
                        

Připomínky uplatněné k návrhu opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2011Y, kterým se vydává síťový plán signalizace 
veřejných komunikačních sítí. 
 
Část, bod, 

písm., Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

Příloha č. 
11, Část 1, 
bod 1.6, 
Tabulka 1 

 Telefónica Czech 
Republic, a.s. (1) 
 

Společnost Telefónica Czech Republic, a.s. navrhuje do 
vysvětlivek u významu řetězce „tttt“ doplnit stejnou poznámku, 
jako u jiných řetězců, tj. 
Poznámka:  
Není-li poloha volajícího účastníka k dispozici (závisí na 
technických možnostech sítě), pak řetězec: ttttt nebude přenášen, 
bude přenášen pouze typ kódování P. 
 
Odůvodnění: 
 
Ve vysvětlivkách k Tabulce 1 je v posledním řádku popsán 
význam řetězce ttttt. Na rozdíl od ostatních struktur kódování 
informace o poloze volajícího chybí v tomto případě poznámka o 
tom, co se děje v případě, kdy poloha není k dispozici. Jedná se o 
to, zda je v tom případě vysílán typ kódování P. 

Neakceptováno. 
 
Řetězec ttttt není používán v síti 
společnosti Telefónica Czech Republic, 
a.s., ale je využíván v síti jiného 
operátora. Společnost Telefónica Czech 
Republic, a.s. tedy nerealizuje tento typ 
řetězce, který slouží k předání informace 
o poloze volajícího terminálu. Není jí 
proto znám princip, zda je či není 
přenášeno kódování P v případě, že 
řetězec ttttt není přenášen.   
 
 

Příloha č. 
11, Část 2, 
bod 2.10, 
Tabulka 5 

 Telefónica Czech 
Republic, a.s. 
(2)  
 

Společnost Telefónica Czech Republic, a.s. navrhuje doplnit v 
Tabulce 5 do sloupce Telefónica v posledních dvou řádcích k IMEI 
+ 0 ještě do závorky (MSISDN MSC)1). 
  
Pod tabulku doplnit Poznámku 1) Před kontrolou IMEI. 
 
Odůvodnění: 
 
Upřesnění možné struktury čísla. 

Částečně akceptováno. 
 
Úřad akceptoval doplnění testu v 
závorce do přílohy č. 11 opatření obecné 
povahy, neboť v síti společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se 
při volání bez SIM karty nebo v případě, 
kdy mobilní stanice není přihlášena 
v síti, předává buď IMEI nebo MSISDN 
MSC. 
 
Úřad neakceptoval doplnění poznámky 
pod čarou „Před kontrolou IMEI“ 
s ohledem na skutečnost, že společnost 
Telefónica Czech Republic, a.s. zaslala 
po uplatnění připomínky vyjádření, ve 
kterém netrvá na doplnění této 
poznámky pod čarou. 

Příloha č. 
11, Část 2, 
bod 2.10, 
Tabulka 5 

 T-Mobile Czech 
Republic a.s. (3) 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. navrhuje sjednotit text 
této tabulky s textem Tabulky 7 – Struktura používaných čísel 
volajícího účastníka pro volání bez SIM karty nebo s 
deaktivovanou SIM kartou nebo bez roamingu. Především se 

Akceptováno. 
 
Text opatření obecné povahy byl 
upraven.  
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Část, bod, 
písm., Původní text návrhu 

Připomínkující 
subjekt (poř. číslo 

připomínky) 
Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

jedná o specifikaci čísla IMEI na předposledním a posledním 
řádku tabulky, ve druhém sloupci (T-Mobile). Konkrétně jde o 
nahrazení textu „IMEI + 0“ textem „IMEI (14 číslic 0-9) + 0“. 

Odůvodnění: 

Číslo IMEI obsahuje 14 číslic + 1 číslici kontrolního součtu (dle 
Lůhnova algoritmu). V síti T-Mobile tuto kontrolní číslici 
nahrazujeme číslicí „0“. Doplněním tedy dojde ke sjednocení textu 
přílohy a reálného stavu sítě T-Mobile. 
Požadované doplnění navíc odpovídá i Tabulce 7, která je de 
facto rozepsáním Tabulky 5. 

 

Příloha č. 
11, Část 2, 
bod 2.12, 
Tabulka 7 

 Telefónica Czech 
Republic, a.s. 
(4)  
 

Společnost Telefónica Czech Republic, a.s navrhuje v Tabulce 7 v 
prvním řádku začínající MSISDN MSC, ve sloupci Telefónica O2 
doplnit rozsah 602 020 000 – 602 029 000: 

 
MSISDN 
MSC  

neaplikováno  602 011 000 – 019 000  
602 090 000 – 099 000 
602 020 000 – 029 000 

Odůvodnění: 

Doplnění používaných čísel. 

Akceptováno. 
 
Text opatření obecné povahy byl 
upraven. 

Příloha č. 
11, Část 3, 
bod 3.1 

3.1 Parametr číslo 
volaného (Called party 
number parameter – CdPN) 

 
TCTV 112 vloží do 
parametru Called party 
number (CdPN) původně 
přijaté Calling party number.  

Nature of address 
indicator: national 
(significant) nebo 
international number. Číslo 
není upravováno včetně 
hodnoty Nature of address 
indicator. Je nezbytné, aby 
mobilní síť dodržovala 
pravidla pro formát 

Telefónica Czech 
Republic, a.s. 
(4)  
 

Společnost Telefónica Czech Republic, a.s. navrhuje v bodu 3.1 
Parametr číslo volaného (Called party number parameter – CdPN) 
vypustit informace  
Number incomplete indicator: number complete a  
Screening indicator: network provided.  
 
Odůvodnění: 
Tyto informace se v parametru Called party number (CdPN) 
nevyskytují.  

Akceptováno. 
 
Text opatření obecné povahy byl 
upraven. 
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Část, bod, 
písm., Původní text návrhu 

Připomínkující 
subjekt (poř. číslo 

připomínky) 
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předávaného Calling party 
number podle ETS 300 646-
1.  
Number incomplete 
indicator: number complete  
Numbering plan indicator: 
ISDN (telephony) numbering 
plan (E.164)  
Screening indicator: 
network provided  
Address signal: přijaté 
Calling party number. 
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