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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. NORMATIVNÍ ÈÁST

27. Výmìr è. 1/1996, kterým se stanoví poplatky za povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádi-
ových stanic, které jsou souèástí veøejné mobilní telekomunikaèní sítì GSM
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Ministerstvo  hospodáøství  -  Èeský  telekomunikaèní  úøad (MH - ÈTÚ) podle § 2 odst. 3 a násl. ustanovení zákona
è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. a v návaznosti na  Povìøení
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ke zøízení a provozování veøejné mobilní telekomunikaèní sítì GSM a k poskytování mobilních telekomunikaèních slu�eb, které
pøíslu�ejí této síti

stanoví

a) poplatek za povolení ke zøízení a provozování 1 (slovy jedné) základnové stanice1) (dále jen vysílací rádiová stanice),
která je souèástí sítì GSM

- roènì 30 000,� Kè

b) poplatek za povolení ke zøízení a provozování 1 (slovy jednoho) radioreléového zaøízení2) (komplet vysílaè - pøijímaè,
dále jen vysílací rádiová stanice), které je souèástí sítì GSM

- roènì 12 000,� Kè

za následujících podmínek:

1. Splatnost roèních poplatkù stanoví MH - ÈTÚ pøi vydání rozhodnutí o povolení ke zøízení a provozování vysílacích
rádiových stanic, které jsou souèástí sítì GSM (splatnost prvního poplatku je do 30 dnù od nabytí právní moci rozhod-
nutí o povolení).

2. Pøi uvedení vysílací rádiové stanice do provozu v prùbìhu roku se vý�e poplatku stanoví jako pomìrná èást roèního
poplatku, tj. poèet mìsícù od zahájení provozu vysílací rádiové stanice do konce roku se vynásobí 1/12 roèního poplat-
ku.

3. Poplatek se uplatòuje i za mìsíc, ve kterém byl provoz vysílací rádiové stanice zastaven.

4. Tento výmìr nabývá úèinnosti dne 14. bøezna 1996.

1) Poplatek není závislý na výkonu vysílací rádiové stanice a poètu kanálù.
2) Poplatek není závislý na výkonu vysílací rádiové stanice, pøenosové kapacitì a vzdálenosti mezi sousedními provozovanými radiorelé-

ovými zaøízeními, tj. na délce skoku.

MH-ÈTÚ, è.j. 6 268/1996-611 Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel

28. Jednotné pravidlo è. 1/T/1996, kterým se stanovuje èíslovací plán veøejné telefonní sítì

Ministerstvo hospodáøství -  Èeský telekomunikaèní úøad stanovuje 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.:

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 èíslování pøechodù k ve-
øejným mobilním telefonním a dal�ím veøejnì provozovaným telekomunikaèním sítím i pøídavným slu�bám a mezi nimi,
pokud takovéto pøechody existují. Stanovuje pøestupné znaky do mezimìstské a mezinárodní telefonní sítì. Urèuje
obecné zásady tvorby národního èísla úèastníkù telefonních sítí a stanovuje jeho stávající strukturu.

2. Èíslovací plán je platný pro veøejnou analogovou i digitální telefonní sí�, které mohou být ve vybraných 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.
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4. Toto pravidlo je v souladu s koncepcemi Evropského telekomunikaèního úøadu �otevøený systém�.

Èl. 2

Výklad pojmù

1. Národní telefonní sítí se rozumí pevná i mobilní telefonní sí�, umo�òující jednoznaèné adresování v�ech jejích úèastní-
kù 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 podle pøílohy C. Spojení do virtuálního území s pøestupným znakem �0� není mezimìst-
ským spojením ve smyslu mezimìstského spojení v pevné síti.

5. 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 Podadresa ISDN

Národní èíslo

Mezinárodní èíslo

Adresa ISDN

2. Mezinárodní èíslo v analogové síti smí dosáhnout max.  12 èíslic, v síti ISDN max. 15 èíslic po dni 31. 12. 1996. 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  má v telefonních sítích dvì èíslice (42). Pøedpokládá
se transformace na tøímístné èíslo zemì.

4. Pøed volbu mezinárodního èísla je nutno 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.

5. S ohledem na budoucí 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�aduje3), aby cílovou sí� identifikovala maxi-
málnì  �está èíslice  mezinárodního èísla.  Pro pøíchozí volání do Èeské republiky to znamená, �e v závislosti na jedno
a� tøímístném národním smìrovém èíslu musí být o cílové síti rozhodnuto v nejkritiètìj�ím pøípadì odvolením poslední
èíslice tøímístného národního smìrového èísla.

6. Mezinárodní èíslo úèastníka analogové mobilní pozemské sítì má strukturu odvozenou ze struktury mezinárodního
èísla úèastníka pevné sítì. Poèet èíslic je v�ak celostátnì jednotný; mezinárodní èíslo mobilního úèastníka v analogové
síti má dosud 11 èíslic,  po zmìnì CC (za pøedpokladu tøímístného CC) bude mít 12 èíslic.

1)Doporuèení ITU - CCITT E.164
2)Struktura  00 42 0xxxxx adresuje Direct Country Services
3)Doporuèení ITU - CCITT I.330

7. Pro mezinárodní identifikaci mobilního úèastníka (Mobile Subscriber) v síti GSM je pou�ito4) tøí numerických adres, a to:
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- MSISDN;
- IMSI;
- MSRN.

MSISDN má 12 èíslic, z nich� jsou mezinárodnì normovány prvé tøi.

