geostacionárními dru�icemi jako souèást dru�icové pevné slu�by (FSS), jsou øízeny dru�icovým
systémem umo�òujícím analogovou nebo digitální komunikaci a pracují v kmitoètových pásmech:
a) sestupný smìr (Space-to-Earth): 19,70 - 20,20 GHz,
b) vzestupný smìr (Earth-to-Space): 29,50 - 30,00 GHz.

3. Stanice nesmí mít výkon vysílaèe vìt�í ne� 2 W a ekvivalentní izotropicky vyzáøený výkon (EIRP) nesmí být vìt�í ne�
50 dBW.

4. V okolí leti�� smí být stanice pou�ívány a� od vzdálenosti 500 m od hranièního plotu leti�tì.

5. Generální licence se vztahuje pouze na takové stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového
zaøízení podle § 10 zákona.

6. Konstrukce stanice nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

7. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umo�nit povìøeným
zamìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost2).

8. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodr�ení
podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat provozovateli podle § 88 odst. 5 zákona rozhod-
nutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

9. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících stanic.

10. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.
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11. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Tato generální licence vychází z rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference po�tovních a  telekomunikaè-

ních správ (CEPT) ze dne 27.3.2000 è. ERC/DEC/(00)04 o vyjmutí dru�icových úèastnických terminálù (SUT) pracujících v kmitoètových

pásmech 19.70 - 20.20 (sestupný smìr) a 29.50 - 30.00 GHz (vzestupný smìr) z re�imu individuálního povolování [CEPT/ERC Decision ERC/

DEC/(00)04 from 27th March 2000 on Exemption from Individual Licensing of Satellite User Terminals (SUT) Operating within the Frequency

Bands 19.70 - 20.20 GHz Space-to-Earth and 29.50 - 30.00 GHz Earth-to-space], Nicosia 2000.
2) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

99. Generální licence è. GL - 6/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502380/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 6/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí  pozemských terminálù s velmi malou anténou VSAT (dále jen
�stanice�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �provozovatele�) provozovat vý�e uvedené stani-
ce1) bez jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících podmínek:

1. Generální licence platí na území Èeské republiky.

2. Stanice spolupracují s geostacionárními dru�icemi jako souèást dru�icové pevné slu�by (FSS), jsou øízeny dru�icovým
systémem umo�òujícím analogovou nebo digitální komunikaci a pracují v kmitoètových pásmech:
a) sestupný smìr (Space-to-Earth): 12,50 - 12,75 GHz a
b) vzestupný smìr (Earth-to-Space): 14,00 - 14,25 GHz.

3. Stanice nesmí mít výkon vysílaèe vìt�í ne� 2 W a ekvivalentní izotropicky vyzáøený výkon (EIRP) nesmí být vìt�í ne�
50 dBW.

4. V okolí leti�� smí být stanice pou�ívány a� od vzdálenosti 500 m od hranièního plotu leti�tì.

5. Generální licence se vztahuje pouze na takové stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového
zaøízení podle § 10 zákona.

6. Konstrukce stanice nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

7. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umo�nit povìøeným
zamìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost2).

8. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodr�ení
podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat provozovateli podle § 88 odst. 5 zákona rozhod-
nutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

9. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících stanic.

10. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

11. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Tato generální licence vychází z rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference po�tovních a telekomunikaè-

ních správ (CEPT) ze dne 28.3.2000 è. ERC/DEC/(00)05 o vyjmutí terminálù s velmi malou anténou (VSAT) pracující v kmitoètových pásmech

14.0 - 14.25 GHz (vzestupný smìr) a 12.5 - 12.75 GHz (sestupný smìr) z re�imu individuálního povolování [CEPT/ERC Decision ERC/DEC/

(00)05 from 28th March 2000 on Exemption from Individual Licensing of Very Small Aperture Terminals (VSAT) Operating in the Frequency

Bands 14.0 - 14.25 GHz Earth-to-Space and  12.5 -12.75 GHz Space-to-Earth], Nicosia 2000.
2) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
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100. Generální licence è. GL - 7/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad Praha dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502441/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 7/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení dru�icové pohyblivé pozemní slu�by, která jsou souèástí terminálù ARCANET
SUITCASE (dále jen �terminálù�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �provozovatele�) provozovat vý�e uvedené termi-
nály1) bez jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za tìchto podmínek:

1. Generální licence platí na území Èeské republiky2).

2. Terminály jsou øádnì zaregistrovány u poskytovatele slu�by, který jim udìlil provozní osvìdèení (autorizaci).

3. Povolení neplatí v pøípadì, kdy jsou terminály pou�ity jako pevné terminály VSAT.

4. Terminály pracují v kmitoètových pásmech
a) sestupný smìr (Space-to-Earth): 11,45 - 11,70 GHz a 12,50 - 12,75 GHz a
b) vzestupný smìr (Earth-to-Space): 14,00 - 14,25 GHz
a jsou øízeny satelitním systémem umo�òujícím digitální hlasovou a datovou  komunikaci.

5. Generální licence se vztahuje pouze na takové terminály, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádio-
vého zaøízení podle § 10 zákona.

6. Konstrukce terminálù nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

7. Terminály podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umo�nit povìøe-
ným zamìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto terminálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost3).

8. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých terminálù, nedodr�ení
podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat provozovateli podle § 88 odst. 5 zákona rozhod-
nutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

9. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících stanic.

10. Cizí státní pøíslu�níci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky za podmínek daných touto generální
licencí tyto terminály dovézt a pou�ívat. Touto generální licencí v�ak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající ze zákona
è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

11. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

12. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Tato generální licence vychází z rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference po�tovních a  telekomunikaè-

ních správ (CEPT) ze dne 23.11.1998 è. ERC/DEC/(98)17 o vyjmutí terminálù Arcanet Suitcase z re�imu individuálního povolování [CEPT/ERC

Decision from 23rd  November 1998 on Exemption from Individual Licensing Arcanet Suitcase terminals], Kraków 1998.
2) Státní pøíslu�níci Èeské republiky mohou bìhem svého pobytu na území tìch èlenských zemí Evropské konference po�tovních a telekomunikaè-

ních správ (CEPT), které se zavázaly pøistoupit k rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) ze dne 23.11.1998 è. ERC/DEC/

(98)24 o volném pohybu a u�ívání terminálù ARCANET Suitcase v èlenských zemích CEPT, roz�iøující oblast aplikací ERC/DEC/(95)01 [CEPT/

ERC Decision from 23rd  November 1998 on free circulation and use of ARCANET Suitcase terminals in CEPT member countries enlarging the

field of application on ERC/DEC/(95)01], Kraków 1998, dovézt a pou�ívat tyto terminály bez povolení povolujícím orgánem pøíslu�ného státu.

Bli��í informace sdìlí tento orgán.
3) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

101. Generální licence è. GL - 8/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502442/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona



Strana 12 Telekomunikaèní vìstník Èástka 9

generální licenci
è. GL - 8/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení dru�icové pohyblivé pozemní slu�by, která jsou souèástí terminálù OMNITRA-
CS systému EUTELTRACS (dále jen �terminály�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �provozovatele�) provozovat vý�e uvedené termi-
nály1) bez jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za tìchto podmínek:

1. Povolení platí na území Èeské republiky.

2. Terminály pracují v kmitoètových pásmech
a) sestupný smìr (Space-to-Earth): 10,70 - 11,70 GHz a 12,50 - 12,75 GHz a
b) vzestupný smìr (Earth-to-Space): 14,00 - 14,25 GHz
a jsou øízeny satelitním systémem umo�òujícím nízkorychlostní  datovou komunikaci.

3. Generální licence se vztahuje pouze na takové terminály, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádio-
vého zaøízení podle § 10 zákona.

4. Konstrukce terminálù nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

5. Terminály podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umo�nit povìøe-
ným zamìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto terminálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost2).

6. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých terminálù, nedodr�ení
podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat provozovateli podle § 88 odst. 5 zákona rozhod-
nutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

7. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících stanic.

8. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

9. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Tato generální licence vychází z rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference po�tovních a  telekomunikaè-

ních správ (CEPT) ze dne 23.11.1998 è. ERC/DEC/(98)15 o vyjmutí terminálù Omnitracs pro systém Euteltracs z re�imu individuálního povolo-

vání [CEPT/ERC Decision ERC/DEC/(98)15 from 23rd  November 1998 on Exemption from Individual Licensing of Omnitracs terminals for

Euteltracs system], Kraków 1998.
2) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

102. Generální licence è. GL - 9/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502443/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 9/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení dru�icové pohyblivé pozemní slu�by, která jsou souèástí terminálù EMS-MSSAT
a EMS-PRODAT (dále jen �terminálù�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �provozovatele�) provozovat vý�e uvedené termi-
nály1) bez jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za tìchto podmínek:

1. Generální licence platí na území Èeské republiky2).
2. Terminály jsou øádnì zaregistrovány u poskytovatele slu�by, který jim udìlil provozní osvìdèení (autorizaci).
3. Terminály pracují v kmitoètových pásmech

a) sestupný smìr (Space-to-Earth): 1525,0 - 1559,0 MHz s výjimkou úseku 1544,0 - 1545,0 MHz a
b) vzestupný smìr (Earth-to-Space): 1626,5 - 1660,5 MHz s výjimkou úseku 1645,5 - 1646,5 MHz
a jsou øízeny satelitním systémem umo�òujícím

a) obousmìrnou hlasovou, telefaxovou a datovou slu�bu a slu�bu krátkých textových zpráv (EMS-MSSAT) nebo
b) nízkorychlostní datovou komunikaci (EMS-PRODAT).

4. Generální licence se vztahuje pouze na takové terminály, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádio-
vého zaøízení podle § 10 zákona.
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5. Konstrukce terminálù nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

6. Terminály podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umo�nit povìøe-
ným zamìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto terminálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost3).

7. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých terminálù, nedodr�ení
podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat provozovateli podle § 88 odst. 5 zákona rozhod-
nutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

8. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících stanic.

9. Cizí státní pøíslu�níci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky za podmínek daných touto generální
licencí tyto terminály dovézt a pou�ívat. Touto generální licencí v�ak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající ze zákona
è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

10. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

11. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Tato generální licence vychází z tìchto rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference po�tovních a telekomu-
nikaèních správ (CEPT) :
- ze dne 23.11.1998 è. ERC/DEC/(98)19 o vyjmutí terminálù EMS MSSAT pro pozemní pohyblivé aplikace z re�imu individuálního povolová-

ní [CEPT/ERC Decision from 23rd  November 1998 on Exemption from Individual Licensing EMS MSSAT terminals for land mobile applica-
tions], Kraków 1998,

- ze dne 23.11.1998 è. ERC/DEC/(98)18 o vyjmutí terminálù EMS PRODAT pro pozemní pohyblivé aplikace z re�imu individuálního povolo-
vání [CEPT/ERC Decision from 23rd  November 1998 on Exemption from Individual Licensing of EMS-PRODAT terminals for land mobile
applications], Kraków 1998.

