
 

Příloha 3

Zkratka Český termín Anglický termín Popis, detailnější vysvětlení

APVTS
Asociace provozovatelů 
veřejných telekomunikačních 
sítí

Association of the Public 
Telecommunications Network 
Operator

Bližší informace o APVTS jsou na internetové stránce www.apvts.cz.

CDR Záznam uskutečněného 
volání Call Detail Record Detailní záznam o uskutečněném volání, který je použit v procesu následného zpracování 

tarifních a odpočtových dat.
CgPN Číslo volajícího účastníka Calling Party Number

CLIR Zamezení zobrazení 
identifikace volající linky

Calling Line Identification 
Restriction

CPS Přednastavení provozovatele Carrier Preselection Pevně stanovený postup k dosažení přenosové sítě přednastaveného provozovatele bez 
jakýchkoli dodatečných zásahů volajicího pro každé volání.

CS Výběr provozovatele Carrier Selection Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání.
ČR Česká republika Czech Republic

ČTÚ Český telekomunikační úřad Czech Telecommunications 
Office

Telekomunikační regulátor v ČR. Bližší informace jsou na internetové stránce
www.ctu.cz.

ETSI Evropský telekomunikační 
standardizační institut

European 
Telecommunications 
Standard Institute

F-GSM Fixní GSM Fixed GSM

FRIACO Flat Rate Internet  Access 
Call Origination

Způsob zpoplatnění na rozhraní mezi operátory, který může být následujícího typu:
a) 24 hodinový neměřený přístup placený měsíčně mezi operátory za 2 Mbit/s,
b) částečně omezený (intervalově/časově) placený měsíčně mezi operátory za 2 Mbit/s.

HW Technické vybavení Hardware

IETE Mezinárodní a tranzitní 
ústředna    

International 
Exchange/Transit Exchange Označení typů spojovacích systémů – mezinárodního a tranzitního systému (sdružená funkce).

IOL Internet OnLine Internet OnLine Poskytovatel internetových služeb, provozovaný společností ČESKÝ TELECOM, a.s.. Bližší 
informace jsou na internetové stránce www.iol.cz.

ISDN Digitální síť integrovaných 
služeb

Integrated Services Digital 
Network

ISDN2 Digitální síť integrovaných 
služeb

Integrated Services Digital 
Network Typ přípojky ISDN pro základní přístup 2B+D.

Slovník zkratek a termínů
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ISDN30 Digitální síť integrovaných 
služeb

Integrated Services Digital 
Network Typ přípojky ISDN pro primární ořístup 2B+D.

ISP Poskytovatel internetových 
služeb Internet Services Provider Poskytovatel přístupu ke službám sítě Internet.

ITU-T Telekomunikační 
standardizační sektor ITU

Telecommunications 
Standardization Sector of ITU Jeden ze tří základních sektorů ITU (Mezinárodní telekomunikační unie).

LE Místní ústředna Local Exchange Telefonní ústředna, ke které jsou připojeni koncoví účastníci.
N/A Není k dispozici Not available
OLO (AO) Alternativní operátor Other Licenced Operator Oprávněný provozovatel veřejné telekomunikační sítě.

PIN Osobní identifikační číslo Personal Identification 
Number

POI Propojovací bod Point Of Interconnect Rozhraní pro propojování veřejných telekomunikačních sítí.
POP Přístupový bod Point Of Presence Rozhraní pro přístup k veřejné telekomunikační sítí.
PoS Point of Sale
POTS Plain Old Telephone System

PRI: DSS1 Primary Rate Interface DSS1 Technické označení specifického typu signalizace, která se používá v síťovém řešení služby 
vytačeného přístupu k Internetu.

PSTN Public Switched Telephone 
Network Veřejná komutovaná telefonní síť.

RIO Referenční nabídka propojení Reference Interconnection 
Offer Vzorová nábidka propojení telekomunikačních sítí.

SAC Přístupový kód služby Service Access Code Přístupový kód služby dle Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí.

