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Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Ve věci žádosti ze dne 9. října 2020, kterou žádáte o poskytnutí i. Informací o správních 

řízeních vedených pod sp. zn.: a. ČTÚ-61 976/2016-613 a ČTÚ-66 295/2018-613 (účastník Czech 

Digital Group, a.s.); b. ČTÚ-22 452/2018-613, ČTÚ-61 673/2018-613, ČTÚ-3 849/2019-613 a ČTÚ-

3 850/2019-613 (účastník České radiokomunikace a.s.); c. ČTÚ-25 956/2018-613 a ČTÚ-3 

653/2019-613 (účastník Digital Broadcasting s.r.o.); („Správní řízení“) ohledně žádostí o úhradu 

efektivně a účelně vynaložených nákladů („Žádosti“) dle čl. II. bodu 8 zákona č. 252/2017 Sb., 

zejména jaká je celková výše částek požadovaných v Žádostech, zda  bylo ve Správních řízeních 

vydáno pravomocné rozhodnutí, v jaké výši byly přiznány/ vyplaceny  částky v těchto Správních 

řízeních včetně sdělení, jaké konkrétní náklady byly těmito částkami  kompenzovány; ii. informací, 

zda jsou nebo byla vedena další správní řízení ohledně žádostí o úhradu efektivně a účelně 

vynaložených nákladů dle čl. II. bodu 8 zákona č. 252/2017 Sb.. včetně sdělení účastníků takových 

řízení a obdobných informací požadovaných pod bodem i; iii. relevantních dokumentů, včetně 

pravomocných rozhodnutí vydaných ve Správních řízeních., poskytuje Český telekomunikační úřad 

(dále jen „Úřad“) ke dni podání této žádosti následující informace, a dále o poskytnutí informace, 

jakým způsobem budou zveřejněny informace týkající se žádostí a úhrady vynaložených nákladů 

dle čl. ll. bodu 8 zákona č. 252!2017 Sb., kde budou takové informace dostupné a kdy dojde k jejich 

zveřejnění, poskytuje Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) ke dni podání této žádosti 

následující informace: 

ad i.: Správní řízení, která jsou uvedena ve třech vydaných rozhodnutích o proplacení nákladů, 

která přikládáme, byla ukončena pravomocným rozhodnutím. V jiných z uvedených správních 

řízení pravomocné rozhodnutí o úhradě efektivně a účelně nákladů vydáno nebylo, resp. se nejedná 

o správní řízení ve věci úhradu efektivně a účelně vynaložených nákladů („Žádosti“) dle čl. II. bodu 

8 zákona č. 252/2017 Sb., ale o správní řízení ve věci změny přídělu rádiových kmitočtů. Přiznané 

/ vyplacené částky jsou uvedeny v přiložených rozhodnutích. Ve věci částek požadovaných 

v žádostech a specifikace konkrétních nákladů bylo vydáno samostatné rozhodnutí o neposkytnutí 

části informace. 

 

 
 
 
 
 



ad ii.: Čísla jednací dalších správních řízení vedených v této věci, včetně správních řízení vedených 

se subjektem Česká televize, jsou uvedena v přiložených rozhodnutích. 

 

ad iii.: Relevantními dokumenty, na které se vztahuje zákon č. 106/1999 Sb., jsou vydaná 

rozhodnutí o proplacení nákladů, která se zpřístupněnými částmi, které je možno poskytnout, 

přikládáme. Ve věci poskytnutí částí rozhodnutí, které nelze podle zákona č. 106/1999 Sb. 

poskytnout, bylo vydáno samostatné rozhodnutí o neposkytnutí části informace. 

 

ad poskytnutí informace, jakým způsobem budou zveřejněny informace týkající se žádostí a úhrady 

vynaložených nákladů dle čl. ll. bodu 8 zákona č. 252/2017 Sb., kde budou takové informace 

dostupné a kdy dojde k jejich zveřejnění: Tyto informace Úřad zveřejní na webu www.ctu.cz 

následně po poskytnutí této informace. 

 

 

 

Přílohy: 

– kopie zpřístupněných částí rozhodnutí čj. ČTÚ-36 655/2020-613 ze dne 5. 8. 2020 

– kopie zpřístupněných částí rozhodnutí čj. ČTÚ-38 256/2020-613 ze dne 6. 8. 2020  

– kopie zpřístupněných částí rozhodnutí čj. ČTÚ-41 700/2020-613 ze dne 29. 9. 2020 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Duchač 

ředitel odboru 

správy kmitočtového spektra 

http://www.ctu.cz/





























































