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Váš dopis značky Číslo jednací Vyřizuje / telefon Praha 
 ČTÚ-40 208/2016-603 Mgr. Šochman / 224 004 671  

 

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace  

Vážená paní 

 na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), 

která byla Českému telekomunikačnímu úřadu jakožto povinnému subjektu doručena dne 

27. 6. 2019, Vám v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném 

přístupu k informacím a ve lhůtě stanovené ustanovením § 14 odst. 5 odst. d) téhož zákona 

zasíláme v příloze požadované rozhodnutí, jímž předseda Rady Českého telekomunikačního 

úřadu rozhodl ve II. stupni ohledně námitky navrhovatele proti vyřízení reklamace vad 

poskytované poštovní služby. Jedná se o konečné rozhodnutí ve věci, tzn. rozhodnutí 

předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ-8 388/2018-603 ze dne 

31. 10. 2018, které Vám poskytujeme v elektronické podobě (dle § 4 odst. 5 zákona 

o svobodném přístupu k informacím) se začerněnými údaji, které bylo nutné anonymizovat.     

 Vyřízení žádosti, jakož i předmětné rozhodnutí Vám zasíláme na doručovací adresu, 

kterou jste si zvolila v podané žádosti. 

 Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací ohledně 

anonymizovaných údajů v poskytovaném rozhodnutí je zasláno na adresu Vašeho trvalého 

pobytu (  

 Prvostupňové rozhodnutí o této námitce (vydané pod čj. ČTÚ-44 220/2017-

638/X. vyř. – MaK ze dne 20. 12. 2017) Vám bude poskytnuto Českým telekomunikačním 

úřadem, odborem pro severomoravskou oblast. 

 Současně Vám sdělujeme, že konečné rozhodnutí (které je Vám zasíláno) bylo 

napadeno žalobou dle části páté občanského soudního řádu u Obvodního soudu pro 

Prahu 1, o níž nebylo doposud rozhodnuto. 
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Příloha:  

rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ čj. ČTÚ-8 388/2018-603 ze dne 31. 10. 2018 (PDF) 

 

 

 

 

Mgr. Marta Kuchařová  
ředitelka odboru přezkoumávání rozhodnutí 
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