2) Státní pøíslu�níci Èeské republiky mohou bìhem svého pobytu na území tìch èlenských zemí Evropské konference po�tovních a telekomunikaè-
ních správ (CEPT), které se zavázaly pøistoupit k tìmto rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) :
- ze dne 20.3.1998 è. ERC/DEC/(98)04 o volném pohybu a u�ívání terminálù EMS-MSSAT v èlenských zemích CEPT, roz�iøující oblast

aplikací ERC/DEC/(95)01 [CEPT/ERC Decision from 20th March 1998 on free circulation and use of EMS-MSSAT terminals in CEPT
member countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01], Paris 1998,

- ze dne 23.11.1998 è. ERC/DEC/(98)03 o volném pohybu a u�ívání terminálù EMS-PRODAT v èlenských zemích CEPT, roz�iøující oblast
aplikací ERC/DEC/(95)01 [CEPT/ERC Decision from 20th March 1998 on free circulation and use of EMS-PRODAT terminals in CEPT
member countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01], Paris 1998

dovézt a pou�ívat tyto terminály bez povolení povolujícím orgánem pøíslu�ného státu. Bli��í informace sdìlí tento orgán.
3) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpis

103. Generální licence è. GL - 10/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502444/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 10/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení dru�icové pozemní slu�by, která jsou souèástí terminálù INMARSAT-B, IN-
MARSAT-M, INMARSAT-M4 a INMARSAT Mini-M (dále jen �terminálù�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �provozovatele�) provozovat vý�e uvedené termi-
nály1) bez jakékoliv dal�í evidence u Úøadu za následujících podmínek:

1. Generální licence platí na území Èeské republiky2).
2. Terminály jsou øádnì zaregistrovány v systému INMARSAT a bylo jim pøíslu�ným poskytovatelem slu�by udìleno

provozní osvìdèení (autorizace).
3. Terminály pracují v kmitoètových pásmech:

a) estupný smìr (Space-to-Earth): 1525,0 - 1559,0 MHz s výjimkou úseku 1544,0 -1545,0 MHz a
b) vzestupný smìr (Earth-to-Space): 1626,5 - 1660,5 MHz s výjimkou úseku 1645,5 -1646,5 MHz
a jsou øízeny satelitním systémem umo�òujícím hlasovou a  datovou komunikaci.

4. Generální licence se vztahuje pouze na takové terminály, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádio-
vého zaøízení podle § 10 zákona.
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5. Konstrukce terminálù nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

6. Terminály podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umo�nit povìøe-
ným zamìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto terminálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost3).

7. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých terminálù, nedodr�ení
podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat provozovateli podle § 88 odst. 5 zákona rozhod-
nutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

8. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících terminálù.

9. Cizí státní pøíslu�níci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky za podmínek daných touto generální
licencí tyto terminály dovézt a pou�ívat. Touto generální licencí v�ak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající ze zákona
è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

10. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

11. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Tato generální licence vychází z tìchto  rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference po�tovních a telekomu-

nikaèních správ (CEPT) :

- ze dne 29.11.1998 è. ERC/DEC/(99)18 o vyjmutí terminálù Inmarsat-B pro pozemní pohyblivé aplikace z re�imu individuálního povolování

[CEPT/ERC Decision from 29th November 1999 on Exemption from Individual Licensing Inmarsat-B terminals for land mobile applications],

Oslo 1999,

- ze dne 23.11.1998 è. ERC/DEC/(98)14 o vyjmutí terminálù Inmarsat-M pro pozemní pohyblivé aplikace z re�imu individuálního povolování

[CEPT/ERC Decision from 23rd  November 1998 on Exemption from Individual Licensing of Inmarsat-M terminals for land mobile applicati-

ons], Kraków 1998,

- ze dne 29.11.1998 è. ERC/DEC/(99)20 o vyjmutí terminálù Inmarsat-M4 pro pozemní pohyblivé aplikace z re�imu individuálního povolování

[CEPT/ERC Decision from 29th November on  Exemption from Individual Licensing of Inmarsat-M4 terminals for land mobile applications],

Oslo 1999,

- ze dne 23.11.1998 è. ERC/DEC/(98)29 o vyjmutí terminálù Inmarsat-Mini M pro pozemní pohyblivé aplikace z re�imu individuálního povo-

lování [CEPT/ERC Decision from 23rd  November 1998 on Exemption from Individual Licensing of Inmarsat-Mini M terminals for land

mobile applications], Kraków 1998.
2) Státní pøíslu�níci Èeské republiky mohou bìhem svého pobytu na území tìch èlenských zemí Evropské konference po�tovních a telekomunikaè-

ních správ (CEPT), které se zavázaly pøistoupit k  rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) :

- ze dne 1.12.1995 è. ERC/DEC/(95)01 o volném pohybu rádiových zaøízení v èlenských zemích CEPT [CEPT/ERC Decision from 1st Decem-

ber 1995 on the free circulation of radio equipment in CEPT member countries], Stockholm 1995,

- ze dne 29.11.1999 è. ERC/DEC/(99)19 o volném pohybu a u�ívání terminálù Inmarsat-B v èlenských zemích CEPT, roz�iøující oblast aplikací

ERC/DEC/(95)01 [CEPT/ERC Decision from 29th November 1999 on free circulation and use of Inmarsat-B terminals in CEPT member

countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01], Oslo 1999,

- ze dne 29.11.1999 è. ERC/DEC/(99)21 o volném pohybu a u�ívání terminálù Inmarsat-M4 v èlenských zemích CEPT, roz�iøující oblast

aplikací ERC/DEC/(95)01 [CEPT/ERC Decision from 29th November 1999 on free circulation and use of Inmarsat-B terminals in CEPT

member countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01], Oslo 1999,

- ze dne 20.3.1998 è. ERC/DEC/(98)02 o volném pohybu a u�ívání hlasových terminálù Inmarsat (známých jako Inmarsat Mini) v èlenských

zemích CEPT, roz�iøující oblast aplikací ERC/DEC/ (95)01 [CEPT/ERC Decision from 20th March 1998 on free circulation and use of In-

marsat-phone (also known as Inmarsat Mini-M) terminals in CEPT member countries enlarging the field of application of  ERC/DEC/(95)01],

Paris 1998,

dovézt a pou�ívat tyto terminály bez povolení povolujícím orgánem pøíslu�ného státu. Bli��í informace sdìlí tento orgán.
3) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní  pozdìj�ích pøedpisù.

104. Generální licence è. GL - 11/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502445/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 11/R/2000
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k provozování vysílacích rádiových zaøízení dru�icové pozemní slu�by, která jsou souèástí terminálù INMARSAT-C a IN-
MARSAT-D (dále jen �terminálù�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �provozovatele�) provozovat vý�e uvedené termi-
nály1) bez jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících  podmínek:

1. Generální licence platí na území Èeské republiky2).

2. Terminály jsou øádnì zaregistrovány v systému INMARSAT a bylo jim pøíslu�ným poskytovatelem slu�by udìleno
provozní osvìdèení (autorizace).

3. Terminály pracují v kmitoètových pásmech:
a) sestupný smìr (Space-to-Earth): 1525,0 - 1559,0 MHz s výjimkou úseku 1544,0 -1545,0 MHz a
b) vzestupný smìr (Earth-to-Space): 1626,5 - 1660,5 MHz s výjimkou úseku 1645,5 -1646,5 MHz
a jsou øízeny satelitním systémem umo�òujícím nízkorychlostní datovou komunikaci.

4. Generální licence se vztahuje pouze na takové terminály, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádio-
vého zaøízení podle § 10 zákona.

5. Konstrukce terminálù nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.Terminály podléhají výkonu státní inspekce tele-
komunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umo�nit povìøeným zamìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto termi-
nálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost3).

6. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých terminálù, nedodr�ení
podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat provozovateli podle § 88 odst. 5 zákona rozhod-
nutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

7. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících terminálù.

8. Cizí státní pøíslu�níci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky za podmínek daných touto generální
licencí tyto terminály dovézt a pou�ívat. Touto generální licencí v�ak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající ze zákona
è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

9. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

10. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Tato generální licence vychází z tìchto rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference po�tovních a  elekomu-
nikaèních správ (CEPT) :
- ze dne 23.11.1998 è. ERC/DEC/(98)13 o vyjmutí terminálù Inmarsat-C pro pozemní pohyblivé aplikace z re�imu individuálního povolování

[CEPT/ERC Decision from 23rd  November 1998 on Exemption from Individual Licensing of Inmarsat-C terminals for land mobile applicati-
ons], Kraków 1998,

- ze dne 23.11.1998 è. ERC/DEC/(98)12 o vyjmutí terminálù Inmarsat-D pro pozemní pohyblivé aplikace z re�imu individuálního povolování
[CEPT/ERC Decision from 23rd  November 1998 on Exemption from Individual Licensing of Inmarsat-D terminals for land mobile applicati-
ons], Kraków 1998.

2) Státní pøíslu�níci Èeské republiky mohou bìhem svého pobytu na území tìch èlenských zemí Evropské konference po�tovních a  telekomunikaè-
ních správ (CEPT), které se zavázaly pøistoupit k  rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC)
- ze dne 1.12.1995 è. ERC/DEC/(95)01 o volném pohybu rádiových zaøízení v èlenských zemích CEPT [CEPT/ERC Decision from 1st Decem-

ber 1995 on the free circulation of radio equipment in CEPT member countries], Stockholm 1995,
- ze dne 20.3.1998 è. ERC/DEC/(98)01 o volném pohybu a u�ívání terminálù Inmarsat-D v èlenských zemích CEPT, roz�iøující oblast aplikací

ERC/DEC/(95)01 [CEPT/ERC Decision from 20th March 1998 on free circulation and use of Inmarsat-D terminals in CEPT member countries
enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01], Paris 1998,

dovézt a pou�ívat tyto terminály bez povolení povolujícím orgánem pøíslu�ného státu. Bli��í informace sdìlí  tento orgán.
3) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

105. Generální licence è. GL - 12/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502446/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 12/R/2000
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k provozování pozemních vysílacích rádiových zaøízení pro �irokopásmový pøenos dat na principu rozprostøeného spektra
(dále jen �zaøízení RLAN�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �u�ivatele�) provozovat vý�e uvedená zaøízení
RLAN bez jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících podmínek:

1. Generální licence platí na území Èeské republiky.

2. Zaøízení RLAN pracuje v kmitoètovém pásmu 2400,0 - 2483,5 MHz s minimální pøenosovou rychlostí 250 kbit/s.

3. U systémù s rozprostøeným spektrem vyu�ívajících techniku pøímé sekvence nesmí �pièková spektrální hustota výkonu
vyzáøeného izotropním záøièem pøekroèit hodnotu -20 dBW/MHz. Celkový vyzáøený výkon v celém pásmu pak nesmí
pøekroèit hodnotu  -10 dBW.

4. Pro systémy s rozprostøeným spektrem, které vyu�ívající techniky pøeskoku kmitoètu, nesmí �pièkový výkon vyzáøený
izotropním záøièem pøekroèit hodnotu -10 dBW, mìøeno v �íøce pásma 100 kHz.

