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Vyrozumění o zahájení správního řízení 

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, uvědomuje účastníky 
řízení, že dne 25. 7. 2018 bylo na základě návrhu navrhovatele,  
kterým je T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
Chodov, 14800 Praha 4 (dále jen "navrhovatel"), právně zastoupen:  
Mgr. Lenka Heřmánková, advokát, IČO 714 45 579, se sídlem Jankovcova 1518/2, 
Holešovice, 17000 Praha 7 (dále jen "advokát navrhovatele"), zn. 60326520, zahájeno 
správní řízení ve věci sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění za poskytnutou službu 
elektronických komunikací mezi navrhovatelem a odpůrcem,  
kterým je 

, za smlouvu číslo 285030 za 

zúčtovací období 
od - do 

ve výši 
(Kč) 

příslušenství - 
úroky 

z prodlení 
 (% denně) 

příslušenství - úroky 
z prodlení 

od - do 

příslušenství - 
náklady 
spojené 

s uplatněním 
pohledávky 

(Kč) 
1.9.2016 — 30.9.2016 1 089,82 0,05 18.10.2016 — do zaplacení 1 200,00 

1.10.2016 — 31.10.2016 750,01 0,05 16.11.2016 — do zaplacení 1 200,00 
1.11.2016 — 30.11.2016 176,66 0,05 16.12.2016 — do zaplacení 1 200,00 

 
 

tj. v celkové výši 2 016,49 Kč a příslušenství. 

  

Navrhovatel dále požaduje náhradu nákladů ve výši 200,00 Kč za správní poplatek a ve výši 
3 146,00 Kč včetně DPH za právní zastoupení. 

Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjadřovat stanoviska 
po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Dále jsou oprávněni kdykoliv nahlédnout  
do správního spisu, nejlépe po předchozí domluvě se správním orgánem. Správní orgán 
upozorňuje, že podle § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům  
na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, 
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přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník řízení nemohl 
uplatnit dříve. 

K objasnění skutečného stavu věci můžete přispět tím, že správnímu orgánu do deseti 
kalendářních dnů po obdržení tohoto vyrozumění zašlete své vyjádření o všech 
skutečnostech, které pro vydání rozhodnutí považujete za důležité, a na podporu svých 
tvrzení předložíte či označíte podle § 52 správního řádu důkazy. 

V zájmu urychlení správního řízení je nutno uvádět ve veškeré korespondenci týkající  
se tohoto řízení výše uvedené čj. a tuto korespondenci zasílat na adresu  
Český telekomunikační úřad, odbor pro severočeskou oblast, Mírové náměstí 3097/37, 
400 01 Ústí nad Labem, nebo do datové schránky Českého telekomunikačního úřadu: 
a9qaats, anebo na adresu: podatelna@ctu.cz v případě, že účastník řízení disponuje 
uznávaným elektronickým podpisem. 

 

Kamila Hrdličková 
odborný referent 

 

 
 

 

 


