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Výzva 

Český telekomunikační úřad jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 129 odst. 1 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vyzývá v řízení ve 
věci sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění za poskytnutou službu, jehož účastníky 
jsou , se sídlem  

 (dále jen "navrhovatel"), právně zastoupen:  
, advokát, , se sídlem  

(dále jen "advokát navrhovatele") a , nar. , trvalým 
pobytem  (dále jen "odpůrce") navrhovatele, 
aby správnímu orgánu sdělil, zda je pohledávka ve výši  již uhrazena a to do deseti 
dnů ode dne doručení této výzvy. 

Dle tvrzení odpůrce je pohledávka již zaplacena. 

 

Miroslava Hafnerová 
odborný referent 

 

 
 

 

 
 



 

ODBOR PRO VÝCHODOČESKOU OBLAST 

Ve lké  náměs t í  1 ,  500  03  Hradec  Krá lové  

 
 

IČO: 70106975 

 
Číslo jednací  Vyřizuje / telefon Hradec Králové 
ČTÚ-111 779/2011-636/IX. vyř. - HaM  Hafnerová /  22. 8. 2016 

Vyjádření se k podkladu před vydáním rozhodnutí 

Český telekomunikační úřad jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 129 odst. 1 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že shromáždil 
podklad pro vydání rozhodnutí ve správním řízení ve věci sporu o plnění povinnosti k 
peněžitému plnění za poskytnutou službu, jehož účastníky jsou  

, se sídlem  (dále 
jen "navrhovatel"), právně zastoupen:  advokát,  

 (dále jen "advokát 
navrhovatele"), a účastník telefonní stanice č. , kterým je , 
nar. , trvalým pobytem  (dále jen 
"odpůrce"), a že 

dne 19. 9. 2016 od 8:00 do 11:00 hod.  

mají účastníci řízení možnost se k nim podle § 36 správního řádu vyjádřit, navrhovat důkazy 
a činit jiné návrhy, a to na adrese Český telekomunikační úřad, odbor pro východočeskou 
oblast, Velké náměstí 1, 500 03 Hradec Králové. 

V tomto termínu mohou účastníci řízení uplatnit i náhradu nákladů potřebných k účelnému 
uplatňování nebo bránění práva v souladu s § 129 odst. 4 zákona o elektronických 
komunikacích. Náklady je nutno vyčíslit a současně doložit. 

Tyto úkony může provést účastník řízení, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, 
příp. osoba účastníkem řízení zmocněná. Oprávněnost k provedení úkonu bude správním 
orgánem ověřována. Pokud daný termín nevyhovuje, mohou účastníci řízení na výše 
uvedeném telefonním čísle dohodnout náhradní termín. 

Miroslava Hafnerová 
odborný referent 
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