5. Zaøízení RLAN nesmí být provozována s pøídavnými zesilovaèi.

6. Provoz zaøízení RLAN podle této generální licence nemá zaji�tìnou ochranu proti ru�ení zpùsobenému vysílacími
rádiovými stanicemi jiné radiokomunikaèní slu�by, provozovanými na základì individuálního povolení, nebo i té�e
radiokomunikaèní slu�by provozovanými na základì této generální licence. Ve�keré kmitoèty, na kterých jsou zaøízení
RLAN provozovány na základì této generální licence, jsou pova�ovány za sdílené. Pøípadné ru�ení jsou povinni
provozovatelé zaøízení RLAN øe�it vzájemnou dohodou. Odstranit ru�ení na své náklady, pøípadnì zastavit provoz, má
za povinnost provozovatel, který uvedl do provozu zaøízení RLAN zpùsobující ru�ení jako poslední.

7. Generální licence se vztahuje pouze na taková zaøízení RLAN, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu
rádiového zaøízení podle § 10 zákona.

8. Konstrukce zaøízení RLAN nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

9. Zaøízení RLAN podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. U�ivatelé musí umo�nit povìøe-
ným zamìstnancùm Úøadu pøístup k zaøízením RLAN za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost podle
zákona è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

10. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých zaøízení RLAN,
nedodr�ení podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat u�ivatelùm podle § 88 odst. 5
zákona rozhodnutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení
zdroje ru�ení.

11. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících zaøízení RLAN.

12. Tato generální licence platí do 31. prosince 2005.

13. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

106. Generální licence è. GL - 13/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502447/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 13/R/2000

k provozování pozemních pohyblivých vysílacích rádiových zaøízení veøejné mobilní telekomunikaèní sítì EUROTEL NMT
450 (dále jen �stanic�), které slou�í k odbavování telekomunikaèního provozu v této síti.

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �u�ivatele�) provozovat vý�e uvedené stanice bez
jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících podmínek:

1. Generální licence platí na území Èeské republiky.

2. Stanice pracují v kmitoètových pásmech 451,310 - 455,730 / 461,310 - 465,730 MHz  s duplexním odstupem 10 MHz.

3. Generální licence se vztahuje pouze na takové stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového
zaøízení podle § 10 zákona.

4. Konstrukce stanice nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.
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5. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. U�ivatelé musí umo�nit povìøeným za-
mìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost podle zákona
è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

6. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodr�ení
podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat u�ivatelùm podle § 88 odst. 5 zákona rozhod-
nutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

7. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících stanic.

8. Povinnosti u�ivatelù - úèastníkù veøejné mobilní telekomunikaèní sítì EUROTEL NMT 450 vùèi provozovateli této
sítì nejsou touto generální licencí dotèeny.

9. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

10. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

107. Generální licence è. GL - 14/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502448/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 14/R/2000

k provozování pevných vysílacích rádiových zaøízení slou�ících k pøenosu televizních, rozhlasových, hovorových a datových
signálù (dále jen �stanic�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �provozovatele�) provozovat vý�e uvedené stani-
ce pro vlastní potøebu bez jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících podmínek:

1. Generální licence platí na území Èeské republiky.

2. Stanice pracují v tìchto kmitoètových kanálech:

Jmenovitý kmitoèet Jmenovitý kmitoèet
Èíslo støedu Èíslo støedu

vysokofrekvenèního vysokofrekvenèního vysokofrekvenèního vysokofrekvenèního
kanálu kanálu kanálu kanálu

[MHz] [MHz]

0 10 308 7 10 490

1 10 322 7a 10 504

1a 10 336 8 10 518

2 10 350 8a 10 532

2a 10 364 9 10 546

3 10 378 9a 10 560

3a 10 392 10 10 574

4 10 406 � �

Maximální kmitoètová odchylka pracovního kmitoètu mù�e být 10-4.

3. �íøka pásma zabraného vysíláním je ve vysokofrekvenèních kanálech è. 1 a� 10 maximálnì 28 MHz a ve vysokofrek-
venèním kanálu è. 0 je maximálnì 14 MHz. Pro pøenos signálu, který nevy�aduje plnou �íøku pásma zabraného vysílá-
ním, je mo�no stanice provozovat na doplòkových vysokofrekvenèních kanálech, jejich� kmitoèty jsou odvozeny od
kmitoètù vý�e uvedených kanálù dle vzorcù :
f = f

n
 + 7 MHz pro maximální �íøku pásma zabraného vysíláním 14 MHz nebo

f = f
n 
+ 3,5 MHz pro maximální �íøku pásma zabraného vysíláním 7 MHz,

kde f je jmenovitý kmitoèet støedu doplòkového vysokofrekvenèního kanálù [MHz] a f
n 
je jmenovitý kmitoèet støedu

vysokofrekvenèního kanálu [MHz], pøièem� n je èíslo kanálu 1 a� 10 vèetnì kanálù s indexem a.

4. Výkon dodávaný stanicí do anténního napájeèe mù�e být maximálnì 2 mW.
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5. Antény musí být konstruovány tak, aby minimální potlaèení vyzaøování v úhlech vìt�ích ne� 10° od osy vyzaøování
bylo 20 dB.

6. Stanice nesmí být provozovány k pøímému �íøení rozhlasového a televizního vysílání.

7. Provoz stanic podle této generální licence nemá zaji�tìnou ochranu proti ru�ení zpùsobenému vysílacími rádiovými
stanicemi jiné radiokomunikaèní slu�by, provozovanými na základì individuálního povolení, nebo i té�e radiokomuni-
kaèní slu�by provozovanými na základì této generální licence. Ve�keré kmitoèty, na kterých jsou stanice provozovány
na základì této generální licence, jsou pova�ovány za sdílené. Pøípadné ru�ení jsou povinni provozovatelé stanic øe�it
vzájemnou dohodou. Odstranit ru�ení na své náklady, pøípadnì zastavit provoz, má za povinnost provozovatel, který
uvedl do provozu stanice zpùsobující ru�ení jako poslední.

8. Generální licence se vztahuje pouze na stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového zaøíze-
ní podle § 10 zákona.

9. Konstrukce stanic nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

10. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umo�nit povìøeným
zamìstnancùm Úøadu pøístup ke stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost podle zákona
è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

11. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodr�ení pod-
mínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat provozovatelùm podle § 88 odst. 5 zákona rozhodnutí
k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

12. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících stanic.

13. Tato generální licence platí do 31. prosince 2005 s tím, �e provoz stanic bude k tomuto datu definitivnì ukonèen.

14. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

108. Generální licence è. GL - 15/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502449/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 15/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení pro øízení hraèek a dálkové ovládání modelù letadel, aut, lodí apod. (dále jen
�modeláøských stanic�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �provozovatele�) provozovat vý�e uvedené stani-
ce bez jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících podmínek :

1. Generální licence platí na území Èeské republiky.

2. Modeláøské stanice pracují v kmitoètových kanálech  s uvedeným maximálním vyzáøeným výkonem a pro dané pou�i-
tí, jak je uvedeno v pøíloze, která je souèástí této generální licence.

3. Modeláøské stanice nesmí být provozovány s pøídavnými vysokofrekvenèními zesilovaèi a smìrovými anténami a
nesmí být pøipojovány na jiná telekomunikaèní zaøízení.

4. Provoz modeláøských stanic podle této generální licence nemá zaji�tìnou ochranu proti ru�ení zpùsobenému vysílací-
mi rádiovými stanicemi jiné radiokomunikaèní slu�by, provozovanými na základì individuálního povolení, nebo i té�e
radiokomunikaèní slu�by provozovanými na základì této generální licence. Ve�keré kmitoèty, na kterých jsou mode-
láøské stanice provozovány na základì této generální licence, jsou pova�ovány za sdílené. Pøípadné ru�ení jsou povinni
provozovatelé modeláøských stanic øe�it vzájemnou dohodou. Odstranit ru�ení na své náklady, pøípadnì zastavit pro-
voz, má za povinnost provozovatel, který uvedl do provozu modeláøské stanice zpùsobující ru�ení jako poslední.

5. Generální licence se vztahuje pouze na ty modeláøské stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu
rádiového zaøízení podle § 10 zákona. Modeláøské stanice, které nebyly opatøeny schvalovací znaèkou Úøadu, ale bylo
na nì vydáno individuální povolení ke zøízení a provozování vysílací rádiové stanice pøede dnem 1.8.1994, mohou být
provozovány pouze do 31.12.2002.

6. Konstrukce modeláøských stanic nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.
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7. Modeláøské stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umo�nit
povìøeným zamìstnancùm Úøadu pøístup k modeláøským stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající sou-
èinnost podle zákona è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

8. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých modeláøských sta-
nic, nedodr�ení podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat provozovatelùm podle § 88
odst. 5 zákona rozhodnutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému
odstavení zdroje ru�ení.

9. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících modeláøských stanic.

10. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

11. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Pøíloha

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

109. Generální licence è. GL - 16/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502450/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 16/R/2000

k provozování pøenosných vysílacích rádiových zaøízení malého výkonu, provozovaných spoleènì na urèených kmitoètech
v pásmech stanovených pro pozemní pohyblivou slu�bu  (dále jen �RSK�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �provozovatele�) provozovat vý�e uvedené stani-
ce bez jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících podmínek:

1. Generální licence platí na území Èeské republiky.

2. RSK pracují:
a) S výkonem do 1 W na kmitoètech [MHz]:

Pásmo 34 MHz 34,050 34,075 34,150 34,175

Pásmo 45 MHz 45,050 45,075 45,100 45,125
45,150 45,175

Pásmo 80 MHz 77,025 77,050 77,075 77,100
77,725 78,000 81,725 81,750

Pásmo 170 MHz 172,725 173,050

Pásmo 450 MHz 449,770 449,810

b) S výkonem do 5 W na kmitoètech [MHz]:
Pásmo 170 MHz 172,650 172,950 172,975

Pásmo 450 MHz 448,490 448,570 448,610
RSK v�ak nesmí být provozovány na kmitoètech z pásma 170 MHz v oblastech pøíjmu televizního vysílání na 6. tele-
vizním kanálu.

3. RSK mohou být provozovány pouze jako pøenosné, nikoliv pevnì zabudované v objektu nebo ve vozidle.

4. RSK nesmí být provozovány s pøídavnými zesilovaèi nebo se závìsnými èi pevnými anténami.

5. Provoz RSK podle této generální licence nemá zaji�tìnou ochranu proti ru�ení zpùsobenému vysílacími rádiovými
stanicemi jiné radiokomunikaèní slu�by, provozovanými na základì individuálního povolení, nebo i té�e radiokomuni-
kaèní slu�by provozovanými na základì této generální licence. Ve�keré kmitoèty, na kterých jsou RSK provozovány na
základì této generální licence, jsou pova�ovány za sdílené. Pøípadné ru�ení jsou povinni provozovatelé RSK øe�it
vzájemnou dohodou. Odstranit ru�ení na své náklady, pøípadnì zastavit provoz, má za povinnost provozovatel, který
uvedl do provozu RSK zpùsobující ru�ení jako poslední.

6. Generální licence se vztahuje pouze na ty RSK, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového
zaøízení podle § 10 zákona.

7. Konstrukce RSK nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.
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8. RSK podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Provozovatelé musí umo�nit povìøeným
zamìstnancùm Úøadu pøístup k RSK za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost podle zákona è. 552/
1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

9. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých RSK, nedodr�ení podmí-
nek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat provozovatelùm podle § 88 odst. 5 zákona rozhodnutí
k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

10. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících RSK.

11. Tato generální licence platí do 31. prosince 2005 s tím, �e provoz stanic RSK bude k tomuto datu definitivnì ukonèen.

12. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

110. Generální licence è. GL - 17/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502451/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 17/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí bez�òùrových telefonních pøístrojù pracujících v kmitoèto-
vém pásmu CT0 a skládajících se z pøenosné èásti a základnové èásti pøipojené ke koncovému bodu veøejné telekomunikaèní
sítì (dále jen �stanic�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �u�ivatele�) provozovat vý�e uvedené stanice bez
jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících podmínek :

1. Generální licence platí na území Èeské republiky.

2. Stanice pracují v kmitoètovém pásmu CT0 na tìchto kmitoètech:

Základnová Pøenosná Základnová Pøenosná
Èíslo kanálu èást èást Èíslo kanálu èást èást

[MHz] [MHz] [MHz] [MHz]

1 31,0375 39,9375 7 31,1875 40,0875

2 31,0625 39,9625 8 31,2125 40,1125

3 31,0875 39,9875 9 31,2375 40,1375

4 31,1125 40,0125 10 31,2625 40,1625

5 31,1375 40,0375 11 31,2875 40,1875

6 31,1625 40,0625 12 31,3125 40,2125

3. Maximální vyzáøený výkon základnové i pøenosné èásti je 10 mW ERP. Není dovoleno provozovat stanice s pøídavný-
mi zesilovaèi vysokofrekvenèního výkonu a smìrovými anténami.

4. Provoz stanic se povoluje za podmínek podru�né (sekundární) slu�by, nemá tedy zaji�tìnou ochranu proti ru�ení zpùso-
benému stanicemi provozovanými na stejném kmitoètu a nesmí zpùsobit ru�ení jiným radiokomunikaèním slu�bám.
Ve�keré kmitoèty, na kterých jsou stanice provozovány na základì této generální licence, jsou pova�ovány za sdílené.

5. Generální licence se vztahuje pouze na takové stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového
zaøízení podle § 10 zákona.

6. Konstrukce stanice nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

7. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. U�ivatelé musí umo�nit povìøeným za-
mìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost podle zákona
è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

8. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodr�ení
podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat u�ivatelùm podle § 88 odst. 5 zákona rozhod-
nutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.



Èástka 9 Telekomunikaèní vìstník Strana 21

9. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících stanic.

10. Povinnosti u�ivatelù - úèastníkù sítí, ke kterým se stanice pøipojují, vùèi jejich provozovatelùm nejsou touto generální
licencí dotèeny.

11. Tato generální licence platí do 31. prosince 2005.

12. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

111. Generální licence è. GL - 18/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502452/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 18/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí bez�òùrových telefonních pøístrojù  pracujících v kmitoèto-
vých pásmech CT1, CT1+ nebo CT2 a skládajících se z pøenosné èásti a základnové èásti pøipojené ke koncovému bodu
veøejné telekomunikaèní sítì (dále jen �stanic�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �u�ivatele�) provozovat vý�e uvedené stanice bez
jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících podmínek:

1. Generální licence platí na území Èeské republiky.

2. Stanice pracují v  jednom z kmitoètových pásem:
a) v pásmu CT1 na kmitoètech 914 - 915 / 959 - 960 MHz,
b) v pásmu CT1+  na kmitoètech 885 - 887 / 930 - 932 MHz nebo
c) v pásmu CT2 na kmitoètech 864 - 868 MHz.

3. Maximální vyzáøený výkon základnové i pøenosné èásti je 10 mW. Není dovoleno provozovat stanice s pøídavnými
zesilovaèi vysokofrekvenèního výkonu a smìrovými anténami.

4. Provoz stanic se povoluje za podmínek podru�né (sekundární) slu�by, nemá tedy zaji�tìnou ochranu proti ru�ení zpùso-
benému stanicemi provozovanými na stejném kmitoètu a nesmí zpùsobit ru�ení jiným radiokomunikaèním slu�bám.
Ve�keré kmitoèty, na kterých jsou stanice provozovány na základì této generální licence, jsou pova�ovány za sdílené.

5. Generální licence se vztahuje pouze na takové stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového
zaøízení podle § 10 zákona.

6. Konstrukce stanice nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

7. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. U�ivatelé musí umo�nit povìøeným za-
mìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost podle zákona
è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

8. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodr�ení
podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat u�ivatelùm podle § 88 odst. 5 zákona rozhod-
nutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

9. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících stanic.

10. Povinnosti u�ivatelù - úèastníkù sítí, ke kterým se stanice pøipojují, vùèi jejich provozovatelùm nejsou touto generální
licencí dotèeny.

11. Tato generální licence platí do 31. prosince 2005 s tím, �e:
a) provozování stanic pracujících v pásmu CT1+ bude k tomuto datu definitivnì ukonèeno,
b) pro stanice pracující v pásmech CT1 a CT2 mù�e být její platnost prodlou�ena na dal�í období, nejdéle v�ak do

31. prosince 2007.

12. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu
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112. Generální licence è. GL � 19/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502457/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích  zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 19/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí úèastnických terminálù rádiových sítí standardu TETRA (dále
jen �terminálù�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �u�ivatele�) provozovat vý�e uvedené stanice1)

bez jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících podmínek:

1. Generální licence platí na území Èeské republiky2).

2. Terminály pracují v kmitoètovém pásmu 410 - 430 MHz s kanálovou rozteèí 25 kHz.

3. Generální licence se vztahuje pouze na takové stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového
zaøízení podle § 10 zákona.

4. Konstrukce stanice nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

5. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. U�ivatelé musí umo�nit povìøeným za-
mìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost3).

6. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodr�ení
podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat u�ivatelùm podle § 88 odst. 5 zákona rozhod-
nutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

7. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících stanic.

8. Povinnosti u�ivatelù � úèastníkù rádiových sítí ve standardu TETRA vùèi jejich provozovatelùm nejsou touto generál-
ní licencí dotèeny.

9. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

10. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Tato generální licence vychází z rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference po�tovních a  telekomunikaè-

ních správ (CEPT) ze dne 10.3.1999 è. ERC/DEC/(99)02 o vyjmutí pohyblivých terminálù TETRA z re�imu individuálního povolování [CEPT/

ERC Decision from 10th  March 1999 on Exemption from Individual Licensing of TETRA mobile terminals], Helsinki 1999.
2) Státní pøíslu�níci Èeské republiky mohou bìhem svého pobytu na území tìch èlenských zemí Evropské konference po�tovních a telekomunikaè-

ních správ (CEPT), které se zavázaly pøistoupit k rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) ze dne 10. 3. 1999 è. ERC/DEC/

(99)03 o volném pohybu a u�ívání obèanských terminálù v pozemní pohyblivé slu�bì hromadných rádiových sítí systému TETRA [CEPT/ERC

Decision from 10th March 1999 on free circulation and use of Terrestrial Trunked Radio System (TETRA) civil mobile terminals], Helsinki 1999,

dovézt a pou�ívat tyto terminály bez povolení povolujícím orgánem pøíslu�ného státu. Bli��í informace sdìlí tento orgán.
3) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

113. Generální licence è. GL - 20/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502458/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 20/R/2000

k provozování pohyblivých vysílacích rádiových zaøízení (dále jen �stanic�) slou�ících k poskytování telekomunikaèních
slu�eb prostøednictvím neveøejné rádiové sítì pozemní pohyblivé slu�by (tzv. hromadné rádiové sítì - dále jen �HRS�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �u�ivatele�) provozovat vý�e uvedené stanice bez
jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících podmínek:
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1. Generální licence platí na území Èeské republiky.

2. Stanice jsou mobilní koncová zaøízení HRS, která slou�í k odbavování telekomunikaèního provozu.

3. Stanice pracují v kmitoètovém pásmu 460 MHz na kmitoètech pøidìlovaných samostatným rozhodnutím jednotlivým
provozovatelùm HRS.

4. Generální licence se vztahuje pouze na takové stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového
zaøízení podle § 10 zákona.

5. Konstrukce stanice nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

6. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. U�ivatelé musí umo�nit povìøeným za-
mìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost podle zákona
è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

7. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodr�ení
podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat u�ivatelùm podle § 88 odst. 5 zákona rozhod-
nutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

8. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících stanic.

9. Povinnosti u�ivatelù - úèastníkù HRS vùèi jejich provozovatelùm nejsou touto generální licencí dotèeny.

10.  Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

11. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

114. Generální licence è. GL - 21/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502459/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 21/R/2000

k provozování datových vysílacích rádiových zaøízení provozovaných na vyhrazených kmitoètech. Pod pojmem datové vysí-
lací rádiové zaøízení se pro úèely této generální licence rozumí vysílací rádiové zaøízení slou�ící pro pøenos nehovorových
signálù (dále jen �stanice�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �provozovatele�) provozovat vý�e uvedené stani-
ce bez jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících podmínek :

1. Generální licence platí na území Èeské republiky.

2. Stanice pracují na pøidìlených kmitoètech uvedených v pøíloze, která je souèástí této generální licence.

3. Stanice nesmí být provozovány s pøídavnými zesilovaèi vysokofrekvenèního výkonu a s pøevadìèi.

4. Stanice nesmí být pøipojovány k veøejné pevné telekomunikaèní síti a nesmí být vyu�ívány k poskytování telekomuni-
kaèní slu�by.

5. Provoz stanic s trvalým vysíláním není povolen. Pomìr doby vysílání k dobì pauzy musí být men�í ne� 1 : 10, pøièem�
délka jednoho vysílání nesmí být del�í ne� 10 sekund.

6. Provoz tìchto stanic podle této generální licence nemá zaji�tìnou ochranu proti ru�ení zpùsobenému vysílacími rádio-
vými stanicemi jiné radiokomunikaèní slu�by, provozovanými na základì individuálního povolení nebo i té�e radioko-
munikaèní slu�by provozovanými na základì této generální licence. Ve�keré kmitoèty, na kterých jsou stanice provo-
zovány na základì této generální licence, jsou pova�ovány za sdílené. Pøípadné ru�ení jsou povinni provozovatelé
stanic øe�it vzájemnou dohodou. Odstranit ru�ení na své náklady, pøípadnì zastavit provoz, má za povinnost provozo-
vatel, který uvedl do provozu stanici zpùsobující ru�ení jako poslední.

7. Generální licence se vztahuje pouze na takové stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového
zaøízení podle § 10 zákona.

8. Konstrukce stanice nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

9. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. U�ivatelé musí umo�nit povìøeným za-
mìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost podle zákona
è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
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10. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodr�ení
podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat u�ivatelùm podle § 88 odst. 5 zákona rozhod-
nutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

11. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících stanic.

12. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

13. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

Pøíloha ke generální licenci è. GL - 21/R/2000

Vyhrazené kmitoèty k provozování datových vysílacích rádiových stanic

Kmitoèty Max. vyzáøený Max. �íøka pásma Kanálová rozteè
[MHz] výkon ERP zabraného pásma

[W] vysíláním [kHz]
[kHz]

27,905 1

27,915 8,5 10

27,975

27,985 0,1

27,995

57,225

57,250 0,01 16 25

57,275

57,300

87,430 14 20

87,470

149,125

149,250

155,725 0,5 16 25

156,150

 305,825*)

 305,875*)

448,070 14 20

448,170
*) Tyto kmitoèty je mo�nou vyu�ívat pouze do 31. prosince 2005.

