Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ
VÌSTNÍK
V Praze dne 21. èervna 1999

Èástka 6
ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

Roèník 1999

Cena Kè 21

O B S A H:

A. Normativní èást
38. Generální povolení è. GP - 27/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic druicové pohyblivé pozemní
sluby, které jsou souèástí terminálù EMS-PRODAT
39. Generální povolení è. GP - 28/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic druicové pohyblivé pozemní
sluby, které jsou souèástí zaøízení PMR 446
40. Generální povolení è. GP - 29/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic druicové pohyblivé pozemní
sluby, které jsou souèástí terminálù ARCANET SUITCASE
41. Generální povolení è. GP - 30/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic druicové pohyblivé pozemní
sluby, které jsou souèástí terminálù OMNITRACS systému EUTELTRACS
42. Generální povolení è. GP - 31/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic druicové pohyblivé pozemní
sluby, které jsou souèástí terminálù EMS-MSSAT
43. Generální povolení è. GP - 32/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic, které jsou souèástí úèastnických terminálù rádiových sítí standardu TETRA
44. Dodatek è. 1 k jednotnému pravidlu è. 5/R/1998 ze dne 1. dubna 1998 pro vyuívání kmitoètového pásma 160 MHz
45. Dodatek è. 2 ke generálnímu povolení è. GP - 09/1995 ze dne 11. srpna 1995 ke zøízení a provozování vysílacích
rádiových stanic malého výkonu
B. Informativní èást
46.
47.
48.
49.
50.

Informace o zveøejnìní seznamu provozovaných televizních vysílaèù a pøevadìèù
Informace pro adatele o povolení zkuebního provozu v pásmu DCS 1800 MHz
Pøipravované provádìcí pøedpisy k návrhu zákona o telekomunikacích
Seznam vydaných povolení k poskytování telekomunikaèních slueb - pokraèování
Seznam subjektù zmocnìných k provádìní laboratorních zkouek pro úèely schvalování telekomunikaèních koncových zaøízení
Oprava
C. Diskusní èást
51. Návrh generálního povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic pozemní pohyblivé sluby a pevné
sluby, které jsou souèástí bezdrátových místních informaèních systémù

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ
52. Dodatek è. 05/99 ze dne 25. 5. 1999, kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních slueb SPT
TELECOM, a.s.
53. Dodatek è. 04/99 k Ceníku mezinárodních telekomunikaèních slueb SPT TELECOM, a.s.
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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
A. NORMATIVNÍ ÈÁST
38. Generální povolení è. GP - 27/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic druicové
pohyblivé pozemní sluby, které jsou souèástí terminálù EMS-PRODAT
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 28. kvìtna 1999
È.j. 104829/1999-613

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen ÈTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst. 3 a podle
§ 5 odst. 1 písm. a) zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále jen
zákon), vydává

generální povolení
è. GP - 27/1999
ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic druicové pohyblivé pozemní sluby, které jsou souèástí terminálù EMSPRODAT (dále jen terminálù).
Toto generální povolení opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen provozovatele) zøizovat, provozovat nebo
pøechovávat výe uvedené terminály bez jakéhokoliv dalího øízení u povolujícího orgánu, a to za tìchto podmínek:
1.

Povolení platí na území Èeské republiky1).

2. Terminály jsou øádnì zaregistrovány u provozovatele sluby, který jim udìlil provozní osvìdèení (autorizaci).
3.

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

4.

Terminály, které vyhovují normì ÈSN ETS 300 2542) a mají prohláení o shodì podle zvlátního zákona3), se povaují za
schválené.

5.

Konstrukce terminálu nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

6.

Obsluha terminálu se nepovauje za obsluhu vysílací rádiové stanice podle § 5 odst. 3 zákona a nevyaduje se pro ni
zvlátní zpùsobilost.

7.

Terminály podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 19 odst. 2 zákona. Provozovatelé musí umonit
oprávnìným pracovníkùm ÈTÚ pøístup k tìmto terminálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost 4).

8.

Oprávnìní pracovníci ÈTÚ mohou v pøípadì nedodrení pøedepsaných parametrù u jednotlivých terminálù, nedodrení
podmínek tohoto generálního povolení nebo pøi ruení rádiového provozu vydat závazný pøíkaz podle § 9 odst. 8
zákona k odstranìní závad, pøíp. i k zastavení provozu do doby odstranìní závad.

9.

Provoz terminálù mimo rámec podmínek daných tímto povolením je poruením obecnì závazných právních pøedpisù o
drení vysílacích rádiových stanic podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjích
pøedpisù.

10. Monost uloení sankce podle zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, nevyluèuje postih
fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7 zákona pøi naplnìní podmínek uvedených v ustanovení § 9 zákona.
11. ÈTÚ má právo omezit nebo zruit toto generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona. V tomto pøípadì budou
stanoveny podmínky pro dalí provoz stávajících terminálù.
12. Cizí státní pøísluníci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky za podmínek daných tímto generálním
povolením tyto terminály dovézt a pouívat. Tímto generálním povolením vak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající
ze zákona è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
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13. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 1999.
Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel
1)

2)

3)
4)

Státní pøísluníci Èeské republiky mohou bìhem svého pobytu na území tìch èlenských zemí Evropské konference potovních a telekomunikaèních správ (CEPT), které se zavázaly pøistoupit k rozhodnutím ERC/DEC/(98)03 a ERC/DEC/(98)18, dovézt a pouívat tyto terminály bez
povolení povolujícím orgánem pøísluného státu, který sdìlí blií informace.
ÈSN ETS 300 254 : Druicové pozemské stanice (SES). Pohyblivé pozemské stanice (LMESs), pracující v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajiující datové
spojení s nízkou rychlostí (LBRDCs).
Zákon è. 22/1997 Sb., o technických poadavcích na výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù .
Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

39. Generální povolení è. GP - 28/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic pozemní
pohyblivé sluby, které jsou souèástí zaøízení PMR 446
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 28. kvìtna 1999
È.j. 104830/1999-613

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen ÈTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst. 3 a podle
§ 5 odst. 1 písm. a) zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále jen
zákon), vydává

generální povolení
è. GP - 28/1999
ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic pozemní pohyblivé sluby, které jsou souèástí zaøízení PMR 446 (dále jen
stanice).
Toto generální povolení opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen provozovatele) zøizovat, provozovat nebo
pøechovávat výe uvedené stanice bez jakéhokoliv dalího øízení u povolujícího orgánu, a to za tìchto podmínek:
1.

Povolení platí na území Èeské republiky1).

2. Stanice umoòují hlasovou komunikaci na krátkou vzdálenost a pracují v kmitoètovém pásmu 446,000-446,100 MHz s
kanálovým odstupem 12,5 kHz, pøièem nejnií moný kmitoèet nosné je 446,00625 MHz. Anténa musí být intgrální
souèástí zaøízení a efektivní vyzáøený výkon nesmí být vyí ne 500 mW.
3.

Generální povolení se vztahuje na stanice, na které vydal ÈTÚ rozhodnutí o schválení2), není-li dále uvedeno jinak.

4.

Konstrukce stanice nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

5.

