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

Vážený pane XXXX, 

dne 8. srpna 2018 obdržel Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad“) 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, 
ve věci zneužívání dominance mobilních operátorů.  

Konkrétně se žádost týká:  

1. informací o počtu podaných stížností nebo podnětů na ceny služeb a podnětů na 
nekalou soutěž a kartelovou dohodu podané na mobilní operátory v příslušných letech, 
včetně stručné charakteristiky daného problému, výsledku šetření, případných postihů, 
včetně konkrétní informace o střetu zájmů a vazeb zodpovědných osob v daném 
šetření a dalších relevantních informací a kopií zmíněných dokumentů, 

2. informace, jak postupovat a kde je možné podat podnět pro podezření z nečinnosti vůči 
příslušným zodpovědným úřadům a orgánům. 

K Vámi podané žádosti sděluje Úřad následující informace: 

K bodu 1:  

Úřad neeviduje žádné stížnosti nebo podněty na ceny služeb mobilních operátorů ve 
smyslu zneužívání dominance, případně nekalé soutěže, těchto operátorů. Úřad rovněž neeviduje 
žádné podněty na kartelovou dohodu podanou na mobilní operátory, a v této věci nevedl žádné 
šetření a neukládal žádné postihy. 

Úřad dále uvádí, že zneužívání dominantního postavení či kartelová dohoda je zakázané 
soutěžní jednání postižitelné podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších 
předpisů, a dohled nad dodržováním tohoto zákona byl svěřen Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže, na který se se svou žádostí můžete obrátit. 

Nekalá soutěž je pak soutěžním jednáním zakázaným podle § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). V této oblasti se 
obrany před nekalou soutěží může podle § 2988 občanského zákoníku domáhat každá osoba, jejíž 
právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, a to podáním žaloby. 



 

 

K bodu 2: 

Ochranu před nečinností správních orgánů upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
v § 80. Podnět pro podezření z nečinnosti konkrétního správního orgánu je třeba podat k jemu 
nadřízenému správnímu orgánu, který je oprávněn činit vůči (podřízenému) správnímu orgánu 
zákonem specifikované kroky, vedoucí k odstranění stavu nečinnosti. Detailnější informace 
k ochraně před nečinností lze dohledat např. na této webové stránce Ministerstva vnitra České 
republiky. 

 S pozdravem 

Ing Beáta Smrkovská v.r. 

ředitelka odboru ekonomické regulace 

http://www.mvcr.cz/clanek/ochrana-pred-necinnosti.aspx

