
Ministerstvo dopravy a spoju CR - Ceský telekomunikacní úrad

TELEKOMUNIKACNí

VESTNíK
V Praze dne 21. dubna 1997

V áženÍ prátelé,

dnešním dnem dostáváte do ruky první ze ctyr mimorádných cástek Telekomunikacního vestníku, které vyjdou v roce 1997,
Plníme tak slib vedení Ceského telekomunikacního úradu a redakcnírady, který jsme Vám dali v záveru lonského roku,

V této a následuj ících mimorádných cástkách Telekomunikacního vestníku chceme publikovatsouhmné informace a výsled
ky cinnosti Ceského telekomunikacního úradu, o než máte nejvetší zájem, které vzbudily Váš nejvetší ohlas, a to at na výstavách
ComNet a lnvex, nebo na které jste se prímo dotazovali v redakcní. rade. Náš redakcní plán pro mimorádné cástky na letošní rok
zahrnuje souborné vydání všech dosud vydaných generálních povolení, seznam spolecností s povolením na poskytování
telekomunikacních služeb a zrejme nejžádanejší bude úplný seznam schválených telekomunikacních zarízení pro použití v Ceské
republice,

V této mimorádné cástce zverejnujeme všechna generální povolení podle následujícího prehledu,

GP-Ol/1994-, ke zrízení a provozování vysílacích rádiových stanic pro širokopásmový prenos dat na principu rozprostreného
spektra

GP-02/1994 -' ke zrízení a provozování vysílacích rádiových stanic sloužících k prenosu televizních, rozhlasových, hovorových
. a datových signálu

GP-03/1994 - ke zrízení a provozování pohyblivých vysílacích rádiových stanic verejné radiotelefonní síte EUROTEL-MNT 450'

GP-04/1994 - ke zrízení a provozování vysílacích rádiových stanic pro rízení hracek a pro dálkové ovládání modelu, letadel, aut,
lodí apod.

GP-05/1994-ke zrízení a provozování prenosných vysílacích rádiových stanic malého výkonu, provozovaných spolecne na
urcených kmitoctech v pásmech stanovených pro pozemní pohyblivou službu

GP-07/1996 - na pripojování koncových telekomunikacních zarízení kjednotné telekomunikacní síti a na zrizování a provozová
ní vysílacích rádiových stanic, které jsou soucástí bezšnurových telefonních prístrojuv kmitoctovém pásmu CTI,
tj. 914a915 MHz a 959 až 960 MHz

GP-08/1995 - na pripojování bezšnurových telefonních prístroju v kmitoctovém pásmu CTI +, tj. 885 až 887 MHz a 930 až 932
MHz k jednotné telekomunikacní síti a na irizování a provozování vysílacích rádiových stanic, které jsou jejich
soucástí

GP-09/1995 - ke zrízení a provozování vysílacích rádiových stanic malého výkonu urcených pro rádiovéspojení fyzických nebo
. právníckých osob

GP-1O/1995- na pripojování bezšnurových telefonních prístroju v kmitoctovém pásmu 1800 až 1900 MHz {norm.aDECT) k jednotné
telekomunikacní síti a na zrizování a provozování vysílacíchrádiových stanic, kteréjsoujejich nedílnou soucástí

GP-ll/1995- na pripojování bezšnurových telefonních prístroju v kmitoctovémpásmu CT2, tj. 864 až 868 MHz k jednotné
. telekomunikacní síti a na zrizování a provozování vysílacích rádiových stanic, které jsou jejich nedílnou soucástí

GP-12/1995- na pripojování bezšnurových telefonních prístroju v kmitoctovém pásmu CTO, tj. 31,025 až 31,325 MHz pro
základnové stanice 39,925 až40,225 MHz pro prenosné stanice, kjednotné telekomunikacní síti a na zrizování a
provozování vysílacích rádiovych stanic, které jsou jejich nedílnou soucástí

GP-()6 - nebylo vydállo



GP-13/1996- na pripojování pobockových telefonních ústreden ke koncovému bodu jednotné telekomunikacní síte

GP-14/1996- ke zrízení a provozování spolecných televizních antén kjednosmemému šírení rozhlasových a televizních signálu
po kabelech

GP-15/1996- ke zrízení a provozování pohyblivých vysílacích rádiových stanic ve verejné mobilní telekomunikacní síti RADI
OMOBIL, a.s. (sít GSM 1) a EUROTEL Praha, spol. s r.o. (sít GSM 2) v pásmu 900 MHz

GP-16/1996- ke zrízení a provozování televizních kabelových rozvodu

GP-17/1997 - pro fyzické a právnické osoby k poskytování verejné telefaxové služby verejne prístupnou úcastnickou stanicí

Vedení Ceského telekomunikacního úradu a redakcní rada verí, že tyto informace Vám budou k užitku a prospechu a zároven
vítáme Vaše námety, podnety a pripomínky k obsahu i rozsahu Telekomunikacního vestníku. Pripomínáme však, že v žádném
prípade nezverejnujeme reklamní príspevky.

Ing. Vladimír Kur k a v.r.
redakcní rada

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVÍ

Ceský telekomunikacní úrad
K1imentská27, 225 02 Praha 1

Ing. David Stá dní k v.r.
vrchní reditel CTÚ

Praze dne 12. cervence 1994

C.j.3255/94

Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní úrad (dále jen CTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst. 3 a podle § 5
odst. 1písmo a) zákona c. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení zákona c. 150/1992 Sb. vydává

generální povolení
c. GP - 01/1994

ke zrízení a provozování vysílacích rádiových stanic pro širokopásmový prenos dat na principu rozprostreného spektra (dále
jen "zarízení RLAN"). Toto povolení opravnuje fyzické nebo právnické osoby zrizovat, provozovat nebo prechovávat zarízení
RLAN s parametry a za podmínek uvedených v tomto povolení bez jakékoli další evidence a zpoplatnování u povolujícího
orgánu.

Povolení platí na území Ceské republiky.
Generální povolení se vydává za následujících podmínek:

1. Provozní kmitoctové pásmo: 2400 - 2483,5 MHz.
Minimální prenosová rychlost: 250 kbit/s.
Celkový výkon v tomto pásmu nesmí presahovat 100 mW EIRP.
Pro systémy s rozprostreným spektrem, užívající techniky prímé sekvence, nesmí špicková spektrální hustota výkonu,
vyzáreného izotropním záricem, prekrocit hodnotu - 20 dBW /MHz.
Pro systémy s rozprostreným spektrem, užívající techniky preskoku kmitoctu, nesmí špickový výkon, vyzárený izotrop
ním záricem, prekrocit hodnotu - 10 dBW, mereno v šírce pásma 100 kHz.

2. Generální povolení se vztahuje pouze na zarízení RLAN, kterájsou schválena odborem certifikace CTÚ k provozování
v Ceské republice ajsou opatrena príslušnou schvalovací znackou.

3. Zarízení RLAN nesmejí být elektricky ani mechanicky menena.

4. Zarízení RLAN nesmejí být provozována s prídavnými vfzesilovaci.

5. Provoz zarízení RLAN nemá zajištenou ochranu proti rušení pusobenému jinými telekomunikacními a rádiovými zaríze
ními.

6. Provoz zarízení RLAN nesmí rušit zarízení jednotné telekomunikacní síte ani jiná radiokomunikacní zarízení nebo teleko
munikacní služby.

7. CTÚ je oprávnen u zarízení RLAN zkontrolovat, zda splnují podmínky a ustanovení generálního povolení. Provozovatel
zarízení RLAN musí umožnit povereným pracovníkum CTÚ prístup k temto zarízením za úcelem kontroly.

8. Orgány CTÚ mohou v prípade nedodržení predepsaných parametru zarízení RLAN, podmínek tohoto povolení nebo pri
vzniku rušení provoz tohoto zarízení zastavit a obnovit jej až po zjednání nápravy.



9. CTÚ muže podmínky a ustanovení generálního povolení doplnit nebo zmenit, anebo jej jako celek zrušit.. V tomto
prípade budou stanoveny podmínky pro další provoz již provozovaných zarízení.

10. Toto generální povolení nabývá úcinnosti dnem 1. srpna 1994.

Ing. David Stá dn í k v.r.
vrc~p.íreditel

MINISTERSTVO. HOSPODÁRSTVÍ

Ceský telekomunikacní úrad
Klimentská 27,225 02 Praha 1

V Praze dne 12. cervence 1994

C.j.: 6922/94

b) Jmenovitý kmitocet stredu vfkanálu: /MHz/
10308
10322
10336
10350
10364
10378
10392
10406
10490
10504
10518
10532
10546
10560
10574

Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní úrad ( dálejen CTÚ )jako' povolující orgán podle § 21 odst. 3 a podle § 5
odst. 1písmo b) zákona C. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení zákona C. 150/1992 Sb. vydává

generální povolení
c. GP - 02/1994

ke zrízení a provozování pevných vysílacích rádiových stanic sloužících k prenosu televizních, rozhlasových, hovorových
a datových signálu. Toto povolení opravnuje fyzické nebo právnické osoby zrizovat, provozovat nebo prechovávat výše
uvedené vysílací rádiové stanice pro vlastní potrebu, s parametry a za podmínek uvedených v tomto povolení bez jakékoli další
evidence a zpoplatnování u povolujícího orgánu. Vysílací rádiové stanice, jejichž zrízení a provozování je predmetem tohoto
povolení, nesmejí být soucástíjednotne telekomunikacní síte ani na ni nesmejí prímo nebo neprímo navazovat.

Povolení platí na území Ceské republiky.
Generální povolení se vydává za následujících podmínek:

1. Technické parametry:
Pridelené kní.itoctové kanály:

a) C. vfkanálu:
O

1

la
2
2a
3
3a
4

7
7a

8
8a

9
9a
10

c) Šírka pásma zabraného vysíláním:

vf kanály C. 1 až 10: max28MHz
vf kanál C. O: max 14MHz

Pro prenos signálu, který nevyžaduje plnou šírku pásma zabraného vysíláním, je možno vysílací rádiové stanice
provozovat na doplnkových vfkanálech, jejichž kmitocty jsou odvozeny od kmitoctu výše uvedených vf kanálu dle
vzorcu:

pro šírku pásma zabraného vysíláním max 14 MHz:
f=f+7MHz,,-
pro šírku pásma zabraného vysíláním max 7 MHz:

f=~1±3,5MHz

f - jmenovitý kmitocet stredu doplnkového vfkanálu /MHz/

fn - jmenovitý kmitocet stredu vf kanálu /MHz/, pricemž nje císlo vf kanálu 1 až 10 vcetne kanálu s indexem a.



d) Výkon dodávaný do napajece: max. 2 mW
e) Antény - minimální potlacení vyzarování v úhlech vetších než loood osy vyzarování: 20 dB
t) Maximální kmitoctová odchylka pracovního kmitoctu od jmenovitého:

do 31. 12. 1994 max.2,5 . 10-4
od 1. 1. 1995 max. 10-4

2. Generální povolení se vztahuje pouze na vysílací rádiové stanice, které jsou schváleny odborem certifikace CTÚ
k provozování v CR ajsou opatreny príslušnou schval ovací znackou.

3. Schválené vysílací rádiové stanice nesmí být elektricky ani mechanicky meneny.

4. Provoz vysílacích rádiových stanic nemá zajištenou ochranu proti rušení pusobenému jinými telekomunikacními a
rádiovými zarízeními provozovanými v souladu se zákonem c. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení zákona c. 150/1992
Sb. a navazujícími predpisy. Veškeré kmitocty, na kterýchjsou provozovány vysílací rádiové stanice na základe tohoto
generálního povolení, jsou považovány za sdílené. Prípady rušení jsou povinni rešit provozovatelé techto vysílacích
rádiových stanic vzájemnou dohodou. Odstranit rušení má za povinnost provozovatel, který uvedl do provozu vysílací
rádiové stanice zpusobující rušení jako poslední.

5. Provoz vysílacích rádiových stanic nesmí rušit zarízení jednotné telekomunikacní síte ani jiná radiokomunikacní zarízení
nebo telekomunikacní služby.

6. CTÚ je oprávnen u vysílacích rádiových stanic zkontrolovat, zda splnují podmínky a ustanovení generálního povolení.
Provozovatel vysílacích rádiových stanic musí umožnit povereným pracovníkum CTÚ prístup k temto stanicím.

7. CTÚ muže v prípade nedodržení predepsaných parametru jednotlivých vysílacích rádiových stanic, podmínek jejich
provozování nebo pri vzniku rušení provoz techto stanic zastavit a obnovit jej až po zjednání nápravy.

8. CTÚ muže podmínky a ustanovení generálního povolení doplnit nebo zmenit, anebo jej jako celek zrušit. V tomto
prípade budou stanoveny podmínky pro další provoz již provozovaných vysílacích rádiových stanic.

9. Toto generální povolení nabývá úcinnosti dnem 1. srpna 1994.

Ing. David Stá dní k v.r.
vrchní reditel

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVÍ

Ceský telekomunikacní úrad
Klimentská27, 225 02 Praha I

V Praze dne 12. cervence 1994

C.j.2443/94

Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní úrad (dále jen CTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst. 3 a podle § 5
odst. 1písmo a) zákona c. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení zákona c. 150/1992 Sb. vydává

generální povolení
c. GP - 03/1994

ke zrízení a provozování pohyblivých vysílacích rádiových stanic (dále jen pohyblivých stanic) verejné radiotelefonní síte
EUROTEL-NMT 450. Toto povolení opravnuje fyzické nebo právnické osoby zrizovat, provozovat nebo prechovávat výše
uvedené pohyblivé stanice bez jakékoli další evidence u povolujícího orgánu.

