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 firma založena v roce 1991
 česká firma bez účasti zahraničního kapitálu
 působnost v České republice i v zahraničí
 silné odborné zázemí a vazba na špičkové „KNOW-HOW“
 vlastní výrobky, zastupování řady zahraničních i domácích

výrobců a dodavatelů
 více než 400 zaměstnanců v ČR
 finanční stabilita, vlastní kapitál
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Skupina SITEL v České republice

ATS-TELCOM 
Praha

SITEL 
INTERNATIONAL 

HOLDING

TIÚ PLAST MONTEZA HP

SITEL, spol. s r.o.
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Kde nás najdete v ČR?

Skupina SITEL poskytuje své služby v rámci celé
ČR. Abychom zajistili celorepublikové působení
a rychlou reakci na urgentní požadavky, máme
vhodně rozmístěna naše zastoupení.

 PRAHA
 BRNO  
 PLZEŇ
 TÁBOR
 ÚSTÍ NAD LABEM
 HRADEC KRÁLOVÉ
 OSTRAVA
 ZLÍN
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 SLOVENSKO

 POLSKO

 MAĎARSKO

 NĚMECKO

 UKRAJINA

 RUSKO

Kde nás najdete v zahraničí?
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 systémovou integraci v ICT
 výstavbu, provoz a outsourcing 

telekomunikačních sítí, včetně 
mezinárodních projektů

 komplexní dodávky optických a metalických 
kabelových sítí, datových sítí na všech 
úrovních (přístupových, metalických, 
tranzitních i mezinárodních)

 konzultační a projekční činnost
 síťové plánování, výstavbu, montáž a údržbu 

telekomunikačních, slaboproudých a 
silnoproudých zařízení a sítí

 vývoj, výrobu a prodej produktů vlastních
i od domácích a zahraničních partnerů

Co nabízíme?
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Co nabízíme?

 výstavbu a provoz datových center
 systémy komunikační a informační 

bezpečnosti
 sdělovací a zabezpečovací techniku

(EPS, EZS, CCTV, integrovaný přístupový 
systém ACS, společnou televizní anténu
a rozvody STA, vjezdové brány) a metalickou
i optickou strukturovanou kabeláž 

 služby dohledového a síťového operačního 
centra s 24/7/365 dohledem a údržbou 
veřejných i privátních sítí, měřením a 
testováním, havarijním servisem
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ATS TELCOM Praha

 systémová integrace v ICT
 hlasové a datové sítě

• moderní hlasová a multimediální komunikace
• sítě pro multimediální služby a IOT
• komunikační bezpečnost
• napájecí systémy
• speciální výroba

 systém komunikační a informační bezpečnosti
• služby kybernetické bezpečnosti
• auditor kybernetické bezpečnosti
• řízení bezpečnostních projektů
• služby zabezpečené komunikace
• bezpečnostní poradenství

 radary a metrologie
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SITEL International Holding
 teritorium centrální a východní Evropy 

(CEE): Česká republika, Slovensko, Polsko, 
Ukrajina, Maďarsko, Německo, Rakousko 
atd.

 dlouhodobý pronájem optických vláken 
na bázi nezrušitelného práva užívání 
nenasvíceného vlákna DF IRU
(Dark Fibre Indefeasible Right of Use) 

 výstavba přenosových tras
(SDH,DWDM, IP)

 servis a údržba FLM
(First Line Maintenance) 

 realizace provozu na propojení hranice 
Slovensko – Ukrajina, přechod hranice EU

 dlouhodobá spolupráce s partnery
v regionu trvající přes 20 let
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INTERNATIONAL 
HOLDING



TIÚ-PLAST

 výroba, vývoj, testování
 trubky

• pro telekomunikace
opto HDPE
mikrotrubičky

• pro rozvody vody
• pro speciální použití

bazénové lemovky
injektážní trubky pro stavebnictví

• bezhalogenové
HFFR, LSOH

 profily
 granuláty 
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MONTEZA-HP

 zafukování kabelů, mikrotrubiček, 
mikrokabelů a svazků vláken

 pokládka, zatahování a instalace všech 
druhů kabelů

 montáž sdělovacích kabelových souborů
 překládky kabelů
 pokládka a kalibrace ochranných HDPE 

trubek pro optické kabely
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MONTEZA HP



SITEL On line Service

 DISPEČINK (HELP DESK) = nepřetržitý 
kontakt se zákazníky

 havarijní servis na všech druzích 
telekomunikačních zařízení
a souvisejících podpůrných systémech 

 čety v trvalé pohotovosti pro okamžitý 
havarijní zásah a odstranění poruchy 
(24/7/365)

 pracovníci havarijního servisu jsou školeni 
podle specifických potřeb jednotlivých 
zákazníků a udržovaných technologií

 sklady náhradních dílů podle specifikace 
zákazníka a požadavku na obnovení provozu
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Zajímavé projekty
 Dohled a údržba sítí mezinárodních 

operátorů
Servis  kabelů a zařízení na dálkových optických trasách 

střední a  východní Evropy 

 Výstavba městských optických sítí
Komplexní služby (od studie a návrhu  po instalaci a servis)

Příklady : Kladno, Jičín, Ústí nad Labem, Chomutov, 

Bystřice nad Pernštejnem, Chrudim, Hradec Králové 

 Výstavba datových center
Instalace a servis telekomunikačních a podpůrných 

zařízení 

(zálohování napájení, klimatizace, zajištění bezpečnosti,..)
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Vybraní zákazníci v ČR
AŽD Praha, British Telecom, CE Colo,

CentroNet, Česká pošta, Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN),

České radiokomunikace, ČD-Telematika, ČEZ, Dial Telecom, E.ON,

ERICSSON, EUROVIA CZ, FiberNet, Foxconn, Geosan, Chládek a Tintěra, GTT Communications, 

Kabelová televize CZ, Kabelová televize Kadaň, KAPSCH (Kotron Technologies), Letiště Praha, 

LUMEN, Magnalink, METROPOLNET, Metrostav, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra ČR, 

Net4Gas,

OHL ŽS, POOR, RWE, Řízení letového provozu ČR, ŘSD, SAT-AN, Skanska,

Slovak Telekom, SPEL, Správa pražského hradu, STRABAG,

STRABAG RAIL, Správa železnic, T RAIL, Telecom Austria,

Telia Carrier Czech Republic a.s.,

T-Mobile Czech Republic,

Trade FIDES, Trestel CZ,

VaK, Vodafone…
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Certifikáty

 ČSN EN ISO 9001:2016, certifikát systému kvality

 ČSN EN ISO 14001:2016, certifikát systému environmentálního managementu

 ČSN EN ISO 27001:2013, certifikát systému bezpečnosti informací

 ČSN EN ISO 45001:2018 certifikát systému řízení bezpečnosti práce

 Osvědčení o shodě systému jakosti s normami ČSN EN ISO 9001:2016 a ČOS 

051672 (AQAP 2110)

 Osvědčení NBÚ o ochraně utajovaných a důvěrných skutečností

 Povolení „Ministerstva průmyslu a obchodu“ k provádění zahraničního obchodu 

s vojenským materiálem

 Zelená firma, držitel certifikátu
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DĚKUJEME ZA POZORNOST

www.sitel.cz 
https://www.linkedin.com/company/sitel-s-r-o
případné dotazy :  sitel@sitel.cz
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