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Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad vydává podle § 19 odstavce 1 zákona è. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb.

Jednotné pravidlo è. 1/T/1999,
kterým se stanovuje èíslovací plán veøejné telefonní sítì

Èást první
V�eobecná ustanovení

Èl. 1
Úvodní ustanovení

1. Èíslovací plán upravuje èíslování pevné i mobilní (pohyblivé) analogové i digitální telefonní sítì, urèuje oèíslování
uzlových telefonních obvodù (resp. území vymezených místních sítí), doplòkových slu�eb a oèíslování pøístupù k veøejným

A. NORMATIVNÍ ÈÁST
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mobilním telefonním a dal�ím veøejnì provozovaným telekomunikaèním sítím i pøídavným slu�bám, pokud mezi nimi
pøechody existují. Stanovuje pøestupné znaky do mezimìstské a mezinárodní telefonní sítì. Urèuje obecné zásady tvorby
národního èísla úèastníkù telefonních sítí a stanovuje jejich stávající strukturu.

2. Èíslovací plán je platný pro veøejnou analogovou i digitální, pevnou i mobilní telefonní sí�, které mohou být ve vybra-
ných územích provozovány rùznými provozovateli.

3. Pokud je nutno zmìnit nìkteré z národních smìrových èísel uzlových telefonních obvodù nebo virtuálních území
publikovaných v èíslovacím plánu, musí zùstat zru�ené èíslo nevyu�ito v èíslovacím plánu je�tì nejménì 12 mìsícù od
doby, kdy zmìna byla schválena.

Èl. 2
Výklad pojmù

1. Národní telefonní sítí se rozumí pevná i mobilní telefonní sí�, umo�òující jednoznaèné adresování v�ech jejích úèastníkù
evidovaných na území celého státu v rámci jednotné telekomunikaèní sítì. Ka�dý úèastník má v národní telefonní síti
jedineènou numerickou adresu bez ohledu na to, zda je pøipojen do pevné nebo mobilní, analogové nebo digitální sítì.

2. Veøejnou telefonní sítí se pro úèely tohoto jednotného pravidla rozumí ta èást jednotné telekomunikaèní sítì, která je obecnì
dostupná v�em fyzickým a právnickým osobám k vyu�ívání telefonní slu�by poskytované prostøednictvím této sítì.

3. Pøídavnou slu�bou se rozumí jakákoli jiná slu�ba poskytovaná ve veøejné telefonní síti vedle slu�by základní.

4. Virtuálním územím se rozumí telekomunikaèní sí� nebo pøídavná slu�ba, dostupné pøestupným znakem �0� (nula) a
národním smìrovým èíslem nebo pøístupovým kódem podle pøílohy C. Spojení do virtuálního území s pøestupným
znakem �0� není mezimìstským spojením ve smyslu mezimìstského spojení v pevné síti.

5. Vymezená místní sí� (VMS)  je taková èást telekomunikaèní sítì, která je územnì vymezena k poskytování telekomunikaè-
ních slu�eb v daném rozsahu a za daných podmínek.

6. Seznam u�ívaných zkratek a znaèek je uveden v Pøíloze D.

Èást druhá
Struktury èísel telefonních úèastníkù

Èl. 3
Mezinárodní èíslo

1. Pøedepsaná struktura1) mezinárodních telefonních èísel úèastníkù pevných sítí je následující:

Èíslo zemì Národní smìrové èíslo Úèastnické èíslo

Národní èíslo

Mezinárodní èíslo

2. Mezinárodní èíslo ve veøejných telekomunikaèních sítích smí dosáhnout max. 15 èíslic, ve veøejné telefonní síti v Èeské
republice max. 12 èíslic s výjimkami stanovenými tímto pravidlem. Vymezení platí i pro pøipojení poboèkových ústøeden
s provolbou, tj. vèetnì èíslic provolby.

3. Èíslo zemì (CC) mù�e mít jednu a�  tøi èíslice. �CC� Èeské republiky je 420 (tøímístné).

4. Pøed volbu mezinárodního èísla je nutno v�dy pøedøadit pøestupný znak indikující, �e následující volené èíslo je CC. V ÈR
je tímto pøestupným znakem �00�2) (nula nula). Pøestupný znak se do délky mezinárodního èísla nezapoèítává. Podadresa
ISDN poskytuje doplòkové adresní kapacity mimo èíslovací plán.

5. S ohledem na postupný pøechod sítì na ISDN, je nutné budovat digitální sí� tak, aby umo�nila jednoduchý pøechod
digitalizovaných sítí na ISDN. Pro mezinárodní èíslo ISDN úèastníka se po�aduje, aby cílovou sí� identifikovala maximál-
nì sedmá èíslice mezinárodního èísla3). Pro pøíchozí volání do Èeské republiky to znamená, �e v závislosti na jedno a�
tøímístném národním smìrovém èísle musí být o cílové síti rozhodnuto v nejkritiètìj�ím pøípadì odvolením první èíslice po
poslední èíslici tøímístného národního smìrového èísla.

1) Doporuèení ITU-T E. 164 (Usnesením vlády ÈR è. 397/94 byl schválen pøístup k základním dokumentùm ITU: Ústavì ITU a Úmluvì ITU).
2) Struktura 00 420 xxxxxx adresuje Direct Country Services; èísla pøidìluje regulaèní orgán telekomunikací.
3) Doporuèení ITU-T E.162.
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6. Mezinárodní èíslo úèastníka analogové mobilní pozemské sítì má strukturu odvozenou ze struktury mezinárodního èísla
úèastníka pevné sítì. Mezinárodní èíslo mobilního úèastníka v analogové síti má 12 èíslic.

7. Pro mezinárodní identifikaci mobilního úèastníka (Mobile Subscriber) v síti GSM je pou�ito tøí èísel4), a to:
- MSISDN;
- IMSI;
- MSRN.

a) MSISDN má 12 èíslic, z nich� jsou mezinárodnì normovány prvé tøi (viz èl. 5 odst. 5 a 6).
b) IMSI má 15 èíslic, z nich� je mezinárodnì normováno prvé trojèíslí (MCC), pro ÈR má hodnotu 230; dal�í dvoj-

èíslí (MNC) se mezinárodnì eviduje; poslední èást struktury pøedstavuje registraèní èíslo mobilního úèastníka (MSIN).
Pro podmno�inu MNC + MSIN je zaveden termín NMSI.

c) MSRN má strukturu obdobnou jako MSISDN, jeho hodnota se mìní podle okam�itého místa pobytu úèastníka;
rozhoduje o nìm provozovatel té sítì, v jejím� atrakèním obvodu se úèastník právì nachází.

Èl. 4
Národní èíslo v pevné telefonní síti

1. Národní èíslo v pevné analogové i digitální telefonní síti Èeské republiky zahrnuje adresu UTO, resp. VMS, tj. národní
smìrové èíslo NDC, a adresu úèastníka uvnitø UTO, resp. VMS, tj. úèastnické èíslo  SN.

2. Pøed volbou národního èísla je pøi meziuzlovém spojení (nebo pøi spojení mezi VMS) a pøi volbì z pevné sítì do
virtuálních území, nutno pøedøadit pøestupný znak �0� (nula) indikující, �e následující èíslo volené struktury je národním
smìrovým èíslem. Tento znak se do normované délky národního èísla nezapoèítává.

3. Národní smìrové èíslo je nutno volit v�dy, vy�aduje-li úèastník pevné sítì vybudovat meziuzlové spojení (resp. spojení
do a mezi VMS a z VMS do UTO) nebo spojení do virtuálního území. Pøi volbì ve vlastním UTO (VMS) není nutno pou�ít
k sestavení spojení národního smìrového èísla5). V pøípadì jeho pou�ití pro sestavení spojení ve vnitrouzlovém styku je
toto mo�né volbou pøestupného znaku �0� (nula), za ním� následuje národní smìrové èíslo vlastního UTO (VMS).
Národní smìrové èíslo mù�e mít jednu, dvì nebo tøi èíslice, znaèené obecnì N

1
N

2
N

3
. Èísla typu N

1 
se rezervují pro

støedové UTO velkomìstského typu (Praha, Brno), ostatní S.UTO mají èíslo typu N
1
N

2
, O.UTO (resp. území VMS) mají

èíslo typu N
1
N

2
N

3
 podle Pøílohy A. Národní smìrová èísla stanovuje regulaèní orgán telekomunikací.

4. V rámci UTO nebo VMS mohou být pou�ita pro rozli�ení atrakèních obvodù jednotlivých místních ústøeden rùzných
provozovatelù (vèetnì sdru�ených stupòù) nebo skupin úèastníkù jen smìrová èísla skrytá. Skryté smìrové èíslo hlavní
a øídící ústøedny nebo sdru�eného stupnì mù�e mít jednu, dvì nebo tøi èíslice, znaèené obecnì A, AB, ABC. Pokud
skryté smìrové èíslo existuje, musí se pou�ít pøi ka�dém sestavení spojení, tedy i uvnitø vlastního UTO (VMS). Èíslice
skrytého smìrového èísla jsou souèástí úèastnického èísla (viz odst. 7). Vyhla�uje je zpravidla provozovatel sítì. V pøípadì
více provozovatelù v jednom UTO (VMS) se pøidìlují skrytá smìrová èísla v rámci vydávání povìøení k provozu
telekomunikaèních zaøízení a sítí nebo povolení k poskytování telekomunikaèních slu�eb, popø. dodateèným pøidìlením.
O pøidìlení èísel rozhoduje regulaèní orgán.

5. Skrytá smìrová èísla pevné sítì mohou být publikována v èíslovacím plánu v pøípadì, �e o to provozovatel po�ádá.

6. Èísla umo�òující v UTO (VMS) pøestup z pevné sítì analogové do digitální a naopak, nebo pøestup ze sítì jednoho
provozovatele do sítì druhého provozovatele v tém�e UTO (VMS), patøí do skrytého èíslování.

7. V Èeské republice je normován poèet èíslic národního èísla v analogových sítích v rozmezí minimálnì 4 a maximálnì 9
èíslic, v digitálních sítích v�dy 9 èíslic. Výjimku tvoøí pouze èísla zaèínající 1 (resp. �0�1) (doplòkové telefonní slu�by),
které mohou mít krat�í délku, a to minimálnì 3 èíslice. Dal�í výjimkou jsou také èísla nìkterých speciálních slu�eb s
pøístupovým kódem 9XY (napø. paging, hlasové schránky, viz tabulka 5 pøílohy C), které mohou mít délku maximálnì 12
èíslic. Èíslice úèastnického èísla se podle odst. 4 znaèí  Ax...xx,  ABx...xx, ABCx...xx.

8. V analogové síti má úèastnické èíslo v ka�dém UTO (VMS), pokud to technologie umo�òuje, jednotnou délku, a to
i v pøípadì úèastníka PbÚ s provolením (èíslice provolby se zapoèítávají do délky úèastnického èísla). O délce úèastnic-
kého èísla analogové sítì rozhoduje:

a) poèet èíslic národního smìrového èísla urèujícího UTO (VMS);
b) kapacita uzlové sítì, resp. kapacita VMS.

4) Doporuèení ITU - CCITT E. 212 a E. 213.
5) Spojení týkající se virtuálního území, pøídavných slu�eb a jiných sítí viz èl. 5, èl. 7 a  8.
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9. V digitálních sítích ÈR má národní èíslo jednotnou délku 9 èíslic (viz odst. 7). Proto se v ka�dém digitálním UTO (VMS)
øídí délka úèastnického èísla délkou národního smìrového èísla daného UTO (VMS).

