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Připomínky uplatněné k návrhu 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 

Čl., odst., 
písm., bod, 

řádek 
Původní text návrhu 

Připomínkující 
subjekt 

(č. připomínky) 
Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

Tabulka č. 
1, řádek 62 

 

P =3 

xxxxx 112 P 0vvv0vvv 
nebo kkkkuuuu 

xxxxx 150 P 0vvv0vvv 
nebo kkkkuuuu 

xxxxx 152 P 0vvv0vvv 
nebo kkkkuuuu 

xxxxx 155 P 0vvv0vvv 
nebo kkkkuuuu 

xxxxx 156 P 0vvv0vvv 
nebo kkkkuuuu 

xxxxx 158 P 0vvv0vvv 
nebo kkkkuuuu 

Vodafone Czech 

Republic a.s. (1) 
Společnost Vodafone navrhuje pro typ kódování P=3 vypustit 
ve všech řádcích text „nebo kkkkuuuu“. 

 

Odůvodnění: 

Jde o neaktuální údaj, který je v dalším textu uveden pouze u 
společnosti Vodafone. Tento údaj se již v síti Vodafone 
nepoužívá. 

Akceptováno. 

Na základě akceptace připomínky byl typ kódování 

„kkkkuuuu“ vypuštěn z celého síťového plánu. 

Tabulka č. 
1, řádek 65 
a 66 

kkkkuuuu: 

Geografická poloha 
volajícího účastníka 
vyjádřená 
geografickou polohou 
okresního města 
pomocí 8 dekadických 
číslic, kde první k ≠ 0 a 
první u ≠ 0. 

Ministerstvo 
vnitra – 
Generální 
ředitelství 
Hasičského 

záchranného 

sboru České 

republiky (2) 

 

Navrhuje, 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 

Vysvětleno.  

S ohledem na znění a akceptaci předcházející 

připomínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s. je 

uvedený návrh na úpravu síťového plánu již 

bezpředmětný.   
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Čl., odst., 
písm., bod, 

řádek 
Původní text návrhu 

Připomínkující 
subjekt 

(č. připomínky) 
Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

stanovenými v tabulce č. 2 (řádek 74 návrhu). 

Tabulka č. 
2, řádek 74 

 

Ve sloupci „Vodafone 
CZ“:  

„nebo kkkkuuuu: 
Souřadnice 
základnové stanice“  

Vodafone Czech 

Republic a.s. (3) 
Společnost Vodafone navrhuje ve sloupci „Vodafone CZ“ 
nahradit text „nebo kkkkuuuu: Souřadnice základnové 
stanice“ textem „údaje o přesnější poloze účastníka jsou 
přenášeny v poli User-to-user signallingx)“. Poznámka pod 
čarou x) zní: „Parametr Location number přenáší polohu 
účastníka s větší přesností než suffix v B-čísle. Protože centra 
tísňového volání jsou připojena signalizací DSS1, která 
nepodporuje tento parametr, mapuje se jeho hodnota do 
parametru User-to-user signalling v signalizaci ISUP. Tento 
parametr se dále mapuje do signalizace DSS1.“ 

 

Odůvodnění: 

Jde o neaktuální údaj, který je v dalším textu uveden pouze u 
společnosti Vodafone. Tento údaj se již v síti Vodafone 
nepoužívá. Společnost Vodafone u tísňových volání uvádí 
další informace, které jsou obsaženy v poli user to user 
signalling (location number). 

Akceptováno. 

Úřad upravil síťový plán ve smyslu připomínky, text 

poznámky pod čarou byl doplněn odůvodnění. 

 

Tabulka č. 
5, řádek 133 
a 134 

U operátora Vodafone 
CZ je pro stavy „Bez 
SIM karty“ a „Mobilní 
stanice není 
přihlášena k síti“ 
uvedena hodnota: 

A-číslo není 
poskytnuto. 

 

 

Ministerstvo 
vnitra – 
Generální 
ředitelství 
Hasičského 

záchranného 

sboru České 

republiky (4) 

 

Navrhuje, 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. 

Akceptováno. 

