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Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 

      ČTÚ-409/2019-610 Mgr. Nováková/224 004 713 9. ledna 2019 

 
 

 
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. ledna 2019 žádost 

o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, od společnosti xxxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx (dále 
jen „žadatel“). 

 
K jednotlivým bodům žádosti uvádí Úřad následující (pro větší přehlednost Úřad uvádí vždy 

nejprve předmětný bod žádosti). 
 

1. Na straně 19 Zprávy o vývoji trhu elektronických komunikací za období 2012-2017 zveřejněné 

dne 16. 10. 2018 ČTÚ uvádí, že počet evidovaných podnikatelů disponujících v roce 2017 

oprávněním poskytovat služby v mobilních sítích je 288. Žádáme ČTÚ o informaci spočívající 

v přesné identifikaci těchto 288 subjektů včetně oznámeného data zahájení činnosti 

poskytování služeb v mobilní síti. Žádáme ČTÚ také u každého z těchto subjektů o identifikaci, 

zda založil u ČTÚ smlouvu ve smyslu § 80 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích (dále 

jen „ZEK“). 

Ad 1. 
 

Žadatel odkazuje na počet 288 evidovaných podnikatelů disponujících v roce 2017 
oprávněním poskytovat služby v mobilních sítích uvedený ve Zprávě o vývoji trhu elektronických 
komunikací za období 2012-2017 a žádá o přesnou identifikaci těchto subjektů.  

 
Identifikace těchto subjektů je uvedena formou seznamu v příloze č. 1, která je součástí 

tohoto poskytnutí informace. U každého subjektu je uveden název (obchodní firma) platný ke dni 
vyřízení žádosti o informaci a IČO za účelem jeho jednoznačné identifikace. Úřad tuto informaci 
poskytuje v souladu s principy dobré správy i přes to, že se jedná o informaci, kterou nově vytvořil, 
když zákon č. 106/1999 Sb. se na vytváření nových informací nevztahuje. Pro účely zpracování 
žadatelem uvedené Zprávy o vývoji trhu elektronických komunikací za období 2012-2017 byl 
vytvořen výpis z databáze nikoli za účelem identifikace jednotlivých subjektů, nýbrž s cílem určit 
jejich pouhý počet. Tento výpis následně nebyl v žádné formě zaznamenán a uložen. 

 
Co se týče požadavku na poskytnutí oznámeného data zahájení činnosti poskytování 

služeb v mobilní síti u jednotlivých podnikatelů, Úřad uvádí, že se jedná o veřejně dostupnou 
informaci a v této části žádosti odkazuje v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb. na veřejnou databázi fyzických a právnických osob, které splnily oznamovací 
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povinnost podle § 13 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, přístupnou na webových 
stránkách Úřadu, a to https://www.ctu.cz/vyhledavaci-databaze/evidence-podnikatelu-v-
elektronickych-komunikacich-podle-vseobecneho-opravneni. 

 
Na tomto odkazu lze u každého subjektu po zadání identifikačních údajů nalézt 

požadované informace, tedy oznámené datum zahájení (i ukončení, případně přerušení) konkrétní 
komunikační činnosti. 

 
K žádosti o identifikaci (sdělení), zda každý z těchto subjektů založil u Úřadu smlouvu ve 

smyslu § 80 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, Úřad 
uvádí, že o této části žádosti bude rozhodnuto samostatně. 

 
2. Na straně 19 Zprávy o vývoji trhu elektronických komunikací za období 2012-2017 zveřejněné 

dne 16. 10. 2018 ČTÚ uvádí, že počet aktivních podnikatelů (vykázali v ESD alespoň 1 SIM 
kartu) poskytujících služby v mobilní síti bylo v roce 2017 pouze 159. Zrušil ČTÚ zbylým 129 
neaktivním podnikatelům oprávnění poskytovat služby v mobilních sítích, pokud činnost 
nezahájili v rozporu s informací, kterou uvedli při oznámení podnikání? Splnilo všech 159 
aktivních podnikatelů svoji povinnost dle § 80 odst. 4 ZEK? 

 
Ad 2. 
 
