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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. NORMATIVNÍ ÈÁST

75. Oznámení o vydání formuláøe

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad) v souladu s § 2 odst. 1 vyhlá�ky 235/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
o výpoètu a úhradì prokazatelné ztráty z poskytování univerzální slu�by dr�itelem telekomunikaèní licence, vydanou
k provedení § 31 odst. 4 a § 32 odst. 7 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, ve znìní
zákona è. 274/2001 Sb., vydává formuláø, na kterém se pøedkládá výpoèet prokazatelné ztráty z poskytování univerzální
slu�by dr�itelem telekomunikaèní licence.

Prokazatelnou ztrátu vypoèítá poskytovatel univerzální slu�by stanovený podle § 30 odst.1 zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, jako rozdíl mezi souètem tr�eb a výnosù z poskytování ztrátových slu�eb
stanovených v pøíloze è. 1 k vyhlá�ce è. 235/2001 Sb. na jedné stranì a souètem ekonomicky oprávnìných nákladù na posky-
tování tìchto slu�eb a pøimìøeného zisku na stranì druhé. Výpoèet prokazatelné ztráty za jednotlivé ztrátové slu�by poskyto-
vatel univerzální slu�by pøedkládá na formuláøích, které jsou uvedeny v pøílohách è. 1 a� è. 5.

ÈTÚ è.j. 11812/2002 - 611
odbor ekonomické regulace

76. Pøíloha è. 5/5.2002 pro kmitoètové pásmo 66 - 87,5 MHz k plánu vyu�ití kmitoètového spektra

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) vydává podle § 95 bodu 5. písm. c) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomuni-
kacích a o zmìnì dal�ích zákonù,

Pøílohu è. 5/5.2002
pro kmitoètové pásmo 66 - 87,5 MHz
k plánu vyu�ití kmitoètového spektra

1. Rozdìlení kmitoètového pásma

Kmit. pásmo                                             Souèasný stav                    Harmonizaèní zámìr (výhled r. 2008)1)

(GHz) Pøidìlení Vyu�ití Pøidìlení Vyu�ití

66 - 67,5 PEVNÁ MO POZEMNÍ Neveøejné sítì PPS
POHYBLIVÁ POHYBLIVÁ Radary pro mìøení vìtru

3) MO2)

67,5 - 68 PEVNÁ Neveøejné sítì PPS POZEMNÍ Neveøejné sítì PPS
POHYBLIVÁ POHYBLIVÁ Radary pro mìøení vìtru

MO2)

3)

68 - 70 PEVNÁ Neveøejné sítì PPS POHYBLIVÁ Neveøejné sítì PPS
POHYBLIVÁ kromì MO2)

   letecké pohyblivé 3)

70 - 70,5 PEVNÁ MO POHYBLIVÁ MO2)

POHYBLIVÁ kromì
   letecké pohyblivé 3)

70,5 - 73 PEVNÁ Neveøejné sítì PPS POHYBLIVÁ kromì Neveøejné sítì PPS
POHYBLIVÁ kromì    letecké pohyblivé Radioastronomie
   letecké pohyblivé Radioastronomická MO2)

4) 3)  5)

73 - 74,6 PEVNÁ Neveøejné sítì PPS POHYBLIVÁ kromì Neveøejné sítì PPS
POHYBLIVÁ kromì MO    letecké pohyblivé Radioastronomie
   letecké pohyblivé Radioastronomická MO2)

4) 3)  5)

74,6 - 74,8 PEVNÁ Neveøejné sítì PPS POHYBLIVÁ kromì Neveøejné sítì PPS
POHYBLIVÁ kromì Letecká radionavigace    letecké pohyblivé Radioastronomie
   letecké pohyblivé MO Radioastronomická MO2)

LETECKÁ
   RADIONAVIGAÈNÍ 3)

74,8 - 75,2 LETECKÁ ILS majáky LETECKÁ ILS majáky
   RADIONAVIGAÈNÍ MO RADIONAVIGACE MO
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75,2 - 75,4 PEVNÁ Neveøejné sítì PPS POHYBLIVÁ Neveøejné sítì PPS
POHYBLIVÁ kromì Letecká radionavigace MO2)

   letecké pohyblivé MO
LETECKÁ
   RADIONAVIGAÈNÍ 3)

75,4 - 87,5 PEVNÁ Neveøejné sítì PPS POHYBLIVÁ Neveøejné sítì PPS
POHYBLIVÁ kromì MO MO2)

   letecké  pohyblivé 3)  5)

V tabulce jsou uvedeny odkazy na ty Poznámky Radiokomunikaèního øádu (5.xxx) a Poznámky Evropské tabulky pøidìlení a
vyu�ití kmitoètù (EUyy), které jsou aktuální pro vyznaèené pøidìlení a vyu�ití. Dal�í upøesnìní jsou uvádìna v textové èásti
této pøílohy.

1) Výtah ze Zprávy ERC è. 25: Evropská tabulka pøidìlení a vyu�ití kmitoètù pokrývající kmitoètové pásmo 9 kHz a� 275 GHz [ERC Report 25:
European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz], rev. Lisabon 2002.

2) Vyu�ití pro vojenské úèely bude dále upøesòováno s MO.
3) Dle poznámky EU2 mù�e být pásmo sdíleno s vojenskými slu�bami.
4) Viz poznámka 5.149 - ochranná pásma spektrálních èar pro radioastronomickou slu�bu.
5) Dle poznámky EU1 jsou pásma 73,3 - 74,1 MHz a 79 - 79,7 MHz harmonizovanými vojenskými pásmy.

2. Obecné podmínky vyu�ívání kmitoètového pásma

2.1 Charakteristika pásma
Kmitoètové pásmo 66 - 87,5 MHz je urèeno pøedev�ím pro civilní pozemní pohyblivou a pevnou slu�bu a èásteènì pro
vojenské vyu�ití. Pásmo je jedním ze základních pásem vyu�ívaných  pro neveøejné rádiové sítì.
Pásmo 66 - 73 MHz bylo v Èeské republice uvolnìno pro pozemní pohyblivou a pevnou slu�bu v roce 1995, kdy byl
ukonèen provoz rozhlasových vysílaèù. Pøi jeho vyu�ívání je nutno pøihlí�et k tomu, �e v nìm dosud pracují rozhlasové
vysílaèe v Polské republice, které zasahují ru�ivì na území Èeské republiky.
Pásmo je v úseku 74,8 - 75,2 MHz vyhrazeno pouze pro leteckou radionavigaci. V pøilehlých úsecích  74,6 - 74,8 MHz
a 75,2 - 75,4 MHz je mo�ný sdílený provoz pozemní pohyblivé a pevné slu�by a letecké radionavigaèní slu�by.

2.2 Výhledy na zmìnu vyu�ívání pásma
Èeská republika ji� realizovala po�adavky na uvolnìní pásma od televizního a rozhlasového vysílání a dosáhla tak souladu
s Evropskou tabulkou pøidìlení a vyu�ití kmitoètù.
Pøípadné zmìny se budou týkat pouze vyèlenìní nìkterých úsekù pro vojenské vyu�ití, které bude Úøad upøesòovat s MO.
Za podmínek podru�né slu�by mohou být v úseku 66 - 68 MHz nasazovány radary pro mìøení vìtru a v úseku 73 - 74,6 MHz
radioastronomické aplikace pro monitorování sluneèního vìtru.

2.3 Mezinárodní závazky
Kromì ustanovení Radiokomunikaèního øádu se na koordinaèní postupy v tomto pásmu vztahuje Vídeòská dohoda.

