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Praha 24. dubna 2012 
j. TÚ-44 567/2012-610 

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“), 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 § 71 
odst. 3 zákona vydává 

opat ení obecné povahy . OOP/14/04.2012-5, 
kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných ve ejn  dostupných služeb 

elektronických komunikací, které mají být m eny, obsah, forma a zp sob uve ejn ní 
informací o aktuálních cenách, kvalit  a podmínkách, za nichž jsou služby poskytovány, 

a opat eních zajiš ujících rovnocenný p ístup i pro zdravotn  postižené uživatele, 
a postupy pro vyhodnocování kvality. 

lánek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Ú elem tohoto opat ení obecné povahy je stanovení parametr  kvality poskytovaných 

ve ejn  dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou m eny, obsahu, formy 
a zp sobu uve ejn ní informací o aktuálních cenách, kvalit  a podmínkách, za nichž jsou 
služby poskytovány, a opat eních zajiš ujících rovnocenný p ístup i pro zdravotn  postižené 
uživatele, a postup  pro vyhodnocování kvality, a to ve form  umož ující koncovým 
uživatel m tyto údaje jednoduchým zp sobem vzájemn  porovnat.  
 
 

lánek 2 
Parametry kvality služby 

 
(1) Pro ú ely posouzení kvality ve ejn  dostupné služby elektronických komunikací 

jsou m eny následující parametry: 
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íslo  Parametr zn ní Definice, metody m ení a výpo tu 

Doba p ipojení ú astníka ke služb  p ístupu  doba od okamžiku platného objednání 
p ipojení ú astníkem, do okamžiku z ízení a zprovozn ní služeb p ístupu. 

Dz = Dv / Vo [dny] 

Dz  pr m rná doba pot ebná pro realizaci p ipojení služby p ístupu 
ú astníkovi, 

Dv  sou et všech dob pot ebných pro realizaci p ipojení služby 
p ístupu ú astníkovi ve sledovaném období (všechny 
realizované objednávky, v etn  objednávek p evedených 
z minulých období realizovaných ve sledovaném období), 

1 Pr m rná doba 
realizace p ipojení 
(z ízení + 
zprovozn ní) služby 
p ístupu ú astníkovi 

 
kde 

Vo  celkový po et realizovaných objednávek, v etn  objednávek 
p evedených z minulých období realizovaných ve sledovaném 
období. 

etnost poruch vztažená na 100 služeb p ístupu  pom r po tu platných poruchových 
hlášení o zhoršení kvality služby (nap . snížení p ístupové rychlosti pod hranici minimální 
zaru ené úrovn ) nebo o jejím p erušení podaných uživateli/ú astníky k pr m rnému po tu 
ú astník  služeb p ístupu v hodnoceném asovém období. Poruchy koncových za ízení 
elektronických komunikací p ipojených ke koncovému bodu sít  se nezapo ítají. 

C = (H / A) * 100 [poruchy/rok] 

C  etnost poruch na 100 služeb p ístupu, 

H  po et platných hlášení poruchy služby p ístupu p ijatých ve 
sledovaném období, 

2 etnost poruch služeb 
p ístupu 

 
kde 

A  pr m rný po et ú astník  služeb p ístupu za sledované období, 
který se vypo te jako sou et ú astník  služeb p ístupu 
v jednotlivých m sících, d lený po tem m síc , ve kterých byly 
služby poskytovány. 

Doba odstran ní poruchy  doba od okamžiku nahlášení poruchy poskytovateli této služby 
do okamžiku, kdy tato služba byla vrácena do p edepsaného provozního stavu. 

Dp = S / P  [hod] 

Dp  pr m rná doba odstran ní poruchy, 

S  sou et všech dob trvání poruch ukon ených ve sledovaném 
období (v etn  p evedených z minulého období), 

3 Pr m rná doba 
odstran ní poruchy 

 
kde 

P  po et nahlášených poruch ve sledovaném období, v etn  
p evedených z minulého období (ukon ených ve sledovaném 
období). 

etnost reklamací na vyú tování ceny za služby elektronických komunikací (podaných 
ze strany ú astníka/uživatele)  pom r po tu reklamací na vyú tování ceny k celkovému 
po tu všech vystavených vyú tování ve sledovaném období. Reklamací na vyú tování ceny 
je každá oprávn ná stížnost proti výši vyú tované ceny za poskytnuté služby. 

R = (Rc / Vc) * 100 [%] 

R  etnost reklamací na vyú tování ceny, 

Rc  po et všech reklamací na vyú tování ceny p ijatých ve 
sledovaném období (resp. pro hromadná vyú tování po et 
všech ú astník , u kterých došlo k chybnému vyú tování ceny 
ve sledovaném období), 

4 etnost reklamací na 
vyú tování ceny za 
služby elektronických 
komunikací 

 
kde 

Vc  po et všech vystavených vyú tování ve sledovaném období 
(resp. pro hromadná vyú tování po et ú astník , pro které bylo 
vystaveno vyú tování ve sledovaném období). 

Doba p ihlášení obsluhy pracovišt  informa ních služeb p ijímající hlášení 
ú astnických poruch  doba od okamžiku p ijetí hovoru systémem zajiš ujícím distribuci 
hovoru na operátora, do okamžiku p ihlášení operátora. Do m ení budou zahrnuti pouze 
volající, kte í se s operátorem pracovišt  informa ních služeb skute n  spojili. Do m ení 
nejsou zahrnuta volání na IVR (interactive voice response), protože v t chto p ípadech 
neexistuje ekací doba na p ihlášení. 

Di = T / K  [s] 

Di    pr m rná doba p ihlášení obsluhy pracovišt  informa ních 
služeb p ijímající hlášení ú astnických poruch, 

T  sou et dob p ihlášení obsluhy pracovišt  informa ních služeb 
p ijímající hlášení ú astnických poruch ve sledovaném období, 

5 Pr m rná doba 
p ihlášení obsluhy 
pracovišt  
informa ních služeb 
p ijímající hlášení 
ú astnických poruch 

 
kde 

K  celkový po et volání ve sledovaném období. 
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Míra p ed asného p erušení spojení nebo ztráty integrity služby (krátkodobý výpadek 
služby) v mobilní síti elektronických komunikací (s vylou ením vlivu na stran  
uživatele)  podíl po tu v síti podnikatele p ed asn  p erušených spojení nebo ztráty integrity 
k celkovému po tu veškerých, v síti podnikatele uskute n ných, spojení v hlavní provozní 
hodin . 

Mu = (Su / Sc) * 100 [%] 

Mu  míra p ed asného p erušení spojení, 

Su  celkový po et v síti podnikatele p ed asn  p erušených spojení 
ve sledovaném období, 

6 Míra p ed asného 
p erušení spojení 
nebo ztráty integrity 
služby v mobilní síti 
elektronických 
komunikací  

kde 

Sc  celkový po et v síti podnikatele uskute n ných spojení ve 
sledovaném období. 

 

 

(2) Informace o výsledných hodnotách m ených parametr  kvality poskytovaných 
ve ejn  dostupných služeb elektronických komunikací jsou zpracovány v rozsahu a form  
uvedeném v P íloze 1 k tomuto opat ení obecné povahy. 

lánek 3 
Ceny, podmínky poskytování ve ejn  dostupných služeb elektronických komunikací 

a opat ení pro zdravotn  postižené uživatele 
 

(1) Informace o aktuálních cenách, podmínkách poskytování vybraných ve ejn  
dostupných služeb elektronických komunikací a opat eních pro zdravotn  postižené 
uživatele se zpracovávají v závislosti na poskytovaných službách v rozsahu a form  
uvedeném v P íloze 2 k tomuto opat ení obecné povahy. 

 

(2) Do P EHLEDu o aktuálních cenách a podmínkách podle odstavce 1 se uvedou 
tarify/služby, ke kterým lze k danému datu uzav ít smlouvu o poskytování ve ejn  dostupné 
služby elektronických komunikací. Jednotlivé tarify/služby budou tvo it samostatné sloupce 
ozna ené názvem tarifu/služby. Pro srovnávací p ehled o aktuálních cenách, podmínkách 
poskytování vybraných ve ejn  dostupných služeb elektronických komunikací a opat eních 
pro zdravotn  postižené uživatele, uve ej ovaný Ú adem, se uvede nejmén  tolik 
tarif /služeb, aby každý ú astník mohl zvolit alespo  jeden tarif/službu. Rozsah služeb 
uve ej ovaných podnikatelem na svých provozovnách a prost ednictvím dálkového p ístupu 
se stanoví v rozhodnutí vydaném Ú adem podle § 71 odst. 1 zákona. Aktuální ceny se 
uvedou v K  s DPH. 
 

(3) Informace poskytované podle odstavce 1 nezahrnují ak ní nabídky spojené 
s poskytováním ve ejn  dostupných služeb elektronických komunikací.  
 

(4) Informace uvedené v odstavci 1 se podle § 71 odst. 2 zákona Ú adu 
neposkytují, pokud jsou poskytované služby srovnávány v rámci Ú adem akreditované 
cenové kalkula ky služeb. 

lánek 4 
Zp sob uve ejn ní poskytovaných informací 

 

(1) Informace podle l. 2 odst. 2 jsou aktualizovány vždy do 31. b ezna 
za p edchozí kalendá ní rok. 
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(2) Informace podle l. 3 odst. 1 jsou pr b žn  aktualizovány v závislosti 
na provád ných zm nách cen nebo podmínek poskytování vybraných ve ejn  dostupných 
služeb elektronických komunikací, a to tak, aby pro ú ely podle § 54 odst. 2 zákona, byly 
k dispozici Ú adu v platném zn ní vždy nejpozd ji v den nabytí jejich ú innosti, a pro ú ely 
podle § 71 odst. 1 zákona byly uve ejn ny v platném zn ní, rovn ž vždy nejpozd ji v den 
nabytí jejich ú innosti. 
 

lánek 5 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se opat ení obecné povahy . OOP/14/12.2005-43, kterým se stanoví 
parametry kvality poskytovaných služeb, které mají být m eny, obsah, forma a zp sob 
uve ejn ní informací o aktuálních cenách, kvalit  a podmínkách poskytovaných ve ejn  
dostupných služeb elektronických komunikací, j. 42 079/2006-620 ze dne 15. prosince 
2005, uve ejn né v ástce 18/2005 Telekomunika ního v stníku. 

lánek 6 
Ú innost 

 

Toto opat ení obecné povahy nabývá ú innosti dnem 1. ervence 2012. 
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Od vodn ní 

Ú ad vydává k provedení § 71 odst. 3 zákona opat ení obecné povahy 
. OOP/14/04.2012-5 (dále jen „opat ení“), kterým se nahrazuje dosud platné opat ení 

obecné povahy . OOP/14/12.2005-43 (dále jen „OOP 14“), kterým byly stanoveny 
parametry kvality poskytovaných služeb, které mají být m eny, obsah, forma a zp sob 
uve ejn ní informací o aktuálních cenách, kvalit  a podmínkách poskytovaných ve ejn  
dostupných služeb elektronických komunikací. 

Dne 1. ledna 2012 nabyl ú innosti zákon . 468/2011 Sb., kterým se m ní zákon 
. 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 „novela 
zákona“). Touto novelou zákona dochází k transpozici revidovaného zn ní evropského 
regula ního rámce pro sít  a služby elektronických komunikací do eského právního ádu, 
a to konkrétn  sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 
2009, kterou se m ní sm rnice 2002/22/ES o univerzální služb  a právech uživatel  
týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, sm rnice 2002/58/ES o zpracování 
osobních údaj  a ochran  soukromí v odv tví elektronických komunikací a na ízení (ES) 
. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány p íslušnými pro vymáhání dodržování 

zákon  na ochranu zájm  spot ebitele, a sm rnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se m ní sm rnice 2002/21/ES o spole ném 
p edpisovém rámci pro sít  a služby elektronických komunikací, sm rnice 2002/19/ES 
o p ístupu k sítím elektronických komunikací a p i azeným za ízením a o jejich vzájemném 
propojení a sm rnice 2002/20/ES o oprávn ní pro sít  a služby elektronických komunikací. 
Novelou zákona je kladen d raz na zajišt ní rovnocenného p ístupu ke službám pro 
zdravotn  postižené uživatele a rozši uje se rozsah služeb uvedených v § 54 odst. 2 zákona 
na oblast ve ejn  dostupných služeb elektronických komunikací.  

Z výše uvedených d vod  proto Ú ad p istoupil k vydání nového opat ení s cílem 
vytvá ení p edpoklad  pro ádné fungování hospodá ské sout že a ochranu uživatel  
a dalších ú astník  trhu. Ú ad p itom vzal v úvahu i vývoj v oblasti nabídky služeb 
elektronických komunikací a m nící se strukturu požadovaných informací.  

