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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. NORMATIVNÍ ÈÁST
122. Opatøení ÈTÚ è. OÚ - 5/T/2000
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Klimentská 27, Praha 1

V Praze dne 6. øíjna 2000
È.j. 501358/2000-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad), jako pøísluný orgán státní správy, vydává podle § 95 bod 1. písm. d) a
k provedení § 43 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù (dále jen zákon),

opatøení
è. OÚ - 5/T/2000
o uspoøádání hranic obvodù veøejné telefonní sítì.
A. Pevná telefonní sí
1. Základním územím veøejné pevné telefonní sítì je telefonní obvod1) (dále jen TO), který je zpravidla totoný s územím kraje.
1)

Èíslovací plán veøejných telefonních sítí, èl. 2 odst. 2. è.j. 501 240/2000-610 (viz Telekomunikaèní vìstník èástka 9 z 25.9.2000).
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2. Základním územním celkem struktury telefonního obvodu je obec2), o jejím zaèlenìní do TO rozhoduje Úøad. TO
jsou definovány úplným výètem pøísluných obcí uvedených v Pøíloze è. 1. Hranici TO, tzv. obálku, tvoøí jeho
hranièní obce. V pøechodném období3) je struktura veøejných pevných telefonních sítí a jejich hranice, v èlenìní na
uzlový (UTO), resp. vymezenou místní sí (VMS), zachována (Pøíloha è.2).
3. Hranice TO vymezují nejmení území, na které mùe být udìlena telekomunikaèní licence pro veøejnou pevnou telefonní sí.
4. Ceny za telefonní hovory uskuteènìné v TO a mezi TO v rámci univerzální sluby stanoví Úøad cenovým rozhodnutím4).
5. Èíslování veøejných telefonních sítí je stanoveno èíslovacím plánem. Do doby zavedení úplné pøenositelnosti èísel je
TO adresován jednou, pøípadnì více hodnotami národního smìrového èísla veøejné pevné telefonní sítì (TC5)). Po
zavedení geografické pøenositelnosti èísel význam pùvodních hodnot TC národního smìrového èísla z hlediska adresování TO ustupuje.
6. Pøípadné zmìny uspoøádání hranic TO stanoví Úøad opatøením, popø. zmìnou opatøení, a uveøejní je v Telekomunikaèním vìstníku.
B. Mobilní telefonní sí
7. Základním územím veøejné mobilní telefonní sítì je území Èeské republiky. Toto území se dále neèlení.
8. Telekomunikaèní licence pro veøejnou mobilní telefonní sí a veøejnou mobilní telefonní slubu Úøad vydává pro celé
území Èeské republiky. V odùvodnìných pøípadech mùe Úøad vydat tyto licence i pro území mení.
9. Èíslování veøejných mobilních telefonních sítí je stanoveno èíslovacím plánem.
C. Platnost uspoøádání hranic obvodù
10. V období do 21. záøí 2002 je uspoøádání hranic obvodù veøejné pevné telefonní sítì stanoveno Pøílohou è. 2 tohoto
opatøení. Od 22. záøí 2002 je uspoøádání hranic TO urèeno Pøílohou è. 1 tohoto opatøení.
D. Závìreèné ustanovení
11. Toto opatøení nabývá úèinnosti dnem uveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu
Pøílohy è. 1 a 2 budou zveøejnìny v Telekomunikaèním vìstníku, èástce 11, dne 20. listopadu 2000.

2)
3)
4)
5)

Èl. 99 ústavního zákona Èeské národní rady è.1/1993 Sb., Ústava Èeské republiky.
Èíslovací plán veøejných telefonních sítí, èl. 1 odst. 2.
§ 77 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù.
Èíslovací plán veøejných telefonních sítí, èl. 4 odst.1.

