
Připomínky uplatněné k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO - R/13/XX.2005 k provozování  
uživatelských terminálů sítí NMT 450 
 
Čl., odst., 

písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

obecně VO  Česká asociace tele-
komunikací 
(1) 

Společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. je držitelem Telekomuni-
kační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní tele-
komunikační licence  v pásmu 450 MHz,  jejímž prostřednictvím 
může poskytovat služby proto je potřebné, aby z názvu VO - 
R/13/xx.2005 byla vypuštěna odvolávka na síť NMT (z pohledu 
Eurotel jde o veřejnou mobilní síť využívající pásma 450 MHz).  

Neakceptováno. 
Návrh všeobecného oprávnění se týká pouze zařízení 
NMT.  

čl. 1 Všeobecné oprávnění stanoví 
podmínky pro provozování 
vysílacích rádiových zařízení 
pozemní pohyblivé služby, 
která jsou součástí uživatel-
ských terminálů sítí NMT 
450 (dále jen „terminál“) 
fyzickými nebo právnickými 
osobami (dále jen „uživatel“) 
v sítích, jejichž provozovate-
lům bylo vydáno individuál-
ní oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů, bez 
jakéhokoliv dalšího řízení 
u Úřadu. 

Česká asociace tele-
komunikací 
(2) 

V článku 1 je potřebné upravit …terminálů sítě Eurotel používa-
jící pásmo 450 MHz (dále … 
Odůvodnění 
Společnost Eurotel provozuje mobilní síť elektronických komuni-
kací v pásmu 450 MHz, ne síť NMT. 

Neakceptováno. 
Viz stanovisko k připomínce č. 1. 

čl. 2 
odst. 4 

Terminály mohou být použi-
ty i jako stacionární – pevně 
zabudované do různých 
ústředen, GSM bran, apod., 
popřípadě mohou být připo-
jeny na vnější anténu. 

Česká asociace tele-
komunikací 
(3) 

V článku 2 odst. 4 je potřebné vypustit GSM
Odůvodnění 
Všeobecné oprávnění se na zařízení GSM nevztahuje 
 

Akceptováno. 

čl. 2 
odst. 8 

Povinnosti uživatelů – účast-
níků veřejné mobilní teleko-
munikační sítě NMT 450 
vůči provozovatelům těchto 
sítí nejsou tímto všeobecným 
oprávněním dotčeny. 
 

Česká asociace tele-
komunikací 
(4) 

V článku 2 je nezbytné upravit … veřejné mobilní sítě elektro-
nických komunikací pracujících v pásmu 450 MHz vůči provo-
zovatelům …  
Odůvodnění 
Společnost Eurotel provozuje mobilní síť elektronických komuni-
kací v pásmu 450 MHz, ne síť NMT. 
 

Akceptováno částečně. 
Odstavec vypuštěn. 

 

1/1 


