
Ceský telekomunikacní úrad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025

praha78. kvetna 2008
Cj. 12 903/2008-610

Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný orgán státní správy podle § 108
odst. 2 zákona c. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmene nekterých souvisejících
zákonu (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen "zákon"), s využitím norem a specifikací
podle § 62 odst. 2 zákona a k provedení § 62 odst. 3 zákona vydává

zmenu c. 2/2008

sítového plánu signalizace verejných komunikacních sítí c. SP/3/09.2005

Clánek 1

Zmena sítového plánu signalizace verejných komunikacních sítí

Sítový plán signalizace verejných komunikacních sítí c. SP/3/09.2005, cj. 30004/2005 ze dne 8.
zárí 2005, se mení takto:

1. V príloze 11 se v nadpisu pod písmenem A na strane 106 nahrazují slova "CESKÝ TELECOM,
a.s." slovy "Telefónica 02 Czech Republic, a.s.".

2. V príloze 11 tabulka 1 zní:

"Tabulka 1 - Struktura císla volaného úcastníka

Typ kódování Struktura volaného císla

P=1

xxxxx 112 P ssssdddd
xxxxx 150 P ssssddddP=2

xxxxx112 P zzzz
xxxxx150 P zzzzxxxxx155 P zzzzxxxxx158 P zzzzP =3

xxxxx112 P OwvOvvv nebo kkkkuuuu
xxxxx150 P OvvvOvvv nebo kkkkuuuuxxxxx155 P OwvOvvv nebo kkkkuuuuxxxxx158 P OwvOvvv nebo kkkkuuuuP =4

xxxxx112 P UUt
xxxxx150 P Utttxxxxx152 P Utttxxxxx155 P Utttxxxxx156 P Utttxxxxx158 P ttttt
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kde·
xxxxx Sítové smerové císlo (NRN)

112
Císlo tísnového volání (harmonizovaná evropská služba)

150
Císlo tísnového volání (Hasicský záchranný sbor)

152

Testovací císlo tísnového volání

155
Císlo tísnového volání (Zdravotní záchranná služba)

156
Císlo tísnového volání (Mestská policie)

158
Císlo tísnového volání (Státní policie)

P Typ kódování použitý v mobilní síti
ssssdddd

Geografická poloha volajícího úcastníka vyjádrená geografickou
polohou "best server BTS", která je zakódována s využitím referencníhobodu, pomocí a-mi dekadických císlic. Poloha referencního bodu ašifrovací parametry se budou pravidelne menit.5555 - šifrovaná zemepisná šírkadddd - šifrovaná zemepisná délkaPoznámka:Není-Ii poloha volajícího úcastníka k dispozici (závisí na technickýchmožnostech síte), pak retezec:Pssssdddd nebude prenášen (nebude prenášen ani typ kódování P).

zzzz Geografická poloha volajícího úcastníka vyjádrená indexem oblasti

pomocí 4 dekadických císlic.zzzz - index oblasti [podle definice mobilního provozovatele]Poznámka:V prípadech, kdy není v technických možnostech urcit polohu volajícíhoúcastníka, zzzz nebude prenášen, bude prenášen pouze typ kódováníP.OvwOvw
Geografická poloha volajícího úcastníka vyjádrená indexem oblasti

pomocí 3 dekadických císlic:O- rozlišuje predání indexu oblasti od predání souradnic polohy BTSwv - index oblasti [podle definice mobilního provozovatele]Zdvojení je z duvodu kontroly a zajištení stejné délky císla, jako priprenosu polohy prostrednictvím souradnic.kkkkuuuu
Geografická poloha volajícího úcastníka vyjádrená geografickou

polohou okresního mesta pomocí a dekadických císlic, kde první k ~Oa první u ~O.kkkk - zemepisná šírka [stupne, minuty]uuuu - zemepisná délka [stupne, minuty]ttttt
Geografická poloha volajícího úcastníka vyjádrená geografickou

polohou "best server BTS sector" pomocí 5 dekadických císel, kdeprvní 2 císla predstavují kód LAC, další 2 císla císlo BTS a poslednícíslo je oznacením sektoruPoznámka: Není-Ii polOha volajícího úcastníka k dispozici (závisí na technických možnostech síte), pakretezec:OvwOwv nebo kkkkuuuu nebude prenášen, bude prenášen pouze typ kódování P.
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2. V príloze 11 tabulka 2 zní:

"Tabulka 2 - Predávaná poloha v závislosti na typu zdroje volání

Zdroj volání Predávaná informace o poloze volajícího vyjadruje
T-Mobile

Telefónica 02Vodafone CZMobilKom

Mobilní úcastník

ssssdddd:zzzz:OwvOvvv:ttttt:
GSM nebo NMT

Best server BTSIndex oblasti vIndex oblasti vIndex oblasti -
nebo CDMA

síti EPsíti OMbest server BTS
nebo

(polygon)
kkkkuuuu: SouradnicezákladnovéstaniceFixní úcastník

Neaplikovánozzzz:Neaplikovánottttt:
GSM nebo CDMA

Index oblastiIndex oblasti -
best server BTS(polygon)Brána GSM nebo

ssssdddd:zzzz:OvwOwv:ttttt:
CDMA pro

Best server BTSIndex oblasti vIndex oblasti vIndex oblasti -

pripojení PbÚ
Poloha GSMsíti EPsíti OMbest server BTS

brány

Poloha GSMnebo(polygon)
brány

kkkkuuuu:
Souradnicezáklad novéstanice neboPoloha GSMbrányPbU pripojené k

ssssdddd:zzzz:OvwOvwttttt:
MSC pres DSS 1

nebudenebudeneboKde ttttt = 00000
prenášeno

prenášeno;kkkkuuuu:
(vcetne P - císla

prístup nanebude
mobilní síte)

tísnové linky je vprenášeno
soucasné dobe zablokován
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3. V príloze 11 tabulka 3 zní:

