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             5.11.2018  

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

informacím  

  

K žádosti ze dne 28. 11. 2018 o podání informace Vám podle § 14 odst. 5 písm. d) cit.  

zákona k Vašemu dotazu sdělujeme následující:  

   

1) „Komu všemu byly zaslány dokumenty ve věci měření frekvence 6000 v katastru 

Němčičky, za který jsem dostal pokutu?“   

Vámi zmíněná kontrola proběhla pod číslem jednacím ČTÚ-16617/2018-637. Úřad 

Vám, jako kontrolované osobě, zaslal dne 26. 3. 2018 Oznámení o zahájení kontroly 

čj. ČTÚ-16617/2018 620KAR, které Vám bylo doručeno 27. 3. 2018. Předmětem bylo 

dodržování podmínek všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12.  

Kontrolní záznam č. 1712-238-01/1M spolu s protokolem o kontrole č. 1712-23802/1K 

Vám byl spolu s Výzvou k odstranění nedostatků doručen dne 29. 3. 2018. Proti 

kontrolnímu zjištění nebyly podány námitky. Skutečnosti zjištěné při kontrole se staly 

podkladem pro vydání rozhodnutí o přestupku v navazujícím správním řízení, 

vedeném pod číslem jednacím 59 738/2018-BaR, v rámci něhož byl dne 15. 10. 2018 

vydán příkaz č. j. 59 738/2018-637-BaR, kterým Vám byla uložena pokuta 30 000 Kč 

za provoz tří vysílacích rádiových zařízení RLAN s MAC adresami 00:27:22:2A:B1:8F, 

78:8A:20:12:16:3D a 04:18:D6:FE:62:A4, provozovaných na kmitočtech v pásmu 

5150 až 5350 MHz určeném pouze pro použití uvnitř budovy, který Vám byl doručen 

16. 10. 2018. Dne 20. 10. 2018 jste proti příkazu podal odpor. Dopisem ze dne 24. 

10. 2018 jste byl informován o pokračování v řízení, o možnosti seznámit se s 

podkladem i o možnosti požádat o ústní jednání. Tyto možnosti jste sice nevyužil, 

avšak v dopise ze dne 24. 10. 2018 jste sdělil, že nejste provozovatelem RLAN 

78:8A:20:12:16:3D a 04:18:D6:FE:62:A4, neboť tato zařízení jsou provozována 

soukromými subjekty mimo Vaši síť. Na základě uvedeného správní orgán 

rozhodnutím ze dne 12. 11. 2018, které Vám bylo doručeno ještě téhož dne, snížil 

výši pokuty na 10 000 Kč. Všechny zmíněné dokumenty byly zaslány pouze Vám 

do datové schránky ID dqq2idw.   

K Vašemu dotazu dále sdělujeme, že během monitorování rádiového spektra byla 

zjištěna 3 vysílací rádiová zařízení RLAN, která byla provozována na kmitočtech v 

pásmu 5150 až 5350 MHz, určeném pouze pro použití uvnitř budovy. Současně byl 

zjištěn provoz i jednoho zařízení RLAN na Vámi zmiňovaném kmitočtu 6000 MHz bez 

individuálního oprávnění. Avšak vzhledem k tomu, že v průběhu kontroly nebylo 

jednoznačně a mimo jakoukoli pochybnost prokázáno, že jeho provozovatelem 

jste právě Vy, správní orgán se tímto zjištěním dále nezabýval, a nebyl proto ani 
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předmětem navazujícího správního řízení, což vyplývá jak z příkazu, tak z 

následného rozhodnutí. Pokuta v rámci navazujícího správního řízení tedy nebyla 

uložena provoz zařízení RLAN na kmitočtu 6000 MHz bez individuálního oprávnění, 

ale za rádiové zařízení RLAN, které bylo provozováno na kmitočtu v pásmu 5150 až 

5350 MHz určeném pouze pro použití uvnitř budovy.  

  

2) „a dále kontrola Údajů na webu, za který jsem také dostal pokutu 3000,-“  

Vámi zmíněná kontrola proběhla pod číslem jednacím ČTÚ-127/2018-637 – ČeV. 

Úřad Vám, jako kontrolované osobě, zaslal dne 4. 1. 2018 Oznámení o zahájení 

kontroly čj. ČTÚ-127/2018-637 - ČeV, ve kterém stanovil termín kontroly na 24. 1. 

2018. Předmětem bylo dodržování zákona o elektronických komunikacích, zejména 

náležitosti smluvních dokumentů o poskytování veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací a připojení k veřejné komunikační síti a uveřejňování 

informací. O kontrole byl dne 29. 1. 2018 sepsán protokol o kontrole č. 1801-

00800/1K, který Vám byl doručen dne 30. 1. 2018. Proti kontrolnímu zjištění nebyly 

podány námitky. Skutečnosti zjištěné při kontrole se staly podkladem pro vydání 

rozhodnutí o přestupku v navazujícím správním řízení, vedeném pod číslem jednacím 

42 741/2018-Šej, v rámci něhož byl dne 30. 10. 2018 vydán příkaz č. j. 42 741/2018-

637-Šej, který Vám byl doručen 5. 11. 2018. Všechny zmíněné dokumenty byly 

zaslány pouze Vám do datové schránky ID dqq2idw.  

  
   

  
  

  

  

  

  

  

  

               Mgr. Miroslav Vlach v. r.  

            ředitel odboru pro jihomoravskou oblast  

  

  
Za správnost: Mgr. Bc. Ivona Siruková, 5. 11. 2018  

  

Vypraveno dne: 6. 11. 2018  

  

2/2  


		2018-12-07T08:17:09+0100




