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MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 9. bøezna 1998
Klimentská 27, 225 02 Praha 1 È.j. 112243/97-611

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

dodatek è. 3

k Jednotnému pravidlu è. 1/T/1996 ze dne 15. 3. 1996 zveøejnìnému v Telekomunikaèním vìstníku ze dne 23. 4. 1996, kterým
se stanovuje èíslovací plán veøejné telefonní sítì. Text Jednotného pravidla è. 1/T/1996 se mìní takto:
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1. V èásti druhé èl. 3 se odst. 3 mìní takto:
�3. Èíslo zemì (CC) mù�e mít jednu a� tøi èíslice. �CC� Èeské republiky je 420 (tøímístné).�.

2. V èásti druhé èl. 4 se odst. 7 mìní takto:
�7. V Èeské republice je normován poèet èíslic národního èísla v analogových sítích v rozmezí minimálnì 4 a maximálnì
9 èíslic, v digitálních v�dy 9 èíslic. Výjimku tvoøí pouze èísla zaèínající 1 (resp. �0�1) (doplòkové tlf. slu�by), které mohou
mít krat�í délku minimálnì 3 èíslice a èísla nìkterých spec. 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 ve shodì s èl.
4 odst. 4 znaèí xxx...xx, respektive Ax...xx, ABx...xx, ABCx...xx.�.

3. V èásti tøetí se èl. 6 mìní takto:

�Èl. 6
Doplòkové telefonní slu�by

1. Doplòkové telefonní slu�by v ÈR jsou dostupné zkráceným èíslem. Prvá èíslice má hodnotu 1, resp. �0�11), 2).

2. Prvé dvojèíslí èísla doplòkových slu�eb typu 1x..., resp. �0�1x..., charakterizuje druh slu�by, respektive skupinu slu�eb
stejného typu. Pro dal�í zavádìné slu�by se pøi rozhodování o pøidìlení nového èísla vychází z charakteristik prvého
dvojèíslí podle následujícího seznamu:

10 Komerèní informaèní, nabídkové a pohotovostní slu�by. Toto vyu�ití je omezeno do 31. 12. 2000. Po této
dobì bude tato skupina urèena v souladu s evropskou harmonizací pro volbu pøenosové cesty.

11 Informace poskytované automatickým zaøízením provozovatele telefonní sítì. Provoz stávajících slu�eb na
tìchto èíslech bude ukonèen do 30. 6. 1998. Po této dobì bude skupina urèena pro celoevropské slu�by.

12 Informace poskytované informátorem.

13 Pøístup na slu�ební zaøízení; rozdìlení se nepublikuje.

14 Informace poskytované automatickým zaøízením provozovatele telefonní sítì. Do 30. 6. 1998 dojde v této
skupinì k roz�íøení délky èísla na 5 èíslic.

15 Národní tísòová volání.

16 Doplòková slu�ba aut. ústøeden - �zkrácená volba�.

17 Aktivace doplòkových slu�eb aut. ústøeden.

18 Obecné slu�by, provozovatel nezávislý na provozovatelích sítí. Provoz stávajících slu�eb na tìchto èíslech
bude ukonèen do 31. 12. 2000.

19 Deaktivace doplòkových slu�eb aut. ústøeden.

�0�10 Vyhrazeno pro telefonní slu�by pøi mz a mn provozu.

�0�12 Informace poskytované informátorem. (Provoz této skupiny bude ukonèen po digitalizaci sítì).

�0�13 Vyhrazeno pro telefonní slu�by pøi mz a mn provozu.

�0�14 Vyhrazeno pro telefonní slu�by pøi mz a mn provozu.

3. Aktivace nebo deaktivace doplòkových slu�eb automatických ústøeden 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.

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

1) Èísla pøidìluje regulaèní orgán telekomunikací.
2) Pøístup pomocí volby pøestupného znaku �0� bude ukonèen po plné digitalizaci telekomunikaèní sítì ÈR.
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4. V èásti tøetí se èl. 7 mìní takto:
�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 volbou.3)�.

5. V èásti ètvrté èl. 8 se odst. 3 mìní takto:
�3. Poèet èíslic celé adresy telekomunikaèní sítì (slu�by) musí být v souladu se èl. 4, bod 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 volbou.3)�.

6. Stávající Pøíloha B se ru�í a nahrazuje se novým znìním:

�Pøíloha B

Oèíslování telefonních doplòkových slu�eb (celostátních)
platné od 31. 11. 1997

Èíslo Slu�ba pozn.

10XX Komerèní informaèní, nabídkové a pohotovostní slu�by 1, 10

110 stav ovzdu�í 2

111 rezerva 2

112 pøesný èas [od 31. 12. 1998 mezinárodní tísòové volání] 2, 3

113 jídelníèek 2

114 Sportka 2

115 Sazka 2

116 pøedpovìï poèasí 2

117 receptáø / rady zahrádkáøùm 2

118 zajímavosti dne 2

119 nové knihy, desky, kazety 2

3) Adresování po volbì znakù �*� a �#� neèerpá kapacitu z národního èíslovacího plánu.
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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

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 telefaxu 16 kHz 5

137 (zkou�ka zvonku akustické návìsti) 5

138 (hlá�ení dozorcù) 5

139 (zkou�ka z úèastnické stanice) 5
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140 rezerva