IMSI má 15 èíslic, z nich� je mezinárodnì normováno prvé trojèíslí (MCC), pro ÈR má hodnotu 230; dal�í dvojèíslí (MNC
- hodnota zatím v jednání) se mezinárodnì eviduje; poslední èást struktury pøedstavuje registraèní èíslo mobilního
úèastníka (MSIN). Pro podmno�inu MNC + MSIN je zaveden termín NMSI.

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

Èl. 4

Národní èíslo  úèastníka pevné telefonní sítì

1. Národní èíslo úèastníka pevné analogové i digitální telefonní sítì Èeské republiky zahrnuje adresu UTO (VMS) (národ-
ní smìrové èíslo urèující UTO, VMS) a adresu úèastníka uvnitø UTO, VMS (úèastnické èíslo - SN).

2. Pøed volbu národního èísla je pøi meziuzlovém spojení (nebo pøi spojení mezi VMS) a pøi volbì z pevné sítì do virtuál-
ních 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 vnitro-uzlovém
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 
(s výjimkou S.UTO Tábor).

O.UTO (resp. území VMS) mají èíslo typu N
1
N

2
N

3
. 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 celku úèastnického èísla (viz èl. 4 odst. 7). Vyhla�uje je pøípadnì
zpravidla provozovatel sítì. V pøípadì více provozovatelù v jednom UTO a VMS se pøidìlují skrytá smìrová èísla
v rámci vydávání povìøení k provozu telekomunikaèních zaøízení a sítí nebo povolení k poskytování telekomunikaè-
ních slu�eb.

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 sítì a naopak nebo pøestup ze sítì jednoho
provozovatle 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 (mimo telefonních doplòkových slu�eb). Èíslice úèastnického èísla se ve shodì
s èl. 4 odst.4 znaèí xxx...xx, respektive Ax...xx, ABx...xx, ABCx...xx.

8. V analogové síti má úèastnické èíslo v ka�dém UTO (VMS) jednotnou délku, a to i v pøípadì provolby (èíslice provolby
se zapoèítávají do délky úèastnického èísla). O délce úèastnického èísla analogové sítì rozhoduje:

- poèet èíslic národního smìrového èísla urèujícího UTO (VMS);

- kapacita uzlové sítì (VMS).

9. V digitálních  sítích ÈR  má národní èíslo  jednotnou délku 9 èíslic (viz èl. 4 odst.7). Proto se v ka�dém digitálním UTO
(VMS) øídí délka úèastnického èísla délkou národního smìrového èísla daného UTO (VMS).

4) Doporuèení ITU - CCITT E.212 a E.213
5)Spojení týkající se virtuálního území viz èl. 5, èl. 7 a èl. 8.

10. Pokud nelze výjimeènì v konkrétním UTO (VMS) splnit ustanovení èl. 4 odst. 8 a odst. 9 souèasnì, mù�e regulaèní
orgán telekomunikací po dobu koexistence analogové a digitální sítì povolit výjimku z èl. 4 odst. 8, tj. výjimku z jednot-
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né 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 prvých max. 3 èíslic. Výjimky povoluje
regulaèní orgán telekomunikací.

12. V pøechodném období koexistence analogové i digitální sítì 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 (tj. i po dobu zmìn jejich poètu).

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

Èl. 5

Národní èíslo ve veøejných mobilních telefonních sítích

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

2. 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. Proto v�echna úèastnická èísla analogové
VRS zaèínají èíslem 601.

3. 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),
virtuálních území nebo mezinárodnì z veøejné mobilní sítì, se uskuteèòuje stejným zpùsobem jako pøi volání v pevné
síti.

4. V sítích GSM platí, �e ka�dý úèastník má 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 pùso-
bení jiné sítì.

5. V adrese MSISDN se definuje v mezinárodních orgánech blok CC. Blok NDC definuje èíslovací plán, blok SN definuje
provozovatel. Pøitom:

- NDC je národní smìrové èíslo umo�òující smìrování do cílové sítì pøíslu�ného virtuálního území. V Èeské republice
má hodnotu 602 a 603 (viz pøíloha C);

-  SN je �estimístné èíslo, identifikující úèastníka uvnitø sítì.

6. 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 kompe-
tenci s tím, �e má právì deset èíslic.

7. 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.

6) Digitálnì lze pøipojit PbÚ na základì výjimky udìlené regulaèním orgánem telekomunikací i na cizí UTO.
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Èást tøetí

Oèíslování slu�eb dostupných v telefonní síti

Èl. 6

Doplòkové telefonní slu�by

1. Doplòkové telefonní slu�by jsou v ÈR dostupné tøímístným (1xx) nebo ètyømístným (01xx, 1xxx) èíslem. Prvá èíslice má
hodnotu 18) pøípadnì �0� (èísla následující �0� - nulu neznamenají v tomto pøípadì NDC).

2. Prvé dvojèíslí èísla doplòkových slu�eb typu 1xx, respektive 1xxx, má charakterizovat druh slu�by. Pro dal�í zavádìné
slu�by se pøi rozhodování o pøidìlení nového èísla vychází z charakteristik podle seznamu:

10 - komerèní, pohotovostní a nìkteré informaèní slu�by se sdílenými náklady;

11 - informace poskytované automatickým zaøízením provozovatele telefonní sítì;

12 - informace poskytované informátorem;

13 - pøístup na slu�ební zaøízení, rozdìlení se nepublikuje;

14 - informace poskytované automatickým zaøízením provozovatele telefonní sítì;

15 - tísòová volání7) (a slu�ební úkony podmínìnì pøístupné i veøejnosti);

16 - zkrácená volba podle CEPT pro èíselnice s impulsní volbou;

17 - aktivace obslu�né slu�by podle CEPT pro èíselnice s impulsní volbou;

18 - obecné slu�by, poskytovatel nezávislý na provozovatelích sítí;

19 - deaktivace obslu�né slu�by podle CEPT pro èíselnice s impulsní volbou;

01 - vyhrazeno pro telefonní slu�by pøi mz a mn provozu; (výjimeènì se pou�ijí i pro jiné celostátnì pùsobící slu�by
komerèního charakteru).

