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38. Jednotné pravidlo è. 7/T/1998

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad vydává podle § 19 odst. 1 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomu-
nikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále jen �zákon�)

Jednotné pravidlo è. 7/T/1998,
kterým se upravuje adresování a tvorba jmen mana�mentových oblastí pro systém zprostøedkování zpráv (MHS)

Èl. 1
Úvodní ustanovení

1. Jednotné pravidlo upravuje adresování a tvorbu jmen mana�mentových oblastí pro systém zprostøedkování zpráv a
stanovuje celostátnì platné zásady pro tvorbu jmen a systém adresování mana�mentových oblastí a jeho správu.
Pravidlo se vztahuje na v�echny poskytovatele slu�eb v systému zprostøedkování zpráv, jejich� úèastníkùm je pøidìlo-
vána adresa s kódem zemì CZ (Èeská republika).
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2. Poskytovatel slu�eb v systému zprostøedkování zpráv se pøi urèování systému adresování a tvorby jmen øídí tímto
pravidlem a podmínkami stanovenými v povolení na poskytování slu�by.

3. Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad, jako orgán státní správy (dále jen �orgán státní správy
telekomunikací�), vykonává národní správu jmen pro slu�by v systému zprostøedkování zpráv, jejím� úkolem je zaji�tìní
správy jmen mana�mentových oblastí a jednoznaènosti adresování úèastníkù systému zprostøedkování zpráv poskyto-
vaných na území Èeské republiky rùznými poskytovateli.

4. Výkonem funkce národní správy jmen mù�e být orgánem státní správy telekomunikací povìøen expertní subjekt
s potøebnou kvalifikací.

5. Orgán státní správy telekomunikací udìluje povolení k poskytování slu�eb v systému zprostøedkování zpráv s podmín-
kami pro správu administraèních mana�mentových oblastí (ADMD).

6. V pøípadì odkazù na mezinárodní doporuèení øady X a F, uvádìných v tomto jednotném pravidle, se jedná buï
o doporuèení bývalého Mezinárodního telegrafního a telefonního poradního sboru (dále jen CCITT) nebo o jeho
souèasného nástupce Telekomunikaèní standardizaèní sektor Mezinárodní telekomunikaèní unie (dále jen ITU-T).

Èl. 2
V�eobecná ustanovení

Pro úèely tohoto jednotného pravidla se rozumí:

a) slu�by v systému zprostøedkování zpráv jsou slu�by definované doporuèeními øady F.400/X.400, která urèují technické
a provozní parametry umo�òující celosvìtovou spolupráci úèastníkù tìchto slu�eb, hierarchickou strukturu systémù
zprostøedkování zpráv, vèetnì zpùsobu a principu adresování a tvorby jmen v nich pou�ívaných. Jako standardní
slu�by jsou tìmito doporuèeními definovány:
- slu�ba pøepravy zpráv MT (Message Transfer),
- slu�ba meziosobní výmìny zpráv IPM (InterPersonal Messaging),
- slu�ba výmìny EDI (Electronic Data Intechange) zpráv EDIMG (Electronic Data Interchange Messaging),

b) hierarchická struktura je dvoustupòová struktura tvoøená tzv. administraèní (ADMD) a privátní (PRMD) mana�men-
tové oblasti. Cílovým øe�ením je vytvoøení mezinárodní páteøe celosvìtového systému zprostøedkování zpráv, kterou
bude tvoøit propojení jednotlivých ADMD v rùzných zemích. Pøi vìt�ím poètu ADMD v jedné zemi mohou tyto ADMD
tvoøit národní páteø tohoto systému. Nutným pøedpokladem vytvoøení celosvìtového systému je zaji�tìní jednoznaè-
nosti adresování v�ech u�ivatelù. Z tohoto dùvodu stanovují doporuèení ITU-T zásady pro tvorbu O/R jmen (origina-
tor/recipient) a zodpovìdnost za jejich dodr�ování,

c) systém zprostøedkování zpráv MHS je definovaný doporuèeními øady X.400, který zaji��uje pøepravu zpráv od jednoho
subjektu k druhému. Organizaènì je systém MHS tvoøen jednotlivými mana�mentovými oblastmi administraèními (ADMD)
a privátními (PRMD),

d) prostøedí zprostøedkování zpráv je celkové prostøedí, v nìm� se zprostøedkování zpráv realizuje a které zahrnuje systém
zprostøedkování zpráv MHS, u�ivatele a rozdìlovací seznamy. Toto prostøedí tvoøí souhrn v�ech jednotlivých kompo-
nent systémù zprostøedkování zpráv. Z tìchto komponent lze uvést zejména: agenty transferu zpráv MTA (Message
Transfer Agent), agenty u�ivatelù UA (User Agent), zprávové pamìti MS (Message store) a pøístupové jednotky AU
(Access Unit),

e) systém pøepravy zpráv MTS je funkèní celek zahrnující jednoho nebo více agentù pøepravy zpráv (MTA), který zaji��uje
pøepravu zpráv na støadaèovém principu mezi jednotlivými agenty u�ivatelù UA, zprávovými pamìtmi MS a pøístupo-
vými jednotkami AU,

f) agent pøepravy zpráv MTA je funkèní celek, souèást systému pøepravy zpráv MTS, zaji��ující vlastní pøepravu informa-
cí k u�ivatelùm a rozdìlovacím seznamùm. Jednotliví MTA si pøedávají zprávu na støadaèovém principu a v�dy plnì
zodpovídají za její správné smìrování a dodání k sousednímu MTA, popø. cílovému UA. V systému MTS pracují
jednotliví MTA výhradnì s informacemi obsa�enými v obálkách pøená�ených zpráv a zaji��ují tedy aplikaènì nezávis-
lou slu�bu pøepravy zpráv,

g) agent u�ivatele UA je funkèní celek, tvoøící souèást systému zprostøedkování zpráv MHS, jeho� prostøednictvím vstu-
puje jednotlivý pøímý u�ivatel do systému zprostøedkování zpráv a umo�òující u�ivateli pøípravu, vysílání a pøíjem zpráv,

h) zprávová pamì� MS je funkèní celek, souèást systému MHS, poskytující jednotlivému pøímému u�ivateli mo�nosti pro
ukládání zpráv,



Telekomunikaèní vìstník
Èástka 6 Roèník 1998 Strana 3

i) pøístupová jednotka AU je funkèní celek, souèást systému MHS, umo�òující vzájemné spøa�ení systému MHS s jinými
komunikaèními systémy (napø. telexovou sítí, telefonní sítí, systémy fyzického doruèování) a jejich� prostøednictvím se
mohou u�ivatelé tìchto systémù anga�ovat jako nepøímí u�ivatelé v systému zprostøedkování zpráv a umo�òující
pøenos zpráv i mezi úèastníky vzájemnì nekompatibilních slu�eb èi sítí,

j) mana�mentová oblast MD je základní celek pou�ívaný v organizaèním èlenìní systému MHS. Je to soubor systémù
zprostøedkování zpráv (obsahujícím alespoò jednoho MTA), který je øízen a spravován jedním subjektem. Tento termín
vyjadøuje výluènì organizaèní uspoøádání a nemusí mít nutnì vztah k technickému èi geografickému uspoøádání slu�by
a pøíslu�ného systému. Mana�mentové oblasti se dìlí na dvì skupiny: administraèní (ADMD) a privátní (PRMD),

k) administraèní mana�mentová oblast ADMD je mana�mentová oblast zahrnující systém zprostøedkování zpráv spravo-
vaný poskytovatelem slu�by (správcem ADMD) na území státu. Systém s pøidìlenou oblastí ADMD umo�òuje smìro-
vání zpráv do jiných ADMD a PRMD,

l) privátní mana�mentová oblast PRMD je mana�mentová oblast zahrnující systémy zprostøedkování zpráv spravované i
jiným subjektem ne� správcem ADMD,

m) slu�ba pøepravy zpráv MT je slu�ba zaji��ující podávání, pøenos a dodávání zpráv pro ostatní slu�by v systému MTS.
Jednotliví MTA pracují výhradnì s obálkami pøená�ených zpráv, a proto poskytují aplikaènì nezávislou slu�bu pøepra-
vy zpráv. Slu�ba je definována doporuèením F.410,

