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O B S A H:

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. Normativní èást

126. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/7/08.2005-22 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování obèanských radiosta-
nic v pásmu 27 MHz

127. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/8/08.2005-23 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování zaøízení bez�òùrové
telekomunikace standardu DECT

128. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/10/08.2005-24 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování zaøízení krátkého
dosahu

129. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/13/08.2005-25 k provozování u�ivatelských terminálù sítí NMT 450
130. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/14/08.2005-26 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování zaøízení v pásmu 10 GHz
131. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/15/08.2005-27 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování zaøízení pro dálko-

vé ovládání modelù v pásmech 13 MHz a� 40 MHz
132. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/16/08.2005-28 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování zaøízení provozova-

ných spoleènì na urèených kmitoètech v pásmech 27 MHz a� 450 MHz
133. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/17/08.2005-29 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování bez�òùrových

telefonních pøístrojù standardu CT0
134. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/18/08.2005-30 k provozování terminálù v pevných bezdrátových pøístupových sí-

tích slou�ících pro pøipojení telekomunikaèních koncových zaøízení k veøejné komunikaèní síti
135. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/19/08.2005-31 k provozování u�ivatelských terminálù sítí GSM-R
136. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/20/08.2005-32 k provozování �irokopásmových digitálních vysílacích rádiových

zaøízení v pásmech 400 MHz a 800/900 MHz
137. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/21/08.2005-33 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování bez�òùrových

telefonních pøístrojù standardù CT1, CT1+ a CT2
138. V�eobecné oprávnìní è. VO-R/12/08.2005-34 k vyu�ívání rádiových kmitoètù a k provozování zaøízení pro �iroko-

pásmový pøenos dat na principu rozprostøeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz

B. Informativní èást

139. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných slu�eb,
které mají být mìøeny, obsah, forma a zpùsob uveøejnìní informací o aktuálních cenách, kvalitì a podmínkách
poskytovaných veøejnì dostupných slu�eb elektronických komunikací è. OOP/14/XX.2005-Y

140. Sdìlení o zveøejnìní Oznámení zámìru ulo�it povinnost poskytovat v rámci univerzální slu�by dílèí slu�by:
A) pravidelné vydávání telefonních seznamù èísel úèastníkù veøejnì dostupné telefonní slu�by a pøístup koncových

u�ivatelù k tìmto seznamùm podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích,
B) informaèní slu�bu o telefonních èíslech úèastníkù veøejnì dostupné telefonní slu�by, dostupnou pro koncové

u�ivatele podle § 38 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických komunikacích
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c) všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na stanice, které jsou součástí bezšňůrových 
telefonních přístrojů, skládajících se z přenosné části a základnové části připojené ke 
koncovému bodu veřejné komunikační sítě; 

d) všeobecné oprávnění se nevztahuje na stanice, které jsou součástí veřejných 
komunikačních sítí; 

e) maximální vyzářený výkon základnové i přenosné části je 10 mW e.r.p.; 

f) stanice nesmí být provozována s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a 
směrovými anténami; 

g) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech; 

h) provoz stanic se povoluje za podmínek podružné služby 3), nemá zajištěnou ochranu proti 
rušení způsobenému stanicemi provozovanými na stejném kmitočtu a nesmí způsobit 
rušení jiným radiokomunikačním službám. Případné rušení řeší fyzické a právnické 
osoby vzájemnou dohodou; 

i) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna. 
 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

 
Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového 
zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 31. prosince 
2002 4). 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL - 18/R/2000, čj. 502452/2000–613, ze dne 6. září 

2000, zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, 
čj. 5373/2002–01–613, ze dne 31. května 2002, zveřejněné v částce 6/2002 
Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005 a pozbývá platnosti 

dnem 31. prosince 2005.  

                                                           
3) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21. října 2004, 
čj. 21047/04-605. 

4) Oznámení o plánovaném ukončení uvádění na trh a provozování bezšňůrových telefonů v systémech CT1, CT1+ a CT2, 
Telekomunikační věstník, částka 2/2002 z 25. února 2002. 
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