Obsluha stanice se nepovauje za obsluhu vysílací rádiové stanice podle § 5 odst. 3 zákona a nevyaduje se pro ni
zvlátní zpùsobilost.

6.

Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 19 odst. 2 zákona. Provozovatelé musí umonit oprávnìným pracovníkùm ÈTÚ pøístup k tìmto stanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost 3).

7.

Oprávnìní pracovníci ÈTÚ mohou v pøípadì nedodrení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodrení
podmínek tohoto generálního povolení nebo pøi ruení rádiového provozu vydat závazný pøíkaz podle § 9 odst. 8
zákona k odstranìní závad, pøíp. i k zastavení provozu do doby odstranìní závad.

8.

Provoz stanic mimo rámec podmínek daných tímto povolením je poruením obecnì závazných právních pøedpisù o drení
vysílacích rádiových stanic podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjích
pøedpisù.

9.

Monost uloení sankce podle zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, nevyluèuje postih
fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7 zákona pøi naplnìní podmínek uvedených v ustanovení § 9 zákona.

10. ÈTÚ má právo omezit nebo zruit toto generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona. V tomto pøípadì budou
stanoveny podmínky pro dalí provoz stávajících stanic.
11. Cizí státní pøísluníci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky tyto stanice dovézt a pouívat za podmínek
daných tímto generálním povolením s tím, e jejich stanice jsou odchylnì od odst. 2 tohoto generálního povolení
schváleny rozhodnutím pøísluného orgánu v nìkteré èlenské zemi CEPT a jsou oznaèeny znaèkou CEPT PMR 446
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nebo znaèkou Cª PMR 446. Tímto generalním povolením vak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající ze zákona è. 13/
1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
12. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 1999.
Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel
1)

2)
3)

Státní pøísluníci Èeské republiky mohou bìhem svého pobytu na území tìch èlenských zemí Evropské konference potovních a telekomunikaèních správ (CEPT), které se zavázaly pøistoupit k rozhodnutím ERC/DEC/(98)26 a ERC/DEC/(98)27, dovézt a pouívat tato zaøízení bez
povolení povolujícím orgánem pøísluného státu, který sdìlí blií informace.
Vyhláka è. 26/1996 Sb., o zpùsobu, podmínkách a postupu pøi ovìøování a schvalování telekomunikaèních koncových zaøízení.
Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

40. Generální povolení è. GP - 29/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic druicové
pohyblivé pozemní sluby, které jsou souèástí terminálù ARCANET SUITCASE
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telkomunikaèní úøad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 28. kvìtna 1999
È.j. 104831/1999-631

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen ÈTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst. 3 a podle
§ 5 odst. 1 písm. a) zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen zákon), vydává

generální povolení
è. GP - 29/1999
ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic druicové pohyblivé pozemní sluby, které jsou souèástí terminálù
ARCANET SUITCASE (dále jen terminálù).
Toto generální povolení opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen provozovatele) zøizovat, provozovat nebo
pøechovávat výe uvedené terminály bez jakéhokoliv dalího øízení u povolujícího orgánu, a to za tìchto podmínek:
1.

Povolení platí na území Èeské republiky1).

2. Terminály jsou øádnì zaregistrovány u provozovatele sluby, který jim udìlil provozní osvìdèení (autorizaci).
3.

Povolení neplatí v pøípadì, kdy jsou terminály pouity jako pevné terminály VSAT.

4.

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

5.

Terminály, které vyhovují normì ÈSN ETS 300 2552) a mají prohláení o shodì podle zvlátního zákona3), se povaují za
schválené.

6.

Konstrukce terminálu nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

7.

Obsluha terminálu se nepovauje za obsluhu vysílací rádiové stanice podle § 5 odst. 3 zákona a nevyaduje se pro ni
zvlátní zpùsobilost.

8.

Terminály podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 19 odst. 2 zákona. Provozovatelé musí umonit
oprávnìným pracovníkùm ÈTÚ pøístup k tìmto terminálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost 4).

9.

Oprávnìní pracovníci ÈTÚ mohou v pøípadì nedodrení pøedepsaných parametrù u jednotlivých terminálù, nedodrení
podmínek tohoto generálního povolení nebo pøi ruení rádiového provozu vydat závazný pøíkaz podle § 9 odst. 8
zákona k odstranìní závad, pøíp. i k zastavení provozu do doby odstranìní závad.

10. Provoz terminálù mimo rámec podmínek daných tímto povolením je poruením obecnì závazných právních pøedpisù o
drení vysílacích rádiových stanic podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjích
pøedpisù.
11. Monost uloení sankce podle zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, nevyluèuje postih
fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7 zákona pøi naplnìní podmínek uvedených v ustanovení § 9 zákona.
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12. ÈTÚ má právo omezit nebo zruit toto generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona. V tomto pøípadì budou
stanoveny podmínky pro dalí provoz stávajících terminálù.
13. Cizí státní pøísluníci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky za podmínek daných tímto generálním
povolením tyto terminály dovézt a pouívat. Tímto generálním povolením vak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající
ze zákona è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
14. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 1999.
Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel
1)

2)

3)
4)

Státní pøísluníci Èeské republiky mohou bìhem svého pobytu na území tìch èlenských zemí Evropské konference potovních a telekomunikaèních správ (CEPT), které se zavázaly pøistoupit k rozhodnutím ERC/DEC/(98)17 a ERC/DEC/(98)24, dovézt a pouívat tyto terminály bez
povolení povolujícím orgánem pøísluného státu, který sdìlí blií informace.
ÈSN ETS 300 255: Druicové pozemské stanice (SES). Pohyblivé pozemské stanice (LMESs), pracující v pásmech 11/12/14 GHz, zajiující
datové spojení s nízkou rychlostí.
Zákon è. 22/1997 Sb., o technických poadavcích na výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù.
Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

41. Generální povolení è. GP - 30/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic druicové pohyblivé pozemní sluby, které jsou souèástí terminálù OMNITRACS systému EUTELTRACS
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 28. kvìtna 1999
È.j. 104832/1999-631

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen ÈTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst. 3 a podle
§ 5 odst. 1 písm. a) zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále jen
zákon), vydává

generální povolení
è. GP - 30/1999

ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic druicové pohyblivé pozemní sluby, které jsou souèástí terminálù
OMNITRACS systému EUTELTRACS (dále jen terminálù).
Toto generální povolení opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen provozovatele) zøizovat, provozovat nebo
pøechovávat výe uvedené terminály bez jakéhokoliv dalího øízení u povolujícího orgánu, a to za tìchto podmínek:
1

Povolení platí na území Èeské republiky.

2. Terminály pracují v kmitoètových pásmech
a) sestupný smìr (Space-to-Earth): 10,70-11,70 GHz a 12,50 - 12,75 GHz a
b) vzestupný smìr (Earth-to-Space): 14,00-14,25 GHz
a jsou øízeny satelitním systémem umoòujícím nízkorychlostní datovou komunikaci.
3.

Generální povolení se vztahuje na terminály, na které vydal ÈTÚ rozhodnutí o schválení1).

4.

Konstrukce terminálu nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

5.

