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

 

Vážený pane Xxxxxxx, 

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 (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), obdržel Vaši žádost ze dne 
5. 11. 2015 o poskytnutí informací podle tohoto zákona týkající se existence „metodiky, jak 
pohlížet na komunitní (neziskové, nevýdělečné) sítě elektronických komunikací provozované 
spolky (bývalými občanskými sdruženími)“. 

Úřad uvádí, že dotčená problematika je upravena v části interního dokumentu Úřadu 
„Agenda oznamování podnikání v elektronických komunikacích a vedení příslušné evidence“. 
Předmětnou část tohoto dokumentu Vám přikládáme v příloze. Úřad pro úplnost uvádí, že se 
nejedná o právní předpis ani závazný výklad příslušné právní úpravy, který může 
k individuálnímu případu na základě posouzení konkrétní skutkové podstaty učinit výhradně 
soud, ale pouze o interní materiál vydaný v gesci Úřadu obsahující metodický návod pro 
postup při zajišťování výkonu agendy podnikání v obecné rovině. V praxi přitom v rámci 
vymezení své působnosti a kompetencí postupuje Úřad v každém jednotlivém případě 
individuálně a zejména při rozhodování ve správním řízení bere v úvahu všechny související 
aspekty. 

Příloha: Problematika „podnikatelské činnosti“ nepodnikatelských subjektů  

S pozdravem 

Ing. Hana Hankiewiczová 
ředitelka odboru 

regulace komunikačních činností a poštovních služeb 
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Problematika „podnikatelské činnosti“ nepodnikatelských subjektů (typicky zapsané 
spolky, dříve občanská sdružení) 
 
V sektoru elektronických komunikací figuruje celá řada subjektů, které nelze považovat za 
podnikatele v elektronických komunikacích, ačkoliv vykonávají komunikační činnost. 
Specifickou skupinou mohou být spolky, které vykonávají stejnou činnost jako např. 
poskytovatelé služeb přístupu k síti internet, nicméně deklarují, že k tomuto dochází nikoliv za 
účelem zisku, a činnost tedy není podnikáním v obecném smyslu (nenaplňuje znaky podnikání 
podle občanského zákoníku). Taková činnost pak není jako podnikání regulována zákonem 
o elektronických komunikacích a ani uživatelé příslušných služeb nepožívají takového stupně 
ochrany jako běžní zákazníci podnikatelů v elektronických komunikacích. Při použití stávající 
právní úpravy tak nelze na subjekty, které deklarují neziskovost své činnosti, nahlížet jako na 
podnikatele, leda by jim byl onen obecný charakter podnikatelské činnosti prokázán. 
 
Výše uvedené však neznamená, že by spolky podnikat nemohly. Stejně tak jako družstva 
(bývalá společenství), fundace (mezi něž se řadí nadace a nadační fondy) a ústavy, tedy další 
druhy právnických osob, jejichž primární činností není vytváření zisku, mohou vykonávat 
podnikatelskou činnost, pokud není v rozporu s jejich stanovami a neovlivňuje negativně jejich 
hlavní činnost. 
 


