
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 

 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2021-
Y, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí 
 
Čj.: ČTÚ-51 555/2021-610 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: O2 Czech Republic a.s. 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 60193336 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): Ing. Lukáš Vilt, 
271 462 595, lukas.vilt@o2.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. Doplnění přílohy č. 11 ustanovení 1.6 Struktura čísla volaného účastníka 
 
Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu 
opatření: 
 
V tab. 2 v části 1.6 Struktura čísla volaného účastníka doplnit k vysvětlivkám 
zzzzzzzzzz za současné znění (tj. za větu „Pokud má LAC ID nebo Cell ID méně než 
5 znaků, tak jsou v signalizační zprávě doplněny znaky „0“ na 5 znaků.“), že „Pro LTE 
síť bude index složen z rozlišovacího znaku 9 a ECI (9 znaků).“ 
 
Odůvodnění: 
 
Tento způsob předávání lokalizačních údajů je užíván výhradně společností O2 Czech 
Republic a.s. (dále jen „společnost O2“). Nynější znění síťového plánu nedefinuje 
způsob konstrukce identifikátoru v případě tísňového volání přes síť LTE společnosti 
O2. Navrhované doplnění jednoznačně definuje, jakým způsobem bude konstruován 



předávaný index v případě volání ze sítě LTE (tzv. VoLTE), a to konkrétně tak, že index 
oblasti bude složen z čísla 9 a devítimístného identifikátoru oblasti a buňky (tzv. ECI), 
který se skládá pouze z číslic, tj. 000000000–999999999. Navrhovaná úprava tak 
stanoví definici parametru, který umožní lokalizaci volajícího z LTE sítě společnosti O2. 

 

Datum: 17. 12. 2021 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Ing. Lukáš Vilt 

Podpis oprávněné osoby): podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

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

elektronickým podpisem. 
 


