
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 2013 
 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zveřejňuje tuto Výroční zprávu               
o poskytování informací v roce 2013, kterou zpracoval podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,     
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
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. 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 2013 bylo na Úřad podáno a evidováno 36 písemných, případně elektronicky 
podaných žádostí o informace, které se týkaly především oboru elektronických 
komunikací a v jejich rámci částečně i oblasti radiokomunikací, hospodaření s majetkem    
a personálních záležitostí. Pokud jde o oblast regulace poštovních služeb, Úřad v daném 
roce z uvedeného počtu evidoval 2 podání, jejichž předmětem byly informace vztahující 
se k dosavadní činnosti Úřadu při posuzování, zda určitá služba je či není poštovní 
službou, včetně uvedení tazatelů, obsahu podání a obsahu příslušného stanoviska či 
rozhodnutí Úřadu, a informace týkající se sdělení ohledně možného účastenství v řízení 
zahájeném Úřadem ve věci pochybení České pošty, s. p. 

 

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

 

- předložení listinných dokladů, prokazujících, že společnosti SKYLINK a CS Link 
oznámily osobě žadatele zásadní smluvní změny v souvislosti s přípravou a zavedením 
platby SP, 

 

- data doručení rozkladu žadatele předsedovi Rady Úřadu (ve věci rozhodnutí Úřadu      
čj. ČTÚ-149 254/2012-634/VI.-SiA ze dne 10. prosince 2012) a stadia řešení dané věci,    

 

- sdělení ohledně zdůvodnění několikerého si vyžádání v daném čase Úřadem údajů 
(v registru osob) o společnosti TESTAV, realizace staveb, s.r.o., 

 

- zpřístupnění v elektronické i listinné podobě dokladů prokazujících objednání a přijetí 
plnění od společnosti e-FRACTAL, s.r.o. nebo soudního znalce Ing. Jiřího Bergera 
(objednávky, faktury, předávací protokoly, obchodní nebo jiné smlouvy), 

 

http://www.ctu.cz/


- počtu podání spotřebitelů přijatých Úřadem v období od 1. ledna 2012 do dne podání 
žádosti, tj. do 17. května 2013, 

 

 - jmenovitého složení rozkladové komise projednávající věc vedenou                          
pod čj. ČTÚ-3 248/2013-603, týkající se rozkladu podaného proti rozhodnutí Úřadu,        
čj. ČTÚ-179 753/2012-635/VI.vyř.Url ze dne 23. listopadu 2012, ve věci uložení pokuty 
podle § 120 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, za přestupek podle § 119 
odst. 2 písm. e) tohoto zákona,   

 
 - evidence námitek nebo stížností zaslaných Úřadu v období 09 až 12/2005 ve věci 

úpravy pořadí čerpání volných minut,  
 
     - sdělení, zda má Úřad ve smlouvě s veškerými dodavateli poradenských činností 

poskytnutých v souvislosti s ukončenou aukcí spektra a připravovanou aukcí spektra, 
včetně jejich subdodavatelů, ošetřen závazek zakazující spolupráci těchto subjektů 
v souvislosti s aukcí spektra, tj. dodavatelů a jejich případných subdodavatelů, s účastníky 
aukce spektra,     

    
 -  vyjádření a stanovisek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“)        

a Evropské komise nebo jiných zaznamenaných výstupů z konzultace navrhovaných 
pravidel aukce kmitočtů pro mobilní sítě 4. generace mezi Úřadem a  ÚOHS a mezi 
Úřadem a Evropskou komisí, 

 
    -  výše peněžních prostředků určených v roce 2013 na odměny zaměstnanců Úřadu 

podílejících se na připravované analýze trhu mobilního volání, 
 
 -  sdělení spisové značky soudního řízení, v němž bude projednávána případná žaloba 

podaná proti pravomocnému rozhodnutí předsedy Rady Úřadu (čj. ČTÚ-51 819/2011-603 
ze dne 21. května 2012), 

 
     -   sankcí a důvodu jejich udělení společnostem M77 Group S.A. a M7 Group S.A.,  
    
     - vydání rozhodnutí ve věci uložení sankce za správní delikt společnosti Telefónica 

Czech Republic, a.s. podle zákona č. 234/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů,  

 
     -  právních služeb poskytovaných Úřadu v posledních pěti letech Advokátní kanceláří 

Dáňa, Pergl & Partneři, využívaných Úřadem k podpoře jeho činnosti v rámci zákonem 
stanovené věcné působnosti, 

 
     -  zaslání znění textu správního rozhodnutí Úřadu čj. ČTÚ-50 717/2008-636/VII ze dne 

26. září 2008, včetně příloh a další související dokumentace podporující argumentaci 
správního orgánu v uvedeném rozhodnutí,  

 
     -   výkonu činnosti rozkladových komisí Úřadu, zřízených Úřadem jako zvláštních 

poradních orgánů podle § 152 odst. 3 správního řádu, a to pro účely správního 
rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně,    

 
 - organizace rozkladových komisí předsedy Rady Úřadu a Rady Úřadu (členové, počet 

zasedání), včetně rozhodování na doporučení těchto komisí (počet věcí rozhodnutých 
v souladu s doporučením a odlišně od doporučení), a počtu žalob podaných podle části V. 
občanského zákoníku proti rozhodnutí předsedy Rady Úřadu a Rady Úřadu v letech 2007 
až 2012. 

