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Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle 
§ 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, 
rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 a 12 zákona 
vydává opatřením obecné povahy  

 
všeobecné oprávnění č. VO-R/17/xx.2023-y 

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování bezšňůrových telefonních přístrojů 
standardu CT0. 

 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

Podmínky provozování přístrojů1),2) vztahující se na využívání rádiových kmitočtů 
a provozování vysílacích rádiových zařízení která jsou součástí bezšňůrových telefonních 
přístrojů standardu CT0 (dále jen „stanice“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen 
„uživatel“) stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona. 
 
 

Článek 2 
Konkrétní podmínky 

 
Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 2 písm. f) zákona jsou: 

(1) Stanice lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

(2) Technické parametry stanic jsou:  
  

Vysílání základnové části  31,0250–31,3250 MHz (střed prvního kanálu 31,0375 MHz) 

Vysílání přenosné části  39,9250–40,2500 MHz (střed prvního kanálu 39,9375 MHz)  

Počet kanálů 2 × 12 

Vyzářený výkon maximálně 10 mW e.r.p. 

Kanálová rozteč 25 kHz 

 

 
1) § 73 a 74 zákona.  
2) Evropské harmonizované normy, uvedené v čl. 2 odst. 6, aplikované na základě zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování 

shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

NÁVRH  
 
Pozn. Revizemi jsou vyznačeny významové změny ve výrokové části oproti stávající verzi 
všeobecného oprávnění. Formální změny revizemi vyznačeny nejsou.  
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(3) 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. 

(4) Všeobecné oprávnění se nevztahuje na stanice, které jsou součástí veřejných 
komunikačních sítí. 

(5) Stanice nesmí být provozovány s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu 
a směrovými anténami. 

(6) Stanice nesmí působit škodlivé rušení stanicím radiokomunikačních služeb, které 
využívají rádiové kmitočty podle Plánu přidělení kmitočtových pásem, a nemají nárok na 
ochranu před škodlivou interferencí způsobenou těmito stanicemi. Rovněž nemají ochranu 
před škodlivým rušením způsobeným jinými bezšňůrovými telefonními přístroji. Případné 
rušení uživatelé řeší vzájemnou dohodou. 

(7) Stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněny. 

(8) Stanice mohou být provozovány do 31. prosince 2023. Nejpozději k tomuto datu 
musí být provoz stanic ukončen. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 

Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování 
shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, se považuje rovněž stanice, u které Úřad 
rozhodl o schválení nebo uznání 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 přede dnem 1. dubna 2003. 
 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/17/08.2005-29 k využívání rádiových kmitočtů 

a k provozování bezšňůrových telefonních přístrojů standardu CT0, čj. 30273/2005-613, ze 
dne 27. července 2005, zveřejněné v částce 11/2005 Telekomunikačního věstníku. 

 
Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem xxx. 
 
 

Odůvodnění 

 
Úřad vydává k provedení § 9 a § 12 zákona všeobecné oprávnění  

č. VO-R/17/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování bezšňůrových 
telefonních přístrojů standardu CT0 (dále jen „všeobecné oprávnění“). 

Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů 
a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje všeobecné oprávnění  
č. VO-R/17/08.2005-29 zrušené článkem 4 všeobecného oprávnění. 

V článku 2 jsou uvedeny podmínky provozování bezšňůrových telefonních přístrojů 
standardu CT0. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí Evropské konference poštovních 
a telekomunikačních správ (CEPT), ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, 
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na 
trh a zrušení směrnice 1999/5/ES, jakož i z požadavků vyplývajících z výkonu správy 



3/3- 

rádiového spektra. Tato ustanovení ve smyslu článku 3 nebrání provozu zařízení uvedených 
na trh před účinností všeobecného oprávnění. 

Vzhledem k zastaralosti technologie a minimálnímu zájmu o její využívání rozhodl Úřad 
v části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/26/08.2022-19 pro kmitočtové pásmo  
27,5–66 MHz, kterou vydal 30. srpna 2022 pod čj. ČTÚ-31 636/2021-619, o ukončení provozu 
analogových bezšňůrových telefonů standardu CT0 k 31. prosinci 2023. Na základě toho Úřad 
ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění doplnil v čl. 2 odst. 8, stanovující 
ukončení provozu ke dni 31. prosince 2023. 

Dále byly provedeny formální úpravy v souladu se současnou formou vydávaných 
všeobecných oprávnění. 

 

Článek 3 stanoví možnost provozu zařízení uvedených na trh před dnem 1. dubna 2003. 

Článek 4 zrušuje všeobecné oprávnění č. VO-R/17/08.2005-29. 

Článek 5 stanoví účinnost všeobecného oprávnění podle § 124 odst. 2 zákona. 

 
*** 

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro 
vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil dne xxx návrh opatření obecné povahy, 
kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/17/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů 
a k provozování bezšňůrových telefonních přístrojů standardu CT0, a výzvu k podávání 
připomínek na diskusním místě. V rámci veřejné konzultace Úřad během jednoho měsíce 
obdržel … 
 
 
 

za Radu Českého telekomunikačního úřadu: 
 
 
 
 

Mgr. Ing. Hana Továrková  
předsedkyně Rady 

Českého telekomunikačního úřadu 
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