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O B S A H:

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. Normativní èást

126. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/7/08.2005-22 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování obèanských radiosta-
nic v pásmu 27 MHz

127. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/8/08.2005-23 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování zaøízení bez�òùrové
telekomunikace standardu DECT

128. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/10/08.2005-24 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování zaøízení krátkého
dosahu

129. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/13/08.2005-25 k provozování u�ivatelských terminálù sítí NMT 450
130. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/14/08.2005-26 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování zaøízení v pásmu 10 GHz
131. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/15/08.2005-27 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování zaøízení pro dálko-

vé ovládání modelù v pásmech 13 MHz a� 40 MHz
132. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/16/08.2005-28 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování zaøízení provozova-

ných spoleènì na urèených kmitoètech v pásmech 27 MHz a� 450 MHz
133. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/17/08.2005-29 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování bez�òùrových

telefonních pøístrojù standardu CT0
134. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/18/08.2005-30 k provozování terminálù v pevných bezdrátových pøístupových sí-

tích slou�ících pro pøipojení telekomunikaèních koncových zaøízení k veøejné komunikaèní síti
135. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/19/08.2005-31 k provozování u�ivatelských terminálù sítí GSM-R
136. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/20/08.2005-32 k provozování �irokopásmových digitálních vysílacích rádiových

zaøízení v pásmech 400 MHz a 800/900 MHz
137. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/21/08.2005-33 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování bez�òùrových

telefonních pøístrojù standardù CT1, CT1+ a CT2
138. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/12/08.2005-34 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování zaøízení pro �iroko-

pásmový pøenos dat na principu rozprostøeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz

B. Informativní èást

139. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných slu�eb,
které mají být mìøeny, obsah, forma a zpùsob uveøejnìní informací o aktuálních cenách, kvalitì a podmínkách
poskytovaných veøejnì dostupných slu�eb elektronických komunikací è. OOP/14/XX.2005-Y

140. Sdìlení o zveøejnìní Oznámení zámìru ulo�it povinnost poskytovat v rámci univerzální slu�by dílèí slu�by:
A) pravidelné vydávání telefonních seznamù èísel úèastníkù veøejnì dostupné telefonní slu�by a pøístup koncových

u�ivatelù k tìmto seznamùm podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích,
B) informaèní slu�bu o telefonních èíslech úèastníkù veøejnì dostupné telefonní slu�by, dostupnou pro koncové

u�ivatele podle § 38 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických komunikacích
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vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro 
tato zařízení 4), 

c) stanice využívají tyto kmitočty:  

K
an

ál
 

č.
 Kmitočet 

[MHz] K
an

ál
 

č.
 Kmitočet 

[MHz] K
an

ál
 

č.
 Kmitočet 

[MHz] K
an

ál
 

č.
 Kmitočet 

[MHz] 

1 26,965 21 27,215 41 26,565 61 26,765 

2 26,975 22 27,225 42 26,575 62 26,775 

3 26,985 23 27,255 43 26,585 63 26,785 

4 27,005 24 27,235 44 26,595 64 26,795 

5 27,015 25 27,245 45 26,605 65 26,805 

6 27,025 26 27,265 46 26,615 66 26,815 

7 27,035 27 27,275 47 26,625 67 26,825 

8 27,055 28 27,285 48 26,635 68 26,835 

9 27,065 29 27,295 49 26,645 69 26,845 

10 27,075 30 27,305 50 26,655 70 26,855 

11 27,085 31 27,315 51 26,665 71 26,865 

12 27,105 32 27,325 52 26,675 72 26,875 

13 27,115 33 27,335 53 26,685 73 26,885 

14 27,125 34 27,345 54 26,695 74 26,895 

15 27,135 35 27,355 55 26,705 75 26,905 

16 27,155 36 27,365 56 26,715 76 26,915 

17 27,165 37 27,375 57 26,725 77 26,925 

18 27,175 38 27,385 58 26,735 78 26,935 

19 27,185 39 27,395 59 26,745 79 26,945 

20 27,205 40 27,405 60 26,755 80 26,955 
 

d) vysokofrekvenční výkon koncového stupně stanice nepřesáhne 4 W; 

e) v provozu stanic není povoleno používání přídavných zesilovačů vysokofrekvenčního 
výkonu, utajovačů hovoru, převáděčů nebo směrových antén se ziskem v horizontální 
rovině; 

f) prostřednictvím stanic je povoleno předávání zpráv formou otevřené mluvené řeči nebo 
přenosem dat podle písmene h). Při zahajování spojení je možno používat zařízení pro 
vysílání a příjem tónové selektivní volby; 

g) je povoleno vysílání telefonie s kmitočtovou nebo fázovou modulací (třída vysílání F3E, 
G3E) 5), není-li dále uvedeno jinak. Vysílání s amplitudovou modulací s dvěma 

                                                           
4) Seznam zemí, které přistoupily k těmto doporučením a rozhodnutím, a další informace jsou k dispozici na internetové adrese 

www.ero.dk. 
5) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby. 
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postranními pásmy (třída vysílání A3E) 5) a s jedním postranním pásmem (třída vysílání 
J3E, R3E) 5) není povoleno; 

h) přenos dat (třída vysílání F2D, F3D) 5) je možný pouze na kanálech č. 24 (27,235 MHz), 
č. 25 (27,245 MHz), č. 52 (26,675 MHz), č. 53 (26,685 MHz), č. 76 (26,915 MHz) 
a č. 77 (26,925 MHz), které jsou vyhrazeny pouze pro tento druh provozu. Při přenosu 
dat se pro jeho označení doporučuje použít sled znaků ve tvaru CZAXXX, kde CZ je 
označení České republiky, A je číslice shodná s první číslicí poštovního směrovacího 
čísla místa trvalého pobytu (v případě fyzické osoby) nebo sídla (v případě právnické 
osoby) uživatele; pro označení uzlu a schránky je vyhrazena číslice 0, pro zkušební 
a testovací provoz je vyhrazena číslice 9, XXX je vlastní identifikační značka uživatele 
občanské radiostanice tvořená dvěma až třemi písmeny vyjadřujícími zkratku jména 
a příjmení nebo názvu uživatele. Pro značení uzlu (NOD) se však jako první z těchto 
písmen použije N, pro značení schránky (BBS) se jako první použije P. Pro značení 
individuálních poštovních schránek, které jsou součástí terminálových programů, se 
na místě znaku A použije číslice 0 a na místě znaků XXX zkratka shodná se zkratkou 
uživatele terminálového programu; 

i) kanály č. 18 (27,175 MHz) a č. 23 (27,255 MHz) jsou vyhrazeny pro provoz dálkově 
ovládaných záznamníků (opakovačů); 

j) kanál č. 9 (27,065 MHz) je vyhrazen pro informace zvláštní důležitosti, např. nouzové 
volání v případě neštěstí, havárie, úrazu, oznámení trestného činu apod.; 

k) kanál č. 1 (26,965 MHz) se doporučuje využívat jako svolávací a kanál č. 80 
(26,955 MHz) jako vyvolávací s využitím selektivní volby. Uživatelé po navázání spojení 
na těchto kanálech vyhledají jiný volný kanál a přeladí se na něj; 

l) ke stanicím lze připojovat pouze taková přídavná zařízení, která neovlivní základní 
parametry stanice, zejména vysokofrekvenční výkon, maximální kmitočtový zdvih 
a maximální nežádoucí vysokofrekvenční vyzařování; 

m) stanice není povoleno připojovat přímo ani nepřímo k veřejným komunikačním sítím, ani 
je využívat k poskytování služeb elektronických komunikací; 

n) stanice není povoleno používat na palubě letadla ani jako letadlové nebo letecké stanice; 

o) stanice nelze využívat pro komerční účely, vysílání reklam, vysílání rozhlasového typu či 
trvalé vysílání radiomajáku; 

p) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech; 

q) provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými 
stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo jinými občanskými radiostanicemi. 
Případné rušení uživatelé řeší vzájemnou dohodou; 

r) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového 
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zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003. 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL - 22/R/2003, čj. 16584/04–613, ze dne 20. května 

