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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

Vá�ení pøátelé,

dovolte nám, jako ka�doroènì, abychom Vám v�em prostøednictvím Telekomunikaèního vìstníku popøáli v�e nejlep�í do
nového roku 2000.

Souèasná doba, charakterizována akutní potøebou rychlých zmìn  v telekomunikaèním sektoru, nás nutí, abychom se dlouho
neohlí�eli zpìt na uplynulé období. Bylo by jistì zajímavé a u�iteèné vypoèítávat kolik generálních povolení, jednotných
pravidel, rùzných typù povolení a rozhodnutí jsme pøipravili a vydali. Ale o tom se v�ak jednodu�e pøesvìdèíte sami, pokud si
prolistujete celý roèník 1999 Telekomunikaèního vìstníku, pøípadnì nav�tívíte internetovou stránku ÈTÚ.

Proto ve vazbì na výsledky uplynulého roku je nutné se opìt podívat vpøed, co nový rok bude znamenat pro telekomunika-
ce, pro Èeský telekomunikaèní úøad, resp. pro ka�dého jednotlivce.

Rok 2000 bude pro èeské telekomunikace skuteèným rokem nula. V�dy� má dojít ke schválení nového telekomunikaèního
zákona, na který v�ichni tak netrpìlivì èekáme. Souèasnì s ním budou vydány i dal�í právní  pøedpisy, které se stanou nedílnou
souèástí regulaèního rámce pro rok 2000 a roky následující. Nelze oèekávat, �e jakýkoliv z tìchto dokumentù, nezbytných pro
nediskriminující a transparentní konkurenèní prostøedí, mù�e zpracovat pár �úøedníkù� na nìjakém úøadì. Zejména v telekomu-
nikacích platí, �e tak záva�né dokumenty musí být spoleèným  dílem v�ech, kteøí mají o vìc zájem.
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Na závìr nám dovolte v�em popøát, aby rok nula byl rokem pøátelským, plným jak zdravé spolupráce, tak i rivality a aby se tak
stal rokem pøínosu, pokroku a kvality pro èeské telekomunikaèní prostøedí.

Ing. Vladimír Kùrka  v.r. Ing. David Stádník  v.r.
pøedseda redakèní rady vrchní øeditel Èeského telekomunikaèního úøadu

A. NORMATIVNÍ ÈÁST

1. Výmìr è. 2/1999

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ V Praze dne 8. prosince 1999
Èeský telekomunikaèní úøad È.j.: 106 381/1999 � 611
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

VÝMÌR è. 2/1999

kterým se ru�í výmìr MDS � ÈTÚ è. 1/1999 ze dne 23. 2. 1999 a stanoví poplatky za vydání povolení k poskytování
telekomunikaèní slu�by pøenosu hovorových a datových signálù prostøednictvím mobilní rádiové sítì standardu TETRA a za
povolení ke zøízení a provozování základnové stanice TETRA.

Ministerstvo dopravy a spojù � Èeský telekomunikaèní úøad (MDS � ÈTÚ)
1) ru�í výmìr MDS � ÈTÚ è. 1/1999 (è.j. 100 257/1999 � 611) ze dne 23. 2. 1999 publikovaný v Telekomunikaèním vìstníku

èástka 3/1999
2) stanoví podle § 8 odst. 4 a násl. ustanovení zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb.

a zákona è. 253/1994 Sb.
a) za vydání povolení k poskytování telekomunikaèní slu�by pøenosu hovorových a datových signálù prostøednictvím

rádiové sítì standardu TETRA
- jednorázový poplatek za vydání povolení 50 000,-- Kè

b) za povolení ke zøízení a provozování 1 (slovy jedné) základnové stanice TETRA
- mìsíènì  2 500,-- Kè

za následujících podmínek:
1. Splatnost jednorázového poplatku za vydání povolení stanoví MDS - ÈTÚ pøi vydání rozhodnutí o povolení

k poskytování telekomunikaèní slu�by pøenosu hovorových a datových signálù prostøednictvím rádiové sítì  stan-
dardu TETRA.

2. Splatnost  mìsíèního poplatku stanoví MDS - ÈTÚ pøi vydání rozhodnutí o povolení ke zøízení a provozování
základnových stanic TETRA (splatnost prvního poplatku je do 30 dnù od nabytí právní moci rozhodnutí).

3. Uvedený mìsíèní poplatek platí pro jednu základnovou stanici bez ohledu na výkon základnové stanice a poèet
kanálù.

4. Mìsíèní poplatek za základnovou stanici TETRA se uplatní za ka�dý i zapoèatý mìsíc platnosti povolení  ke zøízení a
provozování základnových stanic TETRA.

