
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Návrh opatření obecné povahy 
č. SP/3/XX.2018-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. SP/3/05.2011-8, kterým 
se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí. 
 
Čj.: ČTÚ-62 823/2017-610 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 00007064 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
plk. Ing. Jan Urbánek, tel. 950 819 725, e-mail: jan.urbanek@grh.izscr.cz 
 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: 
 Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné, 
pouze pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství. 

 Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou 
údajů označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit 
podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. 

Pokud dotčený subjekt označí připomínku, popřípadě její část, za důvěrnou nebo jako 
obchodní tajemství, pak taková připomínka nebude uveřejněna na diskusním místě. 
Obdobně se postupuje i v případě stanovisek a názorů. 

Připomínky, které nebudou uveřejněny na diskusním místě, se podle čl. 9 odst. 3 
Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě 
nevypořádávají. 
 
 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: 
 

1. V tabulce č. 1 (řádek 62 návrhu) je definována struktura čísla volaného zákazníka 
s ohledem na různé typy kódování informace P, přičemž pro kódování P=3 je uveden 
formát „xxxxx 112 P 0vvv0vvv nebo kkkkuuuu“. 
Význam jednotlivých symbolů vysvětluje navázaná tabulka (řádek 65 návrhu), kde pro 
symbol „kkkkuuuu“ je uveden význam: 
Geografická poloha volajícího účastníka vyjádřená geografickou polohou okresního 
města pomocí 8 dekadických číslic, kde první k ≠ 0 a první u ≠ 0. 
 
Navrhujeme, aby význam symbolu „kkkkuuuu“ byl stanoven takto: 
Geografická poloha volajícího účastníka vyjádřená geografickou polohou základnové 
stanice nebo GSM brány pomocí 8 dekadických číslic, kde první k ≠ 0 a první u ≠ 0. 
 
Odůvodnění: Vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání 
na čísla tísňových volání stanovuje v § 6 výčet údajů, určujících polohu volajícího. 



Jedná se o index oblasti, geografickou polohu základnové stanice a geografickou 
polohu těžiště sektoru základnové stanice. Souřadnice okresního města nepatří mezi 
údaje, pomocí kterých je možno určit polohu volajícího při tísňovém volání. 
Význam symbolu „kkkkuuuu“ jako poloha základnové stanice nebo GSM brány bude 
konzistentní s informacemi stanovenými v tabulce č. 2 (řádek 74 návrhu) 
 

2. V tabulce č. 5 (řádek 133 návrhu) je definována struktura čísla volajícího zákazníka 
s ohledem na dostupné typy volání. 
U operátora Vodafone CZ je pro stavy „Bez SIM karty“ a „Mobilní stanice není 
přihlášena k síti“ uvedena hodnota: 
A-číslo není poskytnuto. 
 
Navrhujeme, aby v řádcích „Bez SIM karty“ a „Mobilní stanice není přihlášena k síti“ 
byla u operátora Vodafone CZ stanovena hodnota: 
IMEI (14 číslic 0-9) + 0 
 
Odůvodnění: Vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání 
na čísla tísňových volání v § 11 stanovuje, že při volání na jednotné evropské číslo 
tísňového volání 112 bez použití SIM karty se subjektu přenáší identifikátor mobilního 
telekomunikačního zařízení, ze kterého je volání uskutečňováno. 

3. V tabulce č. 7 (řádek 146 návrhu) je definována struktura čísla volajícího zákazníka 
při volání bez SIM karty nebo s deaktivovanou kartou nebo bez roamingu.  
U operátora Vodafone CZ je pro číslo „MSISDN MSC“ uvedena hodnota 
neaplikovatelné a pro číslo „IMEI“ uvedena hodnota neaplikovatelné. 

Navrhujeme, aby u operátora Vodafone CZ byly stanoveny následující hodnoty: 

MSISDN MSC neaplikováno 

IMEI IMEI (14 číslic 0-9) + 0 

Nature of address indicator: 
International number 
Numbering plan indicator: 
ISDN (Telephony) numbering plan 
(Recommendation E.164) 
Pozn. 1), 2) 

ESN neaplikovatelné 

Odůvodnění: Úprava navazuje na změnu provedenou připomínkou č. 2. Operátor 
Vodafone CZ v praxi číslo IMEI předává s indikátorem International Number. Úprava 
uvádí znění síťového plánu do souladu s faktickým stavem signalizace tísňových 
hovorů realizovaných v mobilních komunikačních sítích. 

 

Datum: 18.12.2017 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: brig. gen. Ing. František Zadina, náměstek 
generálního ředitele HZS ČR 

Podpis oprávněné osoby∗): František Zadina 

                                                 
∗) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno opatřit příslušnou datovou zprávu uznávaným 

elektronickým podpisem. 
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