141 cestovní kanceláøe 6

142 úøad práce, volná místa 6

143 sportovní zpravodajství 6

144 kulturní poøady 6

145 programy kin 6

146 programy televize 6

147 programy rozhlasu 6

148 rezerva 6

149 informace o cestovních dokladech 6

14110 stav ovzdu�í 7

14111 rezerva 7

14112 pøesný èas 7

14113 jídelníèek 7

14114 Sportka 7

14115 Sazka 7

14116 pøedpovìï poèasí 7

14117 receptáø / rady zahrádkáøùm 7

14118 zajímavosti dne 7

14119 nové knihy, desky, kazety 7

14140 rezerva 7

14141 cestovní kanceláøe 7

14142 úøad práce, volná místa 7

14143 sportovní zpravodajství 7

14144 kulturní poøady 7

14145 programy kin 7

14146 programy televize 7

14147 programy rozhlasu 7

14148 rezerva 7

14149 cestovní doklady 7



Telekomunikaèní vìstník
Strana Roèník 1998 Èástka 36

150 hasièi 4

151 rezerva

152 rezerva

153 rezerva

154 havarijní silnièní slu�ba 9

155 zdravotní záchranná slu�ba 4

156 mìstská policie 4

157 rezerva

158 státní policie 4

159 havárie rozvodù plynu (vody, elektøiny) 9

16XX zkrácená volba

17XX aktivace doplòkových slu�eb aut. ústøeden

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

19XX deaktivace doplòkových slu�eb aut. ústøeden

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 ohla�ovna RMP BZL 9

0109 rezerva
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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

0127 telef. 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
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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

Vysvìtlivky:

a) Symboly ve sloupci �poznámky� mají tento význam:

1. Vyu�ívání této èíselné kapacity pro komerèní slu�by je omezeno do doby zavedení liberalizace v oblasti telekomuni-
kací v ÈR (31. 12. 2000). Poté bude èíselná skupina 10XX vyu�ívána v souladu s evropskou harmonizací pro volbu
pøenosové cesty.

2. Provoz stávajících slu�eb na tìchto èíslech bude ukonèen nejpozdìji do 30. 6. 1998. Èíselná skupina 11X bude
rezervována pro celoevropské slu�by. Stávající slu�by budou provozovány ve skupinì 1411X.

3. Toto èíslo bude v pevné síti k dispozici v souladu s evropskou harmonizací od 31. 12. 1998 pro slu�bu tísòového
volání pro cizince (komunikace operátorù v cizím jazyce), v mobilních sítích ji� lze toto èíslo pro tísòovou slu�bu
vyu�ívat. Pro èeské obèany zùstávají v provozu stávající slu�by tísòového volání na èíslech 15X.

4. Tarif regulován.

5. Neveøejná slu�ební èísla.

6. Provoz stávajících slu�eb na tìchto èíslech bude ukonèen nejpozdìji do 30. 6. 1998. Stávající slu�by budou provozo-
vány ve skupinì 1414X.

7. Provoz slu�eb na uvedených èíslech bude zahájen nejpozdìji do 30. 6. 1998.

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

9. Provoz stávajících slu�eb na tìchto èíslech bude ukonèen nejpozdìji do 30. 6. 1998.

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

b) Èísla oznaèená jako rezerva budou pou�ita s ohledem na charakter celé èíselné skupiny; výjimeènì mohou mít nìkteré ze
slu�eb i charakter jiný, pak je v�ak èíslo pøidìleno pøechodnì.

c) Polo�ky uvedené v závorce indikují, �e dané èíslo slu�by je dosud v rezervì, ale zároveò je podmínìnì blokováno pro
uvedený úèel.�.

7. Stávající Pøíloha C se ru�í a nahrazuje se novým znìním:

�Pøíloha C

Oèíslování pøístupu k dal�ím telekomunikaèním sítím a pøídavným slu�bám
(virtuální území)

1. Oèíslování pøístupu 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 (u stávajících èísel je nutno uvést do souladu do 1. 7. 1998) a má formát

NDC (SAC) A  BC 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, pøípad-

nì 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 pøidìlová-
na orgánem státní správy telekomunikací zejména provozovatelùm sítí, popøípadì celostátním poskytovatelùm slu�eb
(èíslice urèující tarif není jmenovitì pøidìlována).
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4. S pøidìlenou èíselnou kapacitou mohou subjekty, jim� byla tato kapacita pøidìlena, nakládat pouze v rozsahu stanove-
ném v 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.

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 orgánem státní správy telekomunikací. Rezervované èíslo se nepøidìlí a� do odvolání
rezervace 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 �Nepøidìluje se�, 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 + Rezervováno 1), 6)

605 + Rezervováno pro mobilní sítì a slu�by 1), 7)

606 + Slu�ba bezplatného volání (Freephone, Zelená linka, ...) 1), 12)

607 + + + Veøejné datové sítì a interaktivní slu�by 8)

608 + + Rezervováno pro dal�í mezinárodnì normalizované slu�by 9)

609 + + + Slu�by se zvlá�tním tarifem (PRS) 10)

7xx Rezervováno pro osobní èísla (zatím se nepøidìluje)

800 + Slu�ba bezplatného volání (Freephone, Zelená linka, ...) 11)

90x-94x Rezervováno pro slu�by se zvlá�tním tarifem (zatím se nepøidìluje)

951 + Slu�by selektivního návì�tìní (paging) 13)

960-969 Celostátní záznamníková slu�ba a slu�ba pøedávání hlasových zpráv 14)

97x-99x Rezervováno pro slu�by se zvlá�tním tarifem (zatím se nepøidìluje)
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Poznámky:

NDC = národní smìrové èíslo (National Destination Code) virtuálního území;

SAC = pøístupový kód slu�by (Service Access Code) nebo skupiny slu�eb;

A, B, C = èíslice pro bli��í urèení slu�by, nebo jejího poskytovatele, tarifu atd., nebo urèení provozovatele dal�í sítì,
pøípadnì èást úèastnického èísla provozovatele nebo èást úèastnického èísla;

+ = èíslice regulované orgánem státní správy telekomunikací.

