
Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ  VÌSTNÍK

31. èervence 2005

Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 10

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. Normativní èást

113. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/1/07.2005-14 k provozování u�ivatelských terminálù sítí GSM a UMTS
114. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/2/07.2005-15 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování stanic bezdrátových

místních informaèních systémù (BMIS) v pásmu 70 MHz
115. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/3/07.2005-16 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování zaøízení PMR 446
116. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/4/07.2005-17 k provozování terminálù pro komunikaci pomocí dru�ic v pásmech

10 GHz a� 30 GHz
117. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/5/07.2005-18 k provozování u�ivatelských terminálù rádiových sítí standardù TETRA

a TETRAPOL
118. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/6/07.2005-19 k provozování terminálù sítí pozemní pohyblivé slu�by v pásmu

450 MHz (hromadných rádiových sítí)
119. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/9/07.2005-20 k provozování terminálù pro komunikaci pomocí dru�ic v pásmech

1525 MHz a� 2200 MHz
120. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/11/07.2005-21 k provozování zaøízení neveøejné rádiové sítì pozemní pohyblivé

slu�by pro úèely �eleznièní dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz

B. Informativní èást

121. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, plán vyu�ití rádiového spektra è. PV/XX.2005-Y
122. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyu�ití rádiového spektra è. PV-P/3/XX.2005-Y

pro kmitoètové pásmo 52,6�59 GHz
123. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyu�ití rádiového spektra è. PV-P/4/XX.2005-Y

pro kmitoètové pásmo 33,4�39,5 GHz
124. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyu�ití rádiového spektra è. PV-P/8/XX.2005-Y

pro kmitoètové pásmo 14,5�15,35 GHz
125. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyu�ití rádiového spektra è. PV-P/9/XX.2005-Y

pro kmitoètové pásmo 39,5�43,5 GHz

O B S A H:





b) za terminál podle tohoto všeobecného oprávnění se považuje i terminál povolený v těch 
členských zemích CEPT, které přistoupily k rozhodnutím ERC č. ERC/DEC/(95)01 ze 
dne 1. 12. 1995 o volném pohybu rádiových zařízení v členských zemích CEPT a 
č. ERC/DEC/(97)11 ze dne 5. 12. 1997 o volném pohybu a užívání mobilních terminálů 
DCS 1800 v členských zemích CEPT, rozšiřující oblast aplikací ERC/DEC/(95)01 6); 

c) terminály využívají kmitočty, které jsou přiděleny provozovatelům sítí individuálním 
oprávněním, v těchto kmitočtových pásmech: 

 
Typ sítě Kmitočtové pásmo – vysílání  Kmitočtové pásmo – příjem  Pozn. 

GSM 900 880–915 MHz 925–960 MHz   

GSM 1800 1710–1785 MHz 1805–1880 MHz   

UMTS  1900–1920 MHz 7) 

UMTS  1920–1980 MHz 2110–2170 MHz 7) 

UMTS  2010–2025 MHz 7) 

 
d) terminály nesmí být provozovány v přímém módu (DMO – Direct Mode Operation); 

e) terminál nesmí být elektricky ani mechanicky měněn; 

f) terminál může být použit i jako stacionární – pevně zabudovaný do různých ústředen, 
GSM bran, apod., popřípadě může být připojen na vnější anténu; 

g) terminál nesmí být použit pro propojení veřejných sítí elektronických komunikací. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za terminál, který splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž terminál, u kterého Úřad rozhodl o schválení nebo 
uznání typu rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a 
o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento terminál byl uveden na trh 
před dnem 1. dubna 2003. 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušují se:  

1. Generální licence č. GL - 1/R/2000, čj. 502375/2000–613, ze dne 6. září 2000, zveřejněná 
v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, čj. 5373/2002–01–