3. Obslu�né slu�by v pevné síti budou pøístupné adresou, její� struktura se mìní v závislosti na èíselnici úèastníka. Úèast-
ník s impulsní èíselnicí (volba sériovým aditivním kódem) volí èíslo ètyømístné (17 nebo 19 a dvì èísla oznaèující
slu�bu), úèastník s frekvenèní volbou volí znak * respektive znak # a doplní dvì èísla charakterizující slu�bu.

Dvojèíslí 17, respektive * znamená aktivaci slu�by, dvojèíslí 19 respektive # znamená deaktivaci slu�by.

4. Vyu�ití kapacity �slu�ebního� stupnì je uvedeno v pøíloze B.

Èl.7

Pøídavné slu�by

1. Pøístup k  pøídavným  slu�bám  poskytovaným  v  celostátním mìøítku nebo velkoplo�nì pøi pøípadné speciální tarifikaci
je zaji�tìn volbou �0� (nuly) a národních smìrových èísel uvedených v pøíloze C.

2. Strukturu  oèíslování  pøídavných  slu�eb  a pøípadnì i rozli�ení jejich tarifu, poskytovatelù slu�eb nebo jiných specifi-
kací, urèují skrytá �smìrová� èísla A, AB nebo ABC podle pøílohy C. Skryté �smìrové� èíslo pøídavné slu�by je
stanoveno (mimo pøílohy) povolením k poskytování dotyèné slu�by. Délka èísla pøídavné slu�by ve virtuálním území je
max. 6 èíslic.

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 telekomunikaè-

7)Výhledovì se poèítá s transformací na èíslo 112.
8)Èísla pøidìluje regulaèní orgán telekomunikací.
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ní sí� (vèetnì mobilní) pova�uje za virtuální území. Pøechodù z veøejné telefonní sítì (pevné i mobilní) do jiné telekomu-
nikaèní sítì (respektive jiné mobilní) se dosáhne volbou pøestupného znaku �0� (nula) a národního smìrového èísla
podle pøílohy C.

2. Rozli�ení rùzných provozovatelù, tarifu, 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 v celé adrese telekomunikaèní sítì (slu�by) musí být v souladu s èl. 4 odst. 7. Pokud charakter slu�by
vy�aduje del�í adresu anebo adresu alfanumerickou, musí se pøístup ke slu�bì adresovat ve dvou stupních (tzv. dvou-
stupòová volba), kde je nutný dialog s operátorem anebo automatickým zaøízením na volané stranì9).

Èást pátá

Èl. 9

Závìreèná ustanovení

1. Zru�uje se:

a) kapitola 3 �ÈÍSLOVACÍ PLÁN� Hlavních zásad pøestavby èeskoslovenské telekomunikaèní sítì na ISDN, vyhlá�e-
ných Ministerstvem hospodáøství ÈR pod è.j. 715 567/93-42 v Telekomunikaèním vìstníku, Èástka 5 z 8. bøezna 1994,

b) kapitola 12 �Èíslovací plán� Smìrnice pro plánování a projektovou pøípravu výstavby telekomunikaèní sítì v ÈSSR,
schválené Federálním ministerstvem spojù pod è.j. 2019/1978,

c) Doplnìk I �Smìrnice pro plánování a projektovou pøípravu telekomunikaèní sítì v ÈSSR� schválený výnosem Fede-
rálního ministerstva spojù è.j. 701/84-RVT-III z 19. 11. 1984.

2. Toto pravidlo nabývá úèinnosti dnem 15. bøezna 1996.

Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel

9)Na adresy slu�eb typu *xx nebo #xx se omezení tohoto odstavce nevztahuje.

Pøíloha A

Národní smìrová èísla UTO (VMS) v ÈR

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 nad Labem - 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
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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

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
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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) platných od 31. 1. 1996

Vysvìtlivky:

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

1 - tarif regulován;

2 - èíslo se nebude vyu�ívat, anebo provoz slu�by ukonèen;

3 - zmìna polo�ky dosud platného plánu;

4 - pøi centralizaci obsluhy se znemo�ní nezávislé vyu�ití rezerv typu 012x;

5 - nepublikuje se, urèeno pro potøeby provozovatele.

b) Èísla oznaèená jako rezerva budou pou�ita s ohledem na charakter celého èíselného oboru pøíslu�né dekády; 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. Pokud nìkterý provozovatel projeví o provozování slu�by zájem, má takové vyu�ití pøi pøidìlení této
rezervy pøednost.

Èíslo Slu�ba pozn.

10X pøechodnì umrtveno; zku�.provoz na 108x, 109x
110 (rozptylové podmínky)
111 rezerva 2
112 pøesný èas
113 jídelníèek / (lékaøská pohotovost)
114 Sportka, Mates
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Èíslo Slu�ba pozn.

