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Vážený pane starosto,  

dovolte, abychom se na Vás obrátili jménem společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., IČO 04084063.  

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) nabyla ke dni 1. 6. 2015 

vlastnictví telekomunikační infrastruktury, která je rozšířena po celém území České 

republiky. Kabely podzemního a nadzemního vedení, stožáry nadzemního vedení a 

případně jiné síťové prvky se nacházejí také v katastru Vaší obce. Právní titul umístění sítí 

vyplývá z řady právních předpisů.  

Česká telekomunikační infrastruktura byla založena za účelem zpřístupnění této 

infrastruktury všem operátorům a potencionálním poskytovatelům telekomunikačních služeb 

v České republice. Infrastruktura je zároveň kritickou infrastrukturou ve smyslu zákona o 

kybernetické bezpečnosti. Rádi bychom Vás proto požádali o zveřejnění této informace 

na úřední desce obecního úřadu, případně na jiných vhodných místech ve Vaší obci.  

Zájmem naší společnosti, všech poskytovatelů telekomunikačních služeb, kteří její 

infrastrukturu využívají nebo mohou využívat, ale i zájmem zákazníků telekomunikačních 

služeb je, aby síť nebyla poškozována v důsledku zemních prací či jinými zásahy.  

Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou 

stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést 

opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké 

orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. 

Mezi tato opatření patří především to, že si stavebník nebo např. zemědělec, vlastník 

nemovitosti či její uživatel, má před začátkem prací vyžádat “vyjádření o existenci 

nadzemních nebo podzemních sítí“.   

Naše společnost je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na následující 

internetové adrese: http://cetin.cz/web/guest/dokumentace_site  

Stejně tak bychom Vás rádi upozornili na nebezpečí poškození nadzemní sítě při průjezdu 

http://cetin.cz/web/guest/dokumentace_site
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zemědělské nebo stavební techniky s nesklopenými součástmi zasahujícími do výšky.  

Vážený pane starosto, jsme přesvědčeni, že zveřejnění této informace přispěje k lepšímu 

fungování telekomunikačních služeb pro všechny zákazníky, tedy i pro obyvatele Vaší obce. 

Jakékoli dotazy jsme připraveni zodpovědět na adrese: vyjadreni-dotazy@cetin.cz  

S přátelským pozdravem 

 

 

Petr Slováček 

Generální ředitel 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.     
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