
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 

č.j.:ČTÚ-8 933/2019-613 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: 

Pontero s.r.o. 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 

03596281 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 

Pavel Vošický, mob.: 736 537 349, e-mail: pavel.vosicky@ponterosro.cz 

 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: 

 Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné, 
pouze pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství. 

 Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou 
údajů označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit 
podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. 

Pokud dotčený subjekt označípřipomínku, popřípadě její část, za důvěrnou nebo jako 
obchodní tajemství, pak taková připomínka nebude uveřejněna na diskusním místě. 
Obdobně se postupuje i v případě stanovisek a názorů. 

Připomínky, které nebudou uveřejněny na diskusním místě, se podle čl. 9 odst. 3 
PravidelČeského telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním 
místěnevypořádávají. 
 
 
 
 
I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM / USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: 
 

Uvedení konkrétního ustanovení návrhu opatření, kterého se připomínka týká: 
 

Článek 4 

 

(2) Stanice je možné provozovat pouze na základě písemného souhlasu provozovatelů 

sítí, jejichž signál stanice dokrývá. Písemný souhlas není třeba pro šíření signálů 

vysílacích sítí sloužících výhradně k zajištění požární ochrany, veřejného pořádku a 

bezpečnosti obyvatel. 
 
Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:  
 

(2) Stanice je možné provozovat pouze na základě písemného souhlasu provozovatelů 

sítí, jejichž signál stanice dokrývá. Provozovatel je však povinen vystavit souhlas při 

doložení projektové dokumentace a podkladů k prokázání bezkonfliktního provozu se 

stanicemi BTS, doložený odbornou montážní firmou. Písemný souhlas není třeba pro 



šíření signálů vysílacích sítí sloužících mimo jiné k zajištění požární ochrany, 

veřejného pořádku a bezpečnosti obyvatel. 
 
 
Odůvodnění: 
 

 Naše společnost je montážní firmou zabývající se touto problematikou již několik let a 
díky našim letitým zkušenostem bychom chtěli při této příležitosti poukázat na detaily a 
zkušenosti od zákazníků, které původní všeobecné oprávnění VO-R/24/11.2008-16 plně 
nezvažovalo. 

 

 V určitých lokalitách (zejména se jedná o chatové oblasti, penziony, podzemní garáže), 
kde je pokrytí signálem téměř mizivé, je výstavba a provozování stanice jedinou možnou 
variantou k zesílení signálu.I v těchto lokalitách je nezbytné pokrytí signálem, především 
v případě potřeby občanů zavolat si o pomoc. 

 
 Dle našeho názoru by montáže stanic měla vždy montovat odborně prověřená, 
případně akreditovaná firma v oboru a nikoliv kdokoliv svépomocně bez vzdělání a znalostí 
v tomto oboru. 

 
 Podmínkou k provedení odborné montáže by měla být i povinnost provedení přeměření 
spektrálním analyzátorem a vyhotovení závěrečného měřícího protokolu k provedené 
montáži stanice. 

V tomto smyslu by též bylo vhodné zavedení povinnosti zaslání odbornou montážní firmou 
vyhotovený závěrečný měřící protokol do 5 pracovních dnů od realizace montáže stanice i 
mobilním operátorům. Toto opatření by právě mobilním operátorům mohlo usnadnit 
diagnostiku v případě zaznamenání nějakého rušení jejich BTS stanic a měli by takto 
k dispozici podklady, co a kde mohou ověřit. 

Vyhotovený závěrečný měřící protokol by mohlo být též ve stejné lhůtě od montáže stanice 
(tj. do 5 pracovních dnů) zasíláno i Českému telekomunikačnímu úřadu pro usnadnění jeho 
práce v případných prověřovacích záležitostech. 

Závěrečný měřící protokol by bylo vhodné koncipovat do jasně definované struktury zejména 
s těmito sekcemi: 

- název a identifikace montážní firmy 

- GPS souřadnice montáže stanice 

-  seznam zachycených BTS včetně úrovně signálu 

-  kontrolní proměření spektrálním analyzátorem na zpětnou vazbu 

- typ použitého zařízení a antén 

- případně fotodokumentace 

 

 Určitě souhlasíme se zachováním omezení dovykrytí signálů prostřednictvím montáže 
stanic jen uvnitř objektů a nikoliv přesahově vně, toto by prokazoval právě výše zmíněný 
závěrečný měřící protokol. 
 
 
 
 
 



II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při 
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.) 

 

1. ………  
 

2. ……… 

 

3. ………. 

 

Datum: 10.4.2019 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Pavel Vošický, jednatel 

Podpis oprávněné osoby∗): 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗
) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno opatřit příslušnou datovou zprávu uznávaným 

elektronickým podpisem. 
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