115 Sazka
116 pøedpovìï poèasí, snìhové zpravodajství
117 receptáø / rady zahrádkáøùm 3
118 zajímavosti dne, regionální zpravodajství
119 nové knihy, desky, kazety

120 informace o tf. èíslech ve vlastním UTO 4
121 informace o tf. èíslech v ostatních UTO 4
122 ohla�ovna poruch rozhlasu po drátì 1,4
123 informace Ústøedního AutoMotoKlubu 4
124 informace Autoklubu ÈR 4
125 osobní buzení telefonem 4
126 sjízdnost silnic 4
127 telef. podávání telegramù 1,4
128 informace o telekomunikaèním provozu 4
129 ohla�ovna poruch telefonního provozu 1,4

130 rezerva
131 (zkou�ka impulsní èíselnice) 3
132 (zkou�ka frekvenèní èíselnice) 3
133 automatický úèastník pasivní 5
134 automatický úèastník pasivní 5
135 dorozumívání údr�by 5
136 zkou�ka teletaxu 16 kHz 3,5
137 (zkou�ka zvonku akustické návìsti) 3,5
138 (hlá�ení dozorcù) 3,5
139 (zkou�ka z úèastnické stanice)

140 rezerva
141 cestovní kanceláøe
142 úøad práce, volná místa 3
143 sportovní zpravodajství
144 programy divadel, koncertù 3
145 programy kin
146 programy televize
147 programy rozhlasu 2
148 rezerva 2
149 informace o cestovních dokladech 2

150 hasièi 1
151 rezerva 2
152 rezerva 2
153 rezerva 2
154 silnièní havarijní slu�ba 1
155 zdravotní záchranná slu�ba 1
156 mìstská policie 1,3
157 rezerva 2
158 státní policie 1
159 havárie rozvodù plynu (vody, elektøiny) 1

16XX zkrácená volba

17XX aktivace obslu�ných slu�eb

180 (informace z jízdních øádù ÈD)
181 (informace z jízdních øádù autobusù)
182 (informace z jízdních øádù MHD)
183 lékaøská pohotovost)
184 (informace lékáren)
185 EDB
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Èíslo Slu�ba pozn.

186 rezerva 2
187 (místní informace a zajímavosti) 2
188 rezerva
189 IN-TEL SE-CO,informaèní servis 1

19XX deaktivace obslu�ných slu�eb

1033 Winterthur poji��ovna - telemarketing a informace 1
1035 PROFITAXI 1
1050 LOTO - loterie �ivota, informace o ta�ených èíslech 1

0100 rezerva
0101 rezerva 2
0102 ohla�ovna mz. hovorù 1
0103 rezerva
0104 rezerva 2
0105 rezerva
0106 rezerva
0107 rezerva
0108 ohla�ovna RMP BZL 1
0109 rezerva

011X rezerva

012X rezerva 4

0130 rezerva
0131 ohla�ovna mezinárodních hovorù 1
0132 ohla�ovna mezinárodních hovorù 1
0133 ohla�ovna mezinárodních hovorù 1
0134 ohla�ovna mezinárodních hovorù 1
0135 ohla�ovna mezinárodních hovorù 1
0136 rezerva
0137 rezerva
0138 rezerva
0139 informace o mezinárodních tel. slu�bách

0140 Czech Direct
0141 rezerva
0142 rezerva
0143 rezerva
0144 rezerva
0145 rezerva
0146 rezerva
0147 rezerva
0148 rezerva
0149 informace o telefonních èíslech 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

Pøíloha C

Oèíslování telekomunikaèních  sítí  a pøídavných slu�eb (virtuální území)
Poznámky:

NDC  - národní smìrové èíslo virtuálního území
A, B, C - èíslice skrytého �smìrového� èísla
+ - regulované èíslice skrytého �smìrového� èísla



Telekomunikaèní vìstník
Strana Roèník 1996 Èástka 412

* - vyu�ití èíslic A, B, C zatím neurèeno
# - èíslice A urèuje tarif, kombinace BC poskytovatele slu�by

NDC A B C druh pøídavné slu�by nebo telekom. sítì

600 + paging *

601 VRS analogová

602 VRS digitální (GSM)

603 VRS digitální (GSM)

604 + (radiotelefonní sítì) *

605 + (radiokomunikaèní slu�by)p) *

606 + národní freephone p) *

607 pøístup k VDS a dal�ím pøídavným slu�bám

1 + interaktivní slu�by vyhledávání (videotex)p) *

2 + pøístup k PAD (X.28/X.3) ve VDS *

3 + pøístup k synchronnímu rozhraní X.32 VDS *

4 + zprostøedkování zpráv (X.400)p ) *

5 + (slu�by dle doporuèení ITUp)) *

608 + + + PRS nehovorovép) #

609 + + + PRS hovorové (audiotex)p) #

p) pøídavné slu�by

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 Consulta-

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

Administrations)
EDB Evropská databanka
GSM Evropský buòkový digitální mobilní radiokomunikaèní systém - (Global System for Mobile Communicati-

ons)
IMSI mezinárodní identifikaèní èíslo úèastníka GSM -(International Mobile Subscriber Identity)
ISDN digitální sí� integrovaných slu�eb  - (Integrated Services Digital Network)
MCC èíslo zemì v èíslování mobilních sítí - (Mobile Country Code)

MSIN identifikaèní (registraèní) èíslo mobilního úèastníka GSM uvnitø vlastní sítì - (Mobile Subscriber Identifica-
tion 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)

MNC èíslo sítì GSM - (Mobile Network Code)
NMSI národní identifikaèní èíslo úèastníka GSM- (National Mobile Station Identity)

mn mezinárodní
mz mezimìstský
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NDC národní smìrové èíslo - (National Destination Code)
O.UTO okrajový UTO

PAD paketizátor a depaketizátor
PbÚ poboèková ústøedna

RMP-BZL ohla�ovna rychlého mz provozu bez záznamových lístkù
PRS slu�by se zvlá�tní tarifikací - (Premium Rate Services)
SN úèastnické èíslo - (Subscriber Number)

