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Vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k 
informacím 

 

 

Vážený pane inženýre, 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. 4. 2022 Vaši žádost 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.  

Vaše žádost navazuje na předchozí komunikaci s Úřadem ve věci prošetřování Vašeho 
podnětu ke změně poštovních podmínek České pošty v ustanovení článku 40 odst. 2 věty 
čtvrté, kdy Vám bylo Úřadem v březnu 2021 sděleno, že je Váš podnět prošetřován, poté jste 
byl v říjnu 2021 vyrozuměn, že na základě Vašeho podnětu došlo v květnu 2021 k zahájení 
řízení a po změně poštovních podmínek jste byl v prosinci 2021 vyrozuměn, že správní 
řízení bude zastaveno, neboť odpadl důvod, pro který bylo vedeno. V této žádosti 
o poskytnutí informace nyní požadujete poskytnout:  

a. kopii vyjádření České pošty, s.p. k Vašemu podnětu z doby, kdy se Úřad v 

rámci svého přešetřování a prověřování zabýval teprve otázkou, zda má či 

nemá správní řízení zahájit (tedy z doby do 13. 5. 2021), 

b. kopii vyjádření České pošty, s.p. k Vašemu podnětu z doby, kdy již probíhalo 

správní řízení, 

c. a kopii rozhodnutí, jímž Úřad předmětné správní řízení zastavil. 

Všechny Vámi požadované dokumenty, Vám zasíláme v příloze. 

S pozdravem 

 

 

 

 



 

IČO: 70106975 

Přílohy: 

Kopie vyjádření České pošty, s. p. před zahájením správního řízení (do 13. 5. 2021) 
k ustanovení čl. 40 odst. 2 věty čtvrté Poštovních podmínek České pošty, s.p. – Základní 
poštovní služby, doručeno Úřadu dne 25. 2. 2021, 
 
Kopie vyjádření České pošty, s. p. ve správním řízení čj. ČTÚ-23 321/2021-639 ze dne 28. 5. 
2021,  
 
Kopie záznamu o usnesení o zastavení řízení ze dne 13. prosince 2021 čj. ČTÚ-
23 321/2021-639-II. vyř. 

 

Mgr. Michal Špalek v. r. 
vedoucí oddělení metodiky rozhodování sporů 

a ochrany spotřebitele 
 

 
Za správnost: Mgr. Bc. Sandra Mráčková, 2. 5. 2022 

Vypraveno dne: 2. 5. 2022 
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