115. Generální licence è. GL - 22/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad Praha dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502460/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

generální licenci
è. GL - 22/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení malého výkonu, urèených pro rádiové spojení fyzických nebo právnických osob
(dále jen �obèanské radiostanice�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �u�ivatele�) provozovat vý�e uvedené obèanské
radiostanice1) bez jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících podmínek:
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1. Generální licence platí na území Èeské republiky.

2. Povolené kmitoèty a èísla kanálù jsou uvedeny v pøíloze è. 1, která je souèástí této generální licence.

3. Na kanálech uvedených v bodì 2 je povoleno vysílání s kmitoètovou nebo fázovou modulací (F3E/G3E). Vysílání
s amplitudovou modulací se dvìma postranními pásmy (A3E) a s jedním postranním pásmem (J3E, R3E) není povoleno.

4. Nejvy��í pøípustný vysokofrekvenèní výkon vysílaèe obèanské radiostanice nesmí pøesáhnout 4 W.

5. U obèanských radiostanic lze pou�ívat jen antén s vertikální polarizací. Anténa mù�e sestávat z jediného vertikálního
záøièe s protiváhou nebo bez protiváhy a musí být spojená s obèanskou radiostanicí koaxiálním kabelem. Pou�ití
smìrových antén se ziskem v horizontální rovinì není povoleno.

6. Generální licence se vztahuje pouze na takové obèanské radiostanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání
typu rádiového zaøízení podle § 10 zákona.

7. K obèanským radiostanicím nesmí být pøipojována �ádná dal�í k tomuto úèelu neschválená telekomunikaèní zaøízení.
Pøipojení dal�ích zaøízení je mo�né pouze prostøednictvím svorek pøístupných zvnìj�ku obèanské radiostanice, urèe-
ných pro pøipojení jiných zaøízení, a to bez jakéhokoliv dal�ího zásahu do obèanské radiostanice.

8. V provozu obèanských radiostanic není povoleno pou�ívání:
- pøídavných zesilovaèù vysokofrekvenèního výkonu,
- opakovaèù,
- utajovaèù hovorù,
- pøevádìèù.

9. Prostøednictvím obèanských radiostanic je povoleno pøedávání zpráv formou otevøené mluvené øeèi nebo pøenosem
digitálních dat. Pøenos digitálních dat je v�ak povolen pouze na kanálech è. 24 a 25. Pøi zahajování spojení je mo�no
pou�ívat zaøízení pro vysílání a pøíjem tónové selektivní volby.

10. Obèanské radiostanice nelze pøipojovat pøímo ani nepøímo k veøejným telekomunikaèním sítím, ani je vyu�ívat
k poskytování telekomunikaèních slu�eb.

11. Provoz obèanských radiostanic podle této generální licence nemá zaji�tìnou ochranu proti ru�ení zpùsobenému vysílací-
mi rádiovými stanicemi jiné radiokomunikaèní slu�by, provozované na základì individuálního povolení, nebo i té�e
radiokomunikaèní slu�by provozované na základì této generální licence. Ve�keré kmitoèty, na kterých jsou obèanské
radiostanice provozovány na základì této generální licence, jsou pova�ovány za sdílené. Pøípadné ru�ení jsou povinni
u�ivatelé obèanských radiostanic øe�it vzájemnou dohodou. Odstranit ru�ení na své náklady, pøípadnì zastavit provoz, má
za povinnost u�ivatel, který uvedl do provozu obèanskou radiostanici zpùsobující ru�ení jako poslední.

12. V zájmu u�ivatelù obèanských radiostanic i �iroké veøejnosti se kanál è. 9 vyu�ívá pouze pro informace zvlá�tní
dùle�itosti, jako napøíklad volání v pøípadì nouze apod., obdobnì, jak je tomu v dal�ích evropských zemích.

13. Pøenos dat pro komerèní úèely, stejnì jako vysílání pro v�echny, napøíklad skupinové vysílání nebo trvalé vysílání
radiomajáku, není povoleno.

14. Pro oznaèení digitálního vysílání musí být pou�ity volací znaky z øady  CZAAXXX pro AA = 00 a� 14. Rozdìlení
kapacity AA je následující:
AA = 00 pro schránku (BBS) nebo uzel (NOD) pro celé území ÈR,
AA = 01 pro u�ivatele obèanských radiostanic, jejich� místo trvalého pobytu nebo sídlo se nalézá na území

hlavního mìsta Prahy,
AA = 02 a� 14 pro kraj2), ve kterém se nalézá místo trvalého pobytu nebo sídlo u�ivatele obèanské radiostanice.
Tøi písmenné znaky XXX na pátém a� sedmém místì obsahují zkratky jména a pøíjmení u�ivatele obèanské
radiostanice.

15. Obèanské radiostanice provozované na základì této generální licence lze pou�ívat  i v zahranièí pøi splnìní následují-
cích podmínek:
a) v zemích, které pøijaly Doporuèení CEPT T/R 20-093), lze pou�ívat pouze obèanské radiostanice  oznaèené znaèkou

�CEPT PR 27 X� - viz pøíloha è. 2, která je souèástí této generální licence,
b) v zemích, které uzavøely mnohostrannou dohodu o povolení krátkodobého provozu obèanských radiostanic splòu-

jících podmínky uvedené v pøíloze è. 3, která je souèástí této generální licence, lze obèanské radiostanice pou�ívat
na základì cirkulaèní karty. Tuto kartu vydává na základì �ádosti Úøad prostøednictvím svých odborù pro oblasti,
jejich� aktuální seznam je k dispozici na internetových stránkách Úøadu na adrese www.ctu.cz. Za vydání cirkulaè-
ní karty se správní poplatky nevybírají.

16. Cizí státní pøíslu�níci mohou bìhem pobytu na území Èeské republiky na základì této generální licence dovézt a
provozovat pouze:
a) obèanské radiostanice opatøené znaèkou CEPT PR 27 X,
b) obèanské radiostanice, ke kterým byla vydána cirkulaèní karta v zemi podle pøílohy è. 3.
Touto generální licencí v�ak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající ze zákona è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní
pozdìj�ích pøedpisù.
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17. Obèanské radiostanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. U�ivatelé musí umo�nit
povìøeným zamìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto obèanským radiostanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpoví-
dající souèinnost4).

18. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù  obèanských radiostanic, nedodr�ení
podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat u�ivatelùm podle § 88 odst. 5 zákona rozhod-
nutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

19. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky  pro dal�í provoz stávajících obèanských radiostanic.

20. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

21. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

1) Tato generální licence vychází z  rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference po�tovních a  telekomunikaè-
ních správ (CEPT)  è. ERC/DEC/(98)16 ze dne 23.11.1998 o vyjmutí zaøízení CEPT PR-27 z re�imu individuálního povolování [CEPT/ERC
Decision of 23rd November 1998 on Exemption from Individual Licencing of CEPT PR-27 equipment], Kraków, 1998.

2) Ústavní zákon è. 347/1997 Sb., o vytvoøení vy��ích územních samosprávných celkù a o zmìnì ústavního zákona Èeské národní rady è. 1/1993

Sb., Ústava Èeské republiky.
3) Doporuèení  Evropské konference po�tovních a  telekomunikaèních správ (CEPT) è. T/R 20-09 �Rádiové zaøízení  PR27  urèené k poskytování

hlasové komunikace na krátké vzdálenosti v pásmu 27 MHz� [PR 27 radio equipment intended to provide short range voice radiocommunication
in the 27 MHz band], Chester, 1990.

4) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

Pøíloha è. 1 ke generální licenci è. GL - 22/R/2000

Provozní kmitoèty a èísla kanálù obèanských radiostanic

Kanál Kmitoèet Kanál Kmitoèet Kanál Kmitoèet Kanál Kmitoèet
[MHz] [MHz] [MHz] [MHz]

1 26,965 21 27,215 41 26,565 61 26,765

2 26,975 22 27,225 42 26,575 62 26,775

3 26,985 23 27,255 43 26,585 63 26,785

4 27,005 24 27,235 44 26,595 64 26,795

5 27,015 25 27,245 45 26,605 65 26,805

6 27,025 26 27,265 46 26,615 66 26,815

7 27,035 27 27,275 47 26,625 67 26,825

8 27,055 28 27,285 48 26,635 68 26,835

9 27,065 29 27,295 49 26,645 69 26,845

10 27,075 30 27,305 50 26,655 70 26,855

11 27,085 31 27,315 51 26,665 71 26,865

12 27,105 32 27,325 52 26,675 72 26,875

13 27,115 33 27,335 53 26,685 73 26,885

14 27,125 34 27,345 54 26,695 74 26,895

15 27,135 35 27,355 55 26,705 75 26,905

16 27,155 36 27,365 56 26,715 76 26,915

17 27,165 37 27,375 57 26,725 77 26,925

18 27,175 38 27,385 58 26,735 78 26,935

19 27,185 39 27,395 59 26,745 79 26,945

20 27,205 40 27,405 60 26,755 80 26,955
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Pøíloha è. 2 ke generální licenci è. GL - 22/R/2000

Obèané Èeské republiky mohou provozovat obèanské stanice v cizích zemích na základì doporuèení Evropské konference
po�tovních a telekomunikaèních správ (CEPT) è. T/R 20-09, které stanovuje podmínky provozu obèanských stanic na území
jiného státu.

V souladu s tímto doporuèením mù�e zahranièní náv�tìvník provozovat po dobu krátkodobého pobytu na území jiného
státu obèanskou stanici za tìchto podmínek:

- obèanská stanice je opatøena znaèkou CEPT PR 27 X, kde X je oznaèení zemì, která schválila typ obèanské stanice
k provozování a

- uvedená znaèka se smí dávat jen na typy obèanských stanic, které vyhovují technickému standardu ETS 300 135.

Ke dni 30. èervna 2000 pøijaly doporuèení CEPT T/R 20-09 ní�e uvedené zemì. Aktuální údaje lze získat na internetových
stránkách Evropského radiokomunikaèního úøadu  (ERO) na adrese www.ero.dk.

Zkratka Zemì Zkratka Zemì

B Belgie H Maïarsko

BG Bulharsko D Nìmecko

CZ Èeská republika NL Nizozemsko

DK Dánsko N Norsko

EST Estonsko P Portugalsko

FI Finsko A Rakousko

F Francie SK Slovensko

HR Chorvatsko SVN Slovinsko

IRL Irsko E �panìlsko

IS Island S �védsko

I Itálie CH �výcarsko

FL Lichten�tejnsko GB Velká Británie

LIT Loty�sko

Pøíloha è. 3 ke generální licenci è. GL - 22/R/2000

Obèané Èeské republiky mohou provozovat obèanské stanice, které nejsou oznaèeny znaèkou �CEPT PR27 X�, na základì
tzv. cirkulaèní karty. Pou�ití cirkulaèní karty bylo dohodnuto mezi správami dále uvedených zemí Evropské konference po�-
tovních a telekomunikaèních správ (CEPT), které uzavøely dohodu o volné cirkulaci obèanských stanic, na které se nevztahuje
doporuèení CEPT. Cirkulaèní karta uvádí, jaký druh provozu je v pøíslu�né zemi povolen.