 
Předmětem dotazů z oblasti radiokomunikací bylo poskytnutí informací týkajících se  



- materiálu Informace Českého telekomunikačního úřadu o vypořádání připomínek 
z veřejné konzultace k textu návrhu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv 
k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 
1800 MHz a 2600 MHz“, včetně předkládací zprávy a veškerých souvisejících příloh 
(předkládaného na programu schůze vlády České republiky konané ve dnech 9. srpna 
2013 a 14. srpna 2013),  

 
- seznamu přidělených kmitočtů v rámci individuálních oprávnění podle § 18 zákona       
o elektronických komunikacích,  

 
- zákonnosti použití specifických zařízení (rušiček mobilních telefonů, simulátorů mobilní 
sítě, virtuálních BTS, IMSI catcherů), včetně případné komunikace a uzavřených dohod 
s provozovateli mobilních sítí nebo služeb elektronických komunikací, pokud jde                
o dotazovaná zařízení,  

 
- subjektů, kterým byla udělena individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
pro zemské digitální vysílání v regionálních sítích 1 až 4 na území České republiky            
a individuální oprávnění pro experimentální účely v Přerově, 

 
- počtu udělených individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů                   
pro radionavigaci a radiolokaci v příslušných pásmech, podle § 17 zákona                         
o elektronických komunikacích.  

 
V oblasti hospodaření s majetkem bylo předmětem podání poskytnutí informací                
vztahujících se k výkazu zisku a ztráty Úřadu, a to k syntetickým účtům za roky 2010           
až 2012 (ostatní služby, mzdové náklady a ostatní náklady z činnosti), výši investičních              
a neinvestičních výdajů Úřadu v roce 2012, rozpočtu, mzdám, webovým stránkám, 
způsobu nakládání s použitými elektrozařízeními (elektroodpadem skupiny 5 - osvětlovací 
zařízení), nákladům na provoz Rady Úřadu v roce 2012 a za 1. pololetí roku 2013 
(mzdové náklady, náklady na presentaci a náklady na zahraniční pracovní cesty), 
zakázkám malého rozsahu za období let 2008 až 2013, jejichž předmětem bylo poskytnutí 
ekonomického, finančního, personálního a právního poradenství, nákladům a rozsahu 
pořizovaného hardware a software za roky 2010 až 2012, způsobu fungování elektronické 
podatelny a odpovědnosti za její provoz, dále informací týkajících počtu žádostí podle 
zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady 
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatněných vůči Úřadu, způsobu, jakým je ze strany Úřadu postupováno při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím e-tržišť a způsobu zabezpečení          
e-mailové komunikace, způsobu antivirového a antispamového zabezpečení koncových 
stanic a serverů a testů zranitelnosti perimetru.  

 
V oblasti personální byl Úřad požádán o poskytnutí informace, týkající se zaslání 
kolektivních smluv, včetně jejich dodatků (v období od 1. ledna 2010 až dosud), a sdělení 
počtu zaměstnanců Úřadu v letech 2010, 2011 a 2012, informace ohledně vládou 
schváleného Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě a způsobu zpracování    
vnitřního předpisu formou závazného pokynu (název firmy, výše odměny a datum podpisu  
příslušné smlouvy), jehož prostřednictvím byl promítnut do činnosti Úřadu, a zveřejnění 
pracovních e-mailových adres zaměstnanců Úřadu.    

 

b)  Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
     V roce 2013 bylo vydáno 7 rozhodnutí o nepodání informace, 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) a ve smyslu § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. (z důvodu, že nebylo 
reagováno na výzvu Úřadu k úhradě nákladů, souvisejících s poskytnutím požadované 
informace, v zákonné lhůtě)   

     V roce 2013 Úřad odložil 3 žádosti o informace, přičemž 1 žádost byla odložena 
z důvodu, že požadovaná informace nespadá do působnosti Úřadu a 2 žádosti byly 
odloženy s odůvodněním, že nebylo reagováno na výzvu Úřadu k úhradě nákladů.   

 
d) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 
     V roce 2013 byla podána 3 odvolání (rozklady) proti rozhodnutí o nepodání informace.  

V roce 2013 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 2013 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 2013 Úřad vyřizoval jednu stížnost v souvislosti s údajným porušením postupů   

stanovených zákonem č. 106/1999 Sb. při vyřizování žádosti o informace (stížnosti bylo 
povinným subjektem vyhověno poskytnutím informace – znění příslušného rozhodnutí).  

 
g) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence (§ 14a zákona č. 106/1999 Sb.) 
     V roce 2013 Úřad neposkytl žádnou výhradní licenci. 
 
h) Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.    
     V roce 2013 Úřad neodvedl do státního rozpočtu žádnou částku představující výši úhrady 

nákladů za poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
   Písemné žádosti o informace zahrnuté do evidence roku 2013 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 2013 v porovnání 
s předchozími obdobími od roku 2009 je uveden v příloze a následujícím grafu:   
 

 

 

 
 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Ing. Mgr. Jaromír Novák v. r. 
                                                       předseda Rady  
                             Českého telekomunikačního úřadu 
 
 
 
 
 
 
 



Český telekomunikační úřad                                                                                                                 Tabulka  

 

 

 
                                                                       

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

za rok 2013 

 
 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

1. Počet podaných žádostí o informace 12 12 163 40 36 

2. Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1 1 2 3 7 

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

4. Počet odložených žádostí o informace   0 0 4 1 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