10. Pokud nelze výjimeènì v konkrétním UTO (VMS) splnit ustanovení odst. 8 a 9 souèasnì, mù�e regulaèní orgán teleko-
munikací po dobu koexistence analogové a digitální sítì povolit výjimku z ustanovení odst. 8, tj. výjimku z jednotné
délky úèastnického èísla v ka�dém UTO (VMS). Délka úèastnického èísla se potom stanovuje individuálnì podle té
pevné sítì, jejím� úèastníkem u�ivatel slu�by ve skuteènosti je.

11. Délka pøípojných èísel poboèkových ústøeden, vèetnì velkosérií, se øídí stejnými pravidly jako pro èísla úèastnická.
Velkosérie se do jednotné délky úèastnického èísla v UTO (VMS) doplòuje volbou �jalovì� volených èíslic nejúèelnìji
�1� (jedna) nebo provolbou (PbÚ s provolením). Pøi nové výstavbì poboèkových ústøeden v�eho druhu se nepøipou�-
tìjí zkrácená èísla. Pokud z kapacitních dùvodù bude nezbytné zmìnit provolbou jednotnou délku èísla v UTO (VMS),
musí být v takovém pøípadì poèet èíslic úèastnického èísla zjistitelný analýzou maximálnì prvních 3 èíslic. Výjimky
povoluje regulaèní orgán telekomunikací.

12. V pøechodném období koexistence analogové i digitální sítì (nejpozdìji do 1. 1. 2003) v tém�e UTO (VMS) se pøipou�tí
pøipojit digitální PbÚ na analogovou i digitální sí� a v souvislosti s tím jí pøidìlit dvì strukturou odli�ná volací èísla (série,
velkosérie)6).

13. V souvislosti s digitalizací i jinými vlivy se mù�e poèet UTO anebo VMS redukovat èi mìnit. Adresy musí být v�dy
jednoznaèné.

14. Oèíslování UTO (VMS) národními smìrovými èísly je uvedeno v Pøíloze A.

Èl. 5
Národní èíslo ve veøejných mobilních telefonních sítích

1. Ve veøejných mobilních telefonních sítích ÈR má národní èíslo jednotnou délku 9 èíslic a úèastnické èíslo (SN) má tedy v�dy
délku 6 èíslic. Výjimku tvoøí pouze èísla zaèínající 1, resp.�0"1 (doplòkové telefonní slu�by), které  mohou mít krat�í délku, a
to minimálnì 3 èíslice. Dal�í výjimkou jsou èísla nìkterých  speciálních slu�eb s pøístupovým kódem 9XY.

2. V oèíslování mobilních úèastníkù se prvé tøi èíslice národního èísla svou hodnotou kryjí s hodnotou národního smìrové-
ho èísla (NDC) virtuálního území toho kterého provozovatele pøíslu�né sítì.

3. Prvé tøi èíslice úèastnického èísla analogové mobilní sítì jsou toto�né s èíslem NDC virtuálního území, pod kterým jsou
úèastníci dosa�itelní z pevné telefonní sítì nebo jiného virtuálního území.

4. Volba mezi úèastníky uvnitø mobilní sítì se uskuteèòuje buï volbou úèastnického èísla (SN) nebo volbou pøestupného
znaku �0� (nula), národního smìrového èísla (NDC) vlastní sítì podle Pøílohy C a úèastnického èísla (SN). Pøednostnì se
doporuèuje pou�ít variantu volby pouze s úèastnickým èíslem vlastní veøejné mobilní sítì. Spojení do UTO (VMS), virtuál-
ních území nebo mezinárodnì z veøejné mobilní sítì, se uskuteèòuje stejným zpùsobem jako pøi volání v pevné síti.

5. V sítích GSM má ka�dý úèastník vedle èísla, kterým je ostatními úèastníky volen (tzv. MSISDN), je�tì jedno, resp. dvì
èísla, pod kterými je evidován v databázi systému (IMSI, resp. MSRN). Ka�dý úèastník musí mít èíslo IMSI; èíslo MSRN
pøidìluje databáze samoèinnì, zmìní-li úèastník místo pobytu a dostane-li se pøechodnì do oblasti pùsobení jiné sítì.

6. Strukturu èísla MSISDN tvoøí bloky CC, NDC a SN, pøièem�:
- CC  je èíslo zemì (viz èl. 3 odst. 3),
- NDC je národní smìrové èíslo umo�òující smìrování do cílové sítì pøíslu�ného virtuálního území podle èíslovacího

plánu (viz Pøíloha C, tab. è. 1),
- SN je �estimístné èíslo, identifikující úèastníka uvnitø sítì a zpravidla definované provozovatelem.

7. Strukturu èísla IMSI tvoøí bloky MCC, MNC a MSIN. MCC podléhá regulaci mezinárodními orgány, MNC urèuje mobilní
sí� pøíslu�ného provozovatele a mezinárodnì se eviduje. Blok MSIN definuje provozovatel ve vlastní kompetenci s tím,
�e má právì deset èíslic.

8. Strukturu i hodnoty èísla MSRN (Mobile Station Roaming Number) definuje pøípad od pøípadu provozovatel sítì, ve
které mobilní úèastník momentálnì hostuje. Øídí se pøi tom strukturou èísel MSISDN, definovaných ve své vlastní síti.

Èást tøetí

6) Digitálnì lze pøipojit PbÚ na základì výjimky udìlené regulaèním orgánem telekomunikací i na nepøíslu�ný UTO.



Telekomunikaèní vìstník
Èástka 11 Roèník 1999 Strana 5

Oèíslování slu�eb dostupných v telefonní síti

Èl. 6
Doplòkové telefonní slu�by

1. Doplòkové telefonní slu�by jsou v ÈR dostupné krátkým èíslem. Prvá èíslice má hodnotu 1, resp. �0�1 7, 8). Dále je pro
evropské harmonizované kódy rezervováno èíslo �99�.

2. Prvé dvojèíslí èísla doplòkových slu�eb typu 1x..., resp. �0�1x..., charakterizuje druh slu�by, respektive skupinu slu�eb
stejného typu. Pøidìlit a vyu�ívat krátká èísla lze pouze v rozsahu evropských a národních harmonizovaných kódù,
podle následující tabulky:

10 Komerèní informaèní, nabídkové a pohotovostní slu�by. Toto vyu�ití je omezeno do 1. 6. 2000. Dal�í èísla se
nepøidìlují.
Výhledovì rezervováno pro evropský harmonizovaný kód (pøestupný znak) pro volbu poskytovatele pøenosové
cesty.

11 Pou�ito, popø. rezervováno pro evropské harmonizované krátké kódy.

12 Celostátní spoleèensky významné slu�by poskytované operátorem:
Celostátní slu�by pro zdravotnì posti�ené a pro cizince, celostátní sociální a zdravotní slu�by, celostátní havarijní

slu�by a celostátní informaèní slu�by.

13 Pøístup na slu�ební zaøízení provozovatelù telefonní sítì (rozdìlení se nepublikuje), ohla�ovny poruch a telekomu-
nikaèní slu�by provozovatelù veøejné telefonní sítì.

14 Informace poskytované provozovateli veøejné telefonní sítì.

15 Národní tísòová volání.

16 Doplòková slu�ba aut. ústøeden - �zkrácená volba�.
Výhledovì rezervováno pro národní harmonizované krátké kódy (po roz�íøení telefonních pøístrojù s frekvenèní
volbou).

17 Aktivace doplòkových slu�eb aut. ústøeden dle CEPT 9).
Výhledovì rezervováno pro národní harmonizované krátké kódy (po roz�íøení telefonních pøístrojù s frekvenèní
volbou).

18 Pøechodnì vyhrazeno pro obecné slu�by, provozovatel nezávislý na provozovatelích sítí. Dal�í èísla se nepøidìlují.
Provoz stávajících slu�eb na tìchto èíslech bude ukonèen nejpozdìji do 31. 12. 2000.

Výhledovì rezervováno pro národní harmonizované krátké kódy.

19 Deaktivace doplòkových slu�eb aut. ústøeden dle CEPT 9).
Výhledovì rezervováno pro evropské harmonizované krátké kódy (po roz�íøení telefonních pøístrojù s frekven-
èní volbou).

�0�10 Pøechodnì vyhrazeno pro telefonní slu�by pøi mz a mn provozu. (Provoz této skupiny bude ukonèen po plné
digitalizaci sítì).

�0�12 Pøechodnì vyhrazeno pro informace poskytované informátorem. (Provoz této skupiny bude ukonèen po plné
digitalizaci sítì).

�0�13 Pøechodnì vyhrazeno pro telefonní slu�by pøi mz a mn provozu. (Provoz této skupiny bude ukonèen po plné
digitalizaci sítì).

�0�14 Pøechodnì vyhrazeno pro telefonní slu�by pøi mz a mn provozu. (Provoz této skupiny bude ukonèen po plné
digitalizaci sítì).

99 Rezervováno pro evropské harmonizované krátké kódy.

3. Oèíslování telefonních doplòkových slu�eb je uvedeno v Pøíloze B.

7) Èísla pøidìluje regulaèní orgán telekomunikací.
8) Pøístup pomocí volby pøestupného znaku �0� bude ukonèen po plné digitalizaci telefonní sítì ÈR.
9) Aktivace nebo deaktivace doplòkových slu�eb automatických ústøeden dle CEPT je závislá na typu èíselnice úèastníka. Úèastník s impulsní

èíselnicí aktivuje (resp. deaktivuje) slu�by volbou dvoumístného èísla, úèastník s frekvenèní èíselnicí volbou znakù �*�, resp. �#�. Po
dostateèném roz�íøení telefonních pøístrojù s frekvenèní volbou budou èíselné skupiny 16, 17 a 19 uvolnìny pro jiné úèely.
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4. Pro pøidìlování a povoz krátkých èísel platí následující zásady:
a) Krátká èísla musí být zveøejnìna v telefonním seznamu (výjimku tvoøí pouze slu�ební èísla �130XXX�).
b) Název poskytované slu�by musí vystihovat její charakter.
c) Krátká èísla se pøidìlují pouze pro slu�by celostátního rozsahu.
d) Poplatky za krátká èísla pro slu�by na komerèním základì musí být úmìrné poètu nevyu�itých dekád èísla vùèi

jednotné délce národního èísla.
e) Hlavním kritériem pro pøidìlení krátkého èísla pro slu�by na komerèním základì je po spoleèenském významu slu�by

prùmìrná èetnost volání za rok, která by mìla být úmìrná poètu nevyu�itých dekád èísla vùèi jednotné délce národ-
ního èísla.

f) Krátká èísla z èíslovacího plánu ÈR se pøidìlují pouze fyzickým nebo právnickým osobám se sídlem na území ÈR.

Èl. 7
Pøídavné slu�by

1. Pøístup k pøídavným slu�bám poskytovaným v celostátním mìøítku nebo velkoplo�nì pøi pøípadné speciální tarifikaci je
volbou pøestupného znaku �0� (nula) a pøístupového kódu slu�by SAC (odpovídá NDC). Pøístupové kódy jsou uvedeny
v Pøíloze C.

