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Praha 24. dubna 2012 
j. TÚ-32 804/2012-613 

 
 
 

eský telekomunika ní ú ad (dále jen „Ú ad“) jako p íslušný orgán státní správy podle 
§ 108 odst. 1 písm. b) zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  
n kterých souvisejících zákon  (zákon o elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších 
p edpis  (dále jen „zákon“), a zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších 
p edpis , na základ  výsledk  ve ejné konzultace uskute n né podle § 130 zákona, 
rozhodnutí Rady Ú adu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 a 12 zákona 
vydává opat ením obecné povahy  

 
všeobecné oprávn ní . VO-R/7/04.2012-6 

k využívání rádiových kmito t  a k provozování 
ob anských radiostanic v pásmu 27 MHz. 

 
 
 

lánek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Podmínky provozování p ístroj 1),2) vztahující se na využívání rádiových kmito t  

a provozování vysílacích rádiových za ízení malého výkonu – ob anských radiostanic 
ur ených pro rádiové spojení fyzických nebo právnických osob v pásmu 27 MHz (dále jen 
„stanice“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“) stanoví zákon a toto 
všeobecné oprávn ní podle § 10 odst. 1 zákona.3) 
 

 
lánek 2 

Konkrétní podmínky 
 

Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. m) zákona jsou: 

a) stanici lze provozovat bez individuálního oprávn ní k využívání rádiových kmito t ; 

                                                 
1) § 73 až 75 zákona.  
2) SN ETSI EN 300 135 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová za ízení s úhlovou 

modulací pracující v ob anském pásmu (rádiová za ízení CEPT PR 27); SN ETSI EN 300 433 – Elektromagne-
tická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Amplitudov  modulovaná rádiová 
za ízení pracující v ob anském pásmu se dv ma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem 
(SSB) 

3) Toto všeobecné oprávn ní vychází z rozhodnutí výboru pro elektronické komunikace (dále jen „ECC“) 
. CEPT/ECC/DEC(11)03 z 24. ervna 2011 o harmonizovaném využití kmito t  ob anského pásma (CB) rádiovými 

za ízeními. 
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b) stanice využívají tyto kmito ty:  
K
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n
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. Kmito et 
[MHz] K
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. Kmito et 
[MHz] K

a
n
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l 

. Kmito et 
[MHz] K

a
n
á
l 

. Kmito et 
[MHz] 

1 4) 26,965 21 27,215 41 26,565 61 26,765 

2 26,975 22 27,225 42 26,575 62 26,775 

3 26,985 23 4) 27,255 43 26,585 63 26,785 

4 27,005 24 4) 27,235 44 26,595 64 26,795 

5 27,015 25 4) 27,245 45 26,605 65 26,805 

6 27,025 26 27,265 46 26,615 66 26,815 

7 27,035 27 27,275 47 26,625 67 26,825 

8 27,055 28 27,285 48 26,635 68 26,835 

9 4) 27,065 29 27,295 49 26,645 69 26,845 

  10 4) 27,075 30 27,305 50 26,655 70 26,855 

11 27,085 31 27,315 51 26,665 71 26,865 

12 27,105 32 27,325 52 4) 26,675 72 26,875 

13 27,115 33 27,335 53 4) 26,685 73 26,885 

14 27,125 34 27,345 54 26,695 74 26,895 

15 27,135 35 27,355 55 26,705 75 26,905 

16 27,155 36 27,365 56 26,715 76 4) 26,915 

17 27,165 37 27,375 57 26,725 77 4) 26,925 

18 4) 27,175 38 27,385 58 26,735 78 26,935 

  19 4) 27,185 39 27,395 59 26,745 79 26,945 

20 27,205 40 27,405 60 26,755 80 4) 26,955 

 

c) v provozu stanic není povoleno používání p ídavných zesilova  vysokofrekven ního 
výkonu, utajova  hovoru, p evád  ani sm rových antén s horizontální polarizací; 

d) prost ednictvím stanic je povoleno p edávání zpráv formou otev ené mluvené e i nebo 
p enosem dat podle písmene g). P i zahajování spojení je možno používat za ízení pro 
vysílání a p íjem tónové selektivní volby; 

e) na kanálech 1 až 80 je povoleno vysílání telefonie s úhlovou (kmito tovou – FM nebo 
fázovou – PM) modulací (t ída vysílání F3E, G3E) 5) s vyzá eným výkonem 4 W; 