3. Podrobné podmínky pro jednotlivé  slu�by

3.1 Pozemní pohyblivá slu�ba
3.1.1 Vymezení kmitoètových úsekù

Na základì rozdílných plánovacích parametrù, daných historickým vývojem, je pásmo rozèlenìno na tøi dílèí pásma.
a) V rozsahu 66 - 73 MHz jsou pro civilní u�ivatele urèeny úseky 67,5125 -69,9875 / 70,5125 - 73,0 MHz s mo�ností

simplexního i duplexního provozu.
b) Kmitoètový úsek 73 - 84 MHz obsahuje 439 kanálù s rozteèí 25 kHz, kmitoèet prvního dolního  kanálu je  73,025 MHz,

kmitoèet posledního horního  kanálu je 83,975 MHz. Kanály v úseku 74,8 - 75,2 MHz nelze pro pozemní pohybli-
vou slu�bu vyu�ívat, pásmo je zde pøeru�eno úsekem vyhrazeným pouze pro leteckou navigaci (viz bod 3.3 této
pøílohy).
V pásmu 73 - 84 MHz jsou dva úseky pro duplexní vyu�ití s duplexním odstupem 4,5 MHz. V následující tabulce
jsou uvedeny hranice simplexních a duplexních úsekù:

                                                            Kmitoètový úsek         Druh provozu
Dolní mez [MHz] Horní mez [MHz]

73,025 74,775  Simplexní
75,225 76,450  Duplexní, dolní úsek 1
76,475 78,225  Simplexní
78,250 79,475  Duplexní, dolní úsek 2
79,500 79,700  Simplexní
79,725 80,950  Duplexní, horní úsek 1
80,975 82,725  Simplexní
82,750 83,975  Duplexní, horní úsek 2



Strana 4 Telekomunikaèní vìstník Èástka 5

c) Kmitoètový úsek 84 - 87 MHz obsahuje 176 simplexních kanálù s rozteèí 20 kHz; kmitoèet prvního dolního kanálu
je 83,990 MHz, kmitoèet  posledního horního  kanálu je 87,490 MHz.

3.1.2 Podmínky vyu�ití
Kmitoèty pøidìlené vysílacím rádiovým stanicím jsou zpravidla opakovanì vyu�ívány více u�ivateli  a provoz stanic
tak mù�e být ovlivòován stanicemi pracujícími na stejném kanálu. Pøi individuálních pøídìlech kmitoètù je výbìr kmi-
toètu provádìn tak, aby nedocházelo ke �kodlivému ru�ení pøi spojení se stanicemi pohybujícími se ve stanovené
provozní oblasti. Vzájemné ru�ení a ovlivòování vznikající v pøípadì vyu�ívání kmitoètu více u�ivateli na jednom
stanovi�ti nebo v jedné oblasti (tzv. sdílení kmitoètu) se nepova�uje za �kodlivé ru�ení. Provozovatelé mohou technic-
kým opatøením zajistit selektivní vyu�ívání sdíleného kmitoètu a eliminovat tak vzájemné ru�ení.
Pokud vlivem mimoøádných okolností pøi �íøení elektromagnetických vln nebo vlivem charakteru terénu dojde ke �kod-
livému ru�ení, stanoví Úøad dodateèné podmínky pro vyu�ívání kmitoètù v  dotèených sítích. V takových pøípadech
v�ak Úøad nenese �ádnou odpovìdnost za finanèní náklady a jiné ztráty s tím spojené.

3.1.3 Plánovací parametry
Pro navrhování rádiových zaøízení a sítí v kmitoètovém pásmu 66 - 87,5 MHz jsou Úøadem stanoveny spoleèné pláno-
vací parametry.
a) Pøi pøidìlování kmitoètù a plánování sítí se s ohledem na úroveò prùmyslového ru�ení vychází z minimální u�iteèné

intenzity elektromagnetického pole 14 dBµV/m.
b) Kmitoèty se stanicím v systémech pou�ívajících základnové stanice pøidìlují tak, aby u  stanic  pracujících  na

stejných  kanálech  byl  zachován  ochranný  pomìr  8 dB  vùèi ru�ícímu signálu na stejném kanálu.
c) V pásmu 66 - 73 MHz je stanovena kanálová rozteè 12,5 kHz, maximální �íøka zabraného pásma  11 kHz a duplexní

odstup 3 MHz.
V pásmu 73 - 84 MHz kanálová rozteè 25 kHz, maximální �íøka zabraného pásma  16 kHz a duplexní odstup  4,5 MHz.
V pásmu 84 - 87,5 MHz kanálová rozteè 20 kHz, maximální �íøka zabraného pásma 14 kHz a pouze simplexní
provoz.

d) Maximální povolený vyzáøený výkon je 10 W e.r.p.
e) Opakovací vzdálenost je pøednostnì 120 km pro efektivní vý�ku antény do 37 m (60 km pro efektivní vý�ku antény

do 18 m).
f) U duplexních kmitoètù pøíslu�í vy��í kmitoèet zpravidla vysílaèi základnové stanice, pøi retranslaci pøíslu�í vysílaèi

retranslaèní stanice a ni��í kmitoèet pøíslu�í vysílaèi pohyblivé stanice (pøijímaèi základnové stanice nebo retrans-
laèní stanice).

3.1.4 Druh provozu
Podle druhu provozu a charakteru systému Úøad v pásmu 66 - 87,5 MHz povoluje simplexní, dusimplexní, duplexní
anebo semiduplexní provoz.

3.1.5 Vyu�ití pásma jednotlivými druhy stanic
V pozemní pohyblivé slu�bì se pou�ívají stanice radiotelefonní a stanice pro pøenos dat.
a) Pro radiotelefonní stanice jsou povolením k provozování vysílacího rádiového zaøízení, které na základì �ádosti

vydává Úøad, pøidìlovány kmitoèty podle vý�e uvedené plánovací metodiky ve v�ech èástech pásma, které nejsou
urèeny pro jiné druhy stanic.
Výhradnì pro potøeby spojení a koordinace èinnosti organizací zdravotnické záchranné slu�by je urèen celostátnì
kmitoèet 74,725 MHz a regionálnì kmitoèty
74,325 MHz, 74,375 MHz, 74,450 MHz, 74,475 MHz,
74,500 MHz, 74,525 MHz, 74,550 MHz, 74,575 MHz,
74,600 MHz, 74,625 MHz, 74,650 MHz.
Pro bezdrátové místní informaèní systémy jsou urèeny kmitoèty
68,650 MHz, 69,075 MHz, 71,650 MHz, 72,075 MHz,
které je mo�né vyu�ívat s maximálním vyzáøeným výkonem 2 W na základì generální licence è. GL-2/R/2001.
Pro pøenosná vysílací rádiová zaøízení malého výkonu jsou urèeny kmitoèty
77,025 MHz, 77,050 MHz, 77,075 MHz, 77,100 MHz,
77,725 MHz, 78,000 MHz, 81,725 MHz, 81,750 MHz
které je mo�né vyu�ívat s maximálním vyzáøeným výkonem 1 W na základì generální licence è. GL-16/R/2000.

b) Pro datové stanice, jim� Úøad vydává na základì �ádosti povolení k provozování vysílacího rádiového zaøíze-
ní, a kterými jsou pagingová, datová, povelová, telemetrická a zabezpeèovací zaøízení, se pøidìlují duplexní
kanály v úseku 72,1625 / 69,1625 MHz a� 72,9875 / 69,9875 MHz a simplexní kanály v úseku 86,350 MHz a�
87,490 MHz.
Pro datová vysílací rádiová zaøízení je mo�no vyu�ívat kmitoèty  87,430 MHz a 87,470 MHz s maximálním vyzá-
øeným výkonem 0,5 W na základì generální licence è. GL-21/R/2000.
Pro dálkové ovládání informaèních zaøízení pro nevidomé je vyhrazen kmitoèet 86,790 MHz, který je mo�no vyu-
�ívat s maximálním vyzáøeným výkonem 10 mW na základì generální licence è. GL-30/R/2000.
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3.1.6 Mezinárodní koordinace
Mezinárodní koordinace kmitoètù pro pozemní pohyblivou slu�bu v pásmu 66 - 87,5 MHz se øídí ustanoveními Vídeò-
ské dohody. Kmitoèty podléhají mezinárodní koordinaci, jestli�e na státní hranici ve vý�ce 10 m nad terénem pøesahuje
ru�ivá intenzita elektromagnetického pole hodnotu 6 dBµV/m.
Pro omezení ru�ivého ovlivòování pozemní pohyblivé slu�by rozhlasovým vysíláním z Polské republiky je pøi pøidìlo-
vání kmitoètù v pøíhranièních oblastech nutno pøihlí�et ke konkrétním kmitoètùm rozhlasových vysílaèù a k podmín-
kám vzájemné kompatibility obou slu�eb.