n) slu�ba meziosobní výmìny zpráv IPM je slu�ba výmìny zpráv mezi u�ivateli patøícími do stejné mana�mentové oblasti
nebo do jiné mana�mentové oblasti prostøednictvím slu�by pøepravy zpráv. Slu�ba IPM je definována doporuèením
F.420,

o) slu�ba výmìny EDI zpráv EDIMG je slu�ba výmìny EDI zpráv (tj. zpráv elektronické výmìny dat - Electronic Data
Interchange) mezi u�ivateli patøícími do stejné mana�mentové oblasti nebo do jiné mana�mentové oblasti prostøednic-
tvím slu�by pøepravy zpráv. Slu�ba EDIMG je definována doporuèením F.435,

p) poskytovatel slu�by je právnická osoba, které bylo k poskytování pøedmìtné slu�by udìleno povolení orgánem státní
správy telekomunikací,

q) správce ADMD, resp. PRMD, je subjekt, který zøídil a spravuje danou ADMD, resp. PRMD,

r) O/R jméno (jméno pùvodce/pøíjemce) je informaèní celek, kterým lze urèit jak pøíjemce, tak úèastníka nebo rozdìlovací
seznam jako potenciálního pøíjemce zprávy nebo sondy. Toto jméno odli�uje jednoho u�ivatele nebo rozdìlovací
seznam od jiného a umo�òuje také identifikaci jeho pøístupového bodu do systému MHS,

s) O/R adresa (adresa pùvodce/pøíjemce) je soubor atributù, které odli�ují jednoho u�ivatele nebo rozdìlovací seznam od
jiného,

t) rozdìlovací seznam DL je funkèní celek, èást prostøedí zprostøedkování zpráv, reprezentující pøedem specifikovanou
skupinu úèastníkù nebo u�ivatelù nebo dal�ích rozdìlovacích seznamù, kteøí jsou potenciálními pøíjemci informaèních
celkù pøená�ených systémem MHS,

u) národní správa jmen je souèást orgánu státní správy telekomunikací odpovídající za dodr�ování pravidel tvorby jmen
v rámci MHS. Správa jmen zejména zaji��uje dodr�ování jednoznaènosti adresovacích pravidel slu�eb zprostøedkování
zpráv, zodpovídá za pøidìlování jmen ADMD, stanovuje zásady tvorby jmen, vede seznam pøidìlených jmen, vydává
pokyny pro ADMD a dohlí�í na zaji�tìní mezinárodního propojení slu�eb zprostøedkování zpráv.

Èl. 3
Adresovací pravidla

1. Pro zaji�tìní správné pøepravy a dodávání zpráv v systému zprostøedkování zpráv (MHS) urèují doporuèení øady F.400/
X.400 adresovací pravidla i zásady pro tvorbu jmen, které definují jak tvorbu adres, tak i tzv. rozdìlovacích seznamù.
Kromì zásad tvorby jmen stanovených národní správou jmen jsou zde uvedeny i základní informace týkající se tvorby
jmen vyplývající z pøíslu�ných doporuèení.

2. Ka�dý u�ivatel systému zprostøedkování zpráv je jednoznaènì identifikovatelný svým O/R jménem. Podle O/R jména lze
také identifikovat pøístupový bod daného u�ivatele k systému MHS. Danému O/R jménu potom odpovídá pøíslu�ná O/
R adresa. O/R jména a jim odpovídající O/R adresy neobsahují úèastnická èísla, jak je bì�nì zvykem v jiných telekomu-
nikaèních slu�bách (napø. telefonní nebo telexové), ale tvoøí je skupina znakových údajù oznaèovaných jako atributy.

3. Jednotlivé atributy tvoøící adresu mají definovanou jak maximální délku, tak je definována jejich sémantika i syntaxe.
Tyto atributy se podle své dùle�itosti dìlí na povinné a volitelné. Povinné atributy jsou obsa�eny v ka�dé adrese.
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Volitelné atributy mohou být zaèlenìny buï podle uvá�ení pùvodce zprávy nebo na základì doporuèení národní správy
jmen s cílem zajistit jednoznaènost a jedineènost pou�ívaných adres.

4. Z dùvodu rùzného pou�ití a úèelu jsou definovány i rùzné formy O/R adres, z nich� ka�dá mù�e zahrnovat rùzné atributy,
z nich� jedním je jméno mana�mentové oblasti. Doporuèení definují formu mnemonické adresy, adresy terminálu, nume-
rické adresy a po�tovní adresy.

5. V následující tabulce jsou uvedeny standardní atributy pou�ívané u mnemonické adresy, která pøedstavuje nejtypiètìj�í
a nejvíce pou�ívanou adresu v prostøedí systému zprostøedkování zpráv X.400.

Atributy u mnemonické adresy

Status....  P = povinný V = volitelný

Oznaèení Název Status Max.poèet znakù

C jméno zemì (country name) P 22)

A název ADMD (ADMD name) P 16

P název PRMD (PRMD name) V/P3) 16

PN osobní jméno  (personal name) V 64

S pøíjmení  (surname) V1) 40

G jméno  (given name) V1) 16

I iniciály  (initial(s)) V 5

Q generaèní oznaèení (generation qualifier) V 3

O název organizace (organisation name) V1) 64

OU organizaèní jednotka 1- 4 (organisation unit) V 32

CN spoleèné jméno  (common name)4) V 64

Poznámky:
1) Musí být obsa�en jeden z tìchto atributù.
2) Dva znaky u písmenových kódù zemì podle ISO 3166. Èeská republika má pøidìlen kód zemì CZ.
3) Povinný (P) v pøípadì, �e existuje.
4) Mù�e mít rùzné pou�ití, napø. pro oznaèení funkce (øeditel výzkumu apod.).

6. Obecnì se atributy dìlí do ètyø základních kategorií:
a) osobní (napø. jméno, pøíjmení, iniciály ...),
b) zemìpisné (napø. zemì, region, mìsto .....),
c) organizaèní (název spoleènosti, podniku, funkce ...),
d) sí�ové èi hierarchické (adresa podle doporuèení X.l2l, jméno administraèní mana�mentové oblasti ADMD, jméno

PRMD atd.).

7. Soubor atributù vybraných z vý�e uvedených ètyø kategorií specifikovaný pro konkrétní systém zprostøedkování zpráv
urèuje správce mana�mentové oblasti a stanovení základních pravidel pro adresování a tvorbu jmen mana�mentových
oblastí urèuje národní správa jmen.

Èl. 4
Adresovací pravidla a tvorba jmen

1. Zpùsob adresování u slu�eb zprostøedkování zpráv v ÈR je zalo�en na mnemonických adresách pou�ívajících jako
základních atributù jmen administraèních (ADMD) a privátních (PRMD) mana�mentových oblastí.

2. Maximální poèet znakù tvoøících jméno ADMD nebo PRMD je 16 znakù.

3. Jméno ADMD nebo PRMD mù�e být vytvoøeno pouze z dále uvedeného souboru otiskovatelných znakù :
a) velkých písmen z Mezinárodní abecedy è. 5 (bez znakù s diakritickými znaménky) A, B, C, D, ......Z,
b) malých písmen z Mezinárodní abecedy è. 5 (bez znakù s diakritickými znaménky) a, b, c, d, ......z,
c) èíslic 0, 1,.............9,
d) znaku mezera,
e) znaku apostrof � ,
f) znaku levá závorka ( ,
g) znaku pravá závorka ) ,
h) znaku plus + ,
i) znaku èárka , ,
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j) znaku pomlèka - ,
k) znaku teèka . ,
l) znaku lomítko / ,
m) znaku dvojteèka : ,
n) znaku rovnítko = ,
o) znaku otazník ? .

4. Jména ADMD a PRMD jsou jednoznaènì identifikovatelná a s minimální mo�ností nesprávné interpretace; z tohoto
dùvodu se nepou�ívají jména li�ící se pouze poètem nebo umístìním znakù �mezera� nebo velkými èi malými písmeny.

5. Na fyzických nosièích, jako jsou napø. hlavièkové dopisní papíry, vizitky apod., se doporuèuje uvádìt pou�ité jednot-
livé atributy adresy slu�eb zprostøedkování zpráv v tomto poøadí:

G = jméno; I = iniciály; S = pøíjmení; Q =generaèní oznaèení;

O = název organizace; OU =organizaèní jednotka; P = jméno PRMD;

A = jméno ADMD; C = jméno zemì.