Povolení platí na území Ceské republiky. Generální povolení se vydává za následujících podmínek:

1. a) Pohyblivé stanice verejné radiotelefonní síte EUROTEL-NMT 450 jsou prevozné nebo prenosné vysílací a prijímací
radiostanice, které slouží pro odbavování telekomunikacního provozu v rádiové síti EUROTEL-NMT 450.

b) Pohyblivé stanice pracují v kmitoctových pásmech: 451,310 -455,730/461,310 - 465,730 MHz s duplexním odstupem
10MRz.

2. Generální povolení se vztahuje pouze na ty pohyblivé stanice verejné radiotelefonní síte EUROTEL-NMT 450, které jsou
schváleny odborem certifikace CTÚ.

3. Úcastníci verejné radiotelefonní síte EUROTEL-NMT 450 nesmejí pohyblivé stanice této síte elektricky ani mechanicky
menit.

4. Obsluha pohyblivé stanice síte EUROTEL-NMT 450 se nepovažuje za obsluhu vysílací rádiové stanice ve smyslu
§ 5 odst. 3 výše uvedeného zákona a nevyžaduje zvláštní zpusobilosti.



5. Povinnosti úcastníka verejné radiotelefonní síte EURO TEL- NMT 450 vuci provozovateli této síte nejsou tímto generál
ním povolením dotceny.

6. Provozovatel a úcastníci verejné radiotelefonní síte EUROTEL-NMT 450 jsou povinni zachovávat telekomunikacní
tajemství (§ 20 zákona c. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení zákona c. 150/1992 Sb.).

7. CTÚ je oprávnen u pohyblivých stanic síte EUROTEL-NMT 450 zkontrolovat, zda splnují podmínky a ustanovení
generálního povolení. Provozovatel a úcastníci verejné radiotelefonní síte EUROTEL-NMT 450 musí umožnit povere
ným pracovníkum CTÚ prístup k temto stanicím za úcelem kontroly.

8. Orgány CTÚ mohou v prípade nedodržení predepsaných parametru u jednotlivých pohyblivých stanic, podmínekjejich
provozování nebo pri vzniku rušení provoz techto stanic zastavit a obnovit jej až po zjednání nápravy.

9. CTÚ muže podmínky a ustanovení generálního povolení doplnit nebo zmenit, anebo jej jako celek zrušit. V tomto
prípade budou stanoveny podmínky pro další provoz stávajících stanic.

10. Po 30. cervnu 1995 se nepripouští zrizování a provozování pohyblivých stanic, které nebudou oznaceny štítkem s uvedením
príslušnosti pohyblivých stanic k síti EUROTEL-NMT 450 a císla tohoto generálního povolení.

II. Toto generální povolení nabývá ucinnosti dnem 1. srpna 1994.

Ing. David Stá dní k v.r.
vrchní reditel

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVÍ

Ceský telekomunikacní úrad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 15. cervence 1994

C.j.3254/94

Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní úrad (dále jen CTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst. 3 a podle
§ 5 odst. 1 zákona c. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení zákona c. 150/1992 Sb. vydává

generální povolení
c. GP - 04/1994

ke zrízení a provozování vysílacích rádiových stanic pro rízení hracek a pro dálkové ovládání modelu letadel, aut, lodí apod.
(dále jen "modelárských stanic"). Toto povolení opravnuje fyzické nebo právnické osoby zrizovat, provozovat nebo prechová
vat modelárské stanice s parametry a za podmínek uvedených v tomto povolení bez jakékoli další evidence a zpoplatnování
u povolujícího orgánu.

Povolení platí na území Ceské republiky.
Generální povolení se vydává za následujících podmínek:

1. Povolené provozní kmitocty, maximální vyzárený výkon a použití modelárských stanic je uvedeno v následující tabulce:

Provozní kmitocty
(MHz)
13,560
26,995
27,045
27,095
27,145
27,195
27,255

35,010
35,020
35,030
35,040
35,050
35,060
35,070
35,080

Maximální vyzárený
výkon (W)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Použití pro:

všechny druhy modelu
,,-

- ,,-

- ,,-
-" -
-,,-
-" -

modely letadel
-" -
-" -
-"
-,,-
-,,-
- " -
-" -



35,090 1-" -
35,100

1-" -
35,110

1-" -
35,120

1-,,-
35,130

1-" -
35,140

1-,,-
35,150

1-" -
35,160

1-" -
35,170

1-,,-
35,180

1-,,-
35,190

1-" -
35,200

1-" -

40,665

0,1všechny druhy modelu
40,675

0,1-,,-
40,685

0,1- " -
40,695

0,1-,,-

40,715

1všechny druhy modelu
40,725

1-,,-
40,735

1- " -
40,765

1-,,-
40,775

1-,,-
40,785

1-" -
40,815

1-" -
40,825

1-" -
40,835

1- " -
40,865

1-,,-
40,875

1-" -
40,885

1-,,-
40,915

1- " -
40,925

1- ,,-
40,935

1-" -
40,965

1-,,-
40,975

1-,,-
40,985

1-" -

2. Generální povolení se vztahuje pouze na modelárské stanice, které jsou schváleny odborem certifikace CTÚ k provozo
vání v Ceské republice a jsou opatreny príslušnou schvalovací znackou.

3. Modelárské stanice nesmejí být elektricky ani mechanicky meneny.

4. Modelárské stanice nesmejí být provozovány s prídavnými vf zesilovaci a smerovými anténami a nesmejí být pripojová
ny najiná telekomunikacní zarízení.

5. Provoz modelárských stanic nemá zajištenou ochranu proti rušení pusobenému jinými telekomunikacními a rádiovými
zarízeními.

6. Provoz modelárských stanic nesmí rušit zarízení jednotné telekomunikacní síte ani jiná radiokomunikacní zarízení nebo
telekomunikacní služby.

7. CTÚ je oprávnen u modelárských stanic zkontrolovat, zda splnují podmínky a ustanovení generálního povolení. Provo
zovatel modelárských stanic musí umožnit povereným pracovníkum CTÚ prístup k modelárským stanicím za úcelem
kontroly.

8. Orgány CTÚ mohou v prípade nedodržení predepsaných parametru modelárských stanic, podmínek tohoto povolení
nebo pri vzniku rušení provoz modelárských stanic zastavit a obnovit jej ažpo zjednání nápravy.

9. CTÚ muže podmínky a ustanovení generálního povolení doplnit nebo zmenit, anebo jej jako celek zrušit. V tomto
prípade budou stanoveny podmínky pro další provoz již provozovaných stanic.



10. Toto generální povolení nabývá úcinnosti dnem 1. srpna 1994.

Ing. David Stá dní k v.r.
vrchní reditel

V Praze dne 8. listopadu 1995
C.j.3254/94

Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní úrad (dále jen CTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst. 3 a podle
§ 5 odst. 1 zákona c. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení zákonac. 150/1992 Sb. a zákona C. 253/1994 Sb. vydává

dodatek ke generálnímu povolení
c. GP-04/1994

ke zrízení a provozování modelárských stanic, kterým se mení bod 2. generálního povolení takto:

,,2. Generální povolení se vztahuje:
a) na modelárské stanice, které jsou schváleny odborem certifikace CTÚ k provozování v Ceské republice a jsou opatre

ny príslušnou schvalovací znackou,
b) na modelárské stanice, které nebyly opatreny schvalovací znackou CTÚ, ale bylo na ne vydáno povolení ke zrízení a

provozování pred nabytím úcinnosti tohoto generálního povolení. Uvedená povolení budou sloužit jako doklad pro
kontrolní složky CTÚ. Tyto modelárské stanice mohou být provozovány pouze do 31. 12. 2000."

Tento dodatek nabývá úcinnosti dnem 1. prosince 1995 .

. Ing. David Stá dní k v.r.
vrchní reditel

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVí

Ceský telekomunikacní úrad
Klimentská 27,225 02 Praha 1

V Praze dne 25. listopadu 1994
C.j.9266/94-613

.34.175~

Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní úrad (dále jen CTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst. 3 a podle
§ 5 odst. I písmo a) zákona C. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení zákona C. 150/1992 Sb. vydává

generální povolení
c. GP - 05/1994

ke zrízení a provozování prenosných vysílacích rádiových stanic malého výkonu, provozovaných spolecne na urcených
kmitoctech v pásmech stanovených pro pozemní pohyblivou službu (dále jen radiostanice na spolecných kmitoctech - RSK).
Toto povolení opravnuje fyzické nebo právnické osoby zrizovat, provozovat nebo prechovávat vysílací rádiové stanice s parametry
a za podmínek uvedených v tomto povolení bez jakékoli další evidence a zpoplatnování u povolujícího orgánu. Povolení platí
na území Ceské republiky.

Generální povolení se vydává za následujících podmínek:

1. Technické parametry:
a) Provozní kmitocty urcené pro RSK s výkonem do 1 W:

Pásmo 34 MHz:
34.050 MHz 34.075 MHz 34.150 MHz

Pásmo 45 MHz:
45.050 MHz
45.150 MHz

Pásmo 80 MHz:
77.025 MHz
77.725 MHz

Pásmo 170 MHz:
172.725 MHz

45.075 MHz
45.175 MHz

77.050 MHz
78.000 MHz

173.050MHz

45.100 MHz

77.075HHz
81.725 MHz

45.125 MHz

77. 100MHz
81.750 MHz



Pásmo 450 MHz:
449.770 MHz 449.810 MHz

448.610 MHz448.570 MHz

b) Provozní kmitocty urcené pro RSK s výkonem do 5 W:

Pásmo 170 MHz:
172.650 MHz 172.950 MHz 172.975 MHz

Pásmo 450 MHz:
448.490 MHz

2. Na základe tohoto generálního povolení nesmejí být provozovány RSK na kmitoctech z pásma 170 MHz v oblastech
príjmu 6. televizního kanálu.

3. Generální povolení se vztahuje pouze na RSK schválené odborem certifikace CTÚ k provozování v CR a opatrené
schval ovací znackou.

4. RSK mohou být provozovány pouze jako prenosné, nikoli pevne zabudované v objektu nebo vozidle.

5. RSK nesmí být elektricky ani mechanicky meneny.

6. Není prípustné jakékoliv zvyšování výkonu (prídavnými zesilovaci, použitím závesných nebo pevných antén ap.).

7. Provoz radiostanic na spolecných kmitoctech nemá zajištenou ochranu proti rušení pusobenému jinými telekomuni
kacními a rádiovými zarízeními provozovanými v souladu se zákonem c. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení
zákona c. 150/1992 Sb. a navazujícími predpisy. Veškeré kmitocty, na kterých jsou provozovány vysílací rádiové stanice
na základe tohoto generálního povolení, jsou považovány za sdílené. Prípady rušení jsou povinni rešit provozovatelé
RSK vzájemnou dohodou.

8. Provoz RSK nesmí rušit zarízení jednotné telekomunikacní síte ani jiná radiokomunikacní zarízení nebo telekomunikacní
služby.

9. CTÚ je oprávnen u RSK zkontrolovat, zda splnují podmínky a ustanovení generálního povolení. Provozovatel musí
umožnit povereným pracovníkum CTÚ prístup k radiostanicím za úcelem kontroly.

10. Orgány CTÚ mohou v prípade nedodržení predepsaných parametru radiostanic, podmínek tohoto povolení nebo pri
vzniku rušení provoz stanic zastavit a obnovit jej až po zjednání nápravy.

11. CTÚ muže podmínky a ustanovení generálního povolení doplnit nebo zmenit, anebo jej jako celek zrušit. V tomto
prípade budou stanoveny podmínky pro další provoz již provozovaných zarízení.

12. Vysílací rádiové stanice na spolecných kmitoctech, na které bylo vydáno povolení ke zrízení a provozování pred
úcinností GP - 05/1994, zustávají v provozu. Dríve vydaná povolení ztrácejí platnost ke dni nabytí úcinnosti GP - 05/1994
a slooží pouze jako doklad pro kontrolní složky povolujícího orgánu.

13. Ke dni nabytí úcinnosti tohoto povolení ruší CTÚ poplatky související s dríve vydanými povoleními ke zrízení a pro
vozování vysílacích rádiových stanic na spolecných kmitoctech. Toto opatrení se netýká povinnosti uhradit poplatky,
predepsané za období prede dnem nabytí úcinnosti tohoto generálního povolení.

14. Toto generální povolení nabývá úcinnosti dnem 1. prosince 1994.

Ing. David Stá dní k v.r.
vrchní reditel

MINISTERSTVO HQSPODÁRSTVÍ

Ceský telekomunikacní úrad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

,
V Praze dne 20. brezna 1996

C.j.7029/1996-622

Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní úrad jako povolující orgán príslušný podle § 22a zákona c. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacích, ve znení zákona c. 150/1992 Sb. a zákona c. 253/1994 Sb. vydává podle § 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 uvedeného
zákona a podle ustanovení § 27 vyhlášky c. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní rád, ve znení pozdejších predpisu, tímto
rozhodnutím

generální povolení
c. GP - 07/1996



na pripojování koncových telekomunikacních zarízení k jednotné telekomunikacní síti (dále jen JTS) a na zrizování a provo
zování vysílacích rádiových stanic, které jsou soucástí bezšnurových telefonních prístroju v kmitoctovém pásmu CTI,
tj. 914 až 915 MHz a 959 až 960 MHz.