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.

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 900.

5) Pøidìleno spoleènosti Radiomobil a.s. pro pøístup k veøejné mobilní síti GSM 900.

6) Rezervováno bez urèení, av�ak pøedpokládá se pøístup k dal�ím mobilním komunikaèním sítím.

7) 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 900,
A = 3 Radiomobil a.s. pro sí� GSM 900.
Toto vyu�ití je platné pouze do odvolání.

8) 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 zprostøedko-
vání zpráv podle doporuèení ITU-T F.400/X.400 s pøidìleným jménem ADMD (Admnistration Management Domain) v
ÈR (Country = CZ), Videotexu podle doporuèení ITU-T F.300, pøístup k síti Internet poskytovatelù s doménou registro-
vanou v ÈR a k faksimilním slu�bám se støádaèovým 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 vìcí pøíslu�ného subjektu. 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.

9) Prozatím nejsou tyto slu�by urèeny. Èísla se do odvolání nepøidìlují.

10) 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 je uvedeno v tabulce 3.

11) Rozdìlení kapacity je uvedeno v tabulce 6.

12) Slu�ba bezplatného volání se pøevádí na SAC=800. Vyu�ívání SAC 606 bude ukonèeno do 30. 6. 1998.

13) Celostátní veøejné slu�by selektivního návì�tìní. Rozdìlení èíselné kapacity A a celková délka národního èísla slu�by
jsou uvedeny v tabulce 5.

14) SAC 960 je pøidìleno spoleènosti SPT TELECOM, a.s., pro záznamníkovou slu�bu a slu�bu pøedávání hlasových zpráv.
Celková délka národního èísla slu�by je 12 èíslic.

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 Rezervováno

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
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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 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
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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.

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

8. Ru�í se dodatek è. 1 ze dne 3. èervna 1997 zveøejnìný v Telekomunikaèním vìstníku èástka 6/1997 a dodatek è. 2 ze
dne 9. záøí 1997 zveøejnìný v Telekomunikaèním vìstníku èástka 9/1997.

9. Tento dodatek nabývá úèinnosti dne 1. 4. 1998.

Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel

17. Jednotné pravidlo è. 5/R/1998

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad vydává podle § 19 odst. 1 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomu-
nikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále jen zákon o telekomunikacích)

Jednotné pravidlo è. 5/R/1998

pro vyu�ívání kmitoètového pásma 160 MHz vysílacími rádiovými stanicemi pozemní pohyblivé slu�by a pevné slu�by

Èl. 1
Úvodní ustanovení

Jednotné pravidlo pro vyu�ívání kmitoètového pásma 160 MHz stanoví zpùsob vyu�ívání kmitoètù v rozmezí 149,0875 MHz
a� 174,0000 MHz vysílacími rádiovými stanicemi pozemní pohyblivé slu�by a pevné slu�by (dále jen �PPS�) a podmínky pro
zøízení a provozování tìchto stanic.

Èl. 2
V�eobecná ustanovení

1. Pro úèely tohoto jednotného pravidla se rozumí:

a) rádiové vlny jsou elektromagnetické vlny o kmitoètech ni��ích ne� 3 000 GHz (dohodnutá mez)1), je� se �íøí prostorem
bez umìlého vedení,

b) rádiový kanál je soubor technických prostøedkù, slou�ících k rádiovému pøenosu telekomunikaèních signálù,

c) simplexní provoz je obousmìrný zpùsob provozu, pøi kterém je v daném okam�iku mo�ný pøenos pouze jedním
smìrem. Rádiový simplexní provoz se mù�e uskuteènit buï na jednom nebo dvou kmitoètech,

1) Radiokomunikaèní øád (Radio Regulations), vydán Mezinárodní telekomunikaèní unií (ITU) v roce 1990, revidován v roce 1994, �eneva

1994 a v roce 1996, �eneva 1996

d) dusimplexní provoz je simplexní provoz na dvou kmitoètech,

�
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e) 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,

f) semiduplexní provoz je zpùsob provozu se simplexním provozem na jednom konci telekomunikaèní cesty a duplexním
provozem na druhém konci,

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

h) duplexní odstup je kmitoètová vzdálenost (rozdíl kmitoètù) mezi jmenovitými kmitoèty dvou rádiových kanálù pøi
dvoukmitoètovém, tj. dusimplexním, duplexním nebo semiduplexním provozu,

i) radiokomunikaèní slu�ba je pøenos, vysílání a/nebo pøíjem rádiových vln ke specifickým telekomunikaèním úèelùm,

j) pevná slu�ba je radiokomunikaèní slu�ba mezi stanovenými pevnými body,

k) pohyblivá slu�ba je radiokomunikaèní slu�ba mezi pohyblivými stanicemi a pozemními stanicemi nebo mezi pohybli-
vými stanicemi navzájem,

l) pozemní pohyblivá slu�ba (dále jen �PPS�) je pohyblivá slu�ba mezi základnovými stanicemi a pozemními pohyblivými
stanicemi (dále jen �pohyblivými stanicemi�) nebo mezi pohyblivými stanicemi navzájem,