Podle tohoto opat ení postupují podnikatelé poskytující ve ejn  dostupné telefonní 
služby, a to na základ  § 71 odst. 2 zákona, zejména pro ú ely uve ejn ní podle § 54 odst. 2 
zákona. Dále podle tohoto opat ení postupují podnikatelé poskytující ve ejn  dostupné 
služby elektronických komunikací v p ípad , že jim byla uložena povinnost rozhodnutím 
Ú adu podle § 71 odst. 1 zákona. 

lánek 1 tohoto opat ení vymezuje jeho ú el, kterým je stanovení rozsahu, formy, 
obsahu a zp sobu uve ejn ní aktuálních informací o parametrech kvality, cenách 
a podmínkách poskytování ve ejn  dostupných služeb elektronických komunikací 
a opat eních umož ujících rovnocenný p ístup i pro zdravotn  postižené uživatele, 
a to zp sobem, který umožní koncovým uživatel m tyto údaje jednoduchým zp sobem 
vzájemn  porovnat. Jelikož jsou parametry kvality stanoveny jednozna n , není nutné zvláš  
stanovovat p ípadné postupy pro vyhodnocování kvality. 

Parametry kvality ve ejn  dostupné služby elektronických komunikací jsou stanoveny 
lánkem 2 opat ení. Forma poskytovaných informací Ú adu pro ú ely stanovené zákonem je 

stanovena v lánku 2 odst. 2 opat ení ve form  tabulky „P EHLED o výsledných hodnotách 
m ených parametr  kvality za období...“. Tato tabulka byla rozší ena u vybraných 
parametr  ( . 1, 2, 3, 4) o vykazování hodnot vztažených ke služb  poskytování p ístupu 
k síti Internet tak, aby koncový uživatel mohl rozlišit mezi parametry kvality i pro tento typ 
služby. Oproti p edchozímu OOP 14 byl vypušt n parametr kvality „Pr m rná doba 
p ihlášení obsluhy pracovišt  informa ních služeb o telefonních íslech“, jehož další 
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sledování, vzhledem k rozší ení poskytování uvedené služby pomocí Internetu, by nebylo 
pro koncového uživatele dostate n  vypovídající. 

Rozsah a formu „P EHLEDu o aktuálních cenách, podmínkách vybraných ve ejn  
dostupných služeb elektronických komunikací a opat eních pro zdravotn  postižené 
uživatele k datu...,“ stanovuje lánek 3 opat ení. 

Podnikatelé p sobící na trhu elektronických komunikací nabízejí velké množství 
r zných druh  ve ejn  dostupných služeb elektronických komunikací v odlišném rozsahu, 
struktu e a s r znými podmínkami. S ohledem na to je proto nemožné stanovit obecný 
rozsah a formu p ehledu o aktuálních cenách tak, aby byla zachycena všechna specifika, 
která ovliv ují výši porovnávaných cen a p itom z stal zachován požadavek zákona, 
tj. jednoduchá vzájemná porovnatelnost. Z toho d vodu se daný P EHLED týká pouze 
vybraného vzorku nej ast ji poskytovaných služeb, které jsou v n m zahrnuty. 

Ú ad rozší il p edm tný P EHLED oproti P EHLEDu uvedenému v OOP 14 
s ohledem na rozší ení rozsahu služeb o informace obsažené v tabulkách, které se vztahují 
na oblast poskytování služeb p ístupu k síti Internet (tabulka IV. P ístup k síti Internet) 
a poskytování služeb v rámci tzv. balí k  poskytovaných ve ejn  dostupných služeb 
elektronických komunikací, tj. sou asné poskytování více druh  služeb za jednu cenu 
(tabulka V. Balí ky ve ejn  dostupných služeb elektronických komunikací). P vodní tabulka 
IV – Ve ejn  dostupné služby v pevných a mobilních sítích elektronických komunikací – 
vzorové destinace, byla vypušt na pro svoji neopodstatn nost, nebo  z Ú adu dostupných 
informací (p edkládaných ceník ) podnikatelé uplat ují jednotné ceny za služby volání na 
území R bez ohledu na to, do jaké destinace v rámci R uživatel volá.  

Nov  za azená tabulka IV. P ístup k síti Internet poskytuje základní informace 
o poskytované služb . S ohledem na stále závažn jší problematiku technologické sí ové 
neutrality je do tabulky IV. v ádku 9 za azen požadavek na informaci, která se týká 
blokování nebo jiného omezování n kterého druhu provozu p i poskytování služby p ístupu 
k síti Internet. 

Dále Ú ad zm nil strukturu a obsah informací stanovených v OOP 14, lánek 3 odst. 1 
P EHLEDu, v tabulkách I. II. a III.  

Tyto tabulky byly upraveny s ohledem na pot ebu p izp sobit vykazované informace 
sou asné struktu e poskytovaných služeb a dále z d vodu zjednodušení vykazování 
informací s ohledem na zvýšení p ehlednosti pro koncové uživatele. Z d vodu p ehlednosti 
rovn ž došlo ke zm n  m rné jednotky ve vykazování po tu sledovaných minut, a to ze t í 
minut na jednu minutu, s uvedením zp sobu tarifikace u každého druhu volání. 
Pro sledování informací o cenách mezinárodního volání (tabulky I. a II.) byly vybrány 
destinace – zem  sousedící s eskou republikou, ty i zem  s nejv tším po tem obyvatel 
v rámci Evropské unie a zem , které mají na území eské republiky nejv tší zastoupení 
národnostních menšin. Pro sledování informací o cenách mezinárodního roamingu (tabulka 
III.) byly vybrány nej ast ji navšt vované destinace. P EHLED je rozlišen podle druh  
nabízených služeb elektronických komunikací.  

Ceny vykazované v tabulkách jsou uvedeny ve výši odpovídající cenám uvád ným 
v platných cenících. 

M rnou jednotkou byla pro všechny druhy volání stanovena 1 minuta, oproti 
p edchozímu zn ní OOP 14, ve kterém m rnou jednotkou bylo volání v délce 3 minut 
v souladu s mezinárodní statistikou. Ú ad se pro úpravu m rné jednotky rozhodl z d vod  
v tší p ehlednosti a srozumitelnosti pro uživatele. Ke každému druhu volání se uvede 
tarifikace, která udává zp sob zpoplatn ní volání, kdy podnikatel ú tuje minimální 
zpoplatn nou dobu bez ohledu, zda byla provolána a po uplynutí minimální zpoplatn né 
doby volání dále ú tuje cenu podle asového intervalu. Tarifikace bude uvedena ve tvaru: 
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minimální zpoplatn ná doba v sekundách + asový interval v sekundách, který se ú tuje 
po uplynutí minimální délky volání (nap . 60 + 1). 

V oddílu „Ur ené podmínky rozhodující pro tarif/službu“ vyplní podnikatel podmínky, 
které se vztahují k danému tarifu/služb  a které jsou podle podnikatele pro poskytování 
tohoto tarifu/služby rozhodné (nap . jiný zp sob ú tování volání, použití a p evod nevyužitých 
volných jednotek aj.). Dále podnikatel uvede odkaz na relevantní internetové stránky 
podnikatele, na kterých koncový uživatel získá podrobné informace o nabízené služb . 

U ádku „P enesení telefonního ísla“ uvede podnikatel cenu, kterou ú tuje ú astníkovi 
za p enesení ísla do své sít  v rámci jednoduché objednávky. 

Tabulka I. Ve ejn  dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací byla 
nahrazena modifikovanou tabulkou „Ve ejn  dostupné telefonní služby poskytované 
v pevných ve ejných telefonních sítích“. Došlo zde k vypušt ní služby vytá ený 
(komutovaný) p ístup k Internetu, byl upraven výb r mezinárodních destinací. V p ípad , že 
poskytovaná služba je vázaná na odb r dalších služeb, bude tato skute nost uvedena 
v ur ených podmínkách. 

V tabulce II. Ve ejn  dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací 
a v tabulce III. Ve ejn  dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací – 
mezinárodní roaming, byly upraveny mezinárodní destinace a tabulky byly modifikovány tak, 
aby vykazování informací bylo jednodušší. 

Do tabulky III. Ve ejn  dostupné telefonní služby poskytované v mobilních ve ejných 
telefonních sítích – mezinárodní roaming se uvedou ceny mezinárodního roamingu 
u stanovených zemí, tj. odchozího volání (v rámci navštívené zem  a do eské republiky, 
u kterých je uplat ována stejná cena) a p íchozího volání (v navštívené zemi). U každé zem  
se uvede cena volání. V p ípad  rozlišení cen podle asových pásem se uvedou ceny 
v silném provozu. Tato skute nost se uvede v bu ce „Ur ené podmínky“. 

Tabulku IV. P ístup ke službám sít  Internet vypl ují podnikatelé, kte í poskytují p ístup 
k síti Internet prost ednictvím jakýchkoliv technologií. V tabulce jsou na ádku „Rychlost 
stahování/odesílání (download/upload)“ vykazovány nominální rychlosti služby tak, jak jsou 
uvád ny i v cenících. 

Z d vodu rozší ení rozsahu služeb, které má Ú ad uve ej ovat, byla dále dopln na 
tabulka V. Balí ky služeb elektronických komunikací. 

Ú ad nov  promítl legislativní úpravu (zm nu § 71 zákona), týkající se opat ení 
p ijatých s cílem zajistit rovnocenný p ístup i pro zdravotn  postižené uživatele, 
a to ve form , která umož uje koncovým uživatel m tyto údaje jednoduchým zp sobem 
vzájemn  porovnat tak, že tyto informace podnikatelé uvedou odkazem na p íslušné 
relevantní internetové stránky. 

V tabulce VI. se do každého ádku uvede odkaz na internetové stránky s p íslušným 
opat ením poskytovaným zdravotn  postiženým uživatel m, nap . cenové zvýhodn ní 
formou kreditu, po tu volných minut, p ípadn  jiné slevy, pronájem a prodej speciálních 
p ístroj  pro zdravotn  postižené uživatele apod. Odkazy na internetové stránky budou 
uvedeny do p íslušných ádk  pod sebou. Každý odkaz na relevantní internetovou stránku 
se uvede do nového ádku. 

Do P EHLEDu se neuvádí asov  omezené ak ní nabídky, ale pouze stálé 
tarify/služby, které má daný podnikatel uvedeny v platném ceníku. Rovn ž nebudou 
v P EHLEDu zahrnuty ani tarify/služby, které podnikatel stále poskytuje, ale již nejsou 
nabízeny novým zákazník m. Pokud podnikatel nabízí tarif/službu, který je dostupný všem 
ú astník m, posta í vyplnit údaje o tomto jediném tarifu/služb .  

 Informace uvedené v lánku 3 odst. 1 opat ení se Ú adu neposkytují, pokud jsou 
poskytované služby srovnávané v rámci Ú adem akreditované cenové kalkula ky služeb. 
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Uvedením odkazu na Ú adem akreditovanou cenovou kalkula ku služeb (na webových 
stránkách Ú adu) totiž dochází k uve ejn ní srovnávacího p ehledu o aktuálních cenách, 
kvalit  a podmínkách poskytování ve ejn  dostupné služby elektronických komunikací 
ve form , která umož uje koncovým uživatel m tyto údaje jednoduchým zp sobem 
vzájemn  porovnat. Tím dochází k napln ní povinnosti vyplývající z ustanovení § 54 odst. 2 
novely zákona. 

Tabulky ozna ené v lánku 2 a v lánku 3 jako „P EHLED“ byly p e azeny do P ílohy 
1 a 2 tohoto opat ení obecné povahy. 

Jednotlivé tabulky v P EHLEDu je nutno vyplnit ve stanoveném po adí, není p ípustné 
odstran ní jakýchkoli ádk  i sloupc , ani není možné m nit obsahy nadefinovaných 
ukazatel .  

*** 

Na základ  § 130 zákona a podle Pravidel Ú adu pro vedení konzultací na diskusním 
míst , Ú ad uve ejnil návrh opat ení . OOP/14/XX.2012-Y, kterým se stanoví parametry 
kvality poskytovaných ve ejn  dostupných služeb elektronických komunikací, které mají být 
m eny, obsah, forma a zp sob uve ejn ní informací o aktuálních cenách, kvalit  
a podmínkách, za nichž jsou služby poskytovány, a opat eních umož ujících rovnocenný 
p ístup i pro zdravotn  postižené uživatele a postupy pro vyhodnocování kvality, v etn  
výzvy k uplatn ní p ipomínek k návrhu opat ení, na diskusním míst  dne 14. b ezna 2012. 
P ipomínky k návrhu opat ení obecné povahy bylo možno uplatnit do jednoho m síce ode 
dne uve ejn ní této výzvy, tedy do 14. dubna 2012. Lh ta byla stanovena v souladu 
s ustanovením § 130 odst. 6 zákona. 