3.1.7 Sluèitelnost s jinými slu�bami
Sluèitelnost s leteckou radionavigací je zaji�tìna vytvoøením ochranného pásma okolo rádiového majáku pracujícího
na kmitoètu 75,000 MHz, viz bod 3.3 této pøílohy.

3.2 Pevná slu�ba
Provoz rádiových vysílacích zaøízení v kmitoètovém pásmu 66 - 87,5 MHz je omezen jen na spoje, slou�ící pro spojení
základnové stanice s retranslaèní stanicí nebo pro pøenos dat do a z dálkovì øízených objektù. Povolení k provozování
vysílacích rádiových zaøízení jsou vydávána Úøadem na základì �ádosti. Pro úèely kmitoètového plánování a koordina-
ci kmitoètù se pou�ívají stejná kritéria a metody jako pro pozemní pohyblivou slu�bu. V souladu s harmonizaèními
zámìry se provoz jiných zaøízení v pevné slu�bì nepøedpokládá.

3.3 Letecká radionavigaèní slu�ba
Podle Radiokomunikaèního øádu je kmitoèet 75,000 MHz pøidìlen pro rádiová návìstidla v letecké radionavigaèní
slu�bì. Konkrétnì je vyu�íván pro rádiové majáky v systému pøesných pøibli�ovacích majákù ILS. Pro ochranu tohoto
kmitoètu je stanoveno ochranné pásmo 74,800 - 75,200 MHz. Za úèelem jeho zvý�ené ochrany mù�e Úøad v roz�íøe-
ném pásmu 74,600 - 75,400 MHz omezit vyu�ití kmitoètù stanicemi pozemní pohyblivé slu�by nebo stanovit dodateè-
né podmínky pro jejich provoz.

3.4 Radioastronomická slu�ba
Kmitoètové pásmo 73 - 74,6 MHz je poznámkou 5.149 pøidìleno radioastronomii. Slu�ba vy�aduje ochranu pøed
�kodlivým ru�ením.
V pásmu 73 - 74,6 MHz se pøedpokládá nasazení aplikací pro monitorování sluneèního vìtru.

4. Pojmy a zkratky
4.1 Pøehled pojmù

Pro úèely této Pøílohy se rozumí:
a) radiotelefonní stanicí nebo fonickou stanicí vysílací rádiové zaøízení urèené pro rádiový pøenos informací v podobì

øeèi. V pøípadì, �e tato stanice je schválena i pro pøenos dat, mù�e být pou�ívána rovnì� jako datová stanice;
b) datovou stanicí vysílací rádiové zaøízení urèené pro rádiový pøenos dat, slou�ící pro dálkové ovládání, dálkové

mìøení (telemetrii), pøenos signalizace nebo obecnì pro pøenos dat;
c) pagingem rádiový systém, zaji��ující jednosmìrný pøenos zakódovaných signálù, pøípadnì hlasových zpráv, ze

základnové stanice do kapesních pøijímaèù, zpravidla vybavených selektivní volbou - pagerù (jednosmìrný pa-
ging), výjimeènì mù�e být pager vybaven vysílaèem malého výkonu pro zpìtné potvrzení pøíjmu zprávy na základ-
novou stanici  (obousmìrný paging);

d) rádiovým kanálem kmitoètové pásmo, uvnitø nìho� je povoleno vysílání stanice pro rádiový pøenos telekomuni-
kaèních signálù;

e) kanálovou rozteèí rozdíl kmitoètù mezi jmenovitými kmitoèty dvou sousedních rádiových kanálù;
f) duplexním odstupem rozdíl kmitoètù mezi jmenovitými kmitoèty dvou rádiových kanálù pøi dvou kmitoètovém,

tj. dusimplexním, duplexním nebo semiduplexním provozu.
4.2 Seznam pou�itých zkratek

CEPT - Evropská konference po�tovních a telekomunikaèních správ [European Conference of Postal and Telecom-
munications Administrations]

e.r.p. - efektivní vyzáøený výkon [effective radiated power]
PPS - pozemní pohyblivá slu�ba

5. Seznam dokumentù
Následující výèet uvádí ty dokumenty, které jsou podstatné pro kmitoètové plánování a jsou v textu pøílohy zmínìny. Dal�í
údaje vztahující se k vlastnostem zaøízení a provozním podmínkám jsou obsa�eny zejména v technických normách a v kon-
krétních povoleních a licencích vydaných Úøadem.
Vídeòská dohoda - Dohoda mezi telekomunikaèními správami Belgie, Francie, Chorvatska, Itálie, Lichten�tejnska, Litvy,
Lucemburska, Maïarska, Nìmecka, Nizozemí, Rakouska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, �výcarska a Èeské republi-
ky o koordinaci kmitoètù mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou slu�bu a pozemní pohyblivou slu�bu, Berlín, 14. záøí 2001.
Generální licence è. GL-2/R/2001 k provozování vysílacích rádiových zaøízení pozemní pohyblivé slu�by a pevné slu�by,
která jsou souèástí bezdrátových místních informaèních systémù, Telekomunikaèní vìstník, èástka 8 ze dne 27. srpna 2001.
Generální licence è. GL-16/R/2000 k provozování pøenosných vysílacích rádiových zaøízení malého výkonu, provozovaných
spoleènì na urèených kmitoètech v pásmech stanovených pro pozemní pohyblivou slu�bu, Telekomunikaèní vìstník, èástka 9
ze dne 25. záøí 2000.
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Generální licence è. GL-21/R/2000 k provozování datových vysílacích rádiových zaøízení provozovaných na vyhrazených
kmitoètech, Telekomunikaèní vìstník, èástka 9 ze dne 25. záøí 2000.
Generální licence è. GL-30/R/2000 k provozování vysílacích rádiových krátkého dosahu, provozovaných na urèených spo-
leèných kmitoètech, Telekomunikaèní vìstník, èástka 12 ze dne 18. prosince 2000.

6. Závìreèné ustanovení

Tato Pøíloha nabývá úèinnosti dnem uveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

77. Pøíloha è. 6/5.2002 pro kmitoètové pásmo 1 900 - 2 200 MHz k plánu vyu�ití kmitoètového
spektra

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) vydává podle § 95 bodu 5. písm. c) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomuni-
kacích a o zmìnì dal�ích zákonù (dále jen �zákon�),

Pøílohu è. 6/5.2002
pro kmitoètové pásmo 1 900 - 2 200 MHz

k plánu vyu�ití kmitoètového spektra

1. Rozdìlení kmitoètového pásma

Kmit. pásmo                                             Souèasný stav                    Harmonizaèní zámìr (výhled r. 2008)1)

(GHz) Pøidìlení Vyu�ití Pøidìlení Vyu�ití

1 900 - 1 980 PEVNÁ UMTS (pozemní) PEVNÁ UMTS (pozemní)
POHYBLIVÁ 2) POHYBLIVÁ 2)

1 980 - 2 010 PEVNÁ Dru�icové pohyblivé PEVNÁ UMTS (dru�icový)
POHYBLIVÁ    aplikace POHYBLIVÁ Dru�icové pohyblivé
DRU�ICOVÁ DRU�ICOVÁ    aplikace
   POHYBLIVÁ    POHYBLIVÁ
   (vzestupný smìr)3)    (vzestupný smìr) 3)

2 010 - 2 025 PEVNÁ UMTS (pozemní) PEVNÁ UMTS (pozemní)
POHYBLIVÁ2) POHYBLIVÁ 2)

2 025 - 2 110 KOSMICKÉHO MO KOSMICKÉHO Pevné spoje
  PROVOZU SAB/SAP (ENG/OB)    PROVOZU Kosmické vìdecké
   (vzestupný smìr)     (vzestupný smìr)    aplikace
   (dru�ice-dru�ice)    (dru�ice-dru�ice) SAB/SAP (ENG/OB)
DRU�ICOVÉHO DRU�ICOVÉHO MO (2025 - 2070 MHz)
   PRÙZKUMU ZEMÌ PRÙZKUMU ZEMÌ
   (vzestupný smìr)    (vzestupný smìr)
   (dru�ice-dru�ice)    (dru�ice-dru�ice)
PEVNÁ PEVNÁ
POHYBLIVÁ POHYBLIVÁ
KOSMICKÉHO KOSMICKÉHO
   VÝZKUMU    VÝZKUMU
   (vzestupný smìr)    (vzestupný smìr)
   (dru�ice-dru�ice)    (dru�ice-dru�ice)