m) vysílací rádiová stanice je telekomunikaèní zaøízení u�ívané k pøenosu zpráv, údajù, obrazových informací a dal�ích
návìstí prostøednictvím rádiových vln. Ve stejném smyslu mù�e být pou�ito výrazu �vysílací stanice�, �vysílaè�,
�stanice� nebo �radiostanice�,

n) pohyblivá (mobilní) stanice je stanice pohyblivé slu�by, urèená pro spojení za pohybu nebo pøi zastávkách na pøedem
neurèených místech,

o) základnová stanice je pozemní stanice pozemní pohyblivé slu�by,

p) radiotelefonní stanice je stanice urèená pøednostnì pro rádiový pøenos informací v podobì øeèi,

q) datová stanice je stanice urèená pøednostnì pro rádiový pøenos dat, zpravidla vybavená standardním datovým
rozhraním, umo�òujícím spolupráci s poèítaèem, datovým terminálem nebo jiným technickým zaøízením. Ve stejném
smyslu mù�e být pou�ito výrazu �rádiový modem�,

r) povelová stanice je datová stanice urèená k rádiovému øízení a ovládání strojù a mechanismù,

s) telemetrická stanice je datová stanice urèená k rádiovému pøenosu údajù o automaticky mìøených velièinách,

t) bezdrátový mikrofon je vysílací stanice zaji��ující jednosmìrný provoz akustických signálù, zpravidla s vysokou
jakostí, na malé vzdálenosti,

u) paging je rádiový systém, zaji��ující jednosmìrný pøenos zakódovaných signálù, pøípadnì hlasových zpráv, ze
základnové stanice do kapesních pøijímaèù, zpravidla vybavených selektivní volbou - pagerù (jednosmìrný paging).
Výjimeènì mù�e být pager vybaven vysílaèem malého výkonu pro zpìtné potvrzení pøíjmu zprávy na základnovou
stanici (obousmìrný paging),

v) �kodlivé ru�ení je ru�ení, které pøeká�í provozu, znehodnocuje nebo opakovanì pøeru�uje radiokomunikaèní slu�bu,
provozovanou ve shodì s Národní kmitoètovou tabulkou2), popø. s podmínkami vydaného povolení,

w) ochranný pomìr je nejmen�í hodnota pomìru úrovnì u�iteèného a ne�ádoucího signálu na vstupu pøijímaèe, obvykle
vyjádøená v decibelech, stanovená za blí�e urèených podmínek, pøi ní� je�tì má u�iteèný signál na výstupu pøijímaèe
urèenou jakost,

x) provozní oblast rádiové sítì je geografická oblast, ve které je ve stanoveném procentu míst zaruèena minimální
u�iteèná intenzita pole, stanovená pro dané kmitoètové pásmo, resp. pro daný druh slu�by, a ve které je ve stanove-
ném procentu míst zaruèen stanovený ochranný pomìr. Velikost provozní oblasti je omezena plánovacími parametry,
platnými pro dané kmitoètové pásmo a druh slu�by.

2. V kmitoètovém pásmu 160 MHz jsou kromì neveøejných lokálních rádiových sítí provozovány i plo�né rádiové systémy.
Souèasnì jsou zde umístìny kmitoèty pro námoøní plavbu, které vyu�ívá také vnitrostátní lodní doprava a kmitoèty pro
celoevropský pagingový systém ERMES.

2) Jednotné pravidlo è. 2/R/1997, kterým se vydává Národní kmitoètová tabulka. (Telekomunikaèní vìstník, èástka 9/1997)
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2.1 V tabulce è. 1 je uveden pøehled kmitoètových úsekù v pásmu 160 MHz, které pøidìluje Ministerstvo dopravy a spojù
- Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �ÈTÚ�). Ostatní úseky jsou vyu�ívány podle rozdìlení uvedeného v Národní
kmitoètové tabulce2).

2.2 Na horním okraji sousedí kmitoètové pásmo 160 MHz se 6. televizním kanálem (vzdálenost nosné vlny obrazu je 1,25
MHz od hranice pásma), co� mù�e zejména u nedostateènì odolných televizních pøijímaèù a kabelových rozvodù
pùsobit ru�ivé ovlivòování pøíjmu televizního signálu. V oblastech pøíjmu 6. televizního kanálu se pøidìlují pøednost-
nì kmitoèty z úseku A.

Tabulka è. 1: Kmitoètové úseky pásma 160 MHz

Hranice úseku Druh provozu
od do

Kanál Kmitoèet Kanál Kmitoèet
è. [MHz] è. [MHz]

149 84 149,1000 94 149,3500 Simplex

X 149,3625 X 149,6000 Mikrofony

A 160 151,0000 X X Simplex

161 151,0250 237 152,9250 Duplex, dolní úsek

341 155,5250 417 157,4250 Duplex, horní úsek

B 561 161,0250 619 162,4750 Duplex, dolní úsek

741 165,5250 799 166,9750 Duplex, horní úsek

D 663 163,5750 665 163,6250 Duplex, dolní úsek

668 163,7000 678 163,9500 Duplex, dolní úsek

843 168,0750 845 168,1250 Duplex, horní úsek

848 168,2000 858 168,4500 Duplex, horní úsek

C 880 169,0000 882 169,0500 Simplex

882 169,0750 885 169,1250 Duplex, dolní úsek

886 169,1500 894 169,3500 Simplex

895 169,3750 896 169,4000 Duplex, dolní úsek

897 169,4250 898 169,4500 Simplex

X X 899 169,4750 Duplex, dolní úsek

900 169,5000 939 170,4750 Simplex

1021 172,5250 1062 173,5500 Simplex

1063 173,5750 1065 173,6250 Duplex, horní úsek

1066 173,6500 1074 173,8750 Simplex

1075 173,8750 1076 173,9000 Duplex, horní úsek

1077 173,9250 1078 173,9500 Simplex

X X 1079 173,9750 Duplex, horní úsek

Èíslování kanálù: Kmitoèet kanálu f se vypoète z èísla kanálu k podle vzorce: f = 147 + 0,0250 k [MHz]