V této lh t  neuplatnil p ipomínky žádný subjekt, pouze spole nost Vodafone Czech 
Republic a.s. (dále jen „Vodafone“) zaslala dne 17. dubna 2012 své stanovisko. 

Spole nost Vodafone navrhovala doplnit opat ení obecné povahy o n které další 
informace, které Ú adu umožní lépe vyhodnotit m ené parametry, a to zejména 
v „P EHLEDu o výsledných hodnotách m ených parametr  kvality poskytovaných služeb“ v 
P íloze 1. Dle názoru spole nosti Vodafone by bylo pro koncové spot ebitele prosp šné, aby 
bylo p esn  rozlišeno, zda nebo z jaké ásti se údaje uvád né v P íloze 1 týkají pouze 
vlastních maloobchodních zákazník  (u vertikáln  integrovaného poskytovatele). Bylo by 
vhodné, aby tyto údaje byly srovnatelné s údaji alternativních poskytovatel , kte í poskytují 
ást svých služeb prost ednictvím velkoobchodní nabídky vertikáln  integrovaného 

operátora. 

K tomuto stanovisku Ú ad uvádí, že p edm tné opat ení obecné povahy slouží (podle 
§ 71 odst. 1 zákona) koncovým uživatel m pro porovnávání uvedených údaj . Z pohledu 
koncového uživatele je irelevantní, zda nabízená služba je poskytována prost ednictvím 
velkoobchodní nabídky vertikáln  integrovaného operátora, i jiným zp sobem, koncový 
uživatel tedy porovnává pouze koncové maloobchodní služby, z kterých si m že vybírat. 

Spole nost Vodafone dále navrhovala doplnit údaje v „P EHLEDU o výsledných 
hodnotách m ených parametr  kvality poskytovaných služeb“ v P íloze 1 alespo  o n které 
kategorie parametr  (indikátor ) související s kontrolou velkoobchodních služeb. Tyto 
indikátory (zejména KPIs) slouží p edevším k odhalení necenové diskriminace. Jejich 
sledování však nelze o ekávat u samostatného koncového uživatele, nicmén  spole nost 
Vodafone je toho názoru, že s ohledem na zájmy koncových uživatel  by takovéto indikátory 
m l vyhodnocovat Ú ad. S ohledem na cíl této p ipomínky si spole nost Vodafone dovolila 
p ipomenout, že Ú ad nenavrhl v práv  probíhající analýze relevantního trhu . 5 uložit 
podniku s významnou tržní silou povinnost reportingu specifických KPIs. 
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(7) Pro komunikaci na plavidle jsou ur eny kmito ty 156,75 MHz (kanál . 15 dle 
dodatku ádu23) a 156,85 MHz (kanál . 17 dle dodatku ádu23) s maximálním e.r.p. 1 W. 

 
(8) Pro využití v rámci systému í ních informa ních služeb RIS27) jsou v souladu 

s dodatkem ádu23) a rozhodnutím CEPT28) ur eny kmito ty 161,975 MHz (AIS 1) 
a 162,025 MHz (AIS 2). Výstupní výkon stanice pro p enos AIS nesmí p ekro it 25 W. 

 
(9) Kmito et 156,525 MHz (kanál . 70 dle dodatku ádu23) je podle poznámky 

ádu26) ur en pro námo ní pohyblivou službu výhradn  pro mód DSC29) p i tís ové, pilnostní 
a bezpe nostní komunikaci nebo p i volání. Podmínky využívání tohoto kmito tu jsou 
p edepsány v ádu30). P i využívání tohoto kmito tu v eské republice se k tomuto statutu 
musí p ihlížet. Používání DSC na vnitrozemských vodních cestách není povoleno. Kmito et 
156,525 MHz se m že v souladu s poznámkou ádu31) a postupy pro zemské 
radiokomunika ní služby využívat pro pátrací a záchranné operace týkající se kosmických 
plavidel s posádkou. 

 
(10) Plavidla, jimž byl v souladu s úmluvou RAINWAT9) p id len kód ATIS32), musí p i 

vysílání používat identifikaci tímto kódem podle úmluvy RAINWAT. 
 

lánek 10 
Informace týkající se budoucího vývoje v námo ní pohyblivé služb  

a v radiokomunikacích na vnitrozemských vodních cestách 
 

(1) Uvoln ní dalších kmito t  pro ú ely komunikace na vnitrozemských vodních 
cestách, a to zejména kmito t  ur ených pro plavební informace, se o ekává po aktualizaci 
zvláštního právního p edpisu24). 

 
(2) V námo ní pohyblivé služb  se p edpokládá rozvoj systém  í ních informa ních 

služeb RIS27). 
 
(3) Konference WRC-1233) rozhodla o nových kmito tových p id leních pro provoz 

bezpe nostních systém  pro lod . Pásma 156,7625–156,7875 MHz, 156,8125–
156,8375 MHz, 161,9625–161,9875 MHz a 162,0125–162,0375 MHz jsou s platností od 
nového vydání Radiokomunika ního ádu34) p id lena podružn  družicové pohyblivé služb  
s omezením na vysílání automatických identifika ních systém  AIS a za podmínek 
uvedených v souvisejících poznámkách a Dodatku 18 nového vydání ádu. 

 
 
 

                                                           

 27)  Zkratka RIS ozna uje systém í ních informa ních služeb, anglicky River Information System. 
 28)  Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)17 – Rozhodnutí ERC z 1. ervna 1999 o kanálech pro univerzální automatický 

identifika ní lodní systém v námo ním pásmu VKV [ERC Decision of 1 June 1999 on the Universal Shipborne 
Automatic Identification System (AIS) channels in the maritime VHF band].  

 29) Zkratka DSC ozna uje druh provozu p i tísni, bezpe nostní komunikaci a navazování spojení, anglicky Digital 
Selective Calling. 

 30) lánek 31 a Dodatek 18 ádu. 
 31) Poznámka 5.111 ádu. 
 32) Automatická informa ní služba koncového za ízení, anglicky Automatic Terminal Information Service. 
 33) World Radiocommunication Conference 2012 – Sv tová radiokomunika ní konference 2012. 
 34) 1. leden 2013. 
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P íloha 1 k opat ení obecné povahy . OOP/14/04.2012-5 
 

 

P EHLED 
o výsledných hodnotách m ených parametr  kvality poskytovaných služeb 

za období ……………….. 
 

Ozna ení podnikatele1): 

Parametr Parametr 

íslo Zn ní 

Jednotka 
Výsledná 
hodnota  

Subjekt 

a) pro hlasové služby dny   
1 

Pr m rná doba realizace 
p ipojení (z ízení + 
zprovozn ní) služby 
p ístupu ú astníkovi b) pro p ístup k Internetu dny   

I) a II) 

a) pro hlasové služby por./rok   
2 

etnost poruch služeb 
p ístupu (vztažená na 100 
služeb p ístupu) b) pro p ístup k Internetu por./rok   

I) a II) 

a) na ú astnickém p ípojném vedení hod.   I) 

b) pro hlasové služby (s výjimkou poruch na 
ú astnickém p ípojném vedení) 

hod.   I) a II) 3 
Pr m rná doba odstran ní 
poruchy 

c) pro p ístup k Internetu (s výjimkou 
poruch na ú astnickém p ípojném vedení) 

hod.   I) a II) 

a) pro hlasové služby %   
4 

etnost reklamací na 
vyú tování ceny za služby 
elektronických komunikací b) pro p ístup k Internetu %   

I), II) a III)

5 
Pr m rná doba p ihlášení obsluhy pracovišt  informa ních služeb 
p ijímající hlášení ú astnických poruch 

s   I), II) a III)

6 
Míra p ed asného p erušení spojení nebo ztráty integrity služby v mobilní 
síti elektronických komunikací 

%   III) 

   
P ehled sestavil (odpov dná osoba): 

  

Telefon: 

  

Odesláno dne: 

e-mail: 

 

Pozn.: I) Vykazuje podnikatel zajiš ující ve ejnou pevnou komunika ní sí , na které sou asn  poskytuje své 
služby. 

 II) Vykazuje podnikatel poskytující ve ejn  dostupnou službu elektronických komunikací. Služby jsou zcela 
nebo áste n  poskytovány prost ednictvím ve ejné komunika ní sít  jiného podnikatele. 

 III) Vykazuje podnikatel zajiš ující ve ejnou mobilní komunika ní sí , na které sou asn  poskytuje své 
služby. 

1) Do ádku „ozna ení podnikatele“ se uvede v souladu s oznámením o podnikání jméno a p íjmení nebo obchodní firma 
podnikatele poskytujícího dané služby. 
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P íloha 2 k opat ení obecné povahy . OOP/14/04.2012-5 
 
 

P EHLED 
o aktuálních cenách, podmínkách poskytování vybraných ve ejn  dostupných služeb 

elektronických komunikací a opat eních pro zdravotn  postižené uživatele k datu . . . . . . . . . 
 

 

I. Ve ejn  dostupné telefonní služby poskytované v pevných ve ejných telefonních sítích  
 

    
Ceny uvedeny 

v K  s DPH

Ozna ení podnikatele1):   
Ozna ení tarifu/služby:   

Cena za p ístup k síti (paušální cena) – hrazena jinému podnikateli   
(služby volba a p edvolba operátora – CS/CPS)2): 

ano/ne   

Ur eno pro ú ely: podnikové/bytové/bez rozlišení   

íslo ádku Položka Jednotka    

1 Z ízení ú astnické stanice K /z ízení   

2 
Z ízení ú astnické stanice se závazkem doby využití 
služby 

K /z ízení   

3 Aktivace (zprovozn ní) služby  K /aktivace   

4 P enesení telefonního ísla K / íslo   

5 Paušální cena2) K /zú tovací období   

6 Volné jednotky v rámci tarifu/služby     

6.1 Volné minuty  
po et minut/zú tovací 
období 

  

6.2 Výše kreditu k erpání  K /zú tovací období   

7 Volání3) 

7.1 Volání v R ukon ené ve vlastní síti 

7.1.1 Silný provoz K /minuta   

7.1.2 Slabý provoz K /minuta   

7.1.3 Tarifikace  po et sekund   

7.2 Volání v R ukon ené v pevné síti jiného operátora 

7.2.1 Silný provoz K /minuta   

7.2.2 Slabý provoz K /minuta   

7.2.3 Tarifikace po et sekund   

7.3 Volání v R ukon ené v mobilní síti 

7.3.1 Silný provoz K /minuta   

7.3.2 Slabý provoz K /minuta   

7.3.3 Tarifikace po et sekund   

7.4 Mezinárodní volání do pevných sítí 

7.4.1 N mecko K /minuta   

7.4.2 Polsko K /minuta   

7.4.3 Rakousko K /minuta   

7.4.4 Slovensko K /minuta   

7.4.5 Francie K /minuta   

7.4.6 Itálie K /minuta   

7.4.7 Špan lsko K /minuta   

7.4.8 Velká Británie K /minuta   

7.4.9 Rusko K /minuta   

7.4.10 Spojené státy americké K /minuta   
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7.4.11 Ukrajina K /minuta   

7.4.12 Vietnam K /minuta   

7.4.13 4)    K /minuta   

7.4.14 Tarifikace po et sekund   

8 Ur ené podmínky rozhodující pro tarif/službu 

8.1 Cenové podmínky   

8.2 Další podmínky   

8.3. 
Odkaz na relevantní internetové stránky s bližší specifikací podmínek poskytování 
služby 

  

P ehled sestavil (odpov dná osoba): 

Telefon: 

Odesláno dne: 

e-mail: 

 
1) V úvodu p ehledu se do ádku „ozna ení podnikatele“ uvede v souladu s oznámením o podnikání jméno a p íjmení nebo 
obchodní firma podnikatele poskytujícího dané služby, a dále ozna ení (název) tarifu nebo služby a rozlišení, zda je tarif 
nabízen všem koncovým uživatel m bez rozlišení nebo, zda je ur en pouze tzv. podnikovým nebo bytovým zákazník m. 
2) Paušální cenou se rozumí pravideln  se opakující ástka, která je nezávislá na objemu provozu. 
3) V p ípad , že se volání rozlišuje na místní a dálkové, je uvedena v p íslušném poli p ehledu cena pro každý typ volání 
a odd lena lomítkem. 
4) Uvede se destinace, do které sm uje hlavní provoz, v p ípad , že tato destinace není uvedena na ádcích 7.4.1. až 7.4.12. 
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II. Ve ejn  dostupné telefonní služby poskytované v mobilních ve ejných telefonních 
sítích 
 

    
Ceny uvedeny v K  

s DPH

Ozna ení podnikatele1):   

Ozna ení tarifu/služby:   

Ur eno pro ú ely podnikové/bytové/bez rozlišení   

Post-paid (služby s vyú továním)/Pre-paid (p edplacené služby)   