2 110 - 2 120 PEVNÁ UMTS (pozemní) PEVNÁ UMTS (pozemní)
POHYBLIVÁ2) POHYBLIVÁ2)

KOSMICKÉHO KOSMICKÉHO
   VÝZKUMU    VÝZKUMU
   (daleký kosmos)    (daleký kosmos)
   (vzestupný smìr)    (vzestupný smìr)

2120 - 2170 PEVNÁ UMTS (pozemní) PEVNÁ UMTS (pozemní)
POHYBLIVÁ2) POHYBLIVÁ2)

2 170 - 2 200 PEVNÁ Dru�icové pohyblivé PEVNÁ UMTS (dru�icový)
POHYBLIVÁ    aplikace POHYBLIVÁ Dru�icové pohyblivé
DRU�ICOVÁ MO DRU�ICOVÁ    aplikace
   POHYBLIVÁ    POHYBLIVÁ
   (sestupný smìr)3)    (sestupný smìr)3)

Radiolokaèní

V tabulce jsou uvedeny odkazy na ty Poznámky Radiokomunikaèního øádu (5.xxx) a Poznámky Evropské tabulky pøidìlení a
vyu�ití kmitoètù (EUyy), které jsou aktuální pro vyznaèené pøidìlení a vyu�ití. Dal�í upøesnìní jsou uvádìna v textové èásti
této pøílohy.
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1) Výtah ze Zprávy ERC è. 25: Evropská tabulka pøidìlení a vyu�ití kmitoètù pokrývající kmitoètové pásmo 9 kHz a� 275 GHz [ERC Report 25:
European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz], rev. Lisabon 2002.

2) Poznámka 5.388A umo�òuje pou�ití stanic na platformách ve velkých vý�kách jako základnových stanic pro IMT-2000.
3) Radiokomunikaèní øád poznámkou 5.389A zdùrazòuje nutnost koordinace podle èl. 9.11A a Rezoluce 716 (WRC-95).

2. Obecné podmínky vyu�ívání kmitoètového pásma

2.1 Charakteristika pásma
Kmitoètové pásmo vymezené touto pøílohou patøí k základním pásmùm urèeným pro systém UMTS, který je koordinova-
nì zavádìn evropskými zemìmi a je� je souèástí celosvìtového systému 3. generace pohyblivých komunikací IMT-2000.

2.2 Výhledy na zmìnu vyu�ívání
Výhled vyu�ívání pásma v ÈR ji� v souèasnosti odpovídá návrhu na harmonizované vyu�ití pásma evropskými zemìmi
s výjimkou radiolokaèní slu�by (2 170 - 2 200 MHz).
Zpráva ERC è. 25 pøedpokládá (poznámka EU16), �e v souvislosti s uvedením do provozu systému UMTS se v pøíslu�-
ných èástech pásma pevná slu�ba stane podru�nou.

2.3 Mezinárodní závazky
Kromì ustanovení Radiokomunikaèního øádu se na provoz v tomto pásmu vztahuje Vídeòská dohoda. Koordinace
UMTS je blí�e popsána v bodì 3.1.4 této pøílohy.

3. Podrobné podmínky pro jednotlivé slu�by

3.1 Pohyblivá slu�ba
3.1.1 Vymezení kmitoètových úsekù

V ÈR bylo v souèasnosti dostupné kmitoètové pásmo rozdìleno na úseky pro tøi dr�itele licence na sítì UMTS.  Pro
ka�dého byl vyèlenìn úsek o �íøi 5 MHz v pásmu 1 900 -1 920 MHz a úseky 2 × 19,8 MHz v pásmech 1 920 - 1 980 /
2 110 - 2 170 MHz.
Rozdìlení pásma je uvedeno v následující tabulce:

Licence Úsek [MHz] Popis
1 900,0 - 1 900,1 ochranný úsek

1 1 900,1 - 1 905,1 TDD, pøijímaè a vysílaè základnové stanice
2 1 905,1 - 1 910,1 TDD, pøijímaè a vysílaè základnové stanice
3 1 910,1 - 1 915,1 TDD, pøijímaè a vysílaè základnové stanice

1 915,1 - 1 920,1 TDD, o vyu�ití zatím nerozhodnuto
1 920,1 - 1 920,3 ochranný úsek

1 1 920,3 - 1 940,1 FDD, pøijímaè základnové stanice, duplexní úsek k 2110,3 - 2130,1
2 1 940,1 - 1 959,9 FDD, pøijímaè základnové stanice, duplexní úsek k 2130,1 - 2149,9
3 1 959,9 - 1 979,7 FDD, pøijímaè základnové stanice, duplexní úsek k 2149,9 - 2169,7

1 979,7 - 1 980,0 ochranný úsek
1 980,0 - 2 010,0 úsek není urèen pro UMTS (pozemní)
2 010,0 - 2 010,5 ochranný úsek
2 010,5 - 2 019,9 TDD, o vyu�ití zatím nerozhodnuto, pøedpokládá se provoz bez pøipojení

do veøejných sítí na základì generální licence, vlastní koordinace
2 019,7 - 2 024,7 TDD, o vyu�ití zatím nerozhodnuto
2 024,7 - 2 025,0 ochranný úsek
2 025,0 - 2 110,0 úsek není urèen pro UMTS
2 110,0 - 2 110,3 ochranný úsek

1 2 110,3 - 2 130,1 FDD, vysílaè základnové stanice, duplexní úsek k 1920,3 - 1940,1
2 2 130,1 - 2 149,9 FDD, vysílaè základnové stanice, duplexní úsek k 1940,1 - 1959,9
3 2 149,9 - 2 169,7 FDD, vysílaè základnové stanice, duplexní úsek k 1959,9 - 1979,7

2 169,7 - 2 170,0 ochranný úsek

3.1.2 Podmínky vyu�ití
Kmitoètová pásma, vyhrazená jednotlivým dr�itelùm licencí, a dal�í obecné podmínky provozování sítí a poskytování
telekomunikaèních slu�eb jsou stanovena licencemi ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì ve stan-
dardu UMTS, vydanými s platností 20 let. Na základì výbìrového øízení, uskuteènìného v roce 2001, byly vydány dvì
licence, jejím� dr�itelùm tak byly pøidìleny úseky oznaèené jako �licence 1� a �licence 3� v bodì 3.1.1.
Podmínky vyu�ívání pøidìlených kmitoètù základnovými stanicemi telekomunikaèní sítì jsou stanoveny v povoleních
k provozování vysílacích rádiových zaøízení vydaných Úøadem na základì �ádosti podle § 57 zákona.
Podmínky vyu�ívání pøidìlených kmitoètù úèastnickými terminály jsou stanoveny  generální licencí GL-41/R/2002.

3.1.3 Plánovací parametry
Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn sám rozhodovat v rámci pøidìlených kmitoètových pásem o vyu�ívání jednotli-
vých kmitoètù a o parametrech základnových stanic pøi dodr�ení povinností vze�lých z kmitoètové koordinace dle bodu 3.1.4.
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3.1.4 Kmitoètová koordinace
Vnitrostátní koordinaci vyu�ívání pøidìlených kmitoètù s jinými provozovateli telekomunikaèních sítí ve standardu
UMTS je povinen provádìt dr�itel telekomunikaèní licence sám. Potøebné údaje pro tuto koordinaci poskytne na �ádost
dr�itele licence Úøad.
Mezinárodní koordinace kmitoètù pro pozemní pohyblivou slu�bu se øídí ustanoveními Vídeòské dohody.
Dr�itelùm licencí na sítì UMTS je v licencích ulo�ena povinnost dodr�ovat mezinárodní koordinaèní dohody uzavøené
s pøíslu�nými telekomunikaèními správami (odpovìdnými telekomunikaèními orgány) sousedních zemí k øe�ení vzá-
jemné kmitoètové koordinace systémù UMTS v hranièních oblastech. Tyto dohody se obecnì zakládají na Doporuèení
CEPT/ERC/REC/(01)01. Zároveò jsou dr�itelé licencí povinni dodr�ovat mezinárodní dohody správ o schvalování
koordinaèních dohod sjednaných dr�iteli licencí z pøíslu�ných zemí.