2003, zveřejněná v částce 6/2003 Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.  
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d) všeobecné oprávnění se nevztahuje na stanice, které jsou součástí veřejných 
komunikačních sítí; 

e) stanice nesmí být provozována s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a 
směrovými anténami; 

f) stanice využívají kmitočtová pásma za podmínek podružné služby 4) a nemají zajištěnu 
ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační 
služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů, nebo jinými bezšňůrovými telefony. Případné rušení řeší fyzické a právnické 
osoby vzájemnou dohodou; 

g) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového 
zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003. 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL–23/R/2001, čj. 13987/2001–613, ze dne 30. října 

2001, zveřejněná v částce 11/2001 Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.  

                                                           
4) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21. října 2004, 
čj. 21047/04-605. 
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d) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech; 

e) stanice jsou zařazeny do podružné služby 5), nemají tedy ochranu před škodlivým 
rušením způsobeným vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby 
provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
nebo dalšími stanicemi krátkého dosahu. Případné rušení uživatelé řeší vzájemnou 
dohodou; 

f) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna. 

                                                           
5) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21. října 2004, 
čj. 21047/04-605. 
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Článek 3 
Konkrétní podmínky pro nespecifikované stanice krátkého dosahu 

 
(1) Nespecifikované stanice slouží zejména pro telemetrii, dálkové ovládání, 

signalizaci a přenos poplachových informací 6). 
 
(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon, popř. 
intenzita magnetického pole 

Kanálová 
rozteč 

Klíčovací poměr 
7) 

a 6 765 – 6 795 kHz  42 dBµA/m /10 m 8) – 

b 13 553 – 13 567 kHz  42 dBµA/m /10 m 8) – 

c 26,957 – 27,283 MHz  42 dBµA/m /10 m 
nebo 10 mW e.r.p. 

8) – 

d 40,660 – 40,700 MHz  10 mW e.r.p. 8) – 

e 138,200 – 138,450 MHz 10 mW e.r.p. 8) < 1,0 % 

f 433,050 – 434,790 MHz   10 mW e.r.p. 8) < 10 % 

f1 433,050 – 434,790 MHz  
1 mW e.r.p. 

Pro širokopásmové kanály o šířce 
> 250 kHz je spektrální hustota vý-

konu omezena na –13 dBm / 10 kHz 

8) až 100 % 

f2 433,050 – 434,790 MHz  10 mW e.r.p. max. 25 kHz až 100 % 

g 868,000 – 868,600 MHz  25 mW e.r.p. 8) < 1,0 % 

h 868,700 – 869,200 MHz 25 mW e.r.p. 8) < 0,1 % 

i 869,300 – 869,400 MHz 25 mW e.r.p. max. 25 kHz – 

j 869,400 – 869,650 MHz 500 mW e.r.p. max. 25 kHz 9) < 10 % 

k 869,700 – 870,000 MHz 5 mW e.r.p. 8) až 100 % 

l 2 400 – 2 483,5 MHz 25 mW e.i.r.p. 8) – 

m 5 725 – 5 875 MHz  25 mW e.i.r.p. 8) – 

n 24,000 – 24,250 GHz  100 mW e.i.r.p. 8) – 

o 61,0 – 61,5 GHz 100 mW e.i.r.p. 8) – 

 
(3) Stanice v pásmech f, f1, f2 lze používat pro vysílání hovorových a akustických 

signálů. 
 
(4) Přenos obrazových informací je možný pouze na kmitočtech nad 2 400 MHz. 

                                                           
6) ČSN ETSI EN 300 220 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – 

Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW.  
ČSN ETSI EN 300 330 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – 
Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 
9 kHz až 30 MHz.  
ČSN ETSI EN 300 440 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová 
zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz.  

7) Klíčovací poměr (duty cycle) je podíl času, kdy vysílač vysílá na nosném kmitočtu, v rámci jedné hodiny.  
8) Kanálová rozteč není stanovena, pro přenos signálů může být použito celé uvedené kmitočtové pásmo.  
9) Celé kmitočtové pásmo může být také využíváno jako jeden kanál pro přenos dat s vysokou rychlostí.  
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(5) Pásma a, b, c, d, f, l, m, n, o mohou být použita také pro průmyslové, vědecké 

a lékařské aplikace (tzv. pásma ISM), tj. využití rádiových kmitočtů pro jiné účely než je 
přenos informací, např. pro technologický ohřev, osvětlení, vaření, vědecké experimenty, atd. 
Škodlivé rušení, které vzniká provozem těchto aplikací, musí být omezeno na minimum. 
 

(6) Stanice v pásmu i musí používat vstupní protokol v souladu s příslušnou technickou 
normou. 
 
 

Článek 4 
Konkrétní podmínky pro stanice určené k vyhledávání obětí lavin  

 
Technické parametry stanic určených k vyhledávání obětí lavin 10) jsou: 

Ozn. Kmitočtové pásmo Intenzita magnetického 
pole Kanálová rozteč 

a 457 kHz 7 dBµA/m /10 m nepřerušovaná nosná bez modulace 

                                                           
10) ČSN ETSI EN 300 718 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Lavinové tísňové majáky – Systémy 

vysílač–přijímač. 
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Článek 5 
Konkrétní podmínky pro stanice určené k aplikacím na železnici 

 
(1) Stanice určené k aplikacím na železnici jsou stanice systému AVI (Automatic 

Vehicle Identification) pro automatickou identifikaci železničních vozů za jízdy vlaku a 
stanice systému řízení vlaků  EUROBALISE a EUROLOOP 11). 
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Aplikace Kmitočty Vyzářený výkon Další podmínky 

a A
V

I 2447,0 MHz; 2448,5 MHz; 
2450,0 MHz; 2451,5 MHz; 

2453,0 MHz 
500 mW e.i.r.p. vysílání pouze v přítomnosti vlaku

b 

EU
R

O
B

A
LI

SE
 

 
27,095 MHz podle odstavce 3  

c 

EU
R

O
LO

O
P 

4515 kHz podle odstavce 4 vysílání pouze po příjmu signálu 
systému EUROBALISE z vlaku 