Obsluha terminálu se nepovauje za obsluhu vysílací rádiové stanice podle § 5 odst. 3 zákona a nevyaduje se pro ni
zvlátní zpùsobilost.

6.

Terminály podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 19 odst. 2 zákona. Provozovatelé musí umonit oprávnìným pracovníkùm ÈTÚ pøístup k tìmto terminálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost 2).

7.

Oprávnìní pracovníci ÈTÚ mohou v pøípadì nedodrení pøedepsaných parametrù u jednotlivých terminálù, nedodrení
podmínek tohoto generálního povolení nebo pøi ruení rádiového provozu vydat závazný pøíkaz podle § 9 odst. 8
zákona k odstranìní závad, pøíp. i k zastavení provozu do doby odstranìní závad.

8.

Provoz terminálù mimo rámec podmínek daných tímto povolením je poruením obecnì závazných právních pøedpisù o
drení vysílacích rádiových stanic podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjích
pøedpisù.
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Monost uloení sankce podle zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, nevyluèuje postih
fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7 zákona pøi naplnìní podmínek uvedených v ustanovení § 9 zákona.

10. ÈTÚ má právo omezit nebo zruit toto generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona. V tomto pøípadì budou
stanoveny podmínky pro dalí provoz stávajících terminálù.
11. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 1999.
Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel
1)
2)

Vyhláka è. 26/1996 Sb., o zpùsobu, podmínkách a postupu pøi ovìøování a schvalování telekomunikaèních koncových zaøízení.
Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

42. Generální povolení è. GP - 31/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic druicové
pohyblivé pozemní sluby, které jsou souèástí terminálù EMS-MSSAT
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 28. kvìtna 1999
È.j. 104833/1999-613

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen ÈTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst. 3 a podle
§ 5 odst. 1 písm. a) zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní pozdìjích zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994
Sb. (dále jen zákon), vydává

generální povolení
è. GP - 31/1999

ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic druicové pohyblivé pozemní sluby, které jsou souèástí terminálù EMSMSSAT (dále jen terminálù).
Toto generální povolení opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen provozovatele) zøizovat, provozovat nebo
pøechovávat výe uvedené terminály bez jakéhokoliv dalího øízení u povolujícího orgánu, a to za tìchto podmínek:
1.

Povolení platí na území Èeské republiky1).

2. Terminály jsou øádnì zaregistrovány u provozovatele sluby, který jim udìlil provozní osvìdèení (autorizaci).
3.

Terminály pracují v kmitoètových pásmech
a) sestupný smìr (Space-to-Earth): 1525,0-1559,0 MHz s výjimkou úseku 1544,0-1545,0 MHz a
b) vzestupný smìr (Earth-to-Space): 1626,5-1660,5 MHz s výjimkou úseku 1645,5-1646,5 MHz
a jsou øízeny satelitním systémem umoòujícím obousmìrnou hlasovou, telefaxovou a datovou slubu a slubu krátkých
textových zpráv.

4.

Terminály, které vyhovují normì ÈSN ETS 300 4232) a mají prohláení o shodì podle zvlátního zákona3), se povaují za
schválené.

5.

Konstrukce terminálu nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

6.

Obsluha terminálu se nepovauje za obsluhu vysílací rádiové stanice podle § 5 odst. 3 zákona a nevyaduje se pro ni
zvlátní zpùsobilost.

7.

Terminály podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 19 odst. 2 zákona. Provozovatelé musí umonit
oprávnìným pracovníkùm ÈTÚ pøístup k tìmto terminálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost 4).

8.

Oprávnìní pracovníci ÈTÚ mohou v pøípadì nedodrení pøedepsaných parametrù u jednotlivých terminálù, nedodrení
podmínek tohoto generálního povolení nebo pøi ruení rádiového provozu vydat závazný pøíkaz podle § 9 odst. 8
zákona k odstranìní závad, pøíp. i k zastavení provozu do doby odstranìní závad.

9.

Provoz terminálù mimo rámec podmínek daných tímto povolením je poruením obecnì závazných právních pøedpisù o
drení vysílacích rádiových stanic podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjích
pøedpisù.

10. Monost uloení sankce podle zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, nevyluèuje postih
fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7 zákona pøi naplnìní podmínek uvedených v ustanovení § 9 zákona.
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11. ÈTÚ má právo omezit nebo zruit toto generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona. V tomto pøípadì budou
stanoveny podmínky pro dalí provoz stávajících terminálù.
12. Cizí státní pøísluníci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky za podmínek daných tímto generálním
povolením tyto terminály dovézt a pouívat. Tímto generálním povolením vak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající
ze zákona è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
13. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 1999.
Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel
1)

2)

3)
4)

Státní pøísluníci Èeské republiky mohou bìhem svého pobytu na území tìch èlenských zemí Evropské konference potovních a telekomunikaèních správ (CEPT), které se zavázaly pøistoupit k rozhodnutím ERC/DEC/(98)04 a ERC/DEC/(98)19, dovézt a pouívat tyto terminály bez
povolení povolujícím orgánem pøísluného státu. Blií informace sdìlí tento orgán.
ÈSN ETS 300 423 : Druicové pozemské stanice (SES). Pohyblivé pozemské stanice (LMESs), pracující v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajiující
pøenos hovoru nebo pøenos dat.
Zákon è. 22/1997 Sb., o technických poadavcích na výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù.
Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

43. Generální povolení è. GP - 32/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic, které jsou
souèástí úèastnických terminálù rádiových sítí standardu TETRA
MINISTERSTVO DOPRAVA A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 31. kvìtna 1999
È.j. 101908/99-613

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen ÈTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst. 3 a podle
§ 5 odst. 1 písm. a) zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále jen
zákon), vydává

generální povolení
è. GP - 32/1999
ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic, které jsou souèástí úèastnických terminálù rádiových sítí standardu TETRA, provozovaných driteli povolení k poskytování telekomunikaèní sluby (dále jen úèastnické terminály TETRA).
Toto generální povolení opravòuje fyzické nebo právnické osoby, které jsou úèastníky rádiových sítí TETRA, zøizovat a
provozovat úèastnické terminály TETRA za následujících podmínek:
1.

Povolení platí na území Èeské republiky.

2. Úèastnické terminály TETRA pracují v kmitoètovém pásmu 410-430 MHz s kanálovou rozteèí 25 kHz a vyhovují normám
ÈSN ETS 300 392, ÈSN ETS 300 393, ÈSN ETS 300 394 a ÈSN ETS 300 396.
3.

Generální povolení se vztahuje na úèastnické terminály TETRA, na které vydal ÈTÚ rozhodnutí o schválení1) a které jsou
provozovatelem rádiové sítì TETRA opatøeny títkem oznaèujícím pøíslunost k jeho síti, který nahrazuje prùkaz radiostanice.

4.

Úèastnické terminály TETRA nesmìjí být elektricky ani mechanicky mìnìny.

5.

Obsluha úèastnických terminálù TETRA nevyaduje zvlátní zpùsobilost podle § 5 odst. 3 zákona.

6.