123. Generální licence è. GL - 24 /T/2000
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Klimentská 27, Praha

V Praze dne 6. øíjna 2000
È.j. 504 007/2000-610

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

generální licenci
è. GL - 24 /T/2000
ke zøizování a provozování veøejných telekomunikaèních sítí urèených výhradnì k jednosmìrnému íøení televizních nebo
rozhlasových signálù po vedení.
Tato generální licence opravòuje fyzické a právnické osoby zøizovat a provozovat veøejné telekomunikaèní sítì urèené
výhradnì k jednosmìrnému íøení televizních nebo rozhlasových signálù po vedení podle zákona a za podmínek stanovených
touto generální licencí.
Tato generální licence se nevztahuje na veøejné telekomunikaèní sítì, které jsou urèeny k pøenosu i jiných ne televizních a
rozhlasových signálù. Takové sítì lze zøizovat a provozovat na základì telekomunikaèní licence podle § 14 odst. 1 písm. a) zákona.
Podmínky pro zøízení a provozování:
1. Technické parametry veøejných telekomunikaèních sítí urèených výhradnì k jednosmìrnému íøení televizních a rozhlasových signálù po vedení vèetnì vech jejich aktivních a pasivních prvkù musí splòovat normu ÈSN 36 72111),
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3.
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7.
8.

9.
10.
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ÈSN EN 500832) a dalí opatøení Úøadu, která mohou být vydána i po nabytí úèinnosti této generální licence.
Opatøení zveøejòuje Úøad v Telekomunikaèním vìstníku.
Vysílací rádiová zaøízení, která mohou být souèástí veøejných telekomunikaèních sítí urèených výhradnì k jednosmìrnému íøení televizních nebo rozhlasových signálù po vedení, musí splòovat poadavky podle zákona3) a mohou být
provozována pouze na základì povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení4) nebo na základì generální
licence k provozování vysílacích rádiových zaøízení, která nevyadují individuální pøidìlení kmitoètù 5).
Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá vykonávat telekomunikaèní èinnosti podle této generální licence, je povinna se písemnì pøihlásit k registraci u Úøadu prokazatelným doruèením pøihláky, která je v pøíloze této generální
licence. Tato povinnost se nevztahuje na zøizování a provozování spoleèných televizních antén 6).
Osvìdèení o registraci zøízení a provozování veøejné telekomunikaèní sítì urèené výhradnì k jednosmìrnému íøení
televizních nebo rozhlasových signálù po vedení vydané Úøadem opravòuje jeho dritele ode dne vydání osvìdèení
zahájit provozování zaøízení, pokud splòuje dalí náleitosti stanovené zvlátním právním pøedpisem7).
Veøejné telekomunikaèní sítì urèené výhradnì k jednosmìrnému íøení televizních nebo rozhlasových signálù po vedení nesmí zpùsobovat ruení provozu telekomunikaèních zaøízení a sítí, popøípadì poskytování telekomunikaèních slueb nebo provozování radiokomunikaèních slueb8).
Veøejné telekomunikaèní sítì urèené výhradnì k jednosmìrnému íøení televizních nebo rozhlasových signálù po vedení podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací 9). Za neplnìní podmínek stanovených zákonem, provádìcími pøedpisy k tomuto zákonu a touto generální licencí uloí Úøad pokutu10).
Provozovatel veøejných telekomunikaèních sítí urèených výhradnì k jednosmìrnému íøení televizních nebo rozhlasových signálù po vedení je povinen zøídit systém pro vyøizování hláení poruch a jejich odstranìní.
Pøechodná ustanovení:
a) provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí urèených výhradnì k jednosmìrnému íøení televizních nebo rozhlasových signálù po vedení (døíve provozovatelé televizních kabelových rozvodù), které byly zøízeny a provozovány podle právních pøedpisù platných pøed úèinností zákona, jsou povinni pøihlásit se k registraci u Úøadu do
jednoho roku ode dne nabytí úèinnosti zákona, jinak jejich oprávnìní k provozování telekomunikaèní èinnosti
zanikne,
b) provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí, které jsou urèeny k pøenosu i jiných ne televizních a rozhlasových
signálù a které byly zøízeny a provozovány podle právních pøedpisù platných pøed úèinností zákona, jsou povinni
nejpozdìji do jednoho roku od úèinnosti zákona sdìlit a doloit Úøadu údaje a doklady, které jsou vyadované pro
udìlení telekomunikaèní licence, jinak jejich oprávnìní zaniká,
c) poskytovatelé veøejných telekomunikaèních slueb prostøednictvím veøejných telekomunikaèních sítí, které jsou
urèeny k pøenosu i jiných ne televizních a rozhlasových signálù, kteøí tuto èinnost vykonávají podle právních
pøedpisù platných pøed úèinností zákona, jsou povinni se nejpozdìji do jednoho roku od úèinnosti zákona pøihlásit
u Úøadu k registraci podle generální licence, event. poádat o oprávnìní, pokud pro tuto èinnost nebude vydána
generální licence, jinak jejich oprávnìní zaniká.
Tato generální licence platí do 31. 12. 2009.
Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhláení v Telekomunikaèním vìstníku.
Ing. David Stádník v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ÈSN 36 7211 - èást 1 Spoloèný príjem a rozvod televizných a rozhlasových signálov. Systémy.- èást 2 Spoloèný príjem a rozvod televizných a
rozhlasových signálov. Aktívné a pasívné prvky systémov.
ÈSN EN 50083 - Kabelové distribuèní systémy pro televizní a rozhlasové signály.
§ 4 a § 10 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù.
§ 57 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb.
§ 46 odst. 1 písm. a) zákona è. 151/2000 Sb.
ÈSN 367211- èást 1, I. Názvosloví a definice, bod 2.
Zákon è. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§ 88 zákona è. 151/2000 Sb.
§ 95 zákona è. 151/2000 Sb.
§ 97 a § 100 zákona è. 151/2000 Sb.