                                                           
7) Přidělení kmitočtových pásem vychází z rozhodnutí ERC CEPT: č. ERC/DEC/(97)07 ze dne 30. 6. 1997 o kmitočtových 

pásmech pro zavádění Univerzálního mobilního telekomunikačního systému (UMTS); č. ERC/DEC/(99)25 ze dne 29. 11. 1999 
o harmonizovaném využívání spektra pro zemský provoz Univerzálního mobilního telekomunikačního systému (UMTS) 
v kmitočtových pásmech 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz a 2110–2170 MHz; č. ERC/DEC/(00)01 ze dne 28. 3. 2000, 
rozšiřující rozhodnutí ERC/DEC/(97)07 o kmitočtových pásmech pro zavedení zemského provozu Univerzálního mobilního 
telekomunikačního systému (UMTS). 
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613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 Telekomunikačního věstníku 
a Změny č. 2, čj. 19151/2004–613, ze dne 23. září 2004, zveřejněné v částce 10/2004 
Telekomunikačního věstníku. 

2. Generální licence č. GL - 41/R/2002, čj. 5041/2002–613, ze dne 19. června 2002, 
zveřejněná v částce 6/2002 Telekomunikačního věstníku. 

 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.  
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b) technické parametry stanic jsou: 

Použitý kmitočet 67,6000; 67,9125; 68,6500; 69,0750; 70,6000; 
70,9125; 71,6500; 72,0750 MHz 

Druh provozu simplex 

Vyzářený výkon maximálně 2 W e.r.p. 

Druh vysílání 16K0F3EJN, 16K0F3WJN, 10K0F3EJN, 
10K0F3WJN 

Intenzita elektromagnetického pole 
na státních hranicích maximálně 6 dBµV/m ve výšce 10 m nad zemí 

c) při návrhu BMIS a výběru kmitočtu je nutno respektovat již zřízené stanice BMIS 
ve vzdálenosti do 15 km, které by mohly být provozem nového systému rušeny; 

d) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech; 

e) provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými 
stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo jinými stanicemi BMIS. Případné rušení 
uživatelé řeší vzájemnou dohodou. Rušení na své náklady odstraní, případně zastaví 
provoz ten uživatel, který uvedl do provozu stanici způsobující rušení později; 

f) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna. 
 

(2) Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. i) zákona jsou: 

a) uživatel, který hodlá zřídit stanici BMIS, oznamuje Úřadu na předepsaném formuláři 
zejména   
1. název a sídlo provozovatele systému,   
2. umístění anténního systému stanice, tj. název stanoviště, jeho adresu, zeměpisné  
  souřadnice a nadmořskou výšku,   
3. výšku anténního systému nad terénem,   
4. vysílací kmitočet,   
5. datum uvedení stanice do provozu.  
Za den zřízení stanice BMIS se považuje den oznámení; 

b) Úřad uveřejní formulář podle písmene a) na svých internetových stránkách www.ctu.cz; 

c) uživatel oznamuje Úřadu datum ukončení provozu stanice. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového 
zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003. 
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Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL - 2/R/2001, čj. 5205/2001–613, ze dne 19. července 

2001, zveřejněná v částce 8/2001 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, 
čj. 5373/2002–02–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku a Změny č. 2, čj. 8572/2004–613, ze dne 2. března 2004, 
zveřejněné v částce 3/2004 Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.  







d) technické parametry stanic jsou: 

Kmitočtové pásmo 446,0–446,1 MHz (střed 1. kanálu 446,00625 MHz) 

Druh provozu simplex 

Vyzářený výkon maximálně 500 mW e.r.p. 

