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MINISTERSTVO  DOPRAVY  A  SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 24. èervna 1997
Klimentská 27, 225 02 Praha 1 È.j. 105683/97-613

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen ÈTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst.3 a podle
§ 5 odst.1 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále jen zákon)
vydává

generální povolení
è. GP - 18 /1997
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ke zøízení a provozování datových radiostanic, provozovaných na nespecifikovaných kmitoètech ve vyhra�ených pásmech.
Pod pojmem datové radiostanice se v tomto generálním povolení rozumí vysílací rádiové stanice, slou�ící pro pøenos nehovoro-
vých signálù pro úèely dálkového ovládání, mìøení nebo signalizace (dále jen radiostanice).

Toto generální povolení opravòuje fyzické a právnické osoby zøizovat, provozovat a pøechovávat radiostanice s parametry
a za podmínek uvedených v tomto generálním povolení bez jakékoliv dal�í evidence a zpoplatòování u povolujícího orgánu.

1. Generální povolení platí na území Èeské republiky.

2. Povolená kmitoètová pásma a maximální vyzáøený výkon nebo intenzita elektromagnetického pole jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1

Maximální intenzita elektromagnetického pole
Kmitoètové pásmo nebo maximální vyzáøený výkon

6,765 - 6,795 MHz 42 dBµA/m ve vzdál. 10 m
13,553 - 13,567 MHz 42 dBµA/m ve vzdál. 10 m
26,957 - 27,283 MHz 10 mW ERP
40,660 - 40,700 MHz 10 mW ERP

433,050 - 434,790 MHz 10 mW ERP
2400,000 - 2483,500 MHz 10 mW EIRP
5725,000 - 5875,000 MHz 25 mW EIRP

24,000 - 24,250 GHz 100 mW EIRP

3. Úroveò ne�ádoucích vyzaøování mimo pøidìlená kmitoètová pásma nesmí pøekroèit hodnoty uvedené v tabulce 2.

Tabulka 2

Kmitoètové pásmo Vyzáøený výkon (intenzita pole)/mìøicí �íøka pásma

15 kHz - 135 kHz 65 dBµV/m ve vzdál. 30 m /200 Hz
135 kHz - 30 MHz 34 dBµV/m ve vzdál. 30 m / 9 kHz

47 - 74 MHz ve v�ech uvedených pásmech platí:
87,5 - 118 MHz 4 nW/120 kHz pøi vysílání,

174 - 230 MHz 2 nW/120 kHz v pohotovostním stavu
470 - 862 MHz a pøi pøíjmu

Ostatní kmitoèty do 250 nW/120 kHz pøi vysílání,
1000 MHz vèetnì 2 nW/120 kHz v pohotovostním stavu

a pøi pøíjmu

Kmitoèty nad 1000 MHz 1 µW/ 1 MHz pøi vysílání
20 nW/ 1 MHz v pohotovostním stavu

a pøi pøíjmu

 4. Radiostanice vyhovující podmínkám tohoto generálního povolení mohou pracovat na jakémkoliv kmitoètu uvnitø pøidì-
lených kmitoètových pásem s libovolnou �íøkou zabraného pásma za podmínky dodr�ení technických parametrù podle
tabulek 1 a 2.

5. Radiostanice mohou být vybaveny pouze vestavìnou anténou nebo anténou pøedepsanou výrobcem. Pou�ití externích
antén, které nejsou pøedepsány výrobcem, není povoleno.

6. Radiostanice nesmìjí být provozovány s pøídavnými zesilovaèi vf výkonu a pøevádìèi.

7. Radiostanice nelze pøipojovat pøímo ani nepøímo k jednotné telekomunikaèní síti ani je vyu�ívat k poskytování telekomu-
nikaèních slu�eb pro tøetí osoby.

8. Radiostanice nesmìjí být elektricky ani mechanicky mìnìny.
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9. Toto generální povolení se vztahuje pouze na radiostanice, na které vydal ÈTÚ rozhodnutí o schválení a které jsou
opatøené schvalovací znaèkou.1)

10. Kmitoètová pásma, ve kterých jsou provozovány radiostanice na základì tohoto generálního povolení, jsou sdílená.
Provoz radiostanic ve vý�e uvedených pásmech nemá zaji�tìnou ochranu proti ru�ení pùsobenému radiostanicemi,
pracujícími ve stejných pásmech, nebo jinými telekomunikaèními a rádiovými zaøízeními provozovanými v souladu se
zákonem a navazujícími pøedpisy.

11. Provoz radiostanic nesmí ru�it zaøízení jednotné telekomunikaèní sítì ani stanice jiných radiokomunikaèních slu�eb.

12. Radiostanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 19 odst. 2 zákona. Provozovatel radiostanic je
povinen umo�nit pracovníkùm ÈTÚ pøístup k radiostanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost. 2)

13. ÈTÚ je oprávnìn v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých radiostanic, nedodr�ení podmínek
tohoto generálního povolení nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat závazný pøíkaz k odstranìní závad podle § 9
odst. 8 zákona, pøípadnì i k zastavení provozu do doby odstranìní závad.