S.UTO støedový UTO
tf. telefonní

ITU Mezinárodní telekomunikaèní unie  - (International Telecommunication Union)
UTO uzlový telefonní obvod
VDS veøejná datová sí�
VMS vymezená místní sí�
VRS veøejná radiotelefonní sí� (veøejná mobilní telefonní sí�)

29. Generální povolení è. GP-14/1996

MINISTERSTVO HOSPODÁØSTVÍ
Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne  25. bøezna 1996
Klimentská 27, 225 02 Praha 1 È.j. 14 245/95-621

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad jako povolující orgán pøíslu�ný podle § 21 odst. 3 a § 22a zákona
è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb., vydává podle § 4 odst. 4 uvede-
ného zákona a podle vyhlá�ky è. 73/1974 Sb., o spoleèných rozvodech rozhlasových a televizních signálù po kabelech, ve znìní
vyhlá�ky è. 360/1991 Sb., tímto rozhodnutím

generální povolení

è. GP - 14/1996

ke zøízení a provozování spoleèných televizních antén k jednosmìrnému �íøení rozhlasových a televizních signálù po kabe-
lech. Toto generální povolení opravòuje fyzické a právnické osoby zøizovat a provozovat spoleèné televizní antény za podmí-
nek uvedených v tomto povolení, bez evidence a zpoplatòování u povolujícího orgánu. Spoleèná televizní anténa (dále jen
STA) je systém urèený pro pøíjem a rozvod TV a R signálù, pøièem� rozvod signálù se zabezpeèuje úèastnickým rozvodem,
bez aktivních prvkù, pøímo pøipojeným na výstup hlavní stanice.

1. Technické parametry STA musí splòovat normu ÈSN 36 7211 (1. a 2. èást ), ÈSN 34 2820 a ÈSN 36 7210 1).

2. Pro výstavbu, rekonstrukci a opravy STA musí být pou�ito pouze dílù systému, na které Ministerstvo hospodáøství -
Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen MH - ÈTÚ) vydal rozhodnutí o schválení2).
Ovìøovací zkou�ky technické zpùsobilosti telekomunikaèních zaøízení vèetnì samostatných napájecích zdrojù prová-
dìjí autorizované laboratoøe3).

3. Na STA je mo�no pøipojit zaøízení pro skupinový pøíjem signálù z dru�ic, na které MH - ÈTÚ vydalo rozhodnutí o schválení.

4. Zøizování, zmìny, obnova a údr�ba STA mohou být provádìny pouze fyzickou nebo právnickou osobou, které bylo
k této èinnosti udìleno povolení MH - ÈTÚ podle § 4 odst. 2 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní
zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále jen zákon o telekomunikacích).

5. Provozovatel STA je povinen uèinit ve�kerá opatøení, aby pøi své èinnosti nezpùsobil po�kození, ohro�ení nebo �kod-
livé naru�ení telekomunikaèních zaøízení a sítí.

6. STA zøízené a provozované podle tohoto generálního povolení podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle
ustanovení § 19 odst. 2 zákona o telekomunikacích.

1) ÈSN 36 7211 - 1. èást Spoloèný príjem a rozvod televizných a rozhlasových signálov. Systémy.
ÈSN 36 7211 - 2. èást Spoloèný príjem a rozvod televizných a rozhlasových signálov. Aktívne a pasívne prvky systémov.
ÈSN 34 2820 Elektrotechnické pøedpisy ÈSN. Pøedpisy pro antény. ÈSN 36 7210 Televizní a VKV pøijímací antény.

2) Vyhlá�ka è. 26/1996 Sb., o zpùsobu, podmínkách a postupu pøi ovìøování a schvalování telekomunikaèních koncových zaøízení.
3) Seznam laboratoøí uveøejnìn v Telekomunikaèním vìstníku, èástka 23/1995



Telekomunikaèní vìstník
Strana Roèník 1996 Èástka 414

7. MH - ÈTÚ je oprávnìn vy�adovat od provozovatele STA pøedlo�ení projektové dokumentace, zpráv o revizích, proto-
kolù o mìøení, rozhodnutí o schválení pou�itých dílù systému a dal�ích dokladù o provozu a údr�bì zaøízení STA.

8. MH - ÈTÚ je oprávnìn vydávat provozovateli STA závazné pøíkazy k odstranìní závad. Provozovatel je povinen zajistit
odstranìní závad ve stanoveném termínu. MH - ÈTÚ mù�e vydat zákaz provozování STA (nebo její èásti) do doby
odstranìní závad.

9. Provozovatel STA je povinen vytvoøit základní podmínky k provedení kontroly, zejména je povinen poskytnout souèin-
nost odpovídající oprávnìním pracovníkù MH - ÈTÚ 4).

10. Provozovatel STA je povinen zabezpeèit, aby ve spoleèném rozvodu STA byly �íøeny v�echny programy provozova-
telù vysílání ze zákona5) a provozovatelù s licencí, které lze pøijímat bì�ným pøijímacím zaøízením v místì spoleèného
rozvodu podle zákona è. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znìní pozdìj�ích pøedpi-
sù.

11. Provozovatel STA je povinen uèinit opatøení proti neoprávnìným zásahùm do STA podle ÈSN 36 7211 - 1.èást.

12. Provozovatel STA je povinen zøídit místo pro hlá�ení poruch a zajistit jejich následné odstranìní.

13. Provozovatel STA musí uchovávat dokumentaci skuteèného provedení STA (vèetnì provedených zmìn) po celou
dobu existence STA. Pøi zmìnì provozovatele STA musí odevzdat dokumentaci novému provozovateli.