Povinnosti úèastníkù rádiových sítí TETRA vùèi provozovatelùm tìchto sítí nejsou tímto generálním povolením
dotèeny.

7.

Úèastnické terminály TETRA podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 19 odst. 2 zákona. Provozovatelé
úèastnických terminálù TETRA jsou povinni umonit pracovníkùm ÈTÚ pøístup k tìmto stanicím za úèelem kontroly a
poskytnout odpovídající souèinnost2).

8.

ÈTÚ je oprávnìn v pøípadì nedodrení pøedepsaných parametrù u jednotlivých úèastnických terminálù TETRA, nedodrení podmínek tohoto generálního povolení nebo pøi ruení rádiového provozu vydat závazný pøíkaz k odstranìní
závad podle § 9 odst. 8 zákona, pøípadnì i k zastavení provozu do doby odstranìní závad.
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Provoz úèastnických terminálù TETRA mimo rámec podmínek daných tímto povolením je poruením obecnì závazných
právních pøedpisù o drení vysílacích rádiových stanic podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích,
ve znìní pozdìjích pøedpisù.

10. Monost uloení sankce podle zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, nevyluèuje postih
fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7 zákona pøi naplnìní podmínek uvedených v ustanovení § 9 zákona.
11. ÈTÚ má právo omezit nebo zruit toto generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona. V tomto pøípadì budou
stanoveny podmínky pro dalí provoz stávajících úèastnických terminálù TETRA.
12. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 1999.

1)
2)

Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel

Vyhláka è. 26/1999 Sb., o zpùsobu, podmínkách a postupu pøi ovìøování a schvalování telekomunikaèních koncových zaøízení.
Zákon è. 552/1999 Sb., o státní kontrole.

44. Dodatek è. 1 k jednotnému pravidlu è. 5/R/1998
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 31. kvìtna 1999
È.j. 106680/1999

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen ÈTÚ) vydává podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) a § 5 odst.
1 písm. a) zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb.

dodatek è. 1
k jednotnému pravidlu è. 5/R/1998 ze dne 1. dubna 1998 pro vyuívání kmitoètového pásma 160 MHz vysílacími rádiovými
stanicemi pozemní pohyblivé sluby a pevné sluby, zveøejnìnému v Telekomunikaèním vìstníku è. 3 ze dne 30. bøezna 1998. Text
jednotného pravidla è. 5/R/1998 se mìní takto:
1.

V èlánku 3, odst. 1.4, se písmeno a) mìní takto:
a) Pro celoevropský pagingový systém ERMES je urèeno celkem 16 kmitoètù z úseku C v rozmezí 169,425 MHz a 
169,800 MHz. Maximální povolený vyzáøený výkon základnových stanic tohoto systému je 200 W.
Vìtina kmitoètù je dosud èásteènì vyuívána pro lokální dispeèerské sítì. S ohledem na zahájení provozu systému
ERMES jak v sousedních zemích, tak v Èeské republice, musí být kanály vyhrazené pro systém ERMES od stávajících
rádiových sítí postupnì uvolnìny..

2. V èlánku 3, odstavec 4, se písmeno c) mìní takto:
c) Druh modulace:
úzkopásmová FM, maximální zdvih ±5 kHz a ±2,5 kHz
Kanálová rozteè:
25 kHz a 12,5 kHz
Duplexní odstup:
4,5 MHz
V zájmu hospodárného vyuívání kmitoètového spektra bude ÈTÚ vydávat od 1. 7. 1999 v pásmu 160 MHz povolení ke
zøízení a provozování pouze pro radiotelefonní stanice (stanice urèené pøednostnì pro rádiový pøenos informací v podobì øeèi),
které byly schváleny pro kanálovou rozteè 12,5 kHz.
Radiotelefonní stanice, které nejsou schválené pro kanálovou rozteè 12,5 kHz, lze provozovat za nezmìnìných podmínek do
31. 12. 2000. V dobì od 1. 1. 2001 je bude mono provozovat jen za podmínek sekundární sluby (kde za primární slubu jsou
povaovány stanice schválené pro kanálovou rozteè 12,5 kHz) a to pouze do 31. 12. 2005..
3.

Tento dodatek nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 1999.

Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel

45. Dodatek. è. 2 ke generálnímu povolení è. GP-09/1995
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

V Praze dne 31. kvìtna 1999
È.j 106741/1999

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen ÈTÚ) jako povolující orgán vydává v souladu s ust.
§ 21 odst. 1 písm. f) a § 5 odst. 1 písm. a) zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní pozdìjích pøedpisù tento
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dodatek è. 2
ke generálnímu povolení è. GP-09/1995 ze dne 11. srpna 1995 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic malého
výkonu, urèených pro rádiové spojení fyzických nebo právnických osob (dále jen obèanské radiostanice).
Tímto dodatkem se generální povolení è. GP-09/1995 mìní a doplòuje takto:
1) Odstavec 4 zní:
4. Na kanálech uvedených v bodì 3 je povoleno vysílání s kmitoètovou nebo fázovou modulací (F3E/G3E). Vysílání s
amplitudovou modulací s dvìma postranními pásmy (A3E) je povoleno jen do 31. 12. 1999, a to pouze na kanálech
è. 4 a 15. Po tomto datu obèanské radiostanice s amplitudovou modulací nesmìjí být pouívány pro vysílání a
mohou být jen pøechovávány. Vysílání s amplitudovou modulací s jedním postranním pásmem (J3E, R3E) není
povoleno.
Na kmitoètových kanálech è. 24 a 25 je povolen provoz obèanských radiostanic pro pøenos digitálních dat..
2) Odstavec 7 zní:
7. Radiostanice musí být schváleny jako technicky zpùsobilé k provozu v ÈR, vèetnì svorek pøístupných z vnìjku,
urèených pro pøipojení jiných zaøízení, a to bez jakéhokoli dalího zásahu do radiostanice..
3) Odstavec 10 zní:
10. Prostøednictvím obèanských radiostanic je povoleno pøedávání zpráv formou otevøené mluvené øeèi nebo pøenosem digitálních dat. Pøi zahajování spojení je mono pouívat zaøízení pro vysílání a pøíjem tónové selektivní volby..
4) Za odstavec 16 se vkládají nové odstavce 17 a 18, které zní:
17. Pro oznaèení digitálního vysílání musí být pouity volací znaky z øady
CZAXXX pro A = 0 a 8. Rozdìlení kapacity A je následující:
A = 0 pro schránku (BBS) nebo uzel (NOD) pro celé území ÈR,
A = 1 a 7 pro kraj, ve kterém se nalézá místo bydlitì nebo sídlo provozovatele obèanské radiostanice (podle § 3
zákona è. 36/1960 Sb., o územním èlenìní státu),
A = 8 pro provozovatele obèanských radiostanic, jejich místo bydlitì nebo sídlo se nalézá na území hlavního mìsta
Prahy.
Tøi písmenné znaky na ètvrtém a estém místì obsahují zkratky jména a pøíjmení provozovatele obèanské radiostanice.
18. Pøenos dat pro komerèní úèely, stejnì jako vysílání pro vechny, napøíklad skupinové vysílání nebo trvalé vysílání
radiomajáku není povoleno..
5) Dosavadní odstavce 17 a 22 se oznaèují jako odstavce 19 a 24.
Tento dodatek nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 1999.

Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST
46. Informace o zveøejnìní seznamu provozovaných televizních vysílaèù a pøevadìèù
Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje vem zájemcùm, e od 1. èervna 1999 je na internetové
adrese www.ctu.cz zveøejnìn seznam provozovaných televizních vysílaèù a pøevadìèù obsahující: název, souøadnice stanovitì
(v systému S 42), vysílací kanál vèetnì offsetu, vysílaný program a efektivní vyzáøený výkon. Tento seznam bude v pravidelných
pololetních intervalech k 1. èervnu a 1. prosinci aktualizován.
MDS - ÈTÚ è.j. 106468/99-613
odbor správy kmitoètového spektra

47. Informace pro adatele o povolení zkuebního provozu v pásmu DCS 1800 MHz
Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad rozhodlo v souvislosti s probíhajícím výbìrovým øízením na
provozovatele systému DCS 1800 v Èeské republice, e zkuební provozy zaøízení v pásmu DCS 1800 budou povolovány pouze
s ukonèením do 15. èervence 1999.
MDS - ÈTÚ è.j. 106479/99-613
odbor správy kmitoètového spektra
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48. Pøipravované provádìcí pøedpisy k návrhu zákona o telekomunikacích
Návrh zákona o telekomunikacích byl dne 7. 5. 1999 odeslán do meziresortního pøipomínkového øízení. V souèasné dobì jsou
k jeho provedení pøipravovány MDS - ÈTÚ následující provádìcí pøedpisy:
Vyhláky:
1. Vyhláka o koncovém bodu a rozhraní telekomunikaèních sítí,
2. Vyhláka o grafickém ztvárnìní schvalovací znaèky, jejím provedení a umístìní,
3. Vyhláka o prokazování finanèní zpùsobilosti k vykonávání telekomunikaèní èinnosti,
4. Vyhláka o ukazatelích kvality univerzální sluby,
5. Vyhláka o správì Fondu univerzální sluby,
6. Vyhláka o nabídce minimálního souboru pronajímaných telekomunikaèních okruhù,
7. Vyhláka o podmínkách otevøeného pøístupu k veøejným telekomunikaèním sítím, veøejným telekomunikaèním slubám
a propojování telekomunikaèních sítí,
8. Vyhláka o volacích znaèkách vysílacích rádiových stanic,
9. Vyhláka o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikaèní sluby,
10. Vyhláka o zpùsobilosti k obsluze vysílacích rádiových stanic,
11. Vyhláka o úhradách.
Naøízení vlády:
1. O zpùsobu tvorby a èerpání radiokomunikaèního fondu,
2. O stanovení okruhu sociálnì potøebných osob pro stanovení cen za telekomunikaèní sluby v rámci univerzální sluby.
Uvedený pøehled je pouze informativní. V návaznosti na probíhající pøipomínkové øízení k návrhu zákona o telekomunikacích
mùe doznat jetì zmìn.
Návrhy provádìcích pøedpisù budou pøedloeny prostøednictvím Telekomunikaèního vìstníku k veøejné diskusi.
MDS - ÈTÚ
odbor právní

49. Seznam vydaných povolení k poskytování telekomunikaèních slueb - pokraèování
Název, jméno právnické
nebo fyzické osoby,
504 Internet CZ, s.r.o.
Praha 6, Slunná 25
(dod. k è.j. 103254/97-611)

Druh èinnosti
Poskytování veøejných datových
telekomunikaèních slueb prostø.
veøejné datové sítì (VDS)

Vydal
è.j.

Datum vydání pov. Doba
Nabytí práv.moci platnosti

ÈTÚ
109987/98-611

6. 1. 1999
3. 2. 1999

viz
pol.è.335

12. 1. 1999
6. 2. 1999

viz
pol.è.336

TENTO DODATEK MÌNÍ V POVOLENÍ è.j.103254/97-611 (viz pol. è. 335) OBCHODNÍ JMÉNO
SPOLEÈNOSTI NA EUnet Czechia s.r.o..
505 Internet CZ, s.r.o.
Praha 6, Slunná 25
(1. dod. k è.j. 105339/97-611)

Poskytování slueb pøenosu dat
s pøidanou hodnotou

ÈTÚ
111223/98-611

TENTO 1. DODATEK MÌNÍ V POVOLENÍ è.j. 105339/97-611 (viz pol. è. 336) OBCHODNÍ JMÉNO
SPOLEÈNOSTI NA EUnet Czechia s.r.o..
506 Zbrojovka Vsetín-INDET a.s.
Vsetín, Jasenice 1257

Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm
zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS

ÈTÚ
110603/98-611

18. 1. 1999
13. 2. 1999

10 let

507 Aliatel a.s.
Praha 8, Sokolovská 86
(2. dod. k è.j. 101471/98-611
a 107124/98-611)

Poskytování telekomunikaèních slueb
ÈTÚ
prostøednictvím tlkm sítì zøízené
100013/99-611
a provozované mimo JTS

19. 1.1999
6. 2. 1999

viz
pol.è.458

TENTO 2. DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 101471/98-611 (viz pol.è.458)
A JEHO 1. DODATKU è.j. 107124/98-611 (viz pol. è. 496).

Èástka 6

Telekomunikaèní vìstník
Roèník 1999

Strana 11

Název, jméno právnické
nebo fyzické osoby,

Druh èinnosti

Vydal
è.j.

508 HighwayOne Telekomunikace,
s.r.o.
Praha 1, Liliová 10
(1. dod. k è.j. 110966/97-611)

Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm
zaøízení a sítí zøiz. a provoz. mimo JTS

ÈTÚ
100568/99-611

Datum vydání pov. Doba
Nabytí práv.moci platnosti
29. 1. 1999
11. 2. 1999

viz
pol.è.397

TENTO 1. DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j.110966/97-611 (viz pol. è. 397)
509 PREST-O-BOHEMIA, s.r.o.
Praha 4, Libuská 735
(1. dod. k è.j. 101716/97-611)

Poskytování teleinformaèní sluby
AUDIOTEX

ÈTÚ
100619/99-611

3. 2. 1999
24. 2. 1999

viz
pol.è.278

510 GTS Czech Net, s.r.o.
A GlobalTelesystemsGroupComp
Praha 6, Evropská 178
(4. dod.k è.j. 9150/94-611)

Poskytování neveøejné telekomunikaèní
sluby pøenosu dat prostøednictvím
pozemských stanic a sítí VSAT

ÈTÚ
100964/99-611

8. 2. 1999
17. 2. 1999

viz
pol.è.101

TENTO 4. DODATEK MÌNÍ V POVOLENÍ è.j. 9150/94-611 (viz pol. è. 101) A JEHO TØECH DODATCÍCH
(viz pol. è. 105, 123 a 133) OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI NA GTS Czech Net, s.r.o. A ADRESU
SÍDLA NA Praha 6, Køenova 7.
511 SPT TELECOM, a.s.
Praha 3, Olanská 5

Veøejná telekomunikaèní sluba
zprostøedkování zpráv (MHS) a zøízení
administraènì magmentové domény
(ADMD)

