
 

 
ODBOR PRO SEVEROČESKOU OBLAST  

Mírové  náměst í  3097 /37,  400 01 Úst í  nad Labem  

 
 

IČO: 70106975 

 
Číslo jednací  Vyřizuje / telefon Ústí nad Labem 
ČTÚ-26 551/2018-635/SeP  Ing. Semenec / 475309302 4.5.2018 

 

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

Vážený pane , 

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 
dne 30. 4. 2018 Vaši žádost podle tohoto zákona. 

K bodům Vaší žádosti a) až e) Vám Úřad poskytuje následující informace: 

a) počet kontrol provedených Úřadem, odborem pro severočeskou oblast, v letech 2016 
až 2018: 

• rok 2016 – 185 kontrol 

• rok 2017 – 138 kontrol 

• rok 2018 – 58 kontrol 
 

b) počet zjištěných nedostatků / počet zjištěných nedostatků dle z. č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád), při kontrolách dle bodu a): 

• rok 2016 – 109 zjištěných nedostatků, z toho 0 dle kontrolního řádu 

• rok 2017 – 91 zjištěných nedostatků, z toho 2 dle kontrolního řádu 

• rok 2018 – 48 zjištěných nedostatků, z toho 0 dle kontrolního řádu 
 

c) počet osob, jimž byla uložena pokuta za přestupek dle kontrolního řádu při kontrolách 
dle bodu a): 

• rok 2016 – 0 osob 

• rok 2017 – 0 osob 

• rok 2018 – 2 osoby 
 

d) celková částka pokut za přestupek dle kontrolního řádu při kontrolách dle bodu a): 

• rok 2016 – 0,- Kč 

• rok 2017 – 0,- Kč 

• rok 2018 – 100.000,- Kč 
 

e) průměrná výše pokuty za přestupek dle kontrolního řádu při kontrolách dle bodu a): 

• rok 2016 – 0,- Kč 

• rok 2017 – 0,- Kč 

• rok 2018 – 50.000,- Kč 
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K bodu f) Vaší žádosti (na jakém základě byla vypočítána výše pokuty 
č.j. ČTÚ-113/2017 635 a k jakým aspektům bylo při udělení pokuty přihlíženo) Vám Úřad 
sděluje, že pod předmětným číslem jednacím nevedl žádné řízení o uložení pokuty. 

Všechny výše poskytnuté informace jsou platné ke dni 4. 5. 2018. 

 

 

 

Ing. Luboš Mračko 
ředitel odboru pro severočeskou oblast 
 

 
 

 

 


