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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) z. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 

Vážený pane XXXXXX 

Český telekomunikační úřad (dále též jako „Úřad“ nebo „správní orgán“) jako příslušný 
správní orgán podle zákona č. 127/2005, o elektronických komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“) a jako povinný subjekt 
podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) obdržel dne 
22. 5. 2018 Vaši žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím 
níž jste Úřad žádal o níže specifikované informace vztahující se k Vámi podanému podnětu 
k zahájení správního řízení ze dne 15. 8. 2017: 

 V jakém stavu se nachází podání týkající se věci jednostranné změny smlouvy ze 
strany společnosti TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ze dne 15. 8. 2017; 

 Poskytnutí kopie spisu vedeného ve věci správního řízení zahájeného se společností 
-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX v dané věci; 

 Sdělení výsledku rozhodnutí ČTÚ v dané věci vč. informací o uložené pokutě a její 
výši apod. 

 
Jelikož žádost obdržená dne 22. 5. 2018 byla totožného znění, vzhledu i data, jako Vaše 
žádost, kterou obdržel správní orgán dne 11. 3. 2018 a na kterou bylo již dne 19. 3. 2018 ze 
strany správního orgánu odpovězeno, byl jste dne 1. 6. 2018 vyzván k upřesnění, zda 
k duplicitnímu podání došlo nedopatřením, či zda trváte na opětovném podání žádosti. Dne 
4. 6. 2018 obdržel správní orgán informaci o tom, že žádost byla podána opětovně zcela 
vědomě. 

 
Na základě Vaší žádosti o informace Úřad tedy sděluje, že dne 4. 4. 2018 bylo zahájeno se 
společností XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX správní řízení pro podezření ze spáchání 
přestupku podle § 118 odst. 14 písm. v) zákona o elektronických komunikacích. 

Dne 29. 5. 2018 bylo v dané věci vydáno rozhodnutí, jímž byl obviněný 
z přestupkuXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX uznán vinným ze 
spáchání výše uvedeného přestupku, přičemž mu byla uložena pokuta ve výši 25 000,00 Kč 
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splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Zároveň bylo obviněnému uloženo 
zaplatit 1000,00 Kč na nákladech správního řízení. 

Rozhodnutí bylo obviněnému doručeno dne 30. 5. 2018. Vzhledem k tomu, že stále běží 
lhůta pro podání odvolání, není toto rozhodnutí dosud pravomocné.  

 

Přílohou tohoto dopisu Vám zasíláme kopii nepravomocného rozhodnutí v dané věci a kopii 
vyjádření společnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXX, které správní orgán obdržel na základě 
oznámení o zahájení správního řízení.  

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Marek Bernard, v.r. 
ředitel odboru pro východočeskou oblast 

 

 

 

 
 

 

 


