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Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219 
P. O. Box 02 
225 02  Praha 025 
 
  

 
 
Věc: Připomínky společnosti České Radiokomunikace a.s. k návrhu Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě 

 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: 

Návrh Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení 
konzultací na diskusním místě 

 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: 
 

České Radiokomunikace a.s.     
se sídlem Skokanská 2117/1,      
169 00 Praha 6 - Břevnov,     

IČ 247 38 875       

 
 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
     

Ing. František Smejkal,  
Senior specialista pro regulatorní služby  
Tel.: +420 242 417 158 
Mob.: +420 739 385 902    
Fax: +420 242 417 595        
E-mail: f.smejkal@radiokomunikace.cz                     

 
 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:  

Uvedené připomínky neobsahují obchodní 
tajemství a důvěrné informace 

 
 
Datum: 25. 10. 2013 
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Český telekomunikační úřad vyzval dne 25. září 2013 na svých webových stránkách k 

uplatnění připomínek k Návrhu Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací 

na diskusním místě (dále jen „Pravidla“). 

 

 Společnost České Radiokomunikace a.s. se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – 

Břevnov, IČO: 247 38 875 (dále jen „ČRa“) uplatňuje možnost připomínkovat Českým 

telekomunikačním úřadem (dále jen „ČTÚ“) navržená Pravidla. 

 

 

 

Připomínka k Článku 9 odst. 3 a 4 navrhovaných Pravidel:  

 

Z textace článku 9 odst. 3 a 4 Pravidel vyplývá, že pokud ČTÚ obdrží připomínky, stanoviska 

s příznakem důvěrné informace nebo obchodní tajemství, nebudou připomínky (stanoviska) jakkoli 

vypořádány. 

 

Jsme toho názoru, že k  připomínkám zaslaným s příznakem důvěrné informace nebo 

obchodní tajemství by měl ČTÚ přihlédnout v konečném znění opatření a vypořádat je, a to 

v zobecněné formě (zobecnění tématu) příp. vypořádání připomínek  s příznakem důvěrné informace 

nebo obchodní tajemství zaslat subjektu, který připomínky uplatnil.  

 

V některých případech je při připomínkování nutné údaje, pasáže označit za důvěrné 

informace a nevypořádání takovýchto připomínek by směřovalo k snížení transparentnosti veřejné 

konzultace, pokud by nebyly tyto připomínky jakkoli reflektovány.  Zobecnění připomínek spatřujeme 

jako vhodnou variantu řešení. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