Požadavek na úpravu Úřad akceptoval, a to i s  ohledem 

na znění připomínky č. 5 společnosti Vodafone Czech 

Republic a.s., která uvedenou praxi potvrdila. 
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Čl., odst., 
písm., bod, 

řádek 
Původní text návrhu 

Připomínkující 
subjekt 

(č. připomínky) 
Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

Tabulka č. 
5, řádek 133 
a 134 

V řádku „Bez sim 
karty“ a „Mobilní 
stanice není 
přihlášena v síti“ a 
sloupci „Vodafone CZ“: 

„A-číslo není 
poskytnuto“ 

Vodafone Czech 

Republic a.s. (5) 
Společnost Vodafone navrhuje v řádku „Bez sim karty“ a 
„Mobilní stanice není přihlášena v síti“ a sloupci „Vodafone 
CZ“ nahradit text „A-číslo není poskytnuto“ textem „IMEI (14 
číslic 0-9) + 0“. 

 

Odůvodnění: 

Jde o neaktuální údaj. Aktuální situace je, že společnost 
Vodafone v uvedených případech uvádí IMEI. 

Akceptováno. 

Úřad upraví síťový plán podle znění připomínky.  

 

Tabulka č. 
7, řádek 146 
a 147 

U operátora Vodafone 
CZ je pro číslo 
„MSISDN MSC“ 
uvedena hodnota 
neaplikovatelné a pro 
číslo „IMEI“ uvedena 
hodnota 
neaplikovatelné. 

Ministerstvo 
vnitra – 
Generální 
ředitelství 
Hasičského 

záchranného 

sboru České 

republiky (6) 

Navrhuje, 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) 

 

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. 

Akceptováno. 

Požadavek na úpravu ČTÚ akceptoval, a to i s  ohledem 
na znění připomínky č. 7 společnosti Vodafone Czech 

Republic a.s., která uvedenou praxi potvrdila.  

Tabulka č. 
7, řádek 146 
a 147 

V řádku „IMEI“ a 
sloupci „Vodafone CZ“:  

„neaplikovatelné“ 

Vodafone Czech 

Republic a.s. (7) 
Společnost Vodafone navrhuje v řádku „IMEI“ a sloupci 
„Vodafone CZ“ nahradit text „neaplikovatelné“ textem „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)“. 

Akceptováno. 

Úřad upraví síťový plán podle připomínky.  
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Čl., odst., 
písm., bod, 

řádek 
Původní text návrhu 

Připomínkující 
subjekt 

(č. připomínky) 
Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

 

Odůvodnění: 

Jde o neaktuální údaj. Aktuální situace je, že společnost 
Vodafone v uvedeném případě uvádí IMEI. 

 

Řádek 187 
(a dále) 

B. Hop counter 
Vodafone Czech 

Republic a.s. (8) 
Společnost Vodafone dává ke zvážení, zda je tato část v 
signalizačním plánu nutná, když obdobnou funkci plní čl. 4 
odst. 4 opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12. 
Pokud je daný text třeba zachovat i v signalizačním plánu, 
navrhujeme toto doplnění: 

Na konci odstavce doplnit text „případně zajistila jinou 
obdobnou funkci detekce nekonzistence databází k ukončení 
sestavování spojení a zabránila tak zacyklení hovorů“. 

 

Odůvodnění: 

Existují efektivnější metody detekce nekonzistence 
směrovacích databází, které dokáží ukončit zacyklený hovor 
okamžitě, na rozdíl od hop counteru, kdy se hovor na 
propojení otočí několikrát, než je hop counter vyčerpán. Hop 
counter nemůže být 100% garantován v budoucích 
propojovacích bodech založených na IP protokolech. 

Částečně akceptováno. 

ČTÚ uvádí, že uvedené ustanovení neplní funkci čl. 4 
odst. 4 opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, 
ale doplňuje jej. Opatření obecné povahy 
č. OOP/10/10.2012-12 v uvedeném článku stanoví, že 
operátoři sjednají ve smlouvách o propojení sítí opatření 
pro zabránění cyklickému směrování volání na 
přenesené telefonní číslo, oproti tomu síťový plán 

doporučuje, jak uvedeného dosáhnout.  

ČTÚ nicméně akceptuje doplnění navrhované 
společností Vodafone, protože podle jeho názoru slouží 
k upřesnění uvedeného ustanovení.  
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