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Úvod

Spolecnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen "T-Mobile") vítá možnost uplatnit své pripomínky a komentáre

k návrhu opatrení obecné povahy c. SP/3/XX.2011-Y, kterým se vydává sítový plán signalizace verejných

komunikacních sítí (dále jen "Návrh").

I. PRIPOMíNKY K JEDNOTLIVÝM CÁSTEM/USTANOVENíM NÁVRHU OPATRENí

1.1.Príloha c. 11, Tabulka 5 - Struktura císla volajícího úcastníka pro dostupné typy tísnových volán!

Spolecnost T-Mobile navrhuje sjednotit text této tabulky s textem Tabulky 7 - Struktura používaných císel volajícího

úcastníka pro volání bez SIM karty nebo s deaktivovanou SIM kartou nebo bez roamíngu. Predevším se jedná

o specifikací císla JMEI na predposledním a posledním fádku tabulky, ve druhém sloupci (T-Mobile). Konkrétne jde

o nahrazení textu "IMEI + O" textem "IMEI (14 císlic 0-9) + O".

Císlo IMEI obsahuje 14 císlic + 1 císlici kontrolního souctu (dle Luhnova algoritmu). V síti T-Mobile tuto kontrolní

císlici nahrazujeme císlicí "O". Doplnením tedy dojde ke sjednocení textu pfílohy a reálného stavu síte T-Mobile.

Požadované doplnení navíc odpovídá i Tabulce 7, která je de facto rozepsáním Tabulky 5.

Tabulka tedy bude vypadat následovne:

Tabulka 5- Struktura císla volajícího úcastníka pro dostupné typy tísnových volání

Stav mobilní stanice Struktura císla volajícího úcastníka
T-Mobile

TelefónicaVodafoneMobilKom
02

CZ

Splatnou SlM kartou

MSlSDNMSlSDNMSlSDNMSlSDN

Splatnou SlM kartou:

MSlSDNMSlSDNMSlSDNMSlSDN
- bez kreditu nebo - zablokovaná odchozí voláníBez SlM karty

lMEl(14lMEl+ OA-císlo neníESN+
císlic 0-9) +

poskytnuto00000
O Mobilní stanice není prihlášena v síti:

lMEl(14lMEl+ OA-císlo neníESN+

- nemá roaming nebo
císlic 0-9) +poskytnutooooov'

- má deaktivovanou SlM kartu
O

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATRENí

Neuplatnujeme.
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(podepsáno elektronicky)

Ing. Richard Stonav5ký, MBA

Senior manažer regulace

T-Mobile Czech Republic a.5.
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