Èeský telekomunikaèní úøad, odbory pro oblasti vydávají cirkulaèní karty obèanùm Èeské republiky pouze na obèanské
stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu.

Dohoda byla uzavøena na dobu do 31. prosince 2002 mezi tìmito zemìmi:

Zkratka Zemì Zkratka Zemì

B Belgie P Portugalsko

CZ Èeská republika SK Slovensko

F Francie E �panìlsko

D Nìmecko CH �výcarsko

FL Lichten�tejnsko

116. Generální licence è. GL � 23/R/2000

Èeský telekomunikaèní úøad Praha dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j. 502481/2000-613

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona
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generální licenci
è. GL - 23/R/2000

k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která jsou souèástí bez�òùrových telefonních pøístrojù  pracujících v kmitoèto-
vém pásmu 1880 � 1900 MHz (norma DECT) a skládajících se z pøenosné èásti a základnové èásti pøipojené ke koncovému
bodu veøejné telekomunikaèní sítì (dále jen �stanic�).

Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen �u�ivatele�) provozovat vý�e uvedené stanice bez
jakéhokoliv dal�ího øízení u Úøadu za následujících podmínek:

1. Generální licence platí na území Èeské republiky.

2. Stanice pracují v kmitoètovém pásmu 1880 � 1900 MHz (norma DECT).

3. Maximální vyzáøený výkon základnové i pøenosné èásti je 10 mW ERP. Není dovoleno provozovat stanice s pøídavný-
mi zesilovaèi vysokofrekvenèního výkonu a smìrovými anténami.

4. Provoz stanic se povoluje za podmínek podru�né (sekundární) slu�by, nemá tedy zaji�tìnou ochranu proti ru�ení zpùso-
benému stanicemi provozovanými na stejném kmitoètu a nesmí zpùsobit ru�ení jiným radiokomunikaèním slu�bám.
Ve�keré kmitoèty, na kterých jsou stanice provozovány na základì této generální licence, jsou pova�ovány za sdílené.

5. Generální licence se vztahuje pouze na takové stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového
zaøízení podle § 10 zákona.

6. Konstrukce stanice nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

7. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. U�ivatelé musí umo�nit povìøeným za-
mìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost podle zákona
è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

8. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodr�ení
podmínek této generální licence nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat u�ivatelùm podle § 88 odst. 5 zákona rozhod-
nutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbì�né opatøení k okam�itému odstavení zdroje ru�ení.

9. Úøad má právo omezit nebo zru�it tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny
podmínky pro dal�í provoz stávajících stanic.

10. Povinnosti u�ivatelù � úèastníkù sítí, ke kterým se stanice pøipojují, vùèi jejich provozovatelùm nejsou touto generální
licencí dotèeny.

11. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.

12. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník  v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

117. Èíslovací plán veøejných telefonních sítí

Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 6. záøí 2000
se sídlem Klimentská 27, Praha 1 È.j.: 501 240/2000-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) vydává podle § 95 bodu 6. písm. b) a k provedení § 42 a § 68 zákona è.151/
2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù,

Èíslovací plán veøejných telefonních sítí
Èást první

V�eobecná ustanovení
Èl. 1

Úvodní ustanovení
1. Èíslovací plán stanovuje èíslování veøejných pevných a mobilních telefonních sítí, vèetnì tzv. sítí �ISDN�, urèuje

oèíslování telefonních obvodù (dále jen TO), resp. uzlových telefonních obvodù v pøechodném období, doplòkových
slu�eb, pøídavných slu�eb a èíslování pøístupù k dal�ím veøejným telekomunikaèním slu�bám, resp. sítím, pokud mezi
nimi existují pøechody umo�òující pøíslu�né pøístupy. Stanovuje pøestupný znak do mezinárodní telefonní sítì a dále
i do mezimìstské sítì v pøechodném období. Èíslovací plán urèuje obecná pravidla tvorby národního (významového)
èísla úèastníkù veøejných telefonních sítí a definuje jeho strukturu.

2. Èíslovací plán obsahuje:
- èást, která stanovuje systém èíslování v pøechodném období. Pøechodné období trvá od uveøejnìní schváleného èíslo-

vacího plánu v Telekomunikaèním vìstníku do 21. 9. 2002, tj. do zavedení nového èíslovacího plánu od 22. 9. 2002
ve veøejné pevné telefonní síti. Pro toto období jsou potøebné údaje uvedeny zejména v èl. 9 �Pøechodná ustanovení�,
v èl. 10 a v Pøíloze A 1), která obsahuje dosud pou�ívaná smìrová èísla UTO a VMS,
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- èást, která stanovuje systém èíslování ve veøejných pevných telefonních sítích (nový èíslovací plán) v návaznosti na dokon-
èení jejich digitalizace. Pro toto období jsou potøebné údaje uvedeny zejména v èláncích 2 a� 8 a v Pøílohách A, B a C.

3. Èíslovací plán je závazný pro v�echny provozovatele veøejných telefonních sítí a pro v�echny poskytovatele veøejných
telekomunikaèních slu�eb, pokud k poskytování tìchto slu�eb vyu�ívají veøejné telefonních sítì.

4. Èíslovací plán pou�ívá pro èíslování pevných, mobilních i virtuálních veøejných telefonních sítí principu uzavøeného
èíslování. Pøestupný znak �0� (nula) k jednotlivým TO, cílovým sítím i pøístupovým kódùm k jiným telekomunikaèním
sítím nebo slu�bám (SAC) se v uzavøeném èíslování, tj. po skonèení pøechodného období, nepou�ívá.

5. Èíslovací plán urèuje pravidla tvorby národních (významových) èísel úèastníkù telefonních sítí a stanovuje jejich
vyu�ívání. Determinuje veøejné pevné telefonní sítì s mo�ností základního tarifu na území TO a dal�ího tarifu pro
spojení mezi jednotlivými TO; stanovuje národní smìrová èísla.

6. Pokud je nutno zmìnit nìkteré z národních smìrových èísel (TC, DN, resp. SAC) uveøejnìné v tomto èíslovacím
plánu, musí zùstat zru�ené èíslo nevyu�ito v èíslovacím plánu je�tì nejménì 6 mìsícù od úèinnosti Úøadem schválené
zmìny, pokud Úøad nestanoví v individuálních pøípadech lhùtu jinou. Podmínkou zkrácení doby bude zapojení hlásky
na staré èíslo informující o zmìnì èísla provozovatelem sítì.

7. Vyu�ívání TC, DN a SAC podle Pøíloh A, A1 a C podléhá regulaci, resp. pøidìlení na základì �ádosti. Jakékoliv jiné
vyu�ití èísel k oèíslování smìrù, sítí a slu�eb nad rámec tohoto èíslovacího plánu a nevyu�itých èísel zemì (CC)
neuvedených v doporuèení ITU1) není povoleno.

8. Èíslovací plán umo�òuje:
a) zaji�tìní pøenositelnosti 9 místného národního (významového) èísla v rámci TO, resp. kdekoliv na území ÈR u jednoho

provozovatele veøejné pevné telefonní sítì,
b) zaji�tìní pøenositelnosti 9 místného národního (významového) èísla pøi zmìnì provozovatele veøejné pevné tele-

fonní sítì,
c) zaji�tìní pøenositelnosti 9 místného národního (významového) èísla mezi úèastníky veøejné telefonní sítì a ISDN

v rámci sítì jednoho provozovatele jednoho TO a v rámci sítí rùzných provozovatelù kdekoliv na území ÈR,
d) volbu jednotné délky 9 místného národního (významového) èísla na celém území, mimo pøípadù uvedených v èl. 8,
e) vytvoøení spoleèné databáze v�ech úèastníkù veøejných pevných telefonních sítí s dostupem do pøíslu�né její èásti a

zjednodu�ení tvorby telefonních seznamù, pøièem� nevyluèuje distribuované databáze,
f) výbìr �provozovatele dálkové sítì� zkráceným èíslem 10XX(X). V tomto pøípadì je volba úèastníka cílové národní

sítì bez prefixu �0� (nula) a úèastník je po volbì zkráceného èísla dosa�itelný volbou národního (významového)
èísla N(S)N.

g) pøidìlovat dostateènou èíslovací kapacitu pro nové i stávající provozovatele sítí a poskytovatele slu�eb i s pøihléd-
nutím k jejich oèekávanému rozvoji.

Èl. 2
Výklad pojmù

1. Veøejnou telefonní sítí se pro úèely tohoto èíslovacího plánu rozumí ka�dá pevná, mobilní i virtuální telefonní sí�
vèetnì ISDN, umo�òující jednoznaèné adresování v�ech jejích úèastníkù evidovaných na území celého státu národním
(významovým) èíslem. Ka�dé národní (významové) èíslo má ve veøejné telefonní síti jedineènou numerickou adresu
bez ohledu na to, zda je èíslem pevné nebo mobilní telefonní sítì, nebo adresuje pøídavnou slu�bu ve virtuální síti.

2. Telefonním obvodem (TO) se rozumí území, které je zpravidla toto�né s územím kraje.

3. Doplòkovými slu�bami se rozumí slu�by, které modifikují nebo doplòují základní telekomunikaèní slu�by. Doplòkové slu�-
by nemohou být nabízeny u�ivateli jako samostatné slu�by, ale pouze ve spojení se základními poskytovanými slu�bami.

4. Pøídavnou slu�bou se rozumí jakákoli jiná slu�ba poskytovaná ve veøejné telefonní síti nad rámec slu�eb základních.

5. Virtuální sítí se rozumí pøídavná slu�ba dostupná �0� a národním smìrovým èíslem pro pøídavné slu�by podle Pøílohy
C, resp. po uzavøení plánu úèastnickým èíslem. Spojení do virtuální sítì není spojením ve smyslu spojení mezi ostatní-
mi cílovými sítìmi v pevných a mobilních sítích.

6. Pøenositelností se rozumí schopnost veøejné telefonní sítì zaji��ovat telekomunikaèní provoz k úèastníkovi definova-
nému jedineèným èíslem podle tohoto èíslovacího plánu:
a) pøi zmìnì umístìní koncového bodu,
b) pøi zmìnì úèastnického smluvního vztahu k jinému provozovateli, nebo
c) pøi zmìnì slu�by telefonní na ISDN a naopak.

7. Cílovou sítí se rozumí telekomunikaèní sí�, která je identifikovatelná pøíslu�ným národním smìrovým èíslem DN nebo
v pevné síti je urèena skrytým smìrovým èíslem, je� následuje po národním smìrovém èísle telefonního obvodu, resp.
èíslovací oblasti TC.

1) Doporuèení ITU-T E.164.
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8. Uzavøeným èíslováním se rozumí èíslovací systém s jednotnou délkou èísla, ve kterém je pro sestavení spojení k
volanému úèastníkovi pou�ito v�dy stejné úèastnické èíslo jak pøi volání uvnitø TO, tak z jiných TO. K zachování
jednotné délky úèastnického èísla jsou pou�ita èísla urèená pro èíslování sítí (DN) nebo èíslovacích oblastí (TC), je�
jsou jeho trvalou souèástí.

