
NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ  
ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE EVIDENČNÍHO LISTU VYSÍLACÍ STANICE 

BEZDRÁTOVÉHO MÍSTNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (BMIS)

I. Zpracování elektronického formuláře 

Pro vyplňování formuláře „Evidenčního listu vysílací stanice bezdrátového místního informačního 
systému (BMIS)“ je zapotřebí programu Software602 Form Filler [1]. 

Povinné položky jsou v elektronickém formuláři orámovány červeně.  

V celém formuláři v případě zadání data (i výběrem) je nutné datum potvrdit stiskem klávesy 
ENTER.  

Pro vytvoření nového odstavce v dynamických textových polích je nutné použít klávesovou 
zkratku SHIFT+ENTER. 

Pro pohyb mezi jednotlivými buňkami lze použít tabulátor (klávesa TAB). 

Prostřednictvím ikony „Zobrazit panel informací o formuláři“  (záložka „Zobrazit“) 
nebo klávesové zkratky CTRL+ALT+1 lze zobrazit či skrýt kontextovou nápovědu k formuláři. 

Prostřednictvím ikony  „Zkontrolovat formulář“ (záložka „Domů“) nebo klávesové zkratky 
SHIFT+F9 lze ověřit vyplnění povinných položek. 

II. Vlastní vyplnění elektronického formuláře

K části Provozovatel 

Provozovatel musí vybrat jednu z voleb Fyzická osoba (FO), Podnikající fyzická osoba (PFO) 
nebo Právnická osoba (PO). Dále doplní údaje o provozovateli včetně adresy bydliště, místa 
podnikání nebo sídla, popřípadě adresu pro doručování a kontakty tak, aby provozovatel nebyl 
zaměnitelný s jinou osobou. 

K části Údaje stanice BMIS 

Provozovatel vyplní údaje o umístění stanice BMIS společně s GPS souřadnicemi s přesností na 
1 vteřinu, podle www.mapy.cz. Dále doplní vlastnosti anténního systému (Nadmořská výška 
stanoviště, Výška anténního systému nad terénem, Vysílací kmitočet, Datum, kdy byla stanice 
uvedena do provozu). 

K části Montážní firma 

Provozovatel musí vybrat jednu z voleb Podnikající fyzická osoba (PFO) nebo Právnická osoba 
(PO). Dále doplní údaje o montážní firmě včetně adresy místa podnikání nebo sídla včetně 

kontaktu. Případně může vyplnit informace o Odpovědné osobě. Pomocí dvojtlačítka  lze 
přidat / odebrat další Odpovědnou osobu. 

http://www.602.cz/602xml_filler/download


III. Odeslání elektronického formuláře

1. Pomocí e-mailu

Elektronický formulář se odesílá na adresu podatelna.O620@ctu.cz. Pokud provozovatel stiskne 
tlačítko „Elektronicky podepsat a odeslat e-mailem“, bude formulář vyžadovat elektronický 
podpis.  

Formulář (podepsaný) se vloží jako příloha e-mailu s předvyplněnými údaji. 

Předmět e-mailové zprávy nebo zprávy zasílané prostřednictvím informačního systému datových 
schránek (dále jen ISDS) je generován z údajů uvedených ve formuláři. Na základě předmětu 
zprávy je formulář směřován na příslušný odbor. Předmět slouží pro jednoznačnou identifikaci 
provozovatele stanice BMIS. 



2. Pomocí datové schránky

Pokud bude provozovatelem vyplněna příslušná položka pro ID datové schránky, bude 
provozovateli umožněno odeslání formuláře přes jeho datovou schránku stiskem tlačítka. 

Provozovatel bude vyzván k výběru způsobu přihlášení (bez certifikátu, pomocí certifikátu, 
pomocí sms kódu, pomocí bezpečnostního kódu). 

Pokud provozovatel vybere možnost Přihlásit bez certifikátu, bude vyzván k zadání 
přihlašovacího jména a hesla ke své datové schránce. 

Následně bude informován o výsledku odeslání formuláře. 

Pokud provozovatel vybere Přihlásit pomocí certifikátu, nabídne se mu možnost výběru 
z certifikátů pro identifikaci. 

Provozovatel bude vyzván k zadání přihlašovacího jména a hesla ke své datové schránce. 



Následně bude informován o výsledku odeslání formuláře. 

Pokud provozovatel vybere možnost Přihlásit pomocí sms kódu, bude vyzván k zadání 
přihlašovacího jména, hesla a jednorázového sms kódu ke své datové schránce. 

Následně bude informován o výsledku odeslání formuláře. 

Pokud provozovatel vybere možnost Přihlásit pomocí bezpečnostního kódu, bude vyzván 
k zadání přihlašovacího jména, hesla a kódu ke své datové schránce. 

Následně bude informován o výsledku odeslání formuláře. 
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