f) vysílání s amplitudovou modulací s dv ma postranními pásmy – DSB (t ída vysílání 
A3E) 5) s vyzá eným výkonem 4 W (m eným jako efektivní hodnota výkonu) 6) 
a s jedním postranním pásmem – SSB (t ída vysílání J3E, R3E) 5) s vyzá eným výkonem 
12 W (m eným jako pr m rný výkon v rámci jednoho vysokofrekven ního kmitu p i 
nejv tším rozkmitu modula ní obálky) 7) je povoleno pouze na kanálech 1 až 40; 

                                                 
4) Kanál zvláštního využití – viz l. 2 písm. g) až j).  
5) P íloha . 2 k vyhlášce . 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunika ní 

služby. 
6)  Anglicky root mean square (RMS). 
7)  Anglicky peak envelope power (PEP). 
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g) p enos dat (t ída vysílání F2D, F3D) 5) je možný pouze na kanálech . 24, 25, 52, 53, 76 
a 77; 

h) kanály . 18 a 23 jsou ur eny pro provoz dálkov  ovládaných záznamník  (opakova ); 

i) kanál . 9 je vyhrazen pro informace zvláštní d ležitosti, nap . nouzové volání v p ípad  
nešt stí, havárie, úrazu, oznámení trestného inu apod.; 

j) kanál . 1 se doporu uje využívat jako svolávací a kanál . 80 jako vyvolávací s využitím 
selektivní volby. Uživatelé po navázání spojení na t chto kanálech vyhledají jiný volný 
kanál a p eladí se na n j; 

k) kanály . 10 a 19 se doporu uje využívat pro službu dopravních informací; 

l) ke stanicím lze p ipojovat pouze taková p ídavná za ízení, která neovlivní základní 
parametry stanice, zejména vysokofrekven ní výkon, maximální kmito tový zdvih 
a maximální nežádoucí vysokofrekven ní vyza ování; 

m) stanice není povoleno p ipojovat p ímo ani nep ímo k ve ejným komunika ním sítím, ani 
je využívat k poskytování služeb elektronických komunikací; 

n) stanice není povoleno používat na palub  letadla ani jako letadlové nebo letecké stanice; 

o) stanice nelze využívat pro komer ní ú ely, vysílání reklam, vysílání rozhlasového typu i 
trvalé vysílání radiomajáku; 

p) stanice jsou provozovány na sdílených kmito tech; 

q) provoz stanice nemá zajišt nu ochranu proti rušení zp sobenému vysílacími rádiovými 
stanicemi jiné radiokomunika ní služby provozovanými na základ  individuálního 
oprávn ní k využívání rádiových kmito t , nebo jinými ob anskými radiostanicemi. 
P ípadné rušení uživatelé eší vzájemnou dohodou; 

r) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky m n na. 
 
 

lánek 3 
Záv re né ustanovení 

 
Za stanici, která spl uje požadavky dané na ízením vlády . 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunika ní koncová za ízení, ve zn ní 
pozd jších p edpis , se považuje rovn ž stanice, u které Ú ad rozhodl o schválení rádiového 
za ízení podle § 10 zákona . 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zm n  dalších zákon , 
ve zn ní pozd jších p edpis , pokud tato stanice byla uvedena na trh p ede dnem  
1. dubna 2003. 
 
 

lánek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se všeobecné oprávn ní . VO-R/7/08.2005-22 k využívání rádiových kmito t  

a k provozování ob anských radiostanic v pásmu 27 MHz, j. 30258/2005-613, ze dne 
27. ervence 2005, zve ejn né v ástce 11/2005 Telekomunika ního v stníku. 
 
 

lánek 5 
Ú innost 

 
Toto všeobecné oprávn ní nabývá ú innosti dnem 1. ervna 2012. 
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Od vodn ní 

 
Ú ad vydává k provedení § 9 a § 12 zákona všeobecné oprávn ní  

. VO-R/7/04.2012-6 k využívání rádiových kmito t  a k provozování ob anských radiostanic 
v pásmu 27 MHz (dále jen „všeobecné oprávn ní“). 

