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Výroční zpráva 
Českého telekomunikačního úřadu o poskytování informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za 
rok 2019 

 
 
 
 

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zveřejňuje tuto Výroční zprávu 
o poskytování informací v roce 2019, kterou zpracoval podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 106/1999 Sb.“). 

Podle § 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů (v účinnosti od 1. května 2005), je ČTÚ ústředním správním úřadem pro výkon 
státní správy ve věcech stanovených tímto zákonem, včetně regulace trhu a stanovování 
podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. V rámci 
zákonem stanovené působnosti, tedy jako orgán státní správy, vykonává dozor nad 
dodržováním právních předpisů, zejména v oblasti elektronických komunikací a poštovních 
služeb, a dále nad dodržováním povinností v uvedených oblastech směřujících k ochraně 
spotřebitele, stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů, jakož i dodržováním povinností, stanovených zákonem 
č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. 

Základní informace o organizační struktuře a činnosti ČTÚ jsou zpřístupněny pro 
širokou veřejnost jak na webové stránce www.ctu.cz, jejíž součástí je elektronická úřední 
deska, tak i na úřední desce umístěné v informační tabuli ve vstupní hale sídla ČTÚ. 
Informace o řešení životních situací podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví 
struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb., jsou dostupné rovněž prostřednictvím portálu 
veřejné správy (www.portal.gov.cz).  
 

 

Podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádí ČTÚ následující údaje: 
 

a)  Počet podaných žádostí o poskytnutí informace  
 
V roce 2019 bylo na ČTÚ podáno a evidováno 69 písemných žádostí o poskytnutí 

informace. Ve čtyřech případech ČTÚ vyhodnotil žádosti jako žádost o nahlédnutí do 
spisu podle § 38 správního řádu, nikoliv žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. Tři z nich 
pocházely od jednoho žadatele, kterého ČTÚ vyzval k doplnění podání do 25 dnů ode dne 
doručení výzvy, což žadatel neučinil. Ve čtvrté žádosti se žadatel dokonce domáhal 
zaslání rozhodnutí v řízeních, kde on sám vystupoval jako účastník. Požadovaná 
rozhodnutí tedy byla žadateli, jakožto účastníkovi předmětných správních řízení, zaslána 
a žádost nebyla vyřizována v režimu zákona č. 106/1999 Sb. 
 

Žádosti o informace se týkaly oblastí, v nichž se projevuje činnost ČTÚ, a rámcově 
byly zaměřeny zejména na: 

 

http://www.ctu.cz/
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• poskytování služeb elektronických komunikací a poštovních služeb, podané 
stížnosti na vady poskytnutých služeb elektronických komunikací, udílení práv 
k využívání rádiových kmitočtů (23 žádosti), 

• poštovní licence (4 žádosti), 

• obecné správní činnosti ČTÚ či jím vydaná rozhodnutí jak v oblasti elektronických 
komunikací, tak i poštovních služeb (16 žádostí),  

• soudní řízení správní, jichž je ČTÚ účastníkem, či náhrad škody podle zákona 
č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České 
národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění 
pozdějších předpisů (2 žádosti). 

 

 Rovněž byly poskytovány informace: 
 

• o zajišťování hospodářské správy ČTÚ a vnitřních organizačních věcech 
a činnostech ČTÚ a o otázkách personálních (10 žádostí), 

• o komunikaci s Komisí EU (1 žádost), 

• o písemných testech ze zkoušek k získání jednotlivých průkazů odborné 
způsobilosti (2 žádosti) 

• o provedených kontrolách (7 žádostí). 
 
 
  b)  Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
     
  V roce 2019 bylo vydáno 24 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, z toho 11 se týkalo 

odmítnutí pouze části žádosti, když v části byly informace poskytnuty. 
  

 
c) Počet odložených žádostí o poskytnutí informace s vyrozuměním žadatele ve 

smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. (z důvodu, že příslušná žádost není 
žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., nebo jde o informace, které nespadají do 
působnosti povinného subjektu), a ve smyslu § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. 
(z důvodu, že nebylo reagováno na výzvu ČTÚ k úhradě nákladů, souvisejících 
s poskytnutím požadované informace, v zákonné lhůtě). 

 
V roce 2019 ČTÚ v 1 případu odložil žádost o poskytnutí informace, a to z toho 

důvodu, že žadatel nezaplatil požadovanou úhradu nákladů v zákonné lhůtě.  
 

 
d) Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí 
 
V roce 2019 bylo podáno 8 rozkladů proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  
 
V roce 2019 nebyl podán žádný rozklad proti rozhodnutí o odložení žádosti o 

informace. 
 

 
e) Opisy podstatných částí rozsudků soudu (§ 16 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.) 

 
V roce 2019 soud nerozhodl žádný případ odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

ze strany ČTÚ. 
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f) Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich 
podání a stručný popis způsobu vyřízení 

  
  V roce 2019 ČTÚ vyřizoval 1 stížnost podle § 16a odst. 3 písm. b) zákona 

č. 106/1999 Sb. na postup ČTÚ jakožto povinného subjektu při vyřizování žádosti 
o poskytnutí informací, konkrétně na nedodržení lhůty pro poskytnutí informace. ČTÚ se 
stěžovateli omluvil za nedodržení zákonné lhůty spolu s ujištěním, že přijal taková 
opatření, aby k uvedenému pochybení v budoucnu nedocházelo. 

 
 
g) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence (§ 14a zákona č. 106/1999 Sb.) 
 

  V roce 2019 ČTÚ neposkytl žádnou výhradní licenci. 
 
 
  h) Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. 
  
  V roce 2019 ČTÚ vyúčtoval náklady spojené s poskytnutím informací podle § 17 
zákona č. 106/1999 Sb. ve výši 21 472 Kč, avšak žadatel o informaci částku v určené lhůtě 
nezaplatil. 
 

Písemné žádosti o poskytnutí informace zahrnuté do evidence roku 2019 byly 
vyřízeny v souladu se zákonem a vnitřním předpisem ČTÚ. Žádosti o poskytnutí informace 
uplatněné telefonicky ČTÚ neevidoval a s ohledem na jejich množství a charakter je 
operativně vyřídil stejným způsobem. 
  
 Poskytnuté informace jsou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. uveřejněny na 
webových stránkách ČTÚ.  
 

 Přehled vyřízených písemných žádostí o poskytnutí informace za rok 2019 
v porovnání s předchozími obdobími od roku 2015 je uveden v následujícím grafu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 

 

 

 

V Praze dne 20. února 2020 
 
 
 
 
 

                                                     Mgr. Ing. Hana Továrková v. r. 
                                                    předsedkyně Rady 

                                                     Českého telekomunikačního úřadu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.: Tato Výroční zpráva byla zveřejněna dne 2. března 2020 způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, tj. na webové stránce ČTÚ (www.ctu.cz). 

http://www.ctu.cz/
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Český telekomunikační úřad                                                                                         Tabulka  

 

 

 

 

 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

za roky 2015 - 2019 

 

  Počet podaných 
žádostí o 
informace 

Počet rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti 

Počet podaných 
odvolání proti 
rozhodnutí 

Počet odložených 
žádostí o 
informace 

2015 52 17 11 1 

2016 55 15 6 1 

2017 62 17 2 1 

2018 73 20 7 2 

2019 69 24 8 1 
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