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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 
 
Oznámení o zveřejnění konceptu rozhodnutí čj. 100 054/2010-611/V. vyř. a zveřejnění 

informace o účastnících řízení čj. 100 054/2010-611 
 
 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný správní orgán podle § 10 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vede správní řízení čj. 100 054/2010-611 zahájené dne  
30. července 2010 na žádost společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen 
„Telefónica“), ve věci stanovení výše čistých nákladů na poskytování univerzální služby za rok 
2009  podle § 48 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a 
podle vyhlášky č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických 
komunikacích. 

 Úřad ve správním řízení čj. 100 054/2010-611 shromáždil všechny důkazy potřebné pro 
vydání rozhodnutí ve věci, a proto podle § 122 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích 
zveřejňuje v příloze č. 2 koncept výrokové části a odůvodnění rozhodnutí. 

Účastníkům řízení se stanovuje lhůta 31 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední 
desce, ve které lze proti konceptu podávat námitky a navrhovat doplnění řízení, a to 

a) v listinné podobě v sídle Úřadu (Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, Praha 9; 
poštovní adresa: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), s podpisem oprávněné osoby,  

nebo 

b) v elektronické podobě na elektronické adrese Úřadu podatelna@ctu.cz, s podpisem oprávněné 
osoby a zaručeným elektronickým podpisem1. 

Účastníci řízení uplatňují připomínky v českém jazyce. 

K námitkám a návrhům na doplnění řízení podaným po uplynutí lhůty 31 dnů Úřad nebude 
přihlížet. 

Koncept rozhodnutí a seznam účastníků řízení jsou uvedeny v příloze. 

 

 Dále Úřad sděluje, že na základě shromáždění a prověření podkladů předložených ve 
formulářích US FUND za rok 2009 zjistil, že některé podnikatelské subjekty, které splnily podmínku 
uvedenou v § 49 odst. 5 a 6 zákona o elektronických komunikacích a budou přispívat na účet 
univerzální služby za rok 2009, nejsou účastníky správního řízení čj. 100 054/2010-611. Úřad 

                                                           
1 § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. 

mailto:podatelna@ctu.cz


proto doplnil seznam účastníků správního řízení čj. 100 054/2010-611 a nově zařazené 
společnosti označil. 
 

 

 

 

 

Ing. Miluše Ševerová, v. r. 

ředitelka odboru ekonomické regulace 

 

 

Příloha č. 1: 

Seznam účastníků řízení čj. 100 054/2010-611

 

Příloha č. 2:  

Koncept rozhodnutí čj. 100 054/2010-611/V. vyř., kterým stanoví čisté náklady na poskytování 
univerzální služby za rok 2009

 

http://www.ctu.cz/cs/download/univerzalni_sluzba/verejne_vyhlasky/22_04_2011_verejna_vyhlaska_cj-100054_2010-611_p1_seznam_ucastniku_rizeni.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/univerzalni_sluzba/verejne_vyhlasky/22_04_2011_verejna_vyhlaska_cj-100054_2010-611_p2_koncept_rozhodnuti.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/univerzalni_sluzba/verejne_vyhlasky/22_04_2011_verejna_vyhlaska_cj-100054_2010-611_p2_koncept_rozhodnuti.pdf
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