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Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  
Návrh opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2021-Y, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních 
sítí (dále také „Návrh“) 
 
Čj.: ČTÚ-51 555/2021-610 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SUBJEKTU předkládajícího připomínky: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 649 49 681 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): Eva Nemeshegyi, eva.nemeshegyi@t-mobile.cz 
 
 
 
 

PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ 

 

1. Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále T-Mobile) podává připomínku k Tabulce č. 6 Přílohy č. 11 k OOP  

č. SP/3/XX.XXXX - Dostupné typy tísňových volání podle stavu mobilní stanice 

Návrh ČTÚ 

ČTÚ v této části Návrhu řadí mezi čísla tísňových volání mj. číslo 156. 

Návrh T-Mobile 

T-Mobile navrhuje číslo 156 vyjmout z celé tabulky č. 6. Přílohy č. 11 Návrhu. 
 

Odůvodnění: 

Důvodem návrhu společnosti T-Mobile je navrhovaná změna Vyhlášky o číslovacích plánech sítí a služeb 
elektronických komunikací, která v současné chvíli probíhá v souvislosti se změnou Vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání a vyhláška č. 117/2007 Sb., o 
číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Tato změna vyjímá číslo 156 
z tísňových čísel ve smyslu § 33 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů. I když navrhovaná změna Vyhlášky o číslovacích plánech prochází stále legislativním procesem, 
podle posledních informací Ministerstva průmyslu a obchodu, v jehož gesci uvedená vyhláška je, by měla být účinná od 
ledna2022.  
Z tohoto důvodu se domníváme, že by Návrh měl vymezení tísňových čísel v tomto smyslu reflektovat. Návrh T-Mobile je 
rovněž v souladu se Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví 
evropský kodex pro elektronické komunikace. 
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2. Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále T-Mobile) podává připomínku k Tabulce č.7 Přílohy č. 11 k OOP  

č. SP/3/XX.XXXX - Struktura používaných čísel volajícího účastníka pro volání bez SIM karty nebo s deaktivovanou SIM 

kartou nebo bez roamingu 

 

Návrh ČTÚ u společnosti T-Mobile v řádku IMEI tabulky č.7 uvádí: 

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)  
 
Návrh T-Mobile – celý text uvedené části Návrhu ČTÚ se nahrazuje takto: 

TDM 
IMEI (14 číslic 0-9) + 0 
Nature of address indicator: National number  
Numbering plan indicator: ISDN (Telephony) numbering plan (Recommendation E.164)  

SIP 
IMEI (14 číslic 0-9) + 0 

 
Odůvodnění: 

Požadovaná změna reflektuje strukturu čísel používanou sítí T-Mobile a fakt, že se tísňové hovory předávají do cílového 
operátora již přes SIP (TDM je jako záloha). Na SIP parametry Nature of address incicator a Numbering plan indicator 
nejsou, indikace že je číslo národní se přenáší tím, že číslo není uvedené znakem „+“. 
 
 

3. Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále T-Mobile) podává připomínku k třetí odrážce článku 2.3 Přílohy č. 18  

k OOP č. SP/3/XX.XXXX - Přenos DTMF 

 

Návrh ČTÚ: 

 
 Při sestavení spojení musí být při negociaci formátu uživatelské informace zajištěna možnost z jedné nebo druhé 

strany vynutit si přenos s přímým kódováním v hovorovém pásmu při využití kodeku G.711 A-law, vzorkovací 

frekvencí 8 kHz a maximálním paketizačním časem 20 ms.  

 

Návrh T-Mobile – uvedeno formou změn v textu: 

 Při sestavení spojení musí být při negociaci formátu uživatelské informace zajištěna možnost z jedné nebo druhé 

strany vynutit si přenos s přímým kódováním v hovorovém pásmu při využití kodeku G.711 A-law, vzorkovací 

frekvencí 8 kHz a maximálním paketizačním časem 20 ms.  Při realizaci VoIP propojení se musí protistrany 

domluvit, jaká z metod přenosu DTMF (inband / RfC2833 / SIP INFO) se na vzájemném propojení nastaví. 

 

Odůvodnění: 

Společnost T-Mobile má za to, že by v této otázce měla být zachována v maximální míře stávající praxe, tedy že by 
stanovení daného formátu metody přenosu mělo být založeno výhradně na smluvním ujednání, bez nutnosti 
předepisovat minimální vynutitelné formáty dané Návrhem. 
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Datum: 20. 12. 2021 

 

 

 

 

Eva Nemeshegyi 

senior specialista regulace 
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