"Tabulka 3 - Možnosti nastavení indikátoru zamezení predání císla v mobilní síti

Možnosti nastavení v mobilní síti

T-Mobile

Telefónica 02Vodafone CZMobilKom

address
a) mobilnía) mobilnía) mobilnía) mobilní

presentation

úcastník neboúcastník neboúcastn ík neboúcastník nebo
restricted

GSM brána:GSM brána:GSM brána:CDMA brána
indicator

závisí nanastaveno nazávisí nanebo fixní
nastavení

00nastaveníúcastník CDMA
úcastníka

presentationúcastníka
allowed (neníovladatelnéúcastníkem)b) Fixní úcastníkGSM:nastaveno na01presentationrestricted

4. V príloze 11 tabulka 4 zní:

"Tabulka 4 - Možnosti nastavení indikátoru proverení v mobilní síti

Možnosti nastavení v mobilní síti

T-Mobile

Telefónica 02Vodafone CZMobilKom

screemng

a) mobilnía) mobilnía) mobilnía) mobilní
indicator

úcastník,úcastník, fixníúcastník,úcastník, CDMA
GSM brána:

úcastníkGSM brána:brána, pevný
nastaveno na

GSM,GSMnastaveno naprístup ISDN
11 network

brána:11 network(PbÚ):
provided

nastaveno naprovidednastaveno na 11
b) pevný prístup

11 networkb) pevný prístupnetwork
ISDN (PbÚ):

providedISDN (PbÚ):provided
muže být

b) pevný prístupmuže být
nastaveno i

ISDN (PbÚ):nastaveno i
na 01 user

prístup nana 01 user
provided,

tísnové linkyprovided,
verified and

je v soucasnéverified and
passed

dobepas sed
zablokován.
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5. V príloze 11 tabulka 5 zní:

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

Stav mobilní stanice Struktura císla volajícího úcastníka
T-Mobile

TelefónicaVodafoneMobilKom
02

CZ

S platnou SIM kartou

MSISDNMSISDNMSISDNMSISDN

S platnou SIM kartou:

MSISDNMSISDNMSISDNMSISDN
- bez kreditu nebo - zablokovaná odchozívoláníBez SIM karty

IMEI +0IMEI +0A-císloESN +
není

00000
poskytnutoMobilní stanice není prihlášena v síti:

IMEI +0IMEI +0A-císloESN +

- nemá roaming nebo

není00000
- má deaktivovanou SIM

poskytnuto
kartu

6. V príloze 11 tabulka 6 zní:

"Tabulka 6 - Struktura císla volajícího úcastníka pro dostupné typy tísnových volání

Stav mobilní stanice Dostupné typy tísnových volání
T-Mobile

TelefónicaVodafoneMobilKom
02

CZ
S platnou SIM kartou

112112112,112,150,
150,155,

150, 155,150,155,152,155,
156, 158

156, 158156, 158156, 158
S platnou SIM kartou:

112112112,112,150,
- bez kreditu nebo

150, 155,150,155,150,155,152,155,
- zablokovaná odchozí volání

156, 158156, 158156, 158156, 158

Bez SIM karty

112112112112, 150,
152,155,156, 158Mobilní stanice není prihlášena v síti:

112112112112,150,
- nemá roaming nebo

152,155,
- má deaktivovanou SIM kartu

156, 158
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8. V príloze 11 tabulka 7 vcetne souvisejících poznámek zní:
"Tabulka 7 - Používaná císla

Struktura císla

T-Mobile
Telefónica 02Vodafone CZMobilKom

MSISDN MSC
neaplikováno602011 000-neaplikovatelnéneaplikováno

019000 602090000 -099000IMEI
IMEI (14 císlic 0-IMEI (14 císlic 0-neaplikovatelnéESN (10 císlic O-

9) + O
9) + O 9) + 00000

Nature of
Nature of Pozn.4)

address
address

indicator:
indicator:

International
National number

number
Numbering plan

Numbering plan

indicator: ISDN
indicator: ISDN

(Telephony)
(Telephony)

numbering plan
numbering plan

(Recommendatio
(Recommendatio

n E.164)
n E.164)

Pozn. 1),3)
Pozn. 1),2)

Pozn. 1: IMEI je specifikován normou ETSI ETS 300 508.
Pozn.2: IMEI bude v systému pro príjem tísnových volání technicky odlišen od mezinárodního

císla volajícího úcastníka na základe atributu definovaných v tabulce 7. Pokud císlo
volajícího bude odpovídat temto atributum, bude vyhodnoceno jako IMEI.

Pozn. 3: IMEI bude v systému pro príjem tísnových volání technicky odlišen od národního císla
volajícího úcastníka na základe atributu definovaných v tabulce 7. Pokud císlo volajícího
bude odpovídat temto atributum, bude vyhodnoceno jako IMEI.

Pozn.4: ESN je specifikováno normou IS-95.".

Clánek 2
Úcinnost

Tato zmena sítového plánu signalizace verejných komunikacních sítí C. SP/3/09.2005
nabývá úcinnosti dnem zverejnení v Telekomunikacním vestníku.

PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady

Ceského telekomunikacního úradu
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