14. Provoz neschválených radiostanic je poru�ením obecnì závazných právních pøedpisù o dr�ení vysílacích rádiových
stanic podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

15. Mo�nost ulo�ení sankce podle zákona o pøestupcích nevyluèuje postih fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7
zákona pøi naplnìní podmínek uvedených v ustanovení § 9 zákona.

16. ÈTÚ má právo omezit nebo zru�it toto generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona. V takovém pøípadì ÈTÚ
stanoví podmínky pro dal�í provoz ji� provozovaných radiostanic.

17. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 1997.

Ing. David  Stádník  v.r.
vrchní øeditel

1) Vyhlá�ka è.26/1996 Sb., o zpùsobu, podmínkách a postupu pøi ovìøování a schvalování telekomunikaèních koncových zaøízení.
2) Èást druhá zákona è. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

53. Generální povolení è. GP - 19/1997

MINISTERSTVO  DOPRAVY  A  SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 24. èervna 1997
Klimentská 27, 225 02 Praha 1 È.j. 105682/97-613

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen ÈTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst.3 a podle
§ 5 odst.1 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále jen zákon)
vydává

generální povolení
è. GP - 19 /1997

ke zøízení a provozování datových radiostanic provozovaných na vyhra�ených kmitoètech. Pod pojmem datové radiostani-
ce se v tomto generálním povolení rozumí vysílací rádiové stanice, slou�ící pro pøenos nehovorových signálù pro úèely dálko-
vého ovládání, mìøení nebo signalizace (dále jen radiostanice).

Toto generální povolení opravòuje fyzické a právnické osoby zøizovat, provozovat a pøechovávat radiostanice s parametry
a za podmínek uvedených v tomto generálním povolení bez jakékoliv dal�í evidence a zpoplatòování u povolujícího orgánu.

1. Generální povolení platí na území Èeské republiky.

2. Technické parametry:

Pøidìlené Max. vyzáøený Max.�íøka pásma Kanálová
kmitoèty výkon ERP zabraného rozteè pásma
(MHz) (W) vysíláním (kHz) (kHz)

27,905 1 8,5 10
27,915 1 8,5
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27,975 0,1 8,5 10
27,985 0,1 8,5
27,995 0,1 8,5

57,225 0,01 16 25
57,250 0,01 16
57,275 0,01 16
57,300 0,01 16

87,430 0,5 14 20
87,470 0,5 14

149,125 0,5 16 25
149,250 0,5 16

155,725 0,5 16 25
156,150 0,5 16

305,825 0,5 16 25
305,875 0,5 16

448,070 0,5 14 20
448,170 0,5 14

3. Radiostanice nesmìjí být provozovány s pøídavnými zesilovaèi vf výkonu a pøevádìèi.

4. Radiostanice nelze pøipojovat pøímo ani nepøímo k jednotné telekomunikaèní síti ani je vyu�ívat k poskytování telekomu-
nikaèních slu�eb pro tøetí osoby.

5. Provoz radiostanic s trvalým vysíláním není povolen. Pomìr doby vysílání k dobì pauzy musí být men�í ne� 1 : 10, pøièem�
délka jednoho vysílání nesmí být del�í ne� 10 sekund.

6. Radiostanice nesmìjí být elektricky ani mechanicky mìnìny.

7. Toto generální povolení se vztahuje pouze na radiostanice, na které vydal ÈTÚ rozhodnutí o schválení a které jsou
opatøené schvalovací znaèkou.1)

8. Kmitoèty, na kterých jsou provozovány radiostanice na základì tohoto generálního povolení, jsou sdílené. Provoz
radiostanic na tìchto kmitoètech nemá zaji�tìnou ochranu pøed ru�ením, zpùsobeným radiostanicemi provozovanými na
stejném kmitoètu.

9. Provoz radiostanic nesmí ru�it zaøízení jednotné telekomunikaèní sítì ani stanice jiných radiokomunikaèních slu�eb.

10. Radiostanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 19 odst. 2 zákona. Provozovatel radiostanic je
povinen umo�nit pracovníkùm ÈTÚ pøístup k radiostanicím za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost. 2)

11. ÈTÚ je oprávnìn v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých radiostanic, nedodr�ení podmínek
tohoto generálního povolení nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat závazný pøíkaz k odstranìní závad podle § 9
odst. 8 zákona, pøípadnì i k zastavení provozu do doby odstranìní závad.

12. Provoz neschválených radiostanic je poru�ením obecnì závazných právních pøedpisù o dr�ení vysílacích rádiových
stanic podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

13. Mo�nost ulo�ení sankce podle zákona o pøestupcích nevyluèuje postih fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7
zákona pøi naplnìní podmínek uvedených v ustanovení § 9 zákona.