Kanálová rozteč 12,5 kHz 

Typ antény integrální 

e) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech; 

f) provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými 
stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo jinými stanicemi PMR 446. Případné 
rušení uživatelé řeší vzájemnou dohodou; 

g) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového 
zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003. 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL - 3/R/2000, čj. 502377/2000–613, ze dne 6. září 

2000, zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, 
čj. 5373/2002–03–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.  
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a) terminál lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů; 

b) za terminál podle tohoto všeobecného oprávnění se považuje i terminál povolený v těch 
členských zemích CEPT, které přistoupily k  rozhodnutím č. ERC/DEC/(95)01 ze dne 
1. 12. 1995, o volném pohybu rádiových zařízení v členských zemích CEPT a č. 
ERC/DEC/(98)24 ze dne 23. 11. 1998, o volném pohybu a užívání terminálů ARCANET 
Suitcase v členských zemích CEPT, rozšiřující oblast aplikací ERC/DEC/(95)01 4); 

c) terminály spolupracují s družicemi jako součást družicové pevné služby, družicové 
pozemní pohyblivé služby nebo družicové rozhlasové služby, jsou autorizovány 
provozovatelem družicového systému a řízeny družicovým systémem; 

d) terminály   využívají kmitočty v těchto kmitočtových pásmech: 

Vysílání (vzestupný směr) Příjem (sestupný směr) Vyzářený výkon 

14,00–14,50 GHz 10,70–12,75 GHz maximálně 2 W 
maximálně 50 dBW e.i.r.p. 

29,50–30,00 GHz 10,70–12,75 GHz; 19,70–20,20 GHz určuje provozovatel družice 

 
e) terminály nesmí být provozovány v přímém módu (DMO – Direct Mode Operation); 

f) v okolí letišť mohou být terminály používány pouze ve vzdálenosti větší než 500 m od 
hraničního plotu letiště; 

g) terminály využívající pro vysílání kmitočtové pásmo 14,00–14,50 GHz jsou zařazeny do 
podružné služby 5) vůči stanicím pozemní pevné služby, tedy nesmí způsobit škodlivé 
rušení stanicím pozemní pevné služby a nemají nárok na ochranu před škodlivým 
rušením od stanic pozemní pevné služby; 

h) další technické parametry terminálů, zejména hustotu vyzařování, odstup kanálů, typ 
modulace, kapacitu přenosu určuje provozovatel družice; 

i) terminál nesmí být elektricky ani mechanicky měněn. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za terminál, který splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž terminál, u kterého Úřad rozhodl o schválení 
rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento terminál byl uveden na trh před dnem 
1. dubna 2003. 
 
 

                                                           
4) Seznam zemí, které přistoupily k těmto rozhodnutím, a další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.ero.dk. 
5) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21. října 2004, 
čj. 21047/04-605. 
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Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušují se:  

1. Generální licence č. GL - 4/R/2000, čj. 502378/2000–613, ze dne 6. září 2000, zveřejněná 
v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, čj. 5373/2002–04–
613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 Telekomunikačního věstníku.  

2. Generální licence č. GL - 5/R/2000, čj. 502379/2000–613, ze dne 6. září 2000, zveřejněná 
v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, čj. 5373/2002–05–
613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 Telekomunikačního věstníku. 

3. Generální licence č. GL - 6/R/2000, čj. 502380/2000–613, ze dne 6. září 2000, zveřejněná 
v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, čj. 5373/2002–06–
613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 Telekomunikačního věstníku. 

4. Generální licence č. GL - 7/R/2000, čj. 502441/2000–613, ze dne 6. září 2000, zveřejněná 
v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, čj. 5373/2002–07–
613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 Telekomunikačního věstníku. 

5. Generální licence č. GL - 8/R/2000, čj. 502442/2000–613, ze dne 6. září 2000, zveřejněná 
v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, čj. 5373/2002–08–
613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 Telekomunikačního věstníku. 