íslo 
ádku 

Položka Jednotka  
  

1 P ipojení k síti (z ízení, aktivace)  K /z ízení (aktivace)   

2 Paušální cena2) K /zú tovací období   

3 P enesení telefonního ísla  K / íslo   

4 Volné jednotky v rámci tarifu     
4.1 Výše kreditu k erpání K /zú tovací období   

4.2 Volné minuty po et minut/zú tovací období   

4.3 Volné SMS po et SMS/zú tovací období   

4.4 Volné MMS  po et MMS/zú tovací období   

5 Uzav ení smlouvy na dobu ur itou po et m síc    

6 Volání ukon ené v národní síti3)     

6.1 Volání ukon ené ve vlastní síti K /minuta   

6.2 Volání ukon ené v pevných sítích K /minuta   

6.3 Volání ukon ené v ostatních mobilních sítích K /minuta   

6.4 Tarifikace  po et sekund   

7 Mezinárodní volání3)      

7.1 N mecko K /minuta   

7.2 Polsko K /minuta   

7.3 Rakousko K /minuta   

7.4 Slovensko K /minuta   

7.5 Francie K /minuta   

7.6 Itálie K /minuta   

7.7 Špan lsko K /minuta   

7.8 Velká Británie K /minuta   

7.9 Rusko K /minuta   

7.10 Spojené státy americké K /minuta   

7.11 Ukrajina K /minuta   

7.12 Vietnam K /minuta   

7.13 Tarifikace po et sekund   

8 Zaslání zprávy     

8.1 Krátká textová zpráva (SMS) ve vlastní síti K /SMS   

8.2 Krátká textová zpráva (SMS) do ostatních sítí K /SMS   

8.3 Multimediální zpráva (MMS) v rámci R K /MMS   

9 Ur ené podmínky rozhodující pro tarif/službu   

9.1 Cenové podmínky   

9.2 Další podmínky   

9.3 
Odkaz na relevantní internetové stránky s bližší specifikací podmínek poskytování  
služby   

P ehled sestavil (odpov dná osoba): 

Telefon: 

Odesláno dne: 

e-mail: 
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1) V úvodu p ehledu se do ádku „ozna ení podnikatele“ uvede v souladu s oznámením o podnikání jméno a p íjmení nebo 
obchodní firma podnikatele poskytujícího dané služby, a dále ozna ení (název) tarifu nebo služby a rozlišení, zda je tarif 
nabízen všem koncovým uživatel m bez rozlišení nebo, zda je ur en pouze tzv. podnikovým nebo bytovým zákazník m. 
2) Paušální cenou se rozumí pravideln  se opakující ástka, která je nezávislá na objemu provozu. 
3) V p ípad , že se volání rozlišuje na silný a slabý provoz, je uvedena v p íslušném poli p ehledu cena pro každý typ volání 
a odd lena lomítkem. 
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III. Ve ejn  dostupné telefonní služby poskytované v mobilních ve ejných telefonních sítích 
– mezinárodní roaming  

    
Ceny uvedeny 

v K  s DPH

Ozna ení podnikatele1):   

Ozna ení tarifu/služby:   

Ur eno pro ú ely podnikové/bytové/bez rozlišení   

Post-paid (služby s vyú továním)/Pre-paid (p edplacené služby)   

íslo 
ádku 

Položka   Jednotka 
  

odchozí roamingový hovor2), 4)  K /minuta   1 N mecko  

p íchozí roamingový hovor3), 4)  K /minuta   

odchozí roamingový hovor2), 4)  K /minuta   2 Polsko 

p íchozí roamingový hovor3), 4)  K /minuta   

odchozí roamingový hovor2), 4)  K /minuta   3 Rakousko 

p íchozí roamingový hovor3), 4) K /minuta   

odchozí roamingový hovor2), 4) K /minuta   4 Slovensko 

p íchozí roamingový hovor3), 4) K /minuta   

odchozí roamingový hovor2), 4) K /minuta   5 Francie 

p íchozí roamingový hovor3), 4) K /minuta   

odchozí roamingový hovor2), 4) K /minuta   6 Itálie 

p íchozí roamingový hovor3), 4) K /minuta   

odchozí roamingový hovor2), 4) K /minuta   7 ecko 

p íchozí roamingový hovor3), 4) K /minuta   

odchozí roamingový hovor2), 4) K /minuta   8 Špan lsko 

p íchozí roamingový hovor3), 4) K /minuta   

odchozí roamingový hovor2), 4) K /minuta   9 Velká Británie 

p íchozí roamingový hovor3), 4) K /minuta   

odchozí roamingový hovor2), 4) K /minuta   10 Spojené státy americké  

p íchozí roamingový hovor3), 4) K /minuta   

odchozí roamingový hovor2), 4) K /minuta   11 Chorvatsko 

p íchozí roamingový hovor3), 4) K /minuta   

odchozí roamingový hovor2), 4) K /minuta   12 Egypt 

p íchozí roamingový hovor3), 4) K /minuta   

odchozí roamingový hovor2), 4) K /minuta   13 Turecko 

p íchozí roamingový hovor3), 4) K /minuta   

odchozí roamingový hovor2), 4) K /minuta   14 Tunisko 

p íchozí roamingový hovor3), 4) K /minuta   

15 Cena za sestavení hovoru  K /hovor   

16 Tarifikace v rámci EU/EHP  odchozí roamingový hovor po et sekund   

17 Tarifikace v rámci EU/EHP  p íchozí roamingový hovor po et sekund   

18 Tarifikace mimo EU/EHP odchozí roamingový hovor    po et sekund   

19 Tarifikace mimo EU/EHP p íchozí roamingový hovor    po et sekund   

20 Ur ené podmínky rozhodující pro tarif/službu   

20.1 Cenové podmínky   

20.2 Další podmínky   

20.3 Odkaz na relevantní internetové stránky s bližší specifikací podmínek poskytování služby   

P ehled sestavil (odpov dná osoba): 

Telefon: 

Odesláno dne:  

e-mail: 
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1) V úvodu p ehledu se do ádku „ozna ení podnikatele“ uvede v souladu s oznámením o podnikání jméno a p íjmení nebo 
obchodní firma podnikatele poskytujícího dané služby, a dále ozna ení (název) tarifu nebo služby a rozlišení, zda je tarif 
nabízen všem koncovým uživatel m bez rozlišení nebo, zda je ur en pouze tzv. podnikovým nebo bytovým zákazník m. 
2) Jedná se o odchozí roamingová volání v rámci navštívené zem  nebo o volání do R. 
3) Jedná se o p íchozí roamingová volání v navštívené zemi. 
4) V p ípad  rozlišení cen podle asových pásem se uvedou ceny v silném provozu. Tato skute nost se uvede v bu ce „Ur ené 
podmínky“. 



èástka 6/2012 Telekomunikaèní vìstník strana 129

 

 17/19

 
IV. P ístup ke službám sít  Internet  
 

   
Ceny uvedeny 

v K  s DPH

Ozna ení podnikatele1):   

Ozna ení tarifu/služby:   

Ur eno pro ú ely: podnikové/bytové/bez rozlišení   

Technologie (xDSL, FTTx, CATV, FWA, mobilní sít  (GSM,CDMA, 3G, LTE), PLC, satelit)   

íslo  
   ádku 

Položka Jednotka   

1 Z ízení a aktivace (zprovozn ní) služby2)  
K /z ízení a    
aktivace   

2 Používání služby – paušální cena3)   
K /zú tovací  
období 

  

3 
Paušální cena platí na dobu (m síce, dny,  
hodiny) 

m síc/den/  
hodina 

  

4 Rychlost stahování/odesílání (download/upload)4) kbit/s   

5 Datový limit (v rámci FUP) MB   

6 Po vy erpání datového limitu    

6.1  dochází ke snížení rychlosti na kbit/s   

6.2  je možné dokoupení dodate ného datového limitu ano/ne   

6.2.1   v množství MB   

6.2.2   za cenu K /6.2.1   

7  Ur ené podmínky rozhodující pro tarif/službu        

7.1 Cenové podmínky     

7.2    Další podmínky   

8 
Vliv sou asného poskytování specializovaných služeb na jednom p ipojení spolu s p ístupem ke  
službám sít  Internet 

8.1 
 Zpomalování datového provozu p i sou asném  
 poskytování služby IPTV na témže p ipojení 

ano/ne   

8.2 
 K jak velkému dochází poklesu reálných rychlostí  
 využitelných pro p ístup k síti Internet 

kbit/s   

9 
 P i poskytování p ístupu dochází k blokování nebo  
 jinému omezování n kterého druhu provozu 

ano/ne   

10 
 Odkaz na relevantní internetové stránky s bližší specifikací podmínek  
poskytování služby   

P ehled sestavil (odpov dná osoba): 

Telefon: 

Odesláno  
dne:    

e-mail: 

  
1) V úvodu p ehledu se do ádku „ozna ení podnikatele“ uvede v souladu s oznámením o podnikání jméno a p íjmení nebo 
obchodní firma podnikatele poskytujícího dané služby, a dále ozna ení (název) tarifu nebo služby a rozlišení, zda je tarif 
nabízen všem koncovým uživatel m bez rozlišení nebo, zda je ur en pouze tzv. podnikovým nebo bytovým zákazník m. 
2)
 Za z ízení a aktivaci se považují všechny jednorázové ceny, které uživatel zaplatí p ed zapo etím využívání služby. 

3)
 Paušální cenou se rozumí pravideln  se opakující ástka, která je nezávislá na objemu provozu. 

4) Uvede se nominální rychlost služby tak, jak je uvedena v ceníku. 
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V. Balí ky poskytovaných ve ejn  dostupných služeb elektronických komunikací 
 

Ozna ení podnikatele1):     

Ozna ení tarifu/služby:     
Ur eno pro ú ely: podnikové/  
bytové/bez rozlišení     
Technologie (xDSL, FTTx, CATV,  
FWA, mobilní sít , PLC, satelit)     

íslo ádku Položka 
Název 

tarifu/služby2)  
Parametry  

služby 

1 P ístup k síti Internet   
rychlost p ipojení 

(download/upload v kbit/s) 

1.1 xDSL     

1.2 FTTx     

1.3 mobilní internet     

1.4 internet v mobilu     

1.5 FWA     

1.6 CATV     

1.7 jiný3)     

2 Televize   po et TV kanál  

2.1 kabelová      

2.2 satelitní     

2.3 internetová     

2.4 jiná3)       

3 Volání   
volné minuty, kredity 
apod.4) 

3.1 pevná linka     

3.2 mobil     

3.3 VoIP     

3.4 jiné3)       

4 Ostatní služby nabízené v  balí ku 

5 
Celková cena balí ku (v K  s 
DPH) 

  

6 Ur ené podmínky rozhodující pro tarif/službu 

6.1 Cenové podmínky   

6.2 Další podmínky   

6.3 

Odkaz na relevantní   
internetové stránky s bližší  
specifikací podmínek  
poskytování služby 

  

P ehled sestavil (odpov dná  
osoba): 

  

Telefon:   

Odesláno dne:    

e-mail:   

 
1) V úvodu p ehledu se do ádku „ozna ení podnikatele“ uvede v souladu s oznámením o podnikání jméno a p íjmení nebo 
obchodní firma podnikatele poskytujícího dané služby, a dále ozna ení (název) tarifu nebo služby a rozlišení, zda je tarif 
nabízen všem koncovým uživatel m bez rozlišení nebo, zda je ur en pouze tzv. podnikovým nebo bytovým zákazník m. 
2) Uvede se název služby poskytované v rámci balí ku, p ípadn  se poskytovaná služba vyzna í k ížkem. 
3) Uvede se konkrétní položka.  
4) Uvede se údaj, v etn  m rné jednotky. 
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VI. Opat ení p ijatá pro zdravotn  postižené uživatele  
 

Ozna ení 
podnikatele1)   

íslo ádku Odkazy na relevantní internetové stránky se specifikací poskytovaného opat ení 

1   
2   
3   

4 atd.   
P ehled sestavil (odpov dná osoba): 
Telefon: 

Odesláno 
dne:    

e-mail: 
 

1) Do ádku „ozna ení podnikatele“ se uvede v souladu s oznámením o podnikání jméno a p íjmení nebo obchodní firma 
podnikatele poskytujícího dané služby. 
 

18. Opatøení obecné povahy – Všeobecné oprávnìní è. VO-R/7/04.2012-6 k využívání rádiových
kmitoètù a k provozování obèanských radiostanic v pásmu 27 MHz

(reprodukce dokumentu na str. 132–136)
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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

a
n
á
l 

. Kmito et 
[MHz] K

a
n
á
l 

. Kmito et 
[MHz] K

a
n
á
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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kmitoètù a k provozování zaøízení krátkého dosahu

(reprodukce dokumentu na str. 137–155)
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I O: 70106975 1/19 

  

Praha 24. dubna 2012 
j. TÚ-32 803/2012-613 

 
 

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/10/04.2012-7 
k využívání rádiových kmito t  a k provozování za ízení krátkého dosahu. 

