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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

XXXXXX XXXX XXXXXX, 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši 
žádost o informace ze dne 4. 1. 2017 týkající se notifikace veřejné podpory. Věcně příslušným 
orgánem pro oblast veřejné podpory je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který je 
koordinačním orgánem podle zákona č. 15/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. S 
ohledem na tuto skutečnost s ním Úřad podle § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. 
konzultoval Vaši žádost jako s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí 
o žádosti.  

V reakci na Vaše dotazy Vám Úřad poskytuje následující informace: 

K otázce 1  

Česká republika dosud formální žádost o notifikaci veřejné podpory v podobě úhrady čistých 
nákladů za rok 2013 nepodala. Dne 30. 7. 2015 předložila notifikaci úhrady čistých nákladů za 
období 2015 až 2017. Toto řízení bylo z důvodu potřeby komplexního řešení celé problematiky 
převedeno do tzv. prenotifikace, a to s ohledem na obvyklou praxi Evropské komise v odvětví 
poštovních služeb.  

K otázce 2  

Jak je uvedeno v informaci poskytnuté k otázce 1, Česká republika dosud formální žádost 
o notifikaci veřejné podpory v podobě úhrady čistých nákladů za rok 2013 nepodala. Úřad v této 
souvislosti odkazuje na nařízení Rady (EU) 2015/1589, kterým se stanoví prováděcí pravidla k 
článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie. Vzhledem k tomu, že se má za to, že členské 
státy si jsou obecně vědomy povinnosti notifikovat veřejnou podporu, Evropská komise na tuto 
povinnost neupozorňuje. V případě konkrétních podezření přezkoumává protiprávní veřejnou 
podporu podle výše uvedeného nařízení z vlastního podnětu.  
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K otázce 3  

Vzhledem k tomu, že Česká republika notifikaci úhrady čistých nákladů za rok 2013 zatím formálně 
nepodala, jak již bylo uvedeno v informaci k otázce 1, nemohla takovou žádost ani vzít zpět. 

S pozdravem 

Ing. Hana Hankiewiczová 
ředitelka odboru 

regulace komunikačních činností a poštovních služeb 