5. Tento výmìr nabývá úèinnosti dne 1. ledna 2000.

Ing. David Stádník  v.r.
vrchní øeditel

2. Generální povolení è. GP - 34/1999

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ V Praze dne 28. prosince 1999
Èeský telekomunikaèní úøad È.j. 113582/1999-613
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

Ministerstvo  dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen ÈTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst. 3 a podle
§ 5  odst. 1 písm. a) zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále jen
zákon), vydává

generální povolení
è. GP - 34/1999

ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic dru�icové pozemní pohyblivé slu�by, které jsou souèástí terminálù
INMARSAT-B  (dále jen terminálù).



Telekomunikaèní vìstník
Èástka 1 Roèník 2000 Strana 3

Toto generální povolení opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen provozovatele) zøizovat, provozovat nebo
pøechovávat vý�e uvedené terminály bez jakéhokoliv dal�ího øízení u povolujícího orgánu za následujících podmínek:

1. Povolení platí na území Èeské republiky1).

2. Terminály jsou øádnì zaregistrovány v systému INMARSAT a bylo jim pøíslu�ným poskytovatelem slu�by udìleno
provozní osvìdèení (autorizace).

3. Terminály pracují v kmitoètových pásmech:
a) sestupný smìr (Space-to-Earth): 1525,0-1559,0 MHz s výjimkou úseku 1544,0-1545,0 MHz a
b) vzestupný smìr (Earth-to-Space): 1626,5-1660,5 MHz s výjimkou úseku 1645,5-1646,5 MHz
a jsou øízeny satelitním systémem umo�òujícím hlasovou a datovou komunikaci.

4. Terminály, které vyhovují normì ÈSN ETS 300 4232) a mají prohlá�ení o shodì podle zvlá�tního zákona3), se pova�ují za
schválené.

5. Konstrukce terminálu nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

6. Obsluha terminálu se nepova�uje za obsluhu vysílací rádiové stanice podle § 5 odst. 3 zákona a nevy�aduje se pro ni
zvlá�tní zpùsobilost.

7. Terminály podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 19 odst. 2 zákona. Provozovatelé musí umo�nit opráv-
nìným pracovníkùm ÈTÚ pøístup k tìmto terminálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost4).

8. Oprávnìní pracovníci ÈTÚ mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých terminálù, nedodr�ení
podmínek tohoto generálního povolení nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat závazný pøíkaz podle  § 9 odst. 8
zákona  k odstranìní závad, pøíp. i k zastavení provozu do doby odstranìní závad.

9. Provoz terminálù mimo rámec podmínek daných tímto povolením je poru�ením obecnì závazných právních pøedpisù o
dr�ení vysílacích rádiových stanic podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù.

10. Mo�nost ulo�ení sankce podle zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, nevyluèuje postih
fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7 zákona pøi naplnìní podmínek uvedených v ustanovení  § 9 zákona.

11. ÈTÚ má právo omezit nebo zru�it toto generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona. V tomto pøípadì budou
stanoveny podmínky pro dal�í provoz stávajících terminálù.

12. Cizí státní pøíslu�níci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky za podmínek daných tímto generálním
povolením tyto terminály dovézt a pou�ívat. Tímto generálním povolením v�ak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající
ze zákona è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

13. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem  1. února 2000.

Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel

1) Státní pøíslu�níci Èeské republiky mohou bìhem svého pobytu na území tìch èlenských zemí Evropské konference po�tovních a telekomu-
nikaèních správ (CEPT), které se zavázaly pøistoupit k rozhodnutím ERC/DEC/(99)18 a ERC/DEC/(99)19, dovézt a pou�ívat tyto
terminály bez povolení povolujícím orgánem pøíslu�ného státu, který sdìlí bli��í informace.

2) ÈSN ETS 300 423: Dru�icové pozemské stanice (SES). Pohyblivé pozemské stanice (LMESs), pracující v pásmech 1,5/1,6 GHz, zaji��ující

pøenos hovoru nebo pøenos dat.
3) Zákon è. 22/1997 Sb., o technických po�adavcích na výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù.
4) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

3. Generální povolení è. GP - 35/1999

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ V Praze dne 28. prosince 1999
Èeský telekomunikaèní úøad È.j. 113581/1999-613
Klimentská 27, 225 02 Praha 1

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen ÈTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst. 3 a podle
§ 5  odst. 1 písm. a) zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále jen
zákon), vydává

generální povolení
è. GP - 35/1999

ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic dru�icové pozemní pohyblivé slu�by, které jsou souèástí terminálù
INMARSAT-M4  (dále jen terminálù).
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Toto generální povolení opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen provozovatele) zøizovat, provozovat nebo
pøechovávat vý�e uvedené terminály bez jakéhokoliv dal�ího øízení u povolujícího orgánu za následujících podmínek:

1. Povolení platí na území Èeské republiky1).

2. Terminály jsou øádnì zaregistrovány v systému INMARSAT a bylo jim pøíslu�ným poskytovatelem slu�by udìleno
provozní osvìdèení (autorizace).