 

lánek 1 
Úvodní ustanovení 

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

a provozování vysílacích rádiových za ízení krátkého dosahu (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 
Spole né konkrétní podmínky  

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

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

b) stanice se užívají v pevné služb , pozemní pohyblivé služb  a bezpe nostní služb  
v  oblastech dálkového ovládání, telemetrie, signalizace a p enosu poplachových 
informací, p enosu hovorových signál , p enosu dat, p enosu obrazových informací 
a v dalších podobných oblastech; 

c) stanice lze provozovat pouze s vestav nou anténou nebo s anténou, kterou stanoví 
výrobce, jím zmocn ný zástupce v lenském stát  Evropské unie nebo osoba 

                                                           

1) § 73 až 75 zákona.   
2) Evropské harmonizované normy, uvedené v jednotlivých p ílohách tohoto všeobecného oprávn ní. 
3) Toto všeobecné oprávn ní vychází z doporu ení Evropského radiokomunika ního výboru (dále jen „ERC“) Evrop-

ské konference poštovních a telekomunika ních správ (dále jen „CEPT“) . CEPT/ERC/REC 70-03 – Užívání 
za ízení s krátkým dosahem, verze z 22. srpna 2011 [Relating to the use of Short Range Devices (SRD)], 
z provád cího rozhodnutí Evropské komise (dále jen „EK“) 2011/829/EU, ze dne 8. prosince 2011, kterým se m ní 
rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro za ízení krátkého dosahu, z Rozhodnutí EK 
2008/671/ES o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmito tovém pásmu 5 875–5 905 MHz pro aplikace 
inteligentních dopravních systém  (ITS) souvisejících s bezpe ností, z Rozhodnutí EK 2010/368/EU, kterým se 
m ní rozhodnutí 2005/928/ES o harmonizaci frekven ního pásma 169,4–169,8125 MHz ve Spole enství, z Rozhod-
nutí EK 2008/343/ES ze dne 21. dubna 2009, kterým se m ní rozhodnutí 2007/131/ES o umožn ní využívání 
rádiového spektra pro za ízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným zp sobem 
a z Rozhodnutí EK 2011/485/EU ze dne 29. ervence 2011, kterým se m ní rozhodnutí 2005/50/ES o harmonizaci 
pásma rádiového spektra 24 GHz pro ú ely asov  omezeného používání vozidlových radarových za ízení 
krátkého dosahu ve Spole enství. 
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odpov dná za uvedení za ízení na trh dle návodu k obsluze4). Stanice nesmí být 
provozovány s p ídavnými zesilova i vysokofrekven ního výkonu a s p evád i; 

d) stanice jsou provozovány na sdílených kmito tech; 

e) využívání kmito t  stanicemi je za azeno do kategorie podružné (sekundární) služby5), 
stanice tedy nesmí p sobit škodlivé rušení stanicím p ednostních radiokomunika ních 
služeb a nemají ochranu p ed škodlivým rušením zp sobeným vysílacími rádiovými 
stanicemi jiné radiokomunika ní služby provozovanými na základ  individuálního 
oprávn ní k využívání rádiových kmito t  nebo dalšími stanicemi krátkého dosahu již do 
provozu uvedenými. P ípadné rušení uživatelé eší vzájemnou dohodou; 

f) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky m n ny; 

g) není-li uvedeno jinak, hodnoty technických parametr , uvedené v tomto všeobecném 
oprávn ní, jsou hodnotami mezními a nesmí být p ekro eny v žádném provozním 
režimu za ízení. 

 

 

lánek 3 
Konkrétní podmínky pro nespecifikované stanice krátkého dosahu 

 
(1) Nespecifikované stanice slouží zejména pro telemetrii, dálkové ovládání, 

signalizaci a p enos poplachových informací6). 
 
(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmito tové pásmo 
Vyzá ený výkon, pop . 

intenzita magnetického pole
Kanálová rozte  

Klí ovací 
pom r 7) 

a 6765–6795 kHz  42 dB A/m /10 m 8)  100 % 

b 13,553–13,567 MHz  42 dB A/m /10 m 8)  100 % 

c 26,957–27,283 MHz  42 dB A/m /10 m 
nebo 10 mW e.r.p. 

8)  100 % 

d 40,660–40,700 MHz  10 mW e.r.p. 8)  100 % 

e 138,200–138,450 MHz 10 mW e.r.p. 8)  1,0 % 

f 433,050–434,790 MHz  10 mW e.r.p. 8)  10 % 

f1 433,050–434,790 MHz  
1 mW e.r.p. 

Pro širokopásmové kanály o ší ce 
> 250 kHz je spektrální hustota výko-

nu omezena na –13 dBm / 10 kHz  

8)  100 % 

f2 433,050–434,790 MHz  10 mW e.r.p. max. 25 kHz  100 % 

                                                           

4) § 4 odst. 6 na ízení vlády . 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunika ní 
koncová za ízení, v platném zn ní.  

5) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu p id lení kmito tových pásem (národní kmito tová tabulka) ze dne 2. dubna 
2010, P íloha k vyhlášce . 105/2010 Sb. 

6) SN ETSI EN 300 220 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – P ístroje s krátkým dosahem 
(SRD) – Rádiová za ízení pro použití v kmito tovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW. 

SN ETSI EN 300 330 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – P ístroje s krátkým dosahem 
(SRD) – Rádiové za ízení pracující v kmito tovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s induk ní smy kou 
v kmito tovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz.  

SN ETSI EN 300 440 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Za ízení krátkého dosahu – 
Rádiová za ízení používaná v kmito tovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz.  

7) Klí ovací pom r (duty cycle) je podíl asu, kdy vysíla  vysílá na nosném kmito tu, v rámci jedné hodiny.  
8) Kanálová rozte  není stanovena, pro p enos signál  m že být použito celé uvedené kmito tové pásmo. 
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g 863,000–870,000 MHz  25 mW e.r.p. viz odst. 4  0,1 %9)10) 

g1 868,000–868,600 MHz  25 mW e.r.p. 8)  1,0 %9) 

g2 868,700–869,200 MHz 25 mW e.r.p. 8)  0,1 %9) 

g3 869,300–869,400 MHz 25 mW e.r.p. max. 25 kHz  100 % 

g4 869,400–869,650 MHz 500 mW e.r.p. 

max. 25 kHz;  
celé kmito tové pásmo 

m že být také využíváno 
jako 1 kanál pro p enos 
dat s vysokou rychlostí.  

 10 %9) 

g5 869,700–870,000 MHz 5 mW e.r.p. 8)  100 % 

g6 869,700–870,000 MHz 25 mW e.r.p. 8)  100 % 

h 2400–2483,5 MHz 25 mW e.i.r.p. 8)  100 % 

i 5725–5875 MHz  25 mW e.i.r.p. 8)  100 % 

j 24,000–24,250 GHz  100 mW e.i.r.p. 8)  100 % 

k 61,0–61,5 GHz 100 mW e.i.r.p. 8)  100 % 

l 122–123 GHz 100 mW e.i.r.p. 8)  100 % 

m 244–246 GHz 100 mW e.i.r.p. 8)  100 % 

 
(3) Stanice v kmito tových pásmech f a g nelze používat pro vysílání analogových 

hovorových a akustických signál . Stanice v kmito tových pásmech f1, f2 a g5 lze používat 
pro vysílání hovorových a akustických signál  pouze za p edpokladu použití pokro ilých 
technik zmír ujících rušení. 

 
(4) V kmito tovém pásmu g lze provozovat: 

a)  za ízení s modulací FHSS s kanálovou rozte í  100 kHz; 
b) za ízení s modulací DSSS nebo s jinou širokopásmovou modulací krom  FHSS bez 

omezení kanálové rozte e; u t chto za ízení je spektrální hustota výkonu omezena na  
–4,5 dBm/100 kHz v p ípad  využití celého kmito tového pásma, na +6,2 dBm/100 kHz 
v p ípad  využití pouze kmito tového úseku 865–868 MHz a na +0,8 dBm/100 kHz 
v p ípad  využití pouze kmito tového úseku 865–870 MHz; 

c) úzkopásmové za ízení s kanálovou rozte í  100 kHz. 

U za ízení podle písm. a) a c) se up ednost uje kanálová rozte  100 kHz, umož ující 
díl í d lení na 50 kHz nebo 25 kHz. Poplachová za ízení v ástech kmito tového pásma g 
se ídí podmínkami uvedenými v lánku 8.  
 

(5) V kmito tových pásmech g, g1, g2, g4 a g6 musí být použity techniky p ístupu ke 
spektru a zmírn ní rušení, které poskytují p inejmenším rovnocenný ú inek jako techniky 
popsané v harmonizovaných normách11); alternativn  lze užít uvedené maximální hodnoty 
klí ovacího pom ru. 
                                                           

9) P i použití technologie LBT (Listen Before Talk – vysílání pouze po vyžádání na základ  p íjmu) není klí ovací 
pom r omezen. 

10) U širokopásmových za ízení s modulací FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) nebo DSSS (Direct 
Sequence Spread Spectrum) nebo s adaptivním využíváním kmito t  (AFA – Adaptive Frequency Agility) se 
klí ovací pom r vztahuje na celkové vysílání v uvedeném pásmu. U širokopásmových za ízení s modulací FHSS, 
provozovaných pouze v kmito tovém pásmu 865–868 MHz, m že být klí ovací pom r zvýšen až na 1 %. 
U širokopásmových za ízení s jinou modulací než DSSS a FHSS, provozovaných pouze v kmito tovém pásmu  
865–868 MHz s vyzá eným výkonem do 10 mW e.r.p a s ší kou pásma od 200 kHz do 3 MHz m že být klí ovací 
pom r zvýšen až na 1 %. 

11) Zákon . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm n  a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní 
pozd jších p edpis ; Na ízení 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 . 
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(6) P enos obrazových informací je možný pouze na kmito tech nad 2400 MHz. 

 
(7) Kmito tová pásma a, b, c, d, f, h, i, j, k, l mohou být použita také pro pr myslové, 

v decké a léka ské aplikace (tzv. pásma ISM), tj. využití rádiových kmito t  pro jiné ú ely 
než je p enos informací, nap íklad pro technologický oh ev, osv tlení, va ení, v decké 
experimenty atd. Škodlivé rušení, které vzniká provozem t chto aplikací, musí být omezeno 
na minimum. 
 
 

lánek 4 
Konkrétní podmínky pro stanice ur ené k vyhledávání ob tí lavin  

 
Technické parametry stanic ur ených k vyhledávání ob tí lavin12) jsou: 

Ozn. Kmito tové pásmo 
Intenzita magnetického 

pole 
Kanálová rozte  

a 457 kHz 7 dB A/m /10 m nep erušovaná nosná bez modulace

 
 

lánek 5 
Konkrétní podmínky pro stanice ur ené k aplikacím na železnici 

 
(1) Stanice ur ené k aplikacím na železnici jsou stanice systému AVI (Automatic 

Vehicle Identification) pro automatickou identifikaci železni ních voz  za jízdy vlaku a stanice 
systému ízení vlak  EUROBALISE a EUROLOOP.13) 
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Aplikace Kmito ty Vyzá ený výkon Další podmínky 

a AVI 
2447,0 MHz; 2448,5 MHz; 
2450,0 MHz; 2451,5 MHz; 

2453,0 MHz 
500 mW e.i.r.p. vysílání pouze v p ítomnosti vlaku 

b 
EURO-
BALISE 

 
27,095 MHz 

42 dB A/m ve 
vzdálenosti 10 m

spektrální maska podle  
SN ETSI EN 302 608 

c 
EURO-
LOOP 

984–7484 kHz 
9 dB A/m ve 

vzdálenosti 10 m

vysílání pouze po p íjmu signálu 
systému EUROBALISE z vlaku; 

spektrální maska podle 
SN ETSI EN 302 608 

                                                           

12) SN ETSI EN 300 718 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Lavinové tís ové majáky – 
Systémy vysíla –p ijíma . 