SS7: ISUP Signalling System No.7 ISDN 
User Part

Technické označení specifického typu signalizace, která se používá v síťovém řešení služby 
vytačeného přístupu k Internetu.

SW Programové vybavení Software
TE Tranzitní ústředna Transit Exchange

TESTCOM Technický a zkušební ústav 
telekomunikací a pošt Praha

Technical Centre of 
Telecommunications and 
Posts Prague

Bližší informace jsou na internetové stránce www.testcom.cz.

VTA Veřejný telefonní automat Public pay telephone
VTH Veřejná telefonní hovorna
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Zkratka Český termín Anglický termín Popis, detailnější vysvětlení
Autentizace Ověření přístupového hesla pro přístup ke službám sítě Internet.

Cenový program 

Soubor cen služeb, které jsou nabízeny jako celek za určitou cenu. Může mít fixní složku a 
variabilní složku, závislou na objemu skutečně odebraných služeb (počtu časových či 
objemových jednotek). V souladu se zaběhlou  a v praxi používanou terminologií je možné 
cenový program také označovat synonymem tarif, tarifní program nebo paušál. Tarif jsou ceny 
a podmínky jejich uplatnění.

Časová tarifikace Time Tariffication Způsob tarifikace, kdy je zákazníkovi účtována částka závislá na počtu odebraných časových 
jednotek (např. na počtu minut svého připojení k Internetu). 

Časový kredit Credit for a defined amount 
of time

Kredit, kde je předem definovaný počet časových jednotek, které může zákazník vyčerpat bez 
toho, že by platil další ceny související s délkou připojení nebo objemem přenesených dat. 
Čerpání může být omezeno na konkrétní časové období (víkendy, špička, mimo špičku apod.). 
Po vyčerpání časového kreditu a v době kdy nelze časový kredit čerpat je zákazník tarifikován 
(platí za počet skutečně odebraných jednotek). 

Datová tarifikace Data Tariffication Způsob tarifikace, kdy je zákazníkovi je účtována částka závislá na počtu odebraných jednotek 
objemu dat (např. za každý přenesený megabyte). 

Dedikovaný kredit Dedicated Credit Kredit, který může být čerpán pouze na služby od konkrétního a předem stanoveného 
poskytovatele služeb. 

Koncová cena Cena za službu, která je hrazena koncovým uživatelem.

Kredit Credit

Kredit je předem definovaný počet jednotek (časových či objemových), které zákazník nejprve 
zaplatí a následně je může čerpat. Rozlišuje se Dedikovaný kredit (Dedicated Credit), 
Nededikovaný kredit (Non-dedicated Credit), Časový kredit (Credit for a defined amount of 
time) a Objemový kredit (Credit for a defined volume of data).

Nededikovaný kredit Non-dedicated Credit Kredit, který lze čerpat na služby kteréhokoli z poskytovatelů. 

Objemový kredit Credit for a defined volume 
of data

Kredit, kde je předem definovaný počet jednotek objemu dat, které může zákazník přenést bez 
toho, že by platil další ceny (např. související s délkou připojení). Po vyčerpání objemového 
kreditu je zákazník tarifikován (platí za počet skutečně odebraných jednotek).

Paušál Flat Fee

Fixní částka, nezávislá na tom, jaký objem služeb (v jednotkách objemu či času apod.) 
zákazník skutečně odebere. Rozlišuje se Neměřený paušál (Unmetered Flat Fee) a Intervalový 
paušál (Flat fee for defined day/time period). 
Termín paušál bývá v praxi používán i pro označení cenového programu. 

Tarif, tarifní program Souhrn podmínek a sazeb (tj. jednotkových cen výkonů) rozhodujicích pro určení ceny.

Tarifikace Tarifikace je způsob zjišťování hovorného. Rozlišuje se Časová tarifikace (Time Tariffication) 
a Datová tarifikace (Data Tariffication).
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Vzhledem k nejednotné praxi užívání termínů „paušál“, „tarif“ a „cenový program“ jsou výše uvedená vymezení pojmů „cenový program“, „tarif“, „tarifikace“, 
„kredit“, „paušál“ použita jen pro tento dokument.