 
 

                                                           
11) ČSN ETSI EN 300 761 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – 

Automatická identifikace vozidel (AVI) na železnici pracující v kmitočtovém rozsahu 2,45 GHz.  
ČSN ETSI EN 300 330 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – 
Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 
9 kHz až 30 MHz.  
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(3) Hodnoty intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m pro systém 
EUROBALISE jsou:  

fo -5 kHzfo -200 kHz

 fo -500 kHz

fo +5 kHz fo +200 kHz

fo +500 kHz

+42 dBµA/m

+5 dBµA/m

-1 dBµA/m
fo = 27,095 MHz

 
 
 
 

(4) Hodnoty intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m pro měřicí šířku pásma 
10 kHz pro vysílání v systému EUROLOOP jsou:
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Článek 6 
Konkrétní podmínky pro telematiku v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) 

 
(1) Zařízeními RTTT se rozumějí zařízení určená k datové komunikaci mezi silničními 

vozidly navzájem a mezi silničními vozidly a silniční infrastrukturou pro rozličné dopravní 
aplikace 12). 
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Kanálová rozteč 

a 5795 – 5805  MHz  2 W nebo 8 W e.i.r.p. 13) 5 MHz nebo 10 MHz 14) 

b 5805 – 5815 MHz 2 W nebo 8 W e.i.r.p. 13) 5 MHz nebo 10 MHz 14) 

c  63 – 64 GHz   dosud nestanoven  není stanovena, může být 
použito celé pásmo 

d  76 – 77 GHz   23,5 dBm e.i.r.p. (střední výkon pulzního 
radaru); 55 dBm (špičkový výkon)  

není stanovena, může být 
použito celé pásmo 

e  21,65 – 26,65 GHz  podle odstavce 4 podle odstavce 4 

 
(3) Pásmo a je určeno pro přenos do vozidel, zejména pro systémy mýtného. Pásmo d 

je určeno pro radary ve vozidlech a v infrastruktuře. 
 

(4) Pásmo e se využívá takto: v celém pásmu pro ultraširokopásmovou část (UWB) 
vozidlového radarového zařízení krátkého dosahu s maximální střední hustotou výkonu –41,3 
dBm/MHz efektivního izotropicky vyzářeného výkonu (e.i.r.p.) a se špičkovou hustotou 
výkonu 0 dBm/50 MHz e.i.r.p., mimo frekvencí nižších než 22 GHz, kde maximální střední 
hustota bude omezena na –61,3 dBm/MHz e.i.r.p. Rádiové spektrum v pásmu 24,05 – 24,25 
GHz se vymezuje pro režim / složku úzkopásmového vysílání, sestávající z nemodulované 
nosné s maximálním špičkovým výkonem 20 dBm e.i.r.p. a koeficientem používání 
nepřesahujícím 10 % špičkového vysílání vyššího než –10 dBm e.i.r.p. Vysílání v pásmu 
23,6 – 24,0 GHz pod úhlem 30o a větším nad vodorovnou rovinu se zeslabí alespoň o 25 dB 
u vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu uvedených na trh před rokem 2010 a poté 
alespoň o 30 dB. Provoz v tomto pásmu je povolen pouze do 30. června 2013. 

                                                           
12) ČSN ETSI EN 300 674 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Telematika v silniční dopravě 

a provozu (RTTT) – Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující 
v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz. 
ČSN ETSI EN 300 440 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová 
zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz. 

13) S výkonem 8 W je možný přenos dat 1 Mbit/s v souladu s normou ES 200 674–1. S výkonem 2 W je možný přenos dat 
500 kbit/s downlink a 250 kbit/s uplink v souladu s normou EN 200 674–1. 

14) Pro kanálovou rozteč 5 MHz  jsou doporučeny kanály: 5797,5 MHz, 5802,5 MHz, 5807,5 MHz a 5812,5 MHz; pro kanálovou 
rozteč 10 MHz jsou doporučeny kanály: 5800 MHz a 5810 MHz. 
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Článek 7 

Konkrétní podmínky pro zařízení pro detekci pohybu a pro ostrahu  
 

Technické parametry zařízení pro detekci pohybu a pro ostrahu 15) jsou: 

Ozn. Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Kanálová rozteč 

a 2400 – 2483,5 MHz 25 mW  e.i.r.p. 

b 9200 – 9975 MHz 25 mW e.i.r.p. 

c 13,4 – 14,0 GHz 25 mW e.i.r.p. 

d 24,05 – 24,25 GHz 100 mW e.i.r.p. 

není stanovena, může být  
použito celé kmitočtové pásmo 

 

 
 

Článek 8 
Konkrétní podmínky pro poplachová zařízení 

 
(1) Rádiové kmitočty uvedené v tabulce slouží výlučně pro poplachová zařízení včetně 

tzv. „sociálních alarmů“, zajišťujících bezpečnost nemocných a starších osob 16).  
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Kanálová rozteč Klíčovací poměr 7) 

a 868,600 – 868,700 MHz 10 mW e.r.p. 25 kHz 17) < 0,1 % 

b 869,200 – 869,250 MHz  10 mW e.r.p. 25 kHz < 0,1 % 

c 869,250 – 869,300 MHz 10 mW e.r.p. 25 kHz < 0,1 % 

d 869,650 – 869,700 MHz 25 mW e.r.p. 25 kHz < 10 % 

 
(3) Pásmo b je vyhrazeno pouze pro „sociální alarmy“ – zajištění bezpečnosti starších 

a nemocných osob.  
 
 

                                                           
15) ČSN ETSI EN 300 440 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová 

zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz.  
16) ČSN ETSI EN 300 220 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – 

Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW.   
17) Celé kmitočtové pásmo může být rovněž použito jako jeden kanál pro přenos dat s vysokou rychlostí. 
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Článek 9 
Konkrétní podmínky pro stanice pro dálkové ovládání jeřábů, lesních strojů  

a dalších mechanizmů 
 

(1) Zařízení pracující na rádiových kmitočtech uvedených v tabulce slouží pro dálkové 
ovládání jeřábů, lesních strojů, průmyslových vah, železničních vleček a pro podobné 
aplikace 16).  
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmitočtové pásmo  Vyzářený výkon Kanálová rozteč 

a 

172,525 MHz 
172,575 MHz 
173,650 MHz 
173,950 MHz 

100 mW e.r.p. 12,5 kHz 

b 430,000 – 430,450 MHz 100 mW e.r.p. 12,5 kHz  

 
(3) V pásmu a lze přechodně do 31. 12. 2005 používat kanálovou rozteč 25 kHz. 

 
 

Článek 10 
Konkrétní podmínky pro stanice s indukční smyčkou 

 
(1) Stanice s indukční smyčkou jsou používány například pro imobilizéry 

v automobilech, identifikaci zboží, osob nebo zvířat, zabezpečovací systémy, detekci kabelů, 
bezdrátový přenos hovoru, kontrolu vstupu, bezdotykové senzory, systémy proti krádeži 
zboží, systémy elektronického mýtného, řízení svozu odpadu apod. 18). 
 

