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Poskytnutí informace na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážení, 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17. 11. 2022 Váš odpor proti 
příkazu čj. ČTÚ-49006/2022-631/I. vyř. - MiK. V rámci tohoto odporu mj. žádáte „dle zákona 
o poskytnutí informace: a) kolik bylo zahájeno správních řízení a kontrol tak jak je uvedeno v 
tomto příkazu a kontrole tomuto příkazu předcházející b) jakým prokazatelným způsobem 
byli informováni poskytovatelé o nutnosti zavést posuzované v kontrole zákony a vyhlášky“. 
Úřad tuto žádost vyhodnotil jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Co se týče první otázky, správní orgán Vás přípisem ze dne 23. 11. 2022 vyzval k upřesnění 
žádosti, ke druhé otázce uvádí následující. 

Podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ povinný subjekt posoudí žádost a nerozhodne-li podle § 15, 
poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti 
nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě 
žadateli konečnou licenční nabídku. 

Nutnost „zavést posuzované v kontrole zákony a vyhlášky“ (všeobecné oprávnění VO-
S/1/08.2020-9) vyplývá již z jeho charakteru, tj. ze skutečnosti, že se jedná o opatření 
obecné povahy vydané na základě zákona o elektronických komunikacích. Podle § 9 odst. 1 
zákona o elektronických komunikacích je všeobecné oprávnění závazné pro fyzické a 
právnické osoby vykonávající činnosti podle § 7. Předmětné všeobecné oprávnění bylo 
vydáno postupem podle zákona včetně veřejné konzultace (§ 130 a 131 zákona o 
elektronických komunikacích) a v souladu s ustanovením § 125 téhož zákona oficiálně 
uveřejněno v Telekomunikačním věstníku (částka 09/2020). Nad rámec toho Úřad o jeho 
vydání informoval i ve své Monitorovací zprávě 9/2020. 

Ing. Bc. Renata Netopilová 
vedoucí oddělení rozhodování sporů a ochrany 

spotřebitele 
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