 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005. 
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c) terminály využívají kmitočty, které jsou přiděleny provozovatelům sítí individuálním 
oprávněním, v těchto kmitočtových pásmech: 

Standard Kmitočtové pásmo – vysílání Kmitočtové pásmo – příjem  Další podmínky 

TETRAPOL, 
TETRA 380–385 MHz 390–395 MHz  jen pro integrovaný 

záchranný systém (IZS) 

TETRA 410–415 MHz 420–425 MHz   

 
d) terminály mohou být provozovány v přímém módu (DMO – Direct Mode Operation) 

pouze v kmitočtových úsecích 380,0–380,3 a 390,0–390,3 MHz; 

e) terminál nesmí být elektricky ani mechanicky měněn. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za terminál, který splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž terminál, u kterého Úřad rozhodl o schválení 
rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento terminál byl uveden na trh před dnem 
1. dubna 2003. 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL–19/R/2000, čj. 502457/2000–613, ze dne 6. září 

2000, zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, 
čj. 5373/2002–18–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.  
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b)  terminály využívají kmitočty, které jsou přiděleny provozovatelům sítí individuálním 
oprávněním, v těchto kmitočtových pásmech: 

Kmitočtové pásmo – vysílání 455,74 – 457,38 MHz 

Kmitočtové pásmo – příjem 465,74 – 467,38 MHz 

Vyzářený výkon maximálně 10 W e.r.p 

Druh provozu duplexní 10 MHz 
 

c) terminály nesmí být provozovány v přímém módu (DMO – Direct Mode Operation); 

d)  nepohyblivé terminály, které jsou uživatelskými koncovými zařízeními hromadných 
rádiových sítí, mohou být provozovány za podmínky, že maximální efektivní výška jejich 
antény vypočtená metodou CCIR 1–15 činí nejvýše 30 m; 

e) terminál nesmí být elektricky ani mechanicky měněn. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za terminál, který splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž terminál, u kterého Úřad rozhodl o schválení 
rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento terminál byl uveden na trh před dnem 
1. dubna 2003. 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL - 20/R/2000, čj. 502458/2000–613, ze dne 6. září 

2000, zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, 
čj. 5373/2002–19–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005. 
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Článek 2 
Konkrétní podmínky 

 
Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. n) zákona jsou: 

a) terminál lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů; 

b) za terminál podle tohoto všeobecného oprávnění se považuje i terminál povolený v těch 
členských zemích CEPT, které přistoupily k  rozhodnutím ERC nebo ECC o volném 
pohybu a užívání terminálů 4), 5); 

c) terminály spolupracují s družicemi jako součást družicové pevné služby, družicové 
pozemní pohyblivé služby nebo družicové rozhlasové služby a jsou řízeny družicovým 
systémem; 

d) terminály   využívají kmitočty v těchto kmitočtových pásmech: 

Vysílání (vzestupný směr) Příjem (sestupný 
směr) 

Vyzářený výkon / spektrální 
hustota Poznámka 

1626,5–1660,5 MHz 1525–1559 MHz určuje provozovatel družice  

1610–1615,035 MHz 1613,8–1626,5 MHz; 
2483,5–2500 MHz určuje provozovatel družice systémy družicové osobní 

komunikace (S-PCS) 

1615,035–1621,185 MHz 1613,8–1626,5 MHz; 
2483,5–2500 MHz 

maximální spektrální hustota 
e.i.r.p.  

–4 dBW/1,23 MHz 

systémy družicové osobní 
komunikace (S-PCS) 

1621,185–1626,5 MHz 1613,8–1626,5 MHz; 
2483,5–2500 MHz 

maximální výkon e.i.r.p. 
10 W 

systémy družicové osobní 
komunikace (S-PCS) 

1980–2010 MHz 2170–2200 MHz určuje provozovatel družice systémy družicové osobní 
komunikace (S-PCS) 

 
e) terminály nesmí být provozovány v přímém módu (DMO – Direct Mode Operation); 

f) terminály mohou užívat kmitočtové úseky 1645,5–1646,5 MHz / 1544,0–1545,0 MHz 
pouze pro tísňovou a bezpečnostní komunikaci; 

g) terminály využívající pro vysílání kmitočtové pásmo 1621,185–1626,5 MHz nesmí 
překročit hodnotu maximální úrovně nežádoucího vyzařování –70 dBW/MHz; 

h) další technické parametry, zejména odstup kanálů, typy modulace a kapacitu přenosu 
určuje provozovatel družice; 

i) terminál nesmí být elektricky ani mechanicky měněn. 
 