2. Rozli�ení struktury oèíslování pøídavných slu�eb, popøípadì rozli�ení rùzných tarifù, poskytovatele slu�eb nebo jiné
dal�í specifikace, urèují èíslice následující po SAC. Zpùsob vyu�ití tìchto èíslic je uveden v Pøíloze C, popø. v rozhodnutí
o pøidìlení èísla. Celková délka èísla slu�by je jednotná a je shodná s délkou národního èísla, tj. 9 èíslic. Výjimku tvoøí
slu�by s pøístupovým kódem 9XY, které ze záva�ných technických dùvodù vy�adují del�í adresování. Délka národního
èísla s pøístupovým kódem 9XY je u daného SAC v�dy jednotná a maximálnì mo�ná celková délka tohoto národního
èísla je 12 èíslic. Po dostateèném roz�íøení frekvenèní volby bude preferována jednotná délka èísla i u tìchto slu�eb a
adresace slu�eb bude øe�ena tzv. dvoustupòovou volbou10).

Èást ètvrtá

Èl. 8
Pøechody z veøejné telefonní sítì do jiných telekomunikaèních sítí

1. Telefonním úèastníkùm veøejné telefonní sítì (pevné i mobilní) jsou v zásadì dostupné i slu�by instalované v jiných
telekomunikaèních sítích. Z hlediska veøejné pevné telefonní sítì se ka�dá dal�í spolupracující veøejná telekomunikaèní
sí� (vèetnì mobilní) pova�uje za virtuální území. Pøechodù z veøejné telefonní sítì (pevné i mobilní) do jiné telekomuni-
kaèní sítì (respektive jiné mobilní) se dosáhne volbou pøestupného znaku �0� (nula) a národního smìrového èísla podle
Pøílohy C.

2. Rozli�ení rùzných provozovatelù, tarifù, druhù rozhraní a pøípadnì i typù slu�eb ve virtuálním území telekomunikaèní
sítì umo�ní skryté �smìrové� èíslo A nebo AB. Jeho hodnota je urèena Pøílohou C nebo je stanovena v povìøení nebo
povolení k provozu telekomunikaèních zaøízení a sítí, resp. k poskytování slu�eb udìlovaných regulaèním orgánem
telekomunikací.

3. Poèet èíslic celé adresy telekomunikaèní sítì (slu�by) musí být v souladu s èl. 4 odst. 7. Pokud charakter slu�by ze
záva�ných technických dùvodù vy�aduje del�í adresu, je mo�ná výjimka pro pøístupové èíslo 9XY. Zde je maximální
mo�ná celková délka èísla slu�by 12 èíslic. Po dostateèném roz�íøení frekvenèní volby bude preferována jednotná délka
èísla i u tìchto slu�eb a adresace tìchto slu�eb bude øe�ena tzv. dvoustupòovou volbou10).

Èást pátá

Èl. 9
Závìreèná ustanovení

1. Ru�í se:
�Jednotné pravidlo è. 1/T/1996, kterým se stanovuje èíslovací plán veøejné telefonní sítì�, è.j. 10101/95-611 ze dne 15.
bøezna 1996, zveøejnìné v Telekomunikaèním vìstníku, Èástka 4 z 23. dubna 1996, ve znìní �Dodatku è. 3 k Jednotnému

10) Adresování po volbì znakù �*� a �#� neèerpá kapacitu z  národního èíslovacího plánu.
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pravidlu è. 1/T/1996�, è.j. 112243/97-611 ze dne 9. bøezna 1998 a zveøejnìném v Telekomunikaèním vìstníku, Èástka 3 z
30. bøezna 1998.

2. Toto pravidlo nabývá úèinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ing. David Stádník  v.r.
vrchní øeditel

Pøíloha A

Národní smìrová èísla UTO (VMS) v ÈR
(souèasný stav - pøipravuje se nové èlenìní sítì)

164 Ostrov
165 Mariánské Láznì
166 Cheb
168 Sokolov
169 Tou�im

17 Karlovy Vary

181 Rokycany
182 Plasy
183 Støíbro
184 Tachov
185 Blovice
186 Klatovy
187 Su�ice
188 Hor�ovský Týn *)
189 Doma�lice

19 Plzeò

2 Praha

202 Brandýs n/L - Stará Boleslav
203 Èeský Brod
204 Øíèany
205 Kralupy nad Vltavou
206 Mìlník

301 Bene�ov *)
302 Votice *)
303 Vla�im
304 Sedlèany *)
305 Dobøí�
306 Pøíbram

311 Beroun
312 Kladno
313 Rakovník
314 Slaný
316 Hoøovice

321 Kolín
322 Èáslav
324 Podìbrady
325 Nymburk
326 Mladá Boleslav
327 Kutná Hora

328 Uhlíøské Janovice *)
329 Mnichovo Hradi�tì

331 Jindøichùv Hradec
332 Daèice
333 Tøeboò
334 Týn  nad Vltavou
335 Trhové Sviny
336 Kaplice
337 Èeský Krumlov
338 Prachatice
339 Vimperk

342 Strakonice
344 Blatná

35 Most

361 Tábor
362 Písek
363 Sobìslav
364 Kamenice nad Lipou
365 Pacov
366 Pelhøimov
367 Humpolec
368 Milevsko

38 Èeské Budìjovice

395 Louny
396 Chomutov
397 �atec
398 Kadaò
399 Podboøany

40 Pardubice

411 Roudnice nad Labem
412 Dìèín
413 Rumburk
416 Litomìøice *)
417 Teplice
419 Lovosice *)

424 Nový Bor *)
425 Èeská Lípa *)
427 Frýdlant *)
428 Jablonec nad Nisou

*) Území VMS.



Telekomunikaèní vìstník
Strana Roèník 1999 Èástka 118

431 Semily
432 Jilemnice
433 Jièín
434 Nová Paka
435 Hoøice
436 Turnov
437 Dvùr Králové nad Labem
438 Vrchlabí
439 Trutnov

441 Náchod
442 Jaromìø
443 Dobru�ka
444 Kostelec nad Orlicí
445 Rychnov nad Knì�nou
446 �amberk
447 Broumov
448 Nový Byd�ov

451 Havlíèkùv Brod
452 Ledeè nad Sázavou
453 Chotìboø
454 Hlinsko
455 Chrudim
456 Holice
457 Pøelouè

461 Svitavy
462 Moravská Tøebová
463 Polièka
464 Litomy�l
465 Ústí nad Orlicí
467 Lan�kroun
468 Vysoké Mýto

47 Ústí nad Labem

48 Liberec

49 Hradec Králové

5 Brno

501 Boskovice
502 Rosice
504 Ti�nov
505 Bystøice nad Pern�tejnem
506 Blansko

507 Vy�kov
508 Prostìjov
509 Námì�� nad Oslavou

616 �ïár nad Sázavou
617 Moravské Budìjovice *)
618 Tøebíè
619 Velké Meziøíèí

621 Moravský Krumlov
624 Znojmo
625 Mikulov
626 Hustopeèe
627 Bøeclav
628 Hodonín
629 Kyjov

631 Veselí nad Moravou
632 Uherské Hradi�tì
633 Uherský Brod
634 Kromìøí�
635 Hole�ov
636 Vala�ské Klobouky *)

641 Pøerov
642 Hranice
643 �ternberk
645 Jeseník *)
646 Bruntál
647 Rýmaøov
648 Zábøeh *)
649 �umperk

651 Vala�ské Meziøíèí
652 Krnov
653 Opava *)
654 Vítkov
655 Bílovec *)
656 Nový Jièín
657 Vsetín
658 Frýdek-Místek
659 Tøinec

66 Jihlava

67 Zlín

68 Olomouc

69 Ostrava

*) Území VMS.

PØÍLOHA B
Oèíslování telefonních doplòkových slu�eb (celostátních)

Skupina �10�

Aktuální stav11):

10XX Komerèní informaèní, nabídkové a pohotovostní slu�by (od 1. 1. 2001
harmonizovaný evropský kód pro volbu dálkového provozovatele) 1,10

11) Stav ke dni nabytí úèinnosti  tohoto  pravidla.
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1 Vyu�ívání této èíselné kapacity pro komerèní slu�by je omezeno do doby liberalizace v telekomunikacích v ÈR (31. 12. 2000). Poté
bude èíselná skupina 10XX vyu�ívána v souladu s evropskou harmonizací pro volbu pøenosové cesty.

10 Pøidìlená èísla jsou prùbì�nì zveøejòována v Telekomunikaèním vìstníku.

Zmìna:

Tabulka 1

10XX Komerèní informaèní, nabídkové a pohotovostní slu�by
(od 1. 1. 2001 harmonizovaný evropský kód pro volbu dálkového provozovatele) 1 )

1) Vyu�ívání této èíselné kapacity pro komerèní slu�by je omezeno do 1. 6. 2000. Do 31. 12. 2000 budou èísla povinnì
�umrtvena� a poté bude èíselná skupina 10XX vyu�ívána v souladu s evropskou harmonizací pro výbìr operátora
dálkové sítì. Z tohoto dùvodu se dal�í èísla pro komerèní slu�by nepøidìlují (viz Sdìlení o ukonèení platnosti èísel 10XX
zveøejnìné v Telekomunikaèním vìstníku, Èástka 10, roèník 1998).

Skupina �11�

Aktuální stav11):

110 Rezerva 2

111 Rezerva 2

112 Mezinárodní tísòové volání 3

113 Rezerva 2

114 Rezerva 2

115 Rezerva 2

116 Rezerva 2

117 Rezerva 2

118 Rezerva 2

119 Rezerva 2

2 Èíselná skupina 11X je rezervována pro celoevropské slu�by.

3 Toto èíslo bude v souladu s evropskou harmonizací vyu�ito od 31. 12. 1998 pro slu�bu tísòového volání pro cizince
(komunikace operátorù v cizím jazyce). Pro obèany komunikující v èeském jazyce zùstávají v provozu stávající slu�by
tísòového volání na èíslech 15X.

Zmìna:

Tabulka 2

110 Rezervováno pro harmonizované evropské kódy 2)

111 Rezervováno pro harmonizované evropské kódy 2)

112 Tísòové volání (pro cizince) 3)

113 Rezervováno pro harmonizované evropské kódy 2)

114 Rezervováno pro harmonizované evropské kódy 2)

1150 Informace o národním telekomunikaèním provozu (�povinná slu�ba�) 4)

1151 Informace o mezinárodním telekomunikaèním provozu (�povinná slu�ba�) 4)

1152-1154 Rezerva 2)

1155XX Informace konkurenèních poskytovatelù o telekomunikaèním provozu

1156-1159 Rezerva 2)

116 Rezervováno pro harmonizované evropské kódy 2)

117 Rezervováno pro harmonizované evropské kódy 2)

1180 Informace o národních tf èíslech úèastníkù (�povinná slu�ba�) 4)
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1181 Informace o mezinárodních tf èíslech úèastníkù (�povinná slu�ba�) 4)

1182-1184 Rezerva 2)

1185XX Informace konkurenèních poskytovatelù o tf èíslech úèastníkù

1186-1189 Rezerva 2)

119 Rezervováno pro harmonizované evropské kódy 2)

2) Tato èísla jsou rezervována pro harmonizované evropské krátké kódy.
3) Toto èíslo je v souladu s evropskou harmonizací rezervováno od 31. 12. 1998 pro slu�bu tísòového volání pro cizince

(komunikace operátorù v cizím jazyce). Pro obèany komunikující v èeském jazyce zùstávají v provozu stávající slu�by
tísòového volání na èíslech 15X.

