Vnitřní informace
O2 Czech Republic podává žalobu na Český telekomunikační úřad kvůli
nečinnosti
6. září 2016
Vhledem k tomu, že Český telekomunikační úřad byl v některých případech v
nečinnosti s rozhodováním desetitisíců sporů s dlužníky i několik let, došlo ke
znehodnocení dlužných částek a tím vznikla společnosti O2 Czech Republic škoda,
která přesahuje výši 250 milionů korun. Přestože zákon stanoví jasné lhůty pro vydání
rozhodnutí, byly tyto lhůty násobně překračovány. ČTÚ odmítl vyhovět žádosti O2 o
náhradu škody a nemajetkové újmy, proto byla společnost O2 nucena se se svým
nárokem obrátit na soud a na ČTÚ podala dnes žalobu.
Jak již společnost O2 uvedla v lednu tohoto roku, jde o jednoduché spory se zákazníky, kteří
neplní své závazky a dluží za telekomunikační služby. Nejde o spory v klasickém slova
smyslu. Většinou se jedná o nesporné nároky, jejichž důvodem je platební neschopnost
nebo nevůle platit ze strany dlužníka. Dlužná částka většinou nepřesahuje deset tisíc korun.
Výše škody, která kvůli nečinnosti ČTÚ společnosti O2 za léta prodlení vznikla, ovšem
přesáhla 250 milionů Kč. Ekonomické dopady dosáhly tohoto rozsahu právě proto, že se
prodlení týkalo velkého množství pohledávek, které nebylo možné dále reálně vymáhat.
Společnost O2 neměla jinou možnost, než se za této situace obrátit na ČTÚ s žádostí o
náhradu škody a nemajetkové újmy. Protože ČTÚ odmítl žádosti vyhovět, byla dnes
společnost O2 nucena se obrátit se svým nárokem na soud.
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O společnosti O2 Czech Republic
O2 je největším poskytovatelem telekomunikačních služeb na českém trhu. V současnosti poskytuje služby
prostřednictvím téměř osmi milionů mobilních a pevných linek, což z něj činí jednoho z vedoucích poskytovatelů
plně konvergentních služeb v Evropě. Zákazníkům mobilních služeb nabízí O2 nejmodernější technologie HSPA+ a
LTE. Značka O2 pro zákazníky neznamená jen telekomunikace. O2 je schopna vyhovět i těm nejnáročnějším
požadavkům zákazníků též v oblasti ICT a nabídnout jim služby housingu, hostingu i cloudových služeb v datových
centrech o celkové rozloze 7 300 metrů čtverečních. Tato datová centra jako jediná v ČR a střední Evropě získala
certifikaci úrovně TIER III. Se svou službou O2 TV je O2 zároveň největším provozovatelem internetového
televizního vysílání v Česku.
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