14. ÈTÚ má právo omezit nebo zru�it toto generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona. V takovém pøípadì ÈTÚ
stanoví podmínky pro dal�í provoz ji� provozovaných radiostanic.

15. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 1997.

Ing. David   Stádník  v.r.
vrchní øeditel

1) Vyhlá�ka è.26/1996 Sb., o zpùsobu, podmínkách a postupu pøi ovìøování a schvalování telekomunikaèních koncových zaøízení.
2) Èást druhá zákona è. 552/1991 Sb., o státní kontrole.
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54. Cenový výmìr MDS ÈR è. 02/MZN/97, kterým se doplòuje Cenový výmìr MDS ÈR è. 01/MZN 97

MINISTERSTVO  DOPRAVY  A  SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 18. èervna 1997
Klimentská 27, 225 02 Praha 1 È.j.: 105565/97-611

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad podle § 2a) zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské
republiky v oblasti cen, ve znìní zákona è. 135/1994 Sb. stanovuje:

Cenový výmìr MDS ÈR è. 01/MZN/97, kterým se stanovují maximální ceny a urèené podmínky za mezinárodní telefonní slu�bu,
se mìní a doplòuje takto:

V èásti B, odstavci B.1, se mìní bod 2 takto:
�2. Maximální ceny a urèené podmínky platí pro mezinárodní telefonní slu�bu poskytovanou na základì povìøení vydaného
povolujícím orgánem podle zákona o telekomunikacích, kromì telefonních slu�eb poskytovaných prostøednictvím mobilních
radiotelefonních sítí.�

K èásti B., odstavci B.1, se doplòuje bod 3 takto:
�3. Maximální ceny a urèené podmínky platí i pro hovory uskuteènìné prostøednictvím pøípojek digitální sítì integrovaných
slu�eb (ISDN).�

Cenový výmìr MDS ÈR è. 02/MZN/97 nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 1997.

Ing. David  Stádník  v.r.
vrchní øeditel

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

55. Informace o schvalování telekomunkaèních koncových zaøízení ISDN

1) Telekomunikaèní koncová zaøízení ISDN podléhají schvalování podle Vyhlá�ky Ministerstva hospodáøství è. 26/1996 Sb.,
o zpùsobu, podmínkách a postupu pøi ovìøování a schvalování telekomunikaèních koncových zaøízení (dále jen Vyhlá�-
ka).

2) Schvalujícím orgánem je Ministerstvo dopravy a spojù, Èeský telekomunikaèní úøad, odbor certifikace, 148 00 Praha 4,
Hvo�danská 3, tel.: (02)799 24 19, fax: (02)793 67 09.

3) Pro vydávání rozhodnutí o schválení musejí být splnìny podmínky § 3 Vyhlá�ky takto:

a) odst. 1 písm a), b) a c) - protokol vydaný èeskou státní zku�ebnou nebo laboratoøí autorizovanou schvalujícím
orgánem,

b) odst. 1 písm. e) a f)
§ protokol, vydaný zku�ební laboratoøí, akreditovanou pro pøíslu�né výkony v Evropské unii (dále jen EU). Proto-

kol podle PICS pøedlo�ených výrobcem provìøí schvalující orgán nebo jím povìøený subjekt. Seznam zku�ebních
laboratoøí, akreditovaných v EU je publikován v pøíslu�ných èástkách Uøedního vìstníku EU,

§ protokol o výsledcích funkèní zkou�ky koncových zaøízení ISDN v reálném provozu JTS ÈR, vydaný zku�ební
laboratoøí, autorizovanou schvalujícím orgánem. Pravidla pro provádìní funkèních zkou�ek (pracovní verze -
duben 1997) jsou evidována pod è.j. ÈTÚ-115344/97-612.

4) �adatel o schválení musí k �ádosti o schválení pøilo�it originál nebo úøednì ovìøenou kopii dokumentu o schválení
zaøízení v EU, vydaný k tomu oprávnìným orgánem EU. Seznam oprávnìných orgánù je publikován v pøíslu�ných
èástkách Uøedního vìstníku EU.

5) Parametry a vlastnosti koncových zaøízení ISDN musejí odpovídat zejména následujícím normám a technickým specifika-
cím: ÈSN EN 60950, ÈSN EN 55022, ÈSN 334200, ÈSN 342895, NET 3, NET 5, TBR 8.

Podrobnìj�í informace o podmínkách schvalování koncových zaøízení ISDN je mo�no obdr�et u schvalujícího orgánu.

MDS - »T⁄ Ë.j. 115595/97-612
odbor  certifikace

/
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56. Oznámení o vydání vyhlá�ky Ministerstva dopravy a spojù o koncovém bodu telekomunikaèních
sítí

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad informuje, �e ve Sbírce zákonù Èeské republiky èástka 45
rozeslané dne 12. èervna 1997 byla vydána vyhlá�ka è. 130 Ministerstva dopravy a spojù ze dne 27. kvìtna 1997 o koncovém
bodu telekomunikaèních sítí.

Tato vyhlá�ka nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 1997.
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