ÈTÚ
101719/98-611

10. 2. 1999
28. 2. 1999

---

TOTO JE ZRUENÍ POVOLENÍ è.j. 10991/93-611 (viz pol. è. 50). POVOLENÍ BYLO ZRUENO NA
ÁDOST DRITELE KE DNI 28. 2. 1999.
512 CZECH ON LINE, a.s.
Praha 1, Malé námìstí 2
(1. dod. k è.j. 8289/95-611)

Poskytování datových telekomunikaèních
slueb

ÈTÚ
101175/99-611

17. 2. 1999
10. 3. 1999

viz
pol.è.150

TENTO 1. DODATEK MÌNÍ V POVOLENÍ è.j. 8289/95-611 (viz pol. è. 150) ADRESU SÍDLA SPOLEÈNOSTI
NA Praha 1, Rybná 14.
513 TELTO, s.r.o.
Prachatice, Na vyhlídce 380

Poskytování telekomunikaèních slueb
ÈTÚ
obousmìrného pøenosu dat
101106/98-611
kabelových rozvodù (TKR)

23. 2. 1999
19. 3. 1999

10 let

514 VSAT COMMUNICATION
SERVICES, s.r.o.
Brno, Pøíkop 25
(2. dod. k è.j. 7820/94-611)

Poskytování neveøejné telekomunikaèní
sluby pøenosu dat prostøednictvím
pozemských stanic a sítí VSAT

23. 2. 1999
20. 3. 1999

viz
pol. è. 96

ÈTÚ
100583/99-611

TENTO 2. DODATEK MÌNÍ V POVOLENÍ è.j.7820/94-611 (viz pol. è. 96) A JEHO DODATKU
è.j. 8959/95-611 (viz pol. è. 147) ADRESU SÍDLA NA Brno, Veslaøská 2, okres Brno-mìsto.
515 Aristel, spol. s r.o.
Pardubice, Praská 152

Poskytování tlkm sluby pøenosu
hovorových a datových signálù
prostøednictvím rádiové sítì standardu
TETRA

ÈTÚ
101548/99-611

26. 2. 1999
18. 3. 1999

10 let

516 ELPRO, s.r.o.
Pøíbram IV, Obecnická 361

Poskytování telekomunikaèních slueb
prostøednictvím telefonní sítì zøízené
a provozované mimo JTS

ÈTÚ
101686/95-611

2. 3. 1999
18. 3. 1999

---

TOTO JE ZRUENÍ POVOLENÍ è.j. 9810/95-611 (viz pol. è. 159). POVOLENÍ BYLO ZRUENO
KE DNI 17. 5. 1999 NA ÁDOST DRITELE.
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Poskytování telekomunikaèních slueb
prostøednictvím tlkm sítì zøízené
a provozované mimo JTS

Èástka 6
Vydal
è.j.

Datum vydání pov. Doba
Nabytí práv.moci platnosti

ÈTÚ
110602/98-611

9. 3. 1999
31. 3. 1999

viz
pol.è.499

TENTO 1. DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 108824/98-611, VYDANÉHO
18. 12. 1998 (viz pol. è. 499).
518 AVET NET, s.r.o.
Kopøivnice, P. Nerudy 184/35

Poskytování telekomunikaèních slueb
prostøednictvím telefonních automatù
v uzavøených objektech

ÈTÚ
110362/98-611

9. 3. 1999
31. 3. 1999

10 let

519 Bincard, a.s.
Praha 1, Klimentská 36

Poskytování datových telekomunikaèních
ÈTÚ
slueb
100230/99-611

10. 3. 1999
11. 3.1999

10 let

520 ANNONCE, k.s.
Praha 1, Na poøíèí 30

Poskytování teleinformaèní sluby
AUDIOTEX

ÈTÚ
101990/99-611

10. 3. 1999
10. 3. 1999

10 let

521 MicroControl SAT, a.s.
Praha 2, Na Zderaze 15

Poskytování neveøejné telekomunikaèní
ÈTÚ
sluby pøenosu dat prostøednictvím
101478/99-611
pozemských stanic a sítí VSAT

19. 3. 1999
22. 3. 1999

do
29.11.2006

19. 3. 1999
22. 3. 1999

---

23. 3. 1999
25. 3. 1999

viz
pol.è.437

TÍMTO POVOLENÍM JE NA ÁDOST DRITELE ZRUENO POVOLENÍ è.j. 13954/96-611
(viz pol. è. 249).
522 MicroControl computers,s.r.o
Praha 2, Na Zderaze 15

Poskytování neveøejné telekomunikaèní
sluby pøenosu dat prostøednictvím
pozemských stanic a sítí VSAT

ÈTÚ
102965/99-611

TOTO JE ZRUENÍ POVOLENÍ è.j.13954/96-611 (viz pol.è.249). POVOLENÍ BYLO ZRUENO
NA ÁDOST DRITELE.
523 FDA LEASING, a.s.
Praha 10,
U Zábìhlického zámku 127
(1.dod. k è.j. 101331/98-611)

Zøízení a provozování sítì rozhlasu
po drátì a poskyt.tlkm sluby íøení
programù provozovatelù rozhl. vysílání
prostø. sítì rozhlasu po drátì

ÈTÚ
102943/99-611

TENTO 1. DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 101331/98-611 (viz pol. è. 437).

