
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 2007 

 
 
 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zveřejňuje tuto Výroční zprávu               
o poskytování informací v roce 2007, 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 zveřejněny v 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, jsou dostupné 
rovněž prostřednictvím portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz).    

 
a)  Počet podaných žádostí o informace     
  

V roce 2007 bylo na Úřad podáno a evidováno 13 písemných (případně elektronicky 
podaných) žádostí o informace, které se týkaly především oboru elektronických 
komunikací, a v jejich rámci částečně i oblasti radiokomunikací, a to v souvislosti               
s výkladem jednotlivých ustanovení zákona o elektronických komunikacích. Pokud jde      
o oblast regulace poštovních služeb, Úřad neevidoval a nevyřizoval žádné podání 
ohledně poskytnutí informací tohoto druhu.  

 
Předmětem dotazů z oblasti radiokomunikací bylo poskytnutí informací ohledně 

 - zavedení identifikace pomocí přístupového kódu pro vstup do systému radiotelefonní 
sítě AMR, 

- data, k němuž byl ukončen komerční provoz radiotelefonní sítě AMR jejím 
provozovatelem SPT Telecom (od 1. 7. 2006 společnost Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s.),  

- využití kmitočtového pásma 3510 – 3580/3410 – 3480 MHz, 

- subjektů, kterým bylo uděleno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů        
v kmitočtovém pásmu 3510 – 3580/3410 – 3480 MHz, 

- možného doručení Úřadu žádosti o změnu či udělení výjimky z příslušného 
všeobecného oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 
10 GHz.   

 

http://www.ctu.cz/


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

- udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné komunikační sítě     
ve standardu TETRA v pásmu 410 – 430 MHz společnosti MobilKom, a.s.,  

- uzavření smlouvy v režimu CS s více než jedním alternativním operátorem,  

- okolností podání podnětu k provedení přezkumného řízení ve věci vydání příslušného 
rozhodnutí o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů,  

- pravomoci Úřadu k rozhodování sporů ve smyslu § 129 zákona o elektronických 
komunikacích, konkrétně sporů o existenci a výši pohledávek vzniklých ze smlouvy           
o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací,  

- stavu správních řízení o ověření výše ztráty z poskytování univerzální služby za roky 
2001 až 2007, včetně informace o předmětu žaloby a případných soudních sporech, 

- poskytnutí seznamu veškerých soudních řízení o žalobách proti příslušnému 
rozhodnutí Úřadu (předsedy Rady Úřadu, Rady Úřadu) vydaném ve věci ověření 
prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby za roky 2001 až 2005 či vydaném ve 
věci stanovení finančních příspěvků na účet univerzální služby za uvedené časové 
období.         

 
Dále se Úřad vyjadřoval i k záměru provozování  služby – internetového serveru 
poskytujícího televizní vysílání zpráv z určitého města, která však, s ohledem na své 
zaměření a svoji povahu, není službou elektronických komunikací ve smyslu ustanovení    
§ 2 písm. n)  zákona o elektronických komunikacích, a nespadá tudíž do působnosti 
Úřadu, ale patří do problematiky služeb informační společnosti ve smyslu zákona                     
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých 
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších 
předpisů.    

 
b)  Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
     V roce 2007 bylo rozhodnuto ve dvou případech o nepodání informace (s ohledem          

na ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb.).  
 
c)  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 
     V roce 2007 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti                

o informace. 
 
d)  Opisy podstatných částí rozsudků soudu (§ 16 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.) 
     V roce 2007 soud nerozhodl žádný případ nevyhovění žádosti o informace. 
 
e) Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání          

a stručný popis způsobu vyřízení 
     V roce 2007 Úřad nevyřizoval žádnou stížnost v souvislosti s porušením postupů 

stanovených zákonem.  
 
f) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence (§ 14a zákona č. 106/1999 Sb.)  
     V roce 2007 Úřad neposkytl žádnou výhradní licenci. 
 
g)  Další informace vztahující se k uplatňování zákona    
     V roce 2007 Úřad vybral a odvedl do státního rozpočtu celkem Kč 1 176,-. Uvedená 

částka představuje výši úhrady nákladů za poskytnuté informace podle zákona                     
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  



   Písemné žádosti o informace zahrnuté do evidence roku 2007 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.     
 

  
Přehled vyřízených písemných žádostí o podání informací za rok 2007 v porovnání 
s předchozími obdobími od roku 2003 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 2007 

 
 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 

1.   Počet podaných žádostí o poskytnutí informace 6 12 69 85 13

2.   Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 2 3 2 2

3.   Počet podaných odvolání proti rozhodnutí  0 2 1 0 0
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