Místo atributù G-I-S-Q je mo�né pou�ívat (v závislosti na systému) osobní jméno (PN) nebo spoleèné jméno (CN) jako
kombinované atributy.

6. Pro oznaèení jednotlivých atributù se doporuèuje pou�ívat vý�e uvedená oznaèení (napø. S pro pøíjmení, C pro jméno
zemì) psaná velkými písmeny a vlastní hodnoty tìchto atributù psát malými písmeny a jednotlivé atributy oddìlovat
støedníkem nebo lomítkem (/).

Èl. 5
Národní správa jmen

Národní správa jmen zaji��uje jednoznaènost adresování úèastníkù slu�eb v systému zprostøedkování zpráv MHS posky-
tovaných v Èeské republice s kódem zemì CZ. V rámci této èinnosti národní správa jmen :

a) pøijímá �ádosti o pøidìlení jmen ADMD,
b) rozhoduje ve vìcech registrace a potvrzení v�ech zøizovaných a spravovaných jmen ADMD s kódem zemì CZ. Jméno

ADMD nabývá platnosti a� po jeho potvrzení národní správou jmen,
c) zaji��uje registraci pøidìlených jmen ADMD s kódem zemì CZ u povìøených mezinárodních organizací, pøedev�ím ITU-

TSB,
d) v souèinnosti se správci ADMD registruje a potvrzuje jména v�ech PRMD pøipojených na jednotlivá ADMD. Jména

PRMD nabývají platnosti a� po jejich potvrzení národní správou jmen,
e) ve sporných pøípadech rozhoduje národní správa jmen v zájmu dodr�ení jednoznaènosti pøidìlovaných jmen PRMD,
f) urèuje zásady a po�adavky pro stanovování jednotlivých jmen a adresovacích pravidel,
g) oznamuje pøidìlená jména ADMD v Telekomunikaèním vìstníku.

Èl. 6
Správce mana�mentové oblasti ADMD

Pro zaji��ování v�ech funkcí národní správy jmen správci ADMD, kterým je udìleno povolení, postupují v souladu  násle-
dujícími zásadami :

a) Pøedkládat národní správì jmen do tøí mìsícù po pøidìlení správy ADMD návrh jména ADMD. Národní správa jmen
navr�ené jméno buï potvrdí nebo v souèinnosti se správcem ADMD dohodne nové jméno.

b) Pøedkládat národní správì jmen pro úèely zaregistrování jména ADMD v ITU-TSB následující údaje :
- názvy poskytovaných slu�eb zprostøedkování zpráv definovaných doporuèeními (napø. slu�ba pøepravy zpráv - MT,

slu�ba meziosobní výmìny zpráv - IPM) a jiných slu�eb,
- výsledky úspì�nì provedených testù souladu s doporuèeními, kterým systém poskytující uvedené slu�by vyhovu-

je,
- informaci o poskytovaných provozních mo�nostech systému (napø. zda je k dispozici asistenèní pracovi�tì

HELPDESK, mo�nost automatické odpovìdi AUTOANSWER),
- úplnou kontaktní adresu správce ADMD vèetnì telekomunikaèních spojení.
Pro pøedkládání �ádostí o pøidìlení jména ADMD pou�ije �adatel formuláø, jeho� vzor je v pøíloze 1. �adatel oznamuje
ve�keré zmìny vý�e uvedených údajù alespoò 15 dní pøedem.

c) Pøedkládat národní správì jmen do 1 mìsíce pøed pøipojením k registraci a potvrzení navrhovaná jména v�ech na ADMD
pøipojovaných PRMD. Národní správa jména navr�ená jména buï potvrdí nebo v souèinnosti se správcem ADMD
dohodne jména nová.
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d) Pøedkládat národní správì jmen propojení svého systému se systémem jiného správce ADMD v ÈR i v zahranièí pro
úèely poskytování slu�eb zprostøedkování zpráv úèastníkùm.

e) Pøedkládat národní správì jmen plánované ukonèení èinnosti správy ADMD alespoò tøi mìsíce pøed termínem ukonèe-
ní a rovnì� v�echny podstatné provozní zmìny týkající se poskytovaných slu�eb.

Èl. 7
Výkon národní správy jmen

1. Národní správa jmen na základì �ádosti �adatele a pøedlo�ených dokumentù a informací rozhoduje o pøidìlení jména
ADMD, informuje o svém rozhodnutí �adatele a zaji��uje, prostøednictvím orgánu státní správy telekomunikací, jeho
registraci u povìøených mezinárodních organizací, pøedev�ím ITU-TSB.

2. Národní správa jmen provádí zmìny a ru�ení (vèetnì zru�ení registrace v ITU-TSB) pøidìlených jmen ADMD na základì
�ádosti �adatele, v pøípadì ukonèení poskytování slu�eb v systému zprostøedkování zpráv nebo záva�ného neplnìní
stanovených povinností poskytovatelem slu�eb na základì rozhodnutí orgánu státní správy telekomunikací.

Èl. 8
Pøechodná a závìreèná ustanovení

Toto pravidlo nabývá úèinnosti dnem 1. srpna 1998.

Ing.  David Stádník  v.r.
vrchní øeditel

Pøíloha 1

Pou�ité zkratky

ADMD Administraèní mana�mentová oblast (Administration management domain)

AU Pøístupová jednotka (Access unit)

DL Rozdìlovací seznam (Distribution list)

EDI Slu�ba výmìny zpráv (Electronic data interchange)

EDIMG Slu�ba výmìny EDI zpráv (EDI Messaging)

IPM Slu�ba meziosobní výmìny zpráv (Interpersonal messaging)

ITU Mezinárodní telekomunikaèní unie (International telecommunication union)

ITU-TSB Telekomunikaèní standardizaèní úøad Mezinárodní telekomunikaèní unie (ITU - Telecommunication Standardi-
zation Bureau)

MD Mana�mentová oblast (Management domain)

MHS Systém zprostøedkování zpráv (Message handling system)

MS Zprávová pamì� (Message store)

MT Slu�ba pøepravy zpráv (Message transfer)

MTA Agent pøepravy zpráv (Message transfer agent)

MTS Systém pøepravy zpráv (Message transfer system)

O/R Pùvodce/Pøíjemce (Originator/Recipient)

PRMD Privátní mana�mentová oblast (Private management domain)

UA Agent u�ivatele (User agent)
Pøíloha è. 2
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�ádost o pøidìlení jména administraèní mana�mentové oblasti (ADMD) pro slu�by zprostøedko-
vání zpráv X.400

Název poskytovatele slu�eb zprostøedkování zpráv:

Adresa:

Telefon:

Fax:

IÈO:

Navr�ené jméno ADMD:

Èíslo povolení k poskytování slu�eb zprostøedkování zpráv:

Jméno kontaktní osoby urèené pro projednávání otázek pøidìlení jména ADMD:

Adresa:

Telefon:                               Fax:

Názvy poskytovaných slu�eb zprostøedkování zpráv definovaných doporuèeními ITU-T (napø. slu�ba pøepravy zpráv *
 MT, slu�ba meziosobní výmìny zpráv - IPM) a v�ech jiných slu�eb vèetnì jejich obchodních názvù:

Pøehled poskytovaných provozních mo�ností systému (napø. zda je k dispozici asistenèní pracovi�tì HELPDESK, mo�-
nost automatické odpovìdi AUTOANSWER apod.):

Místo, datum, podpis:

Pøílohy k �ádosti:

- Výsledky úspì�nì provedených testù souladu s doporuèeními ITU-T, kterým systém poskytující uvedené slu�by
vyhovuje.

- Plánovaná propojení s jinými ADMD i slu�eb zprostøedkování zpráv (správci ADMD).

