
Výroční zpráva 
Českého telekomunikačního úřadu o poskytování informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 

 
 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zveřejňuje tuto Výroční zprávu               
o poskytování informací v roce 2012, kterou zpracoval podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,     
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 
 

Podle § 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů, (v účinnosti od 1. května 2005) je Úřad ústředním správním úřadem pro výkon 
státní správy ve věcech stanovených tímto zákonem, včetně regulace trhu a stanovování 
podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. V rámci 
zákonem stanovené působnosti tedy jako orgán státní správy vykonává dozor                    
nad dodržováním právních předpisů v oblasti elektronických komunikací a poštovních 
služeb. 
 

 Základní informace o organizační struktuře a činnosti Úřadu jsou zpřístupněny        
pro širokou veřejnost jak na internetové stránce Úřadu www.ctu.cz, jejíž součástí je 
elektronická úřední deska, tak i na úřední desce umístěné v informační tabuli ve vstupní hale 
sídla Úřadu, stejně jako jsou zveřejněny v příslušných propagačních materiálech vydávaných 
Úřadem. Informace o řešení životních situací podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou           
se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb., jsou dostupné rovněž prostřednictvím 
portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz).    
 
a)  Počet podaných žádostí o informace      

V roce 2012 bylo na Úřad podáno a evidováno 40 písemných, případně elektronicky 
podaných žádostí o informace (v tomto počtu jsou zahrnuty i 3 žádosti z konce roku 2011, 
jejichž vyřízení se z časových důvodů uskutečnilo až v roce 2012), které se týkaly 
především oboru elektronických komunikací a v jejich rámci částečně i oblasti 
radiokomunikací, a dále též hospodaření s majetkem a personálních záležitostí. Pokud 
jde o oblast regulace poštovních služeb, Úřad v daném roce z uvedeného počtu 
neevidoval a nevyřizoval žádné podání, jehož předmětem by byly informace vztahující     
se k dané působnosti Úřadu. 

Obsahem skupiny žádostí o informace v oboru elektronických komunikací byly dotazy 
týkající se   

- příčin předražení srovnatelné jednotky služeb (jako je 1 minuta volání nebo SMS a 
cena za 1 MB dat), naplňování § 4 zákona a konkrétních kroků Úřadu na ochranu 
uživatelů a pro dosažení plně konkurenčního prostředí v uplynulých 5 letech, způsobu, 
kterým Úřad využije připravovanou aukci kmitočtů pro mobilní sítě ke zvýšení konkurence 
na trhu elektronických komunikací (opakující se podání s týmž obsahem od 15 žadatelů), 

- kroků a postupu regulace Úřadu k dostupnosti mobilních služeb za podmínek jako        
u Free Mobile, tiskového prohlášení k nabídce Free Mobile, stanoviska k oligopolu            
či kartelu na českém mobilním trhu, 

- cenového srovnání zahraniční nabídky s cenami českých operátorů, podmínek 
„licencování volných frekvencí“ a možnosti vstupu nového operátora, názoru Úřadu         
na požadavky operátorů uplatněné v rámci konzultace návrhu opatření obecné povahy         
č. OOP/10/07.2005-3, nástrojů, kterými ČTÚ disponuje k nápravě stavu, kdy mobilní 
operátoři nezveřejňují všechny své tarify, důvodů, proč nejsou v České republice 

http://www.ctu.cz/


poskytovány cenově dostupné mobilní služby pro běžného spotřebitele, popř. sociálně 
slabé občany, stavu maloobchodního trhu mobilní originace (podání od 2 žadatelů),    

- způsobu, kterým Úřad brání možným kartelovým dohodám operátorů na způsobu 
účtování cen mobilních služeb, včetně způsobu provádění kontrol v daném ohledu, 
milníků pokrývání území České republiky sítěmi 3G, stanovených podmínek pro pokrytí 
sítěmi 3G pro operátory, postupu Úřadu v případě, kdy takové podmínky nebyly 
v souvislosti s udělením UMTS licencí stanoveny,  

- snižování propojovacích poplatků a jejich promítnutí do koncových cen, úrovně ceny    
za přenos SMS do jiné sítě a záměrů Úřadu na jejich snížení, důvodů operátorů            
pro uplatňovaný způsob tarifikace a záměrů Úřadu k řešení, důvodů neexistence 
mobilních virtuálních operátorů, důvodů pro dosahovanou míru ziskovosti tuzemských 
mobilních operátorů,     

     - sdělení, jaká pásma byla Úřadem měřena v danou dobu (tj. dne 3. března 2012 a dne 
24. dubna 2012) v katastru příslušných obcí (Janová, Hovězí, Huslenky, Halenkov a Nový 
Hrozenkov), jaké metodiky měření bylo použito, včetně výsledků měření (podání            
od 2 žadatelů),  

 - zaslání rozhodnutí Úřadu ve věci sporů mezi společností Telefónica Czech Republic, 
a.s. na straně jedné a společností TMT CZECH, a.s. a Hermod a.s. na straně druhé, 

 - výběru poskytovatele datových a hlasových služeb, poskytovaných v rámci 
„Komunikační infrastruktury státní správy na období jednoho roku“, 

 - údajů (příslušných osobních dat o občanech ČR), které Úřad eviduje v souvislosti 
s výkonem své agendy,  

     - počtu správních řízení zahájených Úřadem podle § 129 zákona, včetně vydaných 
rozhodnutí a podaných rozkladů za období roku 2011, 