4) Na tìchto èíslech je povinen provozovatel veøejné telekomunikaèní sítì zajistit svým telefonním úèastníkùm poskytová-
ní pøíslu�né �povinné slu�by�.

Skupina �12�

Aktuální stav11):

120 Informace o tf èíslech úèastníkù

121 Informace o tf èíslech úèastníkù

122 Ohla�ovna poruch rozhlasu po drátì 4

123 Havarijní slu�ba Ústøedního AutoMotoKlubu

124 Havarijní slu�ba pro motoristy ABA

125 Osobní buzení telefonem

126 Sjízdnost silnic

127 Telef. podávání telegramù 4

128 Informace o telekomunikaèním provozu

129 Ohla�ovna poruch telefonního provozu 4

4 Tarif regulován.

Zmìna:

120 informace o tf èíslech úèastníkù pøevést na 1180 do 30. 6. 2000
121 informace o tf èíslech úèastníkù pøevést na 1180 do 30. 6. 2000
122 ohla�ovna poruch rozhlasu po drátì pøevést na 132101 do 30. 6. 2000
123 havarijní slu�ba Ústøedního AutoMotoKlubu pøevést na 1230 do 1. 10. 1999
124 havarijní slu�ba pro motoristy ABA pøevést na 1240 do 1. 10. 1999
125 osobní buzení telefonem pøevést na 133000 do 30. 6.2000
126 sjízdnost silnic pøevést na 141XX do 30. 6. 2000
127 telef. podávání telegramù pøevést na 133001 do 30. 6. 2000
128 informace o telekomunikaèním provozu pøevést na 1150 do 30 6 . 2000
129 ohla�ovna poruch telefonního provozu pøevést na 13129 do 30 .6. 2000

Tabulka 3

1200-1229 Rezervováno pro celostátní slu�by pro zdravotnì posti�ené a
pro cizince; celostátní sociální a zdravotní slu�by a celostátní
havarijní slu�by

1230 Havarijní slu�ba Ústøedního AutoMotoKlubu

1231-1239 Rezervováno pro celostátní slu�by pro zdravotnì posti�ené
a pro cizince; celostátní sociální a zdravotní slu�by a celostátní
havarijní slu�by

1240 Havarijní slu�ba pro motoristy ABA

1241X-1299X Rezervováno pro celostátní informaèní slu�by
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Skupina �13�
Aktuální stav11):

130 Rezerva 5

131 (zkou�ka impulsní èíselnice) 5

132 (zkou�ka frekvenèní èíselnice) 5

133 Aut. úèastník pasívní 5

134 Aut. úèastník pasívní 5

135 Dorozumívání údr�by 5

136 Zkou�ka teletaxu 16 kHz 5

137 (zkou�ka zvonku akustické návìsti) 5

138 (hlá�ení dozorcù) 5

139 (zkou�ka z úèastnické stanice) 5

5 Neveøejná slu�ební èísla.

Zmìna:

13X slu�ební èísla pøevést na 13000X do 30. 6. 2000

Tabulka 4

130000 Rezerva 6)

130001 (zkou�ka impulsní èíselnice) 6)

130002 (zkou�ka frekvenèní èíselnice) 6)

130003 aut. úèastník pasívní 6)

130004 aut. úèastník pasívní 6)

130005 Dorozumívání údr�by 6)

130006 Zkou�ka teletaxu 16 kHz 6)

130007 (zkou�ka zvonku akustické návìsti) 6)

130008 (hlá�ení dozorcù) 6)

130009 (zkou�ka z úèastnické stanice) 6)

1301XX - Rezerva pro pøístup na slu�ební zaøízení konkurenèních provozovatelù
1309XX 6)

13100 - Rezerva pro ohla�ovny poruch telefonního provozu konkurenèních
13128 provozovatelù (�povinná slu�ba�) 4), 5)

13129 Ohla�ovna poruch telefonního provozu SPT TELECOM (�povinná slu�ba�)
povinná základní 4), 5)

13130 - Rezerva pro ohla�ovny poruch telefonního provozu konkurenèních
13199 provozovatelù (�povinná slu�ba�) 4), 5)

13200X - Rezerva pro dal�í ohla�ovny poruch konkurenèních
13209X provozovatelù

132100 Rezerva pro dal�í ohla�ovny poruch (SPT TELECOM)

132101 Ohla�ovna poruch ostatních slu�eb (SPT TELECOM) 5)

132102 - Rezerva pro dal�í ohla�ovny poruch (SPT TELECOM)
132109

13211X-1 Rezerva pro dal�í ohla�ovny poruch konkurenèních provozovatelù
3299X

133000 Osobní buzení telefonem (SPT TELECOM)

133001 Telef. podávání telegramù (SPT TELECOM)

133002 Ohla�ovna mz. hovorù (SPT TELECOM) 5)
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133003 Ohla�ovna mezinárodních hovorù (SPT TELECOM) 5)

133004 Czech Direct (SPT TELECOM)

133005- Rezerva pro dal�í telekomunikaèní slu�by (SPT TELECOM)
133009

13301X- Rezerva pro telekomunikaèní slu�by konkurenèních provozovatelù
13399X

134XX-139XX Rezerva

5) Bezplatnì, bez pou�ití mince a pøedplacené telefonní karty.
6) Neveøejná slu�ební èísla.

Skupina �14�
Aktuální stav11):

140XX Rezerva

1410X Rezerva

14110 Stav ovzdu�í

14111 Rezerva

14112 Pøesný èas

14113 Jídelníèek

14114 Sportka

14115 Sazka

14116 Pøedpovìï poèasí

14117 Receptáø / rady zahrádkáøùm

14118 Zajímavosti dne

14119 Nové knihy, desky, kazety

1412X Rezerva

1413X Rezerva

14140 Rezerva

14141 Cestovní kanceláøe

14142 Úøad práce, volná místa

14143 Sportovní zpravodajství

14144 Kulturní poøady

14145 Programy kin

14146 Programy televize

14147 Programy rozhlasu

14148 Rezerva

14149 Cestovní doklady

1415X-1419X Rezerva

142XX Rezerva

143XX Rezerva

144XX Rezerva

145XX Rezerva

146XX Rezerva

147XX Rezerva

148XX Rezerva

149XX Rezerva
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Zmìna:
Tabulka 5

140XX Rezerva pro dal�í provozovatele veøejné telefonní sítì

1410X Rezerva pro SPT TELECOM

14110 Stav ovzdu�í (SPT TELECOM)

14111 Rezerva (SPT TELECOM)

14112 Pøesný èas (SPT TELECOM)

14113 Jídelníèek (SPT TELECOM)

14114 Sportka (SPT TELECOM)

14115 Sazka (SPT TELECOM)

14116 Pøedpovìï poèasí (SPT TELECOM)

14117 Receptáø / rady zahrádkáøùm (SPT TELECOM)

14118 Zajímavosti dne (SPT TELECOM)

14119 Nové knihy, desky, kazety (SPT TELECOM)

1412X Rezerva pro SPT TELECOM

1413X Rezerva pro SPT TELECOM

14140 Rezerva (SPT TELECOM)

14141 Cestovní kanceláøe (SPT TELECOM)

14142 Úøad práce, volná místa (SPT TELECOM)

14143 Sportovní zpravodajství (SPT TELECOM)

14144 Kulturní poøady (SPT TELECOM)

14145 Programy kin (SPT TELECOM)

14146 Programy televize (SPT TELECOM)

14147 Programy rozhlasu (SPT TELECOM)

14148 Rezerva (SPT TELECOM)

14149 Cestovní doklady (SPT TELECOM)

1415X Rezerva pro dal�í provozovatele veøejné telefonní sítì

1416X Rezerva pro dal�í provozovatele veøejné telefonní sítì

1417X Rezerva pro dal�í provozovatele veøejné telefonní sítì

1418X Rezerva pro dal�í provozovatele veøejné telefonní sítì

1419X Rezerva pro dal�í provozovatele veøejné telefonní sítì

142XX Rezerva pro dal�í provozovatele veøejné telefonní sítì

143XX Rezerva pro dal�í provozovatele veøejné telefonní sítì

144XX Rezerva pro dal�í provozovatele veøejné telefonní sítì

145XX Rezerva pro dal�í provozovatele veøejné telefonní sítì

146XX Rezerva pro dal�í provozovatele veøejné telefonní sítì

147XX Rezerva pro dal�í provozovatele veøejné telefonní sítì

148XX Rezerva pro dal�í provozovatele veøejné telefonní sítì

149XX Rezerva pro dal�í provozovatele veøejné telefonní sítì

Skupina �15�
Aktuální stav11):

150 Hasièi 4
151 Rezerva
152 Rezerva
153 Rezerva
154 Rezerva
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155 Zdravotní záchranná slu�ba 4
156 Mìstská policie 4
157 Rezerva
158 Státní policie 4
159 Rezerva

4 Tarif regulován.

Zmìna:
Tabulka 6

150 Hasièi 5)

151 Rezerva

152 Rezerva

153 Rezerva

154 Rezerva

155 Zdravotní záchranná slu�ba 5)

156 Mìstská policie 5)

157 Rezerva

158 Státní policie 5)

159 Rezerva

Skupina �16�
Aktuální stav11):

16XX Zkrácená volba

Zmìna:
Tabulka 7

16XX Zkrácená volba

Skupina �17�
Aktuální stav11):

17XX Aktivace doplòkových slu�eb aut. Ústøeden

Zmìna:
Tabulka 8

17XX Aktivace doplòkových slu�eb aut. Ústøeden

Skupina �18�
Aktuální stav11):

180 Rezerva 8

181 Rezerva 8

182 Rezerva 8

183 Informace o lékaøské pohotovosti 8

184 Informace o pohotovosti lékárenské slu�by 8

185 EDB 8

186 Rezerva 8

187 Místní informace a zajímavosti 8

188 Rezerva 8

189 IN-TEL SE-CO, informaèní servis 8
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8 Provoz stávajících slu�eb na tìchto èíslech bude ukonèen nejpozdìji do 31. 12. 2000.

Zmìna:
Tabulka 9

180 Rezerva pro národní harmonizované krátké kódy

181 Rezerva pro národní harmonizované krátké kódy

182 Rezerva pro národní harmonizované krátké kódy

183 Informace o lékaøské pohotovosti 7)

184 Informace o pohotovosti lékárenské slu�by 7)

185 EDB 8)

186 Rezerva pro národní harmonizované krátké kódy

187 Místní informace a zajímavosti 7)

188 Rezerva pro národní harmonizované krátké kódy

189 IN-TEL SE-CO, informaèní servis 8)

7) Povoz stávajících slu�eb na tìchto èíslech bude ukonèen do 30. 6. 2000. Stávající slu�by budou pøevedeny na 141XX do
30. 6. 2000. Po pøevedení bude skupina 18X(XX) rezervována pro budoucí národní harmonizované kódy.

8) Povoz stávajících slu�eb na tìchto èíslech bude do 30. 6. 2000 ukonèen, popø. pøeveden na jiné èíslo a skupina 18X(XX)
bude rezervována pro budoucí národní harmonizované kódy.

