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Vážený pane  

 

dne 29. listopadu 2022 jste se obrátil na Český telekomunikační úřad (dále též „Úřad“) se 
žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve 
znění pozdějších předpisů, ve které požadujete: 

1. Zaslání všech rozhodnutí vydaných Českým telekomunikačním úřadem ve věci 
porušení ustanovení § 118 odst. 1 písm. i), písm. j) zákona č. 127/2005 Sb., (zákon o 
elektronických komunikacích), vydaných v letech 2020, 2021 a 2022. 

2. Sdělení, kolik celkem případů porušení výše citovaného ustanovení za stejné období 
bylo Českým telekomunikačním úřadem prošetřováno, i přesto, že nakonec nedošlo 
k vydání žádného rozhodnutí. 

 

Co se týče vydaných rozhodnutí požadovaných Vámi dle bodu 1. Vaší žádosti, tyto Vám 
v anonymizované podobě zasíláme v příloze. Za Vámi požadované období se jedná celkem 
o devět meritorně vydaných a v současné době pravomocných rozhodnutí. Konkrétně se 
jedná o rozhodnutí vydaná ve správních řízeních vedených pod čj. ČTÚ-40 064/2020, čj. 
ČTÚ-20 722/2020, čj. ČTÚ-46 404/2020, čj. ČTÚ-48 554/2020, čj. ČTÚ-17 744/2020, čj. 
ČTÚ-9 400/2021, čj. ČTÚ-51 534/2021, čj. ČTÚ-35 424/2021, čj. ČTÚ-16 434/2022. Ve 
vztahu k osobním údajům uvedeným v těchto rozhodnutích Úřad provedl anonymizaci těchto 
údajů a vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v rozsahu těchto anonymizovaných 
údajů. 

K bodu 2. Vaší žádosti Vás odkážeme na čtvrtletně zveřejňované Vyhodnocení stížností 
a dotazů v rámci Monitorovacích zpráv Úřadu. Konkrétní číselný údaj za sledovaná období je 
možné nalézt v tabulce zveřejňované v rámci Vyhodnocení stížností a dotazů, a to 
v Monitorovacích zprávách č. 5/2020 na str. 10, č. 8/2020 na str. 8, č. 11/2020 na str. 15, 
č. 2/2021 na str. 10, č. 5/2021 na str. 12, č. 8/2021 na str. 9, č. 11/2021 na str. 9, č. 2/2022 
na str. 11, č. 5/2022 na str. 9, č. 8/2022 na str. 11 a č. 11/2022 na str. 9. Jedná se o číselný 
přehled obdržených podání veřejnosti, ve kterých je upozorňováno na možné porušení 
zákona. Tato podání Úřad v rámci své činnosti prošetřuje, přičemž Vámi požadované 
problematiky se budou týkat zejména kategorie „nabízení marketingové reklamy“ 
(v Monitorovacích zprávách vydaných do č. 2/2022 včetně jako „nabízení marketingové 
reklamy v rozporu s § 96 ZEK“) a „obtěžující a nevyžádaná volání/komunikace“ 

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.5/2020/obrazky/mz-2020-5fin.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.8/2020/obrazky/mz-2020-8.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.11/2020/obrazky/mz-2020-11.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.2/2021/obrazky/mz-2021-02.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.5/2021/obrazky/mz-2021-05.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.8/2021/obrazky/mz-2021-08final.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.11/2021/obrazky/mz-2021-11.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/mz_2022-2.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.5/2022/obrazky/mz-2022-5.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.8/2022/obrazky/mz-2022-8.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c-11/2022/obrazky/mz-2022-11.pdf
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(v Monitorovacích zprávách vydaných do č. 2/2022 včetně jako „obtěžující a nevyžádaná 
volání“). 

 

S pozdravem 

 

Přílohy: 

9 rozhodnutí 

Mgr. Michal Špalek 
vedoucí oddělení metodiky rozhodování sporů 

a ochrany spotřebitele 
 

 

 

 

 

Za správnost: Mgr. Bc. Sandra Mráčková, 7. 12. 2022 

Vypraveno dne: 7. 12. 2022 
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