
IČO: 70106975 1/2 

 
 
 
 

      

      

      

      

      

      

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 

      ČTÚ-201/2018-610 Musil/224 004 738 3. ledna 2018 

 
 

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

XXXXXX XXXX XXXXXX, 

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, obdržel Vaši 
žádost o informace ze dne 20. 12. 2017 týkající se informací souvisejících s koncepcí regulace 
poštovních služeb. K Vašim dotazům uvádí Úřad následující. 

K dotazu č. 1: Ke kterému dni byl zrušen do té doby existující samostatný odbor regulace 
poštovních služeb (odbor 608)? 

Samostatný odbor regulace poštovních služeb byl zrušen ke dni 1. 3. 2010. 

K dotazu č. 2: Kdy přesně Rada ČTÚ rozhodla o výše uvedené nové koncepci regulace spočívající 
ve zrušení odboru poštovních služeb a přenesení jeho úkolů na jiné odbory? 

Jak je uvedeno v odpovědi na předchozí dotaz, samostatný odbor regulace poštovních služeb byl 
zrušen nabytím účinnosti změny Organizačního řádu ke dni 1. 3. 2010, kterou schválila Rada 
Úřadu dne 23. 2. 2010. 

K vyčlenění některých činností z působnosti odboru regulace komunikačních činností a poštovních 
služeb (odbor 610) na jiné odbory došlo s účinností od 1. 1. 2013 změnou Organizačního řádu 
schválenou Radou Úřadu dne 4. 12. 2012.  

Nad rámec odpovědi Úřad doplňuje, že v úvodu ke svým dotazům odkazujete na dopis čj. ČTÚ-
108 495/2016-610 ze dne 17. 5. 2017 (jedná se o III. vyřízení), v němž podle Vašeho vyjádření 
„pan předseda Rady sdělil, že Rada ČTÚ přijala v roce 2012 novou koncepci regulace poštovních 
služeb založenou na analogii s regulací elektronických komunikací“. V návaznosti na toto 
požadujete odpovědi na položené dotazy, když v tomto konkrétním druhém dotazu opět novou 
koncepci zmiňujete. 
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Úřad uvádí, že v uvedeném dopise je konkrétně uvedeno: „Rozhodnutí o tomto přístupu k výkonu 
kompetencí Úřadu bylo přijato Radou v roce 2012 po detailní diskusi v souvislosti s přípravou 
zajištění činnosti po přijetí tzv. implementační novely zákona.“ Pan předseda zde koncepci 
výslovně nezmiňuje. 

K dotazu č. 3: Prosím o poskytnutí té části zápisu/záznamu z jednání Rady ČTÚ, která se týká 
přijetí této nové koncepce. 

Níže jsou uvedeny příslušné části textů ze záznamů ze zasedání Rady Úřadu: 

Záznam č. 12/2010 ze zasedání Rady ČTÚ dne 23. února 2010: 

Materiály, které Rada schválila: 

1. Organizační řád Českého telekomunikačního úřadu (čj. 16 850/2010-601) 

Rada Českého telekomunikačního projednala a schválila nový Organizační řád Českého 
telekomunikačního úřadu. 

Rada současně požádala o předložení vyhodnocení organizační změny, kterou byla působnost 
dosavadního odboru regulace poštovních služeb začleněna do odboru regulace komunikačních 
činností a poštovních služeb, a to k datu 31. 12. 2010. 

 

Záznam č. 68 ze zasedání Rady ČTÚ dne 4. prosince 2012: 

Materiál, který Rada schválila: 

1. Návrh změn Organizačního řádu Českého telekomunikačního úřadu (čj. ČTÚ-
245 559/2012-601) 

Rada Českého telekomunikačního schválila změny Organizačního řádu Českého 
telekomunikačního úřadu (čj. ČTÚ-245 559/2012-601). 

 

S pozdravem 

Ing. Hana Hankiewiczová 
ředitelka odboru 

regulace komunikačních činností a poštovních služeb 