3.1.5 Pomocné slu�by pro rozhlasové a televizní vysílání SAB/SAP
V pásmu 2 025 - 2 110 MHz Úøad na základì �ádosti vydává povolení pro reportá�ní pøenosy ENG/OB. Vydání
povolení je podmínìno úspì�nou koordinací s MO.
Výhledem je roz�íøení vyu�ívání i na dal�í pomocné slu�by pro rozhlasové a televizní vysílání.

3.2 Dru�icová pohyblivá slu�ba
Slu�bì jsou pøidìlena pøednostnì pásma 1980 - 2010 MHz a 2170 - 2200 MHz.
Rozhodnutími CEPT/ERC/DEC (97)03 a DEC(97)04 jsou pásma urèena pro vyu�ití systémy dru�icové osobní komu-
nikace S-PCS.
Pøedpokládá se zde postupné zavedení dru�icového komponentu UMTS.

3.3 Pevná slu�ba
Pevná slu�ba pro civilní vyu�ití není v tìchto pásmech v ÈR provozována.

3.4 Slu�by kosmického provozu, kosmického výzkumu a dru�icového prùzkumu Zemì
Slu�bám je pøidìleno pøednostnì pásmo 2025 - 2110 MHz, kosmickému výzkumu navíc i pásmo 2110 - 2120 MHz.
Vyu�ití tìmito slu�bami je mo�né na základì individuálního povolení.

3.5 Radiolokaèní slu�ba
Této slu�bì je v souèasnosti pøidìleno podru�nì pásmo 2170 - 2200 MHz. Pokraèování vyu�ívání pásma radiolokaèní-
mi prostøedky MO se nepøedpokládá.

4. Pojmy a zkratky

4.1 Pøehled pojmù
Pro úèely této Pøílohy se rozumí:
a) ochranným úsekem rozsah kmitoètù, na kterých není povolováno provozování vysílacích rádiových zaøízení, slou-

�ící k omezení mo�ného vzájemného ovlivòování rádiových zaøízení provozovaných v sousedních kmitoètových
úsecích,

b) základnovou stanicí vysílací a pøijímací rádiové zaøízení, které v  buòkových systémech, v duplexním provozu a
v dané provozní oblasti, zabezpeèuje èinnost úèastnických terminálù,

c) úèastnickým terminálem vysílací a pøijímací rádiové zaøízení, které v duplexním provozu se základnovou stanicí
umo�òuje poskytování telekomunikaèních slu�eb.

4.2 Seznam pou�itých zkratek
CEPT - Evropská konference po�tovních a telekomunikaèních správ [European Conference of Postal and Tele-

communications Administrations]
ENG/OB - elektronický sbìr aktuálních zpráv - reportá�e [Electronic News Gathering/Outside Broadcasting]
FDD - kmitoètovì dìlený duplexní provoz [Frequency Division Duplex]
IMT-2000 - Mezinárodní pohyblivé telekomunikace 2000 [International Mobile Telecommunications - 2000]
MO - Ministerstvo obrany
SAB/SAP - pomocné slu�by pro rozhlasové a televizní vysílání / pomocné slu�by pro produkci [Services Ancillary

to Broadcasting/Services Ancillary to Production]
S-PCS - dru�icové personální komunikaèní slu�by [Satellite Personal Communications System]
UMTS - Universální pohyblivý telekomunikaèní systém [Universal Mobile Telecommunications System]
TDD - èasovì dìlený duplexní provoz [Time Division Duplex]

5. Seznam dokumentù

Následující výèet uvádí ty dokumenty, které jsou podstatné pro kmitoètové plánování a jsou v textu pøílohy zmínìny. Dal�í
údaje vztahující se k vlastnostem zaøízení a provozním podmínkám jsou obsa�eny zejména v technických normách a v kon-
krétních povoleních a licencích vydaných Úøadem.

Vídeòská dohoda - Dohoda mezi telekomunikaèními správami Belgie, Francie, Chorvatska, Itálie, Lichten�tejnska, Litvy, Lu-
cemburska, Maïarska, Nìmecka, Nizozemí, Rakouska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, �výcarska a Èeské republiky
o koordinaci kmitoètù mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou slu�bu a pozemní pohyblivou slu�bu, Berlín, 14. záøí 2001.
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Doporuèení ITU-R M.1036-1 - Kmitoètové pøedpoklady pro zavádìní mezinárodních pohyblivých telekomunikací 2000
(IMT-2000) v pásmech 1 885-2 025 a 2110-2200 MHz. [Spectrum considerations for implementation of international mobile
telecommunications 2000 (IMT-2000) in the bands 1885-2025 and 2110-2200 MHz], 2000.
Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(97)03 - Rozhodnutí ERC z 30. èervna 1997 o harmonizovaném u�ívání kmitoètového spek-
tra pro dru�icové personální komunikaèní slu�by (S-PCS) pracující v pásmech 1610-1626,5 MHz, 2483,5-2500 MHz, 1980-
2010 MHz a 2170-2200 MHz [ERC Decision of 30 June 1997 on the harmonised use of spectrum for satellite personal
communication services (S-PCS) operating within the bands 1610-1626.5 MHz, 2483.5-2500 MHz, 1980-2010 MHz and
2170-2200 MHz].
Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(97)04 - Rozhodnutí ERC z 30. èervna 1997 o pøechodných uspoøádáních pro pevnou slu�bu
a dru�icovou pohyblivou slu�bu v pásmech 1980-2010 MHz a 2170-2200 MHz s cílem usnadnit harmonizované zavádìní a
rozvoj dru�icových personálních komunikaèních slu�eb [ERC Decision of 30 June 1997 on transitional arrangements for the
fixed service and the mobile-satellite service in the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz in order to facilitate the
harmonised introduction and development of satellite personal communications services].
Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(97)07 - Rozhodnutí ERC z 30. èervna 1997 o kmitoètových pásmech pro zavádìní univerzál-
ního mobilního telekomunikaèního systému (UMTS) [ERC Decision of 30 June 1997 on the frequency bands for the introdu-
ction of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)].
Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)25 - Rozhodnutí ERC z 29. listopadu 1999 o harmonizovaném vyu�ívání spektra pro pozem-
ský univerzální pohyblivý telekomunikaèní systém (UMTS) provozovaný v pásmech 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz a 2110-
2170 MHz [ERC Decision of 29 November 1999 on the harmonised utilisation of spectrum for terrestrial Universal Mobile
Telecommunications System (UMTS) operating within the bands 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz and 2110-2170 MHz].
Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(00)01 - Rozhodnutí ERC z 28. bøezna 2000 roz�iøující ERC/DEC/(97)07 o kmitoètových
pásmech pro zavedení zemského provozu Universálního mobilního telekomunikaèního systému (UMTS) [ERC Decision
of 28 March 2000 extending EC/DEC/(97)07 on the frequency bands for terrestrial Universal Mobile Telecommunications
System (UMTS)].
Doporuèení CEPT/ERC/REC (01)01 - Hranièní koordinace systému UMTS/IMT-2000 [Border coordination of UMTS/
IMT-2000 systems], 2001.
Generální licence è. GL-41/R/2002 k provozování vysílacích rádiových zaøízení pozemní pohyblivé a dru�icové pozemní
pohyblivé slu�by, která jsou souèástí terminálù Univerzálního mobilního telekomunikaèního systému UMTS, Telekomunikaè-
ní vìstník, èástka 6 ze dne 17. èervna 2002.

6. Závìreèné ustanovení

Tato Pøíloha nabývá úèinnosti dnem uveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu

78. Zmìna è. 1 generální licence è. GL - 31/S/2001

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 29. dubna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 9594/2002-610

Èeský telekomunikaèní úøad  jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, a k provedení  § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb., vydává

zmìnu è. 1 generální licence è. GL - 31/S/2001

k poskytování telekomunikaèních slu�eb pøenosu dat a dal�ích informací prostøednictvím veøejných a neveøejných,
pevných a mobilních vysílacích rádiových sítí.

1. Generální licence è. GL - 31/S/2001 se mìní v èásti  A takto:
1.1 na konci textu  písm. c) se teèka nahrazuje èárkou a vkládá se slovo �nebo�,
1.2 za písm. c) se vkládá nové písm. d), které zní:

�d) ve veøejné slu�bì pøenosu hlasových signálù prostøednictvím veøejných vysílacích rádiových sítí.�.