2) Jednotné pravidlo è. 2/R/1997, kterým se vydává Národní kmitoètová tabulka. (Telekomunikaèní vìstník, èástka 9/1997)
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Èl. 3
Zvlá�tní ustanovení

1. V kmitoètovém pásmu 160 MHz se pou�ívají následující druhy vysílacích rádiových zaøízení:
a) radiotelefonní stanice,
b) datové stanice,
c) povelové a telemetrické stanice,
d) paging,
e) bezdrátové mikrofony,
f) pøenosné stanice na spoleèných kmitoètech.

1.1 Pro rádiové sítì s pøenosem informací v podobì øeèi (radiotelefonní stanice) jsou urèeny:

a) v kmitoètovém úseku A kmitoèty:
155,5500 MHz, 155,6250 MHz, 155,7000 MHz, 155,7750 MHz,
155,8500 MHz, 155,9500 MHz, 156,0000 MHz, 156,1000 MHz,
156,1750 MHz, 156,3500 MHz, 156,4250 MHz,

aa) simplexnì lze radiotelefonními stanicemi rovnì� vyu�ívat kmitoètové páry:
155,6000/151,1000 MHz, 155,7500/151,2500 MHz, 155,8750/151,3750 MHz,
155,9250/151,4250 MHz, 156,1250/151,6250 MHz, 156,2000/151,7000 MHz,
156,2250/151,7250 MHz, 156,2500/151,7500 MHz, 156,2750/151,7750 MHz,
156,3250/151,8250 MHz,

ab) pro celostátní duplex s maximálním vyzáøeným výkonem do 20 W
156,0250/151,5250 MHz,

b) v kmitoètovém úseku B:
57 duplexních párù v rozmezí 161,0250/165,5250 MHz a� 162,4750/166,9750 MHz,

c) v kmitoètovém úseku C:
71 simplexních kmitoètù v rozmezí 169,5000 MHz a� 170,4750 MHz a 172,5500 MHz a� 173,4750 MHz,

d) v kmitoètovém úseku D:
14 duplexních párù v rozmezí 163,5750/168,0750 MHz a� 163,9500/168,4500 MHz.

Zaøízení se zøizují a provozují na základì povolení vydaného ÈTÚ.

Radiotelefonní stanice lze vyu�ívat i pro pøenos dat, pokud jsou pro tento druh provozu technicky zpùsobilé.

V kmitoètovém pásmu je dále provozována slu�ební radiotelefonní sí� SPT TELECOM, a.s., pro kterou je urèeno
8 duplexních párù z horní èásti úseku A a 12 duplexních párù z úseku B. Ukonèení provozu sítì se pøedpokládá
nejpozdìji k 30. 6. 1999.

1.2 Pro datové stanice jsou urèeny:
a) vyhrazené kmitoèty 149,1250 MHz, 149,2500 MHz, 155,7250 MHz a 156,1500 MHz pro výkon vysílaèe do 0,5 W.

Zaøízení se zøizují a provozují na základì generálního povolení è. GP-19/19973),

b) v kmitoètovém úseku 149:
11 kanálù v rozmezí 149,1000 MHz a� 149,3500 MHz pro výkon vysílaèe 1 W,

c) v kmitoètovém úseku A:
kmitoèty 151,8000 MHz, 151,8750 MHz, 151,9000 MHz, 151,9750 MHz,

152,0000 MHz;
155,7250/151,2250 MHz, 155,9000/151,4000 MHz, 155,9750/155,4750 MHz,

156,0500/151,5500 MHz, 156,0750/151,5750 MHz, 156,1500/151,6500 MHz
pro výkon vysílaèe do 10 W.
Kmitoèty 151,4750 MHz a 151,9500 MHz jako celostátní kmitoèty spoleèné pro datové stanice s maximálním
vyzáøeným výkonem 1 W s øízeným pøístupem ke kanálu,

d) v kmitoètovém úseku C:
kmitoèty 173,2750 MHz a 173,3250 MHz pro datové stanice s výkonem vysílaèe do 0,5 W.

3) GP-19/1997 ke zøízení a provozování datových radiostanic provozovaných na vyhrazených kmitoètech. (Telekomunikaèní vìstník, èástka 7/
1997)
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Zaøízení se zøizují a provozují na základì povolení vydaného ÈTÚ.

1.3 Pro povelové a telemetrické stanice jsou urèeny:

a) kmitoèty 172,5250 MHz a 172,5750 MHz jako celostátní kmitoèty stanic pro dálkové ovládání lesních strojù a
jeøábù s výkonem vysílaèe do 0,1 W,

b) kmitoèty 173,6500 MHz a 173,9500 MHz jako celostátní kmitoèty stanic pro dálkové ovládání stavebních jeøábù
s výkonem vysílaèe do 0,1 W.

Zaøízení se zøizují a provozují na základì povolení vydaného ÈTÚ.