50. Seznam subjektù zmocnìných k provádìní laboratorních zkouek pro úèely schvalování telekomunikaèních koncových zaøízení
Ministerstvo dopravy a spojù, Èeský telekomunikaèní úøad, jakoto schvalující orgán pro telekomunikaèních koncová
zaøízení, zmocòuje v souladu s § 5 odst. 1 vyhláky Ministerstva hospodáøství ÈR è. 26/1996 Sb., o zpùsobu, podmínkách a
postupu pøi ovìøování a schvalování telekomunikaèních koncových zaøízení, k provádìní laboratorních zkouek tyto subjekty:
1. Elektrotechnický zkuební ústav
Pod lisem 129, 171 02 Praha 8-Troja
Statut: akreditovaná zkuební laboratoø è. 1056
Obor èinnosti: zkouky elektrické bezpeènosti
Pøedmìt èinnosti: vechny skupiny výrobkù a výrobky dle Èíselníku telekomunikaèních zaøízení (viz Telekomunikaèní vìstník,
èástka 2 ze dne 26. 2. 1996), které jsou napájeny nízkým napìtím.
Pouívané pøedpisy a normy:
ÈSN EN 60335-1 +A1, A11, A12, A55, A56;
ÈSN EN 60065; ÈSN EN 60950 + A1, A2; ÈSN 33 2140
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Obor èinnosti: zkouky elektromagnetické kompatibility
Pøedmìt èinnosti: vechny skupiny výrobkù a výrobky dle Èíselníku telekomunikaèních zaøízení (viz Telekomunikaèní vìstník,
èástka 2 ze dne 26. 2. 1996), u nich je elektromagnetická kompatibilita specifikována.
Pouívané pøedpisy a normy:
ÈSN EN 55011; ÈSN EN 55013; ÈSN EN 55014;
ÈSN EN 55022; ÈSN 34 2895; ÈSN EN 50091-1, - 2;
ÈSN EN 50081-1 a -2; ÈSN EN 55082-1 a -2;
ÈSN EN 61000-4-2, -3, -4, -6, -8, -11;
ÈSN EN 61000-3-2, -3-3
2. Støedisko zkouení techniky Vojenského technického ústavu pozemního vojska
Víta Nejedlého 691, 682 03 Vykov
Statut: akreditovaná zkuební laboratoø è. 1103
Obor èinnosti: zkouky elektromagnetické kompatibility
Pøedmìt èinnosti: vechny skupiny výrobkù a výrobky dle Èíselníku telekomunikaèních zaøízení (viz Telekomunikaèní vìstník,
èástka 2 ze dne 26. 2. 1996), u nich je elektromagnetická kompatibilita specifikována.
Pouívané pøedpisy a normy: (zejména)
ÈSN EN 55011; ÈSN EN 55013; ÈSN EN 55022;
ÈSN EN 50081-1 a -2; ÈSN EN 61000-3-2, -3-3; -4-11
Obor èinnosti: zkouky elektrické bezpeènosti
Pøedmìt èinnosti: vechny skupiny výrobkù a výrobky dle Èíselníku telekomunikaèních zaøízení (viz Telekomunikaèní vìstník,
èástka 2 ze dne 26. 2. 1996), které jsou napájeny nízkým napìtím.
Pouívané pøedpisy a normy:
ÈSN EN 60335-1; ÈSN EN 60950 + A1, A2; ÈSN EN 61010-1
3. TESTCOM - Technický a zkuební ústav telekomunikací a pot
Hvoïanská 3, 148 01 Praha 4
Statut: akreditovaná zkuební laboratoø è. 1063
(Zaøazení laboratoøí a jejich oèíslování odpovídá platné organizaèní struktuøe TESTCOM k 1. 3. 1999.)
230 - Oddìlení rozvoje sítí a slueb
231 - Laboratoø nehovorových telekomunikaèních zaøízení
Obor èinnosti: zkouky nehovorových telekomunikaèních zaøízení
Statut: pracovitì akreditované zkuební laboratoøe è. 1063
Pøedmìt èinnosti: skupiny výrobkù a výrobky dle Èíselníku telekomunikaèních zaøízení (viz Telekomunikaèní vìstník, èástka 2 ze
dne 26. 2. 1996): 1200, 1333, 1400, 1500, 1620, 1630, 1830.
Pouívané pøedpisy a normy:
technické specifikace
Technické a provozní poadavky na koncová telegrafní zaøízení FMS è.j. 6123/92.
Technické a provozní poadavky na faksimilní zaøízení skupiny G3 CCITT FMS è.j. 6123/92.
Technické a provozní poadavky na mìnièe signálu v základním pásmu FMS è.j. 6123/92.
Technické a provozní poadavky na telefonní modemy FMS è.j. 6123/92.
Pravidlo pro provádìní funkèních zkouek zaøízení ISDN è.j. ÈTÚ-115344/97-612
èeské normy
ÈSN ETS 300 001
ÈSN ETS 300 242
mezinárodní normy, doporuèení a jiné dokumenty
ITU-T G.961, ETS 101 135, ETS 300 104, ETS 300 153, ETS 300 156
NET 1, NET 2, TBR 1, TBR 2, TBR 3, TBR 4, TBR 12, TBR 13, TBR 14, TBR 24, TBR 25
240 - Oddìlení spojovací techniky
241 - Laboratoø poboèkových ústøeden
Obor èinnosti: zkouky poboèkových ústøeden; zkouky 1., 2., 3. vrstvy koncových zaøízení ISDN, funkèní zkouky koncových
zaøízení ISDN
Statut: pracovitì akreditované zkuební laboratoøe è. 1063
Pøedmìt èinnosti: skupiny výrobkù a výrobky dle Èíselníku telekomunikaèních zaøízení (viz Telekomunikaèní vìstník, èástka 2 ze
dne 26. 2. 1996): 1310, 1321, 1322, 1323, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650.
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Pouívané pøedpisy a normy:
technické specifikace
Technická specifikace rozhraní PbÚ v ès. telefonní síti, schváleno FMS pod è.j. 6123/92
mezinárodní normy, doporuèení a jiné dokumenty
NET 3
NET 5
TBR 3
TBR 4
ETS 300 439
pøedpisy TESTCOM
Technické zkuební pøedpisy TZP001, TZP002, TZP003, TZP004
250 - Oddìlení úèastnických zaøízení
251 - Laboratoø koncových telefonních zaøízení
Obor èinnosti: zkouky koncových telefonních zaøízení a pasivních prvkù
Statut: pracovitì akreditované zkuební laboratoøe è. 1063
Pøedmìt èinnosti: skupiny výrobkù a výrobky dle Èíselníku telekomunikaèních zaøízení (viz Telekomunikaèní vìstník, èástka 2 ze
dne 26. 2. 1996): 1100, 1120, 1130, 1140, 1160, 1170, 1331, 1332, 1811, 1813, 1814, 1815, 1820, 1831, 1840, 1900.
Pouívané pøedpisy a normy:
technické specifikace
Technická specifikace pro koncová telefonní zaøízení FMS è.j. 6123/92
èeské normy
ÈSN ETS 300 001, ed. 2
ÈSN 36 6112
mezinárodní normy, doporuèení a jiné dokumenty
pr ETS 300 677: August 1996
pr I-ETS 300 480
pr ETS 300 679
pr ETS 300 488
pr ETS 300 381
CCITT Q.23
ITU-T P.51, ITU-T P.64, ITU-T P.79, ITU-T O.41
310 - Laboratoø rádiových zaøízení
Obor èinnosti: zkouky rádiových zaøízení v rozsahu 27 MHz a 1 GHz a zaøízení systému DECT
Statut: pracovitì akreditované zkuební laboratoøe è. 1063
Pøedmìt èinnosti: skupiny výrobkù a výrobky dle Èíselníku telekomunikaèních zaøízení (viz Telekomunikaèní vìstník, èástka 2 ze
