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Český telekomunikační úřad jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 36a odst. 1 
zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon 
o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto 
 

usnesení: 
 
V souladu s § 45 odst. 2 správního řádu správní orgán v řízení o námitce, podané dne          
6. 9. 2017, proti vyřízení reklamace vad poskytované poštovní služby, jejímž předmětem  je 
vyřízení reklamace , jehož účastníky jsou , 
trvalým pobytem (dále jen "navrhovatel") a společnost 
Česká pošta, s.p., IČ 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1 (dále 
jen "odpůrce"), jako provozovatel poštovních služeb, navrhovateli určuje lhůtu 14 dnů ode 
dne, který následuje po dni doručení této výzvy, k odstranění nedostatku podání, spočívajícího 
v neuvedení data narození navrhovatele, popř. jeho IČO.  
 

Odůvodnění: 

Dne 6. 9. 2017 přijal správní orgán námitku navrhovatele proti vyřízení reklamace vad 
poskytované poštovní služby, jejímž předmětem je vyřízení reklamace zn. 

 týkající se 
  
Správní orgán sděluje, že podání musí splňovat obsahové náležitosti dle § 37 odst. 2 
správního řádu, tj. z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co navrhuje. 
Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. 
jinou adresu pro doručování, datum a podpis. V podání souvisejícím s podnikatelskou činností 
uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popř. dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh 
podnikání, IČO a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené 
evidenci jako místo podnikání, popř. jinou adresu pro doručování.  

 
Nebudou-li ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky podaného návrhu odstraněny, nebude 
moci správní orgán činit úkony ve správním řízení a řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního 
řádu zastaví. 

 

Poučení: 

Proti tomuto usnesení lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi 
Rady Českého telekomunikačního úřadu, a to v počtu dvou stejnopisů na adresu Český 
telekomunikační úřad, odbor pro západočeskou oblast, poštovní přihrádka 273, 305 73 Plzeň, 
nebo do datové schránky Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats, anebo na adresu: 
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podatelna@ctu.cz v případě, že účastník řízení disponuje uznávaným elektronickým 
podpisem. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 

 

 

Mgr. Bc. Michaela Králová 
odborný rada 
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