14. Toto generální povolení neopravòuje zøizovat STA bez stavebního povolení podle zákona è. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

15. Spojení nìkolika spoleèných televizních antén do jednoho systému televizního kabelového rozvodu podléhá povolení
podle vyhlá�ky è. 73/1974 Sb., o spoleèných rozvodech rozhlasových a televizních signálù po kabelech, ve znìní vy-
hlá�ky è. 360/1991 Sb.

16. STA, které byly zøízeny pøed úèinností tohoto generálního povolení podle ÈSN 36 72 11 ( 1. èást ) a vyhlá�ky è. 73/1974
Sb., o spoleèných rozvodech rozhlasových a televizních signálù po kabelech, ve znìní vyhlá�ky è. 360/1991 Sb., se po-
va�ují za povolené podle tohoto generálního povolení.

17. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem 22. dubna 1996.

Ing. David  S t á d n í k  v. r.
vrchní øeditel

4) Zákon ÈNR è. 552/1991 Sb., o státní kontrole
5) Zákon ÈNR è. 483/1991 Sb., o Èeské televizi

Zákon ÈNR è. 484/1991 Sb., o Èeském rozhlasu

30. Generální povolení è. GP-07/1996

MINISTERSTVO HOSPODÁØSTVÍ
Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 20. bøezna 1996
Klimentská 27,225 02 Praha 1 È.j. 7029/1996-622

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad jako povolující orgán pøíslu�ný podle § 22a zákona è. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. vydává podle § 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 uvedeného
zákona a podle ustanovení § 27 vyhlá�ky è. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní øád, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, tímto
rozhodnutím

generální povolení

è. GP - 07/1996

na pøipojování koncových telekomunikaèních zaøízení k jednotné telekomunikaèní síti (dále jen JTS) a na zøizování a provo-
zování vysílacích rádiových stanic, které jsou souèástí bez�òùrových telefonních pøístrojù v kmitoètovém pásmu CT1,
tj. 914 a� 915 MHz a 959 a� 960 MHz.

1. Koncovými telekomunikaèními zaøízeními (dále jen KTZ) pro úèely tohoto generálního povolení se rozumí

a) - telefonní pøístroje �òùrové,
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- telefonní pøístroje bez�òùrové v kmitoètovém pásmu CT1,1)
- záznamová zaøízení,

b) - pøepojovací zaøízení (mimo poboèkových telefonních ústøeden),
- zabezpeèovací ústøedny,
- zaøízení obrazové komunikace,
- zaøízení pøenosu dat,
- automaticky volící a zabezpeèovací zaøízení,
- pøídavná zaøízení.

2. Toto generální povolení se vztahuje na KTZ uvedená v bodu 1, na která Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomu-
nikaèní úøad (dále jen MH - ÈTÚ) vydal rozhodnutí o schválení podle § 4 odst. 1 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomuni-
kacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále jen zákon o telekomunikacích).

3. MH - ÈTÚ pøi schvalování zpùsobilosti zaøízení rozhoduje o tom, na které jednotlivé typy KTZ se vztahuje toto gene-
rální povolení a tuto skuteènost, spolu se zpùsobem pøipojení KTZ ke koncovému bodu JTS, uvádí v rozhodnutí
o schválení zaøízení.

4. Ke koncovému bodu JTS lze pøipojovat jen ta KTZ, na která MH - ÈTÚ vydal rozhodnutí o schválení.

5. KTZ, uvedená v bodu 1 písm. a), zakonèená schválenou telefonní úèastnickou zástrèkou mù�e ke koncovému bodu
JTS pøipojovat sám telefonní úèastník.

6. KTZ, uvedená v bodu 1 písm. b), je oprávnìna pøipojovat ke koncovému bodu JTS jen fyzická nebo právnická osoba,
která má k této èinnosti udìleno povìøení podle ustanovení § 2 odst. 3 nebo povolení podle ustanovení § 4 odst. 2
zákona o telekomunikacích, pokud MH - ÈTÚ v rozhodnutí o schválení zaøízení nerozhodne jinak.

7. Pøipojení v�ech KTZ k JTS, uvedených v bodu 1, je telefonní úèastník povinen prokazatelnì ohlásit provozovateli JTS
ohla�ovacím listem (viz vzor v pøíloze) nejpozdìji do 14 dnù po pøipojení KTZ. Fyzická osoba (podnikatel) nebo práv-
nická osoba, která pøipojila koncové telekomunikaèní zaøízení k JTS, potvrdí tuto skuteènost na ohla�ovacím listu
telefonního úèastníka. Ohla�ovací povinnosti podléhá  ka�dá zmìna KTZ.

8. Evidenci KTZ pøipojených k JTS vede provozovatel JTS, který telefonnímu úèastníkovi písemnì potvrdí ohlá�ení
o pøipojení zaøízení.

9. Nesplnìní ohla�ovací povinnosti podle bodu 7 tohoto generálního povolení je poru�ením podmínek telefonního úèast-
nictví podle ustanovení § 17 odst. 3 a § 38 odst. 1 vyhlá�ky è. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní øád, ve znìní
pozdìj�ích pøedpisù (dále jen Telefonní øád).

10. Pøipojení neschváleného telekomunikaèního zaøízení k JTS je neoprávnìným napojením na telekomunikaèní sí� správy
spojù (provozovatele JTS) podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. b) zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní
pozdìj�ích pøedpisù (dále jen zákon o pøestupcích).

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

12. Za pøipojení KTZ k JTS podle tohoto generálního povolení MH - ÈTÚ nevybírá poplatky.

13. KTZ pøipojená k JTS podle tohoto generálního povolení podléhají podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona o telekomuni-
kacích výkonu státní inspekce telekomunikací.

