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Vyřízení žádosti o poskytnutí informace  

Vážený pane doktore, 

 na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), která 

byla Českému telekomunikačnímu úřadu jakožto povinnému subjektu doručena dne  

30. 10. 2015, Vám v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 Zákona a ve lhůtě stanovené 

ustanovením § 14 odst. 5 odst. d) Zákona sdělujeme následující.  

K bodu a) rozhodnutí soudů ve věcech, v nichž vystupuje Český telekomunikační úřad a 

obchodní společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 

155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Městského soudu v Praze, sp.zn. B 6064, jejichž právní moc nastala v období do jednoho 

roku před podáním této žádosti (tj. od 30. 10. 2014 do 30. 10. 2015). 

Vaši žádost jsme v této části podle jejího obsahu vyhodnotili tak, že směřuje 

k poskytnutí informace o výsledcích soudních řízení zahájených na základě návrhu 

obchodní společnosti Vodafone Czech Republic a.s.  

V této souvislosti sdělujeme následující spisové značky rozsudků vydaných MS 

v Praze a výsledek soudního řízení: 

sp.zn. 6 A 171/2010 (žaloba odmítnuta) 

sp.zn. 3 A 16/2011 (žaloba zamítnuta) 

sp.zn. 8 A 16/2011 (žaloba zamítnuta) 

 

K bodu b) spisové značky jednotlivých dosud pravomocně neskončených soudních řízení, 

vedených s Českým telekomunikačním úřadem a obchodní společností Vodafone Czech 

Republic a.s.  
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V rámci této části Vaší žádosti evidujeme níže uvedená soudní řízení vedená u MS v 

Praze: 

sp.zn. 7 A 158/2011 

sp.zn. 7 A 122/2011 

sp.zn. 6 A 272/2011 

sp.zn. 9 A 131/2011 

sp.zn. 6 A 369/2011 

sp.zn. 7 A 31/2011 

sp.zn. 6 A 76/2011 

sp.zn. 8 A 394/2011 

sp.zn. 10 A 65/2012 

sp.zn. 10 A 124/2012 

sp.zn. 3 A 126/2013   

sp.zn. 8 A 156/2015  

sp.zn. 8 A 192/2015 

sp.zn. 9 A 84/2015 

K bodu c) rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ukládající obchodní společnosti 

Vodafone Czech Republic a.s. pokutu, které nejsou předmětem soudního řízení a jejichž 

právní moc nastala v období do jednoho roku před podáním této žádosti (tj. od 30. 10. 2014 

do 30. 10. 2015). 

Český telekomunikační úřad neeviduje žádné rozhodnutí o pokutě uložené obchodní 

společnosti Vodafone Czech Republic a.s., které není předmětem soudního řízení a 

jehož právní moc nastala v rozhodném období.  

 

         S pozdravem 

 

 

Mgr. Marta Kuchařová  
ředitelka odboru přezkoumávání rozhodnutí 

 

 