dne 26. 2. 1996): 1130 (rádiová èást), 5100, 5200, 5210, 5310, 5350, 5400, 5500, 5600, 5700.
Pouívané pøedpisy a normy:
technické specifikace
MH è.j. 172525/94-42 Technické charakteristiky a metody mìøení TV vysílaèù pro obecní TV vysílání
èeské normy
ÈSN ETS 300 135 +A1, ÈSN ETS 300 086 +A1 +A2, ÈSN ETS 300 113 +A1,
ÈSN P I-ETS 300 131, ÈSN ETS 300 176 - 1, ÈSN P I-ETS 300 219 +A1,
ÈSN P I-ETS 300 220, ÈSN ETS 300 224 +A1, ÈSN P I-ETS 300 235,
ÈSN ETS 300 296 +A1, ÈSN ETS 300 341 +A1, ÈSN ETS 300 384+A1,
ÈSN ETS 300 390 +A1, ÈSN ETS 300 422, ÈSN ETS 300 433 +A1 +A2,
ÈSN ETS 300 454 +A1, ÈSN P I-ETS 300 609-1 ed. 2, ÈSN ETS 300 609-4,
ÈSN ETS 60244-13
mezinárodní normy, doporuèení a jiné dokumenty
EN 300 220-1, EN 300 220-2, EN 301 087,
NMT DOC. 450-3.1995, NMT DOC. 450-4.1995, Tech. spec. for NMT/1991,
Reg.TP 324 ZV 52/1998,
MPT 1380
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pøedpisy TESTCOM
è.j. 44 - Ku - 5449/95 JP-CT0-CZ (návrh)
è.j. 5069/97 Rev.1 Technický pøedpis pro mìøení TV vysílaèù
è.j. 4199/98 Technický pøedpis pro mìøení TV pøevadìèù
è.j. 2346/99 Technický pøedpis pro mìøení pásmových opakovaèù PPS
è.j. 2347/99 Technický pøedpis pro mìøení kmitoètovì modulovaných rozhlasových vysílaèù
330 - Oddìlení mikrovlnné komunikace a distributivních systémù
331 - Laboratoø radioreléových spojù
Obor èinnosti: zkouky rádiových zaøízení s kmitoètem nad 1 GHz (kromì zaøízení DECT a DCS 1800)
Statut: odborné pracovitì TESTCOM - organizace povìøené ovìøováním zpùsobilosti telekomunikaèních zaøízení Rozhodnutím è. 386/92 ministra hospodáøství o zøízení TESTCOM.
Pøedmìt èinnosti: skupiny výrobkù a výrobky dle Èíselníku telekomunikaèních zaøízení (viz Telekomunikaèní vìstník, èástka 2 ze
dne 26. 2. 1996): 5320 a 5340.
Pouité normy a pøedpisy:
technické specifikace a pøedpisy
MH TST è.j.148607/93
FMS RA7 è.j.15046/85
Návrh technické specifikace telekomunikací Technické poadavky na radioreléová zaøízení, TESTCOM, 1994.
èeské normy
ÈSN ETS 300 197, ÈSN ETS 300 198, ÈSN ETS 300 234, ÈSN ETS 300 328,
ÈSN ETS 300 385, ÈSN ETS 300 407, ÈSN ETS 300 408, ÈSN ETS 300 431,
ÈSN P I-ETS 300 440, ÈSN ETS 300 630, ÈSN ETS 300 632, ÈSN ETS 300 633,
ÈSN ETS 300 635, ÈSN ETS 300 636, ÈSN ETS 300 638, ÈSN ETS 300 639,
ÈSN ETS 300 785, ÈSN ETS 300 826, ÈSN ETS 300 055
mezinárodní normy, doporuèení a jiné dokumenty
ETS 300 339, ETS 300 631-1, ETS 300 645, ETS 300 786,
EN 301 021, EN 301 124, EN 301 129
350 - Oddìlení elektromagnetické kompatibility
351 - Laboratoø elektromagnetické kompatibility
Obor èinnosti: zkouky elektromagnetické kompatibility
Statut: pracovitì akreditované zkuební laboratoøe è. 1063
Pøedmìt èinnosti: vechny skupiny výrobkù a výrobky dle Èíselníku telekomunikaèních zaøízení (viz Telekomunikaèní vìstník,
èástka 2 ze dne 26. 2. 1996), 5800 a vechna dalí, u nich je elektromagnetická kompatibilita specifikována.
Pouívané pøedpisy a normy:
èeské normy
ÈSN EN 55 022, ÈSN I-ETS 300 330, ÈSN ETS 300 340, ÈSN ETS 300 342-1,
ÈSN ETS 300 385, ÈSN ETS 300 279, ÈSN EN 50081-1, ÈSN EN 50081-2,
ÈSN EN 50082-1, ÈSN EN 50082-2, ÈSN EN 61000-4-1, ÈSN EN 61000-4-2,
ÈSN EN 61000-4-3, ÈSN EN 61000-4-4, ÈSN EN 61000-4-5, ÈSN EN 61000-4-6,
ÈSN EN 61000-4-7, ÈSN EN 61000-4-8, ÈSN EN 61000-4-9, ÈSN EN 61000-4-11,
ÈSN EN 61000-3-2+A12, ÈSN EN 61000-3-3,
mezinárodní normy, doporuèení a jiné dokumenty
ETS 300 339, ETS 300 684,
ITU-T K.17, ITU-T K.20, ITU-T K.21,
380 - Laboratoø elektrické bezpeènosti
Obor èinnosti: zkouky elektrické bezpeènosti
Statut: pracovitì akreditované zkuební laboratoøe è. 1063
Pøedmìt èinnosti: vechny skupiny výrobkù a výrobky dle Èíselníku telekomunikaèních zaøízení s výjimkou skupiny 1210 (viz 5)
Telekomunikaèní vìstník, èástka 2 ze dne 26. 2. 1996), u nich je elektrická bezpeènost specifikována.
Pouívané pøedpisy a normy:
ÈSN EN 60 950 +A1 +A2, ÈSN EN 60 215 a ÈSN 33 4110, ÈSN EN 60065
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390 - Oddìleni druicových spojù a TKR
390 - Laboratoø druicových spojù a TKR
Obor èinnosti: zkouky zaøízení pro komunikaci pomocí druic a zaøízení TKR
Statut: pracovitì akreditované zkuební laboratoøe è. 1063
Pøedmìt èinnosti: skupiny výrobkù a výrobky dle Èíselníku telekomunikaèních zaøízení (viz Telekomunikaèní vìstník, èástka 2 ze
dne 26. 2. 1996): 7000, 8000.
Pouité pøedpisy a normy:
èeské normy
ÈSN ETS 300 157 ed. 2, ÈSN ETS 300 159, ÈSN ETS 300 160 ed. 2, ÈSN ETS 300 161, ÈSN ETS 300 456,
ÈSN ETS 300 158, ÈSN ETS 300 457, ÈSN ETS 300 421, ÈSN ETS 300 327, ÈSN EN 50083, ÈSN 36 72 11
mezinárodní normy, doporuèení a jiné dokumenty
pr TBR 028, pr TBR 029, pr TBR 030
ETR on LES, doc. 9
EN 50083, part 7
ITU-T J-61, ITU-T J-21
CCIR 580-1
Intelsat SSOG 308, Intelsat SSOG 210
IEC 510-1-2 part 1, IEC 510-2-1 part 2
Pozn.: Laboratoøe sdìlí adateli soubor pøedpisù a norem, který se na pøísluný výrobek vztahuje s ohledem na pøedpisy a normy,
podle kterých je vyroben výrobcem.
MDS - ÈTÚ è.j.119569/99-612
odbor certifikace

Oprava
V Telekomunikaèním vìstníku è. 5/99 dolo k tiskovým chybám v názvech generálních povolení, správné znìní je:
27. Generální povolení è. GP - 23/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic druicové pozemní sluby, které
jsou souèástí terminálù INMARSAT-C.
29. Generální povolení è. GP - 25/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic druicové pozemní sluby, které
jsou souèástí terminálù INMARSAT-phone.
Za provedení opravy dìkujeme.
(Redakce TV)
17. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem ............... 1999.
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