1.4 Paging

a) Pro celoevropský pagingový systém ERMES je urèeno celkem 16 kmitoètù z úseku C v rozmezí 169,4250 MHz a�
169,8000 MHz.
Vìt�ina kmitoètù je dosud èásteènì vyu�ívána pro lokální dispeèerské sítì. S ohledem na pøípravy zahájení
provozu systému ERMES jak v sousedních zemích, tak v Èeské republice, musí být kanály vyhrazené pro systém
ERMES od stávajících rádiových sítí postupnì uvolnìny,

b) pro lokální paging jsou urèeny kmitoèty v úseku A:
151,0500 MHz, 151,1250 MHz, 151,2000 MHz, 151,2750 MHz, 151,3500 MHz,
151,4500 MHz, 151,6000 MHz, 151,6750 MHz, 151,8500 MHz, 151,9250 MHz,

c) pro datové stanice a lokální paging jsou urèeny kmitoèty v úseku C:
170,2750 MHz, 170,4250 MHz, 170,4750 MHz, 173,0250 MHz, 173,1000 MHz.

Zaøízení se zøizují a provozují na základì povolení vydaného ÈTÚ.

1.5 Bezdrátové mikrofony

Pro �irokopásmové bezdrátové mikrofony s vyzáøeným výkonem 25 mW jsou urèeny kmitoèty v úseku A v rozmezí
149,3625 MHz - 149,6000 MHz s jmenovitými kmitoèty 149,4000 MHz, 149,4750 MHz a 149,5500 MHz.

Zaøízení se zøizují a provozují na základì povolení vydaného ÈTÚ.

1.6 Pøenosné stanice na spoleèných kmitoètech

V úseku C jsou urèeny 3 spoleèné kmitoèty pro pøenosné stanice s výkonem do 5 W:
172,6500 MHz, 172,9500 MHz, 172,9750 MHz;

2 spoleèné kmitoèty pro pøenosné stanice s výkonem do 1W:
172,7250 MHz a 173,0500 MHz.

Pøenosné radiostanice na spoleèných kmitoètech se zøizují a provozují na základì generálního povolení è. GP-05/19944).

2. Druh provozu
Podle druhu rádiových zaøízení a charakteru systému je v pásmu 160 MHz povolen simplexní, dusimplexní nebo semidu-
plexní provoz.

3. Podmínky pøidìlování kmitoètù

3.1 Povolení na individuální rádiovou sí� s pøevá�nì hovorovým provozem smí být vydáno pouze v pøípadì, �e poèet
pohyblivých stanic v síti bude pøi zahájení provozu:
a) v simplexních úsecích více ne� 15 stanic,
b) v duplexních úsecích více ne� 40 stanic.

3.2 V pøípadì men�ího poètu stanic, ne� je stanoveno v bodu 3.1, je mo�né udìlit individuální povolení pouze v pøípadì,
�e v po�adované provozní oblasti rádiové sítì není zøízena ani povolena hromadná rádiová sí� a je zde dostateèná
rezerva volných kmitoètù pro individuální pøídìly, nebo kdy� to vy�aduje charakter slu�by, popø. nelze vyu�ít provoz
na spoleèných kmitoètech.

3.3 Kmitoèty pøidìlené vysílacím rádiovým stanicím podle tohoto jednotného pravidla jsou zpravidla opakovanì vyu�í-
vány více provozovateli na území Èeské republiky a provoz stanic mù�e být ru�en vysílaèi pracujícími na stejném
kanálu.

4) GP-05/1994 ke zøízení a provozování pøenosných vysílacích rádiových stanic malého výkonu, provozovaných spoleènì na urèených

kmitoètech v pásmech stanovených pro pozemní pohyblivou slu�bu. (Telekomunikaèní vìstník, èástka 1/1995)
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Vzájemné ru�ení, vznikající v pøípadì vyu�ívání kmitoètu více u�ivateli na jednom stanovi�ti (tzv. sdílení kmitoètu), se
nepova�uje za �kodlivé ru�ení.
Pokud vlivem mimoøádných okolností pøi �íøení rádiových vln dojde ke �kodlivému ru�ení, stanoví povolující orgán
dodateèné podmínky provozu dotèených zaøízení a sítí. V tìchto pøípadech povolující orgán nenese �ádnou odpo-
vìdnost za finanèní náklady a jiné ztráty s tím spojené.

4. Plánovací parametry

Pro pásmo 160 MHz jsou stanoveny tyto základní plánovací parametry (vztahují se pøedev�ím na základnové stanice
radiotelefonních sítí):

a) pøi pøidìlování kmitoètù a plánování sítí se s ohledem na úroveò prùmyslového ru�ení vychází z minimální u�iteèné
intenzity pole 20 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,

c) Druh modulace: úzkopásmová FM, maximální zdvih    5 kHz
Kanálová rozteè: 25 kHz a 12,5 kHz
Duplexní odstup: 4,5 MHz
Od 1. 7. 1999 bude ÈTÚ vydávat v pásmu 160 MHz povolení ke zøízení a provozování pouze pro stanice schválené pro
kanálovou rozteè 12,5 kHz.

d) Maximální povolený vyzáøený výkon: 10 W
Na celostátním duplexním kmitoètu 156,0250/151,5250 MHz: 20 W

e) Maximální efektivní vý�ka antény (v rovinatém terénu):
simplex: 20 m
duplex: 35 m

f) Jmenovitá opakovací vzdálenost kmitoètové sí�ky: 90 km

g) u duplexních kmitoètových párù pøíslu�í vy��í kmitoèet zpravidla vysílaèi základnové stanice, pøi retranslaci vysílaèi
retranslaèní stanice a ni��í kmitoèet pøíslu�í vysílaèi pohyblivé stanice (pøijímaèi základnové stanice).