(2) V případě vnější antény může být použita pouze indukční smyčka. 
 

(3) Vyzařování stanic s indukční smyčkou v bezprostřední blízkosti od indukční 
smyčky se nepovažuje za rušení podle zákona. 
 

                                                           
18) ČSN ETSI EN 300 330 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – 

Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 
9 kHz až 30 MHz.  
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(4) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmitočtové pásmo  Intenzita magnetického pole  Další podmínky 

aa 9 – 59,750 kHz 72 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m 19) podle odstavce 7 

ab 59,750 – 60,250 kHz 42 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m podle odstavce 7 

ac 60,250 – 70 kHz 72 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m 19) podle odstavce 7 

b 70 – 119 kHz 42 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m podle odstavce 7 

c 119 – 135 kHz 72 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m 19) podle odstavce 7 

c1 135 – 140 kHz 42 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m podle odstavce 8 

c2 140 – 148,5 kHz 37,7 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m podle odstavce 8 

d 148,5 – 1600 kHz –5 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m  

e 1900 – 2100 kHz 5 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m  

f 3155 – 3400 kHz 13,5 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m  

g 6765 – 6795 kHz 42 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m  podle odstavce 9 

h 7400 – 8800 kHz 9 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m  

i 10,2 – 11,0 MHz 9 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m  

j 13,553 – 13,567 MHz 42 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m podle odstavce 9 

j1 13,553 – 13,567 MHz 60 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m 

pouze rádiová identifikační 
zařízení (RFID) a nouzové 
výstražné systémy (EAS) – 

podle odstavce 9 

k 26,957 – 27,283 MHz 42 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m  

 
(5) Kanálová rozteč není stanovena, může být použito celé příslušné pásmo. 

 
(6) V případě stanic s vestavěnou nebo výrobcem předepsanou smyčkovou anténou 

s plochou mezi 0,05 m2 a 0,16 m2 je uvedená intenzita magnetického pole zmenšena 
o 10 × log (plocha/0,16 m2); v případě plochy smyčkové antény menší než 0,05 m2  je 
uvedená intenzita magnetického pole zmenšena o 10 dB. 
 

                                                           
19) Úroveň síly pole musí být klesající o 3 dB/oct na 30 kHz. 
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(7) Hodnoty intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m pro pásma aa až c  

(9–135 kHz) jsou: 
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(8) Hodnoty intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m pro pásma c, c1, c2  
(119–148,5 kHz) jsou:  
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(9) Hodnoty intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m pro pásma g, j, j1 
(6,78 MHz a 13,56 MHz) jsou: 

 

 
 
 

Článek 11 
Konkrétní podmínky pro bezdrátové mikrofony 

 
(1) Bezdrátové mikrofony jsou určeny jak pro profesionální, tak i pro spotřebitelské  

využití 20).  
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmitočtové pásmo  Vyzářený výkon  Kanálová rozteč 

a 27,415 – 27,915 MHz 10 mW e.r.p. maximálně 50 kHz  

b 36,400 – 36,650 MHz 10 mW e.r.p. maximálně 50 kHz  

c 36,650 – 38,000 MHz  2 mW e.r.p. maximálně 50 kHz 

d 38,000 – 38,500 MHz 10 mW e.r.p. maximálně 200 kHz  

e 173,300 MHz 50 mW e.r.p. maximálně 75 kHz  

f 173,965 – 174,015 MHz  2 mW e.r.p. maximálně 50 kHz 

g 174 – 216 MHz  10 mW; 50 mW e.r.p. pro 
nošení na těle maximálně 200 kHz  

h 470 – 862 MHz 10 mW; 50 mW e.r.p. pro 
nošení na těle maximálně 200 kHz  

i 863,000 – 865,000  MHz 10 mW e.r.p. maximálně 200 kHz  

 

                                                           
20) ČSN ETSI EN 300 422 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezšňůrové mikrofony pracující 

v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz.  
ČSN ETSI EN 301 357 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezšňůrová zvuková zařízení 
v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz – Uživatelské radiomikrofony a příposlechové systémy pracující 
v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz. 

Pásma g, j, j1

+150 kHz

+9 dBµA/m

-150 kHz

fo

(6,78 MHz/13,56 MHz)

-1 dBµA/m pro 6,78 MHz

-3,5 dBµA/m pro 13,56 MHz

+42 dBµA/m
(pásma g, j)

+60 dBµA/m
(pásmo j1)
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(3) Pásma c a f jsou určena pouze pro mikrofony pro nedoslýchavé. 
 

(4) Pásma g a h jsou přednostně vyhrazena pro televizní vysílání. Bezdrátové 
mikrofony mohou být v těchto pásmech provozovány pouze za podmínek podružné 
služby 21), tzn. nesmí rušit příjem televizního signálu a nemají nárok na ochranu proti rušení 
televizním signálem. 
 
 

Článek 12 
Konkrétní podmínky pro rádiová identifikační zařízení 

 
(1) Mezi rádiová identifikační zařízení (Radio Frequency Identification Applications, 

RFID) patří například zařízení pro automatickou identifikaci zboží, sledování pohybu 
prostředků, poplachové systémy, řízení svozu odpadu, osobní identifikaci, řízení vstupu, 
bezdotykové senzory, systémy na ochranu zboží, systémy lokalizace, přenosy dat do ručních 
terminálů a bezdrátových řídicích systémů 22). 
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmitočtové pásmo  Vyzářený výkon Kanálová rozteč Klíčovací poměr 

a1 2446 – 2454 MHz 500 mW e.i.r.p. není stanovena do 100 % 

a2 2446 – 2454 MHz 4 W e.i.r.p. není stanovena < 15 % v každé 200 ms 
periodě 

b1 865–868 MHz 23) 100 mW e.r.p. 200 kHz LBT 24) 

b2 865,6–867,6 MHz 2 W e.r.p. 200 kHz LBT 24) 

b3 865,6–868 MHz 500 mW e.r.p. 200 kHz LBT 24) 

 
(3) Pásmo a2 je určeno pouze pro použití uvnitř budov. Přitom musí být zajištěno, že 

ve vzdálenosti 10 m od vnější hrany budovy nesmí jakékoliv vysílání přesáhnout ekvivalent 
intenzity pole, jakou by mělo zařízení s vyzářeným výkonem 500 mW e.i.r.p. umístěné mimo 
budovu, kdyby bylo měřeno ve stejné vzdálenosti. V případě komplexu budov (například 
obchody v obchodní pasáži) musí být podmínka intenzity pole splněna ve vzdálenosti 10 m od 
hranice plochy náležející jednomu uživateli. Jako prostředek pro potlačení interferencí musí 
být použito technologie přeskoku kmitočtu (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS). 

                                                           
21) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21. října 2004, 

čj. 21047/04-605. 
22) ČSN ETSI EN 300 440 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová 

zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz.  
ČSN ETSI EN 302 208 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysokofrekvenční identifikační 
zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W. 

23) Středy kanálů jsou 864,9 MHz + (0,2 MHz x číslo kanálu), kde čísla kanálů jsou pro pásmo b1: 1 až 15; pro pásmo b2: 4 až 13; 
pro pásmo b3: 4 až 15.   

