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Sdělení k podání

Dne 26. 6. 2018 obdržel Český telekomunikační úřad (dále také „Úřad“) Vaši žádost o
posílení signálu všech mobilních operátorů v obci Deštná a okolí, okres Blansko.
K uvedenému sdělujeme, že Úřad provedl v uvedené obci vlastní měření úrovně
mobilního signálu všech tří poskytovatelů mobilní telefonní služby. Měření proběhlo ve
zvolených 7 místech obce vně budov podle interní metodiky Úřadu. Měřením bylo zjištěno,
že dostupnost GSM signálu je v jednotlivých částech obce dosti rozdílná, spíše u všech tří
operátorů silně podprůměrná. Pouze ve vyvýšených částech obce (body č. 4 a 5, viz
přiložená kopie mapky) je situace o něco lepší. Pokud vezmeme do úvahy vlastnosti
standardních mobilních přístrojů a přídavného útlumu okolní zástavby, je nutno zkonstatovat,
že v obci je praktická dostupnost GSM signálu významně zhoršená. V okrajových částech
zástavby není signál vůbec měřitelný, v lepším případě funguje pouze posílání SMS zpráv.
Pro Vaši informaci dále sdělujeme, že požadavky na pokrytí (území, obyvatelstva) jsou
stanoveny pro příjem GSM signálu ve venkovním prostoru, což znamená, že hodnota úrovně
signálu pro vnitřní pokrytí není stanovena. S ohledem na charakter šíření signálu není možné
zaručit všude stoprocentní signál. Dostupnost sítě je ovlivněna například situováním krajiny,
charakterem zástavby, konstrukci budov, zalesněním, lokálním zatížením apod. Jakákoli
překážka v dané lokalitě může ubírat na intenzitě signálu.
Bohužel musíme zkonstatovat, že skutečnost, že mobilní signál není dostupný v určité
lokalitě, neznamená, že poskytovatel porušuje smlouvu. Jedná se o mobilní službu, jejíž
využití není svým charakterem vázáno na určité místo, ale služba je využitelná v rámci celé
ČR. O vadné plnění ze strany poskytovatele by se jednalo pouze v případě, že by měl
účastník ve smlouvě výslovně sjednáno, že bude signál dostupný v určité kvalitě
v konkrétním místě. Takové ustanovení však smlouvy o poskytování služeb elektronických
komunikacích neobsahují a bylo by zřejmě velice obtížné takové místo s ohledem na
vlastnosti mobilního signálu vymezit, a to i proto, že v každém jednotlivém bodě v prostoru
se může kvalita signálu diametrálně lišit. Dostupnost služby se tedy posuzuje z hlediska
celého území ČR, nikoli z pohledu určitého místa. Ukončení smlouvy se tak řídí příslušnými
smluvními podmínkami, včetně sankce za předčasné ukončení. Úřad není oprávněn
nařizovat poskytovateli posílení signálu v určité lokalitě. Toto je čistě obchodní rozhodnutí
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daného poskytovatele. Úřad jako orgán státní správy může konat pouze ve věcech, mezích
a způsoby, které stanoví zákon o elektronických komunikacích.
Zjištění Úřadu Vám tedy může posloužit jako podpůrné stanovisko pro individuální
jednání s poskytovateli služby.
V případě dotazů v souvislosti s doloženým záznamem o měření se můžete obrátit na
tel. č. 541 428 637, Ing. Havlát.
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