9. Seznam u�ívaných zkratek a znaèek je uveden v Pøíloze D.

Èást druhá
Tvorba a vyu�ívání èísel

Èl. 3
Mezinárodní èíslo

1. Pøedepsaná struktura mezinárodních telekomunikaèních èísel úèastníkù geografických oblastí je následující:

CC NDC SN
Èíslo zemì Národní smìrové èíslo Úèastnické èíslo

Národní (významové) èíslo - N(S)N

Mezinárodní èíslo

2. Mezinárodní èíslo ve veøejných telefonních sítích mù�e dosáhnout 12 a� 15 èíslic. Tento èíslovací plán definuje
ve veøejných telefonních sítích v Èeské republice max. 12 èíslic kromì pøípadù uvedených v èl. 8. Vymezení platí i pro
pøipojení poboèkových ústøeden s provolbou, tj. vèetnì èíslic provolby.

3. Èíslo zemì (CC) mù�e mít jednu a� tøi èíslice. �CC� Èeské republiky (420) bylo pøidìleno Mezinárodní telekomuni-
kaèní unií (ITU)2).

4. Národní smìrové èíslo (NDC) má pro úèely tohoto plánu strukturu:
a) typu DN (nebo SAC), tj. národní smìrové èíslo cílové sítì podle Pøílohy C,
b) typu TC, tj. národní smìrové èíslo telefonního obvodu, resp. èíslovací oblasti podle Pøílohy A, resp.A1.

5. Národní (významové) èíslo N(S)N3) = NDC + SN, kde
SN = úèastnické èíslo.

Po zavedení pøenositelnosti èísla v pevných telefonních sítích bude N(S)N4) = SN.

6. Pøed volbou mezinárodního èísla je nutno v�dy pøedøadit pøestupný znak indikující, �e následující volené èíslo je CC.
V ÈR je tímto pøestupným znakem �00� (�nula� �nula�). Pøestupný znak �00� je volen i po sérii �10XX(X)�5) k dosa�ení
mezinárodního úèastníka prostøednictvím provozovatele dálkové sítì (pøed následnou volbou mezinárodního èísla).
Pøestupný znak se do délky mezinárodního èísla nezapoèítává.

7. Pro mezinárodní identifikaci mobilního úèastníka (Mobile Subscriber) v síti GSM je pou�ito tøí numerických adres
s následující strukturou MSISDN, IMSI, MSRN:
a) MSISDN má 12 èíslic, z nich� jsou mezinárodnì normovány prvé tøi (viz èl. 5, odst. 5 a 6),
b) IMSI má 15 èíslic, z nich� je mezinárodnì normováno prvé trojèíslí (MCC), pro ÈR má hodnotu 230; dal�í dvojèíslí

(MNC) se mezinárodnì eviduje; poslední èást struktury pøedstavuje registraèní èíslo mobilního úèastníka (MSIN).
Pro podmno�inu MNC + MSIN je zaveden termín NMSI,

a) MSRN má strukturu obdobnou jako MSISDN, jeho hodnota se mìní podle okam�itého místa pobytu úèastníka;
rozhoduje o nìm provozovatel té sítì, v jejím� atrakèním obvodu se úèastník právì nachází.

8. Podadresa ISDN poskytuje doplòkové adresní kapacity mimo èíslovací plán.

Èl. 4
Národní (významové) èíslo ve veøejných pevných telefonních sítích

1. Národní (významové) èíslo v ka�dé veøejné pevné digitální telefonní síti Èeské republiky zaji��uje identifikaci provo-
zovatele cílové sítì vyjádøenou uvnitø národního (významového) èísla za hodnotou TC6) (viz Pøíloha A). V pevných
digitálních sítích odpovídá struktura N(S)N konstrukci TC+SN7), resp. po zavedení pøenositelnosti èísel N(S)N = SN8).
TO je adresován mno�inou èísel TC, jejich� úplný výèet v daném TO èíselnì popisuje (adresuje) celý telefonní obvod.
Volba TC následovaná volbou SN7) za ka�dým z tìchto èísel, pøípadnì N(S)N = SN8) (viz èl. 3, odst. 5), je jedineènou
adresou úèastníka v daném TO. Úèastník v�dy volí kompletní N(S)N [i po volbì 10XX(X)].

2) ITU Operational Bulletin N.628-15.IX.1996.
3) Definice E.164 èísla, viz  Doporuèení ITU-T E.164 (05/97) a ITU-T E.164 Supplement 1 (03/98).
4) Doporuèení ECTRA/REC (98)04.
5) Identifikace cílové sítì vnì E.164 èísla, viz ITU-T E.164 Supplement 1 (03/98).
6) Doporuèení ITU-T E.164 Supplement 1 (03/98).
7) Doporuèení ITU-T E.164 (05/97).
8) Doporuèení ECTRA/REC (98)04.
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2. Volba doplòkových slu�eb a smìru �10� k provozovateli dálkové sítì u provozovatele, s ním� je úèastník v úèastnic-
kém smluvním vztahu, je zaji��ována volbou série 11X, 1YXX, 1ZXXX, 1UXXXX, resp. 10XX(X) (viz Pøíloha B).
Po sérii 10XX(X) v národním spojení k dosa�ení úèastníka národní cílové sítì prostøednictvím provozovatele dálkové
sítì je voleno úèastnické èíslo cílového úèastníka, kdy N(S)N = SN .

3. V Èeské republice je poèet èíslic národního (významového) èísla v digitálních sítích v�dy 9. V ka�dém plnì digitálním
TO se øídí délka úèastnického èísla délkou národního smìrového èísla8). Výjimku tvoøí pouze èísla zaèínající �1�, resp.
�01�9), která mohou mít krat�í délku, a to minimálnì 3 èíslice (viz Pøíloha B). Dal�í výjimkou jsou èísla s pøístupovým
kódem 9XY (napø. celostátní záznamníková slu�ba a slu�ba pøedávání hlasových zpráv - viz Pøíloha C, které mohou
mít pøechodnì délku maximálnì 12 èíslic a èísla volená po sérii 10XX(X).

4. Jednotná délka úèastnického èísla musí být zaji�tìna i pro èísla dosa�itelná v rámci PbÚ pøipojených na velkosérie.

5. Národní smìrové èíslo (vèetnì SAC) mù�e mít 1 a� 3 èíslice - viz Pøílohy A a A1), resp. Pøíloha C. Národní smìrová
èísla stanovuje regulaèní orgán.

6. Provozovatelé veøejných pevných sítí zajistí ve spolupráci s provozovateli analogových PbÚ mo�nost pøipojení analo-
gových PbÚ na digitální systémy i po pøechodném období.

7. Oèíslování TO pøíslu�nými èísly TC je uvedeno v Pøíloze A. Tato èísla mají význam národního smìrového èísla jen do
doby zavedení geografické pøenositelnosti úèastnických èísel. V pøechodném období vyjadøují hodnoty TC národní
smìrová èísla UTO, resp. VMS, podle Pøílohy A1.

8. Provozovatelé jsou povinni zajistit pøenositelnost 9 místného národního (významového) èísla na databázovém principu.

9. Èísla lze pøidìlit provozovateli pevné sítì pro cílovou sí� odpovídající rozlohou nejménì 1 (jednomu) kraji, resp. TO
za následujících základních podmínek:
a) smìrové èíslo (skryté) za hodnotou TC o délce 1 a� 4 èíslic v závislosti na délce TC nebo nìkolik takovýchto

smìrových èísel identifikujících cílovou sí� provozovatele uvnitø SN v pøíslu�ném TO v závislosti na délce TC a
b) nejmen�í pøidìlitelná a zpoplatnitelná10) kapacita cílové sítì je 10 000 èísel.

Èl. 5
Národní (významové) èíslo ve veøejných mobilních telefonních sítích

1. Národní (významové) èíslo ve veøejných mobilních telefonních sítích ÈR má jednotnou délku 9 èíslic. Úèastnické èíslo
(SN) má délku 6 a� 7 èíslic. Výjimku tvoøí pouze èísla zaèínající �1�, �01� (doplòkové telefonní slu�by), které mohou
mít krat�í délku, av�ak minimálnì 3 èíslice (viz Pøíloha B).

2. V oèíslování mobilních úèastníkù se první dvì a� tøi èíslice národního (významového) èísla svou hodnotou kryjí
s hodnotou národního smìrového èísla NDC typu DN provozovatele pøíslu�né sítì.

3. Volba se uskuteèòuje:
a) mezi úèastníky v rámci mobilní sítì národním (významovým) èíslem s DN volané sítì podle Pøílohy C,
b) do jiné cílové sítì národním (významovým èíslem) s NDC pøíslu�né cílové sítì podle Pøílohy A, (A1), resp. Pøílohy

C, nebo bez NDC (TC) podle Pøílohy B,
c) mezinárodnì z veøejné mobilní sítì s vyu�itím prefixu �00� a pøíslu�ného mezinárodního èísla.

4. V sítích GSM má ka�dý úèastník vedle èísla, kterým je ostatními úèastníky volen (tzv. MSISDN), je�tì jedno, resp. dvì
èísla, pod kterými je evidován v databázi systému (IMSI, resp. MSRN). Ka�dý úèastník musí mít èíslo IMSI; èíslo
MSRN pøidìluje databáze samoèinnì, zmìní-li úèastník místo pobytu a dostane-li se pøechodnì do oblasti pùsobení
jiné sítì.

5. Strukturu MSISDN èísla tvoøí bloky CC, NDC a SN. Blok CC podléhá regulaci mezinárodními orgány. Blok NDC
stanovuje èíslovací plán, blok SN stanovuje provozovatel a to za podmínky, �e:
a) NDC typu DN je národní smìrové èíslo umo�òující smìrování do pøíslu�né cílové sítì (viz Pøíloha C),
b) SN je �estimístné nebo sedmimístné èíslo, identifikující úèastníka uvnitø sítì.

6. Strukturu èísla IMSI tvoøí bloky MCC, MNC a MSIN. MCC podléhá regulaci mezinárodními orgány. Blok MNC
adresuje mobilní sí� pøíslu�ného provozovatele a èíslo pøidìluje a mezinárodní evidenci zaji��uje regulaèní orgán.
Desetimístný blok MSIN definuje provozovatel ve vlastní kompetenci.

7. Strukturu i hodnoty èísla MSRN (Mobile Station Roaming Number) definuje pøípad od pøípadu provozovatel sítì, ve
které mobilní úèastník momentálnì hostuje. Øídí se pøi tom strukturou èísel MSISDN, definovaných ve vlastní síti.

9) Ukonèení poskytování slu�eb viz Pøíloha B.
10) Naøízení vlády è. 181/2000 Sb., kterým se stanoví vý�e poplatkù za pøidìlené kmitoèty a za pøidìlená èísla.
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Èást tøetí
Oèíslování slu�eb dostupných telefonními sítìmi

Èl. 6
Doplòkové telefonní slu�by a smìr k poskytovateli pøenosové cesty

1. Doplòkové telefonní slu�by jsou v ÈR dostupné zkráceným èíslem. Prvá èíslice má hodnotu �1�. Adresy doplòkových
slu�eb nejsou obecnì geograficky (regionálnì) rozli�itelná èísla. Ka�dý provozovatel má povinnost zajistit tzv. �po-
vinné slu�by� (viz èl. 6 odst. 2 a Pøíloha B) a zajistit pøístup ke slu�bám nepovinným u jiného provozovatele.