24) Podmínkou je použití technologie LBT (Listen Before Talk) – vysílání pouze po vyžádání na základě příjmu. 
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Článek 13 
Konkrétní podmínky pro lékařské implantáty 

 
(1) Tato kategorie zahrnuje rádiové části aktivních lékařských přístrojů, které jsou 

určeny k implantaci, a jejich periferních zařízení 25). 
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmitočtové pásmo  Vyzářený výkon  Klíčovací 
poměr 7) Kanálová rozteč 

a 9 – 315 kHz 30 dBµA/m /10 m < 10 % není stanovena, může být 
použito celé kmitočtové pásmo

b 315 – 600 kHz –5 dBµA/m /10 m < 10 % není stanovena, může být 
použito celé kmitočtové pásmo

c 402 – 405 MHz 25 µW e.r.p. – 25 kHz 26) 

 
(3) Pásmo b je určeno pro veterinární implantáty. 

 
 

Článek 14 
Konkrétní podmínky pro bezdrátové akustické aplikace 

 
(1) Bezdrátové sluchové aplikace zahrnují například bezdrátové reproduktory, 

bezdrátová sluchátka včetně sluchátek pro přenosné přehrávače a komunikační prostředky 
(například ve vozidlech), naslouchadla a pojítka na koncertech apod. 27). 
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmitočtové pásmo  Vyzářený výkon  Kanálová rozteč 

a 863 – 865 MHz 10 mW e.r.p. není stanovena, může být použito 
celé kmitočtové pásmo  

b 864,8 – 865,0 MHz 10 mW e.r.p. 50 kHz 

c 1795 – 1800 MHz 20 mW není stanovena, může být použito 
celé kmitočtové pásmo 

 
(3) V pásmu a nemohou být použita úzkopásmová hlasová zařízení, jako jsou zařízení 

pro monitorování dětí, hlasové dveřní systémy apod. 
 
                                                           

25) ČSN ETSI EN 300 330 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – 
Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 
9 kHz až 30 MHz.   
ČSN ETSI EN 301 839 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zařízení aktivních lékařských 
implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz – Část 2: Harmonizovaná 
EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. 

26) Pro dosažení větší šířky kanálu  mohou být sousední kanály  slučovány dohromady až do 300  kHz. 
27) ČSN ETSI EN 301 357 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezšňůrová zvuková zařízení 

v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz – Uživatelské radiomikrofony a příposlechové systémy pracující 
v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz.  
ČSN ETSI EN 300 220 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – 
Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW.  



15/16- 

(4) Pásmo b je určeno pro úzkopásmová hlasová zařízení, jako jsou zařízení pro 
monitorování dětí, hlasové dveřní systémy apod. 
 

 
Článek 15 

Konkrétní podmínky pro dálkové ovládání akustických informačních zařízení 
pro nevidomé 

 
(1) Povelové stanice pro dálkové ovládání akustických informačních zařízení pro 

nevidomé slouží k dálkovému ovládání stacionárních akustických orientačních majáčků 
(AOM), případně digitálních hlasových majáčků (DHM) umístěných v orientačních bodech 
městské zástavby důležitých pro nevidomé, např. u vchodů do metra, zdravotnických zařízení, 
ústavů sociální péče, na autobusových a železničních nádražích, na letištích, nebo ke spuštění 
informačních systémů, umístěných v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy 16). 
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmitočet Vyzářený výkon Kanálová rozteč Doba trvání povelu  

a 86,790 MHz 10 mW  e.r.p. 20 kHz  maximálně 100 ms 

 
 

Článek 16 
Závěrečné ustanovení 

 
(1) Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým 

se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového 
zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003. 

 
(2) Provozování zařízení RTTT v úseku 23,6 – 24,0 GHz pásma e podle čl. 6 odst. 2 

musí být ukončeno ke dni 30. června 2013. 
 
 

Článek 17 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL - 30/R/2000, čj. 502500/2000–613, ze dne 

21. listopadu 2000, zveřejněná v částce 12/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění 
Změny č. 1, čj. 5373/2002–21–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 18 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005. 
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Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za terminál, který splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž terminál, u kterého Úřad rozhodl o schválení 
rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento terminál byl uveden na trh před dnem 
1. dubna 2003. 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL - 13/R/2000, čj. 502447/2000–613, ze dne 6. září 

2000, zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, 
čj. 5373/2002–13–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.  
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b) stanice jsou součástí systémů typu bod–bod;  

c) stanice využívají tyto kmitočty: 

Číslo kanálu Jmenovitý kmitočet  
středu kanálu [MHz] Číslo kanálu Jmenovitý kmitočet  

středu kanálu [MHz] 

0 10 308 7 10 490 
1 10 322 7a 10 504 
1a 10 336 8 10 518 
2 10 350 8a 10 532 
2a 10 364 9 10 546 
3 10 378 9a 10 560 
3a 10 392 10 10 574 
4 10 406 – – 

 
d) stanice lze provozovat s maximální kmitočtovou odchylkou pracovního kmitočtu 10-4; 

e) šířka pásma zabraného vysíláním ve vysokofrekvenčních kanálech č. 1 až 10 je 
maximálně 28 MHz a ve vysokofrekvenčním kanálu č. 0 je maximálně 14 MHz. Pro 
přenos signálu, který nevyžaduje plnou šířku pásma zabraného vysíláním, je možno 
stanice provozovat na doplňkových vysokofrekvenčních kanálech, jejichž kmitočty jsou 
odvozeny od kmitočtů výše uvedených kanálů dle vzorců: 

f = fn ± 7 MHz pro maximální šířku pásma zabraného vysíláním 14 MHz nebo 
f = fn ± 3,5 MHz pro maximální šířku pásma zabraného vysíláním 7 MHz, 

kde f je jmenovitý kmitočet středu doplňkového vysokofrekvenčního kanálů [MHz] a fn 
je jmenovitý kmitočet středu vysokofrekvenčního kanálu [MHz], přičemž n je číslo 
kanálu 1 až 10 (včetně kanálů s indexem a); 

f) výkon dodávaný stanicí do anténního napáječe může být maximálně 2 mW; 

g) stanice lze provozovat pouze s anténami, které jsou konstruovány tak, aby minimální 
potlačení vyzařování v úhlech větších než 10° od osy vyzařování bylo 20 dB; 

h) stanice nelze provozovat pro přímé šíření rozhlasového a televizního vysílání; 

i) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech; 

j) provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými 
stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo jinými stanicemi téže služby. Případné 
rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou; 

k) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového 
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zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003. 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL - 14/R/2000, čj. 502448/2000–613, ze dne 6. září 

2000, zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, 
čj. 5373/2002–14–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005. 
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b) stanice využívají tyto kmitočty:  

Ozn. Provozní kmitočty Vyzářený výkon  Použití 

a 13,560 MHz 100 mW e.r.p. 

b 26,995; 27,045; 27,095; 27,145; 27,195 MHz 100 m W e.r.p. 