14. Ohla�ovací povinnosti nepodléhá v období krizových situací pøipojování schválených KTZ, která k JTS pøipojují
orgány Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a souèinnostní fyzické a právnické osoby.

15. Seznam schválených KTZ, která lze pøipojit k JTS podle tohoto generálního povolení a která musí být opatøena schva-
lovací znaèkou MH - ÈTÚ, zveøejòuje MH - ÈTÚ v Telekomunikaèním vìstníku.

16. Toto generální povolení se vztahuje i na KTZ uvedená v bodu 1, jejich� zpùsobilost byla schválena pøed nabytím
úèinnosti tohoto generálního povolení, na která jsou vydána rozhodnutí o schválení telekomunikaèních zaøízení.

1) Maximální vyzáøený výkon 10 mW ERP.
Není dovoleno provozování s pøídavnými zesilovaèi vf výkonu a smìrovými anténami.
Vysílací rádiové stanice, které jsou souèástí bez�òùrových telefonních pøístrojù, jsou provozovány spoleènì na urèených kmitoètech

v uvede- ných pásmech. Provoz tìchto stanic nemá zaji�tìnou ochranu pøed ru�ením, zpùsobeným radiostanicemi provo-
zovanými na stejném kmitoètu.
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17. Toto generální povolení se vztahuje i na KTZ uvedená v bodu 1, na která byla pøed 1. èervnem 1992 vydána osvìdèení
o schválení telekomunikaèních zaøízení. Tato KTZ mohou zùstat pøipojena k JTS i po ukonèení platnosti jejich osvìdèe-
ní o schválení podle § 10 odst. 2 vyhlá�ky è. 26/1996 Sb., o zpùsobu, podmínkách a postupu pøi ovìøování a schvalo-
vání telekomunikaèních koncových zaøízení, tj. po 31. srpnu 1996, za následujících podmínek:

a) pøipojení KTZ bylo ohlá�eno provozovateli JTS podle bodu 7 tohoto povolení, nebo

b) pøipojení KTZ bylo povoleno individuálním povolením orgánu státní správy telekomunikací pøed nabytím úèinnosti
tohoto povolení, nebo

c) KTZ je ve vlastnictví provozovatele JTS.

18. V pøípadì prodeje nebo pøenechání KTZ, na která se vztahuje bod 17, jinému úèastníku po ukonèení platnosti osvìd-
èení o schválení mù�e být KTZ novì pøipojeno k JTS jen tehdy, pokud se nový úèastník proká�e doklady podle bodu
17 písm. a) nebo b), popøípadì potvrzením koupì od provozovatele JTS.

19. Poplatky za povolení k pøipojení KTZ k JTS splatné pøed úèinností tohoto generálního povolení se vybírají podle
dosavadních pøedpisù.

20. MH - ÈTÚ má právo omezit nebo zru�it generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona o telekomunikacích.

21. Zru�uje se generální povolení è. GP - 07/1994 ze dne 29.prosince 1994, uveøejnìné v Telekomunikaèním vìstníku, èástka
2/1995.

22. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem 1. dubna 1996.

Ing. David  S t á d n í k  v.r.
vrchní øeditel

Pøíloha: vzor ohla�ovacího listu

B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

31. Zmìna opatøení è. 21/96

MINISTERSTVO HOSPODÁØSTVÍ
Èeský telekomunikaèní úøad
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad, podle § 3 odst. 5 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích,
ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. a v souladu s § 3 a § 28 vyhlá�ky è. 108/1982 Sb., kterou se vydává
Telefonní øád, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, na základì �ádosti SPT TELECOM, a.s., ze dne 29. bøezna 1996 mìní rozhodnutí
vydané è.j. 15799/95-611, publikované v Telekomunikaèním vìstníku è. 3 dne 25. bøezna 1996, kterým se vyhla�uje zmìna hranic
místních telefonních obvodù (MTO) v souvislosti se vstupem dal�ích podnikatelských subjektù do místních telekomunikaè-
ních sítí ve vybraných lokalitách takto:

1. U MTO Bene�ov, MTO Sedlèany, MTO Uhlíøské Janovice a MTO Votice, uvedených v pøíloze Telekomunikaèního
vìstníku k opatøení è. 21/96, nabývá zmìna hranic úèinnosti dnem 1. kvìtna 1996.

2. Ostatní ustanovení vydaného rozhodnutí se nemìní.

Odùvodnìní:

Na základì �ádosti SPT TELECOM, a.s., se ze záva�ných technických dùvodù, které se neoèekávanì vyskytly, odkládá
termín úèinnosti uvedené zmìny hranic u MTO Bene�ov, Sedlèany, Uhlíøské Janovice a Votice o jeden mìsíc.

MH-ÈTÚ, è.j. 8157/96-611 Ing. David  S t á d n í k  v.r.
vrchní øeditel
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Pøíloha TV k op. è. 30/96

OHLA�OVACÍ  LIST
O PØIPOJENÍ KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAÈNÍHO
ZAØÍZENÍ K JEDNOTNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTI

A. Úèastník (jméno/název) ...........................................................................................................................................................................................................................................................

úplné èíslo telefonní stanice (èíslo UTO / pøípojné èíslo) /

umístìné (adresa vèetnì PSÈ)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ohla�uje podle generálního povolení è. GP - 07/1996 ze dne 20.3.1996 nebo dal�ích navazujících GP pøipojení:

druh zaøízení ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

typ zaøízení .................................................................................................................................................................... výrobce .....................................................................................