- Dal�í materiály doplòující potøebné informace o systému a poskytovaných slu�bách zprostøedkování zpráv.
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39. Jednotné pravidlo è. 8/T/1998

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad vydává podle § 19 odst. 1 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomu-
nikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále jen �zákona�):

Jednotné pravidlo è. 8/T/ 1998,
kterým se stanovuje èíslovací plán veøejných datových sítí:

Èl. 1
Úvodní ustanovení

1. Jednotné pravidlo, kterým se stanovuje èíslovací plán veøejných datových sítí, upravuje s celostátní platností èíslovací
schéma pro veøejné datové sítì a zásady tvorby datových èísel, pou�ívaných ve veøejných datových sítích. Ustanove-
ní tohoto pravidla se týkají v�ech veøejných datových sítí, které v mezinárodním datovém èísle pou�ívají datový kód
zemì pøidìlený Èeské republice. Tento systém oèíslování upravuje formát mezinárodního a národního datového èísla,
opatøení pro zaji�tìní jednoznaènosti národních datových èísel, tvorbu kódù DNIC a PNIC, zpùsob správy a registrace
tìchto kódù a zásady tvorby prefixù a pøestupových kódù.

2. Pøidìlování datového kódu zemì DCC je v pùsobnosti Mezinárodní telekomunikaèní unie (ITU). Kód pøidìlený ÈR
uvedený v pøíloze D doporuèení X.121 je 230. O pøedkládání návrhù ITU týkajících se DCC Èeské republiky a o zpùsobu
projednání ka�dého návrhu ze strany ÈR rozhoduje orgán státní správy telekomunikací.

3. O realizaci èíslovacího plánu veøejných datových sítí a jeho úpravách rozhoduje orgán státní správy telekomunikací.
V pùsobnosti tohoto orgánu jsou té� rozhodnutí týkající se koordinace a zaèleòování národního èíslovacího plánu do
mezinárodních èíslovacích plánù datových sítí.

4. V pøípadì odkazù na mezinárodní doporuèení øad E, F a X, uvádìných v tomto jednotném pravidle, se jedná buï
o doporuèení bývalého Mezinárodního telegrafního a telefonního poradního sboru (dále jen CCITT) nebo o jeho
souèasného nástupce Telekomunikaèní standardizaèní sektor Mezinárodní telekomunikaèní unie (dále jen ITU-T).

Èl. 2
V�eobecná ustanovení

Pro úèely tohoto jednotného pravidla se rozumí:
a) veøejná datová sí� (PDN) je samostatná sí� vytvoøená a provozovaná provozovatelem PDN za úèelem poskytování

slu�eb datové komunikace veøejnosti,
b) privátní datová sí� (PvtDN) je datová sí� definovaná v doporuèení X.327, která je propojena s PDN pøes rozhraní podle

doporuèení X.25,
c) koncové datové zaøízení (DTE) je zaøízení, které je pøipojené ke koncovému bodu sítì a jeho� prostøednictvím u�ivatel

slu�by PDN u�ívá,
d) provozovatelem PDN v ÈR je právnická osoba, které bylo orgánem státní správy telekomunikací udìleno povolení

k poskytování slu�eb PDN,
e) koncový bod PDN je technicky specifikované rozhraní DTE/DCE (rozhraní koncového datového zaøízení a ukonèujícího

zaøízení datového okruhu) stanovené podle §1 odst. 4 písmena c) zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní
zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. a v souladu s vyhlá�kou Ministerstva dopravy a spojù è.130/1997 Sb.,
o koncovém bodu telekomunikaèních sítí. Koncový bod sítì je souèástí PDN,

f) mezinárodní datové èíslo je èíslo, které jednoznaènì identifikuje koncový bod kterékoliv veøejné datové sítì (i mimo
ÈR). Toto èíslo té� identifikuje zemi a pøíslu�nou datovou sí� (PDN, pøípadnì i PvtDN). Rámec pro mezinárodní datové
èíslo je urèen tak, �e èíslo je slo�eno minimálnì z pìti a maximálnì ze ètrnácti èíslic. První ètyøi èíslice mezinárodního
datového èísla tvoøí DNIC, ostatní èíslice tvoøí sí�ové koncové datové èíslo,

g) identifikaèní kód (veøejné) datové sítì (DNIC) je ètyøèíslí, jeho� první tøi èíslice jsou tvoøeny datovým kódem zemì DCC
a ètvrtá èíslice je èíslo sítì pøidìlené národním orgánem státní správy telekomunikací,

h) èíslovací plán PDN je oèíslování koncových bodù sítì na území, na kterém je PDN provozována. Je navrhován provo-
zovatelem PDN v souladu s národním èíslovacím plánem. Plán zahrnuje té� oèíslování propojovacích bodù pro PvtDN
a v�echny dal�í údaje týkající se oèíslování a adresování. Èíslovací plán PDN obsahuje formáty èísel (adres), které
pou�ívají koncová zaøízení pøi adresování jiných koncových zaøízení uvnitø a vnì dané PDN. Obsahuje té� konkrétní
formát pro PNIC. Èíslovací plán PvtDN navrhuje provozovatel této sítì a musí pøitom respektovat èíslovací plán PDN,
se kterou je propojen,

i) národní datové èíslo (NN) je èíslo, které jednoznaènì identifikuje koncový bod veøejné datové sítì v rámci jedné zemì
a jedné sítì. První èíslice zleva národního datového èísla je èíslo sítì, ve které se daný koncový bod PDN nachází,
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j) sí�ové koncové datové èíslo (NTN) je èíslo, které vznikne oddìlením èísla sítì (první èíslice zleva) od národního datové-
ho èísla. Sí�ové koncové èíslo pøidìluje provozovatel PDN pøi zøizování koncového bodu v souladu s èíslovacím
plánem PDN,

k) identifikaèní kód privátní datové sítì (PNIC) sestává z maximálnì �esti èíslic, pøièem� první èíslice mù�e být pouze v
intervalu 1 a� 9, ostatní èíslice mohou být libovolné,

l) prefix (P) je èíslo sestávající z jedné nebo více èíslic a umo�òující volit rùzné typy formátù adres podle tzv. mezinárod-
ního formátu X.121. Prefix není souèástí mezinárodního formátu X.121 a pokud je pou�it, vkládá se pøed adresu,

m) mezinárodní formát X.121 je obecný formát èísel, která mohou pou�ívat koncová datová zaøízení pøi adresování a který
zahrnuje formát mezinárodních datových èísel, mezinárodních dálnopisných èísel a mezinárodních telefonních èísel,
resp. ISDN èísel,

n) pøestupový kód je èíslo tvoøené jednou èíslicí, která indikuje, �e za ním následující adresa není podle èíslovacího plánu
PDN. Mohou být pou�ity èíslice 8, 9 a 0. Pøestupové kódy se pøená�ejí pøes mezisí�ová rozhraní. Rozdìlení a úèel
pøestupových kódù stanovuje doporuèení X.121.

Èl. 3
Zásady oèíslování datových sítí

1. Systém oèíslování datových sítí v ÈR odpovídá doporuèení X.121. Pøi pøidìlování èísel musí být respektován po�ada-
vek úspornosti respektující omezenou kapacitu kódù pøidìlených ITU Èeské republice.

2. Veøejné datové sítì v ÈR pou�ívají èíslovací plány v souladu s tímto Jednotným pravidlem. Tím je pøi adresování na
území ÈR zaji�tìna jednoznaènost urèení koncových bodù PDN jejich národními datovými èísly.

3. Kód DNIC (resp. èíslo sítì) mù�e být v ÈR pøidìlen:
a) veøejné datové síti,
b) skupinì veøejných datových sítí (sdílejících jeden kód DNIC),
c) veøejné telefonní síti nebo ISDN v ÈR pro úèely adresování (volání) z PDN do telefonní sítì nebo ISDN.

4. PNIC mù�e být v ÈR pøidìlen:
a) privátní datové síti propojené pøes rozhraní X.25 s PDN,
b) veøejné datové síti v rámci skupiny veøejných datových sítí, které sdílejí jediný pøidìlený kód DNIC.

Èl. 4
Slo�ení datového èísla

1.  Prefixy

1.1 Prefix (P) umo�òuje pøi adresování z PDN v ÈR pou�ívat èísla nále�ející k jiným èíslovacím plánùm, které nejsou souèástí
národního èíslovacího plánu a mají jiné formáty datových èísel. Prefixy se mohou pou�ívat pouze na koncových bodech
PDN a nepøená�ejí se na mezisí�ová rozhraní. Pro adresování koncového bodu (resp. zaøízení) v zahranièní PDN (tj.
datové sítì umístìné za mezinárodním rozhraním) se pou�ívá jednoèíselný prefix 0.