 všechny druhy 
stanic 

c 

35,000; 35,010; 35,020; 35,030; 35,040; 35,050; 35,060; 
35,070; 35,080; 35,090; 35,100; 35,110; 35,120; 35,130; 
35,140; 35,150; 35,160; 35,170; 35,180; 35,190; 35,200; 
35,210; 35,220 MHz 

1 W e.r.p. 

d 35,820; 35,830; 35,840; 35,850; 35,860; 35,870; 35,880; 
35,890; 35,900; 35,910 MHz 1 W e.r.p. 

pouze pro 
modely letadel 

e 40,665; 40,675; 40,685; 40,695; 40,715 MHz 100 m W e.r.p. 

f 
40,725; 40,735; 40,765; 40,775; 40,785;  
40,815; 40,825; 40,835; 40,865; 40,875; 40,885;  
40,915; 40,925; 40,935; 40,965; 40,975; 40,985 MHz 

1 W e.r.p. 

 všechny druhy 
stanic 

 
c) stanice nesmí být provozována s přídavným vysokofrekvenčním zesilovačem ani být 

připojována na jiná telekomunikační zařízení; 
d) stanici lze provozovat pouze s anténou předepsanou výrobcem, jím zmocněným 

zástupcem v členském státě Evropské unie nebo osobou odpovědnou za uvedení zařízení 
na trh 4); 

e) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech; 
f) stanice nemají ochranu před škodlivým rušením způsobeným stanicemi téže služby. 

Případné rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou; 
g) stanice využívající kmitočty v pásmech a, b, e, f jsou zařazeny do podružné služby 5), 

nemají tedy ochranu před škodlivým rušením způsobeným vysílacími rádiovými 
stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo na základě všeobecného oprávnění. 

h) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového 
zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003. 
 
 

                                                           
4) § 4 odst. 6 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová 

zařízení, v platném znění.  
5) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21. října 2004, 
čj. 21047/04-605. 
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Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL - 15/R/2001, čj. 13189/2001–613, ze dne 3. září 

2001, zveřejněná v částce 9/2001 Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.   
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b) technické parametry stanic jsou:  

Ozn. Provozní kmitočty Vyzářený 
výkon 

Šířka pásma 
zabraného 
vysíláním 

Druh provozu Ukončení 
provozu 

a 27,905; 27,915 MHz 1 W e.r.p. 8,5 kHz pouze  
přenos dat  

b 27,975; 27,985; 27,995 MHz 100 mW e.r.p. 8,5 kHz pouze  
přenos dat  

c 34,050; 34,075; 34,150; 
34,175 MHz 1 W e.r.p. 16 kHz   

d 45,050; 45,075; 45,100; 45,125; 
45,150; 45,175 MHz 1 W e.r.p. 16 kHz  31. 12. 2006 

e 57,225; 57,250; 57,275; 
57,300 MHz 10 mW e.r.p. 16 kHz pouze  

přenos dat  

f 
77,025; 77,050; 77,075; 77,100; 
77,725; 78,000; 81,725; 
81,750 MHz 

1 W e.r.p. 16 kHz 
 

 

g 87,430; 87,470 MHz 500 mW e.r.p. 14 kHz pouze  
přenos dat  

h 149,125; 149,250; 155,725; 
156,150 MHz 500 mW e.r.p. 16 kHz pouze  

přenos dat  

i 172,650; 172,950; 172,975 MHz 5 W e.r.p. 10 kHz   

i1 172,650; 172,950; 172,975 MHz 5 W e.r.p. 16 kHz  31. 12. 2010 

j 172,725; 173,050 MHz 1 W e.r.p. 10 kHz   

j1 172,725; 173,050 MHz 1 W e.r.p. 16 kHz  31. 12. 2010 

k 305,825; 305,875 MHz 500 mW e.r.p. 16 kHz pouze  
přenos dat  31. 12. 2005 

l 448,070; 448,170 MHz 500 mW e.r.p. 14 kHz pouze  
přenos dat  

m 448,490; 448,570; 448,610 MHz 5 W e.r.p. 14 kHz   

n 449,770; 449,810 MHz 1 W e.r.p. 14 kHz   

 

c) stanice nesmí být provozována s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu ani 
s převaděči; 

d) stanice nesmí být připojována přímo ani nepřímo k veřejným komunikačním sítím, ani 
využívána k poskytování služeb elektronických komunikací; 

e) vysílání stanic v pásmech a, b, e, g, h, k, l nesmí mít charakter trvalého provozu. 
Klíčovací poměr (tj. podíl času, kdy vysílač vysílá na nosném kmitočtu, v rámci jedné 
hodiny) v těchto pásmech nesmí být větší než 10 %, přičemž délka jednoho vysílání 
nesmí být delší než 10 sekund; 

f) stanice v pásmech c, d, f, i, i1, j, j1, m, n mohou být provozovány pouze jako přenosné, 
nikoliv pevně zabudované v objektu nebo ve vozidle. Provoz stanic se závěsnými či 
pevnými anténami není povolen; 
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g) provoz stanic v pásmech i, i1, j, j1 není povolen v oblastech příjmu televizního vysílání 
na 6. televizním kanálu 3); 

h) provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými 
stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo jinými stanicemi téže služby. Případné 
rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou; 

i) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
(1) Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým 

se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového 
zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003. 

 
(2) Provozování stanic v pásmech d, i1, l1, k musí být ukončeno k datu podle čl. 2 

písm. b). 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušují se: 

1. Generální licence č. GL - 16/R/2000, čj. 502450/2000–613, ze dne 6. září 2000, 
zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, 
čj. 5373/2002–15–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku. 

2. Generální licence č. GL - 21/R/2000, čj. 502459/2000–613, ze dne 6. září 2000, 
zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, 
čj. 5373/2002–20–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku a Změny č. 2, čj. 11721/2004–613, ze dne 21. června 2004, 
zveřejněné v částce 7/2004 Telekomunikačního věstníku. 

 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.  

                                                           
3) Příloha č. 21/7.2004 pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, zveřejněná v částce 7/2004 

Telekomunikačního věstníku. 
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c) všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na stanice, které jsou součástí bezšňůrových 
telefonních přístrojů, skládajících se z přenosné části a základnové části připojené ke 
koncovému bodu veřejné komunikační sítě; 

d) všeobecné oprávnění se nevztahuje na stanice, které jsou součástí veřejných 
komunikačních sítí; 

e) stanice nesmí být provozována s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a 
směrovými anténami; 

f) stanice může být provozována za podmínek podružné služby 2), nemá tedy zajištěnu 
ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační 
služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů, nebo jinými bezšňůrovými telefony. Případné rušení řeší fyzické a právnické 
osoby vzájemnou dohodou; 

g) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového 
zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003. 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL - 17/R/2000, čj. 502451/2000–613, ze dne 6. září 

2000, zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, 
čj. 5373/2002–16–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.  