Skupina �19�
Aktuální stav11):

19XX Deaktivace doplòkových slu�eb aut. Ústøeden

Zmìna:
Tabulka 10

19XX Deaktivace doplòkových slu�eb aut. Ústøeden

Skupina �01X�
Aktuální stav11):

0100 Rezerva

0101 Rezerva

0102 Ohla�ovna mz hovorù 4

0103 Rezerva

0104 Rezerva

0105 Rezerva

0106 V�eobecné informace týkající se telekomunikací

0107 Rezerva

0108 Rezerva

0109 Rezerva

011X Rezerva

0120 Informace o tf èíslech úèastníkù 8

0121 Informace o tf èíslech úèastníkù 8

0122 Ohla�ovna poruch rozhlasu po drátì 4, 8

0123 Havarijní slu�ba Ústøedního AutoMotoKlubu 8

0124 Havarijní slu�ba pro motoristy ABA 8

0125 Osobní buzení telefonem 8

0126 Sjízdnost silnic 8
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0127 Telefonické. podávání telegramù 4, 8

0128 Informace o telekomunikaèním provozu 8

0129 Ohla�ovna poruch telefonního provozu 4, 8

0130 Rezerva

0131 Ohla�ovna mezinárodních hovorù 4

0132 Ohla�ovna mezinárodních hovorù 4

0133 Ohla�ovna mezinárodních hovorù 4

0134 Ohla�ovna mezinárodních hovorù 4

0135 Ohla�ovna mezinárodních hovorù 4

0136 Rezerva

0137 Rezerva

0138 Rezerva

0139 Informace o mezinárodních tel. Slu�bách a sazbách

0140 Czech Direct 5

0141 Rezerva

0142 Rezerva

0143 Rezerva

0144 Rezerva

0145 Rezerva

0146 Rezerva

0147 Rezerva

0148 Rezerva

0149 Informace o telefonních èíslech úèastníkù v cizinì

015X Pro slu�by nelze pou�ít

016X Pro slu�by nelze pou�ít

017X Pro slu�by nelze pou�ít

018X Pro slu�by nelze pou�ít

019X Pro slu�by nelze pou�ít

4 Tarif regulován.
8 Provoz stávajících slu�eb na tìchto èíslech bude ukonèen nejpozdìji do 31. 12. 2000.

Zmìna:
V pøípadì, �e technické problémy neumo�ní v nìkterých oblastech následující pøevody v uvedeném termínu, je pøevod mo�no
ukonèit a� pøi plné digitalizaci pøíslu�né èásti telefonní sítì (UTO), ale ne pozdìji ne� 1. 1. 2003 na základì projednání pøípadu a
rozhodnutí regulaèního orgánu telekomunikací.

0102 ohla�ovna mz hovorù pøevést na 133002 do 30. 6. 2000
0106 v�eobecné informace týkající se telekomunikací pøevést na 1150 do 30. 6. 2000
0120 informace o tf èíslech úèastníkù pøevést na 1180 do 30. 6. 2000
0121 informace o tf èíslech úèastníkù pøevést na 1180 do 30. 6. 2000
0122 ohla�ovna poruch rozhlasu po drátì pøevést na 132101 do 30. 6. 2000
0123 havarijní slu�ba Ústøedního AutoMotoKlubu pøevést na 1230 do 30. 6. 2000
0124 havarijní slu�ba pro motoristy ABA pøevést na 1240 do 30. 6. 2000
0125 osobní buzení telefonem pøevést na 133000 do 30. 6. 2000
0126 sjízdnost silnic pøevést na 141XX do 30. 6. 2000
0127 telefonické podávání telegramù pøevést na 133001 do 30. 6. 2000
0128 informace o telekomunikaèním provozu pøevést na 1150 do 30. 6. 2000
0129 ohla�ovna poruch telefonního provozu pøevést na 13129 do 30. 6.  2000
0131 ohla�ovna mezinárodních hovorù pøevést na 133003 do 30. 6. 2000
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0132 ohla�ovna mezinárodních hovorù pøevést na 133003 do 30. 6. 2000
0133 ohla�ovna mezinárodních hovorù pøevést na 133003 do 30. 6. 2000
0134 ohla�ovna mezinárodních hovorù pøevést na 133003 do 30. 6. 2000
0135 ohla�ovna mezinárodních hovorù pøevést na 133003 do 30. 6. 2000
0139 informace o mezinárodních tel. slu�bách a sazbách pøevést na 1151 do 30. 6. 2000
0140 Czech Direct pøevést na 133004 do 30. 6. 2000
0149 informace o tf èíslech úèastníkù v cizinì pøevést na 1181 do 30. 6. 2000

Tabulka 11

0100 Nepøidìluje se

0101 Nepøidìluje se

0102 Ohla�ovna mz hovorù 5)

0103 Nepøidìluje se

0104 Nepøidìluje se

0105 Nepøidìluje se

0106 V�eobecné informace týkající se telekomunikací

0107 Nepøidìluje se

0108 Nepøidìluje se

0109 Nepøidìluje se

011X Nepøidìluje se

0120 Informace o tf èíslech úèastníkù 9)

0121 Informace o tf èíslech úèastníkù 9)

0122 Ohla�ovna poruch rozhlasu po drátì 5), 9)

0123 Havarijní slu�ba Ústøedního AutoMotoKlubu 9)

0124 Havarijní slu�ba pro motoristy ABA 9)

0125 Osobní buzení telefonem 9)

0126 Sjízdnost silnic 9)

0127 Telef. podávání telegramù 5), 9)

0128 Informace o telekomunikaèním provozu 9)

0129 Ohla�ovna poruch telefonního provozu 5), 9)

0130 Nepøidìluje se

0131 Ohla�ovna mezinárodních hovorù 5)

0132 Ohla�ovna mezinárodních hovorù 5)

0133 Ohla�ovna mezinárodních hovorù 5)

0134 Ohla�ovna mezinárodních hovorù 5)

0135 Ohla�ovna mezinárodních hovorù 5)

0136 Nepøidìluje se

0137 Nepøidìluje se

0138 Nepøidìluje se

0139 Informace o mezinárodních tel. Slu�bách a sazbách

0140 Czech Direct

0141 Nepøidìluje se

0142 Nepøidìluje se

0143 Nepøidìluje se

0144 Nepøidìluje se

0145 Nepøidìluje se
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0146 Nepøidìluje se

0147 Nepøidìluje se

0148 Nepøidìluje se

0149 Informace o telefonních èíslech úèastníkù v cizinì

015X Pro slu�by nelze pou�ít

016X Pro slu�by nelze pou�ít

017X Pro slu�by nelze pou�ít

018X Pro slu�by nelze pou�ít

019X Pro slu�by nelze pou�ít

9) Provoz stávajících slu�eb bude ukonèen do 30.6.2000. V oblastech, kde to technické problémy neumo�ní, bude ukonèen
pøi plné digitalizaci pøíslu�né èásti telefonní sítì (UTO), ale ne pozdìji ne� 1. 1. 2003 na základì projednání pøípadu a
rozhodnutí regulaèního orgánu telekomunikací.

Skupina �99�
Aktuální stav11):

Tato skupina není vyu�ívána ani rezervována.

Zmìna:
Tabulka 12

99 rezervováno pro evropské harmonizované krátké kódy

Z dùvodu rezervace pro evropské harmonizované krátké kódy nesmí být pro úèastnická èísla vyu�ívána èísla zaèínající dvojèíslím
�99�. S ohledem na pøedpokládané zavedení uzavøeného èíslovacího plánu v ÈR nesmí být skupina �99� vyu�ita ani pro SAC.

PØÍLOHA C
Oèíslování pøístupù k dal�ím telekomunikaèním sítím a pøídavným slu�bám

(virtuální území)

1. Oèíslování pøístupù k dal�ím telekomunikaèním sítím a slu�bám obsahuje tabulka 1.

2. Èíslo pro pøístup z telefonní sítì k dal�ím sítím a pøídavným slu�bám, vèetnì èísla úèastníka nebo slu�by, má s výjimkou
skupiny 9XY jednotnou délku devìt èíslic a má formát

NDC (SAC) A B C XXX

kde NDC - národní smìrové èíslo virtuálního území (dal�í sítì)
SAC - pøístupový kód slu�by nebo skupiny slu�eb

  (odpovídá národnímu smìrovému èíslu geografického území)
A, B, C - bli��í urèení slu�by nebo jejího poskytovatele, tarifu, atd., nebo urèení provozovatele dal�í sítì,

   pøípadnì èást úèastnického èísla
XXX - èíslo úèastníka dal�í sítì nebo bli��í urèení slu�by

3. Èíselná kapacita (pro pøístup z veøejné telefonní sítì k jiným sítím a slu�bám) je regulovaná státní správou a je pøidìlována
regulaèním orgánem telekomunikací zejména provozovatelùm sítí, popøípadì celostátním poskytovatelùm slu�eb (èíslice
urèující tarif není jmenovitì pøidìlována).

4. S pøidìlenou èíselnou kapacitou mohou subjekty, jim� byla tato kapacita pøidìlena, nakládat pouze v rozsahu stanove-
ném v rozhodnutí o pøidìlení.

5. Èíselná kapacita se pøidìluje na základì �ádosti, pøièem� �adatel musí mít platné Povolení nebo Povìøení.

6. �ádost o pøidìlení èíselné kapacity mù�e být zamítnuta z dùvodu:
a) nedostateèného vyu�ívání ji� pøidìlené èíselné kapacity,
b) nevhodného pou�ití po�adované èíselné kapacity,
c) technické nebo finanèní nezpùsobilosti �adatele,
d) nedostatku èíselné kapacity.
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7. Pøidìlení èíselné kapacity mù�e být zru�eno z dùvodu:
a) neplnìní podmínek pro vyu�ívání èíselné kapacity stanovených v pøidìlení,
b) obecného zájmu o efektivnìj�í vyu�ití èíselné kapacity,
c) zmìny podmínek pro vyu�ívání dané èíselné kapacity,
d) zaji�tìní bezpeènosti státu.

8. Pokud je u èísla uvedeno �Pøidìleno pøechodnì�, platí pøidìlení jen po omezenou dobu. Po uplynutí této doby mù�e být
pøidìlení èísla zmìnìno.

9. Pokud je u èísla uvedeno �Rezervováno� s uvedením subjektu a �Pou�itelné po pøidìlení�, mù�e být èíslo na �ádost
pøíslu�ného subjektu pøidìleno regulaèním orgánem  telekomunikací. Rezervované èíslo se a� do odvolání rezervace
nepøidìlí jinému subjektu, ne� pro který bylo rezervováno.

10. Pokud je u èísla uvedeno �Rezervováno� bez uvedení subjektu, bude úèel, popø. rozdìlení èíselné kapacity, definováno
pozdìji.

11. Pøidìlení èísel, u nich� je uvedeno �Zatím se nepøidìluje�, nelze po�adovat.

Tabulka 1

NDC (SAC) A B C Druh telekomunikaèní sítì nebo slu�by Pozn.

600 + Slu�by selektivního návì�tìní (paging) 2)

601 Mobilní analogová sí� NMT 450 3)

602 Mobilní digitální sí� GSM 4)

603 Mobilní digitální sí� GSM 5)

604 + Mobilní digitální sí� GSM 5)

605 + Rezervováno pro mobilní sítì a slu�by  6)

606 + Mobilní digitální sí� GSM 4)

607 + + + Veøejné datové sítì a interaktivní slu�by 7, 12)

608 + + Rezervováno pro mMobilní digitální sí� GSM 1800 20)

609 + + + Slu�by se zvlá�tním tarifem (PRS) 8, 13)

61Y-69Y Výhledovì rezervováno pro telekomunikaèní slu�by
(V souèasnosti vyu�íváno pro jiné úèely - pro slu�by se zatím nepøidìluje)

7XY Rezervováno pro osobní èísla (Zatím se nepøidìluje.)