èíslo schvalovací znaèky ......................................................................................................................................................................................................................................................................

dne ..................................................................................................................................................................... podpis (razítko) .....................................................................................

B. Pøipojení k jednotné telekomunikaèní síti provedl:

- úèastník *)

- subjekt oprávnìný k montá�ní èinnosti v oboru telekomunikací *) È. j. povolení: .....................................................................................

dne ..................................................................................................................................................................... podpis (razítko) .....................................................................................

C. Vyplní pouze telefonní úèastník ohla�ující faksimilní zaøízení, je� bylo schváleno pro pou�ití ve slu�bì TELEFAX (viz pouèení

na zadní stranì), který se chce stát úèastníkem slu�by TELEFAX.

Zveøejnit v Seznamu úèastníkù slu�by TELEFAX: ano*) ne*)

název ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

místo .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ulice a èíslo .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Úèastník se zavazuje, �e bude dodr�ovat �Podmínky pro poskytování slu�by TELEFAX organizacemi spojù� a platné
cenové pøedpisy.

dne ...................................................................................................................................................................... podpis (razítko) .....................................................................................

*) Nehodící se �krtnìte, pouèení na zadní stranì

ZDE ODSTØIHNE PROVOZOVATEL JTS

----------------------"------------------------------------------------------"------------------------

D. Provozovatel JTS bere na vìdomí pøipojení konco-
vého telekomunikaèního zaøízení k JTS.

úplné èíslo telefonní stanice (èíslo UTO / pøípojné èíslo)

/

dne .............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

podpis a razítko  provozovatele JTS
21-421

E. Adresa telefonního úèastníka

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

............................. ....................................................................................................



Telekomunikaèní vìstník
Strana Roèník 1996 Èástka 418

POUÈENÍ PRO TELEFONNÍHO ÚÈASTNÍKA

Ohla�ovací list slou�í k oznámení o pøipojení schváleného koncového telekomunikaèního zaøízení k jednotné
telekomunikaèní síti (JTS) podle generálního povolení è. GP - 07/1996 ze dne 20. bøezna l996 nebo dal�ích navazu-
jících GP, vydaných Ministerstvem hospodáøství - Èeským telekomunikaèním úøadem.

Generální povolení jsou uveøejòována v Telekomunikaèním vìstníku.

Telefonní úèastník mù�e sám do telefonní úèastnické zásuvky pøipojit jen schválené telefonní pøístroje �òùrové i
bez�òùrové a schválená telefonní záznamová zaøízení (vèetnì kombinací uvedených druhù zaøízení). V�echna ostatní
koncová telekomunikaèní zaøízení mù�e pøipojit jen osoba, která je k této èinnosti oprávnìna podle zákona o teleko-
munikacích.

Koncová telekomunikaèní zaøízení, uvedená v bodu 1 písm. a) generálního povolení è. GP-07/1996 nelze   pøipo-
jovat k telefonním stanicím se skupinovým pøipojením.

Schválená jsou taková telekomunikaèní zaøízení, na která Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní
úøad vydal rozhodnutí o schválení koncového telekomunikaèního zaøízení.

Nesplnìní ohla�ovací povinnosti je poru�ením podmínek telefonního úèastnictví podle ustanovení § 17 odst. 3
vyhlá�ky è. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní øád, za které podle ustanovení § 38 uvedené vyhlá�ky mù�e
provozovatel JTS zastavit provoz úèastnické stanice za podmínek uvedených v tomto ustanovení. Za znovuzapojení
úèastnické stanice vybírá provozovatel JTS cenu podle Ceníku vnitrostátních telekomunikaèních slu�eb. Pøi opako-
vaném poru�ení podmínek úèastnictví mù�e provozovatel JTS podle ustanovení § 38 odst. 3 Telefonního øádu
navrhnout Ministerstvu hospodáøství - Èeskému telekomunikaènímu úøadu výpovìï úèastnické stanice.

Kdo se neoprávnìnì napojí na telekomunikaèní sí� nebo na jiné zaøízení provozovatele JTS anebo do nich
neoprávnìnì zasáhne, dopustí se pøestupku podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. b) zákona è. 200/1990 Sb., o
pøestupcích (úplné znìní zákona è. 124/1993 Sb., o pøestupcích). Podle odst. 2 tého� ustanovení lze za uvedený
pøestupek ulo�it pokutu do 3000,- Kè.

Ohla�ovací list vyplòuje

- telefonní úèastník (èásti A a E),

- osoba, která pøipojila zaøízení (èást B),

- provozovatel JTS (èást D),

- telefonní úèastník èást C jen v pøípadì, �e ohla�uje faksimilní zaøízení, u kterého je v rozhodnutí o  schválení
faksimilního zaøízení uvedeno, �e mù�e být pou�ito ve slu�bì TELEFAX, jejím� úèastníkem se chce stát.

Ka�dý úèastník slu�by TELEFAX má nárok na jedno bezplatné uveøejnìní v Seznamu úèastníkù slu�by a na
jeden výtisk pøi ka�dém vydání seznamu.

Neuveøejnìní stanice v Seznamu úèastníkù slu�by TELEFAX a dále uveøejnìní údajù nad rámec bezplatného
uvedení (uveøejnìní jiné osoby ne� úèastníka, uveøejnìní profese podnikání apod., èíslo telefonní stanice úèastníka)
se zpoplatòuje podle Ceníku vnitrostátních telekomunikaèních slu�eb.

Vyplnìný ohla�ovací list prokazatelnì doruèí telefonní úèastník osobnì nebo po�tou místnì pøíslu�né organizaci
provozovatele JTS.

Potvrzený díl D - E si uschová telefonní úèastník pro pøípad kontroly.
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