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST
124. ádost o pøidìlení èísla
Èeský telekomunikaèní vìstník se sídlem Klimentská 27, Praha 1 oznamuje, e ádosti o pøidìlení èísla podle § 69 zákona
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, se podávají na následujícím formuláøi:
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ádost o pøidìlení èísla (bloku èísel, kódù, jmen a adres)
Razítko podatelny ÈTÚ

1) Údaje o adateli:*)
a) Vyplní fyzická osoba:
Jméno a pøíjmení ....................................................................................................................................................
Trvalý pobyt:
....................................................................................................................................................
Rodné èíslo:
....................................................................................................................................................
Obchodní jméno: ....................................................................................................................................................
b) Vyplní právnická osoba:
Obchodní jméno: ....................................................................................................................................................
Právní forma:
....................................................................................................................................................
Sídlo:
....................................................................................................................................................
Identifikaèní èíslo: ....................................................................................................................................................
(Výe uvedené údaje musí být totoné s údaji uvedenými v obèanském prùkazu, ivnostenském oprávnìní nebo ve
výpisu z obchodního rejstøíku).
2) Poadovaná èísla (blok èísel, kódy, jména a adresy)
a) Poadované(á) èíslo(a): .............................................................................................................................................
b) Technické parametry, úèel vyuití èísla: .....................................................................................................................
c) Vymezení pøedpokládané provozní oblasti: ...............................................................................................................
d) Doba vyuití èísel: od .......................... do ..............................................................................................................
3. Název sluby pro ádané èíslo**): ................................................................................................................................
4. adatel je dritelem:
a) Telekomunikaèní licence vydané dne: ........................................................................................................................
pod èíslem jednacím: .................................................................................................................................................
1. pro zøizování a provozování telekomunikaèní sítì...............ano/ne***)
2. k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím telekomunikaèní sítì..............pevné/mobilní***)
b) Osvìdèení o registraci vydaného dne: .......................................................................................................................
podle Generální licence è.
.......................................................................................................................
pro telekomunikaèní slubu****) .......................................................................................................................
ádost musí být doloena ovìøenou kopií smlouvy nebo listiny o zøízení nebo zaloení právnické osoby a u osob zapsaných
v obchodním rejstøíku výpisem z obchodního rejstøíku, který není starí ne 6 mìsícù. V pøípadì zmocnìné osoby i plnou mocí
vystavenou adatelem.
Jméno a podpis adatele, resp. zmocnìnce:
.........................................................................................................
Telefon, fax, e-mail: ........................................................................
Kontaktní osoba: .............................................................................
Telefon, fax, e-mail: .........................................................................
V ............................................ dne: ................................................

*)

Vyplní se podle právní formy adatele.

**)

Vyplní adatel o èíslo pro slubu.
Nehodící se krtnìte.
Vymezení telekomunikaèní sluby podle telekomunikaèní licence nebo generální licence.