800 + + + Slu�ba bezplatného volání (Freephone, Zelená linka, ...) 9)

80Y Rezervováno pro výhledové slu�by bezplatného volání (Zatím se nepøidìluje.)

81Y-89Y + + + Rezervováno pro slu�by se sdílenými náklady 1)

90Y + + + Rezervováno pro slu�by se zvlá�tním tarifem � PRS (Zatím se nepøidìluje.) 15)

900 + + + Rezervováno pro obchodní slu�by � PRS  15, 16)

901 + + + Rezervováno pro ostatní slu�by � PRS  15, 16)

909 + + + Rezervováno pro slu�by s erotickým obsahem � PRS  15, 16)

91Y-94Y Rezervováno (Zatím se nepøidìluje)

951 + Slu�by selektivního návì�tìní (paging) 10)

952 + + Pøístupy do veøejných rádiových sítí 19)

9532-959 Rezerva

960-969 + + + Celostátní záznamníková slu�ba a slu�ba pøedávání hlasových zpráv 11)

971 + + + Pøístup k síti Internet 16)

975 + + Sí� s pøevádìním rámcù (Frame Relay) 17, 18)

97Y + + + Rezervováno pro jiné telekomunikaèní sítì 1, 14)

98Y + + + Rezervováno pro slu�by inteligentní sítì 1)

99Y + + + Rezervováno pro evropské harmonizované krátké evropské kódy1
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Poznámky:
 + = èíslice regulované regulaèním orgánem telekomunikací.
 X,Y  -èíslice regulované regulaèním orgánem telekomunikací mohou nabývat hodnot 0 a� 9, pokud ji� není stanoveno jinak.

1) Zpùsob rozdìlení èíselné kapacity oznaèené �+� není zatím urèen.
2) Celostátní veøejné slu�by selektivního návì�tìní. Rozdìlení èíselné kapacity A je uvedeno v tabulce 4. Provoz tìchto

slu�eb se pøevádí na pøístupový kód �951�. Provoz slu�eb selektivního návì�tìní na tomto èísle bude ukonèen do 31.
12. 1999. Výhledovì rezervováno pro mobilní sítì.

3) Pøidìleno spoleènosti EuroTel Praha s.r.o. pro pøístup k veøejné mobilní síti NMT 450.
4) Pøidìleno spoleènosti EuroTel Praha s.r.o. pro pøístup k veøejné mobilní síti GSM.
5) Pøidìleno spoleènosti Radiomobil a.s. pro pøístup k veøejné mobilní síti GSM.
6) Pøidìleno pøechodnì pro pøístup ke slu�bì se sdíleným tarifem v mobilních sítích podle tohoto schématu:

A = 1 EuroTel Praha s.r.o. pro sí� NMT 450,
A = 2 EuroTel Praha s.r.o. pro sí� GSM,
A = 3 Radiomobil a.s. pro sí� GSM.
Toto vyu�ití je platné pouze do odvolání.

7) Urèeno pro pøístup k veøejným datovým sítím s pøidìleným DNIC (Data Network Identification Code) v ÈR (Data
Country Code = 230) pøes rozhraní podle doporuèení ITU-T X.28 a ITU-T X.32, dále pro pøístup ke slu�bám zprostøed-
kování zpráv podle doporuèení ITU-T F.400/X.400 s pøidìleným jménem ADMD (Administration Management Domain)
v ÈR (Country = CZ), ke slu�bì Videotex podle doporuèení ITU-T F.300, pøístup k síti Internet poskytovatelù s doménou
registrovanou v ÈR a k faksimilním slu�bám se støadaèovým pøepojováním (COMFAX) podle doporuèení ITU-T F.162.

Rozdìlení èíselné kapacity ABC je uvedeno v tabulce 2.

Zpùsob rozdìlení pøidìlené kapacity za èíslicemi ABC pro vý�e uvedené slu�by je v kompetenci  pøíslu�ného dr�itele
pøidìlení. V rámci vý�e vymezených slu�eb a v míøe pøimìøené pøidìlené èíselné kapacitì mù�e tento subjekt také vyèlenit
èísla pro pøístup vyhrazená pouze pro urèený okruh úèastníkù.

8) Zahrnuje pøístup k hovorovým i nehovorovým slu�bám PRS. Èíslice A urèuje vý�i tarifu (1 a� 9). Èíslice A = 0 se
nepou�ívá. Odpovídající tarifní sazby stanovuje a zveøejní provozovatel telefonní sítì v telefonních seznamech. Èíslice
B a C urèují poskytovatele slu�eb PRS. Rozdìlení kapacity B a C je uvedeno v tabulce 3.

9) Rozdìlení kapacity ABC je uvedeno v tabulce 6.
10) Celostátní veøejné slu�by selektivního návì�tìní. Rozdìlení èíselné kapacity A a celková délka národního èísla slu�by

jsou uvedeny v tabulce 5.
11) SAC=960 pøidìlen spoleènosti SPT TELECOM, a.s. pro záznamníkovou slu�bu a slu�bu pøedávání hlasových zpráv

s celkovou délkou národního èísla slu�by 12 èíslic. SAC=961, 962 a 966 60 pøidìlen spoleènosti EuroTel Praha spol. s r.o
pro záznamníkovou slu�bu a slu�bu pøedávání hlasových zpráv s celkovou délkou národního èísla slu�by 12 èíslic.
SAC=963 a 964 pøidìlen spoleènosti RadioMobil a.s. pro záznamníkovou slu�bu a slu�bu pøedávání hlasových zpráv s
celkovou délkou národního èísla slu�by 12 èíslic. SAC=969 pøidìlen spoleènosti DATTEL, a.s. pro záznamníkovou
slu�bu a slu�bu pøedávání hlasových zpráv s celkovou délkou národního èísla slu�by 12 èíslic.

12) Provoz slu�eb na tìchto èíslech bude ukonèen do 31. 12. 1999. Pøevede se na 977. Výhledovì rezervováno pro mobilní sítì.

13) Provoz slu�eb na tìchto èíslech bude ukonèen do 31. 12. 2000. Pøedpokládá se pøevedení stávajících slu�eb na 90Y.

14) SAC=977 urèeno pro pøevod stávajících datových sítí ze SAC=607.

15) Urèeno pro pøístup k hovorovým i nehovorovým slu�bám PRS. Èíslice B a C urèují poskytovatele slu�eb PRS.

16) Èíslice A urèuje vý�i  tarifu (1 a� 9), pøièem� vy��í èíslo odpovídá vy��ímu tarifu. Èíslice A=0 se nepou�ívá. Odpovídající
sazby zveøejní provozovatel telefonní sítì v telefonních seznamech.

17) Délka národního èísla je 12 èíslic.
18) Èíslice AB urèuje provozovatele.
19) Urèeno pro veøejné rádiové sítì typu TETRA apod.; nelze vyu�ívat pro mobilní  sítì typu GSM s celostátním pokrytím.

Èíslice AB urèuje provozovatele sítì.
20) Pøidìleno spoleènosti Èeský Mobil a.s. pro pøístup k veøejné mobilní síti GSM.

Tabulka 2 (Rozdìlení kapacity SAC 607)
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A B C

1 1 a� 0 pøidìleno pro SPT TELECOM, a.s., 1 a� 0 pøidìleno pro SPT TELECOM, a.s.,

2 1 a� 0 pøidìleno pro SPT TELECOM, a.s. 1 a� 0 pøidìleno pro SPT TELECOM, a.s.,

3 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

4 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

5 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

6 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

7 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

8 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

9 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

0 Nepøidìluje se Nepøidìluje se

Tabulka 3 (Rozdìlení kapacity SAC 609)

B C

1 1 a� 0 pøidìleno pro SPT TELECOM, a.s. pro poskytovatele slu�eb

2 1 a� 5 pøidìleno pro SPT TELECOM, a.s. pro poskytovatele slu�eb

3 1 a� 0 pøidìleno pro DATTEL, a.s., pro poskytovatele slu�eb

4 1 a� 0 pøidìleno pro RadioMobil, a.s., pro poskytovatele slu�eb

5 Rezervováno

6 Rezervováno

7 Rezervováno

8 Rezervováno

9 Rezervováno

0 Nepøidìluje se

Tabulka 4 (Rozdìlení kapacity SAC 600)

A Poskytovatel slu�by Slu�ba

1 Radiokontakt OPERATOR a.s. OPERATOR pro

2 Radiokontakt OPERATOR a.s. OPERATOR TUTY a OPERATOR Standard

3 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

4 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

5 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

6 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

7 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

8 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

9 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

0 Nepøidìluje se Nepøidìluje se

Tabulka 5 (Rozdìlení kapacity SAC 951)

A Poskytovatel slu�by Slu�ba Celková délka národního
èísla slu�by

1 Rezervováno pro Radiokontakt OPERATOR a.s.

2 Rezervováno pro Radiokontakt OPERATOR a.s.

3 Pou�itelné po pøidìlení

4 Pou�itelné po pøidìlení

5 Multitone CZ s.r.o. Pagingová slu�ba pro �irokou
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 veøejnost 11 èíslic

6 Multitone CZ s.r.o. Pagingová slu�ba pro profesionální
 u�ivatele 11 èíslic

7 Pou�itelné po pøidìlení

8 Pou�itelné po pøidìlení

9 Pou�itelné po pøidìlení

0 Nepøidìluje se

Tabulka 6 (Rozdìlení kapacity SAC 800)

A B C

1 1 a� 0 pøidìleno pro SPT TELECOM, a.s., 1 a� 0 pøidìleno pro SPT TELECOM, a.s.,

2 1 a� 0 pøidìleno pro SPT TELECOM, a.s. 1 a� 0 pøidìleno pro SPT TELECOM, a.s.,

3 1 pøidìleno pro DATTEL, a.s. 1 a� 0 pøidìleno pro DATTEL, a.s.,

2 pøidìleno pro RadioMobil, a.s. 1 a� 0 pøidìleno pro RadioMobil, a.s.,

4 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

5 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

6 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

7 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

8 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

9 Pou�itelné po pøidìlení Pou�itelné po pøidìlení

0 Nepøidìluje se Nepøidìluje se

PØÍLOHA D
U�ívané zkratky a znaèky

CC èíslo zemì  (Country Code)

CCITT Mezinárodní poradní sbor pro telegrafii a telefonii  (The International Telegraph and Telephone Consultative
Committee)

CEPT Evropská konference správ po�t a telekomunikací  (Conference of European Post and Telecommunications
Administrations)

ÈR Èeská republika

EDB Evropská databanka

GSM Evropský buòkový digitální mobilní radiokomunikaèní systém  (Global System for Mobile Communications)

HESC evropské harmonizované krátké kódy  (Harmonized European Short Codes)

IMSI mezinárodní identifikaèní èíslo úèastníka GSM  (International Mobile Subscriber Identity)

ISDN digitální sí� integrovaných slu�eb  (Integrated Services Digital Network)