5. Mezinárodní koordinace kmitoètù
Kmitoèty pro stanice v pásmu 160 MHz podléhají mezinárodní koordinaci, jestli�e na státní hranici pøesáhne ru�ivá
intenzita pole hodnotu 12 dBµV/m ve vý�ce 10 m nad terénem. Podmínky koordinace kmitoètù se øídí ustanoveními
koordinaèní dohody �Vídeò 1993�5).

6. Obsluha vysílacích rádiových stanic
K obsluze stanic v pásmu 160 Hz se u hlavního operatéra vy�aduje vysvìdèení o radiotelefonní zkou�ce6) v pøípadech
sítí:
a) s radiotelefonními stanicemi,
b) pagingu, který umo�òuje pøenos hlasových zpráv.

7. Technická zpùsobilost zaøízení
Vysílací rádiová zaøízení podléhají schválení podle § 4 odst. 1 zákona o telekomunikacích. Postup ovìøování a schvalo-
vání je stanoven vyhlá�kou è. 26/1996 Sb., o zpùsobu, podmínkách a postupu pøi ovìøování a schvalování telekomuni-
kaèních koncových zaøízení.

Èl. 4
Pøechodná a závìreèná ustanovení

Toto jednotné pravidlo nabývá úèinnosti 1. dubna 1998.

Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel

5) Dohoda mezi pøedstaviteli telekomunikací Belgie, Francie, Chorvatska, Itálie, Lucemburska, Maïarska, Nìmecka, Nizozemí, Rakouska,
Polska, Slovenska, Slovinska, �výcarska a Èeské republiky o koordinaci kmitoètù mezi 29,7 MHz a 960 MHz pro PPS, Vídeò, 3. prosince
1993

+-
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6) Výnos è. 15900/80-R1, kterým se vydává pøedpis o zkou�kách pozemních radiooperátorù (reg.) - èástka 43/1980 Sb., opatøení è. 216/

1980 Vìstník FMS

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

18. Vydání Podmínek pro postup pøi urèování poøadí po�adavkù na zøízení a pøelo�ení úèastnických
telefonních stanic

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR ru�í ke dni 31. bøezna 1998  Podmínky Ministerstva hospodáøství ÈR pro postup pøi
urèování poøadí po�adavkù na zøízení a pøelo�ení úèastnických telefonních stanic ze dne 26. dubna 1995 è.j. 6565/95-622, jejich�
vydání bylo oznámeno dne 26. èervence 1995 v Telekomunikaèním vìstníku, èástka 15.

Ministerstvo dopravy a spojù Èeské republiky podle § 3 odst. 5 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona
è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb., vydává s úèinností od 1. dubna 1998 nové Podmínky pro postup pøi urèování poøadí
po�adavkù na zøízení a pøelo�ení úèastnických telefonních stanic.

Vydáním tìchto Podmínek se ru�í kategorie �A�, �B� a �C� po�adavkù na zøízení a pøelo�ení úèastnických telefonních stanic.
Dr�itel povìøení k poskytování telefonních slu�eb mù�e zøizovat (pøekládat) telefonní stanice pouze podle èasového poøadí, v
nìm� mu telefonní pøihlá�ky (�ádosti o pøelo�ení telefonních stanic) do�ly, pokud obecný zájem na zøízení (pøelo�ení) stanice
nebo hledisko hospodárnosti nevy�aduje jiné øe�ení.

MDS ÈTÚ è.j. 100778/98-622
odbor státní inspekce telekomunikací

19. Informace o nabídce volných míst v ITU

Nabídka volného místa è. 2/1998 vedoucí referenèní sekce
doba kontraktu: bez omezení s mo�ností mìsíèní výpovìdi kontraktu
stupeò: P3
Pracovní náplò: Pod vedením vedoucího odboru terminologie, referencí a poèítaèové podpory pøekladatelským slu�bám zabez-
peèuje èinnosti ITU v oblasti pøípravy konferencí, koordinace èinností ITU.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání v oboru jazykù, dokumentaèní èinnosti nebo odpovídající vysoko�kolské, alespoò 5leté
zku�enosti v oboru, znalost výpoèetní techniky,velmi dobrá znalost angliètiny nebo francouz�tiny, znalost dal�ího jazyka je
pøedností.
Termín pro pøihlá�ení: 30. bøezna 1998 na adresu: MDS - ÈTÚ, Klimentská 27, 225 02 Praha 1, odbor personální a mezd.

20. Informace o nabídce volných míst v Inmarsatu

1. Mana�er pro spolupráci Inmarsatu se spolupracujícími subjekty
Úroveò: 3
Druh kontraktu: smlouva na dobu neurèitou
Pracovní náplò: Zaji��ování a provádìní analýz v oblasti slu�eb a výrobcù s cílem zabezpeèit rùst provozu, koordinace èinností
s tím souvisejících, monitorování provozu.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání technického, ekonomického nebo komerèního smìru, zku�enosti s pøidìlováním kanálù,
znalost telekomunikaèního prostøedí, adaptibilita, diplomatické vystupování, mezinárodní zku�enosti, velmi dobrá znalost ang-
liètiny, ev. dal�ích cizích jazykù.