2. Prvé dvojèíslí èísla doplòkových slu�eb urèuje charakter slu�by, respektive skupinu slu�eb stejného charakteru, pøí-
padnì smìr. Zkrácená èísla lze pøidìlit a vyu�ívat pouze v rozsahu evropských a národních harmonizovaných kódù,
podle následující tabulky:

Charakter slu�by, smìr

10 Evropský harmonizovaný pøístupový kód pro smìr k poskytovateli pøenosové cesty (tzv. provozovateli dál-
kové sítì).

11 Evropské harmonizované zkrácené kódy a tzv. �povinné slu�by�.

12 Celostátní spoleèensky významné operátorské slu�by:
Celostátní slu�by pro zdravotnì posti�ené a pro slu�by s cizojazyènou obsluhou, celostátní sociální a zdra-
votní slu�by, celostátní havarijní slu�by a celostátní informaèní slu�by.

13 Pøístup na slu�ební zaøízení provozovatelù telefonní sítì (rozdìlení se nepublikuje), ohla�ovny poruch a
telekomunikaèní slu�by provozovatelù veøejné telefonní sítì.

14 Informace poskytované provozovateli veøejné telefonní sítì. Komerèní informaèní, nabídkové a pohoto-
vostní slu�by.

15 Národní tísòová volání.

16 Doplòková slu�ba aut. ústøeden - �zkrácená volba�. Výhledovì rezervováno pro národní harmonizované
zkrácené kódy (po roz�íøení frekvenèní volby DTMF).

17 Aktivace doplòkových slu�eb aut. ústøeden dle CEPT.
Výhledovì rezervováno pro národní harmonizované zkrácené kódy (po roz�íøení frekvenèní volby DTMF).

18 Výhledovì rezervováno pro národní harmonizované zkrácené kódy.

19 Deaktivace doplòkových slu�eb aut. ústøeden dle CEPT.
Výhledovì rezervováno pro evropské harmonizované zkrácené kódy (po roz�íøení frekvenèní volby DTMF).

Podrobnìj�í rozdìlení je uvedeno v Pøíloze B.

3. Pro pøidìlování zkrácených èísel platí následující základní podmínky:
a) hlavním kritériem pro pøidìlení zkráceného èísla pro slu�by na komerèním základì je po spoleèenském významu

slu�by prùmìrná èetnost volání za rok, která by mìla být úmìrná poètu nevyu�itých èíselných øádù èísla vùèi jednot-
né délce národního (významového) èísla,

b) zkrácená èísla se pøidìlují pouze pro slu�by celostátního rozsahu,
c) název poskytované slu�by musí vystihovat její charakter,
d) zkrácená èísla se pøidìlují fyzickým osobám s trvalým pobytem na území ÈR nebo právnickým osobám registrova-

ným v obchodním rejstøíku ÈR a zpoplatòují se10) ,
e) zkrácená èísla musí být zveøejnìna v telefonním seznamu (výjimku tvoøí pouze slu�ební èísla �130XXX�),
f) v pøípadech, kdy je to úèelné, Úøad pøidìlí na základì odùvodnìné �ádosti èísla pro doplòkové telefonní slu�by na

území TO nebo obce. Tato èísla budou pøidìlena vèetnì hodnot TC.
g) Je-li více �adatelù o pøidìlení stejného èísla pro slu�bu nebo sí� uvedených v tomto èíslovacím plánu, Úøad rozhod-

ne o vydání pøidìlení podle poøadí do�lých �ádostí.

Èl. 7
Pøídavné slu�by

1. Pøístup k pøídavným slu�bám ve virtuálních sítích, poskytovaným v celostátním mìøítku nebo velkoplo�nì pøi pøípadné
speciální tarifikaci, je umo�nìn volbou národního smìrového èísla NDC typu DN. Pøíslu�ná DN virtuálních sítí jsou
uvedena v Pøíloze C.

2. Rozli�ení pøídavných slu�eb podle oèíslování, popøípadì rozli�ení rùzných tarifù, poskytovatele slu�eb nebo jiné spe-
cifikace, urèují èíslice A, B, C, pøípadnì D, následující po DN nebo SAC. Zpùsob vyu�ití tìchto èíslic je uveden
v Pøíloze C, popø. v rozhodnutí o pøidìlení èísla. Celková délka èísla slu�by nebo sítì je kromì výjimek jednotná a je
shodná s délkou národního (významového) èísla, tj. 9 èíslic.

10) Naøízení vlády è. 181/2000 Sb., kterým se stanoví vý�e poplatkù za pøidìlené kmitoèty a za pøidìlená èísla.
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Èl. 8
Pøechody z veøejné telefonní sítì do jiných telekomunikaèních sítí

Úèastníkùm ka�dé veøejné telefonní sítì (pevné i mobilní) jsou dostupné i slu�by instalované v jiných telekomunikaèních
sítích. Pøechodù z veøejné telefonní sítì (pevné i mobilní) do jiné telekomunikaèní sítì se dosáhne volbou pøístupového kódu
(SAC) podle Pøílohy C. Délka národního (významového) èísla sítí nebo slu�eb s pøístupovými kódy 9XY je jednotná a dosahuje
délky vèetnì pøístupového kódu 9 èíslic. U nìkterých slu�eb s pøístupovým kódem 9XY, které vy�adují ze záva�ných technických
dùvodù del�í adresování, je pøechodnì maximálnì mo�ná délka národního èísla 12 èíslic. Po dostateèném roz�íøení frekvenèní
volby bude preferována jednotná délka èísla i u tìchto slu�eb a adresace slu�eb bude øe�ena tzv. dvoustupòovou volbou11).

Èást pátá

Èl. 9
Pøechodná ustanovení

1. V období od zaèátku platnosti tohoto èíslovacího plánu do termínu, kdy bude provoznì realizováno pøeèíslování
úèastnických èísel ve veøejné pevné telefonní síti, budou stávající veøejné telefonní sítì vyu�ívat èíselné kódy a èísel-
nou kapacitu v rámci dosud pou�ívaného otevøeného systému èíslování. Národní smìrová èísla uzlových telefonních
obvodù a VMS jsou pro pøechodné období uvedena v Pøíloze A 1).

2. Pro období od 1. ledna 2001 do 21. záøí 2002 (tj. do termínu úplného zavedení tohoto èíslovacího plánu) budou novým
provozovatelùm veøejných pevných telefonních sítí pøidìlovány bloky èísel z volné kapacity ve stávajících UTO. Pøi
volbì do jiných UTO budou úèastníci pou�ívat v pøechodném období pøestupného znaku �0� (nula) a národní smìrová
èísla UTO. S platností od 22. záøí 2002 budou novým provozovatelùm veøejných pevných telefonních sítí pøidìlovány
bloky úèastnických èísel poèínaje kapacitou 10 000 èísel z volné kapacity v jednotlivých TO. V období od dovr�ení
digitalizace veøejné pevné telefonní sítì do zavedení pøenositelnosti úèastnických telefonních èísel (mezi provozovate-
li, mezi TO a mezi slu�bami ISDN a telefonní slu�bou a naopak), tj. nejpozdìji do 31. prosince 2002 bude v síti
existovat i identifikace úèastníkù podle TO (krajù), resp. hodnot TC a podle provozovatele v systému uzavøeného
èíslování. Po zavedení pøenositelnosti èísel (úplná geografická pøenositelnost) ji� ztrácí TC svùj pùvodní identifikaèní
význam v telefonní síti.

Èl. 10
Závìreèná ustanovení

1. Èíslovací plán nabývá platnosti dnem jeho uveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku. Platností èíslovacího plánu se v
tomto pøípadì rozumí, �e:
a) je pou�itelný pro ve�keré pøípravné práce zamìøené na jeho zavedení v reálném provozu,
b) je závazný pro provedení nezbytných prací na úpravách a zmìnách informaèních systémù (i jiných systémù) v�ech

slu�eb u v�ech dotèených provozovatelù,
c) je nezbytný pro informování v�ech provozovatelù v zahranièí s cílem zajistit nepøetr�itost a neru�enost vnitrostátní-

ho a zahranièního telefonního provozu s ÈR v obou smìrech,
d) je nutný pro administrativní a jiná opatøení, která je nezbytné realizovat u úèastníkù, respektive u�ivatelù telekomu-

nikaèních slu�eb závislých na tomto èíslovacím plánu,
e) jeho pøíslu�né èásti budou pou�ity pøi pøidìlování èísel tìm subjektùm, u nich� je nutno v pøedstihu stanovit urèená

èísla (slu�eb, resp. pøístupová èísla slu�eb nebo sítí) pro nové dal�í pou�ití v rámci tohoto èíslovacího plánu.

2. Nový èíslovací plán ve veøejné telefonní síti bude do reálného provozu, kromì pøípadù uvedených v odst. 1, zaveden
z 21. 9. 2002 na 22. 9. 2002. Èasové zpøesnìní se stanovením hodiny (hodin) pøechodu na uzavøené èíslování bude
vyhlá�eno Úøadem nejpozdìji 6 mìsícù pøed uvedeným termínem. Pøenositelnost èísla podle èl. 1 odst. 8 písm. a), b),
c) a èl. 2 odst. 6 bude zaji�tìna nejpozdìji do 31. 12. 2002.

3. Tímto èíslovacím plánem se ru�í �Jednotné pravidlo è. 1/T/1999, kterým se stanovuje èíslovací plán veøejné telefonní
sítì�, è.j. 109819/1999-611 ze dne 2. listopadu 1999, zveøejnìné v Telekomunikaèním vìstníku, èástka 11, z 21.
listopadu 1999.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

11) Adresování po volbì znakù �*� a  �#� neèerpá kapacitu národního èíslovacího plánu.
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B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

118. Oprava údajù v dokumentu �Seznam jednotlivých druhù vybraných telekomunikaèních zaøí-
zení + pøedpisová základna�

V dokumentu �Seznam jednotlivých druhù vybraných telekomunikaèních zaøízení + pøedpisová základna�, zveøejnìném
v pøíloze k op. è. 67/2000, pøíloha v Telekomunikaèním vìstníku, èástka 8 z 28. 8. 2000, dochází k tìmto zmìnám:

a) polo�ky kódu 1600 a� 1670 opravte: viz pøíloha
b) v polo�ce 1214, sloupec D, øádek b) opravte: b) TZP 018; TZP 020
c) v polo�ce 1216, sloupec D, øádek b) opravte: b) TZP 018; TZP 020; (EG 201 184)
d) vlo�te novou polo�ku: 1219 Faksimilní a datové modemy kompaktní se záznamem hovoru, sloupce C a� G shodné

s 1217
e) v polo�kách kódu 5531, 5532, 5534 a� 5536, 5541, 5542, 5544, 5546, 5551, 5552, 5554, 5556 opravte:

ve sloupci E (EMC - emise) má být: EN 300 279; ve sloupci F (EMC - odolnost) má být: EN 300 279
f) v polo�kách kódu 5533, 5543, 5553 opravte:

ve sloupci E (EMC - emise) má být: EN 300 827; ve sloupci F (EMC - odolnost) má být: EN 300 827
g) v se�itu tabulky �Pøedpisová základna - Poznámky k pøedpisové základnì uvedené ve sloupcích D a� G� doplòte:

ITAAB AN = Advisory Notes k ISDN Type Approval Advisory Board (vydanému výborem pro aplikaci technických
doporuèení TRAC v rámci CEPT) - vydává TESTCOM)

Aktualizovaná tabulka je k dispozici na internetové adrese www.ctu.cz.
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