b) stanice jsou součástí systémů typu bod–bod;
c) stanice využívají tyto kmitočty:
Číslo kanálu

Jmenovitý kmitočet
středu kanálu [MHz]

Číslo kanálu

Jmenovitý kmitočet
středu kanálu [MHz]

0

10 308

7

10 490

1

10 322

7a

10 504

1a

10 336

8

10 518

2

10 350

8a

10 532

2a

10 364

9

10 546

3

10 378

9a

10 560

3a

10 392

10

10 574

4

10 406

–

–

d) stanice lze provozovat s maximální kmitočtovou odchylkou pracovního kmitočtu 10-4;
e) šířka pásma zabraného vysíláním ve vysokofrekvenčních kanálech č. 1 až 10 je
maximálně 28 MHz a ve vysokofrekvenčním kanálu č. 0 je maximálně 14 MHz. Pro
přenos signálu, který nevyžaduje plnou šířku pásma zabraného vysíláním, je možno
stanice provozovat na doplňkových vysokofrekvenčních kanálech, jejichž kmitočty jsou
odvozeny od kmitočtů výše uvedených kanálů dle vzorců:
f = fn ± 7 MHz
f = fn ± 3,5 MHz

pro maximální šířku pásma zabraného vysíláním 14 MHz nebo
pro maximální šířku pásma zabraného vysíláním 7 MHz,

kde f je jmenovitý kmitočet středu doplňkového vysokofrekvenčního kanálů [MHz] a fn
je jmenovitý kmitočet středu vysokofrekvenčního kanálu [MHz], přičemž n je číslo
kanálu 1 až 10 (včetně kanálů s indexem a);
f) výkon dodávaný stanicí do anténního napáječe může být maximálně 2 mW;
g) stanice lze provozovat pouze s anténami, které jsou konstruovány tak, aby minimální
potlačení vyzařování v úhlech větších než 10° od osy vyzařování bylo 20 dB;
h) stanice nelze provozovat pro přímé šíření rozhlasového a televizního vysílání;
i) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech;
j) 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 téže služby. Případné
rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou;
k) 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
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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 - 14/R/2000, čj. 502448/2000–613, ze dne 6. září
2000, zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1,
čj. 5373/2002–14–613, 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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