13) SN ETSI EN 300 761 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – P ístroje s krátkým dosahem 
(SRD) – Automatická identifikace vozidel (AVI) na železnici pracující v kmito tovém rozsahu 2,45 GHz;  

SN ETSI EN 300 330 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – P ístroje s krátkým dosahem 
(SRD) – Rádiové za ízení pracující v kmito tovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s induk ní smy kou 
v kmito tovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz;  

SN ETSI EN 302 608 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Za ízení krátkého dosahu 
(SRD) – Rádiová za ízení pro drážní systémy Eurobalise. 
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lánek 6 
Konkrétní podmínky pro telematiku v silni ní doprav  a v silni ním provozu (RTTT) 

a inteligentní dopravní systémy (ITS) 
 

(1) Za ízeními RTTT se rozum jí za ízení ur ená k datové komunikaci mezi silni ními 
vozidly navzájem a mezi silni ními vozidly a silni ní infrastrukturou pro rozli né dopravní 
aplikace.14) Za ízeními ITS se rozumí škála systém  a služeb založených na informa ních  
a komunika ních technologiích, v etn  zpracování, ízení, lokalizace, komunikace 
a elektroniky, které se používají v podmínkách silni ní dopravy.15) 
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmito tové pásmo Vyzá ený výkon Kanálová 
rozte  

Další podmínky 

a 5,795–5,805 GHz  2 W nebo 8 W e.i.r.p.16) 
5 MHz nebo 
10 MHz17) 

p enos do vozidel, 
zejména pro systémy 

mýtného 

b 5,805–5,815 GHz 2 W nebo 8 W e.i.r.p.16) 
5 MHz nebo 
10 MHz17)  

c  5,875–5,905 GHz  
2 W e.i.r.p. podle odstavce 5; 

spektrální hustota výkonu je 
omezena na 23 dBm/MHz 

podle odst. 5  

d1  24,05–24,075 GHz  100 mW e.i.r.p. 8)  

d2  24,075–24,15 GHz  0,1 mW e.i.r.p. 8)  

d3  24,075–24,15 GHz  100 mW e.i.r.p. podle odstavce 5 podle odst. 5 vozidlové radary 

d4  24,15–24,25 GHz  100 mW e.i.r.p. 8)  

d5  21,65–24,25 GHz  podle odst. 3 podle odst. 3
vozidlové radary do 30. 6. 

2013 podle odst. 4 

d6  24,25–26,65 GHz  podle odst. 3 podle odst. 3
vozidlové radary do 1. 1. 

2018 podle odst. 4 

e  63–64 GHz  40 dBm e.i.r.p.  8) 
systémy vozidlo–vozidlo, 

vozidlo–infrastruktura 
a infrastruktura–vozidlo 

f  76–77 GHz  

55 dBm e.i.r.p. (špi kový výkon) a 50 
dBm (st ední hodnota) e.i.r.p.; 

23,5 dBm e.i.r.p. (st ední výkon) pro 
pulzní radary 

8) 
radary ve vozidlech 

a v infrastruktu e 

                                                           

14) SN ETSI EN 300 674 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Telematika v silni ní doprav  
a provozu (RTTT) – P enosová za ízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s /  
/ 250 kbit/s) pracující v pr myslovém, v deckém a léka ském (ISM) pásmu 5,8 GHz.  

SN ETSI EN 300 440 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Za ízení krátkého dosahu – 
Rádiová za ízení používaná v kmito tovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz.  

SN ETSI EN 302 288 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Za ízení krátkého dosahu – 
Telematika v silni ní doprav  a provozu (RTTT) – Radarová za ízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz. 

15) SN ETSI EN 302 571 – Inteligentní p epravní systémy (ITS) – Radiokomunika ní za ízení pracující v kmito tovém 
pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz  

SN ETSI EN 301 091 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Za ízení krátkého dosahu – 
Telematika v silni ní doprav  a v silni ním provozu (RTTT) – Radarová za ízení pracující v pásmu 76 GHz až 
77 GHz 

16) S výkonem 8 W je možný p enos dat 1 Mbit/s v souladu s normou ES 200 674–1. S výkonem 2 W je možný p enos 
dat 500 kbit/s downlink a 250 kbit/s uplink v souladu s normou EN 200 674–1. 

17) Pro kanálovou rozte  5 MHz jsou doporu eny kanály: 5797,5 MHz, 5802,5 MHz, 5807,5 MHz a 5812,5 MHz; pro 
kanálovou rozte  10 MHz jsou doporu eny kanály: 5800 MHz a 5810 MHz. 
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g 77–81 GHz 

55 dBm e.i.r.p. (špi kový výkon);  
spektrální hustota výkonu  

–3 dBm/MHz, mimo vozidlo  
–9 dBm/MHz 

8) vozidlové radary 

 
(3) Kmito tová pásma d5 a d6 se využívají takto: v celém pásmu pro 

ultraširokopásmovou ást (UWB) vozidlového radarového za ízení krátkého dosahu 
s maximální st ední hustotou výkonu –41,3 dBm/MHz efektivního izotropicky vyzá eného 
výkonu (e.i.r.p.) a se špi kovou hustotou výkonu 0 dBm/50 MHz e.i.r.p., mimo kmito t  
nižších než 22 GHz, u nichž je maximální st ední hustota omezena na –61,3 dBm/MHz 
e.i.r.p. Rádiové spektrum v kmito tovém pásmu 24,05–24,25 GHz se vymezuje pro  
režim / složku úzkopásmového vysílání, sestávající z nemodulované nosné s maximálním 
špi kovým výkonem 20 dBm e.i.r.p. a klí ovacím pom rem nep esahujícím 10 % pro vysílání 
se špi kovou úrovní vyšší než –10 dBm e.i.r.p. Vysílání v kmito tovém pásmu  
23,6–24,0 GHz pod úhlem 30° a v tším nad vodorovnou rovinu se zeslabí alespo  o 25 dB 
u vozidlových radarových za ízení krátkého dosahu uvedených na trh p ed rokem 2010 
a poté alespo  o 30 dB.  

 
(4) Provoz je povolen v pásmu d5 pouze do 30. ervna 2013 a v pásmu d6 do  

1. ledna 2018, s výjimkou za ízení ve vozidlech registrovaných v Evropském spole enství 
p ed t mito daty. 

 
(5) V pásmech c a d3 musí být použity techniky k potla ení rušení, které poskytují 

p inejmenším rovnocenný ú inek jako techniky popsané v harmonizovaných normách 
p ijatých v souladu se sm rnicí 1999/5/ES.  

 
 

lánek 7 
Konkrétní podmínky pro za ízení pro detekci polohy a pohybu a pro ostrahu  

 
(1) Technické parametry za ízení pro detekci pohybu a pro ostrahu18),19),20) jsou: 

Ozn. Kmito tové pásmo Vyzá ený výkon Kanálová rozte  
Klí ovací pom r 

7) 

a 169,400–169,475 MHz 500 mW e.i.r.p. maximáln  50 kHz  1 % 

b 2400–2483,5 MHz 25 mW e.i.r.p. 

c 9200–9975 MHz 25 mW e.i.r.p. 

d 13,4–14,0 GHz 25 mW e.i.r.p. 

d1 17,1–17,3 GHz +26 dBm e.i.r.p. 

e 24,05–24,25 GHz 100 mW e.i.r.p. 

f 4,5–7 GHz 
–41,3 dBm/MHz 

e.i.r.p.  

není stanovena, 
m že být  
použito celé 
kmito tové pásmo 

 

 100 % 

                                                           

18) SN ETSI EN 300 440 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Za ízení krátkého dosahu – 
Rádiová za ízení používaná v kmito tovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz.  

19) SN ETSI EN 300 220 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – P ístroje s krátkým dosahem 
(SRD) – Rádiová za ízení pro použití v kmito tovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW. 

20) SN ETSI EN 302 372 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – P ístroje krátkého dosahu 
(SRD) – Za ízení pro detekci a pohyb – Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující 
v kmito tových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz;   

SN ETSI EN 302 066 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Za ízení krátkého dosahu 
(SRD) – Aplikace radarového sondování zem  a zdí.  
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g 8,5–10,6 GHz 

h 24,05–27 GHz 

i 57–64 GHz 

j 75–85 GHz 

–41,3 dBm/MHz 
e.i.r.p. 

není stanovena, 
m že být  
použito celé 
kmito tové pásmo 

 

 100 % 

 
Ozn. Kmito tové pásmo 

Maximální spektrální hustota 
e.i.r.p. 

Max. špi kový vyzá ený výkon

k 30–230 MHz –65 dBm/MHz –44,5 dBm/120kHz (e.r.p.) 

l 230–1000 MHz –60 dBm/MHz –37,5 dBm/120kHz (e.r.p.) 

m 1000–1600 MHz –65 dBm/MHz  (viz odst. 5) –30 dBm/MHz (e.i.r.p.) 

n 1600–3400 MHz –51,3 dBm/MHz –30 dBm/MHz (e.i.r.p.) 

o 3400–5000 MHz –41,3 dBm/MHz –30 dBm/MHz (e.i.r.p.) 

p 5000–6000 MHz –51,3 dBm/MHz –30 dBm/MHz (e.i.r.p.) 

q 6–12,4 GHz –65 dBm/MHz –30 dBm/MHz (e.i.r.p.) 

 
(2) Kmito tové pásmo a je vyhrazeno pouze pro stanice sloužící ke sledování 

a vyhledávání majetku, které napomáhají p i sledování a zajiš ování odcizeného zboží. 
 
(3) V pásmu d1 musí být použity techniky p ístupu ke spektru a zmírn ní rušení, které 

poskytují p inejmenším rovnocenný ú inek jako techniky popsané v harmonizovaných 
normách18). 

 
(4) Kmito tová pásma f, g, h, i, j jsou vyhrazena pouze pro radarové m i e hladiny. 
 
(5) Kmito tová pásma k až q jsou vyhrazena pouze pro ultraširokopásmové radary 

k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR) podle Rozhodnutí ECC 
. ECC/DEC(06)08 z 1. prosince 2006 o podmínkách využívání rádiového spektra systémy 

GPR/WPR. 
 
(6) V pásmu m je v úsecích 1164–1215 MHz a 1559–1610 MHz omezena maximální 

spektrální hustota e.i.r.p. na –75 dBm/kHz. 
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lánek 8 

Konkrétní podmínky pro poplachová za ízení 
 

(1) Rádiové kmito ty uvedené v tabulce slouží výlu n  pro poplachová za ízení v etn  
systém  pro p ivolání pomoci.19) 
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmito tové pásmo Vyzá ený výkon Kanálová rozte  Klí ovací pom r7) 

a 868,600–868,700 MHz 10 mW e.r.p. 25 kHz21)  1 % 

b 869,200–869,250 MHz  10 mW e.r.p. 25 kHz  0,1 % 

c 869,250–869,300 MHz 10 mW e.r.p. 25 kHz  0,1 % 

d 869,650–869,700 MHz 25 mW e.r.p. 25 kHz  10 % 

e 169,48125 MHz 500 mW e.r.p. 12,5 kHz 

f 169,59375 MHz 500 mW e.r.p. 12,5 kHz 

 1 % 
(netýká se systém  

pro p ivolání pomoci) 

 
(3) Kmito tové pásmo b je vyhrazeno pouze pro systémy pro p ivolání pomoci. 

 
 
 

lánek 9 
Konkrétní podmínky pro stanice pro dálkové ovládání je áb , lesních stroj   

a dalších mechanizm  
 

(1) Za ízení provozované na rádiových kmito tech uvedených v tabulce slouží pro 
dálkové ovládání je áb , lesních stroj , pr myslových vah, železni ních vle ek a pro 
podobné aplikace.19)  
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmito tové pásmo  Vyzá ený výkon Kanálová rozte  

a 
172,525 MHz; 172,575 MHz; 
173,650 MHz; 173,950 MHz 

100 mW e.r.p. 12,5 kHz 

b 430,000–430,450 MHz 100 mW e.r.p. 12,5 kHz  

 
 

 

                                                           

21) Celé kmito tové pásmo m že být rovn ž použito jako jeden kanál pro p enos dat s vysokou rychlostí. 
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lánek 10 
Konkrétní podmínky pro stanice s induk ní smy kou 

 
(1) Stanice s induk ní smy kou jsou používány nap íklad pro imobilizéry v automobi-

lech, identifikaci zboží, osob nebo zví at, zabezpe ovací systémy, detekci kabel , bezdrá-
tový p enos hovoru, kontrolu vstupu, bezdotykové senzory, systémy proti krádeži zboží, 
systémy elektronického mýtného, ízení svozu odpadu apod.22) 
 

(2) V p ípad  vn jší antény m že být použita pouze induk ní smy ka. 
 

(3) Vyza ování stanic s induk ní smy kou v bezprost ední blízkosti od induk ní smy ky 
se nepovažuje za rušení podle zákona. 
 

(4) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmito tové pásmo  Intenzita magnetického pole  Další podmínky 

a 9–90 kHz 72 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  

b 90–119 kHz 42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  

c 119–135 kHz 66 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m   

c1 135–140 kHz 42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  

c2 140–148,5 kHz 37,7 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  

d 148,5–1600 kHz –5 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m 23) 

e 1600–5000 kHz –15 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m podle odstavce 7 

e1 1900–2100 kHz 5 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  

e2 3155–3400 kHz 13,5 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  

f 5–30 MHz –20 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m podle odstavce 7 

g 6765–6795 kHz 42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m   

h 7400–8800 kHz 9 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  

i 10,2–11,0 MHz 9 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  

j 13,553–13,567 MHz 42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  

j1 13,553–13,567 MHz 60 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m 

pouze rádiová identifika ní 
za ízení (RFID) a za ízení 

elektronického dohledu nad 
zbožím (EAS)  

k 26,957–27,283 MHz 42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  

 
 
 

                                                           

22) SN ETSI EN 300 330 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – P ístroje s krátkým dosahem 
(SRD) – Rádiové za ízení pracující v kmito tovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s induk ní smy kou v kmi-
to tovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz.   