***)
****)

Razítko adatele:
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125. Veøejná konzultace návrhù rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru CEPT/ERC
Pracovní skupiny RR (Radio Regulatory) a FM (Frequency Management) Evropského radiokomunikaèního výboru CEPT/
ERC pøipravily a postoupily do procesu veøejné konzultace dále uvedené návrhy Rozhodnutí ERC, jejich koneèné odsouhlasení se pøedpokládá na zasedání CEPT/ERC bìhem roku 2001:
nERC/DEC/(00)II
- Draft ERC Decision on Exemption from Individual Licensing of Satellite Short Message System S-SMS mobile user
terminals;
- Návrh rozhodnutí ERC o vyjmutí z reimu individuálního povolování pohyblivých uivatelských terminálù druicového systému krátkých textových zpráv S-SMS;
n ERC/DEC/(00)JJ
- Draft ERC Decision on free circulation and use of Satellite Short Message System S-SMS mobile user terminals in
CEPT member countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01;
- Návrh rozhodnutí ERC o volné cirkulaci a uívání pohyblivých uivatelských terminálù druicového systému krátkých
textových zpráv S-SMS v èlenských zemích CEPT, roziøujícího oblast aplikací ERC/DEC/(95)01;
n ERC/DEC/(00)KK
- Draft ERC Decision on free circulation and use of Thuraya mobile user terminals in CEPT member countries enlarging
the field of application of ERC/DEC/(95)01;
- Návrh rozhodnutí ERC o volné cirkulaci a uívání pohyblivých uivatelských terminálù Thuraya v èlenských zemích
CEPT, roziøujícího oblast aplikací ERC/DEC/(95)01;
n ERC/DEC/(00)LL
- Draft ERC Decision on Exemption from Individual Licensing of Thuraya mobile user terminals;
- Návrh rozhodnutí ERC o výjimce z individuálního povolování pohyblivých uivatelských terminálù Thuraya;
n ERC/DEC/(00)MM 1-18
- Draft ERC Decision on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of
[Non-specific Short Range Devices / Short Range Devices used for Wireless Audio Applications / Short Range Devices used for Medical Implants / Short Range Devices used for inductive applications / Short Range Devices used for
Model control] operating in the frequency bands / on the frequencies ...;
- Návrh rozhodnutí ERC o harmonizovaných kmitoètech, technických charakteristikách a výjimce z individuálního
povolování [nespecifikovaných zaøízení krátkého dosahu / zaøízení krátkého dosahu pouívaných pro bezdrátové zvukové aplikace / zaøízení krátkého dosahu pouívaných pro lékaøské implantáty / zaøízení krátkého dosahu pouívaných
pro induktivní aplikace / zaøízení krátkého dosahu pouívaných pro øízení modelù] pracujících v kmitoètových pásmech / na kmitoètech ...;
n ERC/DEC/(00)NN
- Draft ERC Decision on the harmonised frequency bands to be designated for the Air-Ground-Air operation (AGA) of
the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services;
- Návrh rozhodnutí ERC o harmonizovaném kmitoètovém pásmu urèeném pro komunikaci vzduch-zemì-vzduch (AGA)
digitálního pozemního pohyblivého systému pro bezpeènostní sluby;
n ERC/DEC/(00)OO
- Draft ERC Decision on the harmonised frequency band to be designated for the Direct Mode Operation (DMO) of
Digital Land Mobile Systems;
- Návrh rozhodnutí ERC o harmonizovaném kmitoètovém pásmu urèeném pro provozování digitálních pozemních pohyblivých systémù v pøímém módu.
Text diskusních návrhù rozhodnutí v anglické verzi je mono získat od odboru správy kmitoètového spektra ÈTÚ, tel.
(02) 24004661 - Ing. Rosa, nebo na adrese internetové stránky ERO www.ero.dk.
Pøípadné pøipomínky k uvedeným návrhùm rozhodnutí je ve smyslu ust. § 95 bod 1. písm. g) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, nutno zaslat Èeskému telekomunikaènímu úøadu, odboru správy kmitoètového
spektra, a to nejpozdìji do 30. listopadu 2000.
ÈTÚ 503749/2000-613
odbor správy kmitoètového spektra

126. Oprava
V Telekomunikaèním vìstníku è. 9/2000 dolo v textu Èíslovacího plánu veøejných telefonních sítí k tiskové chybì v pøíloze C,
Tabulce 1: Veøejné mobilní telefonní sítì, virtuální (pøídavné sluby) a pøístupové kódy - (podle systému ONP v èíslování). Stránka
bude nahrazena celá.
Za provedené zmìny dìkujeme.
Odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb
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