c) všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na stanice, které jsou součástí bezšňůrových
telefonních přístrojů, skládajících se z přenosné části a základnové části připojené ke
koncovému bodu veřejné komunikační sítě;
d) všeobecné oprávnění se nevztahuje na stanice, které jsou součástí veřejných
komunikačních sítí;
e) maximální vyzářený výkon základnové i přenosné části je 10 mW e.r.p.;
f) stanice nesmí být provozována s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a
směrovými anténami;
g) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech;
h) provoz stanic se povoluje za podmínek podružné služby 3), nemá zajištěnou ochranu proti
rušení způsobenému stanicemi provozovanými na stejném kmitočtu a nesmí způsobit
rušení jiným radiokomunikačním službám. Případné rušení řeší fyzické a právnické
osoby vzájemnou dohodou;
i) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.
Článek 3
Závěrečné ustanovení
Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění
pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového
zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 31. prosince
2002 4).
Článek 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se generální licence č. GL - 18/R/2000, čj. 502452/2000–613, ze dne 6. září
2000, zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1,
čj. 5373/2002–01–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002
Telekomunikačního věstníku.
Článek 5
Účinnost
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005 a pozbývá platnosti
dnem 31. prosince 2005.

3

) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21. října 2004,
čj. 21047/04-605.
4
) Oznámení o plánovaném ukončení uvádění na trh a provozování bezšňůrových telefonů v systémech CT1, CT1+ a CT2,
Telekomunikační věstník, částka 2/2002 z 25. února 2002.
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