1. Koncovými telekomunikacními zarízeními (dále jen KTZ) pro úcely tohoto generálního povolení se rozumí
a) - telefonní prístroje šií.urové,

- telefonní prístroje bezšnurové v kmitoctovém pásmu CTI, I)
- záznamová zarízení;

b) - prepojovací zarízení (mimo pobockových telefonních ústreden),
- zabezpecovací Ústredny,
- zarízení obrazové komunikace,

- zarízení prenosu dat,
- automaticky volící a zabezpecovací zarízení,
- prídavná zarízenÍ.

2. Toto generální povolení se vztahuje na KTZ uvedená v bodu 1, na která Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomuni
kacní Úrad (dále jen MH - CTÚ) vydal rozhodnutí o schválení podle § 4 odst. I zákona c. 110/1964 Sb., o telekomunika
cích, ve znení zákona c. 150/1992 Sb. a zákona c. 253/1994 Sb. (dále jen zákon o telekomunikacích).

3. MH - CTÚ pri schvalování zpusobilosti zarízení rozhoduje o tom, na které jednotlivé typy KTZ se vztahuje toto generál
ní povolení a tuto skutecnost, spolu se zpusobem pripojení KTZ ke koncovému bodu JTS, uvádí v rozhodnutí o schvá
lení zarízenÍ.

4. Ke koncovému bodu JTS lze pripojovat jen ta KTZ, na která MH - CTÚ vydal rozhodnutí o schválenÍ.

5. KTZ, uvedená v bodu 1 písmo a), zakoncená schválenou telefonní úcastnickou zástrckou muže ke koncovému bodu JTS
pripojovat sám telefonní úcastník.

6. KTZ, uvedená v bodu 1 písmo b), je oprávnena pripojovat ke koncovému bodu JTS jen fyzická nebo právnická osoba,
která má k této cinnosti udeleno poverení podle ustanovení § 2 odst. 3 nebo povolení podle ustanovení § 4 odst. 2
zákona o telekomunikacích, pokud MH - CTÚ v rozhodnutí o schválení zarízení nerozhodne jinak.

7. Pripojení všech KTZ k JTS, uvedených v bodu 1,je telefonní úcastník povinen prokazatelne ohlásit provozovateli JTS
ohlašovacím listem (viz vzor v príloze) nejpozdeji do 14 dnu po pripojení KTZ. Fyzická osoba (podnikatel) nebo právnic
ká osoba, která pripoj ila koncové telekomunikacní zarízení k JTS, potvrdí tuto skutecnost na ohlašovacím listu telefon
ního úcastníka. Ohlašovací povinnosti podléhá každá zmena KTZ.

8. Evidenci KTZ pripojených k JTS vede provozovatel JTS, který telefonnímu úcastníkovi písemne potvrdí ohlášení
o pripojení zarízenÍ.

9. Nesplnení ohlašovací povinnosti podle bodu 7 tohoto generálního povolení je porušením podmínek telefonního úcast
nictví podle ustanovení § 17 odst. 3 a § 38 odst. 1 vyhlášky C. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní rád, ve znení
pozdejších predpisu (dále jen Telefonní rád).

10. Pripojení neschváleného telekomunikacního zarízení k JTS je neoprávneným napojením na telekomunikacní sít správy
spoju (provozovatele JTS) podle ustanovení § 36 odst. 1 písmo b) zákona c. 200/1990 Sb., o prestupcích, ve znení
pozdejších predpisu (dále jen zákon o prestupcích).

11. Možnost uložení sankce podle zákona o prestupcích nevy lucuje postih fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7
zákona o telekomunikacích pri naplnení podmínek uvedených v ustanovení § 9 zákona o telekomunikacích.

12. Za pripojení KTZ k JTS podle tohoto generálního povolení MH - CTÚ nevybírá poplatky.

13. KTZ pripojená k JTS podle tohoto generálního povolení podléhají podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona o telekomuni
kacích výkonu státní inspekce telekomunikacÍ.

14. Ohlašovací povinnosti nepodléhá v období krizových situací pripojování schválených KTZ, která k JTS pripojují orgá
ny Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a soucinnostní fyzické a právnické osoby.

I) Maxinuílní vyzáren):' v.vkon fO II/W ERP.

Není dovoleno provozování .\'pNdavnými zesilovaÓ vf výkonu a smerovými anténami.

Vysílací rádiové stanice. které jsou souc'ástí heziilltlrov.ých teleflll1nich pNstrojtl. jsou provozovány spoldne na urtených kmit(}('tech uvede
ných pásmech. Provoz tcchto stanic nemá zajiJtenou ochranu pled ruJením. zptlsoheným radiostanicemi provozovanými na stejném ktnito
ttu.



15. Seznam schválených KTZ, která lze pripojit k HS podle tohoto generálního povolení a která musí být opatrena schva
lovací znackou MH - CTú, zverejnuje MH - CTú v Telekomunikacním vestníku.

16. Toto generální povolení se vztahuje i na KTZ uvedená v bodu 1, jejichž zpÚsobilost byla schválena pred nabytím
úcinnosti tohoto generálního povolení, na která jsou vydána rozhodnutí o schválení telekomunikacních zarízení.

17. Toto generální povolení se vztahuje i na KTZ uvedená v bodu 1, na která byla pred 1. cervnem 1992 vydána osvedcení
o schválení telekomunikacních zarízení. Tato KTZ mohou zÚstat pripojena k HS i po ukoncení platnosti jejich osvedce
ní o schválení podle § 10 odst. 2 vyhlášky c. 26/1996 Sb., o zpÚsobu, podmínkách a postupu pri overování a schvalová
ní telekomunikacních koncových zarízení, tj. po 31. srpnu 1996, za následujících podmínek:
a) pripojení KTZ bylo ohlášeno provozovateli HS podle bodu 7 tohoto povolení, nebo
b) pripojení KTZ bylo povoleno individuálním povolením orgánu státní správy telekomunikací pred nabytím úcinnosti

tohoto povolení, nebo
c) KTZje ve vlastnictví provozovatele HS.

18. V prípade prodeje nebo prenechání KTZ, na která se vztahuje bod 17, jinému úcastníku po ukoncení platnosti osved
cení o schválení muže být KTZ nove pripojeno k HS jen tehdy, pokud se nový úcastník prokáže doklady podle bodu 17
písmo a) nebo b), poprípade potvrzením koupe od provozovatele HS.

19. Poplatky za povolení k pripojení KTZ k HS splatné pred úcinností tohoto generálního povolení se vybírají podle dosa
vadních predpisu.

20. MH - CTÚ má právo omezit nebo zrušit generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona o telekomunikacích.

21. Zrušuje se generální povolení C. GP - 07/1994 ze dne 29. prosince 1994, uverejnené v Telekomunikacním vestníku, cástka
2/1995.

22. Toto generální povolení nabývá úcinnosti dnem 1. dubna 1996.

Ing. David Stá dní k V.r.
vrchní reditel

Príloha: vzor ohlašovacího listu (viz str. 11 - 12)

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVÍ

Ceský telekomunikacní úrad
Klimentská 27,225 02 Praha 1

V Praze dne 18. dubna 1995

C.j.5727/1995-622

Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní úrad jako povolující orgán príslušný podle § 22 a zákona c. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacích, ve znení zákona c. 150/1992 Sb. a zákona c. 253/1994 Sb. vydává podle § 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 uvedeného
zákona a podle ustanovení § 27 vyhlášky c. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní rád, tímto rozhodnutím

generální povolení
c. GP - 08/1995

na pripojování bezšnurových telefonních prístroju v kmitoctovém pásmu CTI +, tj. 885 až 887 MHz a 930 až 932 MHz,
k jednotné telekomunikacní síti (dále jen HS) a na zrizování a provozování vysílacích rádiových stanic, které jsou jejich soucástí.

1. Toto generální povolení platí pro bezšnurové telefonní prístroje (dále jen BTP) v kmitoctovém pásmu CTI +, na které
bylo vydáno rozhodnutí o schválení podle § 4 odst. 1 zákona C. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení zákona
c. 150/1992 Sb. (dále jen zákon o telekomunikacích).

2. Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní úrad (dále jen MH - CTÚ) pri schvalování zpusobilosti zarízení
rozhoduje o tom, které jednotlivé typy BTP podléhají tomuto generálnímu povolení a tuto skutecnost, spolu se zpuso
bem pripojení BTP ke koncovému bodu HS, uvádí v rozhodnutí o schválení zarízení.

3. BTP, uvedené v bodu 1, zakoncené schválenou telefonní úcastnickou zástrckou muže ke koncovému bodu HS pripojo
vat sám telefonní úcastník.

4. Zrizování BTP a jejich pripojování k HS podle tohoto generálního povolení je možné jen do 31. prosince 1995.
Po tomto datu v oduvodnených prípadech (napr. zmena adresy telefonního úcastníka) muže MH - CTÚ výjimecne a za
podmínek jím stanovených povolit pripojení BTP k HS individuálním povolením. Zásadní podmínkou pro vydání
individuálního povolení je, že BTP již byl pripojen k HS a pripojení bylo ohlášeno provozovateli HS podle bodu 9.



Príloha k GP - 07/1996

OHLAŠOVACÍ LIST
O PRIPOJENÍ KONCOVÉHO TELEKOMUNIKACNÍHO
ZARÍZENÍ K JEDNOTNÉ TELEKOMUNIKACNÍ SÍTI

DÚcastník (jméno/název) ...

úplné císlo telefonní stanice (císlo UTO / prípojné císlo)

umístené (adresa vcetne PSC)

ohlašuje podle generálního povolení c. GP - 07/1996 ze dne 20.3.1996 nebo dalších navazujících GP pripojení:
druh zarízení .....

typ zarízení ...

císlo schvalovací znacky ....

dne.

výrobce

podpis (razítko)

[I!Pripojení kjednotné telekomunikacní síti provedl:

- úcastník *)

- subjekt oprávnený k montážní cinnosti v oboru telekomunikací *)

dne

C.j. povolení:

podpis (razítko)

• Vyplní pouze telefonní úcastník ohlašující faksimilní zarizení,jež bylo schváleno pro použití ve službe TELEFAX (viz poucení

na zadní strane), který se chce stát úcastníkem služby TELEFAX.

ne*)ano*)Zverejnit v Seznamu úcastníku služby TELEFAX:

název ...

místo

ulice a císlo ..

Úcastník se zavazuje, že bude dodržovat "Podmínky pro poskytování služby TELEFAX organizacemi spoju" a platné cenové
predpisy.

dne .. podpis (razítko)

*) Nehodící se škrtnete, poucení na zadní strane

----------------------~------------------------------------------------------~------------------------

ZDE ODSTRIHNE PROVOZOVATEL JTS

ID! Provozovatel JTS bere na vedomí pripojení konco- rI Adresa telefonního úcastníka
vého telekomunikacního zarízení k JTS.

úplné císlo telefonní stanice (císlo UTO / prípojné císlo)

dne .....

podpis a razítko provozovatele JTS
21-421



POUCENÍ PRO TELEFONNÍHO ÚCASTNÍKA

Ohlašovací list slouží k oznámení o pripojení schváleného koncového telekomunikacního zarízení k jednotné
telekomunikacní síti (JTS) podle generálního povolení c. GP - 07/1996 ze dne 20. brezna 1996 nebo dalších nava
zujících GP, vydaných Ministerstvem hospodárství - Ceským telekOlmmikacním úradem.

Generální povoleníjsou uverejnována v Telekomunikacním vestníku.

Telefonní úcastník muže sám do telefonní úcastnické zásuvky pripojit jen schválené telefonní prístroje šnurové i
bezšnurové a schválená telefonní záznamová zarízení (vcetne kombinací uvedených druhu zarízení). Všechna ostatní
koncová telekomunikacní zarízení muže pripojit jen osoba, která je k této cinnosti oprávnena podle zákona o teleko
munikacích.

Koncová telekomunikacní zarízení, uvedená v bodu 1písmo b) generálního povolení c. GP-07/1996 nelze pripo
jovat k telefonním stanicím se skupinovým pripojením.

Schválená jsou taková telekomunikacní zarízení, na která Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní
úrad vydal rozhodnutí o schválení koncového telekomunikacního zarízení.

Nesplnení ohlašovací povinnosti je porušením podmínek telefonního úcastnictví podle ustanovení § 17 odst. 3
vyhlášky c. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní rád, ve znení pozdejších predpisu, za které podle ustanovení
§ 38 uvedené vyhlášky muže provozovatel JTS zastavit provoz úcastnické stanice za podmínek uvedených v tomto
ustanovení. Za znovuzapojení úcastnické stanice vybírá provozovatel JTS cenu podle Ceníku vnitrostátních teleko
munikacních služeb. Pri opakovaném porušení podmínek úcastnictví muže provozovatel JTS podle ustanovení § 38
odst. 3 Telefonního rádu navrhnout Ministerstvu hospodárství - Ceskému telekomunikacnímu úradu výpoved úcast
nické stanice.

Kdo se neoprávnene napojí na telekomunikacní sít nebo na jiné zarízení provozovatele JTS anebo do nich
neoprávnene zasáhne, dopustí se prestupku podle ustanovení § 36 odst. 1 písmo b) zákona c. 200/1990 Sb.,
o prestupcích, ve znení pozdejších predpisu. Podle odst. 2 téhož ustanovení lze za uvedený prestupek uložit pokutu
do 3000,- Kc.

