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Český telekomunikační úřad jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona
Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 133 zákona Č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydává v řízení zahájeném dne 10. 10. 2014
pod čj. ČTÚ-59 678/2014-606 ve věci návrhu společnosti Kabelnet s.r.o., IČO: 014 11 110, se
sídlem Jablonecká 416/58, 190 00 Praha 9, proti odpůrci, společnosti ČD - Telematika, a.s.,
IČO: 61459445, se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, ve sporu o uložení povinnosti
odpůrci poskytnout navrhovateli služby elektronických komunikací s navýšenou kapacitou na
500/500 Mbit/s toto

Podle § 5 odst. 2 zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, jsou poplatky stanovené v Sazebníku, který je přílohou uvedeného zákona, splatné buď
při přijetí podání, nebo později, vždy však před provedením úkonu.

Správní řízení ve výše uvedené věci bylo zahájeno dne 10. 10. 2014 na základě návrhu
navrhovatele na rozhodnutí sporu. Vzhledem k tomu, že v části návrhu požaduje navrhovatel
úpravu či změnu smlouvy (navýšení kapacity poskytovaných služeb na 500/500 Mbit/s) , vyhodnotil
správní orgán tuto část návrhu jako návrh na rozhodnutí sporu podle § 127 zákona
o elektronických komunikacích. Podání návrhu na zahájení řízení podléhá správnímu poplatku dle
položky 110 písmo b) Sazebníku, který je přílohou zákona o správních poplatcích, ve výši
10000 Kč.

Při podání návrhu na zahájení správního řízení o uložení povinnosti odpůrci poskytnout
navrhovateli služby elektronických komunikací s navýšenou kapacitou na 500/500 Mbit/s nebyl
správní poplatek ve výši 10 000 Kč uhrazen, proto byl navrhovatel dne 21. 11. 2014 vyzván
k zaplacení správního poplatku do patnácti dnů ode dne, který následoval po doručení výzvy.
Výzva k zaplacení byla navrhovateli doručena dne 28. 11. 2014. Ve stanovené lhůtě patnácti dnů
ani do dnešního dne nebyl správní poplatek zaplacen, což je zákonný důvod pro zastavení
zahájeného správního řízení, proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.



V této souvislosti správní orgán uvádí, že je možno uvedený správní poplatek uhradit
nejpozději do konce běhu lhůty pro podání rozkladu proti tomuto usnesení. V tomto případě bude
správní orgán postupovat podle § 5 odst. 4 zákona o správních poplatcích.

Proti usnesení lze podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Radě
Českého telekomunikačního úřadu, prostřednictvím předsedy Rady Českého telekomunikačního
úřadu. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Rozklad je možno učinit písemně na adresu: Český telekomunikační úřad, odbor legislativní
a právní, pošt. přihrádka 02, 225 02 Praha 025, nebo ústně do protokolu. Písemné vyhotovení
rozkladu se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Rozklad lze podat rovněž přímo do datové schránky Českého telekomunikačního úřadu:
a9qaats nebo na adresu: podatelna@ctu.cz v případě, kdy účastník disponuje uznávaným
elektronických podpisem.
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