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Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Ve věci žádosti z 4. 4. 2019, kterou žádáte o poskytnutí informací týkajících se přidělených 

kmitočtů podle individuálních oprávnění a přídělů, poskytuje Český telekomunikační úřad (dále jen 

„Úřad“) následující informace: 

 

1. Požadované údaje, k nimž je podle § 15 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, veřejný přístup, jsou uvedeny v databázi 

přidělených rádiových kmitočtů na stránce 

https://www.ctu.cz/vyhledavaci-databaze/databaze-pridelenych-radiovych-kmitoctu-podle-

vydanych-pridelu-a-individualnich-opravneni/vyhledavani 

2. Důvody pro neposkytnutí údajů, k nímž není veřejný přístup, jsou následující: 

a) V § 15 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích je stanoveno, že „… Úřad vede 

databázi přidělených rádiových kmitočtů s informacemi zejména o číslech rozhodnutí, 

kterými byly rádiové kmitočty přiděleny, a době, na kterou byly přiděleny. Databáze je 

veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup. Veřejný přístup není k údajům 

o osobě držitele individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů…“ V souladu 

s dřívějšími stanovisky nadřízeného orgánu ve věci rozkladů proti neposkytnutí informací 

souvisejících se zněním individuálního oprávnění a poskytnutím seznamu stanic (čj. 

ČTÚ-7 624/2014-603 z 21. 2. 2014, čj. ČTÚ-33 830/2016-603 z 15. 4. 2016 a čj. ČTÚ-6 381/ 

/2018-603 z 2. 3. 2018) a s dřívějším rozhodnutím o neposkytnutí informace (čj.  

ČTÚ-78 993/2015-613/III. vyř. z 27. 11. 2015) Úřad dovozuje, že za údaj o osobě držitele 

individuálního opatření k využívání rádiových kmitočtů (dále jen „Držitel“) považuje takové 

informace (údaje), které jsou způsobilé samy nebo v kombinaci s dalšími informacemi (údaji) 

osobu Držitele (tj. i žadatele) nebo rádiovou síť identifikovat. Za takové informace se 

z důvodu možné identifikace považuje například i umístění základnových stanic. Všechny 

informace, které Úřad považuje za možné poskytnout, jsou zveřejněné na internetových 

stránkách Úřadu. Žádné další informace nejsou informacemi, na které dopadá povinnost 

jejich poskytnutí, ať už zveřejněním, nebo způsobem zaslání těchto informací žadateli podle 
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zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť by tím došlo k obcházení smyslu 

zákonné úpravy ochrany poskytované Držitelům podle zákona o elektronických 

komunikacích. Zasláním této informace žadateli o poskytnutí informace v souladu se 

zákonem o svobodném přístupu k informacím by vznikla i povinnost Úřadu uveřejnit tyto 

informace na internetových stránkách Úřadu, tj. došlo by k jejich poskytnutí široké veřejnosti. 

Je přitom nemyslitelné, aby se všechna individuální oprávnění včetně statistických přehledů 

zveřejňovala tímto nebo obdobným způsobem. Z ustanovení § 125 odst. 8 zákona 

o elektronických komunikacích dále a contrario vyplývá, že nebudou poskytnuty informace 

o podmínkách spojených s udílením práv využívat rádiové spektrum, jsou-li tyto informace 

důvěrného charakteru. Za informace důvěrného charakteru lze považovat takové, které 

Držitel označil za obchodní tajemství. Úřad má z dřívějších dotazování k dispozici vyjádření 

Držitelů, že považují znění individuálních oprávnění a statistické přehledy základnových 

stanic (včetně údajů o umístění základnových stanic) za obchodní tajemství a mají obavu 

z konkurenčního zneužití takové informace. 

b) Podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt 

informaci neposkytne, jestliže jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, 

která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že 

s poskytnutím informace souhlasí. Požadované informace byly Úřadu poskytnuty 

jednotlivými Držiteli a na jejich vytvoření nebyly použity veřejné prostředky. Držitelé zároveň 

nesdělili, že s poskytnutím těchto informací souhlasí. Některé údaje požadované žadatelem 

o informace podle čl. 2 OOP/13/07.2005-1, ve znění pozdějších předpisů se neuvádějí 

v žádostech o společné individuální oprávnění všech základnových stanic v daném 

kmitočtovém pásmu (např. v případě mobilních operátorů) a Úřad tyto údaje nemá 

k dispozici. 

c) Nad rámec uvedeného Úřad konstatuje, že již Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. 

l. ÚS 1885/09 judikoval, že smyslem a účelem práva na informace je veřejná kontrola 

výkonu státní mocí. Žadatel přitom ve své žádosti o poskytnutí informací podle zákona 

o svobodném přístupu k informacím požadoval poskytnutí identifikačních údajů Držitelů. 

Z žádosti zjevně vyplývá, že předmětem žádosti není kontrola výkonu státní moci, ale 

získání informací obsažených ve statistických přehledech, které byly Úřadu zaslané; tj. byly 

vyplněny jednotlivými Držiteli, Úřad je nevytvářel, nevyplňoval, a tudíž jeho činnost na 

základě této žádosti nemůže být kontrolována. Informace obsažené v přehledech nejsou 

výsledkem činnosti správních orgánů, a proto zprostředkování těchto dokumentů nelze 

chápat jako poskytnutí informace o činnosti správních orgánů. 

d) Nad rámec uvedeného Úřad dále konstatuje, že k dnešnímu dni eviduje 100 platných přídělů 

rádiových kmitočtů a 49 263 individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, 

přičemž jeden příděl / oprávnění může být vydán na více kmitočtových pásem. I kdyby 

poskytnutí takových informací bylo možné (což podle důvodů uvedených výše není), 

vyhledání a zpracování takových údajů by trvalo delší dobu a tato činnost by musela být 

zpoplatněna ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Ing. Jiří Duchač v. r. 

ředitel odboru 

správy kmitočtového spektra 


		2019-04-16T14:47:19+0200
	Jiří Macek