 -  sdělení, zda k výkonu specifické činnosti v rámci veřejné komunikační sítě - přenosu dat  
prostřednictvím optických kabelů, je třeba příslušné oprávnění Úřadu,  

 -  pronájmu telefonního přístroje jako koncového zařízení účastnické telefonní přípojky 
ADSL, 

 -   určení databáze, na jejímž základě jsou vybírány a zjišťovány subjekty (povinné osoby) 
pro žádosti o sdělení informací, konkrétně „ve formě přesné topologie a popisu Wi-Fi sítí 
provozovaných dle podmínek uvedených ve všeobecném oprávnění č. č. VO-
R/12/09.2010-12“,                      

  -   názorů Úřadu k problematice upravené zákonem č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, včetně poskytnutí listinných dokumentů, které se časově 
vztahují k období roku 1998,   

 -   informace o existenci dokumentů (včetně poskytnutí jejich kopií) vztahujících                   
se k příslušnému jednateli společnosti EuroTel Praha spol. s r.o.,  

 -    zaslání Jednacího řádu Rozkladové komise Rady Úřadu, 

 -   výkonu činnosti rozkladových komisí Úřadu, zřízených Úřadem jako zvláštní poradní 
orgán podle § 152 odst. 3 správního řádu, a to pro účely správního rozhodování                
o opravných prostředcích proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně,     

 -   poradenských a právních služeb, využívaných Úřadem k podpoře jeho činnosti v rámci 
zákonem stanovené věcné působnosti.  

 
 Předmětem dotazů z oblasti radiokomunikací bylo sdělení rozsahu rádiového spektra 

v jednotlivých pásmech u jednotlivých mobilních operátorů a uplatnění podnětu k zahájení 
správního řízení k využívání rádiových kmitočtů, poskytnutí informace o nevyužívání 



rádiových kmitočtů, které byly přiděleny operátorům, a poskytnutí úplných znění 
rozhodnutí o vydání individuálních oprávnění k využívání příslušných rádiových kmitočtů.  
 

     V oblasti hospodaření s majetkem bylo předmětem podání poskytnutí informací                
o nákladech a rozsahu tisku za období let 2009 až 2011 a sdělení elektronické adresy       
a čísla datové schránky Úřadu. 
 
V oblasti personální byl Úřad požádán o poskytnutí informace týkající se vládou 
schváleného Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě a jeho promítnutí 
prostřednictvím příslušného vnitřního předpisu do činnosti Úřadu. 

 
b)  Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
     V roce 2012 byla vydána 3 rozhodnutí o nepodání informace (s ohledem na ustanovení    

§ 8a zákona č. 106/1999 Sb.), kdy Úřad, v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a)    
a b) a § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., příslušné informace, které byly 
předmětem žádostí, neposkytuje nebo s nimi nedisponuje. 

  
c) Počet odložených žádostí o informace vyrozuměním žadatele ve smyslu § 14 odst. 5 

písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. (z důvodu, že příslušná žádost není žádostí ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb. nebo jde o informace, které nespadají do působnosti povinného 
subjektu)    

     V roce 2012 Úřad odložil 1 žádost o informace ve smyslu § 17 odst. 5 zákona                  
č. 106/1999 Sb., a to vyrozuměním žadatele s odůvodněním, že nebylo reagováno          
na výzvu Úřadu  k úhradě nákladů, souvisejících s poskytnutím požadované informace, 
v zákonné lhůtě.   

 
d)  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 
     V roce 2012 nebylo podáno žádné odvolání (rozklad) proti rozhodnutí o odložení žádosti       

o informace (z důvodu, že poskytnutí předmětných informací nespadá do působnosti 
Úřadu). 

 
e)  Opisy podstatných částí rozsudků soudu (§ 16 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.) 
     V roce 2012 soud nerozhodl žádný případ nevyhovění žádosti o informace. 
 
f) Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání          

a stručný popis způsobu vyřízení  
 V roce 2012 Úřad nevyřizoval žádnou stížnost v souvislosti s údajným porušením postupů   

stanovených zákonem č. 106/1999 Sb. při vyřizování žádosti o informace.  
 
g) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence (§ 14a zákona č. 106/1999 Sb.) 
     V roce 2012 Úřad neposkytl žádnou výhradní licenci. 
 
h)  Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.    
     V roce 2012 Úřad vybral a odvedl do státního rozpočtu celkem Kč 2 336,-. Uvedená 

částka představuje výši úhrady nákladů za poskytnuté informace podle zákona                 
č. 106/1999 Sb.  



   Písemné žádosti o informace zahrnuté do evidence roku 2012 byly vyřízeny v souladu 
se zákonem a vnitřním předpisem Úřadu. Žádosti o informace, uplatněné telefonicky, Úřad 
neevidoval a s ohledem na jejich množství a charakter je operativně vyřídil stejným 
způsobem.   

Poskytnuté informace jsou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. uveřejněny na webových 
stránkách Úřadu.  

 
 
Přehled vyřízených písemných žádostí o podání informací za rok 2012 v porovnání 
s předchozími obdobími od roku 2008 je uveden v příloze a následujícím grafu:   
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                     PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v. r. 
                                                       předseda Rady  
                             Českého telekomunikačního úřadu 
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

za rok 2012 

 
 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 

1. Počet podaných žádostí o informace 7 12 12 163 40

2. Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1 1 1 2 3

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí  1 1 0 1 0

4. Počet odložených žádostí o informace   0 0 0 4 1
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