Ohlašovací list vyplnuje

- telefonní úcastník (cásti A a E),

- osoba, která pripojila zarízení (cást B),

- provozovatel JTS (cást D),

- telefonní úcastník cást C jen v prípade, že ohlašuje faksimilní zarízení, u kterého je v rozhodnutí o schválení
faksimilního zarízení uvedeno, že muže být použito ve službe TELEFAX, jejímž úcastníkem se chce stát.

Každý úcastník služby TELEFAX má nárok na jedno bezplatné uverejnení v Seznamu úcastníku služby a na
jeden výtisk pri každém vydání seznamu.

Neuverejnení stanice v Seznamu úcastníku služby TELEFAX a dále uverejnení údaju nad rámec bezplatného
uvedení (uverejnení jiné osoby než úcastníka, uverejnení profese podnikání apod., císlo telefonní stanice úcastníka)
se zpoplatnuje podle Ceníku vnitrostátních telekomunikacních služeb.

Vyplnený ohlašovací list prokazatelne dorucí telefonní úcastník osobne nebo poštou místne príslušné organizaci
provozovatele JTS.

Potvrzený díl D - E si uschová telefonní úcastník pro prípad kontroly.

21-421



5. Provozování BTP v kmitoctovém pásmu CTI +je možnéjen do konce roku 2005za techto podmínek:
a) Maximální vyzárený výkon je 10 mW ERP. Není dovoleno provozování BTP s prídavnými zesilovaci vf výkonu a

smerovými anténami.

b) Vysílací rádiové stanice, které jsou soucástí BTP, jsou provozovány spolecne na urcených kmitoctech v uvedených
pásmech. Provoz techto stanic nemá zajištenu ochranu pred rušením, zpusobeným radiostanicemi provozovanými na
stejném kmitoctu. Pritom BTP nesmí pusobit rušení stanicímjiných služeb.

6. Po roce 2005 není dovoleno BTP v kmitoctovém pásmu CTI +zrizovat, provozovat a k JTS pripojovat.
Podle § 4 odst. 6 zákona o telekomunikacích je dosavadní provozovatel BTP (telefonní úcastník) po uvedeném datu
povinen uvést toto zarízení do stavu vylucujícího jeho další používání.

7. Nesplnení podmínky uvedené v bodu 6je prestupkem podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona c. 200/1990 Sb., o prestup
cích (úplné znení zákon c. 124/1993 Sb., o prestupcích - dále jen zákon o prestupcích).

8. Uložení sankcí podle zákona o prestupcích nevylucuje postih fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7 zákona
o telekomunikacích pri naplnení podmínek uvedených v ustanovení § 9 zákona o telekomunikacích.

9. Pripojení všech BTP k HS je telefonní úcastník povinen prokazatelne ohlásit provozovateli HS ohlašovacím listem') (viz
vzor v príloze) nejpozdeji do 14 dnu po pripojení STP.
Ohlašovací povinnosti podléhá každá zmena BTP.

10. Evidenci BTP pripojených k HS vede provozovatel HS, který telefonnímu úcastníkovi písemne potvrdí ohlášení
o pripojení zarízenÍ.

11. Nesplnení ohlašovací povinnosti podle bodu 9 tohoto generálního povolení je porušením podmínek telefonního úcast
nictví podle ustanovení § 17 odst. 3 a § 38 odst. 1 vyhlášky c. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní rád.

12. Pripojení neschváleného telekomunikacního zarízení k HS je neoprávneným napojením na telekomunikacní sít správy
spoju (provozovatele HS) podle ustanovení § 36 odst. 1 písmo b) zákona o prestupcích.

13. Za pripojení BTP k HS podle tohoto generálního povolení MH - CTÚ poplatky nevybírá.

14. BTP pripojené k HS podle tohoto generálního povolení podléhají podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona o telekomuni
kacích výkonu státní inspekce telekomunikací.

15. Ohlašovací povinnosti nepodléhá pripojování schválených BTP, které k HS pripojují orgány ministerstva obrany,
ministerstva vnitra a soucinnostní fyzické a právnické osoby v období krizových situacÍ.

16. Schválené BTP, splÚující podmínky tohoto generálního povolení a zpusob jejich pripojení k HS, zverejÚuje MH - CTÚ
v Telekomunikacním vestníku.

17. Toto generální povolení se vztahuje i na BTP uvedené v bodu 1 tohoto generálního povolení, jejichž zpusobilost byla
schválena pred nabytím úcinnosti tohoto generálního povolení, na které jsou vydána platná osvedcení nebo rozhodnutí
o schválení telekomunikacních zarízenÍ.

18. Toto generální povolení nabývá úcinnosti dnem 18. dubna 1995.

Ing. David Stá dní k v.r.
vrchní reditel

Poznámka:
I )Ohla.foval'Í list obi/rf[ teletánní lÍl'astník ph koupi nového zaNzení spolu se zar/zcním (viz druhá strana kopie dokumentu o schválení

wNzení). v ostatních I'NI'{/(lech se lÍ('lIstník ob/'{ll'Í IUIpracovi.\:ti' provozovatele JTS pro styk s verejností (oddelení telekolTlunikw:ních služeb
SPT TELE COM. a.s. a obchodní centra TELESET). popNpadi' na mÍ.l'tni' I'Nslu.\:né pracovi.fte MH - CTÚ. Ohla.\:ovaL'Í list je shodný

.\'oil!a.foval'Í1Tl listem podle generálního povolení 1'. GP - 07//994,

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVÍ

Ceský telekomunikacní úrad
Klimentská 27,22502 Praha 1

V Praze dne 4. prosince ·1995
C.j. 14693/1995-622

Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní úrad jako povolující orgán príslušný podle § 22a zákona c. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacích, ve znení zákona c. 150/1992 Sb. a zákona c. 253/1994 Sb., vydává podle § 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 uvedeného



zákona a podle ustanovení § 27 vyhlášky c. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní rád, ve znení pozdejších predpisu, tímto
rozhodnutím

dodatek ke generálnímu povolení
c. GP - 08/1995

na pripojování bezšnurových telefonních prístroju v kmitoctovém pásmu CTI +, tj. 885 až 887 MHz a 930 až 932 MHz,
k jednotné telekomunikacní síti (dále jen JTS) a na zrizování a provozování vysílacích rádiových stanic, které jsou jejich nedíl
nou soucástí.

Tímto dodatkem se mení bod 4 generálního povolení takto:

,,4. Zrizování BTP a jejich pripojování k JTS podle tohoto generálního povolení je možné jen do 31. prosince 1996.

Po tomto datu v oduvodnených prípadech (napr. zmena adresy telefonního úcastníka) muže MH - CTÚ výjimecne a za
podmínekjím stanovených povolit pripojení BTP k JTS individuálním povolením. Zásadní podmínkou pro vydání individuální
ho povolení je, že BTP již byl pripojen k JTS a pripojení bylo ohlášeno provozovateli JTS podle bodu 9."

Tento dodatek nabývá úcinnosti dnem 15. prosince 1995.

Ing. David Stá dní k v.r.
vrchní reditel

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVÍ

Ceský telekomunikacní úrad
Klimentská 27,225 02 Praha 1

V Praze dne 11. srpna 1995
Cj. 5052/95-613

1

2
3
4

5
6
7
8
9

10

Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní úrad (dále jen CTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst. 3 a podle
§ 5 odst. 1 zákona c. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení zákona c. 150/1992 Sb. a zákona c. 253/1994 Sb. vydává

generální povolení
c. GP - 09/1995

ke zrízení a provozování vysílacích rádiových stanic malého výkonu urcených pro rádiové spojení fyzických nebo právnic
kých osob (dále jen obcanské radiostanice). Toto generální povolení opravnuje fyzické osoby a právnické osoby zrizovat,
provozovat nebo prechovávat obcanské radiostanice s parametry a za podmínek uvedených v tomto povolení bez jakékoli další
li:vidence a zpoplatnování u povolujícího orgánu.

Generální povolení se vydává za následujících podmínek:

1. Generální povolení platí na území Ceské republiky.

2. Generální povolení se vztahuje:
a) na obcanské radiostanice, schválené CTÚ k provozování v Ceské republice a opatrené schvalovací znackou. Prehled

schválených typu obcanských radiostanic je v príloze c. 1 tohoto generálního povolení;
b) na obcanské radiostanice, které nejsou opatreny schvalovací znackou CTÚ, ale bylo na ne povolujícím orgánem

vydáno povolení ke zrízení a provozování, které je platné v dobe nabytí úcinnosti tohoto generálního povolení. Dríve
vydaná povolení nahrazují rozhodnutí o schválení radiostanic a musí být predkládány v prípade potreby kontrolním
orgánum. Obcanské radiostanice podle tohoto ustanovení nelze používat v zahranicí.

3. Povolené kmitocty (MHz) a císla kanálu:

26,965
26,975
26,985
27,005
27,015
27,025
27,035
27,055
27,065
27,075



 



 



 



 



Priloha C. 4 ke generálnímu povolení c. GP - 09/1995

Seznam oblastních odboru CTÚ

CTÚ - odbor pro oblast Praha
Novodvorská 994,14221 Praha 4
Telefon: 02/47623 14
Fax: 02/472 8919

CTÚ - odbor pro stredoceskou oblast
Novodvorská 994,14221 Praha 4
Telefon: 02/4762219
Fax: 02/472 44 89

CTÚ - odbor pro jihoceskou oblast
Svetlogorská 2769, 390 05 Ceské Budejovice
Telefon: 0361/264064
Fax: 0361/2646 09

CTÚ - odbor pro západoceskou oblast
Doudlevecká 25, pošt. prihr. 273, 305 73 Plzen
Telefon: 019/723 69 69
Fax: 019/723 6693

CTÚ - odbor pro severoceskou oblast
Velká hradební 48, 400 O I Ústí nad Labem
Telefon: 047/521 0572
Fax: 047/52007 73

CTÚ - odbor pro východoceskou oblast
Hradecká 1151,50253 Hradec Králové
Telefon: 049/521 03 04
Fax: 049/52103 09

CTÚ - odbor pro jihomoravskou oblast
Šumavská 33, 602 00 Brno
Telefon: 05/413 21235
Fax:05/41214531

CTÚ - odbor pro severomoravskou oblast
Slavíkova 1762,70800 Ostrava - Poruba
Telefon: 069/691 05 69
Fax: 069/6910565

Poznámka.:

PNloha L'. 4 aktualizovlÍna k 1. 4. 1997, osILI/ní phlohy GP·()9/1995 Inulou doplneny v prubehu roku 1997.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVÍ

Ceský telekomunikacní úrad
Klimentská 27,225 02 Praha I

V Praze dne 9. listopadu 1995
C.j.13015/1995-622

Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní Úradjako povolující orgán príslušný podle § 22 a zákona C. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacích, ve znení zákona c. 150/1992 Sb. a zákona c. 253/1994 Sb. vydává podle § 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 uvedeného
zákona a podle ustanovení § 27 vyhlášky c. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní rád, ve znení pozdejších predpisu, tímto
rozhodnutím

generální povolení
c. GP - 10/1995

na pripojování bezšnurových telefonních prístrojÚ v kmitoctovém pásmu 1880 až 1900 MHz (norma DECT) k jednotné
telekomunikacní síti (dále jen JTS) a na zrizování a provozování vysílacích rádiových stanic, které jsou jejich nedílnou soucástí.

1. Toto generální povolení platí pro bezšnÚrové telefonní prístroje (dále jen BTP) v kmitoctovém pásmu 1880 až 1900 MHz
(norma DECT), na které Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní Úrad (dále jen MH - CTÚ) vydal rozhodnutí
o schválení podle § 4 odst. 1 zákona C. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení zákona C. 150/1992 Sb. a zákona
C. 253/1994 Sb. (dále jen zákon o telekomunikacích). Pod oznacením STP se v tomto generálním povolení rozumí úplný
komplet zarízení, skládající se z prenosné cásti STP a základnové cásti STP, která se pripoj~e ke koncovému bodu JTS.

2. MH - CTÚ pri schvalování zpusobilosti zarízení rozhoduje o tom, které jednotlivé typy STP podléhají tomuto generální
mu povolení a tuto skutecnost, spolu se zpusobem pripojení STP ke koncovému bodu JTS, uvádí v rozhodnutí o schválení
zarízenÍ.

3. STP, uvedené v bodu 1, zakoncené schválenou telefonní Úcastnickou zástrckou muže ke koncovému bodu JTS pripojo
vat sám telefonní úcastník.

4. Provozování STP v kmitoctovém pásmu DECT je možné jen za techto podmínek:
a) maximální vyzárený výkon základnové stanice i prenosné cásti STP je 10 mW ERP. Není dovoleno provozování

základnových stanic i prenosných cástí STP s prídavnými zesilovaci vf výkonu a smerovými anténami,



b) vysílací rádiové stanice, které jsou soucástí BTP, jsou provozovány spolecne na urcených kmitoctech v uvedených
pásmech. Provoz techto stanic nemá zajištenu ochranu pred rušením, zpusobeným radiostanicemi provozovanými na
stejném kmitoctu. Pritom BTP nesmí pusobit rušení stanicím jiných služeb.

5. Pripojení všech BTP k JTS je telefonní úcastník povinen prokazatelne ohlásit provozovateli JTS ohlašovacím listem')
nejpozdeji do 14 dnu po pripojení BTP.
Ohlašovací povinnosti podléhá každá zmena BTP.

