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MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz/e-komunikace-a-posta/

Jde o nejvyšší českou autoritu zastřešující mimo 
jiné i obor elektronických komunikací a tedy i 
telefonie. Státní orgán stojící nad ČTÚ. 



ČTÚ - Český telekomunikační úřad
www.ctu.cz

Jde o nejdůležitější oficiální český web vztahující se k 
telefonii. Mnoho informací důležitých pro uživatele i 
provozovatele telefonních sítí či služeb. Zároveň se 
jedná o instituci, která aktivně ovlivňuje fungování 
domácích telekomunikací.



TESTCOM - Technický a zkušební ústav 
telekomunikací a pošt
www.testcom.cz

TESTCOM byl oficiálně v roce 2008 zrušen, a to 
zcela bez náhrady.



AODT - Asociace operátorů digitální 
telefonie
www.aodt.cz

Cílem sdružení je propagace, rozvoj, koordinace 
a standardizace tzv. moderních forem 
elektronických komunikací. Krom jiného se asi 
jedná o jediného zástupce českého VoIP
vstupujícího aktivně do různých jednání s ČTÚ a 
hájícího tak nepřímo zájmy všech VoIP
operátorů.



APMS - Asociace provozovatelů mobilních sítí
www.apms.cz

Zde jsou sdruženi provozovatelé všech tří 
mobilních GSM sítí provozovaných v ČR. Asociace 
existuje od roku 2003 a původně prezentovala 
především pravidla služeb se zvýšeným tarifem 
(kodex audiotexu a pravidla prémiových SMS). V 
poslední době zde byly publikovány informace o 
řadě pracovních skupin, kde mají být řešeny 
podobné problémy jako na půdě APVTS i 
problémy specifické pro mobilní sítě. 



APVTS - Asociace provozovatelů veřejných 
telekomunikačních sítí
www.apvts.cz

Nejstarší sdružení operátorů s významným vlivem 
na právní i technický rámec české telefonie. V 
pracovních skupinách této asociace se v minulosti 
vytvářely velmi důležitá technická i organizační 
pravidla pro vzájemné propojování telefonních sítí, 
pro jednotný očíslovací i přenosový plán sítě, 
připravovalo se zde přečíslování české telefonní 
sítě, vytvářely se zde principy přenositelnosti 
telefonních sítí apod.



APKT - Asociace provozovatelů kabelových a 
veřejných sítí
www.apkt.cz

Jde o jedno ze dvou sdružení provozovatelů 
kabelových televizí, v rámci něhož jsou dlouhodobě 
diskutovány problémy a aktivně vyměňovány 
zkušenosti s poskytováním služeb typu VoIP. 

ČAEK - Česká asociace elektronických 
komunikací
www.cacc.cz

Jde o druhé sdružení provozovatelů kabelových 
televizí, které by se tak rovněž mohlo zabývat 
problematikou VoIP. Nemám však informace o tom, 
že by se tato asociace aktivně věnovala VoIP. 



ČAT - Česká asociace telekomunikací
www.catel.cz

Toto sdružení je zaměřeno na školení i autorizaci v 
oblasti montáže, údržby a servisu telekomunikačních 
zařízení. Mimo jiné zastupuje zájmy svých členů vůči 
Hospodářské komoře ČR. 

ČVTSS - Česká vědeckotechnická společnost 
spojů
www.cvtss.cz

Tradiční místo, kde dlouhodobě spolupracují osoby a 
organizace působící v české i slovenské telefonie. Mezi 
důležité aktivity ČVTSS patří pořádání odborných 
školení a konferencí z oblasti telekomunikací. 



CNPAC - Czech Number Portability Administrative
Center
www.cnpac.cz

Společnost s ručením omezeným plně vlastněná APVTS a 
zajišťující provoz databáze telefonních čísel přenesených 
mezi českými pevnými či mobilními sítěmi. Společnost i 
databáze fungují od roku 2003. 

xPhoNet - Centrum telefonních sítí
www.xphonet.cz www.xphonet.sk
Webové stránky telefonního systému tvořeného ze tří 
částí: registru tel. sítí, testeru tel. sítí a tranzitní tel. 
ústředny. V části odkazy najdete mimo jiné bannery i 
odkazy na české weby uvedených v tomto příspěvku.



Teorie a praxe IP telefonie
www.ip-telefon.cz

Webové stránky tří ročníků dvoudenních odborných 
seminářů zaměřených na technické problémy VoIP i 
klasické telefonie, které se dosud uskutečnily v roce 
2004, 2006 a 2008. Ke stažení jsou zde texty 34  
odborných přednášek. 

Telefonování přes internet
www.telefonujeme.cz

Tady lze najít zkušenosti a názory týkající se 
poskytovatelů VoIP služeb, VoIP hardware, VoIP
software a odkazy na informace o VoIP zveřejněné jinde 
na internetu.



Telefonní předvolby celého světa
www.predvolby.cz

Stránky kde je pro každou zemi její mezinárodní 
předvolbu a naopak. 

Katedra telekomunikační techniky ČVUT FEL
www.comtel.cz

Na stránkách této katedry jsou mimo jiné audio a video 
záznamy řady vysokoškolských přednášek týkajících se 
telefonie.

Archiv článků a přednášek Jiřího Peterky
www.earchiv.cz

Obsahují kvalitní výklady technických principů přenosů 
dat, datových sítí a mnoho dalších informací z oblasti 
počítačů i telekomunikací. 



Ministerstvo dopravy pošt a telekomunikácií
www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=2

Podobně jako v ČR jde o nejvyšší autoritu zastřešující 
obor elektronických komunikací a tedy i telefonie. 
Stejně jako v ČR je velká část pravomocí delegována 
na podřízený telekomunikační úřad. 

TÚ SR - Telekomunikačný úrad
www.teleoff.gov.sk

Nejdůležitější oficiální slovenský web vztahující se ke 
slovenské telefonii. Pravomoci a kompetence TÚ SR 
jsou velmi podobné jako u ČTÚ a podobně jako v ČR 
zde lze také najít základní informace o firmách 
poskytujících telefonní služby, o přídělech slovenských 
telefonních čísel, o platných vyhláškách vztahujících se 
ke slovenské telefonii apod. 



VÚS - Výskumný ústav spojov
www.vus.sk

Někdy je též označován jako VÚS Banská Bystrica. 
Jedná se o analogii českého TESTCOM (prapůvodně 
VÚS Praha).

SAKT - Slovenská asociácia pre káblové 
telekomunikácie
www.sakt.sk

Poměrně velké sdružení 171 subjektů aktivních v 
elektronických komunikacích, ve kterém lze najít 
velké, střední i malé operátory, právnické i fyzické 
osoby, podnikatelské subjekty, bytová družstva i 
úřady státní správy. Asociace se zdá být aktivní. 



ATO - Asociácia telekomunikačných operátorov
www.ato.sk

ARTOS - Asociácia regionálnych 
telekomuniakčných operátorov Slovenska
www.artos.sk

CTF - Fórum pre komunikačné technológie
www.ctf.sk

APKT - Asociácia prevadzkovatelov káblovej 
televízie
www.apkt.sk

SES - Slovenská elektrotechnická společnost
www.ses.vus.sk
Slovenská obdoba české ČVTSS, které spolu navíc 
aktivně spolupracují. 



Děkuji.


