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Poskytnutí informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 Vážený pane, 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“ nebo „správní orgán“) obdržel dne 4. 9. 2017 
Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. 

K vašemu dotazu, zda bylo zahájeno správní řízení se společností Vodafone Czech Republic 
a. s. (dále jen „Vodafone“) ve věci jednostranné změny smlouvy spočívající v přesunu 
Švýcarska ze zóny 1 do zóny 2, což mělo za následek zdražení služeb elektronických 
komunikací poskytovaných v rámci roamingu, správní orgán uvádí, že bylo zahájeno správní 
řízení podle § 118 odst. 14 písm. v) zákona o elektronických komunikacích, o čemž jste byl 
informován již ve vyjádření ze dne 14. 7. 2017.  

K Vašemu dotazu, zda bylo toto řízení již ukončeno či stále probíhá, správní orgán uvádí, že 
k dnešnímu datu řízení ukončeno nebylo. 

K Vašemu dotazu, zda byla společnosti Vodafone uložena sankce, či takové uložení hrozí a 
případně v jaké výši, správní orgán uvádí, že správní řízení stále probíhá, a z tohoto důvodu 
sankce ještě uložena nebyla. Za správní delikt uvedený v § 118 odst. 14 písm. v) zákona o 
elektronických komunikacích lze uložit pokutu ve výši až 15 000 000 Kč nebo do výše 5 % z 
čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle 
toho, která z těchto hodnot je vyšší. 

K Vašemu dotazu, zda bylo společnosti Vodafone uloženo „nápravné opatření“ nebo zda se 
takové opatření předpokládá, správní orgán uvádí, že stejně jako u předchozího dotazu platí, 
že správní řízení stále probíhá, proto žádné „nápravné opatření“ uloženo nebylo. 

K Vašemu dotazu, zda bylo nařízeno odškodnění poškozených klientů nebo zda se 
předpokládá a případně jaké, správní orgán uvádí, že nedisponuje pravomocí o odškodnění 
poškozených klientů rozhodovat. Případný individuální nárok na odškodnění je nutné uplatnit 
u obecného soudu. 

Ing. Kateřina Kudláčková 
odborný rada 

 

 