6. Evidenci BTP pripojených k JTS vede provozovatel JTS, který telefonnímu úcastníkovi písemne potvrdí ohlášení
o pripojení zarízení.

7. Nesplnení ohlašovací povinnosti podle bodu 5 tohoto generálního povolení je porušením podmínek telefonního úcast
nictví podle ustanovení § 17 odst. 3 a § 38 odst. 1 vyhlášky c. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní rád, ve znení
pozdejších predpisu.

8. Pripojení neschváleného telekomunikacního zarízení k JTS je neoprávneným napojením na telekomunikacní sít správy
spoju (provozovatele JTS) podle ustanovení § 36 odst. 1 písmo b) zákona c. 200/1990 Sb., o prestupcích, ve zneni
pozdejších predpisu.

9. Možnost uložení sankce podle zákona o prestupcích nevylucuje postih fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7
zákona o telekomunikacích pri naplnení podmínek uvedených v ustanovení § 9 zákona o telekomunikacích.

10. Za pripojení BTP k JTS podle tohoto generálního povolení MH - CTÚ nevybírá poplatky.

11. BTP pripojené k JTS podle tohoto generálního povolení podléhají podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona o telekomuni
kacích výkonu státní inspekce telekomunikací.

12. Ohlašovací povinnosti nepodléhá pripojování schválených BTP, které k JTS pripojují orgány ministerstva obrany,
ministerstva vnitra a soucinnostní fyzické a právnické osoby v období krizových situací.

13. Schvá1ené BTP, opatrené schvalovací znackou MH - CTÚ, které lze pripojit k JTS podle tohoto generálního povolení,
zverejnuje MH - CTú v Telekomunikacním vestníku.

14. MH - CTÚ má právo omezit nebo zrušit generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona o telekomunikacích.

15. Toto generální povolení nabývá úcinnosti dnem 15. listopadu 1995.

Ing. David Stá dní k v.r.
vrchní reditel

Poznámka:
IjOhlašovací list obdrží telefonní úL'astník pri koupi nového zarízení spolu se zaNzením (viz druhá strana kopie dokumentu o schváleni zarízení),

v ostatních prípadech se úL'astník obrací na pracovi!íte provozovatele JTS pro styk s verejností. Ohla,í:ovací list je shodný s ohla,í:ovacím listem

podle generálního povoleni L'. GP - 07/1994.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVÍ

Ceský telekomunikacní úrad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 22. prosince 1996
C,j. 13324/1995-622

Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní úrad jako povolující orgán príslušný podle § 22 a zákona c. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacích, ve znení zákona C. 150/1992 Sb a zákona c. 253/1994 Sb. vydává podle § 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 uvedeného
zákona a podle ustanovení § 27 vyhlášky c. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní rád, ve znení pozdejších predpisu, tímto
rozhodnutím

generální povolení
c. GP - 11/1995

na pripojování bezšnurových telefonních prístroju v kmitoctovém pásmu CT2, tj. 864 až 868 MHz, k jednotné telekomunikac
ní síti (dále jen JTS) a na zrizování a provozování vysílacích rádiových stanic, které jsou jejich nedílnou soucástí.

1. Toto generální povolení se vztahuje na bezšnurové telefonní prístroje (dále jen BTP) v kmitoctovém pásmu CT2, na které
Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní úrad (dále jen MH - CTÚ) vydalo rozhodnutí o schválení podle § 4



odst. 1 zákona c. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení zákona c. 150/1992 Sb. a zákona c. 253/1994 Sb. (dále jen
zákon o telekomunikacích). Pod oznacením BTP se v tomto generálním povolení rozumí úplný komplet zarízení, skláda
jící se z prenosné cásti BTP a základnové cásti BTP, která se pripojují ke koncovému bodu JTS.

2. MH - CTÚ pri schvalování zpusobilosti BTP pro kmitoctové pásmo CT2 rozhoduje o tom, zda se na príslušný typ BTP
vztahuje toto generální povolení a tuto skutecnost, spolu se zpusobem pripojení BTP ke koncovému bodu JTS, uvádí
v rozhodnutí o schválení zarízenÍ.

3. Ke koncovému bodu JTS lze pripojovat jen ty BTP v kmitoctovém pásmu CT2, na které MH - CTÚ vydalo rozhodnutí
o schválení.

4. BTP, uvedené v bodu 1, zakoncené schválenou telefonní úcastnickou zástrckou muže ke koncovému bodu JTS pripojo
vat sám telefonní úcastník.

5. Provozování BTP v kmitoctovém pásmu CT2 je možné jen za techto podmínek:
a) maximální vyzárený výkon základnové stanice i prenosné cásti BTP je 10 mW ERP. Není dovoleno provozování BTP

s prídavnými zesilovaci vf výkonu a smerovými anténami,
b) vysílací rádiové stanice, které jsou soucástí BTP, jsou provozovány spolecne na urcených kmitoctech v uvedených

pásmech. Provoz techto stanic nemá zajištenu ochranu pred rušením, zpusobeným radiostanicemi provozovanými
na stejném kmitoctu. Pritom BTP nesmí pusobit rušení stanicím jiných služeb.

6. Pripojení všech BTP k JTS je telefonní úcastník povinen prokazatelne ohlásit provozovateli JTS ohlašovacím listeml)
nejpozdeji do 14 dnu po pripojení BTP.
Ohlašovací povinnosti podléhá každá zmena BTP.

7. Evidenci BTP pripojených k JTS vede provozovatel JTS, který telefonnímu úcastníkovi písemne potvrdí ohlášení
o pripojení zarízenÍ.

8. Nesplnení ohlašovací povinnosti podle bodu 6 tohoto generálního povolení je porušením podmínek telefonního úcast
nictví podle ustanovení § 17 odst. 3 a § 38 odst. 1 vyhlášky c. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní rád, ve znení
pozdejších predpisu.

9. Pripojení neschváleného telekomunikacního zarízení k JTS je neoprávneným napojením na telekomunikacní sít správy
spoju (provozovatele JTS) podle ustanovení § 36 odst. 1 písmo b) zákona C. 200/1990 Sb., o prestupcích, ve znení
pozdejších predpisu (dále jen zákon o prestupcích).

10. Možnost uložení sankce podle zákona o prestupcích nevylucuje postih fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7
zákona o telekomunikacích pri naplnení podmínek uvedených v ustanovení § 9 zákona o telekomunikacích.

11. Za pripojení BTP k JTS podle tohoto generálního povolení MH - CTÚ nevybírá poplatky.

12. BTP pripojené k JTS podle tohoto generálního povolení podléhají podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona o telekomuni
kacích výkonu státní inspekce telekomunikacÍ.

13. Ohlašovací povinnosti nepodléhá pripojování schválených BTP, které k JTS pripojují orgány Ministerstva obrany,
Ministerstva vnitra a soucinnostní fyzické a právnické osoby v období krizových situací.

14. Seznam schválených BTP, opatrených schvalovací znackou MH - CTÚ, které lze pripojit k JTS podle tohoto generální
ho povolení, zverejnuje MH - CTÚ v Telekomunikacním vestníku.

15. MH - CTÚ má právo omezit nebo zrušit generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona o telekomunikacích.

16. Toto generální povolení nabývá úcinnosti dnem 1. ledna 1996.

Ing. David Stá dní k v.r.
vI't:hní reditel

Poznámka:

/)Ohla.fovací list obdrží teleffl1lní licasfllík pri koupi nového zaJ'ízení ,\'polu se zarízením (vil. druhá ,\'trana kopie dokumentu o schválení

zarízení), v ostatních prípadech se licastllík obrací na pracovWe provol,Ovatele JTS pro styk ,\'verejností, Ohla.fovací list je shodný s ohla.fovacím

listem, který je prílohou generálního povolení (. GP-07/1994,



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVÍ

Ceský telekomunikacní úrad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 22. prosince 1995
C.j.13325/1995-622

Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní úrad jako povolující orgán príslušný podle § na zákona c. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacích, ve znení zákona c. 150/1992 Sb. a zákona c. 253/1994 Sb. vydává podle § 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 uvedeného
zákona a podle ustanovení § 27 vyhlášky c. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní rád, ve znení pozdejších predpisu, tímto
rozhodnutím

generální povolení
c. GP - 12/1995

na pripojování bezšnurových telefonních prístroju v kmitoctovém pásmu CTO, tj. 31,025 až 31,325 MHz pro základnové
stanice a 39,925 až 40,225 MHz pro prenosné stanice, k jednotné telekomunikacní síti (dále jen JTS) a na zrizování a provozování
vysílacích rádiových stanic, které j sou jej ich nedílnou soucástí.

1. Toto generální povolení se vztahuje na bezšnurové telefonní prístroje (dále jen BTP) v kmitoctovém pásmu CTO,na které
Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní úrad (dále jen MH - CTÚ) vydalo rozhodnutí o schválení podle § 4
odst. 1zákona c. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení zákona c. 150/1992 Sb. a zákona c. 253/1994 Sb. (dále jen
zákon o telekomunikacích). Pod oznacením BTP se v tomto generálním povolení rozumí úplný komplet zarízení, skláda

jící se z prenosné cásti BTP a základnové cásti BTP, která se pripojují ke koncovému bodu JTS.

2. MH - CTÚ pri schvalování zpusobilosti BTP pro kmitoctové pásmo CTO rozhoduje o tom, zda se na príslušný typ BTP
vztahuje toto generální povolení a tuto skutecnost, spolu se zpusobem pripojení BTP ke koncovému bodu JTS, uvádí
v rozhodnutí o schválení zarízení.

3. Ke koncovému bodu JTS lze pripojovat jen ty BTP v kmitoctovém pásmu CTO, na které MH - CTÚ vydalo rozhodnutí
o schválení.

4. BTP, uvedené v bodu 1, zakoncené schválenou telefonní úcastnickou zástrckou muže ke koncovému bodu JTS pripojo
vat sám telefonní úcastník.

5. Provozování BTP v kmitoctovém pásmu CTOje možné jen za techto podmínek:
a) Použitelné kmitoctové kanály pro vysílání [MHz]

císlo základnová prenosná
kanálu stanice stanice

1 31,0375 39,9375
2 31,0625 39,9625
3 31,0875 39,9875
4 31,1125 40,0125
5 31,1375 40,0375
6 31,1625 40,0625
7 31,1875 40,0875
8 31,2125 40,1125
9 31,2375 40,1375

10 31,2625 40,1625
11 31,2875 40,1875
12 31,3125 40,2125

b) Maximální vyzárený výkon základnové i prenosné stanice BTP je 10 mW ERP. Není dovoleno provozování BTP
s prídavnými zesilovaci vf výkonu a smerovými anténami.

c) Vysílací rádiové stanice, které jsou soucástí BTP, jsou provozovány spolecne na urcených kmitoctech uvedených
výše. Provoz techto stanic nemá zajištenu ochranu pred rušením, zpusobeným radiostanicemi provozovanými
na stejném kmitoctu. Pritom BTP nesmí pusobit rušení jiných služeb.

6. Pripojení všech BTP k JTS je telefonní úcastník povinen prokazatelne ohlásit provozovateli JTS ohlašovacím listem])
nejpozdeji do 14 dnu po pripojení BTP.
Ohlašovací povinnosti podléhá každá zmena BTP.

Poznámka:

IjOhlašovací list obdrží tele.fÓnní Úcastník pri koupi nového zaNzení spolu se wnzením (viz druhá strana kopie dokumentu o schválení

zarízení), v ostatních prípadech se Ú('astllík obrací na pracovWe provozovatele lTS pro styk s velejností. Ohlašovací list.Je shodný .\'ohlašovacím

listem, který .Je phlohou generálního povolení ('. GP-07//994.



7. Evidenci BTP pripojených k JTS vede provozovatel JTS, který telefonnímu Úcastníkovi písemne potvrdí ohlášení
o pripojení zarízení.

8. Nesplnení ohlašovací povinnosti podle bodu 6 tohoto generálního povoleníje porušením podmínek telefonního úcast
nictví podle ustanovení ~ 17 odst. 3 a ~ 38 odst. 1 vyhlášky c. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní rád, ve znení
pozdejších predpisu.

9. Pripojení neschváleného telekomunikacního zarízení k JTS je neoprávneným napojením na telekomunikacní sít správy
spoju (provozovatele JTS) podle ustanovení ~ 36 odst. 1písmob) zákona C. 200/1990 Sb., o prestupcích, ve znení pozdej
ších predpisu (dále jen zákon o prestupcích).

10. Možnost uložení sankce podle zákona o prestupcích nevylucuje postih fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7
zákona o telekomunikacích pri naplnení podmínek uvedených v ustanovení § 9 zákona o telekomunikacích.

11. Za pripojení BTP k JTS podle tohoto generálního povolení MH - CTÚ nevybírá poplatky.

12. BTP pripojené k JTS podle tohoto generálního povolení podléhají podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona o telekomuni
kacích výkonu státní inspekce telekomunikací.

13. Ohlašovací povinnosti nepodléhá pripojování schválených BTP, které k JTS pripojují orgány Ministerstva obrany,
Ministerstva vnitra a soucinnostní fyzické a právnické osoby v období krizových situací.

14. Seznam schválených BTP, opatrených schval ovací znackou MH - CTÚ, které lze pripojit k JTS podle tohoto generální
ho povolení, zverejnuje MH - CTú v Telekomunikacním vestníku.