2. Mana�er vnìj�ích vztahù v odboru marketingu a rozvoje obchodu
Úroveò: 3
Doba kontraktu: pracovní smlouva
Pracovní náplò: Zabezpeèovat vazbu na provozovatele pevných sítí s cílem zajistit maximální zvý�ení zisku Inmarsatu, navrho-
vat a zavádìt nové úèinné metody spolupráce s provozovateli pevných sítí a vytváøet pøedpoklady pro klíèové postavení ve
vztahu k námoøní slu�bì.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání technického smìru, orientace v telekomunikacích, velmi dobrá znalost angliètiny, komuni-
kaèní dovednosti.

3. Provozní analytik v oddìlení dru�icových programù a provozovatelù sítí
Úroveò: 4
Pracovní náplò: Pracuje ve skupinì podpùrných provozních systémù, zaji��uje monitoring zaøízení pro v�echny dru�icové sítì
Inmarsatu, povoluje, zøizuje a pøipravuje pøístupové sítì.
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Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání technického, telekomunikaèního smìru, ev. ve výpoèetní technice, zku�enosti ve státní
správì, velmi dobrá znalost angliètiny.

4. Mana�er pro marketing v oddìlení pozemních komunikací
Úroveò: 3
Pracovní náplò: Je zodpovìdný za vedení, koordinaci a podporu v�ech aktivit souvisejících s èinnostmi Inmarsatu, zji��uje
potøeby trhu ve vztahu k provozovatelùm, výrobcùm a distributorùm.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání technického, telekomunikaèního smìru, ev. ve výpoèetní technice, zku�enosti ve státní
správì, velmi dobrá znalost angliètiny.

5. Systémový in�enýr v odboru rozvoje a techniky
Úroveò: 4
Pracovní náplò: Provádìní technických expertíz M4 multimediálního systému a budoucích slu�eb, zodpovídá za specifikaci
systému, koneèné zavádìní do provozu a budoucí vyu�ití systému slu�bami
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání, praxe v oboru, znalost dru�icových systémù, mezinárodního prostøedí v oboru, alespoò
5leté zku�enosti v MSS, velmi dobrá znalost angliètiny.

6. Revizor sí�ového centra
Úroveò: 4
Pracovní náplò: Zabezpeèuje ve spolupráci s provozovateli koordinaci v�ech aktivit v oblasti sítí, schvaluje postupy standar-
dizace, monitoruje nárùsty provozních pøetí�ení, spolupracuje pøi zavádìní nových slu�eb.
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání v oblasti elektroniky a/nebo elektrotechniky, 7 - 10 let praxe v provozu dru�icových stanic,
dobrá znalost mìøících technik, velmi dobré komunikaèní znalosti, znalost cizích jazykù je pøedností.

Pøihlá�ky za�lete laskavì na adresu: MDS- Èeský telekomunikaèní úøad, Klimentská 27, Praha 1, 225 02, odbor personální a
mezd.

Upozornìní: Nabídka volných míst a stá�í v oboru telekomunikací je k dispozici k nahlédnutí v odboru personálním a mezd
Èeského telekomunikaèního úøadu.

21. Oznámení o neplatnosti prùkazu povìøení k výkonu státní správy a inspekce è. 527.

Èeský telekomunikaèní úøad oznamuje, �e povìøení k výkonu státní správy a inspekce è. 527, znìjící na jméno Ing. Pavel
SCHWARZ, je neplatné.

Pou�ívání povìøení k výkonu státní správy a inspekce è. 527 oznamte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, Klimentská 27,
225 02 Praha 1.

MDS - ÈTÚ 21/1998
odbor obrany a ochrany

Nabídka volných míst ve státní správì

Èeský telekomunikaèní úøad - Ministerstvo dopravy a spojù ÈR pøijme odborné zamìstnance pro práci ve státní
správì, nabízíme zajímavou a perspektivní práci:

1. odborného referenta - specialistu do oddìlení evropské integrace telekomunikací
Po�adavky: V� technického nebo právního zamìøení, praxe v telekomunikacích, pøehled o telekomunikacích, znalost
práce na PC (Word), velmi dobrá znalost angliètiny, znalost francouz�tiny vítána.

2. odborného referenta - specialistu do odboru státní inspekce telekomunikací,
Po�adavky: V� technického zamìøení, praxe v telekomunikacích v oblasti jakosti, pøehled o telekomunikacích, znalost
práce na PC (Word), znalost angliètiny.

3. odborný referent - asistent øeditele
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání, praxe v telekomunikacích vítána, schopnost komunikace, znalost práce na PC
(Word, Excel), znalost angliètiny - slovem i písmem, organizaèní schopnosti, samostatnost.

4. referent informatiky
Po�adavky: vysoko�kolské vzdìlání, znalost PC-WORD, Excel, Internet, elektronická po�ta, znalost angliètiny, pøehled
o oboru telekomunikací je pøedností.

Mzdové ohodnocení podle naøízení vlády è. 253/92 Sb. ve znìní pozdìj�ích úprav.

Písemné nabídky se struèným profesním �ivotopisem zasílejte na adresu:
Èeský telekomunikaèní úøad
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odbor personální a mezd
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

22. Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance è. 297 a povìøení k výkonu státní správy a inspek-
ce è. 297

Èeský telekomunikaèní úøad oznamuje, �e prùkaz zamìstnance è. 297 a povìøení k výkonu státní správy a inspekce è. 297,
znìjící na jméno Ján �IMEK, jsou neplatné.

Pou�ívání prùkazu zamìstnance è. 297 a povìøení k výkonu státní správy a inspekce è. 297 oznamte Èeskému telekomunikaè-
nímu úøadu, Klimentská 27, 225 02 Praha 1.

MDS - ÈTÚ 20/1998
odbor obrany a ochrany
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