3. Terminály pracují v kmitoètových pásmech:
a) sestupný smìr (Space-to-Earth): 1525,0-1559,0 MHz s výjimkou úseku 1544,0-1545,0 MHz a
b) vzestupný smìr (Earth-to-Space): 1626,5-1660,5 MHz s výjimkou úseku 1645,5-1646,5 MHz
a jsou øízeny satelitním systémem umo�òujícím hlasovou a datovou komunikaci.

4. Terminály, které vyhovují normì ÈSN ETS 300 4232) a mají prohlá�ení o shodì podle zvlá�tního zákona3), se pova�ují za
schválené.

5. Konstrukce terminálu nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

6. Obsluha terminálu se nepova�uje za obsluhu vysílací rádiové stanice podle § 5 odst. 3 zákona a nevy�aduje se pro ni
zvlá�tní zpùsobilost.

7. Terminály podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 19 odst. 2 zákona. Provozovatelé musí umo�nit opráv-
nìným pracovníkùm ÈTÚ pøístup k tìmto terminálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost4).

8. Oprávnìní pracovníci ÈTÚ mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých terminálù, nedodr�ení
podmínek tohoto generálního povolení nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat závazný pøíkaz podle  § 9 odst. 8
zákona  k odstranìní závad, pøíp. i k zastavení provozu do doby odstranìní závad.

9. Provoz terminálù mimo rámec podmínek daných tímto povolením je poru�ením obecnì závazných právních pøedpisù o
dr�ení vysílacích rádiových stanic podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù.

10. Mo�nost ulo�ení sankce podle zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, nevyluèuje postih
fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7 zákona pøi naplnìní podmínek uvedených v ustanovení  § 9 zákona.

11. ÈTÚ má právo omezit nebo zru�it toto generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona. V tomto pøípadì budou
stanoveny podmínky pro dal�í provoz stávajících terminálù.

12. Cizí státní pøíslu�níci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky za podmínek daných tímto generálním
povolením tyto terminály dovézt a pou�ívat. Tímto generálním povolením v�ak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající
ze zákona è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

13. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem  1. února 2000.

Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel

1) Státní pøíslu�níci Èeské republiky mohou bìhem svého pobytu na území tìch èlenských zemí Evropské konference po�tovních a telekomu-
nikaèních správ (CEPT), které se zavázaly pøistoupit k rozhodnutím ERC/DEC/(99)20 a ERC/DEC/(99)21, dovézt a pou�ívat tyto
terminály bez povolení povolujícím orgánem pøíslu�ného státu, který sdìlí bli��í informace.

2) ÈSN ETS 300 423 : Dru�icové pozemské stanice (SES). Pohyblivé pozemské stanice (LMESs), pracující v pásmech 1,5/1,6 GHz, zaji��ující

pøenos hovoru nebo pøenos dat.
3) Zákon è. 22/1997 Sb., o technických po�adavcích na výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù.
4) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

B. Informativní èást

4. Veøejná konzultace návrhù rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru CEPT/ERC

Evropský radiokomunikaèní výbor CEPT/ERC na svém zasedání ve dnech 29. 11. 1999 a� 3. 12. 1999 v Oslu pøedbì�nì
schválil a uvolnil do veøejné konzultace dále uvedené návrhy rozhodnutí ERC, jejich� koneèné odsouhlasení se pøedpokládá na
zasedání CEPT/ERC bìhem roku 2000:

ERC/DEC/(99)UU
- Draft ERC Decision extending ERC/DEC/(97)07 on the frequency bands for the introduction of terrestrial Universal

Mobile Telecommunications System (UMTS);

n
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- Návrh rozhodnutí ERC roz�iøujícího ERC/DEC/(97)07 o kmitoètových pásmech pro zavedení pozemského Univerzál-
ního pohyblivého telekomunikaèního systému (UMTS);

ERC/DEC/(99)SS
- Draft ERC Decision on the licensing and global circulation and use of IMT-2000 terrestrial and satellite mobile

terminals;
- Návrh rozhodnutí ERC o povolování a globálním pohybu a u�ívání pozemních a dru�icových pohyblivých terminálù

IMT-2000.

Text návrhù rozhodnutí v anglické verzi je mo�no získat od odboru správy kmitoètového spektra ÈTÚ, popø. na internetové
adrese www.ero.dk.

Pøípadné pøipomínky k uvedeným návrhùm rozhodnutí je ve smyslu ust. § 19 odst. 5 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunika-
cích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb., nutno zaslat Ministerstvu dopravy a spojù - Èeskému telekomu-
nikaènímu úøadu, odboru správy kmitoètového spektra, a to nejpozdìji do:

- 1. února 2000 k návrhu rozhodnutí ERC/DEC/(99)UU, resp.
- 15. srpna 2000 k návrhu rozhodnutí ERC/DEC/(99)SS.

MDS - ÈTÚ  113583/1999-613
odbor správy kmitoètového spektra

n
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