15. MH - CTÚ má právo omezit nebo zmšit generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona o telekomunikacích.

16. Toto generální povolení nabývá úcinnosti dnem 1. ledna 1996.

Ing. David Stá dní k v.r.
vrchní reditel

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVí

Ceský telekomunikacní úrad
Klimentská 27,22502 Praha 1

V Praze dne 22. ríjna 1996
C.j.13848/1996-622

Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní Úradjako povolující orgán príslušný podle § 22a zákona c. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacích, ve znení zákona c. 150/1992 Sb. a zákona C. 253/1994 Sb., vydává podle § 4 odst. 1 a § 6 odst. 3 uvedeného

zákona a podle ustanovení § 27 vyhlášky c. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní rád, ve znení vyhlášky c. 40/1988 Sb., tímto
rozhodnutím

generální povolení
c. GP - 13/1996

na pripojování pobockových telefonních Ústreden ke koncovému bodu jednotné telekomunikacní síte (dále jen "JTS").

1. Toto generální povolení se vztahuje na všechny pobockové telefonní Ústredny!) (dále jen "PbÚ") s výjimkou Pb Ú, které
JSou:

a) soucástí telekomunikacních sítí provozovaných mimo JTS; toto neplatí pro PbÚ v telekomunikacních sítích, které
zrizují a provozují orgány a organizace uvedené v § 6 odst. 1 zákona c. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení
zákona C. 150/1992 Sb. a zákona C. 253/1994 Sb. (dále jen "zákon o telekomunikacích"),

b) pripojeny k telekomunikacním zarízením a sítímjiných provozovateh\ mimo provozovatelu JTS,
c) pripojeny k telekomunikacním zarízením mimo území Ceské republiky; toto neplatí pro PbÚ v telekomunikacních

sítích, které zrizují a provozují orgány a organizace uvedené v § 6 odst. 1písmo a), b), c) zákona o telekomunikacích.

2. Pripojení PbÚ ke koncovému bodu JTS lze realizovat pouze pri splnení techto podmínek:
a) na príslušný typ PbÚ bylo Ministerstvem hospodárství - Ceským telekomunikacním úradem (dále jen "MH - CTÚ")

vydáno rozhodnutí o schválení podle § 4 odst. I zákona o telekomunikacích,

Poznámky:

/)Specifikaci PhÚ ohsahuje Císelník releko111w1ikw'l1ích za hzení, uvde,jlleu.''' v Telekomuniklll'ním vesrníku. t'á,~rka 2/1996.



b) mezi úcastníkem a provozovatelem HS byla uzavrena písemná smlouva o pripojení PbÚ k HS, která musí obsahovat
body uvedené v príloze tohoto generálního povolení; tato podmínka se nevztahuje na pripojení PbÚ, zakoncených
schválenou telefonní zástrckou,

c) úcastníkovi, který bude pripojovat PbÚ,již vzniklo telefonní úcastnictvP) k telefonním úcastnickým stanicím, k nimž
PbÚ pripojí,

d) koncový bod HS je soucástí samostatného prípojného vedení; není dovoleno pripojení PbÚ k telefonním úcastnic
kým stanicím se spolecným prípojným vedením - podvojné nebo skupinové prípojky3).

3. Pripojení PbÚ k HS je oprávnena provést organizace spoju, která má k této cinnosti udeleno poverení podle ustanovení
§ 2 odst. 3 a fyzická nebo právnická osoba na základe povolení podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o telekomunikacích,
pokud není dále stanoveno jinak.

4. PbÚ, kteráje zakoncena schválenou telefonní zástrckou, muže ke koncovému bodu HS pripojit sám telefonní úcastník.
Tento zpusob zakoncení a pripojení PbÚ musí být uveden v rozhodnutí o schválení PbÚ. Telefonní úcastník je povinen
pripojení takových PbÚ prokazatelne ohlásit provozovateli HS ohlašovacím listem4) nejpozdeji do 14 dnu po pripojení
k HS. Ohlašovací povinnosti podléhá každá zmena Pb Ú.

5. MH - CTÚ pri schvalování zpusobilosti PbÚ rozhoduje o zpusobu jejího pripojení ke koncovému bodu HS a tuto
skutecnost uvádí v rozhodnutí o schválení zarízenÍ.

6. K PbÚ lze bez dalšího povolení pripojovat jen koncová telekomunikacní zarízení, na která MH - CTÚ vydalo rozhodnutí
o schválenP), pokud nejde o zarízení rádiová. Omezení pro rádiová zarízení se nevztahuje na bezšnurové telefonní
prístroje, na než MH-CTÚ vydalo generální povolení!».

7. Smlouva podle bodu 2 písmo b) tohoto generálního povolení musí být uzavrena nejpozdeji do jednoho mesíce ode dne,
kdy o to úcastník požádal. Pokud se uvedené strany nejsou schopny smluvne dohodnout, rozhodne na návrh jedné
z nich MH - CTÚ ve správním rízenÍ.

8. Evidenci PbÚ pripojených k HS vede provozovatel HS. Evidenci pripojených PbÚ Ministerstva vnitra, Policie CR,
Ministerstva obrany, Annády CR a Bezpecnostní infonnacní služby muže provozovatel HS vést jen zpusobem a v rozsahu
temito orgány odsouhlaseném.

9. Podle tohoto generálního povolení úcastník muže prenechat k používání jinému právnímu subjektu pouze své vnitrní
vedlejší telefonní stanice7). Mezi uživatelem prenechaných vnitrních vedlejších telefonních stanic a provozovatelem
JTS nevzniká právní vztah podle vyhlášky c. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní rád, ve znení vyhlášky C. 40/988 Sb.
Tímto generálním povolením se prenechání vnejších vedlejších telefonních stanic7) k trvalému používání tretí osobou
nepovoluje.

10. Nesplnení podmínek podle bodu 2 a ohlašovací povinnosti podle bodu 4 tohoto generálního povolení je porušením
podmínek telefonního úcastnictví8).

11. Pripojení neschváleného telekomunikacního zarízení k HS je neoprávneným napojením na telekomunikacní sít provo
zovatele HS podle ustanovení § 36 odst. I písmo b) zákona c. 200/1990 Sb., o prestupcích, ve znení pozdejších predpisu
(dále jen "zákon o prestupcích").

12. Možnost uložení sankce fyzické osobe podle zákona o prestupcích nevylucuje postih fyzické nebo právnické osoby pri
výkonu podnikatelské cinnosti podle § 9 odst. 7 zákona o telekomunikacích pri naplnení podmínek uvedených
v ustanovení § 9 zákona o telekomunikacích.

13. PbÚ pripojené k HS podle tohoto generálního povolení podléhají podle § 19 odst. 2 zákona o telekomunikacích výkonu
státní inspekce telekomunikací s výjimkou PbÚ, které zrizují a provozují orgány a organizace uvedené v ustanovení § 6
odst. 1písmo a), b) a c) zákona o telekomunikacích.

Poznámky:
') § 14 vyhláJky (:. 108/1982 Sb .. kterou se vydává TeletiJ/lIlí rád. ve znení vyhlá.\:ky { 40/1988 Sb.
3) § 18 odst. 4 vyhlá.\:ky é'. 108/1982 Sb., kterou se vydává Tele.ronní Md. ve znení vyl1lá.fky C. 40/1988 Sb.

4) OhlaJovací list obdrží teletil/1ní ú(:astník pri koupi nového zahzení spolu se zaNzením (viz druhá ,I'trana kopie rozhodnutí o schválení

zarízení), v ostatních phpadech se úcastník obrací /UI pracovWe provozovatele JTS pro styk .I' vdejností. Ohla.fovllcí list je shodn,v
s ohla.\:ovacím listem podle generálního povolení é'. GP - 07/1996.

5) VyhláJka C. 26/1996 Sb .. o zpusobu. podmínkách a POS/UPIIpri ove/'ování (/ schvalování telekomunikaé'ních koncov_vch zaNzení.
0) Generální povolení é'.GP-08/1995 vcetne dodatku. GP-IO/1995. GP-ll/1995. GP-12/1995. GP-07/1996.

7) § 19 vyhláJky c. 108/1982 Sb., kterou se vydává Tele.til/1ní rád, ve znení vyhlá,fky c. 40/1988 Sb.

') § 17 odst. 3 li § 38 Od.I·t. 1 vyhlá.fky é'. 108/1982 Sb .. kterou se vydává Tele-ronní híd. ve znení vyhlá.fky c. 40/1988 Sb.



14. Ohlašovací povinnosti nepodléhá v období krizových situací pripojování schválených PbÚ, které k JTS pripojují orgány
Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a soucinnostní fyzické a právnické osoby.

15. Seznam schválených PbÚ, které lze pripojit k JTS podle tohoto generálního povolení, zverejnuje MR - CTÚ v Telekomu
nikacním vestníku.

16. Za pripojení PbÚ k JTS podle tohoto generálního povolení MH - CTÚ nevybírá poplatky.

17. Poplatky za individuální povolení ke zrízení a provozování schválených PbÚ pripojených k JTS, predepsané podle
platného výmeru MH - CTú c. 2/1993, splatné pred Úcinností tohoto generálního povolení, se vyberou podle citované
ho výmeru. Držitelé techto povolení nemají nárok na vrácení poplatku, které uhradili podle citovaného výmeru prede
dnem nabytí Úcinnosti tohoto generálního povolení.

18. Výber poplatku predepsaných pro PbÚ podle vyhlášky c. 144/1973 Sb., o drátových telekomunikacních zarízeních
provozovaných mimo jednotnou telekomunikacní sít, se u všech PbÚ zastaví v rozsahu vyplývajícím z tohoto generál
ního povolení, a to o,d prvního dne mesíce následujícího po nabytí úcinnosti tohoto generálního povolení. Držitelé
individuálních povolení ke zrízení a provozování PbÚ jsou povinni uhradit dlužné poplatky podle citované vyhlášky za
období do 31. prosince 1996,

19. Toto generální povolení neopravnuje PbÚ zrizovat a k JTS pripojovat bez stavebního povolení, pokud je takového
povolení treba podle zákona c. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších
predpisu.

20. MH - CTÚ má právo omezit nebo zrušit generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona o telekomunikacích.

21. Toto generální povolení se vztahuje i na PbÚ ,jejichž zpusobilost byla schválena pred nabytím úcinnosti tohoto generál
ního povolení a na které jsou vydána rozhodnutí o schválení telekomunikacních zarízení.

22. Toto generální povolení se vztahuje i na PbÚ, na které byla pred 1. cervnem 1992 vydána osvedcení o schválení
telekomunikacních zarízení. Tyto PbÚ mohou zustat pripojeny k JTS i po ukoncení platnosti jejich osvedcení o schválení9)

za následujících podmínek:
a) pripojení PbÚ bylo smluvne dohodnuto s provozovatelem JTS podle bodu 2 písmo b) nebo ohlášeno provozovateli

JTS podle bodu 4 tohoto generálního povolení, nebo
b) pripojení PbÚ bylo povoleno individuálním povolením orgánu státní správy telekomunikací pred nabytím Úcinnosti

tohoto generálního povolení, nebo
c) PbÚ je ve vlastnictví provozovatele JTS.

23. V prípade prodeje nebo prenechání PbÚ, na které se vztahuje bod 22,jinému úcastníku po ukoncení platnosti osvedcení
o schválení mohou být tyto PbÚ nove pripojeny k JTS jen tehdy, pokud se nový Úcastník prokáže doklady podle bodu
22 písmo a) nebo b), poprípade potvrzením koupe od provozovatele JTS.

24. Toto generální povolení nabývá úcinnosti dnem 1. prosince 1996.

Ing. David Stá dní k v.r.
vrchní reditel

Poznámky:
") § 10 odst. 2 vyltlá.fky ,'. 26/1996 Sb., o lpz/sobu, podmínkách a postupu ph overování a schvalování telekomunikacních koncových l.arízení.

Príloha ke GP - 13/1996

ZÁSADY
PRO OBSAH SMLOUVY O PRIPOJENÍ POBOCKOVÉ TELEFONNÍ ÚSTREDNY K JTS

1. Místo pripojované PbÚ.

2. Výrobce, typ a kapacita PbÚ, císlo rozhodnutí o schválení PbÚ.

3. Prípojná telefonní vedení (pocet, prenosová rychlost, typ, atd.).

4. Druh signalizace.

5. Casovou lhutu pro pripojení PbÚ.



6. Obchodní jméno a c.j. poverení nebo povolení subjektu, oprávneného k montážní cinnosti podle zákona o telekomuni
kacích, který pripojí PbÚ k JTS.

7. Konkrétní popis fyzického umístení a provedení koncového bodu JTS pro pripojení PbÚ. V koncovém bodu musí být
použito standardního rozhraní definovaného v príslušném právním predpisu a technických normách.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVÍ

Ceský telekomunikacní úrad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 25. brezna 1996

C.j. 14245/95-621

Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní úradjako povolující orgán príslušný podle § 21 odst. 3 a § 22a zákona
c. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení zákona c. 150/1992 Sb. a zákona c. 253/1994 Sb., vydává podle § 4 odst. 4 uvede
ného zákona a podle vyhlášky c. 73/1974 Sb., o spolecných rozvodech rozhlasových a televizních signálu po kabelech, ve znení
vyhlášky c. 360/1991 Sb., tímto rozhodnutím

generální povolení
c. GP - 14/1996

ke zrízení a provozování spolecných televizních antén k jednosmernému šírení rozhlasových a televizních signálÚ po kabe
lech. Toto generální povolení opravnuje fyzické a právnické osoby zrizovat a provozovat spolecné televizní antény za podmí
nek uvedených v tomto povolení, bez evidence a zpoplatnování u povolujícího orgánu. Spolecná televizní anténa (dále jen
STA) je systém urcený pro príjem a rozvod TVaR signálu, pricemž rozvod signálÚ se zabezpecuje úcastnickým rozvodem,
bez aktivních prvku, prímo pripojeným na výstup hlavní stanice.