2. Ostatní ustanovení generální licence è. GL - 31/S/2001 zùstávají beze zmìny.

3. Zmìna è.1 nabývá úèinnosti dnem vyhlá�ení v Telekomunikaèním vìstníku.

Ing. David Stádník v.r.
pøedseda

Èeského telekomunikaèního úøadu
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79. Zveøejnìní tabulky NRN pro smìrování èísel tísòových volání

Èeský telekomunikaèní úøad v souladu s  Èl. 2 odst. 7 �èasového zpøesnìní a technických podmínek pøechodu na uzavøené
èíslování�, uveøejnìného v èástce 3/2002 Telekomunikaèního vìstníku, zveøejòuje tabulku smìrování tísòových volání pomocí
NRN (Network Routing Number - sí�ové smìrovací èíslo) v podobì, kterou zpracovala spoleènost ÈESKÝ TELECOM, a.s.,
a která byla  odsouhlasena pøíslu�nými orgány ministerstev zdravotnictví, vnitra a dopravy a spojù.

Pøed- 150 155 158
volba2) NRN NRN NRN

Region DTÚ1) Praha
Praha  02 E2120 E2120 E2107
Praha -západ (Øevnice)  02 E2115 E2115 E2107

Bene�ov  0301 E2125 E2125 E2125
Vla�im  0303 E2125 E2125 E2125
Votice  0302 E2125 E2125 E2125

Beroun  0311 E2126 E2126 E2126
Hoøovice  0316 E2126 E2126 E2126

Kladno  0312 E2127 E2127 E2127
Slaný  0314 E2127 E2127 E2127

Kolín  0321 E2129 E2129 E2129
Èeský Brod  0203 E2129 E2129 E2129

Kutná Hora  0327 E2130 E2130 E2130
Èáslav  0322 E2130 E2130 E2130
Uhlíøské Janovice  0328 E2130 E2130 E2130

Mìlník  0206 E2131 E2131 E2131
Kralupy nad Vltavou  0205 E2131 E2131 E2131

Mladá Boleslav  0326 E2132 E2132 E2132
Mnichovo Hradi�tì  0329 E2132 E2132 E2132
Brandýs nad Labem  0202 E2137 E2137 E2132

Nymburk  0325 E2134 E2134 E2134
Podìbrady  0324 E2134 E2134 E2134

Øíèany  0204 E2137 E2137 E2142

Pøíbram  0306 E2135 E2135 E2135
Dobøí�  0305 E2135 E2135 E2135
Sedlèany  0304 E2135 E2135 E2135

Rakovník  0313 E2136 E2136 E2136

Region DTÚ1) Èeské Budìjovice
Èeské Budìjovice  038 E2215 E2215 E2215
Trhové Sviny  0335 E2215 E2215 E2215
Týn nad Vltavou  0334 E2215 E2215 E2215

Èeský Krumlov  0337 E2218 E2218 E2218
Kaplice  0336 E2218 E2218 E2218

Jindøichùv Hradec  0331 E2219 E2219 E2219
Daèice  0332 E2219 E2219 E2219
Tøeboò  0333 E2219 E2219 E2219
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Prachatice  0338 E2222 E2222 E2222
Vimperk  0339 E2222 E2222 E2222

Strakonice  0342 E2223 E2223 E2223
Blatná  0344 E2223 E2223 E2223

Tábor  0361 E2224 E2224 E2224
Sobìslav  0363 E2224 E2224 E2224

Pelhøimov  0366 E2220 E2220 E2220
Humpolec  0367 E2220 E2220 E2220
Pacov  0365 E2220 E2220 E2220
Kamenice nad Lipou  0364 E2220 E2220 E2220

Písek  0362 E2221 E2221 E2221
Milevsko  0368 E2221 E2221 E2221

Region DTÚ1)  Plzeò
Plzeò  019 E2204 E2204 E2203
Plzeò - jih  019 E2228 E2204 E2203
Plasy (Plzeò - sever)  0182 E2206 E2204 E2225

Doma�lice  0189 E2212 E2212 E2212
Hor�ovský Týn  0188 E2212 E2212 E2212

Klatovy  0186 E2211 E2211 E2211
Su�ice  0187 E2211 E2211 E2211

Rokycany  0181 E2208 E2208 E2208
Blovice  0185 E2228 E2204 E2203

Tachov  0184 E2209 E2209 E2209
Støíbro  0183 E2209 E2209 E2209

Karlovy Vary  017 E2213 E2213 E2213
Ostrov  0164 E2213 E2213 E2213
Tou�im  0169 E2213 E2213 E2213

Cheb  0166 E2210 E2210 E2210
Mariánské Láznì  0165 E2210 E2210 E2210

Sokolov  0168 E2207 E2207 E2207

Region DTÚ1)  Ústí nad Labem
Ústí nad Labem  047 E2304 E2304 E2304

Dìèín  0412 E2319 E2319 E2319
Rumburk  0413 E2319 E2317 E2319

Litomìøice  0416 E2311 E2311 E2311
Lovosice  0419 E2311 E2311 E2311
Roudnice nad Labem  0411 E2311 E2314 E2311

Teplice  0417 E2318 E2318 E2318

Most  035 E2307 E2307 E2307

Chomutov  0396 E2312 E2312 E2312
Kadaò  0398 E2312 E2312 E2312
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Louny  0395 E2309 E2310 E2310
�atec  0397 E2309 E2309 E2310
Podboøany  0399 E2309 E2309 E2310

Liberec  048 E2315 E2315 E2315
Frýdlant  0427 E2315 E2315 E2315

Èeská Lípa  0425 E2313 E2313 E2313
Nový Bor  0424 E2313 E2313 E2313

Jablonec nad Nisou  0428 E2305 E2305 E2305

Region DTÚ1)  Hradec Králové
Pardubice  040 E2327 E2328 E2327
Holice  0456 E2327 E2328 E2327
Pøelouè  0457 E2327 E2328 E2327

Havlíèkùv Brod  0451 E2320 E2320 E2320
Chotìboø  0453 E2320 E2320 E2320
Ledeè nad Sázavou  0452 E2320 E2320 E2320

Chrudim  0455 E2323 E2323 E2323
Hlinsko  0454 E2323 E2323 E2323

Svitavy  0461 E2330 E2330 E2330
Moravská Tøebová  0462 E2330 E2330 E2330
Litomy�l  0464 E2330 E2330 E2330
Polièka  0463 E2330 E2330 E2330

Ústí nad Orlicí  0465 E2332 E2332 E2332
Lan�kroun  0467 E2332 E2332 E2332
Vysoké Mýto  0468 E2332 E2332 E2332
�amberk  0446 E2332 E2332 E2332

Hradec Králové  049 E2322 E2322 E2322
Nový Byd�ov  0448 E2322 E2322 E2322

Jièín  0433 E2324 E2324 E2324
Hoøice  0435 E2324 E2324 E2324
Nová Paka  0434 E2324 E2324 E2324

Náchod  0441 E2326 E2326 E2326
Broumov  0447 E2326 E2326 E2326
Jaromìø  0442 E2326 E2326 E2326

Rychnov nad Knì�nou  0445 E2329 E2329 E2329
Dobru�ka  0443 E2329 E2329 E2329
Kostelec nad Orlicí  0444 E2329 E2329 E2329

Semily  0431 E2325 E2325 E2325
Jilemnice  0432 E2325 E2325 E2325
Turnov  0436 E2325 E2325 E2325

Trutnov  0439 E2331 E2331 E2331
Dvùr Králové nad Labem  0437 E2331 E2331 E2331
Vrchlabí  0438 E2331 E2333 E2331
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Region DTÚ1)  Brno
Brno  05 E2405 E2405 E2405
Rosice  0502 E2409 E2405 E2462
Ti�nov  0504 E2409 E2405 E2462

Blansko  0506 E2419 E2419 E2419
Boskovice  0501 E2419 E2419 E2419

Bøeclav  0627 E2420 E2420 E2420
Hustopeèe  0626 E2420 E2420 E2420
Mikulov  0625 E2420 E2420 E2420

Hodonín  0628 E2421 E2421 E2421
Kyjov  0629 E2421 E2421 E2421
Veselí nad Moravou  0631 E2421 E2421 E2421