1.2 Volba z DTE pøipojeného na jednu z PDN v ÈR k DTE v jiné PDN té� v ÈR nevy�aduje prefix, nebo� v�echny PDN v ÈR
jsou zaèlenìny do národního èíslovacího plánu.

2. Pøestupové kódy

2.1 Systém oèíslování PDN v ÈR je v souladu s doporuèením X.121 pøipraven pro mo�nost adresování koncových zaøízení
pøipojených na jiné sítì ne� PDN. Pøi adresování koncového zaøízení v jiné síti je mo�né pou�ít pøestupové kódy.
Pøestupové kódy urèují:
a) 8, �e následující èíslo je z èíslovacího plánu dálnopisné sítì podle doporuèení F.69;
b) 9, �e následující èíslo je z èíslovacího plánu podle doporuèení E.164, pøièem� je po�adováno analogové sí�ové

rozhraní telefonní sítì nebo telefonní sítì integrované se sítí ISDN;
c) 0, �e následující èíslo je z èíslovacího plánu podle doporuèení E.164, pøièem� je po�adováno digitální sí�ové rozhraní

ISDN nebo telefonní sítì integrované se sítí ISDN.

2.2 O potøebì rozli�ování mezi analogovými a digitálními rozhraními pøestupovými kódy v ÈR není zatím rozhodnuto.

3. Mezinárodní formát X.121

3.1 Mezinárodní formát pou�ívaný pro adresování koncových bodù telekomunikaèních sítí dostupných z veøejných dato-
vých sítí je v souladu s doporuèením X.121. Prefixy P jsou dále uvedeny pro úplnost, av�ak nejsou souèástí formátù.
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3.2 Pøíklady mezinárodních formátù dle X.121

Formát X.121 pro spolupráci mezi PDN

Popis volby Formát kódu

Pøi volbì ze sítì s DCC=230 do sítì PDN P + DCC + NN nebo
s DCC nepøidìleným Èeské republice se volí: P + DNIC + NTN

Pøi volbì z PDN s DCC nepøidìleným P + 230 + NN  (celkem bez prefixu: tøi + dvì a� jedenáct èíslic)
Èeské republice do sítì s DCC=230 se volí:

Formát X.121 pro spolupráci mezi PDN a telexovou sítí

Popis volby Formát kódu

Pøi volbì z DTE pøipojeného na PDN P + 8 + TDC
do jiné telexové sítì se volí:

Pøi volbì z DTE pøipojeného na PDN P + 8 + 663 + národní telexové èíslo
do telexové sítì v ÈR se volí:

Formát X.121 pro spolupráci mezi PDN a telefonní sítí nebo ISDN

Popis volby Formát kódu

Pøi volbì z DTE pøipojeného na PDN P + 9 (nebo 0) + TCC + národní telefonní èíslo
do jiné telefonní sítì se volí:

Pøi volbì z DTE pøipojeného na PDN P + 9 (nebo 0) + 420 + národní telefonní èíslo
do telefonní sítì v ÈR se volí:

4. Poèet èíslic

Provozovatel PDN musí pøi výbìru poètu èíslic (délky) èísla NN respektovat potøeby subadresování v rámci adresy
jednoho koncového bodu PDN a potøeby identifikace privátních datových sítí. Délka èísla NN má rovnì� odpovídat
projektovanému poètu koncových bodù PDN pøíslu�né PDN. Volba krat�í délky èísla NN není dùvodem pro vznik
dal�ích nárokù na pøidìlení èísla sítì pøíslu�né PDN.

5. Èísla datových sítí

Èíselná kapacita deseti mo�ných kódù DNIC s DCC pøidìleným ÈR (230) je rozdìlena takto:
a) èíslice 1 a� 7 jsou urèeny pro pøidìlení sítím PDN jako èísla sítí,
b) èíslice 8, 9, 0 jsou rezervovány pro pøípadné pøidìlení jiným sítím, ne� PDN, zejména telefonní síti, ISDN a dálnopisné

síti.

6. Formát PNIC

6.1 Identifikaèní kód privátní datové sítì mù�e mít jednu a� �est èíslic. První èíslice PNIC nemù�e být 0. Èíslice 1 se jako
první nedoporuèuje. V jedné PDN mù�e provozovatel navrhnout ve svém èíslovacím plánu kódy PNIC o pevném poètu
èíslic nebo PNIC s promìnným poètem èíslic.

6.2 Pokud je v PDN pou�it pevný poèet èíslic v kódu PNIC, musí èíslovací kapacita pøíslu�né PDN perspektivnì umo�òovat
pøidìlení více PNIC jedné privátní datové síti, u ní� do�lo k nárùstu poètu koncových bodù privátní datové sítì nad
poèet plánovaný v dobì pøidìlení PNIC.

6.3 Pokud je v èíslovacím plánu PDN umo�nìn promìnný poèet èíslic v PNIC, jsou jednotlivým skupinám PNIC o stejné
délce rezervovány v èíselné kapacitì NN odpovídající rozsahy èísel. Výbìr skupiny PNIC (napø. s poètem dva, tøi, ètyøi
èíslice) závisí na projektovaném poètu koncových bodù v privátní datové síti. Pro rozsáhlé PvtDN mù�e provozovatel
PDN volit PNIC s men�ím poètem èíslic.

7. Pøehled vyu�ití èíselné kapacity

Celková kapacita datových èísel je uvedena v tabulce 1, kapacity DNIC pøidìlené v ÈR jsou uvedeny v pøíloze 3.
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Tabulka 1: Vyu�ití èíselné kapacity

DCC Èíslo sítì NTN Poznámky
a pøestupné kódy

1xx 1)
2xx 2)
230 y zzzzz zzzzz 3)
3xx 4)
a�
7xx 4)
8 5)
9 6)
0 7)

Poznámky:
1) Èísla xx pøidìluje ITU, kapacita rezervována a zèásti pøidìlena veøejným mobilním dru�icovým systémùm.
2) Èísla xx pøidìluje ITU jednotlivým zemím a geografickým oblastem v zónì, kde je ÈR.
3) y = 1 a� 7 je pøidìlováno orgánem státní správy datovým sítím v ÈR (viz pøíloha 3).

y = 8 a 9 rezervováno pro jiné veøejné sítì ne� PDN,
y = 0 není prozatím urèeno k pou�ití.
z = podle èíslovacího plánu PDN, od jedné a� do deseti èíslic, prvních �est èíslic lze vyu�ít pro kódy PNIC, napøíklad
(pøi délce PNIC pìt èíslic):
rpppp aaaaa , kde
r = první èíslice PNIC v rozsahu 1 a� 9 (1 se nedoporuèuje),
p = èíslice PNIC,
a = èíslice datového èísla v PvtDN.

4) Rozsah èísel pøidìlovaných ITU zemím v jiných zónách.
5) Pøestupový kód do telexového èíslovacího plánu.
6) Pøestupový kód do èíslovacího plánu telefonní sítì (analogové sí�ové rozhraní).
7) Pøestupový kód do èíslovacího plánu telefonní sítì (resp. ISDN) (digitální sí�ové rozhraní).

Èl. 5
Správa datových kódù

1. Správa kódù DNIC

1.1 Pøidìlování a evidence kódù datových sítí DNIC s DCC = 230 je v pùsobnosti orgánu státní správy telekomunikací.
Orgán státní správy telekomunikací mù�e povìøit vybraný expertní subjekt pro výkon èinnosti související se správou
DNIC. Tímto subjektem nesmí být provozovatel PDN nebo privátní datové sítì. O povìøení vybraného expertního
subjektu informuje orgán státní správy telekomunikací oznámením v Telekomunikaèním vìstníku.

1.2 Po udìlení povolení k poskytování slu�eb PDN v ÈR mù�e jeho dr�itel po�ádat o pøidìlení DNIC. Vzor �ádosti o DNIC
je uveden v pøíloze 1. �ádost pøedkládá �adatel orgánu státní správy telekomunikací. Technické pøílohy k �ádosti
pøedkládá spolu s kopií �ádosti orgánùm státní správy nebo expertnímu subjektu na �ádost státní správy.

