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SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – tabulka: 

Členění služeb do 31. 12. 2021 Členění služeb od 1. 1. 2022 

Veřejně dostupná telefonní služba  

Pevná – prostřednictvím PSTN, přenos hlasu přes IP 
s využitím geografických telefonních čísel Interpersonální komunikační služba závislá na číslech 

– pevná (včetně služby nomadické) Pevná nomadická – přenos hlasu přes IP s využitím 
negeografických telefonních čísel 

Mobilní 
Interpersonální komunikační služba závislá na číslech 
– mobilní 

Ostatní hlasové služby  

Přenos hlasu v neveřejné síti 
Nově se zařazuje do ostatních kategorií, a to dle 
konkrétního charakteru služby. 

Tranzit volání Tranzit volání 

Hlasová služba prostřednictvím PMR/PAMR (dříve 
HRS) 

Nově není předmětem evidence ČTÚ. 

Pronájem okruhů  

 Koncové segmenty 
Pronájem okruhů 

 Páteřní segmenty 

Šíření rozhlasového a televizního signálu  

Rozhlasového signálu v členění na: 

Šíření rozhlasového signálu 

1) zemské analogové 

2) zemské digitální 

3) družicové 

4) kabelové 

5) pro koncová mobilní zařízení 

6) IPTV 

Televizního signálu v členění na: 

Šíření televizního signálu 

1) --------------------- 

2) zemské digitální 

3) družicové 

4) kabelové 

5) pro koncová mobilní zařízení 

6) IPTV 

Služby přenosu dat  

Přenos dat 
Služby přenosu dat 

Služby M2M 

Služby přístupu k internetu  

V pevném místě Služby přístupu k internetu – v pevném místě 

Mobilní Služby přístupu k internetu – mobilní 

Dosud neevidované služby  

 Roamingové služby (MCA a MCV) – na palubách 
letadel a lodí 
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VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ – tabulka: 

Členění sítí do 31. 12. 2021 Členění sítí od 1. 1. 2022 

Veřejná pevná komunikační síť  

Kovové vedení 
Kovové vedení (DSL) 

Koaxiální vedení 

Zemská rádiová v pásmu 

Zemská rádiová v licencovaném pásmu  

Zemská rádiová v nelicencovaném pásmu 

Družicová rádiová Družicová rádiová 

Páteřní síť 
Nově se zařazuje do ostatních kategorií, a to dle 
konkrétního charakteru sítě. 

Silové rozvody (PLC) Silové rozvody 

Optické vedení Optické vedení 

Veřejná mobilní komunikační síť  

Hromadná rádiová 

Jiná mobilní síť  TETRA/TETRAPOL 

 Družicová 

2 G (GSM) 

Standartní mobilní síť (2G, 3G, 4G, 5G)  3 G (rodina IMT-2000 – EDGE, CDMA, UMTS, LTE) 

 4 G (rodina IMT-A – LTE A) 

 Jiná – jaká Jiná mobilní síť 

Veřejná komunikační síť pro službu šíření 
rozhlasového a televizního vysílání 

 

 Zemská 

Nově se zařazuje do ostatních kategorií, a to dle 
konkrétního charakteru sítě. 

 Družicová 

 Kabelová 

Dosud neevidované komunikační sítě  

  Jiná síť 

 

 