ITU Mezinárodní telekomunikaèní unie  (International Telecommunication Union)

MCC èíslo zemì v èíslování mobilních sítí  (Mobile Country Code)

mn mezinárodní

MNC èíslo sítì GSM  (Mobile Network Code)

MSIN identifikaèní (registraèní) èíslo mobilního úèastníka GSM uvnitø vlastní sítì  (Mobile Subscriber Identification
Number)

MSISDN mezinárodní èíslo stanice GSM v ISDN  (Mobile Station International ISDN Number)

MSRN mezinárodní èíslo mobilní stanice GSM v ISDN mimo vlastní sí�  (Mobile Station Roaming Number)

mz mezimìstský

NDC národní smìrové èíslo  (National Destination Code)

NMSI národní identifikaèní èíslo úèastníka GSM  (National Mobile Station Identity)

O.UTO okrajový UTO
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PAD paketizátor a depaketizátor

PbÚ poboèková ústøedna

PRS slu�by se zvlá�tní tarifikací  (Premium Rate Services)

RMP-BZL ohla�ovna rychlého mz provozu bez záznamových lístkù

S.UTO støedový UTO

SAC pøístupový kód slu�by  (Service Access Code)

SN úèastnické èíslo  (Subscriber Number)

tf telefonní

UTO uzlový telefonní obvod

VDS veøejná datová sí�

VMS vymezená místní sí�

VRS veøejná radiotelefonní sí� (veøejná mobilní telefonní sí�)

92. Jednotné pravidlo è. 10/R/1999,

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÜ V Praze dne 2. listopadu 1999
Èeský telekomunikaèní úøad È.j. 111894/1999/613
Klimentská 27, 225 02  Praha 1

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad vydává podle ust. § 19 odst. 1 zákona è. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacích, ve znìní zákona è.150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb.

Jednotné pravidlo è. 10/R/1999,
kterým se stanoví zpùsob vyu�ívání kmitoètového pásma 26 GHz vysílacími rádiovými stanicemi pevné slu�by.

Èl. 1
Úvodní ustanovení

Jednotné pravidlo pro vyu�ívání pásma 26 GHz stanoví zpùsob vyu�ívání kmitoètù v rozmezí 24,5 a� 26,5 GHz vysílacími
rádiovými stanicemi pevné slu�by a podmínky pro zøízení a provozování tìchto vysílacích rádiových stanic.

Èl. 2
V�eobecná ustanovení

Pro úèely tohoto jednotného pravidla se rozumí:
a) pevná stanice je  stanice pevné slu�by. V buòkových systémech  provoznì zabezpeèuje èinnost úèastnických stanic-

terminálù,
b) pevná slu�ba je radiokomunikaèní slu�ba mezi stanovenými pevnými body,
c) pøidìlené kmitoètové pásmo je kmitoètové pásmo, uvnitø nìho� je povoleno vysílání rádiové stanice. �íøka tohoto pásma

se rovná potøebné �íøce pásma zvìt�ené o dvojnásobek absolutní hodnoty kmitoètové tolerance,
d) kmitoètová tolerance je nejvìt�í pøípustná odchylka støedního kmitoètu pásma obsazeného vysíláním od pøidìleného

kmitoètu, nebo charakteristického kmitoètu vysílání od referenèního kmitoètu,
e) potøebná �íøka pásma je �íøka kmitoètového pásma právì postaèující pøi daném druhu vysílání pro zaji�tìní pøenosu

informace po�adovanou rychlostí a s po�adovanou jakostí v daných podmínkách,
f) �íøka zabraného pásma je �íøka kmitoètového pásma, pod jeho� dolním a nad jeho� horním mezním kmitoètem je støední

výkon vysílání rovný 0,5 % z celkového støedního výkonu vysílání,
g) kmitoètový pøídìl je pøidìlení vymezené èásti kmitoètového pásma za specifikovaných podmínek, ve které je mo�no

provozovat pevné stanice,
h) ekvivalentní izotropicky vyzáøený výkon (e.i.r.p.) je souèin výkonu dodávaného do antény a jejího izotropního zisku v

daném smìru,
i) izotropní zisk antény je pomìr, obvykle vyjádøený v decibelech, mezi výkonem potøebným na vstupu bezztrátové

referenèní antény a výkonem, který by bylo tøeba dodat na vstup dané antény, aby v  daném smìru a v  té�e vzdálenosti
vytváøely obì antény stejnì veliké elektromagnetické pole nebo hustotu výkonového toku, je-li referenèní anténou
prostorovì izolovaná izotropní anténa,
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j) duplexní odstup je kmitoètová vzdálenost (rozdíl kmitoètù) mezi jmenovitými kmitoèty dvou rádiových kanálù pøi dvou-
kmitoètovém, tj. dusimplexním, duplexním nebo semiduplexním provozu. V  buòkových systémech je to rozdíl kmitoètu,
na kterém vysílá pevná stanice, a kmitoètu, na kterém vysílá úèastnická stanice-terminál,

k) duplexní provoz je obousmìrný zpùsob provozu, pøi kterém je mo�ný pøenos v obou smìrech souèasnì, rádiový duplexní
provoz vy�aduje pou�ití dvou kmitoètù,

l) kanálová rozteè je kmitoètová vzdálenost (rozdíl kmitoètù) mezi jmenovitými kmitoèty dvou sousedních rádiových
kanálù,

m) digitální modulace je modulace, u které modulovaný signál nabývá diskrétních hodnot jak v èase, tak v amplitudì.

Èl. 3
Zvlá�tní ustanovení

1. Kmitoètové pásmo 26 GHz urèené na území Èeské republiky pro provozování radioreléových spojù typu �point to
point� (dále jen P-P) a radioreléových spojù typu �point to multipoint� (dále jen P-MP) je rozdìleno následovnì:
a) Pro provozování radioreléových spojù typu P-MP je urèeno následující kmitoètové pásmo s tím, �e vysílací kmitoèet

pevné stanice je v dolní polovinì pásma:

dolní polovina pásma (f
n
): 24549 - 24773 MHz

horní polovina pásma (f
n
): 25557 - 25781 MHz

referenèní kmitoèet (f
o
): 25501 MHz

V tomto pásmu, které je urèeno zejména pro �irokopásmové pøístupové sítì, jsou povolovány systémy:

- s kanálovou rozteèí 28 MHz:

dolní polovina pásma: f
n 
 = f

o
 - 966 + 28n

horní polovina pásma: f
´n
 = f

o 
+ 42  + 28n, kde n = 1,...8

- s kanálovou rozteèí 14 MHz:

dolní polovina pásma: f
n
  = f

o
 - 959 + 14n

horní polovina pásma: f´
n
 = f

o 
+ 49  + 14n, kde n = 1,...16

- s kanálovou rozteèí 7 MHz:

dolní polovina pásma: f
n
  =  f

o
  -  955,5 + 7n

horní polovina pásma: f
´n
 = f

o
 + 52,5 + 7n, kde n = 1,...32.

V�echny tyto systémy musí dále splnit následující podmínky:

duplexní odstup: 1008 MHz
maximální e.i.r.p.: 41,5 dBW

b) Pro provozování radioreléových spojù typu P-P je urèeno následující kmitoètové pásmo:

dolní polovina pásma (f
n
): 24773 - 25445 MHz

horní polovina pásma (f
n
): 25781 - 26453 MHz

referenèní kmitoèet (f
o
): 25501 MHz

V tomto pásmu jsou povolovány systémy:

- s kanálovou rozteèí 56 MHz:

dolní polovina pásma: f
n
 = f

o
 - 980 + 56n

horní polovina pásma: f
n
 = f

o
 + 28 + 56n, kde n = 5,...16

- s kanálovou rozteèí 28 MHz:

dolní polovina pásma: f
n 
 = f

o 
- 966 + 28n

horní polovina pásma: f´
n
 = f

o
 + 42 + 28n, kde n = 9,...32

- s kanálovou rozteèí 14 MHz:

dolní polovina pásma: f
n
 = f

o 
- 959 + 14n

horní polovina pásma: f
n  

= f
o
 + 49 + 14n, kde n = 17,...64

- s kanálovou rozteèí 7 MHz:

dolní polovina pásma: f
n
 = f

o 
- 955,5 + 7n

horní polovina pásma: f
n
 = f

o
 + 52,5 + 7n, kde n = 33,...128
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- s kanálovou rozteèí 3,5 MHz:

dolní polovina pásma: f
n 
 = f

o
 - 953,75 + 3,5n

horní polovina pásma: f´
n 
= f

o 
+ 54,25 + 3,5n, kde n = 65,...128.

V�echny tyto systémy musí dále splnit následující podmínky:

duplexní odstup: 1008 MHz
maximální e.i.r.p.: 41,5 dBW
minimální zisk antény: 35 dBi

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �ÈTÚ�) má právo stanovit vzhledem ke konkrétní
konfiguraci radioreléového spoje dal�í po�adavky na technické parametry pou�itých antén.

2. Úseky z kmitoètového pásma podle bodu 1 písm. a) pøidìlí ÈTÚ jednotlivým �adatelùm podle jejich oprávnìného
po�adavku buï pro celé území Èeské republiky, nebo regionálnì s geografickým vymezením území. �adatel si provede
vlastní kmitoètovou  koordinaci mezi jednotlivými provozovanými radioreléovými spoji. Údaje o vyu�ití kmitoètových
úsekù, sousedících s pøidìleným kmitoètovým pásmem, poskytne �adateli ÈTÚ, který provádí v pøípadì potøeby meziná-
rodní koordinaci.

3. V pøípadì, kdy je pøidìlený úsek opakovanì pøidìlen nìkolika provozovatelùm nebo dojde k ru�ení mezi systémy
P-MP a P-P, platí pravidlo, �e náklady na odstranìní vzniklého ru�ení hradí ten provozovatel, jeho� zaøízení bylo
uvedeno do provozu pozdìji, pokud ru�ení nevzniklo vlivem nedodr�ení pøedepsaných parametrù zaøízení, které bylo
uvedeno do provozu døíve. Pokud nedojde k dohodì mezi provozovateli, rozhodne ve správním øízení ÈTÚ.

4. Jednotlivé radioreléové spoje podle bodu 1 písm. a) s odsouhlasenou kmitoètovou koordinací lze v pøidìleném kmitoèto-
vém pásmu zøizovat a provozovat na základì individuálních povolení k jejich zøízení a provozování udìlených ÈTÚ na
základì �ádosti. Povolení jsou vydávána na pevnou stanici s uvedením jejích technických parametrù a s vymezením
provozní oblasti, v ní� je mo�no zøizovat a provozovat terminály. Tyto údaje je nutno uvést rovnì� v �ádosti o vydání
povolení.

5. Jednotlivé radioreléové spoje podle bodu 1 písm. b) lze v pøidìleném kmitoètovém pásmu zøizovat a provozovat na
základì individuálních povolení k jejich zøízení a provozování udìlených ÈTÚ na základì �ádosti. V tìchto pøípadech
zaji��uje ÈTÚ jejich vnitrostátní i mezinárodní koordinaci.

6. V oblastech pøiléhajících ke státním hranicím, nebo v jiných lokalitách, kde je pøed vydáním povolení ke zøízení a
provozování rádiových stanic nutno provést mezinárodní kmitoètovou koordinaci, mù�e být vyu�ití kmitoètù podle
bodu 1 omezeno provozem stávajících radioreléových spojù typu P-P v sousedních státech, jejich� slu�by jsou v tomto
kmitoètovém pásmu pøednostní.