1.3 V pøípadì, �e je k dispozici volná kapacita DNIC, vydá orgán státní správy telekomunikací ve správním øízení pøíslu�né
rozhodnutí o pøidìlení DNIC nebo jeho èásti.

1.4 Souèástí øádného pøidìlení DNIC je vyplnìní a zaslání oznamovacího formuláøe ITU-TSB, které zajistí orgán státní správy
telekomunikací. Souèasnì zajistí uveøejnìní oznámení o pøidìlení DNIC síti PDN v Telekomunikaèním vìstníku.

1.5 Doba a podmínky platnosti povolení jsou stanoveny ve vydaném pøidìlení.

1.6 Zmìny v údajích, které mají pøímý vztah k PDN a pøidìlenému kódu DNIC (napø. jméno a adresa provozovatele, název
sítì) oznamuje dr�itel DNIC orgánu státní správy telekomunikací nejpozdìji 15 dnù pøed plánovanými zmìnami.

1.7 Kód DNIC je nepøenosný na jinou datovou sí�. O zmìnách DNIC, jeho pøevodu na jiného provozovatele, omezení jeho
platnosti èi odejmuti rozhodne státní orgán telekomunikací v souladu s podmínkami vydaného pøidìlení ve správním
øízení.

1.8 Zmìny a zru�ení kódu DNIC oznamuje orgán státní správy telekomunikací do ITU-TSB a uveøejòuje v Telekomunikaè-
ním vìstníku.
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2. Správa národních datových èísel

2.1 Ka�dý provozovatel PDN spravuje datová èísla pøidìlovaná koncovým bodùm jeho sítì v souladu s èíslovacím plánem
pøedlo�eným pøi �ádosti o DNIC. Zmìny a doplòky k tomuto èíslovacímu plánu musí být v souladu s tímto Jednotným
pravidlem a nemohou omezovat práva dal�ích provozovatelù PDN a jiných telekomunikaèních sítí. Zmìny a doplòky
èíslovacího plánu oznamuje provozovatel PDN orgánu státní správy telekomunikací je�tì pøed jejich zavedením.

2.2 Provozovatel PDN informuje úèastníky sítì o mo�nostech vytváøení spojení v síti a o mo�nostech smìrování volání.

2.3 Pokud navrhuje provozovatel pro vytváøení urèitých spojení dal�í prefix (rùzný od 0), musí v zájmu integrity èíslovacích
plánù tuto mo�nost nejprve provìøit orgán státní správy.

3. Správa kódù PNIC

3.1 Správa kódù PNIC privátních datových sítí je v pùsobnosti orgánu státní správy telekomunikací, který mù�e povìøit
touto èinností expertní subjekt. O povìøení vybraného expertního subjektu informuje orgán státní správy telekomuni-
kací oznámením v Telekomunikaèním vìstníku.

3.2 Návrh na pøidìlení, zmìny a zru�ení PNIC pøedkládá provozovatel pøíslu�né veøejné datové sítì, se kterou má být
privátní datová sí� propojena po dohodì s provozovatelem této sítì orgánu státní správy telekomunikací. Návrh
obsahuje název provozovatele privátní datové sítì, kontaktní adresy a spojení na odpovìdné osoby, navrhovaný PNIC
a základní projekèní údaje o privátní datové síti (poèet koncových bodù této sítì, údaje o technickém propojení s PDN,
èíslovací plán sítì). Provozovatel privátní datové sítì musí poskytnout provozovateli pøíslu�né PDN po�adované údaje
vèetnì plánovaného poètu koncových bodù privátní datové sítì. Po schválení návrhu orgánem státní správy provede
provozovatel pøíslu�né veøejné datové sítì pøidìlení, zmìnu nebo zru�ení PNIC. V pøípadì sporu mezi provozovatelem
PDN a privátní datové sítì mù�e orgán státní správy telekomunikací vyvolat jednání, jeho� cílem je nalezení oboustran-
nì pøijatelného øe�ení, v souladu s pøíslu�nými obecnì závaznými ustanoveními a hospodárným vyu�íváním disponibil-
ní èíselné kapacity. Pokud není nalezeno øe�ení, rozhodne o pøípadu orgán státní správy telekomunikací.

3.3 Princip rovnosti �adatelù je uplatòován v pøíslu�ných skupinách kódù PNIC, li�ících se navzájem délkou PNIC. Pøidì-
lování PNIC je pro �adatele bezplatné.

Èl. 6
Pøechodná a závìreèná ustanovení

Toto pravidlo nabývá úèinnosti dnem 1. srpna 1998.

Ing. David Stádník
vrchní øeditel

Pøíloha 1

Pøidìlené kapacity DNIC v ÈR

DNIC NTN Název PDN

2300 zzzzz zzzzz není urèeno
2301 zzzzz zzzzz NEXTEL
2302 0-4zzzz zzzzz Aliatel

5-9zzzz zzzzz rezerva
2303 1zzzz zzzzz G-NET

2-9zzzz zzzzz rezerva
2304 zzzzz zzzzz rezerva
2305 zzzzz zzzzz rezerva
2306 zzzzz zzzzz rezerva
2307 zzzzz zzzzz rezerva
2308 zzzzz zzzzz jiné PDN
2309 zzzzz zzzzz jiné PDN
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Pøíloha 2

U�ívané zkratky

CEPT Evropská konference po�t a telekomunikací
DCC Datový kód zemì (Data country code)
DCE Koncové zaøízení datového okruhu (Data circuit-terminating equipment)
DNIC Identifikaèní kód datové sítì (Data network identification code)
DTE Koncové datové zaøízení (Data terminal equipment)
ETO Evropský telekomunikaèní úøad (European Telecommunications Office)
ISDN Digitální sít integrovaných slu�eb (Integrated services digital network)
ITU Mezinárodní telekomunikaèní unie (International telecommunication union)
ITU-T Telekomunikaèní standardizaèní sektor ITU (Telecommunication Standardization Sector of ITU)
TSB Telekomunikaèní standardizaèní úøad (ITU - Telecommunication Standardization Bureau)
NN Národní datové èíslo (National number)
NTN Sí�ové koncové datové èíslo (Network terminal number)
PDN Veøejná datová sí� (Public data network)
PNIC Identifikaèní kód privátní datové sítì (Private network identification code)
PvtDN Privátní datová sí� (Private data network)
ROA Uznaná provozující organizace (Recognized operating agency)
TCC Telefonní smìrové èíslo zemì
TDC Telexové smìrové èíslo zemì

Pøíloha 3

�ádost o pøidìlení identifikaèního kódu veøejné datové sítì (DNIC)

Název provozovatele veøejné datové sítì:

Adresa:

Telefon:

Fax:

IÈO:

Obchodní název datové sítì:

Èíslo povolení k poskytování slu�eb PDN:

Jméno kontaktní osoby urèené pro projednávání otázek pøidìlení kódu DNIC:

Adresa:

Telefon:

Fax:

Místo, datum, podpis

Technické pøílohy:
- návrh èíslovacího plánu veøejné datové sítì (PDN),
- výsledek ovìøení schopností datové sítì poskytovat základní slu�by PDN podle doporuèení ITU-T X.2,
- výsledek ovìøení shody koncových bodù sítì s doporuèeními ITU-T (v pøípadì veøejné datové sítì s pøepojováním

paketù doporuèení X.25 a X.75),
- plánovaný poèet koncových bodù pro pøímé pøipojení koncových zaøízení a poèet portù pro komutovaný pøístup

k PDN (cílové hodnoty),
- plánovaná národní a mezinárodní propojení (uveïte kódy DNIC sítí PDN, pøípadnì zemì), pokud ji� probíhá ovìøovací

provoz pøilo�te o jeho prùbìhu záznam,
- plánovaná propojení s jinými telekomunikaèními sítìmi v ÈR (napø. ISDN) vèetnì smìru vytváøení spojení.
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B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

40. Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance èíslo 56

Èeský telekomunikaèní úøad oznamuje, �e prùkaz zamìstnance èíslo 56, znìjící na jméno Milada �ATALÍKOVÁ, je neplatný.
Pou�ívání prùkazu zamìstnance èíslo 56 oznamte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, Klimentská 27, 225 02 Praha 1.