Všeobecné oprávn ní vychází z princip  zakotvených v zákon , z kmito tových plán  
a harmoniza ních zám r  Evropských spole enství a nahrazuje všeobecné oprávn ní 
. VO-R/7/08.2005-22 zrušené lánkem 4 všeobecného oprávn ní. 

V lánku 2 jsou uvedeny podmínky provozování ob anských radiostanic v pásmu 
27 MHz. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí Evropské konference poštovních  
a telekomunika ních správ (CEPT), zejména z rozhodnutí CEPT . CEPT/ECC/DEC(11)03 
z 24. ervna 2011 o harmonizovaném využití kmito t  ob anského pásma (CB) rádiovými 
za ízeními, a  ze sm rnice Evropského parlamentu a Rady . 1999/5/ES, o rádiových 
za ízeních a telekomunika ních koncových za ízeních a vzájemném uznávání jejich shody.  

Po vydání všeobecného oprávn ní . VO-R/7/08.2005-22 bylo vydáno výše uvedené 
rozhodnutí CEPT, které nahrazuje d íve platná rozhodnutí CEPT . ERC/DEC/(98)16, 
ERC/DEC/(98)11 a ERC/DEC/(96)02. Za ú elem implementace nového rozhodnutí CEPT 
provedl Ú ad ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávn ní následující zm ny: 

1. Na kanálech . 1 až 40 podle tabulky v l. 2 písm. b) je nov  umožn no i vysílání 
s amplitudovou modulací DSB s vyzá eným výkonem 4 W a SSB s vyzá eným výkonem 
12 W.  

V tomto p ípad  se jedná o op tovné povolení vysílání s amplitudovou modulací. 
V eské republice bylo do roku 2000 generálním povolením . GP - 09/1995 povoleno 
vysílání na kanálech 1–40 s maximálním výkonem 4 W p i kmito tové / fázové modulaci 
(FM/PM) a 1 W p i amplitudové modulaci se dv ma postranními pásmy (DSB). Generální 
licence . GL - 22/R/2000 a následné všeobecné oprávn ní . VO-R/7/08.2005-22 od roku 
2000 rozší ily po et kanál  na 80, ale sou asn  omezily druh vysílání výhradn  na FM/PM 
s výkonem 4 W. To bylo dáno jednak tehdejšími požadavky na harmonizaci s evropskými 
p edpisy, jednak poznatky z provozu v souvislosti s tehdejší vyšší hustotou provozu 
ob anských radiostanic. V sou asnosti, kdy hustota provozu ob anských radiostanic 
v pásmu 27 MHz stále klesá a jejich provoz je nahrazován jinými druhy komunikace 
(radiostanice PMR 446, mobilní telefony), je možno v souladu s aktuálním evropským 
trendem op t povolit vysílání DSB a umožnit i vysílání SSB podle výše uvedeného 
rozhodnutí CEPT. Tím bude mít eská republika stejná pravidla jako okolní zem  
(Slovensko, N mecko), což zajistí soulad p edpis  s možnostmi stanic dostupných na trhu 
a sou asn  umožní legální využívání t chto stanic i uživateli ze sousedních, resp. ostatních 
evropských stát . 

2. Vysílání telefonie s úhlovou modulací je povoleno na všech 80 kanálech. 

Dosavadní stav, kdy na kanálech ur ených pro p enos dat nebyl hovorový p enos 
povolen, vycházel z pot eby p enosu dat v dob , kdy nebyly k dispozici v pot ebném rozsahu 
sou asné technologie p enosu dat (internet, SMS, …) a byl nad rámec pravidel platných 
v ostatních evropských státech. 

3. Bylo vypušt no doporu ení pro formát dat p i datovém p enosu. 

4. Bylo p idáno doporu ení na využití kanálu . 10 a 19 pro službu dopravních 
informací. 

5. Byly provedeny díl í formální úpravy, zejména za ú elem aktualizace citace norem 
a p edpis . 

 

lánek 3 stanoví možnost provozu za ízení uvedených na trh p ed dnem 1. dubna 2003. 

lánek 4 zrušuje všeobecné oprávn ní . VO-R/7/08.2005-22. 

lánek 5 stanoví ú innost všeobecného oprávn ní podle § 124 odst. 2 zákona. 
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19. Opatøení obecné povahy – Všeobecné oprávnìní è. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových
kmitoètù a k provozování zaøízení krátkého dosahu

(reprodukce dokumentu na str. 137–155)


