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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) z. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

Český telekomunikační úřad (dále též jako „Úřad“ nebo „správní orgán“) jako příslušný 
správní orgán podle zákona č. 127/2005, o elektronických komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“) a jako povinný subjekt 
podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) obdržel dne 7. 
11. 2016 Vaši žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím níž 
jste Úřad žádala o níže specifikované informace ke správnímu řízení ve věci sporu o 
povinnosti k peněžitému plnění, které bylo vedeno Úřadem pod spis. zn. ČTÚ-35 891/2016-
636, v němž jste byla účastníkem řízení v postavení odpůrce: 

 jakým způsobem jste byla vyrozuměna o zahájení správního řízení, popř. jaká 
služba/společnost byla použita při doručování, kdy, kde a pod jakým podacím číslem 
byla zásilka vypravena, na jakou adresu byla zásilka směřována a jaký byl výsledek 
doručování zásilky (v případě, že Vás Úřad o zahájení správního řízení nevyrozuměl, 
žádáte zdůvodnění tohoto postupu); 

 jakým způsobem jste byla vyrozuměna o ukončení správního řízení, popř. jaká 
služba/společnost byla použita při doručování, kdy, kde a pod jakým podacím číslem 
byla zásilka vypravena, na jakou adresu byla zásilka směřována a jaký byl výsledek 
doručování zásilky (v případě, že Vás Úřad o ukončení správního řízení nevyrozuměl, 
žádáte zdůvodnění tohoto postupu); 

 jakým prokazatelným způsobem jste byla navrhovatelem opakovaně vyrozuměna o 
neuhrazených službách (jakou formu vyrozumění použil navrhovatel s časovým 
údajem o vyrozumění a v případě písemné podoby, jaká služba/společnost byla 
využita při vyrozumívání, kdy, kde a pod jakým číslem byla zásilka vypravena, na 
jakou adresu byla zásilka směřována a jaký byl výsledek doručování zásilky). 

K uvedeným bodům žádosti o informace jste současně požádala o pořízení kopie podací 
stvrzenky odesílané pošty a kopie dokumentů stvrzující převzetí zásilky, nebo navrácení bez 
doručení se zápisem poštovní služby o důvodu nedoručení.  
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Na základě Vaší žádosti o informace Úřad sděluje, že sporné správní řízení o povinnosti 
k peněžitému plnění, které bylo zahájeno na návrh navrhovatele podle § 129 odst. 2 zákona 
o elektronických komunikacích, bylo vedeno pod spis. zn. ČTÚ-35 891/2016-636 
ve zjednodušeném režimu tzv. příkazního řízení, v rámci něhož je možné řízení zahájit a 
současně ukončit vydáním příkazu ukládajícího povinnost účastníku řízení, k čemuž bylo 
přistoupeno i v tomto případě.  

Dne 15. 6. 2016 vydal Úřad ve shora uvedené věci příkaz, čj. ČTÚ-35 891/2016-636/II. vyř. – 
NoL (dále jen „příkaz“), kterým návrhu navrhovatele plně vyhověl a vedle povinnosti uhradit 
dlužnou cenu za poskytnutou službu elektronických komunikací byla odpůrci uložena též 
povinnost uhradit navrhovateli účelně uplatněné náklady řízení, a to vše do 15 dnů ode dne 
právní moci tohoto příkazu. Stejnopis písemného vyhotovení příkazu byl účastníkům řízení 
oznámen způsobem stanoveným v § 72 správního řádu, tj. jeho doručením do vlastních 
rukou. 

Zásilka s příkazem č. RR316301151CZ (dále jen „zásilka“) byla zasílána jako doporučené 
psaní prostřednictvím provozovatele Česká pošta, s.p., IČO 47114983, Politických vězňů 
909/4, Nové Město, 11000 Praha 1 (dále jen „Česká pošta“). Zásilka byla podána dne 16. 6. 
2016 na České poště, pobočce Hradec Králové 1. Zásilka byla doručována poštovním 
doručovatelem dne 17. 6. 2016 na adresu Vašeho trvalého pobytu: XXXXXXXXXXXXXXXX. 
Vzhledem k tomu, že jste při doručování zásilky nebyla zastižena, došlo v souladu s § 23 
správního řádu k uložení zásilky. Dne 20. 6. 2016 jste si zásilku osobně vyzvedla. Kopii 
podacího poštovního archu a kopii doručenky zasílá Úřad v příloze tohoto dopisu. 

Vzhledem k tomu, že jste proti příkazu nepodala v zákonné lhůtě odpor, nabyl příkaz právní 
moci dne 29. 6. 2016 a vykonatelnosti dne 15. 7. 2016. 

Ze spisového materiálu nevyplývá, že byste byla ze strany navrhovatele vyrozuměna o 
neuhrazených službách, což ostatně ani nebylo při rozhodování sporu Úřadem hodnoceno 
jako nutná podmínka pro úspěch navrhovatele ve věci, resp. pro přiznání náhrady nákladů 
řízení. 

Nad rámec odpovědi na Vaši žádost o informace považuje Úřad za vhodné uvést, že jako 
účastník výše uvedeného správního řízení máte podle § 38 odst. 1 správního řádu právo 
nahlédnout do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Správní spis 
se nachází na Českém telekomunikačním úřadu, odboru pro východočeskou oblast, Velké 
náměstí 1, 50003 Hradec Králové.  

 

Ing. Marek Bernard 
ředitel odboru pro východočeskou oblast 

 

 
 

 

 