MDS - ÈTÚ 56/1998
odbor obrany a ochrany

41. Seznam vydaných povolení k poskytování telekomunikaèních slu�eb - pokraèování

1998

Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba
nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv. moci platnosti

397 HighwayOne Telekomunikace, Pronájem okruhù prostøednictvím ÈTÚ 5. 1. 1998 10 let
s.r.o. tlkm zaøízení a sítí zøiz.a provoz. 110966/97-611 20. 1. 1998
Praha 1, Liliová 10 mimo JTS

398 ZEPHYR CZ, s.r.o. Poskytování datových telekomuni- ÈTÚ 8. 1. 1998 10 let
Praha 2, K rotundì 3/16 kaèních slu�eb 112275/97-611 9. 2. 1998

399 ALIATEL, a.s. Poskytování veøejných ÈTÚ 23. 1. 1998 viz
Praha 1, Karlovo nám. 24 telekomunikaèních slu�eb prostø. 112055/97-611 30. 1. 1998 pol. è. 242
(1. dod. k è.j. 9721/96-611) veøejné datové sítì (VDS)

DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 9721/96-611 VYDANÉHO DNE 9. 10. 1996
(viz pol. è. 242).
2. DODATEK è.j. 107837/98-611 (viz pol. è. 435) MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI NA �Aliatel, a.s.�

400 PHONY, s.r.o. Poskytování teleinformaèní slu�by ÈTÚ 26. 1. 1998 - - -
Praha 8, Slu�ská 1005 HLASOVÁ PO�TA (Voice Mail) 100290/98-611 26. 2. 1998

TOTO JE ZRU�ENÍ POVOLENÍ è.j. 12890/96-611 VYDANÉHO DNE 29. 10. 1996 (viz pol. è. 246). POVOLENÍ
BYLO ZRU�ENO NA �ÁDOST DR�ITELE KE DNI 14. 4. 1998.

401 PRAGONET, a.s. Poskytování veøejných telekomunikaè- ÈTÚ 30. 1. 1998 viz
Praha 1, Rytíøská 10 ních slu�eb prostøednictvím veøejné 100437/98-611 9. 2. 1998 pol. è. 284
(2.dod.k è.j. 101834/97-611) datové sítì (VDS)

TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 101834/97-611 VYDANÉHO DNE 11.
4. 1997 (viz pol. è. 284).

402 LOGOS, s.r.o. Poskytování teleinformaèní slu�by ÈTÚ 6. 2. 1998 viz
Praha 4, Roztylské nám. 30 AUDIOTEX 110732/97-611 6. 3. 1998 pol. è. 245
(2. dod. k è.j. 11769/96-611)

TENTO 2.DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j.11769/96-611 VYDANÉHO DNE 25.
10. 1996 (viz pol. è. 245) A 1.DODATKU è.j.106302/97-611 (viz pol. è. 341).

403 GiTy, a.s. Veøejná telekomunikaèní slu�ba ÈTÚ 12. 2. 1998 viz
Brno, Mariánsnké nám. 1 zprostøedkování zpráv (MHS) 101267/98-611 10. 3. 1998 pol. è. 268
(1. dod. k è.j. 13996/96-611) a zaøízení administraèní managemen-

tové domény (ADMD)

DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 13996/96-611 VYDANÉHO DNE 20. 1. 1997
(viz pol. è. 268).

Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba
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nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv. moci platnosti

404 CONE-ECHOTON, a.s. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Ostrava, 28. øíjna 248 slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101384/98-611 24. 2.1998 pol. è. 114
(dod.k è.j. 11637/94-611) pohyblivé slu�by

DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI NA �ECHOTON, a.s.� A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST
POVOLENÍ è.j. 11637/94-611 (viz pol. è. 114).

405 R.D.Engineering, s.r.o. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Pardubice, �trossova 86 slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101371/98-611 22. 3. 1998 pol. è. 78
(2. dod. k è.j. 5347/94-611) pohyblivé slu�by

2.DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j.5347/94-611 (viz pol.è.78) A DODATKU
è.j.9992/96-611 (viz pol. è. 221).

406 HTT-TESLA Pardubice, s.r.o. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Pardubice, U zámeèku 26 slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101385/98-611 22. 3. 1998 pol. è. 39
(2.dod.k è.j. 10064/93-611) pohyblivé slu�by

2. DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 10064/93-611 VYDANÉHO DNE
20. 10. 1993 (viz pol. è. 39) A DODATKU è.j. 5351/94-611 (viz pol. è. 95).

407 LVT/R-Com, s.r.o. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Ústí n. Labem, Moskevská 24 slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101369/98-611 22. 3. 1998 pol. è. 76
(2.dod.k è.j. 5343/94-611) pohyblivé slu�by

DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 5343/94-611 (viz pol. è. 76).

408 AEL Communications, s.r.o. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Praha 1, Lumiérù 543/29 slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101367/98-611 22. 3. 1998 pol. è. 74
(dod. k è.j. 5236/94-611) pohyblivé slu�by

DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 5236/94-611 (viz pol. è. 74)
VYDANÉHO DNE 31. 5. 1994.

409 RADIOKING, s.r.o. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Jánské Láznì, Èernohorská 84 slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101383/98-611 25. 3. 1998 pol. è. 100
(dod. k è.j. 9275/94-611) pohyblivé slu�by

DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 9275/94-611 (viz pol. è. 100).

410 ELIS Plzeò, s.r.o. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Plzeò, Luèní ulice è. 15 slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101382/98-611 22. 3. 1998 pol. è. 99
(dod. k è.j. 9272/94-611) pohyblivé slu�by

DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 9272/94-611 (viz pol. è. 99)
VYDANÉHO DNE 20. 7. 1994.

411 SOVT-RADIO, s.r.o. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Vodòany, Mokrého 202/I slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101381/98-611 25. 3. 1998 pol. è. 98
(dod. k è.j. 9273/94-611) pohyblivé slu�by

DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 9273/94-611 (viz pol. è. 98)
VYDANÉHO DNE 20. 7. 1994.

Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba
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nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv. moci platnosti

412 CENTER OST, s.r.o. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Praha 4, Na krèské stráni 1366 slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101388/98-611 22. 3. 1998 pol. è. 43
(2. dod. k è.j. 10067/93-611) pohyblivé slu�by

2. DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 10067/93-611 (viz pol. è. 43) A DODATKU è.j.
5350/94-611 (viz pol. è. 91).

413 GES-ELECTRONICS, s.r.o. Poskytování neveøejné radiotelefon- ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Plzeò, Mikulá�ské nám. 7 ní slu�by prostøednictvím sítí po- 101379/98-611 22. 3. 1998 pol. è. 87
(2. dod. k è.j. 5239/94-611) zemní pohyblivé slu�by

2. DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 5239/94-611 (viz pol. è. 87)

414 GRIT, s.r.o. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Veleò-Mratín, U Sluh 184 slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101378/98-611 dosud nenabylo pol. è. 86
(dod. k è.j. 5240/94-611) pohyblivé slu�by právní moci

DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 5240/94-611 (viz pol. è. 86).

415 RCD Radiokomunikace, s.r.o. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Staré Hradi�tì u Pardubic 26 slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101373/98-611 22. 3. 1998 pol. è. 81
(dod. k è.j. 5346/94-611) pohyblivé slu�by

DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 5346/94-611 (viz pol. è. 81).

416 RADIOVÉ SYSTÉMY A KOMU- Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
NIKACE s.r.o. slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101380/98-611 28. 3. 1998 pol. è. 97
Klínec 12, okr. Praha-západ pohyblivé slu�by
(dod. k è.j. 9274/94-611)

DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 9274/94-611 (viz pol. è. 97).

417 RANET, s.r.o. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Praha 7, U topíren 2 slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101372/98-611 dosud nenabylo pol. è. 80
(dod. k è.j. 5245/94-611) pohyblivé slu�by právní moci

DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 5245/94-611 (viz pol. è. 80).

418 Jiøí Kasprowicz Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
- RADIOVOX Opava slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101375/98-611 22. 3. 1998 pol. è. 83
Opava, Ratiboøská 115 pohyblivé slu�by
(2. dod. k è.j. 5344/94-611)

2. DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 5344/94-611 (viz pol. è. 83) A DODATKU è.j.
8816-94/603 (viz pol. è. 113).

