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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Vážený pane , 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel 
dne 22. 5. 2018 Vaši žádost podle tohoto zákona. 

K bodům Vaší žádosti a) až c) Vám Úřad poskytuje následující informace: 

a) Jaká certifikovaná zařízení používají zaměstnanci Úřadu ke změření vysílacích 
výkonů bezdrátových zařízení v pásmu 2,4 a 5 GHz: 
Na pracovištích oddělení kontroly odborů pro oblasti jsou k měření výkonových 
parametrů používány spektrální analyzátory Rohde&Schwarz FSH3 (v případě 
pásma 2,4 GHz) nebo Rohde&Schwarz FSH6 (v případě obou výše uvedených 
pásem). 
Specializovaná technická pracoviště odboru kontroly a ochrany spotřebitele používají 
shodné nebo vyšší modelové řady spektrálních analyzátorů stejného výrobce. 
 

b) Jakým způsobem jsou zaměstnanci Úřadu školeni na bezpečnost práce ve výškách 
a zda každý zaměstnanec provádějící kontrolu má své vlastní vybavení pro zajištění 
bezpečného výkonu své práce: 
Zaměstnanci, kteří mají ve své služební náplni uvedenu práci ve výškách 
nad 10 metrů v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, jsou pravidelně (jedenkrát ročně) školeni externími subjekty k tomu 
způsobilými a podléhají periodickým zdravotním prohlídkám v rámci pracovně 
lékařské péče. 
Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci ve výškách (např. polohovací pásy, 
bezpečnostní postroje, tlumiče pádu, ochranné přilby) nejsou přidělovány jmenovitě 
každému zaměstnanci Úřadu. Na všech pracovištích s možností práce ve výškách 
nad 10 metrů jsou však tyto prostředky v dostatečném počtu zaměstnancům 
k dispozici. 
 

c) Jakým způsobem Úřad dohlíží na dodržování zásad práce ve výškách (používání 
jistících prvků apod.): 
Kontrola dodržování bezpečnosti práce při provádění prací ve výškách, stejně jako 
dodržování ostatních povinností zaměstnanců Úřadu, je součástí vnitřní (řídicí) 
kontroly Úřadu. Pravidelně je kontrolováno dodržování školení o bezpečnosti práce, 
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platnost lékařských prohlídek a platnost revizí osobních ochranných pracovních 
prostředků. Příslušný vedoucí zaměstnanec namátkově provádí kontrolu dodržování 
bezpečnostních předpisů.  

 

K bodu d) Vaší žádosti (na jakém základě byla vypočítána výše pokuty 
u případu č.j. ČTÚ-58 497/2017-635 a k jakým aspektům bylo při udělení pokuty přihlíženo) 
Vám Úřad sděluje, že se plně odvolává na odůvodnění předmětného rozhodnutí, jehož 
anonymizovanou podobu přikládáme jako přílohu tohoto dopisu. 

 

 

Ing. Luboš Mračko 
ředitel odboru pro severočeskou oblast 
 

 
 

 

 