K bodu 2 žádosti Úřad uvádí, že žádnému z podnikatelů oprávnění k podnikání nezrušil. 

Nad rámec poskytnuté informace Úřad uvádí, že zákon o elektronických komunikacích 
neumožňuje Úřadu zrušit oprávnění k podnikání žádnému z podnikatelů, kterým toto oprávnění 
vzniklo oznámením podle § 13 zákona o elektronických komunikacích, a to ani v případě, že by 
oprávněný podnikatel neplnil povinnosti vyplývající ze zákona. Úřad tedy ani nemohl zrušit 
oprávnění k podnikání tzv. neaktivním podnikatelům. 

  
K dotazu žadatele, zda všech 159 aktivních podnikatelů splnilo svou povinnost podle § 80 

odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, Úřad uvádí, že ne všichni podnikatelé musí 
k poskytování veřejně dostupných mobilních služeb využívat smlouvu podle ustanovení § 80 
zákona o elektronických komunikacích a povinnost podle odstavce 4 se na ně tudíž nemůže 
vztahovat. Takovou smlouvu k poskytování služeb například nepotřebují z podstaty svého 
podnikání podnikatelé zajišťující veřejnou mobilní komunikační síť, kteří jsou v tomto seznamu 
také zahrnuti. Povinnost podle § 80 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích se tak 
nevztahuje na všechny podnikatele z uvedeného počtu. Lze tedy uzavřít, že všichni podnikatelé 
z uvedeného počtu smlouvu podle § 80 zákona o elektronických komunikacích Úřadu nepředali. 

 
3. Žádáme ČTÚ o zveřejnění informací ve stejném rozsahu jako v dotazu č. 1 také ke dni 

30. 11. 2018 a o zveřejnění informací ve stejném rozsahu jako v dotazu č. 2 také ke dni 
30. 6. 2018 (na základě výsledků ESD - ART 181). 

 
Ad 3. 

 
K žádosti v bodu 3 přistoupil Úřad obdobně jako v bodech 1 a 2. 
  
Identifikace subjektů, které ke dni 30. listopadu 2018 disponovaly oprávněním poskytovat 

služby v mobilních sítích, je uvedena formou seznamu v příloze č. 2, která je součástí tohoto 
poskytnutí informace. U každého subjektu je uveden název (obchodní firma) platný ke dni vyřízení 
žádosti a IČO za účelem jeho jednoznačné identifikace.  

 
Co se týče požadavku na poskytnutí oznámeného data zahájení činnosti poskytování 

služeb v mobilní síti u jednotlivých podnikatelů, Úřad uvádí, že se jedná o veřejně dostupnou 
informaci a v této části žádosti odkazuje v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona 

https://www.ctu.cz/vyhledavaci-databaze/evidence-podnikatelu-v-elektronickych-komunikacich-podle-vseobecneho-opravneni
https://www.ctu.cz/vyhledavaci-databaze/evidence-podnikatelu-v-elektronickych-komunikacich-podle-vseobecneho-opravneni
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č. 106/1999 Sb. na veřejnou databázi fyzických a právnických osob, které splnily oznamovací 
povinnost podle § 13 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, přístupnou na webových 
stránkách Úřadu, a to https://www.ctu.cz/vyhledavaci-databaze/evidence-podnikatelu-v-
elektronickych-komunikacich-podle-vseobecneho-opravneni. 

 
K části dotazu, zda každý z těchto subjektů, které ke dni 30. listopadu 2018 disponovaly 

oprávněním poskytovat služby v mobilních sítích, založil u Úřadu smlouvu ve smyslu § 80 odst. 4 
zákona o elektronických komunikacích, Úřad uvádí, že i tato část žádosti bude řešena samostatně. 

 
Co se týče poskytnutí informací v rozsahu bodu 2 Vaší žádosti, a to ke dni 30. června 2018, 

Úřad odkazuje na sdělení uvedené výše v části ad 2., které je odpovědí na žádost i v této části. 
 
2 přílohy  

 

 
 
 
 

Ing. Hana Hankiewiczová 
ředitelka odboru regulace komunikačních činností 

a poštovních služeb 
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