


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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