1. Technické parametry STA musí splnovat normu CSN 36 7211 (1. a 2. cást ), CSN 34 2820 a CSN 36 7210 1).

2. Pro výstavbu, rekonstrukci a opravy STA musí být použito pouze dílÚ systému, na které Ministerstvo hospodárství 
Ceský telekomunikacní úrad (dále jen MH - CTÚ) vydal rozhodnutí o schválenP).
Overovací zkoušky technické zpÚsobilosti telekomunikacních zarízení vcetne samostatných napájecích zdroju provádejí
autorizované laboratore3).

3. Na STAje možno pripojit zarízení pro skupinový príjem signálu z družic, na které MH - CTÚ vydalo rozhodnutí o schválení.

4. Zrizování, zmeny, obnova a údržba STA mohou být provádeny pouze fyzickou nebo právnickou osobou, které bylo
k této cinnosti udeleno povolení MH - CTÚ podle § 4 odst. 2 zákona c. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení
zákona c. 150/1992 Sb. a zákona c. 253/1994 Sb. (dále jen zákon o telekomunikacích).

5. Provozovatel STAje povinen ucinit veškerá opatrení, aby pri své cinnosti nezpusobil poškození, ohrožení nebo škodli
vé narušení telekomunikacních zarízení a sítí.

6. STA zrízené a provozované podle tohoto generálního povolení podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle
ustanovení § 19 odst. 2 zákona o telekomunikacích.

7. MH - CTÚ je oprávnen vyžadovat od provozovatele STA predložení projektové dokumentace, zprávo revizích, proto
kolu o merení, rozhodnutí o schválení použitých dílu systému a dalších dokladu o provozu a údržbe zarízení STA.

8. MH - CTÚ je oprávnen vydávat provozovateli STA závazné príkazy k odstranení závad. Provozovatelje povinen zajistit
odstranení závad ve stanoveném termínu. MH - CTÚ muže vydat zákaz provozování STA (nebo její cásti) do doby
odstranení závad.

9. Provozovatel STA je povinen vytvorit základní podmínky k provedení kontroly, zejména je povinen poskytnout soucin
nost odpovídající oprávnením pracovníku MH - CTú 4).

J) CSN 36 7211 - 1. cást SpolOl'ný príjem a rozvod televizných a rozhlasových signálov. Systémy.

CSN 36 7211 - 2. cást Spolln'ný príjem a rozvod televizných a rozhlasových signálov. Aktívne a pasívne prvky systémov.

CSN 342820 Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro alllény. CSN 3672/0 Televizní a VKV pr;';ímací antény.

2) Vyhláška c. 26//996 Sb., o zpusobu, podmínkách a postupu pri overování a schvalování telekomunikacních koncových zarízení.
3) Seznam laboratorí uverejnen v Telekomunikacním vestníku, cástka 23//995

4) Zákon CNR c. 552/1991 Sb., o státní kontrole



10. Provozovatel STA je povinen zabezpecit, aby ve spolecném rozvodu STA byly šíreny všechny programy provozovate
lu vysílání ze zákona 5)aprovozovatelu s licencí, které lze prij ímat bežným prijímacím zarízením v míste spolecného rozvo

du podle zákona c. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znení pozdejších predpisu.

11. Provozovatel STAje povinen ucinit opatrení proti neoprávneným zásahÚm do STA podle CSN 36 7211- 1. cást.

12. Provozovatel STAje povinen zrídit místo pro hlášení poruch a zajistit jejich následné odstranení.

13. Provozovatel STA musí uchovávat dokumentaci skutecného provedení STA (vcetne provedených zmen) po celou
dobu existence STA. Pri zmene provozovatele STA musí odevzdat dokumentaci novému provozovateli.

14. Toto generální povolení neopravnuje zrizovat STA bez stavebního povolení podle zákona c. 50/1976 Sb., o Územním
plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších predpisÚ.

15. Spojení nekolika spolecných televizních antén do jednoho systému televizního kabelového rozvodu podléhá povolení
podle vyhlášky c. 73/1974 Sb., o spolecných rozvodech rozhlasových a televizních signálu po kabelech, ve znení vy
hlášky c. 360/1991 Sb.

16. STA, které byly zrízeny pred Úcinností tohoto generálního povolení podle CSN 36 72 11 ( 1. cást) a vyhlášky c. 73/1974
Sb., o spolecných rozvodech rozhlasových a televizních signálÚ po kabelech, ve znení vyhlášky c. 360/1991 Sb., se po
važují za povolené podle tohoto generálního povolení.

17. Toto generální povolení nabývá Úcinnosti dnem 22. dubna 1996.

Ing. David Stá dní k v. r.
vrchní reditel

5) Zákon CNR 1'. 4K3/J99J Sb .. o Cesk,' televizi

Zákon CNR 1'. 4K4/J99J Sb .. o Ceském I"IIchlasu

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVí

Ceský telekomunikacní úrad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 27. cervna 1996

C.j. 10507/96

Ministerstvo hospodárství - Ceský telekomunikacní Úrad (dále jen CTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst.3 a podle § 5
odst. 1písmo a) zákona C. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení zákona C. 150/1992 Sb. a zákona c. 253/1994 Sb. (dále jen
zákon) vydává

generální povolení
c. GP - 15/1996

ke zrízení a provozování pohyblivých vysílacích rádiových stanic (dále jen pohyblivých stanic) ve verejné mobilní telekomu
nikacní síti RADIOMOBlL, a.s., (dále jen sít GSM 1) a EUROTEL Praha, spol. s r.O.,(dále jen sít GSM 2) v pásmu 900 MHz. Toto
povolení opravnuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen Úcastníky) zrizovat, provozovat nebo prechovávat výše uvedené
pohyblivé stanice bez jakékoliv další evidence u povolujícího orgánu.

Povolení platí na Území Ceské republiky.
Generální povolení se vydává za následujících podmínek:

l.a) Pohyblivé stanice jsou mobilní koncová zarízení sítí GSM 1 a GSM 2, která slouží pro odbavování telekomunikacního
provozu.

b) Pohyblivé stanice pracují v kmitoctových pásmech:
894,400/939,400 - 908,200/953,200 MHz s duplexním odstupem 45 MHz a kanálovou roztecí 200 k)iz.

2. Generální povolení se vztahuje pouze na ty pohyblivé staníce, které byly schváleny CTÚ. Za schválené se pro Úcely
tohoto generálního povolení považují pohyblivé stanice uvedené v seznamu vydávaném "GSM MoU ASSOCIATION"
následne zverejnovaném v Telekomunikacním vestníku.

3. Úcastníci sítí GSM 1 a GSM 2 nesmejí konstrukci pohyblivé stanice této síte elektricky ani mechanicky menit.

4. Obsluha pohyblivé stanice sítí GSM 1 a GSM 2 se nepovažuje za obsluhu vysílací rádiové stanice ve smyslu § 5 odst. 3
zákona a nevyžaduje zvláštní zpÚsobilosti.

5. Povinnosti úcastníkÚ sítí GSM I a GSM 2 vÚci provozovatelÚm techto sítí nejsou tímto generálním povolením dotceny.



6. Pohyblivé stanice sítí GSM I a GSM 2 podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 19 odst. 2 zákona.
Úcastníci sítí GSM I a GSM 2 musí umožnit povereným pracovníkum CTÚ prístup k temto stanicím za úcelem kontrolylJ.

7. Orgány CTÚ mohou v prípade nedodržení predepsaných parametru u jednotlivých pohyblivých stanic, nedodržení
podmínek tohoto generálního povolení nebo pri rušení rádiového provozu vydat závazné opatrení k zastavení provozu
do doby odstranení závad.

8. Provoz neschválených pohyblivých stanic je porušením obecne závazných právních predpisu o držení vysílacích
rádiových stanic podle § 36 odst. I písmo d) zákona C. 200/1990 Sb., o prestupcích, ve znení pozdejších predpisu.

9. Možnost uložení sankce podle zákona o prestupcích nevylucuje postih fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7
zákona pri naplnení podmínek uvedených v ustanovení § 9 zákona.

10. CTÚ má právo omezit nebo zrušit toto generální povolení v souladu s§ 22 odst. 2 zákona. V tomto prípade budou
stanoveny podmínky pro další provoz stávajících stanic.

II. Toto generální povolení nabývá úcinnosti dnem 30. cervna 1996.

Ing. David Stá dní k V. r.
vrchní reditel

/J Cást druhá zákona ('. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJU

Ceský telekomunikacní úrad
Klimentská 27, 225 02 Praha I

V Praze dne 4. prosince 1996
C.j. 13065/96-621

Ministerstvo dopravy a spoju - Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "CTÚ") jako povolující orgán príslušný podle § 21
odst. 3 a § 22a zákona C. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení zákona C. 150/1992 Sb. a zákona C. 253/1994 Sb. (dále jen
"zákon o telekomunikacích"), vydává podle § 4 odst. 4 uvedeného zákona tímto rozhodnutím

generální povolení
c. GP - 16/1996

ke zrízení a provozování televizních kabelových rozvodu.
Televizní kabelový rozvodl) (dále jen "TKR") je systém urcený prednostne pro príjem a rozvod rozhlasových a televizních

signálu po kabelech, pricemž rozvod signálu od hlavní stanice k úcastníkum je zabezpecen rozvodnou sítí s aktivními prvky.
Spojení dvou a více spolecných televizních antén 2J,pokud splnuje podmínky predchozího odstavce, podléhá tomuto generál
nímu povolení. Systém lze využít i pro prenos dalších druhÚ informací v prímém i zpetném smeru, za podmínky uvedené v bode 2.

Na rádiová zarízení (napr. MMDS), která jsou soucástí TKR, setoto generální povolení nevztahuje. Rádiová zarízení mohou
být zrízena a provozována pouze na základe povolení podle § 5 odst. I písmo b) zákona o telekomunikacích.

Oprávnení k šírení vysílání prostrednictvím TKR vzniká registrací podle zákona C. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znení pozdejších predpisÚ. Registraci provádí Rada Ceské republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

Tímto generálním povolením nejsou dotceny povinnosti provozovatele TKR podle zákona C. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znení pozdejších predpisÚ.

Tímto generálním povolením rovnež nejsou dotceny povinnosti podle zákona c. 50/1976 Sb., o územním plánování a staveb
ním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších predpisÚ.

Toto generální povolení opravnuje fyzické a právnické osoby zrizovat a provozovat TKR za následujících podmínek:

1. Technické parametry TKRmusí splnovat normu CSN 367211 ( 1.a2. cást), CSN 342820 a CSN 36 72103) a další predpisy,
které mohou být vydány i po nabytí úcinnosti tohoto generálního povolení. Tyto predpisy budou zverejnovány
v Telekomunikacním vestníku.

/J CSN 36 7211 - /. ('ast Spolocný príjem a rozvod televim.ých a rozhlasových signálov. Systémy.

CSN 36 72// - 2. cast Spohlé'ný príjem a rozvod televimých a rozhlasových sigmí!ov. Aktívne a pasívne prvky systémov.

2J Generální povolení C. GP - /4//996, ke zNzení a provozování spolecných televimích antén k jednosmernému "Í/'ení rozhlasových a televimích
signálu po kabelech, Telekomuniku<:ní vestník. ('ástka 4//996.

3) CSN 36 72// - /. ('ast Spolocný príjem a rozvod televimých a rozhlasových signálov. Systémy.
CSN 36 7211 - 2. cast Spolocný príjem a rozvod televimých a rozhlasových signálov. Aktívne a pasívne prvky systémov.

CSN 342820 Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro antény.

CSN 36 7210 Televizní a VKV prijímací antény.



2. Prenos informací prostrednictvím TKR, které nemají charakter rozhlasového a televizního vysílání, se považuje
za telekomunikacní službu, kterou lze poskytovat jen na základe povolení CTÚ podle § 4 odst. 3 zákona o telekomunika
cích.

3. Pro výstavbu, rozširování, rekonstrukci a provoz TKR musí být použito pouze dílu systému, na které CTÚ vydal rozhod
nutí o schválení 4). Toto ustanovení se nevztahuje na optické kabely.

4. Zrizování, zmeny, obnova a údržba TKR mohou být provádeny pouze fyzickou nebo právnickou osobou, které bylo
k této cinnosti udeleno povolení CTÚ podle § 4 odst. 2 zákona o telekomunikacích.

5. Programy provozovatelu ze zákona 5) a provozovatelu s licencí6) musí být umísteny v normalizovaných kmitoctových
pásmech 7). Signály musí být prenášeny s nezmeneným infonnacním obsahem (barva, zvuky a jiné doplnkové infonnace).

6. Provozovatel je povinen nejméne 15 dnu pred uvedením TKR do trvalého provozu oznámit tuto skutecnost písemne
místne príslušnému orgánu CTÚ. V oznámení uvede
-jméno a adresu (pokud je provozovatelem fyzická osoba),
- obchodní jméno a sídlo (pokud je provozovatelem právnická osoba),
- územní rozsah TKR (plán lokality s ulicemi a popisnými císly domu),
- adresu hlavní stanice,

- kmitocty a kmitoctové kanály s oznacením programu provozovatelu ze zákona a provozovatelu s licencí,
- datum uvedení TKR do trvalého provozu.