419 DDG TelNet, s.r.o. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Praha 2, Sokolská 19 slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101376/98-611 8. 4. 1998 pol. è. 84
(dod. k è.j. 5237/94-611) pohyblivé slu�by

DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 5237/94-611 (viz pol. è. 84).

420 Milan SIVERA - electronic Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Pøerov, Budovatelù 3 slu�by prostøednictvím sítí pozemní  101377/98-611 26. 3. 1998 pol. è. 85
(dod. k è.j. 5348/94-611) pohyblivé slu�by

DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 5348/94-611 (viz pol. è. 85).
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421 RAL, s.r.o. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Jablonec n. Nisou, Mládí 15A slu�by prostøednictvím sítí pozemní  101387/98-611 27. 3. 1998 pol. è. 41
(3. dod. k è.j. 10065/93-611) pohyblivé slu�by

3. DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 10065/93-611 (viz pol. è. 41) A JEHO
DODATKÙ (viz pol. è. 92 a 154).

422 TELETECH Zlín, s.r.o. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Zlín-Malenovice, Veselkové 423 slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101374/98-611 28. 3. 1998 pol. è. 82
(dod. k è.j. 5349/94-611) pohyblivé slu�by

DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 5349/94-611 (viz pol. è. 82).

423 EKSOM-RADIOTELE- Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
KOMUNIKACE, s.r.o. slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101370/98-611 27. 2. 1998 pol. è. 77
Brno, Kachlíkova 15 pohyblivé slu�by
(3. dod. k è.j. 5238/94-611)

3. DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 5238/94-611 (viz pol.è.77) A JEHO
DODATKÙ (viz pol. è. 153 a 193).

424 KonekTel, a.s. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Pardubice, Zámecká 18 slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101386/98-611 12. 3. 1998 pol. è. 40
(2. dod. k è.j. 10069/93-611) pohyblivé slu�by

2. DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 10069/93-611 (viz pol. è. 40) A DODATKU è.j.
5352/94-611 (viz pol. è. 93).

425 MobilKom, a.s. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Pardubice, Zámecká 18 slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101389/98-611 11. 3. 1998 pol. è. 44
(2. dod. k è.j. 10070/93-611) pohyblivé slu�by

2. DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 10070/93-611 (viz pol. è. 44) A DODATKU è.j.
5353/94-611 (viz pol. è. 94).

426 KH servis Trunknet, s.r.o. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ 18. 2. 1998 viz
Praha 10, Pra�ská 16 slu�by prostøednictvím sítí pozemní 101368/98-611 dosud nenabylo pol. è. 75
(2. dod. k è.j. 5341/94-611) pohyblivé slu�by právní moci

2. DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 5341/94-611 (viz pol. è. 75) A DODATKU è.j.
14147/95-611 (viz pol. è. 182).

427 Kabel Plus, a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ 23. 2. 1998 10 let
Ostrava, Nádra�ní 28 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS 100320/98-611 20. 3. 1998

428 EKSOM-RADIOTELEKO- Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ 6. 3. 1998 10 let
MUNIKACE, s.r.o. zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS 101334/98-611 1. 5. 1998
Brno, Kachlíkova 15

429 ALFACALL, s.r.o. Poskytování mezinárodní a národní ÈTÚ 10. 3. 1998 - - -
Plzeò, E. Krásnohorské 9 teleinformaèní slu�by AUDIOTEX 101617/98-611 dosud nenabylo

právní moci

TOTO JE ZRU�ENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ è.j. 9611/96-611 (viz pol. è. 217) VYDANÉHO DNE 21. 6. 1996
SPOLEÈNOSTI ALFACALL.
POVOLENÍ JE ZRU�ENO Z PODNÌTU SPRÁVNÍHO ORGÁNU (ÈTÚ) PRO NEDODR�ENÍ PODMÍNEK,
VYPLÝVAJÍCÍCH Z VYDANÉHO POVOLENÍ.
SPOLEÈNOSTÍ ALFACALL, s.r.o. BYL PODÁN ROZKLAD, ROZHODNUTÍ O ZRU�ENÍ DOSUD NENABYLO
PRÁVNÍ MOCI.
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430 Èeský plynárenský podnik Poskytování veøejných telekomunikaè- ÈTÚ 11. 3. 1998 viz
od�tìpný závod Transgas ních slu�eb prostøednictvím veøejné 102154/98-611 2. 4. 1998 pol. è. 313
Praha 10, Limuzská 12/3135 datové sítì (VDS)
(1. dod. k è.j. 103539/97-611)

DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI UVEDENÉ V POVOLENÍ è.j. 103539/97-611
(viz pol. è. 313) NA �Transgas, s.p.�.

431 Èeský plynárenský podnik Poskytování datových telekomunikaè- ÈTÚ 11. 3. 1998 viz
od�tìpný závod Transgas ních slu�eb 102152/98-611 2. 4. 1998 pol. è. 139
Praha 10, Limuzská 12/3135
(4. dod. k è.j. 5898/95-611)

DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI UVEDENÉ V POVOLENÍ è.j. 5898/95-611 (viz pol. è. 139) A
JEHO DODATCÍCH (viz pol. è. 200, 271 a 312) NA �Transgas, s.p.�.

432 Èeský plynárenský podnik Veøejná telekomunikaèní slu�ba ÈTÚ 11. 3. 1998 viz
od�tìpný závod Transgas zprostøedkování zpráv (MHS) a zøízení 102155/98-611 2. 4. 1998 pol. è. 264
Praha 10, Limuzská 12/3135 administraèní managementové domény
(1. dod. k è.j. 14973/96-611) (ADMD)

TENTO DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI UVEDENÉ V POVOLENÍ è.j. 14973/96-611
(viz pol. è. 264) NA �Transgas, s.p.�.

433 Kabel Plus, a.s. Poskytování veøejných telekomunikaè- ÈTÚ 18. 3. 1998 10 let
Ostrava 1, Nádra�ní 28 ních slu�eb prostøednictvím veøejné 100421/98-611 10. 4. 1998

datové sítì (VDS)

434 TeRaNet, a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ 20. 3. 1998 10 let
Litvínov-Zálu�í 1 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS 100500/98-611 8. 5. 1998

435 ALIATEL, a.s. Poskytování veøejných telekomuni- ÈTÚ 23. 3. 1998 viz
Praha 1, Karlovo nám. 24 kaèních slu�eb prostøednictvím ve- 107837/97-611 26. 3. 1998 pol. è. 242
(2. dod k è.j. 9721/96-611) øejné datové sítì (VDS)

TENTO 2.DODATEK DOPLÒUJE A MÌNÍ TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j. 9721/96-611 (viz pol. è. 242) A
JEHO DODATKU (viz pol. è. 399). TAKÉ MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI NA �Aliatel, a.s.�.

436 Podnik výpoèetní techniky, a.s. Poskytování nehovorových datových ÈTÚ 24. 3. 1998 viz
Praha 9, Kovanecká 30 telekomunikaèních slu�eb 102685/98-611 7. 5. 1998 pol. è. 121
(2. dod. k è.j. 6887/94)

TENTO 2.DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI UVEDENÉ V POVOLENÍ è.j. 6887/94
(viz pol. è. 121) A DODATKU (viz pol. è. 171) NA �PVT, a.s.�.

437 FDA LEASING, a.s. Zøízení a provozování sítì rozhlasu ÈTÚ 30. 3. 1998 10 let
Praha 10, po drátì a poskyt.tlkm slu�by �íøení  101331/98-611 30. 3. 1998
U Zábìhlického zámku 127 programù provozovatelù rozhl.vysílání

prostø.sítì rozhlasu po drátì

438 CIT, s.r.o. Poskyt.telekomunikaè. slu�eb zalo�. ÈTÚ 30. 3. 1998 viz
Praha 6, Badeniho 3 na ovládání poèítaèe pomocí tlf. pøístr. 102767/98-611 2. 5.1998 pol .è. 137
(1. dod. k è.j. 6981/95-611) nebo interaktivní datové komunikaci

s databáz. soubory centrál. poèítaèe

TENTO DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI UVEDENÉ V POVOLENÍ è.j. 6981/95-611
(viz pol. è. 137) NA �CIT, spol. s r.o.�.