SN ETSI EN 302 291 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Za ízení krátkého dosahu 
(SRD) – Za ízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním p enosem, pracující na 13,56 MHz. 

23) Pro RFID je podle Rozhodnutí EK . 2011/829/EU ur en úsek 400–600 kHz s intenzitou magnetického pole  
–8 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m. 
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(5) Kanálová rozte  není stanovena, m že být použito celé p íslušné pásmo. 
 

(6) V p ípad  stanic s vestav nou nebo výrobcem p edepsanou smy kovou anténou 
s plochou mezi 0,05 m2 a 0,16 m2 je uvedená intenzita magnetického pole zmenšena 
o 10 × log (plocha/0,16 m2); v p ípad  plochy smy kové antény menší než 0,05 m2 je 
uvedená intenzita magnetického pole zmenšena o 10 dB. 
 

(7) V kmito tových pásmech e a f se uvedená maximální intenzita magnetického pole 
vztahuje na ší ku kmito tového úseku 10 kHz. Pro systémy provozované v úseku širším než 
10 kHz je p i dodržení této podmínky celková maximální intenzita –5 dBμA/m ve vzdálenosti 
10 m. 
 

(8) V kmito tových pásmech 5,88–7,68 MHz a 12,66–14,46 MHz mohou stanice 
vysílající v kmito tových pásmech g, j a j1 vyza ovat s hodnotami intenzity magnetického 
pole ve vzdálenosti 10 m takto:  
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lánek 11 
Konkrétní podmínky pro bezdrátové mikrofony a naslouchadla 

 
(1) Bezdrátové mikrofony jsou ur eny jak pro profesionální, tak i pro spot ebitelské 

využití.24)  
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmito tové pásmo  Vyzá ený výkon  Kanálová rozte  Ukon ení provozu 

a 27,415–27,915 MHz 10 mW e.r.p. 50 kHz   

b 36,400–36,650 MHz 10 mW e.r.p. 50 kHz   

c 36,650–38,000 MHz  2 mW e.r.p. 50 kHz  

d 38,000–38,500 MHz 10 mW e.r.p. 200 kHz   

e1 169,400–169,475 MHz 500 mW e.r.p. 50 kHz  

e2 169,4875–169,5875 MHz 500 mW e.r.p. 50 kHz  

f1 173,300 MHz 50 mW e.r.p. 75 kHz   

f2 173,965–174,015 MHz  2 mW e.r.p. 50 kHz  

g 174–216 MHz  50 mW    

h1 470–786 MHz  50 mW    

h2 786–789 MHz  12 mW    

h3 823–826 MHz 
 20 mW; pro 

mikrofony nošené 
na t le 50 mW  

200 kHz  

h4 826–832 MHz 100 mW  200 kHz  

h5 786–862 MHz 50 mW   31. 12. 2012 

i 863,000–865,000 MHz 10 mW e.r.p.   

j 1785–1800 MHz 
20 mW; pro 

mikrofony nošené 
na t le 50 mW 

  

 
(3) Kmito tová pásma c, e1, e2, f1 a f2 jsou ur ena pouze pro mikrofony pro 

nedoslýchavé a naslouchadla. 
 

(4) Kmito tová pásma g a h1 jsou p ednostn  vyhrazena pro televizní vysílání. 
Bezdrátové mikrofony mohou být v t chto pásmech provozovány pouze za podmínek 
podružné služby25), tzn. nesmí rušit p íjem televizního signálu a nemají nárok na ochranu 
proti rušení televizním signálem. 

 

                                                           

24) SN ETSI EN 300 422 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezš rové mikrofony 
pracující v kmito tovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz.  

SN ETSI EN 301 357 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezš rová zvuková 
za ízení v kmito tovém rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz – Uživatelské radiomikrofony a p íposlechové systémy 
pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz. 

25) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu p id lení kmito tových pásem (národní kmito tová tabulka) ze dne 21. íjna 
2004, j. 21047/04-605. 
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lánek 12 
Konkrétní podmínky pro rádiová identifika ní za ízení 

 
(1) Mezi rádiová identifika ní za ízení (Radio Frequency Identification Applications, 

RFID) pat í nap íklad za ízení pro automatickou identifikaci zboží, sledování pohybu 
prost edk , poplachové systémy, ízení svozu odpadu, osobní identifikaci, ízení vstupu, 
bezdotykové senzory, systémy na ochranu zboží, systémy lokalizace, p enosy dat do ru ních 
terminál  a bezdrátových ídicích systém .26) 
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmito tové pásmo  Vyzá ený výkon Kanálová rozte  Klí ovací pom r 

a1 2446–2454 MHz 500 mW e.i.r.p. není stanovena  100 % 

a2 2446–2454 MHz 4 W e.i.r.p. není stanovena 
 15 %  

v každé 200ms period  

b1 865–868 MHz 100 mW e.r.p. 200 kHz LBT27) 

b2 865,6–867,6 MHz 2 W e.r.p. 200 kHz LBT27) 

b3 867,6–868 MHz 500 mW e.r.p. 200 kHz LBT27) 

 
(3) Kmito tové pásmo a2 je ur eno pouze pro použití uvnit  budov. P itom musí být 

zajišt no, že ve vzdálenosti 10 m od vn jší hrany budovy nesmí jakékoliv vysílání 
p esáhnout ekvivalent intenzity pole, jakou by m lo za ízení s vyzá eným výkonem 500 mW 
e.i.r.p. umíst né mimo budovu, kdyby bylo m eno ve stejné vzdálenosti. V p ípad  
komplexu budov (nap íklad obchody v obchodní pasáži) musí být podmínka intenzity pole 
spln na ve vzdálenosti 10 m od hranice plochy náležející jednomu uživateli. Jako prost edek 
pro potla ení interferencí musí být použito technologie p eskoku kmito tu (Frequency 
Hopping Spread Spectrum, FHSS). 

 
(4) V rozsahu 865–868 MHz (pásma b1 až b3) je ur eno 15 kanál , jejichž st edy jsou 

dány vztahem 864,9 MHz + (0,2 MHz × íslo kanálu). Za ízení m že být provozováno ve 
více díl ích kmito tových pásmech (b1 až b3). 

 
 

                                                           

26) SN ETSI EN 300 440 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Za ízení krátkého dosahu – 
Rádiová za ízení používaná v kmito tovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz.  

SN ETSI EN 302 208 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysokofrekven ní 
identifika ní za ízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovn mi výkonu do 2 W. 

27) Z charakteru za ízení a z požadavk  harmonizované normy SN ETSI EN 302 208 vyplývá, že za ízení pracují 
v režimu Listen Before Talk (LBT) – vysílání pouze po vyžádání na základ  p íjmu. 
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lánek 13 
Konkrétní podmínky pro léka ské implantáty 

 
(1) Tato kategorie zahrnuje rádiové ásti aktivních léka ských p ístroj , které jsou 

ur eny k implantaci, a jejich periferních za ízení.28) 
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmito tové pásmo  
Intenzita 

magnetického pole / 
/ vyzá ený výkon  

Klí ovací 
pom r 7) 

Kanálová rozte  

a 9–315 kHz 30 dBμA/m /10 m  10 % 
není stanovena, m že být 

použito celé kmito tové pásmo

b 315–600 kHz –5 dBμA/m /10 m  10 % 
není stanovena, m že být 

použito celé kmito tové pásmo

c 12,5–20 MHz 
–7 dBμA/m /10 m 

v ší ce kmito tového 
pásma 10 kHz 

 10 % 
není stanovena, m že být 

použito celé kmito tové pásmo

c1 30,0–37,5 MHz 1 mW e.r.p.  10 % 
není stanovena, m že být 

použito celé kmito tové pásmo

d1 401–402 MHz 25 W e.r.p. viz odst. 6 25 kHz29) 

d 402–405 MHz 25 μW e.r.p.  25 kHz29) 

d2 405–406 MHz 25 μW e.r.p. viz odst. 6 25 kHz29) 

e 2483,5–2500 MHz 10 mW e.i.r.p. viz odst. 7 1 MHz29) 

 
(3) Kmito tová pásma b a c jsou ur ena pro veterinární implantáty. 
 
(4) Kmito tové pásmo c je ur eno pouze pro vysílání uvnit  budov.  

 
(5) Kmito tové pásmo c1 je ur eno pouze pro léka ské membránové implantáty velmi 

nízkého výkonu pro m ení krevního tlaku. 
 

                                                           

28) SN ETSI EN 300 330 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – P ístroje s krátkým dosahem 
(SRD) – Rádiové za ízení pracující v kmito tovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s induk ní smy kou v kmi-
to tovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz.  SN ETSI EN 301 839 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum 
(ERM) – Rádiová za ízení aktivních léka ských implantát  a dopl k  velmi nízkého výkonu, pracující v kmito tovém 
rozsahu 402 MHz až 405 MHz – ást 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky lánku 3.2 Sm rnice 
R&TTE.  

SN ETSI EN 302 195 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová za ízení aktivních 
léka ských implantát  a dopl k  velmi nízkého výkonu (ULP–AMI), pracující v kmito tovém rozsahu 9 kHz až 
315 kHz.  

SN ETSI EN 302 510 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová za ízení 
v kmito tovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz pro aktivní zdravotnické membránové implantáty a p íslušenství velmi 
nízkého výkonu.   

SN ETSI EN 302 536 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Za ízení krátkého dosahu 
(SRD) – Rádiová za ízení v kmito tovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz.  

SN ETSI EN 302 537 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Za ízení krátkého dosahu 
(SRD) – Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu pracující v kmito tových pásmech 401 MHz až 
402 MHz a 405 MHz až 406 MHz.  

29) Pro dosažení v tší ší ky kanálu mohou být sousední kanály slu ovány p i použití pokro ilých technik zmír ujících 
rušení. 
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(6) V kmito tových pásmech d1 a d2 musí být použity techniky p ístupu ke spektru 
a zmírn ní rušení, které poskytují p inejmenším rovnocenný ú inek jako techniky popsané 
v harmonizovaných normách28). Alternativn  m že být použit klí ovací pom r  0,1 %. 

 
(7) V kmito tovém pásmu e musí být použity techniky p ístupu ke spektru a zmírn ní 

rušení, které poskytují p inejmenším rovnocenný ú inek jako techniky popsané 
v harmonizovaných normách28). Navíc musí být použit klí ovací pom r < 10 %. 
 
 

lánek 14 
Konkrétní podmínky pro bezdrátové aplikace pro p enos zvuku 

 
(1) Bezdrátové aplikace pro p enos zvuku zahrnují nap íklad bezdrátové reproduktory, 

bezdrátová sluchátka v etn  sluchátek pro p enosné p ehráva e a komunika ní prost edky 
(nap íklad ve vozidlech), naslouchadla a pojítka na koncertech apod.30) 
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmito tové pásmo  Vyzá ený výkon  Kanálová rozte  

a 863–865 MHz 10 mW e.r.p. 
není stanovena, m že být použito 

celé kmito tové pásmo  

b 864,8–865,0 MHz 10 mW e.r.p. 50 kHz 

c 1795–1800 MHz 20 mW 
není stanovena, m že být použito 

celé kmito tové pásmo 

d 87,5–108 MHz 50 nW e.r.p. Maximáln  200 kHz 

 
(3) V kmito tovém pásmu a nemohou být použita úzkopásmová hlasová za ízení, jako 

jsou za ízení pro monitorování d tí, hlasové dve ní systémy apod. 
 

(4) Kmito tové pásmo b je ur eno pro úzkopásmová hlasová za ízení, jako jsou 
za ízení pro monitorování d tí, hlasové dve ní systémy apod. 
 

                                                           

30) SN ETSI EN 301 357 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezš rová zvuková 
za ízení v kmito tovém rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz – Uživatelské radiomikrofony a p íposlechové systémy 
pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz.  