                                                           
2) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21. října 2004, 
čj. 21047/04-605. 
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b) všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na terminály využívající kmitočty, které jsou 
přiděleny provozovateli základnových stanic individuálním oprávněním k využívání 
rádiových kmitočtů, v těchto kmitočtových pásmech:  
Kmitočtové pásmo – vysílání  Kmitočtové pásmo – příjem  Druh provozu 

3410 – 3480 MHz 3510 – 3580 MHz duplexní 100 MHz 

3480 – 3500 nebo 3580 – 3600 MHz 3580 – 3600 nebo 3480 – 3500 MHz  duplexní 100 MHz 

25,557 – 25,781 GHz 24,549 – 24,773 GHz  duplexní 1008 MHz 

28,8365 – 29,0605 GHz 27,8285 – 28,0525 GHz  duplexní 1008 MHz 

 
c) v případě, kdy byla v rámci individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 

vymezena geografická území, je možno využívat kmitočty a provozovat terminály pouze 
v těchto územích; 

d) terminál nesmí být elektricky ani mechanicky měněn. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za terminál, který splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž terminál, u kterého Úřad rozhodl o schválení 
rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento terminál byl uveden na trh před dnem 
1. dubna 2003. 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL - 38/R/2001, čj. 9871/2001–613, ze dne 19. července 

2001, zveřejněná v částce 8/2001 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, 
čj. 5373/2002–24–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku a Změny č. 2, čj. 11174/2004–613, ze dne 30. března 2002, 
zveřejněné v částce 4/2004 Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.  
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c) terminály využívají kmitočty, které jsou přiděleny provozovatelům sítí individuálním 
oprávněním, v těchto kmitočtových pásmech 6):  

Vysílání  876–880 MHz 

Příjem 921–925 MHz 

 
d) terminál lze provozovat jen pro účely železniční dopravy. Provozovat jej může pouze 

fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem platné licence k provozování drážní 
dopravy 7) nebo fyzická nebo právnická osoba vykonávající činnosti související se 
zabezpečením provozu dráhy a drážní dopravy; 

e) terminál smí být provozován v přímém módu (DMO – Direct Mode Operation) pouze 
v úseku 876,0125 – 876,0625 MHz, který je pro tento provoz vyhrazen; 

f) terminál může být použit i jako stacionární – pevně zabudovaný do různých ústředen, 
GSM bran, apod., popřípadě může být připojen na vnější anténu; 

g) terminál nesmí být elektricky ani mechanicky měněn. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za terminál, který splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž terminál, u kterého Úřad rozhodl o schválení nebo 
uznání typu rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a 
o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento terminál byl uveden na trh 
před dnem 1. dubna 2003. 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL - 42/R/2003, čj. 17977/2002–613, ze dne 24. ledna 

2003, zveřejněná v částce 2/2003 Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.  

                                                           
6) Přidělení kmitočtových pásem vychází z rozhodnutí Výboru pro elektronické komunikace (ECC) CEPT 
č. CEPT/ECC/DEC/(02)05 ze dne 5. 7. 2002 o přidělení a dostupnosti kmitočtových pásem 876–880 MHz a 921–925 MHz pro 
účely železniční dopravy. 

7) § 24 a násl. zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 
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c) terminály pracující s šířkou rádiového kanálu 200 kHz lze provozovat s vyzářeným 
výkonem maximálně 2 W e.r.p. Terminály pracující s šířkou rádiového kanálu větší než 
200 kHz lze provozovat s vyzářeným výkonem maximálně 1 W e.r.p. Tyto hodnoty musí 
být dodrženy při jakékoliv kombinaci výstupního výkonu terminálu a použité antény; 

d) terminál nesmí být provozován s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu 
ani s převaděči; 

e) terminál nesmí působit škodlivé rušení úzkopásmovým radiokomunikačním službám, 
technologiím a aplikacím, jež jsou v pásmu nebo v okolních pásmech provozovány. 
Terminál nemá ochranu před provozem těchto aplikací. Případné rušení fyzické 
a právnické osoby odstraní na své náklady, případně zastaví provoz; 

f) terminál nesmí být elektricky ani mechanicky měněn. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za terminál, který splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž terminál, u kterého Úřad rozhodl o schválení 
rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento terminál byl uveden na trh před dnem 
1. dubna 2003. 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL - 45/R/2004, čj. 17242/2004–613, ze dne 6. září 

2004, zveřejněná v částce 7/2004 Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.  
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c) všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na stanice, které jsou součástí bezšňůrových 
telefonních přístrojů, skládajících se z přenosné části a základnové části připojené ke 
koncovému bodu veřejné komunikační sítě; 

d) všeobecné oprávnění se nevztahuje na stanice, které jsou součástí veřejných 
komunikačních sítí; 

e) maximální vyzářený výkon základnové i přenosné části je 10 mW e.r.p.; 

f) stanice nesmí být provozována s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a 
směrovými anténami; 

g) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech; 

h) provoz stanic se povoluje za podmínek podružné služby 3), nemá zajištěnou ochranu proti 
rušení způsobenému stanicemi provozovanými na stejném kmitočtu a nesmí způsobit 
rušení jiným radiokomunikačním službám. Případné rušení řeší fyzické a právnické 
osoby vzájemnou dohodou; 

i) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového 
zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 31. prosince 
2002 4). 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL - 18/R/2000, čj. 502452/2000–613, ze dne 6. září 

2000, zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, 
čj. 5373/2002–01–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005 a pozbývá platnosti 

dnem 31. prosince 2005.  

                                                           
3) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21. října 2004, 
čj. 21047/04-605. 

4) Oznámení o plánovaném ukončení uvádění na trh a provozování bezšňůrových telefonů v systémech CT1, CT1+ a CT2, 
Telekomunikační věstník, částka 2/2002 z 25. února 2002. 
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b) technické parametry stanic jsou:  

 

Ozn. Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon  Další podmínky 

a 2400,0–2483,5 MHz 100 mW e.i.r.p.2)  

b 5150–5250 MHz 200 mW střední 
e.i.r.p.2), 4) pouze pro použití uvnitř budovy5) 

c 5250–5350 MHz 200 mW střední 
e.i.r.p.2), 4) pouze pro použití uvnitř budovy5) 

d 5470–5725 MHz 1 W střední e.i.r.p.2), 4) 
maximální střední spektrální hustota 
e.i.r.p. je 50 mW/MHz v libovolném 

1 MHz úseku 

 

c) u stanic v pásmu a u systémů s rozprostřeným spektrem, které využívají techniku 

1. přímé sekvence nebo modulaci OFDM, nesmí spektrální hustota e.i.r.p. překročit 
hodnotu –20 dBW/1 MHz, 