7. Kmitoètová pásma podle bodu 1 jsou urèena pro provozování vysílacích rádiových stanic pou�ívajících digitální modu-
laci 4PSK a vy��í.

8. Pokud není pøidìlené kmitoètové pásmo vyu�íváno po dobu �esti mìsícù ode dne jeho pøidìlení, rozhodne ÈTÚ ve
správním øízení o jeho odnìtí. Za vyu�ívání se nepova�uje krátkodobé uvedení zaøízení pevné slu�by do provozu za
úèelem zkou�ek nebo mìøení zaøízení.

Èl. 4
Závìreèné ustanovení

Toto pravidlo nabývá úèinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ing. David Stádník  v.r.
vrchní øeditel

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

93. Oznámení o pøidìlení dal�ích SPC (Signalling Point Codes) pro pøechodovou sí� signalizaèní
 sítì è. 7

Spoleènosti  FPD Telecom a.s. byl pøidìlen následující SPC:

8 - 1 Bene�ov

MDS - ÈTÚ è.j. 111218/99-611
odbor regulace, tarifù a poplatkù
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94. Oznámení o pøidìlení dal�ích SPC (Signalling Point Codes) pro pøechodovou sí� signalizaèní
  sítì è. 7 (NI = 11)

Spoleènosti  RadioMobil, a.s. byly pøidìleny následující SPC:

5 - 11 MSC Praha E
5 - 17 MSC Brno B
5 - 80 MSC Ústí A
5 - 96 MSC Budìjovice A

MDS - ÈTÚ è.j. 110947/99-611
odbor regulace, tarifù a poplatkù

95. Doplnìní Seznamu subjektù zmocnìných k provádìní laboratorních zkou�ek pro úèely schva-
lování telekomunikaèních koncových zaøízení

V �Seznamu subjektù zmocnìných k provádìní laboratorních zkou�ek pro úèely schvalování telekomunikaèních koncových
zaøízení�, zveøejnìném v Telekomunikaèním vìstníku èástka 6/1999 dne 21. èervna 1999, se mìní a doplòují údaje o dvou
laboratoøích. Celý text, týkající se tìchto laboratoøí, zní novì takto:

2. Vojenský technický ústav pozemního vojska
Státní zku�ebna è.240
682 03 Vy�kov

Statut: státem akreditovaná zku�ebna

Obor èinnosti: zkou�ky rádiových zaøízení malého dosahu
Pøedmìt èinnosti: skupiny výrobkù a výrobky dle Èíselníku telekomunikaèních zaøízení (viz Telekomunikaèní vìstník, èástka
2 ze dne 26. 2. 1996): 5700, 5800

Pou�ívané pøedpisy a normy:
ÈSN ETS 300 220; ÈSN ETS 300 330; ÈSN ETS 300 440

Obor èinnosti: zkou�ky elektromagnetické kompatibility
Pøedmìt èinnosti: v�echny skupiny výrobkù a výrobky dle Èíselníku telekomunikaèních zaøízení (viz Telekomunikaèní vìstník,
èástka 2 ze dne 26. 2. 1996), u nich� je elektromagnetická kompatibilita specifikována.

Pou�ívané pøedpisy a normy:
ÈSN EN 55011; ÈSN EN 55013; ÈSN EN 55022;
ÈSN EN 50081-1 a -2; ÈSN EN 50082-1 a -2; ÈSN EN 61000-3-2, -3-3; -4-2; -4-11;
ÈSN ETS 300 279; ÈSN ETS 300 329; ÈSN ETS 300 340; ÈSN ETS 300 342-1; ÈSN ETS 300 342-2;
ÈSN ETS 300 385; ÈSN ETS 300 445; ÈSN ETS 300 446; ÈSN ETS 300 447; ÈSN ETS 300 673; ÈSN ETS 300 676; ÈSN ETS 300
680-1; ÈSN ETS 300 680-2;
ÈSN ETS 300 682; ÈSN ETS 300 683; ÈSN ETS 300 684

Obor èinnosti: zkou�ky elektrické bezpeènosti
Pøedmìt èinnosti: v�echny skupiny výrobkù a výrobky dle Èíselníku telekomunikaèních zaøízení (viz Telekomunikaèní vìst-
ník, èástka 2 ze dne 26. 2. 1996), které jsou napájeny nízkým napìtím.

Pou�ívané pøedpisy a normy:
ÈSN EN 60335-1; ÈSN EN 60950 + A1, A2; ÈSN EN 61010-1

3. TESTCOM - Technický a zku�ební ústav telekomunikací a po�t
Hvo�ïanská 3, 148 01 Praha 4
380 - Laboratoø elektrické bezpeènosti

Obor èinnosti: zkou�ky elektrické bezpeènosti
Statut: souèást zku�ební laboratoøe è. 1063 TESTCOM akreditované ÈIA
Pøedmìt èinnosti: v�echny skupiny výrobkù a výrobky dle Èíselníku telekomunikaèních zaøízení, které jsou napájeny nízkým
napìtím.

Pou�ívané pøedpisy a normy:
ÈSN EN 60 950 +A1 +A2, ÈSN EN 60 215 a ÈSN 33 4110, ÈSN EN 60065

MDS - ÈTÚ è.j.115104/97-612
odbor certifikace
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96. Povìøení na montá� a údr�bu zaøízení JTS - pokraèování

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad vydává podle § 2 odst. 3 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomuni-
kacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. následující povìøení na montá� a údr�bu zaøízení JTS:

1080. STROM telecom, s. r. o.
Votice, Klá�terní 1
Povìøení è. j. 138993/1999-631 ze dne 12. 7. 1999 v rozsahu:
a) drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù,
b) telefonní ústøedny vèetnì souvisejících vnitøních kabelových rozvodù.

1081. DT soft s. r. o.
Praha 9, Mladoboleslavská 73/22
Povìøení è. j. 149005/1999-631 ze dne 16. 7. 1999 v rozsahu:
a) analogové a digitální pøenosové systémy.

1082. BAK a. s.
Trutnov, Vodní 177
Povìøení è. j. 214505/99-636 ze dne 19. 8. 1999 v rozsahu:
a) drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù,
b) kabelová vedení s optickými vlákny.

1083. SMUTNÝ, s. r. o.
Malá Bìlá 123
Povìøení è. j. 149043/1999-631 ze dne 24. 9. 1999 v rozsahu:
a) analogové a digitální pøenosové systémy.

Roz�íøení povìøení:

1084. NOZEPA spol. s r. o.
Praha 9, Kbelská 607/38
Povìøení è. j. 138998/99-631 ze dne 2. 7. 1999 v rozsahu:
a) drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù,
b) telekomunikaèní vedení s optickými vlákny.

1085. ARSPRO-ELEKTRO s. r. o.
Písková Lhota 131
Povìøení è. j. 138994/99-631 ze dne 13. 7. 1999 v rozsahu:
a) drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù,
b) analogové a digitální pøenosové systémy Schrack, Philips, HDSL, DFA, TADIRAN, VFA a GSM pro úèastnickou

èást JTS,
c) telefonní ústøedny vèetnì pøíslu�ných kabelových rozvodù.

1086. ARCONET, s. r. o.
Zlín, Tyr�ovo nábøe�í 401
Povìøení è. j. 224127/99-637 ze dne 20. 8. 1999 v rozsahu:
a) drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù,
b) drátová telekomunikaèní vedení v dálkových sítích vèetnì navazujících kabelových souborù,
c) kabelová vedení s optickými vlákny,
d) analogové a digitální pøenosové systémy vèetnì linkového traktu,
e) radioreléová zaøízení - analogová a digitální,
f) vysílací a pøijímací rádiová zaøízení - základnové stanice GSM a NMT.

1087. INFOTEL spol. s r. o.
Brno, Dusíkova 3
Povìøení è. j. 224131/99-637 ze dne 3. 9. 1999 v rozsahu:
a) vysílací a pøijímací rádiová zaøízení - zaøízení a systémy GSM a NMT,
b) radioreléová zaøízení - analogová a digitální,
c) pøenosové systémy - analogové a digitální,
d) rádiová zaøízení pro rozhlasové a televizní vysílání,
e) kabelová vedení s optickými vlákny.
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1088. INVEST TEL, s. r. o.
Klatovy, Voøí�kova 822/III.
Povìøení è. j. 166051/99-634 ze dne 6. 9. 1999 v rozsahu:
a) drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù,
b) pokládka a montá� trubek pro kabelová vedení s optickými vlákny,
c) kabelová vedení s optickými vlákny.

Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Klatovy, K leti�ti 385

Zmìny povìøení:

1089. REKON, a. s.
Mariánské Láznì, Plzeòská 181
Povìøení è. j. 166178/99-634 ze dne 6. 8. 1999 v rozsahu:
a) drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù,
b) telefonní ústøedny vèetnì pøíslu�ných kabelových rozvodù,
c) analogové a digitální pøenosové systémy.

Zmìna odpovìdné osoby - Roman Petrák

1090. EBM connect, spol. s r. o.
Brno, Horní 32
Povìøení è. j. 224115/99-637 ze dne 1. 7. 1999 v rozsahu:
a) drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.

Zmìna odpovìdné osoby - Ing. Jiøí �igut

1091. ELFY Pøíbram s. r. o.
Závi�ín 29
Povìøení è. j. 149022/99-631 ze dne 20. 8. 1999 v rozsahu:
a) drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.

Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Pøíbram, Jungmanova 209
Povìøení è. j. 30378/96 ze dne 15. 5. 1996 se tímto ru�í.

1092. STAMP s. r. o.
Náchod, Dobenínská 2002
Povìøení è. j. 214506/99-636 ze dne 1. 9. 1999 v rozsahu:
a) drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.

Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Náchod, Øezníèkova 343

1093. REL spol. s r. o.
Pardubice, Husova 378
Povìøení è. j. 214508/99-636 ze dne 20. 9. 1999 v rozsahu:
a) drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.

Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Hradec Králové, Pavla Wonky 1142

1094. REL- stavební a zemní práce a. s.
Pardubice, Husova 378
Povìøení è. j. 214507/99-636 ze dne 20. 9. 1999 v rozsahu:
a) drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.

Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Hradec Králové, Pavla Wonky 1142

1095. DYDO - stavební práce a. s.
Hradec Králové, K Metelce 18
Povìøení è. j. 214509/99-636 ze dne 21. 9. 1999 v rozsahu:
a) drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù,
b) kabelová vedení s optickými vlákny.

Zmìna odpovìdné osoby - Karel Ondráèek
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Zru�ení povìøení:
1096. BAK a. s.

Trutnov, Vodní 177
Povìøení è. j. 110910/96-636 ze dne 18. 10. 1996 bylo zru�eno.

Uvedené právnické osoby mohou provádìt montá� a údr�bu zaøízení JTS uvedených v povìøení za podmínek v nìm
stanovených. Jednou z podmínek výkonu èinnosti v JTS je uzavøení smlouvy s provozovatelem JTS, kterému bylo vydáno
povìøení ke zøizování a provozování JTS.

MDS - ÈTÚ è. j. 109969/99-622
odbor státní inspekce telekomunikací

c) tøetí znak oznaèuje druh informace urèené k pøenesení, pøièem� je oznaèeno:
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