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1. Negeografický rozsah čísel 

Telefonní čísla společnosti Geis Group jsou z negeografického rozsahu 95X. Společnost má přidělen od Českého 

telekomunikačního úřadu rozsah začínající 951 2XX XXX.  Čísla z rozsahu 951 2 jsou zpoplatněna u operátorů jako 

místní volání v ČR a nejsou v žádném zvýšeném tarifu, viz např. ceník Telefonica O2 nebo GTS Novera : 

 

Vyjádření k této problematice lze dohledat např. na webu Telefónica O2 pod heslem Dostupnost číselné řady 9XX. 

 
Již řadu let přiděluje Český telekomunikační úřad (ČTÚ) telefonní čísla neveřejným sítím, v číslovacím plánu se jedná zvláště o číselné 

řady 972 (České dráhy), 973 (ministerstvo obrany), 974 (ministerstvo vnitra), 95x (ministerstva, státní organizace, komerční subjekty). Tato 

tzv. negeografická čísla, začínající číslicí 9, představují jeden rozsah pro síť pokrývající více než jeden telefonní obvod. První takto očíslované 

privátní sítě vznikly v r. 2002 a jednalo se zejména o státní instituce. V nedávné době však byla přidělena další čísla i komerčním subjektům, 

přičemž tento proces má vzrůstající tendenci.  

 

V souvislosti s masivním rozšiřováním využití negeografických čísel registruje O2 v poslední době řadu případů, kdy se zákazníci 

nemohou dovolat na výše zmíněná čísla 97x, 95x privátních sítí. Problém tkví v tom, že řada pobočkových ústředen nemusí mít ve svých 

směrovacích programech zanesena nově vznikající negeografická čísla, případně zde může být blokován přístup na celou číselnou řadu 9xxx, 

např. z důvodu omezení dostupnosti služeb se zvýšeným tarifem (někdy též označované jako audiotexové služby), které rovněž začínají číslicí 

9 (900, 906, 909 a 976).  

 

Zdroj: web společnosti Telefónica O2 (27.1.2014) 

 

 

2. Ověření možnosti volání na čísla 95x xxx xxx 

 

Jak si ověřím na mé pobočkové ústředně, zda je povoleno volání nebo faxování do rozsahu 95X ? 

1. Zavolejte na zkušební číslo společnosti Telefonica O2 955 568 999. V případě dovolání máte povolené 

volání do rozsahu 95X 

2. V případě nedostupnosti zkušebního telefonního čísla je zapotřebí kontaktovat Vaší servisní organizaci 

pobočkové ústředny/sítě. Požádat je o ověření aktuálního nastavení přístupu na číselnou sérii začínající 

9xxx 

Telefonního čísla z rozsahů 95X, 972, 973 a 974 jsou určena pro neveřejné (privátní) telefonní sítě a v žádném 

případě nejsou využívaná pro linky se zvláštním tarifem. Z těchto rozsahů mají přiděleny telefonní čísla státní 

a komerční subjekty např.: 9500 (CESNET), 9501 (Ministerstvo práce a sociálních věcí), 9502 (Ministerstvo 

vnitra, Hasičský záchranný sbor), 9508 (Západočeská univerzita v Plzni), … 

V případě, že chcete blokovat čísla se zvláštním tarifem je potřebí zablokovat následující rozsahy začínající: 

900, 906, 909 a 976 

 

 

 