K oznámení musí být priložen protokol o merení, jehož náležitosti jsou uvedeny v príloze tohoto generálního povolení.
Potvrzenou kopii oznámení predá místne príslušný orgán CTÚ provozovateli TKR. Tato kopie nahrazuje technickou
specifikaci TKR podle § 16 odst. 2 písmo f) zákona c. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znení pozdejších predpisÚ. Každá zmena výše uvedených údajÚ podléhá oznámení CTÚ.
Ke komplexnímu vyzkoušení a merení parametru TKR se povoluje užívání TKR ve zkušebním provozu s tím, že provozo
vatel do 60 dnli od jeho zahájení uvede TKR do trvalého provozu. TKR lze uvádet do provozu i postupne po etapách.

7. TKR nesmí pÚsobit škodlivé rušení radiokomunikacních služeb, jimž jsou kmitocty a kmitoctová pásma pridelena podle
národní kmitoctové tabulky. TKR nemá nárok na ochranu pred rušením temito radiokomunikacními službami. TKRje
však chránen pred ohrožováním, poškozováním a škodlivým rušením podle § 9 zákona o telekomunikacích.

8. TKR podléhaj í výkonu státní inspekce telekomunikací podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona o telekomunikacích.

9. Provozovatel TKRje povinen vytvorit základní podmínky k provedení kontroly, zejménaje povinen poskytnout soucin
nost odpovídající oprávnením pracovníkll CTú 81.

10. CTÚ je oprávnen vydávat provozovateli TKR závazné príkazy k odstranení závad podle § 9 odst. 8 zákona o telekomu
nikacích. Provozovatel je povinen zajistit odstranení závad ve stanoveném termínu. V prípade neodstranení závad
v dané lhute muže CTÚ narídit, aby závadné zarízení bylo vyrazeno z provozu, nebo zakázat škodlivou cinnost.

11. Provozovatel TKRje povinen zrídit systém pro vyrizování hlášení poruch ajejich odstranení.

12. Provozovatel TKR musí uchovávat dokumentaci skutecného provedení TKR (vcetne provedených zmen) po celou
dobu existence TKR. Pri zmene provozovatele TKR musí predat dokumentaci novému provozovateli.

13. Za zrízení a provozování TKR podle tohoto generálního povolení CTÚ nevybírá poplatky.
Držitelé individuálních povolení k provozování TKR nemají nárok na vrácení poplatku, které na základe vydaných
povolení uhradili prede dnem nabytí úcinnosti tohoto generálního povolení. Jsou však povinni uhradit dlužné poplatky
za období pred úcinností tohoto generálního povolení.

14. CTÚ má právo omezit nebo zrušit generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona o telekomunikacích.

15. TKR, které byly zrízeny a provozovány pred úcinností tohoto generálního povolení na základe individuálního rozhod
nutí o povolení ke zrízení a povolení k provozu TKR vydaného CTÚ, mohou být nadále provozovány, pokud splnují
podmínky uvedené v techto povoleních. Po uplynutí platnosti individuálního povolení musí provozovaný TKR splno
vat podmínky tohoto generálního povolení.

4) Vyhlá§ka i'. 26/1996 Sb., o zpusobu, podmínkách a postupu ph ovC/'ování li .H:hvalování telekomunikacních koncových zaNzení.
51 Záko/l CNR c. 483/1991 Sb., o Ceské televizi.

Zákon CNR c. 484/1991 Sb., o Ceském rozhla.l·u.

"Zákon CNR l'. 468/1991 Sb., o provozování rozhla.Hlvl'!w a televizního vysílání, ve znení pozdej.\:ích predpisu.
71 CSN 36 7211 - I. cast' SPOIO<'1I)'pr(jem a rozvod televizných a rozhlasových signálov. Systémy.

x, Zákon CNR L'. 552/1991 Sb .. o státní kontrole.



16. Toto generální povolení nabývá úcinnosti dnem 1. ledna 1997.

Ing. David Stá dní k v. r.
vrchní reditel

Príloha ke GP - 16/1996

Požadované údaje v protokolu o merení TKR

A. 1. Provozovatel

fyzická osoba: jméno a bydlište
právnická osoba: obchodní jméno a sídlo

2. Pocet úcastnických zásuvek

3. Datum merení

4. Použitá mericí technika (typy mericích prístroj 1\ konstanty antén)

5. Urcení mericích míst

6. Razítko a podpis odpovedného zástupce firmy, která merení provádela

7. Seznam všech použitých dílu systému

8. Seznam fyzických a právnických osob, které provádely montáž TKR vcetne kopie povolení k cinnosti.

9. Hodnoty parametru systému (podle B.)

B. Merené parametry :

Úroven prenášených signálu

- na ucastnických zásuvkách (pocet merení: nejméne 4 % z celkového poctu),

- na výstupech prijímacích antén (v prípade, že kvalita prijímaných TV signálu provozovatelu vysílání ze zákona a provozo-
vatelu s licencí neodpovídá stupni kvality 5 stupnice pro subjektivní hodnocení kvality TV obrazu, podle CSN 36 7211 
1. cást, merí se intenzita elektromagnetického pole a kvalita TV signálu na referencní anténe),

- ~a výstupu hlavní stanice,

- na domovních zesilovacích (pocet merení: nejméne 10 % z celkového poctu).

Subjektivní hodnocení kvality TV obrazu

- na výstupech prijímacích antén,

- na úcastnických zásuvkách - pocet merení jako pri merení úrovne signálu na zásuvkách.

Prenos teletextu (výška oka, nebo bezchybný prenos stránky teletextu po 2. nactení).

Úrovne vyzarování systému

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJU

Ceský telekomunikacní urad
Klimenstská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 28. brezna 1997

. C.j. 14816/1996

Ministerstvo dopravy a spoju - Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "povolující orgán") jako povolující orgán podle
§ 21 odst. 3 a § 22a zákonac. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení zákona c. 150/1992 Sb. a zákonac. 253/1994 Sb. a podle
§ 4 odst. 3 citovaného zákona vydává tímto rozhodnutím

generální povolení
GP-17/1997



pro fyzické a právnické osoby k poskytování verejné telefaxové služby verejne prístupnou úcastnickou stanicí za následu
jících podmínek:

1. Povolení se udeluje výlucne na poskytování verejné telefaxové služby verejne prístupnou úcastnickou stanicí, címž se
rozumí:

a) prevzetí dokumentÚ od uživatele - odesílatele v objektu, kde je pripojeno verejné faksimilní zarízení využívané pro
tuto službu a zajištení jejich faksimilního prenosu v CR i do zahranicí,

b) príjem dokumentÚ od jiných faksimilních stanic pro uživatele - adresáta,
c) predání prijatých dokumentÚ uživateli - adresátovi v objektu, kde je pripojeno koncové telekomunikacní zarízení

využívané pro tuto službu.

2. Poskytovat verejnou telefaxovou službu verejne prístupnou úcastnickou stanicí podle tohoto generálního povolení je
oprávnená fyzická nebo právnická osoba (dále jen "poskytovatel"), která provozuje schválené faksimilní zarízení skupi
ny G3 podle doporucení ITU- T/T.4, pripojené prímo nebo neprímo ke koncovému bodu jednotné telekomunikacní síte,
zpÚsobem uvedeným v bode 3, pricemž toto zarízení je odborne instalováno a rádne ohlášeno podle podmínek generál
ního povolení GP - 07/1996 I).

3. Pocet faksimilních zarízení použitých pro poskytování telefaxové služby podle tohoto generálního povolení není pro
poskytovatele omezen. Každé faksimilní zarízení musí být samostatne prímo pripojeno ke koncovému bodu jednotné
telekomunikacní síte nebo lze výjimecne užít vedlejší stanici (pripojenou na pobockovou ústrednu) za predpokladu, že
jde o pobockovou ústrednu s provolbou k použité vedlejší stanici.

4. Poskytovatel je povinen pri poskytování povolené služby v bodu 1 tohoto generálního povolení dodržovat právní
predpisy, technické predpisy a nonny CR ajednotná pravidla zverejnovaná v Telekomunikacním vestníku, a to zejména:
- zákon c. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znení zákona c. 150/1992 Sb. a zákona c. 253/1994 Sb. (dále jen zákon

o telekomunikacích) a predpisy vydané kjeho provedení,
- vyhlášku c. 26/1996 Sb., o zpÚsobu, podmínkách a postupu pri overování a schvalování telekomunikacních konco- .

vých zarízení,
- zákon c. 526/1990 Sb., o cenách, ve znení pozdejších zmen a doplnkú, vyhlášku c. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon

o cenách ve znení pozdejších zmen a doplnkÚ a príslušná cenová opatrení,
- zákon c. 222/1946 Sb., o pošte, ve znení pozdejších zmen a doplnkÚ a predpisy související.

5. Poskytovatel nese vÚci uživatelÚm plnou odpovednost za kvalitu poskytované služby v rozsahu, v jakém ji muže
ovlivnit. Je povinen k zahájení poskytování služby vypracovat Rád služby vcetne reklamacních pravidel a ceníku služeb.
Je povinen uživatele služby prokazatelne seznámit s pravidly používání služby a zpÚsobem vyrizování prípadných
stížností na poskytnutí nekvalitní služby.

6. Poskytovatel je povinen k zabezpecení § 20 zákona o telekomunikacích vytvorit systém ochrany uživatelských dat pred
jejich zneužitím tak, aby údaje, které uživatel sdelil poskytovateli nebo o kterých se poskytovatel dozvedel pri poskyto
vání služby, nebyly zprístupneny tretí osobe bez souhlasu uživatele, poprípade nebudou jinak zneužity v jeho nepro
spech.

7. Poskytovatel je povinen poskytovat službu za rovných podmínek pro všechny uživatele. Cena, za níž je služba poskyto
vána, musí odpovídat platným cenovým predpisÚm a informace o její výši, stejne jako podmínky provozování této
služby musí by1tpublikovány tak, aby byly verejne dostupné.

8. Povolující orgán má právo kontroly provozovaných telekomunikacních zarízení v rozsahu nezbytném k overení dodržo
vání podmínek tohoto generálního povolení a dále kontroly plnení a dodržování ostatních podmínek stanovených tímto
generálním povolením v souladu s § 19 odst. 2 a § 21a zákona o telekomunikacích.

9. Povolující orgán má právo požadovat a poskytovatel je povinen poskytnout povolujícímu orgánu podle požadavku
veškerou dokumentaci, Úcetní a jiné doklady a informace potrebné pro výkon státní inspekce telekomunikací podle
zákona o telekomunikacích.

10. Povolující orgán mÚže v dobe mimorádných opatrení ci jiného duležitého obecného zájmu provozování služeb uvede
ných v bodu 1 omezit nebo zastavit, a to jen v mezích stanovených zákonem.

11. Povolující orgán nenese žádnou odpovednost za jakoukoli škodu, která vznikne poskytovateli nebo uživateli služby
v souvislosti s tímto generálním povolením, popr. s jeho zmenami ci zrušením.

" Generální povolení c. GP-07/l996 /w pNpojování poboL'kových teletimních LÍstleden ke koncovému bodu jednotné telekomunikacní síte,

uvdejnené v Teleko/lluniklll'nÚu vestníku. cástka 4/1996.



12. Povolující orgán muže podmínky a ustanovení tohoto generálního povolení doplnit nebo zmenit, anebo generální
povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona o telekomunikacích jako celek zrušit. V tom prípade budou predem stanoveny
podmínky pro další realizaci již poskytované služby. Doplnení, zmeny, príp. zrušení tohoto generálního povolení bude
publikováno v Telekomunikacním vestníku.

13. Povolující orgán muže zakázat poskytovat služby podle tohoto generálního povolení poskytovateli v prípade, že posky
tovatel závažným zpusobem nebo opakovane poruší jednu nebo více podmínek stanovených v tomto generálním

povolení nebo stanovených príslušnými právními predpisy v oboru telekomunikací nebo predpisy souvisejícími a neod
straní-li zjištené nedostatky ve lhute stanovené povolujícím orgánem.

14. Toto generální povolení k poskytování telefaxové služby pro verejnost nepodléhá zpoplatnení.
Držitelé individuálních povolení k poskytování telefaxové služby pro verejnost nemají nárok na vrácení poplatku, které
na základe vydaných povolení uhradili prede dnem nabytí Úcinností tohoto generálního povolení. Jsou však povinni
uhradit dlužné poplatky za období pred Úcinností tohoto generálního povolení.

15. Ke dni nabytí Úcinnosti tohoto generálního povolení ztrácejí platnost dríve vydaná individuální povolení k poskytování
tele faxových služeb pro verejnost.

16. Toto generální povolení nabývá Úcinnosti dnem 1. dubna 1997.

Ing. David Stá dní k v. r.
vrclmí reditel

ul


	tv_mimoradna_castka_01_1997_str-18A.pdf
	tv_mimoradna_castka_01_1997.pdf
	tv_mimoradna_castka_01_1997.pdf
	tv_mimoradna_castka_01_1997_str-14.pdf
	tv_mimoradna_castka_01_1997_str-15.pdf
	tv_mimoradna_castka_01_1997_str-16.pdf
	tv_mimoradna_castka_01_1997_str-17.pdf



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




