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Věc: Poskytnutí informací na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane XXXXXXXXX, 

dne 13. srpna 2018 obdržel Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) prostřednictvím 
elektronické podatelny Vaše podání, jehož předmětem je žádost o poskytnutí informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Žádost se týká informace o odborné přípravě zaměstnanců, kteří řeší spory v oblasti poštovních 
služeb, za rok 2017. 

K Vámi podané žádosti sděluji, že zaměstnanci řešící spory v oblasti poštovních služeb absolvovali 
v roce 2017 následující školení zaměřená na právní předpisy: 

 Správní rozhodnutí – JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. – Masarykova univerzita,  

 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni – JUDr. Josef Vedral, 
Ph.D – Agentura BOVA, 

 Aktuální otázky ke správnímu řádu – Mgr. Jana Vargic (Exekutorská komora ČR), 

 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (zákon o ochraně 
spotřebitele) – Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. – Agentura BOVA, 

 Zákon o kontrole – JUDr. Josef Vedral, Ph.D – Agentura BOVA, 

 Poskytování informací ve veřejné správě – Ing. Mgr. Oldřich Kužílek – AKTUÁLNÍ 
PARAGRAFY, 

 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – Ing. Mgr. Jan Strakoš, JUDr. Milan 
Cigánek – Institut pro veřejnou správu Praha, 

 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – JUDr. Myron Zajonc – Agentura BOVA, 

 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – JUDr. Josef Vedral, Ph.D. – 
Agentura BOVA, 

 Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákona – Ing. Mgr. Jan Strakoš – 
AKTUÁLNÍ PARAGRAFY. 
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Dále bylo ČTÚ v roce 2017 pořádáno třídenní školení pro zaměstnance oblastních odborů, kde byli 
dotčení zaměstnanci proškoleni mimo jiné na problematiku poštovních služeb z pohledu vybraných 
interních zástupců ČTÚ, konkrétně z odboru legislativního a právního, odboru přezkoumávání 
rozhodnutí a odboru kontroly a ochrany spotřebitele. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 

Mgr. Jana Špačková v. r. 
ředitelka odboru personálního 

 

 

 

 