2. přeskoku kmitočtu, nesmí spektrální hustota e.i.r.p. překročit hodnotu  
–10 dBW/100 kHz; 

d) u stanic v pásmech b až d je maximální střední spektrální hustota e.i.r.p. omezena takto: 
v pásmu b na 0,25 mW/25 kHz v libovolném 25 kHz úseku; v pásmu c na 10 mW/MHz v 
libovolném 1 MHz úseku; v pásmu d na 50 mW/MHz v libovolném 1 MHz úseku; 

e) stanice musí dodržet maximální vyzářený výkon e.i.r.p. a maximální střední spektrální 
hustotu při libovolné kombinaci výstupního výkonu vysílače a použité antény; 

f) stanice nesmějí být provozovány s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu 
a s převaděči; 

g) stanice v pásmech c a d musí být vybaveny automatickou regulací výkonu, která 
průměrně poskytuje činitel potlačení rušení alespoň 3 dB oproti maximálnímu 
povolenému výstupnímu výkonu uvedených systémů. Není-li automatická regulace 
výkonu použita, snižuje se maximální povolený střední e.i.r.p. a odpovídající mez střední 
hustoty e.i.r.p. pro pásma c a d o 3 dB; 

h) stanice v pásmech c a d využívají technologie potlačení rušení (mitigation techniques), 
které poskytují alespoň takovou míru ochrany, jako požadavky na detekci, provoz 
a odezvu popsané v normě EN 301 893, aby byl zajištěn provoz slučitelný se systémy 
rádiového určování. Technologie potlačení rušení musí vyrovnávat pravděpodobnost 
výběru konkrétního kanálu ze všech dostupných kanálů, aby se v průměru zajistilo 
rovnoměrné rozprostření zátěže spektra; 

j) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech; 

k) provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými 
stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo jinými stanicemi pro širokopásmový 
přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM. Případné rušení řeší fyzické 
a právnické osoby vzájemnou dohodou. Nedohodnou-li se, postupuje se podle § 100 

                                                           
4) Střední ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (e.i.r.p.) je výkon po dobu vysílání, který odpovídá nejvyššímu výkonu, pokud 

je použita regulace výkonu.  
5) „Použitím uvnitř budovy“ se rozumí jak použití uvnitř budovy, tak na místech podobných, například v letadle, kde stínění 

zpravidla poskytne potřebný útlum umožňující sdílení s jinými službami. 
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zákona, případně zastaví provoz ten uživatel, který uvedl do provozu stanici způsobující 
rušení později; 

l) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového 
zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003. 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL-12/R/2000, čj. 502446/2000-613, ze dne 6. září 

2000, zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, 
čj. 5373/2002-12-613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku, Změny č. 2, čj. 21526/2002-613, ze dne 7. ledna 2003, 
zveřejněné v částce 1/2003 Telekomunikačního věstníku, a Změny č. 3, čj. 11168/2004-613, 
ze dne 30. března 2004, zveřejněné v částce 4/2004 Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.  

 



4/5- 

Odůvodnění 
 

Úřad vydává k provedení § 9 zákona všeobecné oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34 
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na 
principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz (dále jen 
„všeobecné oprávnění“). 

Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů 
a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje generální licenci zrušenou 
článkem 4 všeobecného oprávnění. Oproti této generální licenci zavádí všeobecné oprávnění 
nově možnost provozování stanic v pásmu 5470–5725 MHz. Dále se do tohoto všeobecného 
oprávnění převádí provozování stanic v pásmu 5150–5350 MHz, které bylo dříve umožněno  
generální licencí č. GL-30/R/2000, ve znění pozdějších změn.  

V článku 2 jsou uvedeny podmínky provozu zařízení pro širokopásmový přenos dat na 
principu rozprostřeného spektra nebo OFDM. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí 
Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových 
zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (dále jen „směrnice“), jakož i z požadavků 
vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra. Tato ustanovení ve smyslu článku 3 
nebrání provozu zařízení uvedených na trh před účinností všeobecného oprávnění.  

Na rozdíl od generálních licencí, které byly vydávány podle dřívějších právních 
předpisů na dobu určitou, je všeobecné oprávnění vydáno bez omezení platnosti. V případě, 
že dojde ke změnám skutečností, na základě kterých bylo všeobecné oprávnění vydáno, nebo 
dojde k potřebě dodržet závazky vyplývající z členství České republiky v mezinárodních 
organizacích, nebo pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, může být všeobecné oprávnění 
změněno nebo zrušeno, a to postupem podle zákona. 

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro 
vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh všeobecného 
oprávnění č. VO-R/12/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro 
širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 
2,4 GHz a 5 GHz, a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne 
13. června 2005. 

V rámci veřejné konzultace obdržel Úřad prostřednictvím diskusního místa řadu  
připomínek. Většina připomínek se týkala používání druhu nebo typu antény stanovených  
výrobcem, informativního ustanovení o harmonizovaných kmitočtech ve státech Evropské 
unie a požadavku definovat měřicí metody pro hodnotu vyzářeného výkonu e.i.r.p. 

Ustanovení o povinnosti použít v případě externí antény druh nebo typ antény 
stanovený výrobcem byla vypuštěno jako nadbytečné, neboť rozsah této povinnosti vyplývá 
ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, v platném 
znění. Povinnost výrobce, jím zmocněného zástupce v členském státě Evropské unie nebo 
osoby odpovědné za uvedení zařízení na trh uvádět v návodu k použití dostatečné údaje 
o způsobu a podmínkách použití zařízení včetně informace o běžných typech a o vlastnostech 
antén, které mohou být na jejich zařízení použity, aby rádiové zařízení jako celek bylo ve 
shodě s požadavky, vyplývá pro celý trh Evropské unie ze směrnice 1999/5/ES o rádiových 
zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních6). V této souvislosti se připomínky 

                                                           
6) Výklad Evropské komise týkající se antén je uveden v Příručce ke směrnici 1999/5/ES o rádiových zařízeních a 

telekomunikačních koncových zařízeních, podle dokumentů Evropské komise zpracoval Úřad pro technickou metrologii, 
normalizaci a státní zkušebnictví – Sborník dokumentů technické normalizace, svazek č. 25, Praha, srpen 2003, 
http://web.unmz.cz/knihovnaTH/25.htm.  





B.     INFORMATIVNÍ ČÁST 

139. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví parametry 
kvality poskytovaných služeb, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění 
informací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách poskytovaných veřejně 
dostupných služeb elektronických komunikací č. OOP/14/XX.2005-Y 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
zveřejnil dne 5.8.2005 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření 
obecné povahy, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných služeb, které mají být 
měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění informací o aktuálních cenách, kvalitě a 
podmínkách poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 
č. OOP/14/XX.2005-Y. 

          ČTÚ čj. 6846/2005-620 
odbor státní kontroly elektronických komunikací 

 
 
 
 

140. Sdělení o zveřejnění Oznámení záměru uložit povinnost poskytovat v rámci 
univerzální služby dílčí služby: 
A) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní 

služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům podle § 38 odst. 2 písm. c) 
zákona o elektronických komunikacích, 

B) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, 
dostupnou pro koncové uživatele podle § 38 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických 
komunikacích 

 
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 

zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
zveřejnil dne 5.8.2005 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo Oznámení záměru 
uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby  dílčí služby: 
A) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní 

služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům podle § 38 odst. 2 písm. c) 
zákona o elektronických komunikacích, 

B) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, 
dostupnou pro koncové uživatele podle § 38 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických 
komunikacích. 

 
 

 
ČTÚ čj. 30931/2005-610 

odbor regulace 
sítí a služeb elektronických komunikací 
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