                                                           

4) Rozhodnutí č. ERC/DEC/(95)01 ze dne 1. 12. 1995, o volném pohybu rádiových zařízení v členských zemích CEPT; 
č. ERC/DEC/(97)05 ze dne 30. 6. 1997, o volném pohybu, užívání a povolování pohyblivých pozemských stanic družicových 
personálních komunikačních služeb (S-PCS), pracujících v rámci CEPT v pásmech 1610,0–1626,5 MHz, 2483,5–2500,0 MHz, 
1980–2010 MHz a 2170–2200 MHz; č. ERC/DEC/(98)01 ze dne 20. 3. 1998, o volném pohybu a užívání terminálů Inmarsat-D 
v členských zemích CEPT, rozšiřující oblast aplikací ERC/DEC/(95)01; č. ERC/DEC/(98)02 ze dne 20. 3. 1998, o volném 
pohybu a užívání hlasových terminálů Inmarsat (známých jako Inmarsat Mini) v členských zemích CEPT, rozšiřující oblast 
aplikací ERC/DEC/ (95)01; č. ERC/DEC/(98)03 ze dne 23. 11. 1998, o volném pohybu a užívání terminálů EMS-PRODAT 
v členských zemích CEPT, rozšiřující oblast aplikací ERC/DEC/(95)01; č. ERC/DEC/(98)04 ze dne 20. 3. 1998, o volném 
pohybu a užívání terminálů EMS-MSSAT v členských zemích CEPT, rozšiřující oblast aplikací ERC/DEC/(95)01; 
č. ERC/DEC/(99)19 ze dne 29. 11. 1999, o volném pohybu a užívání terminálů Inmarsat-B v členských zemích CEPT, 
rozšiřující oblast aplikací ERC/DEC/(95)01; č. ERC/DEC/(99)21 ze dne 29. 11. 1999, o volném pohybu a užívání terminálů 
Inmarsat-M4 v členských zemích CEPT, rozšiřující oblast aplikací ERC/DEC/(95)01; č. ERC/DEC/(01)23 ze dne 12. 3. 2001, 
o volném pohybu a užívání pohyblivých uživatelských terminálů SpaceChecker S-SMS v členských zemích CEPT, rozšiřující 
oblast aplikací ERC/DEC/(95)01; č. ERC/DEC/(01)24 ze dne 12. 3. 2001, o volném pohybu a užívání pohyblivých 
uživatelských terminálů Thuraya v členských zemích CEPT, rozšiřující oblast aplikací ERC/DEC/(95)01; 
č. CEPT/ECC/DEC/(02)08 ze dne 15. 11. 2002 o volném pohybu a užívání družicových uživatelských terminálů 
provozovaných v kmitočtových pásmech 1525–1559 MHz (sestupný směr) a 1626,5–1660,5 MHz (vzestupný směr) 
v členských zemích CEPT, kterým se rozšiřuje oblast aplikací CEPT/ERC/DEC/(95)01. 

5) Seznam zemí, které přistoupily k těmto rozhodnutím, a další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.ero.dk. 
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Článek 3 

Závěrečné ustanovení 
 

Za terminál, který splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž terminál, u kterého Úřad rozhodl o schválení 
rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento terminál byl uveden na trh před dnem 
1. dubna 2003. 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušují se:  

1. Generální licence č. GL - 9/R/2000, čj. 502443/2000–613, ze dne 6. září 2000, zveřejněná 
v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, čj. 5373/2002–09–
613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 Telekomunikačního věstníku.  

2. Generální licence č. GL - 10/R/2000, čj. 502444/2000–613, ze dne 6. září 2000, 
zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, 
čj. 5373/2002–10–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku. 

3. Generální licence č. GL - 11/R/2000, čj. 502445/2000–613, ze dne 6. září 2000, 
zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, 
čj. 5373/2002–11–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku. 