SN ETSI EN 300 220 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – P ístroje s krátkým dosahem 
(SRD) – Rádiová za ízení pro použití v kmito tovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW. 
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lánek 15 
Konkrétní podmínky pro dálkové ovládání akustických informa ních za ízení 

pro nevidomé 
 

(1) Povelové stanice pro dálkové ovládání akustických informa ních za ízení pro 
nevidomé slouží k dálkovému ovládání stacionárních akustických orienta ních majá k  
(AOM), p ípadn  digitálních hlasových majá k  (DHM) umíst ných v orienta ních bodech 
m stské zástavby d ležitých pro nevidomé, nap . u vchod  do metra, zdravotnických 
za ízení, ústav  sociální pé e, na autobusových a železni ních nádražích, na letištích, nebo 
ke spušt ní informa ních systém , umíst ných v dopravních prost edcích m stské 
hromadné dopravy.19) 
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmito et Vyzá ený výkon Kanálová rozte  Doba trvání povelu  

a 86,790 MHz 10 mW e.r.p. 20 kHz  maximáln  100 ms 

 
lánek 16 

Konkrétní podmínky pro stanice v systémech ode t  m i  
 

(1) Stanicemi v systémech ode t  m i  se rozumí systém, který pomocí 
radiokomunika ních za ízení umož uje dálkové sledování stavu, m ení a p edávání 
obslužných p íkaz  vodárenskými a elektrárenskými spole nostmi.19) 
 

(2) Technické parametry stanic jsou: 

Ozn. Kmito tové pásmo Vyzá ený výkon Kanálová rozte  
Klí ovací pom r 

7) 

a 169,400–169,475 MHz 500 mW e.i.r.p. maximáln  50 kHz  10 % 

 
 

lánek 17 
Konkrétní podmínky pro stanice využívající ultraširokopásmovou technologii 

 
(1) Stanicí využívající ultraširokopásmovou technologii (UWB – Ultra Wide Band) 

se rozumí stanice, která jako neodd litelnou sou ást nebo jako p íslušenství obsahuje 
technologii pro rádiovou komunikaci na krátkou vzdálenost, zahrnující zám rné generování 
a vysílání vysokofrekven ní energie rozložené do kmito tového úseku širšího než 50 MHz, 
který se m že p ekrývat s n kolika kmito tovými pásmy p id lenými radiokomunika ním 
službám.31) 

 
(2) Technické parametry stanic krom  stanic uvedených v odst. 4 a 5 jsou: 

Ozn. Kmito tové pásmo Maximální st ední hustota e.i.r.p. Maximální špi ková hustota e.i.r.p.

a  1600 MHz –90 dBm/MHz –50 dBm/50 MHz 

                                                           

31) SN ETSI EN 302 065 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Technologie velmi širokého 
pásma (UWB) pro komunika ní ú ely – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky lánku 3.2 Sm rnice 
R&TTE. 

SN ETSI EN 302 435-2 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Za ízení krátkého dosahu 
(SRD) – Technické vlastnosti za ízení SRD používající technologie velmi širokého pásma (UWB) – Aplikace 
za ízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiál , pracujících v kmito tovém pásmu od 2,2 GHz do 8 GHz  
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b 1600–2700 MHz –85 dBm/MHz –45 dBm/50 MHz 

c 2700–3400 MHz –70 dBm/MHz (viz odst. 3 a, b) –36 dBm/50 MHz 

d 3400–3800 MHz –80 dBm/MHz (viz odst. 3 a, b) –40 dBm/50 MHz 

e 3800–4200 MHz –70 dBm/MHz (viz odst. 3 a, b) –30 dBm/50 MHz 

f 4200–4800 MHz 
–70 dBm/MHz 

(viz odst. 3 a, b) 
–30 dBm/50 MHz 

g 4800–6000 MHz –70 dBm/MHz –30 dBm/50 MHz 

h 6000–8500 MHz – 41,3 dBm/MHz 0 dBm/50 MHz 

i 8,5–10,6 GHz –65 dBm/MHz (viz odst. 3 b) –25 dBm/50 MHz 

j  10,6 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm/50 MHz 

 
(3) Stanice m že vysílat s jinými limity e.i.r.p. p i použití dodate ných technik 

zmír ujících rušení, které jsou stanoveny v p íslušných harmonizovaných normách p ijatých 
v souladu se sm rnicí 1999/5/ES, nebo jiných technik zmír ujících rušení, které dosahují 
alespo  rovnocenné úrovn  ochrany jako p i použití limit  v odstavci 2. P edpokládá se, že 
takovou úrove  ochrany poskytnou tyto techniky zmír ující rušení: 
a) Zmírn ní rušení zajišt ním nízkého initele využití32): Maximální st ední hustota e.i.r.p. –

41,3 dBm/MHz a maximální špi ková hustota e.i.r.p. 0 dBm m ená v úseku 50 MHz se 
povoluje v pásmech 3,1–4,8 GHz, použije-li se nízký initel využití, kdy úhrnná doba 
p enosu všech signál  iní mén  než 5 % z každé sekundy a mén  než 0,5 % z každé 
hodiny, a za p edpokladu, že doba p enosu každého signálu nep esahuje 5 milisekund; 

b)  Zmírn ní rušení postupem detekce a zabrán ní33): Maximální st ední hustota e.i.r.p. –
41,3 dBm/MHz a maximální špi ková hustota e.i.r.p. 0 dBm m ená v úseku 50 MHz se 
povoluje v pásmech 3,1–4,8 GHz a 8,5–9,0 GHz, použije-li se technika zmír ující rušení 
postupem detekce a zabrán ní (DAA) popsaná v harmonizovaných normách p ijatých 
v souladu se sm rnicí 1999/5/ES. 

 
(4) Stanice v motorových a železni ních vozidlech mohou využívat pásma podle 

odstavce 2 krom  pásem f a h, v nichž se stanoví maximální st ední hustota e.i.r.p. odchyln  
od odstavce 2 takto: 

Ozn. Kmito tové pásmo  
Maximální st ední hustota 

e.i.r.p.  

f 4200–4800 MHz  –70 dBm/MHz 

h 6000–8500 MHz 

– 41,3 dBm/MHz za p edpokladu, že se použijí techniky ke zmírn ní 
souhrnného rušení, které poskytují p inejmenším rovnocenný ú inek jako 
techniky popsané v harmonizovaných normách p ijatých v souladu se 
sm rnicí 1999/5/ES, jež vyžadují automatickou regulaci výkonu (TPC) 
v rozsahu nejmén  12 dB.  

– 53,3 dBm/MHz v ostatních p ípadech 

 

                                                           

32) Low duty cycle, LDC. 
33) Detect and avoid, DAA. 
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Stanice v motorových a železni ních vozidlech mohou vysílat i s jinými limity e.i.r.p. p i 
použití dodate ných technik zmír ujících rušení, pokud spl ují podmínky uvedené v odst. 3. 

 
 
(5) Technické parametry pro vyza ování signál  do prostoru34

) stanic pro analýzy 
stavebního materiálu35) jsou: 

Ozn. Kmito tové pásmo Maximální st ední hustota e.i.r.p. Maximální špi ková hustota e.i.r.p.

a  1730 MHz –85 dBm/MHz –45 dBm/50 MHz 

b 1730–2200 MHz –65 dBm/MHz –25 dBm/50 MHz 

c 2200–2500 MHz –50 dBm/MHz  –10 dBm/50 MHz 

d 2500–2690 MHz –65 dBm/MHz –25 dBm/50 MHz 

e 2690–2700 MHz –55 dBm/MHz –15 dBm/50 MHz 

f 2700–3400 MHz –82 dBm/MHz –42 dBm/50 MHz 

g 3400–4800 MHz –50 dBm/MHz –10 dBm/50 MHz 

h 4800–5000 MHz –55 dBm/MHz –15 dBm/50 MHz 

h 5000–8000 MHz –50 dBm/MHz –10 dBm/50 MHz 

h 8000–8500 MHz –70 dBm/MHz –30 dBm/50 MHz 

j  8500 MHz –85 dBm/MHz –45 dBm/50 MHz 

 
Pro za ízení pro analýzy stavebního materiálu používající techniky zmír ující rušení, 

které poskytují p inejmenším rovnocenný ú inek jako techniky popsané v p íslušných 
harmonizovaných normách p ijatých v souladu se sm rnicí 1999/5/ES, lze povolit provoz 
v  kmito tových pásmech 1,215 až 1,73 GHz s maximální st ední hustotou e.i.r.p.  
–70 dBm/MHz a v kmito tových pásmech 2,5 až 2,69 GHz a 2,7 až 3,4 GHz s maximální 
st ední hustotou e.i.r.p. –50 dBm/MHz, pokud je dosaženo alespo  rovnocenné úrovn  
ochrany jako p i použití limit  uvedených v tabulce výše. V zájmu ochrany radioastronomické 
služby musí být v kmito tových pásmech 2,69 až 2,70 GHz a 4,8 až 5,0 GHz celková hustota 
vyzá eného výkonu nižší než –65 dBm/MHz, jak je uvedeno v p íslušných harmonizovaných 
normách p ijatých v souladu se sm rnicí 1999/5/ES. 

                                                           

34) Vyzá enými do prostoru se rozum jí ty ásti signálu vysílaného ur itými aplikacemi ultraširokopásmové technologie, 
které nejsou pohlceny stín ním nebo zkoumaným materiálem.  

35) Analýzou stavebního materiálu (BMA) se rozumí senzor narušení pole, který je ur en k detekci polohy objekt  uvnit  
struktury budovy nebo k ur ování fyzikálních vlastností stavebního materiálu. 
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lánek 18 
Záv re ná ustanovení 

 
(1) 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. 

 
(2) Provozování za ízení RTTT v úseku 21,65–24,25 GHz kmito tového pásma e1 

podle l. 6 odst. 2 musí být ukon eno ke dni 30. ervna 2013, s výjimkou za ízení ve 
vozidlech registrovaných v Evropském spole enství p ed tímto datem. 
 

(3) Provozování za ízení RTTT v úseku 24,25–26,65 GHz kmito tového pásma e2 
podle l. 6 odst. 2 musí být ukon eno ke dni 1. ledna 2018, s výjimkou za ízení ve vozidlech 
registrovaných v Evropském spole enství p ed tímto datem. 

 
 

(4) Provozování bezdrátových mikrofon  v kmito tovém pásmu h5 (786–862 MHz) 
podle l. 11 odst. 2, pokud nespl ují podmínky stanovené v pásmech h2, h3 nebo h4 podle 
l. 11 odst. 2, musí být ukon eno ke dni 31. prosince 2012. 

 
 
 

lánek 19 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se všeobecné oprávn ní . VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových 

kmito t  a k provozování za ízení krátkého dosahu ze dne 29. zá í 2010, zve ejn né 
v ástce 18/2010 Telekomunika ního v stníku. 
 
 

lánek 20 
Ú innost 

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

 
 

 
Od vodn ní 

 

Ú ad vydává k provedení § 9 a § 12 zákona všeobecné oprávn ní  
. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmito t  a k provozování za ízení krátkého 

dosahu (dále jen „všeobecné oprávn ní“). 

Všeobecné oprávn ní vychází z princip  zakotvených v zákon , z kmito tových plán  
a  harmoniza ních zám r  Evropské unie a nahrazuje všeobecné oprávn ní  
. VO-R/10/09.2010-11 zrušené lánkem 19 tohoto všeobecného oprávn ní. 

V lánku 2 jsou uvedeny konkrétní podmínky provozování za ízení krátkého dosahu, 
které jsou pro jednotlivé druhy za ízení a pro jednotlivá kmito tová pásma rádiových kmito t  
specifikovány v láncích 3 až 17. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí Evropské 
konference poštovních a telekomunika ních správ (CEPT), zejména z dokumentu „ERC 
Recommendation 70-03 Relating to the Use of Short Range Devices (SRD)“, 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, jakož i z požadavk  vyplývajících 
z výkonu správy rádiového spektra.  
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20. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnìní
è. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitoètù a k provozování zaøízení v pásmu 10 GHz

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) sdìluje, že v souladu s § 130 odst. 1 zákona è. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích),
a podle èl. 5 odst. 1 Pravidel Èeského telekomunikaèního úøadu pro vedení konzultací na diskusním místì zveøej-
nil dne 4. kvìtna 2012 na internetové stránce Úøadu v sekci Diskusní místo návrh opatøení obecné povahy, kterým
se vydává všeobecné oprávnìní è. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitoètù a k provozování zaøízení
v pásmu 10 GHz.

èj. ÈTÚ-69 371/2012-613
odbor správy kmitoètového spektra

21. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èásti plánu využití rádiového spektra
è. PV-P/24/ XX.2012-Y pro kmitoètové pásmo 4200–5925 MHz

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) sdìluje, že v souladu s § 130 odst. 1 zákona è. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích),
a podle èl. 5 odst. 1 Pravidel Èeského telekomunikaèního úøadu pro vedení konzultací na diskusním místì zveøejní
v kvìtnu 2012 na internetové stránce Úøadu v sekci Diskusní místo návrh opatøení obecné povahy – èást plánu
využití rádiového spektra è. PV-P/24/XX.2012-Y pro kmitoètové pásmo 4200–5925 MHz.

èj. ÈTÚ-68 010/2012-605
odbor mezinárodních vztahù

B. Informativní èást