Prostìjov  0508 E2423 E2423 E2423

Vy�kov  0507 E2424 E2424 E2424

Znojmo  0624 E2414 E2414 E2414
Moravský Krumlov  0621 E2414 E2414 E2414

Jihlava  066 E2413 E2413 E2413

Tøebíè  0618 E2425 E2425 E2425
Moravské Budìjovice  0617 E2425 E2425 E2425
Námì�� nad Oslavou  0509 E2425 E2425 E2425

�ïár nad Sázavou  0616 E2426 E2426 E2426
Velké Meziøíèí  0619 E2426 E2426 E2426
Bystøice nad Pern�tejnem  0505 E2426 E2426 E2426

Zlín  067 E2417 E2417 E2417
Vala�ské Klobouky  0636 E2417 E2417 E2417

Kromìøí�  0634 E2422 E2422 E2422
Hole�ov  0635 E2422 E2422 E2422

Uherské Hradi�tì  0632 E2415 E2415 E2415
Uherský Brod  0633 E2415 E2415 E2415

Region DTÚ1)  Ostrava
Ostrava  069 E2433 E2433 E2433
Hluèín  069 E2453 E2453 E2453

Karviná  069 E2429 E2429 E2429
Bohumín  069 E2429 E2429 E2429
Èeský Tì�ín  0659 E2429 E2429 E2429
Havíøov  069 E2429 E2429 E2429
Orlová  069 E2429 E2429 E2429

Frýdek-Místek  0658 E2445 E2445 E2445
Tøinec  0659 E2445 E2445 E2445

Nový Jièín  0656 E2443 E2443 E2443
Kopøivnice  0656 E2443 E2443 E2443
Bílovec  0655 E2443 E2443 E2443
Vítkov  0654 E2453 E2453 E2453



Strana 14 Telekomunikaèní vìstník Èástka 5

Opava  0653 E2453 E2453 E2453

Vsetín  0657 E2451 E2448 E2448
Vala�ské Meziøíèí  0651 E2451 E2451 E2448

Olomouc  068 E2438 E2439 E2439
�ternberk  0643 E2438 E2439 E2439

Pøerov  0641 E2428 E2428 E2428
Hranice  0642 E2428 E2427 E2428

�umperk  0649 E2450 E2450 E2450
Zábøeh  0648 E2450 E2450 E2450

Jeseník  0645 E2452 E2452 E2452

Bruntál  0646 E2446 E2446 E2446
Rýmaøov  0647 E2446 E2446 E2446
Krnov  0652 E2446 E2446 E2446

Vysvìtlivky:
1) Oblast obsluhovaná digitální tranzitní ústøednou  spoleènosti ÈESKÝ TELECOM, a.s.
2) Platí do 21. 9. 2002.

     Cheb  Oznaèení místa HOST

ÈTÚ è.j.14024/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

80. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slu�eb podle generální licence -
pokraèování

Plné znìní pokraèování seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.

ÈTÚ è.j. 14220/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

81. Informace o uzavøení smluv a dodatkù ke smlouvám o propojení sítí vèetnì základních technic-
kých a ekonomických podmínek propojení sítí

Èeský telekomunikaèní úøad podle § 40 odst. 6 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, ve
znìní zákona è. 274/2001 Sb., informuje o uzavøení smluv o propojení sítí a dodatkù ke smlouvám o propojení sítí, vèetnì
základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí:

1. Dodatek è. 1  uzavøený dne 1. 3. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi ÈESKÝ
TELECOM, a. s. a PRAGONET, a.s. uzavøené dne 1. 11. 2001.
V�echny souèásti obsahu dodatku ke smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

2. Dodatek è. 10 uzavøený dne 4. 4. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi ÈES-
KÝ TELECOM, a.s. a RadioMobil a.s. uzavøené dne 19. 12. 1997.
V�echny souèásti obsahu dodatku ke smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

3. Dodatek è. 2 uzavøený dne 12. 4. 2002 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí mezi spoleènostmi ÈES-
KÝ TELECOM, a.s. a ETEL, s.r.o. uzavøené dne 13. 3. 2001.
V�echny pøílohy dodatku ke smlouvì oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

Uvedené dodatky smluv, které smluvní strany neoznaèily jako obchodní tajemství podle § 17 a� 20 zákona è. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, jsou k nahlédnutí u Èeského telekomunikaèního úøadu, v odboru regulace telekomunikaèních sítí a
slu�eb, Sokolovská 219, Praha 9, oddìlení správy sí�ových plánù a propojování - tel. 02/24004641, nebo sekretariát odboru -
tel. 02/24004761.

ÈTÚ è.j 13945/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb
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82. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování

*) A = zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
B = poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
C = poskytování veøejné telefonní slu�by prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì
D = zmìna licence

Poø. Obchodní jméno Telekomu- Datum zahájení   Vlastník veøejné        Èíslo jednací
 èís. nikaèní provozování sítì Územní telekomunikaèní sítì  Poskytovatel Datum vydání Platnost

Adresa sídla èinnost Datum zahájení rozsah  slu�eb licence licence
*) poskytování Provozovatel veøejné Datum nabytí

IÈO slu�eb telekomunikaèní sítì právní  moci

126 Intercable CZ, s.r.o. 34142/2001-610
Intercable CZ, s.r.o. 19.4.2002 Celé území Plzeò, Vejprnická 56, 20 let

Plzeò, Vejprnická 56, ÈR okres Plzeò-mìsto 29.3.2002
okres Plzeò-mìsto A Intercable CZ, s.r.o.
IÈO 61 77 62 03 Plzeò, Vejprnická 56, 19.4.2002

okres Plzeò-mìsto

127 8744/2002-610
CATR spol. s r.o.
Praha 6-Suchdol, 17.4.2002
Nad Mohylou 909 D

(zmìna è.1) 7.5.2002

Tato zmìna è. 1 k licenci è.j. 18309/2001-610 zmìnila licenci takto: dr�itel licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí�, jejím� prostøednictvím
budou poskytovány telekomunikaèní slu�by na území mìsta Chodova v okrese Sokolov, mìsta Milovice v okrese Nymburk, mìsta Praha Mìstské èásti Praha 3, mìsta Praha
Mìstské èásti Praha - �eberov, mìsta Mimoò v okrese Èeská Lípa, obce Ralsko - Hradèany v okrese Èeská Lípa, obce Libeø v orese Praha - západ a obce Knovíz v okrese Kladno.
Ostatní ustanovení telekomunikaèní licence è. 18309/2001-610 zùstávají beze zmìny.

128 RACOM s.r.o. 9775/2002-610
RACOM s.r.o. Celé území Nové Mìsto na Moravì, 20 let

Nové Mìsto na Moravì, ÈR Mírová 1283, 22.4.2002
Mírová 1283, A okres �ïár n. Sázavou

okres �ïár n. Sázavou RACOM s.r.o. Dosud nenabylo
IÈO 46 34 34 23 Nové Mìsto na Moravì, právní moci

Mírová 1283,
okres �ïár n. Sázavou

ÈTÚ è.j. 14219/2002-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

83. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné pevné telekomunikaèní sítì spo-
leènosti HB TV spol. s r.o.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 15. bøezna  2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 23 382/2001-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle
§ 102 odst. 1, § 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, ve znìní
zákona è. 274/2001 Sb. (dále jen �zákon�), na základì �ádosti ze dne 27. 6. 2001, doplnìné dne 31. 12. 2001 a 4. 3. 2002, toto
rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné pevné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: HB TV spol. s r.o.
se sídlem: Ledeèská 2848, 580 01 Havlíèkùv Brod
IÈ: 15 05 93 16
(dále jen �dr�itel telekomunikaèní licence�)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:

A. DRUH A ROZSAH  VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
1. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí� (dále jen

�telekomunikaèní sí��), která je zároveò telekomunikaèní sítí urèenou k jednosmìrnému �íøení televizních nebo roz-
hlasových signálù po vedení, jejím� prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní slu�by na celém území Èes-
ké republiky.

2. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù se uskuteèòuje v technicky zpùsobilých místech teleko-
munikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s oprávnìnými provozovateli telekomunikaèních sítí.

3. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení telekomu-
nikaèní sítì provozované dr�itelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných provozo-
vatelù pro poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky
do jiných státù, vèetnì tranzitu pøes území Èeské republiky.
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B. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K  ZAJI�TÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
4. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen:

a) øídit se pøi zøizování a provozování  telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslu�nými právními pøedpisy, vydanými
generálními licencemi, cenovými rozhodnutími Úøadu, opatøeními a pøedbì�nými opatøeními Úøadu, èíslovacími a
sí�ovými plány, plánem pøidìlení kmitoètových pásem (národní kmitoètová tabulka) a plánem vyu�ití kmitoètového
spektra, normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání této telekomuni-
kaèní licence,

b) zøizovat a provozovat telekomunikaèní sí� podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporu-
èením ITU a normám ETSI,

c) umo�nit jiným oprávnìným provozovatelùm telekomunikaèní sítì a poskytova-telùm telekomunikaèních slu�eb
pøímé nebo nepøímé propojení s jím provozova-nou veøejnou telekomunikaèní sítí v souladu se zákonem.

C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
5. Dr�itel telekomunikaèní licence, jako provozovatel veøejné telekomunikaèní sítì podle bodu 1, má právo, v souladu

s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu �Uznaný provozovatel� (Recogni-
zed Operating Agency).

6. Pøi zaji��ování bezpeènosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikaèních èinností na území, pro nì� byl vyhlá-
�en krizový stav, je dr�itel telekomunikaèní licence povinen:
a) plnit povinnosti vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospo-

dáøských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øe�ení poskytovat na vy�ádání Úøadu informace o pøijímaných

opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí� tak, aby umo�òovala, je-li to technicky mo�né, posky-

tovat pøednostnì telekomunikaèní slu�by pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbroje-
ných bezpeènostních sborù a záchranných sborù, právnických a fyzických osob, urèených zvlá�tním právním pøed-
pisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu.

7. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen zaji��ovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu, zveøejnìného
v Telekomunikaèním vìstníku.

D. DATUM  ZAHÁJENÍ  PROVOZOVÁNÍ  TELEKOMUNIKAÈNÍ  SÍTÌ
8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì podle této telekomunikaèní licence je den nabytí právní moci této

licence.

E. DOBA  PLATNOSTI  TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
9. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím udìlení.

ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost HB TV spol. s r.o. po�ádala dne 29. 6. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování

veøejné telekomunikaèní sítì. Svoji �ádost doplnila dne 31. 12. 2001 a 4. 3. 2002. Spoleènost HB TV spol. s r.o. dolo�ila
uvedenou �ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady
prokazujícími finanèní a odbornou zpùsobilost k po�adované telekomunikaèní èinnosti a dokladem o technickém, organizaè-
ním a personálním zabezpeèení po�adované èinnosti.

Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/0710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 4. 3. 2002.

Spoleènost HB TV spol. s r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence a �ádosti
uvedené spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.

POUÈENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèení.

Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního
úøadu, odboru  regulace  telekomunikaèních sítí a slu�eb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02
Praha 025.

Øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

z p. Ing. Marek Ebert v.r.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4. 4. 2002.

84. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné pevné telekomunikaèní sítì spo
leènosti Intercable CZ, s.r.o.

Èeský telekomunikaèní úøad Praha 29. bøezna 2002
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j.: 34 142/2001-610
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Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �Úøad�) jako pøíslu�ný orgán státní správy podle § 95 bod 3 písm. a) vydává podle
§ 102 odst. 1, § 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dal�ích zákonù, ve znìní
zákona è. 274/2001 Sb. (dále jen �zákon�), na základì �ádosti ze dne 30.11.2001, doplnìné dne 10. 12. 2001 a 28. 2. 2001, toto
rozhodnutí o udìlení

TELEKOMUNIKAÈNÍ  LICENCE
ke zøizování a provozování veøejné pevné telekomunikaèní sítì

spoleènosti: Intercable CZ, s.r.o.
se sídlem: Plzeò, Vejprnická 56, okres Plzeò-mìsto
IÈ: 61 77 62 03
(dále jen �dr�itel telekomunikaèní licence�)
v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:

A. DRUH A ROZSAH VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
1. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí� (dále jen

�telekomunikaèní sí��), jejím� prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní slu�by na celém území Èeské
republiky.

2. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù se uskuteèòuje v technicky zpùsobilých místech teleko-
munikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s oprávnìnými provozovateli telekomunikaèních sítí.

3. Dr�itel telekomunikaèní licence je oprávnìn uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení telekomu-
nikaèní sítì provozované dr�itelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných provozo-
vatelù pro poskytování mezinárodních telekomunikaèních slu�eb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky
do jiných státù, vèetnì tranzitu pøes území Èeské republiky.

B. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K ZAJI�TÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
4. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen:

a) øídit se pøi zøizování a provozování telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslu�nými právními pøedpisy, vydanými
generálními licencemi, cenovými rozhodnutími Úøadu, opatøeními a pøedbì�nými opatøeními Úøadu, èíslovacími a
sí�ovými plány, plánem pøidìlení kmitoètových pásem (národní kmitoètová tabulka) a plánem vyu�ití kmitoètového
spektra, normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání této telekomuni-
kaèní licence,

b) zøizovat a provozovat telekomunikaèní sí� podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporu-
èením ITU a normám ETSI,

c) umo�nit jiným oprávnìným provozovatelùm telekomunikaèní sítì a poskytova-telùm telekomunikaèních slu�eb
pøímé nebo nepøímé propojení s jím provozova-nou veøejnou telekomunikaèní sítí v souladu se zákonem.

C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
5. Dr�itel telekomunikaèní licence, jako provozovatel veøejné telekomunikaèní sítì podle bodu 1, má právo, v souladu

s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu �Uznaný provozovatel� (Recogni-
zed Operating Agency).

6. Pøi zaji��ování bezpeènosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikaèních èinností na území, pro nì� byl vyhlá-
�en krizový stav, je dr�itel telekomunikaèní licence povinen:
a) plnit povinnosti vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospo-

dáøských opatøení pro krizové stavy,
b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øe�ení poskytovat na vy�ádání Úøadu informace o pøijímaných

opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu,
c) zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí� tak, aby umo�òovala, je-li to technicky mo�né, posky-

tovat pøednostnì telekomunikaèní slu�by pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbroje-
ných bezpeènostních sborù a záchranných sborù, právnických a fyzických osob, urèených zvlá�tním právním pøed-
pisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu.

7. Dr�itel telekomunikaèní licence je povinen zaji��ovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu, zveøejnìného
v Telekomunikaèním vìstníku.

D. DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ
8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì podle této telekomunikaèní licence je den nabytí právní moci této

licence.

E. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE
9. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím udìlení.

ODÙVODNÌNÍ
Spoleènost Intercable CZ, s.r.o. po�ádala dne 30. 11. 2001 o udìlení telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování

veøejné telekomunikaèní sítì. Svoji �ádost doplnila dne 10. 12. 2001 a 28. 2. 2002. Spoleènost Intercable CZ, s.r.o. dolo�ila
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uvedenou �ádost výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady
prokazujícími finanèní a odbornou zpùsobilost k po�adované telekomunikaèní èinnosti a dokladem o technickém, organizaè-
ním a personálním zabezpeèení po�adované èinnosti.

Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve vý�i 100 000,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu
è. 3711-725001/0710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne 11. 12. 2001.

Spoleènost Intercable CZ, s.r.o. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence a �ádosti
uvedené spoleènosti bylo vyhovìno v plném rozsahu.

POUÈENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèení. Odvo-

lání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního úøadu,
odboru regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.

Øeditel odboru
regulace telekomunikaèních sítí a slu�eb

z p. Ing. Marek Ebert v.r.
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. 4. 2002.

85. Seznam osvìdèení o registraci podle generální licence è. GL-24/T/2000 vydané ke zøizování a
provozování veøejné telekomunikaèní sítì urèené výhradnì k jednosmìrnému �íøení televiz-
ních nebo rozhlasových sigánálù po vedení - pokraèování

Plné znìní seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.

ÈTÚ è.j. 13948/2002-610
odbor regulace telemomunikaèních sítí a slu�eb
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