4. Generální licence č. GL - 37/R/2001, čj. 13190/2001–613, ze dne 3. září 2001, zveřejněná 
v částce 9/2001 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, čj. 5373/2002–22–
613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 Telekomunikačního věstníku. 

5. Generální licence č. GL - 39/R/2001, čj. 25611/2001–613, ze dne 19. září 2001, 
zveřejněná v částce 9/2001 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, 
čj. 5373/2002–25–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku. 

6. Generální licence č. GL - 40/R/2002, čj. 5083/2002–613, ze dne 23. ledna 2002, 
zveřejněná v částce 2/2002 Telekomunikačního věstníku. 

7. Generální licence č. GL - 43/R/2003, čj. 30501/2002–613, ze dne 24. ledna 2003, 
zveřejněná v částce 2/2003 Telekomunikačního věstníku. 

8. Generální licence č. GL - 44/R/2003, čj. 24358/2003–613, ze dne 18. prosince 2003, 
zveřejněná v částce 1/2004 Telekomunikačního věstníku. 

 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005. 
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b) technické parametry stanic jsou:  

Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Kanálová rozteč 

150,050 – 150,975 MHz maximálně 10 W e.r.p. 12,5 kHz; 
 25 kHz – jen do 31. 12. 2005 

152,950 – 153,550 MHz  maximálně 10 W e.r.p. 12,5 kHz; 
 25 kHz – jen do 31. 12. 2005 

157,450 – 158,375 MHz maximálně 10 W e.r.p. 12,5 kHz; 
 25 kHz – jen do 31. 12. 2005 

457,390 – 458,470  /  467,390 – 468,470 MHz maximálně 10 W e.r.p. 25 kHz 

 
c) volací značky jednotlivým stanicím přiděluje provozovatel sítě ze souboru volacích 

značek přidělených provozovateli sítě Úřadem; 

d) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového 
zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003. 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL - 36/R/2000, čj. 5166/2001–613, ze dne 20. dubna 

2001, zveřejněná v částce 5/2001 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, 
čj. 5373/2002–22–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005. 
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B.     INFORMATIVNÍ ČÁST 

121. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, plán využití rádiového 
         spektra č. PV/XX.2005-Y 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
zveřejnil dne 25. 7. 2005 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření 
obecné povahy, plán využití rádiového spektra č. PV/XX.2005-Y.  

 
ČTÚ čj. 26751/2005-605 

odbor mezinárodních vztahů 
 
 

 

122.  Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového 
         spektra č. PV-P/3/XX.2005-Y pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
zveřejnil dne 25. 7. 2005 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření 
obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/XX.2005-Y pro kmitočtové 
pásmo 52,6–59 GHz.  

  

ČTÚ čj. 26753/2005-605 
odbor mezinárodních vztahů 

 
 

123.  Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového 
          spektra č. PV-P/4/XX.2005-Y pro kmitočtové pásmo 33,4–39,5 GHz 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
zveřejnil dne 25. 7. 2005 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření 
obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/4/XX.2005-Y pro kmitočtové 
pásmo 33,4–39,5 GHz.  

  

ČTÚ čj. 26754/2005-605 
odbor mezinárodních vztahů 

 
 



124.  Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového 
         spektra č. PV-P/8/XX.2005-Y pro kmitočtové pásmo 14,5–15,35 GHz 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
zveřejnil dne 25. 7. 2005 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření 
obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/8/XX.2005-Y pro kmitočtové 
pásmo 14,5–15,35 GHz.  

  

ČTÚ čj. 26757/2005-605 
odbor mezinárodních vztahů 

 
 

125.  Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového 
         spektra č. PV-P/9/XX.2005-Y pro kmitočtové pásmo 39,5–43,5 GHz 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
zveřejnil dne 25. 7. 2005 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření 
obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/9/XX.2005-Y pro kmitočtové 
pásmo 39,5–43,5 GHz.  

  
ČTÚ čj. 26758/2005-605 

odbor mezinárodních vztahů 
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