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Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, jako příslušný správní orgán
podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 127
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydává ve
správním řízením čj. ČTÚ-244 072/2012-606, které bylo zahájeno na návrh navrhovatele,
spol. České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1, Praha 6,
proti odpůrci, paní PaedDr. Marcela Iliadisová - fyzická osoba podnikající, IČO: 641 04893,
s místem podnikání Hrabišín 159, 788 04 Hrabišín, zastoupené advokátem Mgr. Františkem
Drlíkem, AK Drlík - Sedláček, se sídlem nám. Míru 9, 787 01 Šumperk, ve věci sporu
o zaplacení částky 230 530,- Kč s příslušenstvím za poskytnutou službu elektronických
komunikací, toto

1. Podle ustanovení § 66 odst. 1 písmo a) správního řádu se sporné správní řízení ve věci
sporu o zaplacení částky 230 530,- Kč s příslušenstvím za poskytnutou službu
elektronických komunikací zastavuje.

2. Podle ustanovení § 127 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích se náhrada
nákladů řízení žádnému účastníku nepřiznává.

Dne 20. 11. 2012 byl správnímu orgánu doručen návrh na zahájení právního řízení,
kterým se navrhovatel domáhá, aby správní orgán rozhodl spor o uhrazení celkové částky
230530,- Kč, a to za 4 neuhrazené faktury v celkové výši 71 696,- Kč za poskytnutou službu
elektronických komunikací a dále smluvní pokutu ve výši 158843,- Kč.

V průběhu správního řízení právní zástupce odpůrce několikrát požadoval
prodloužení lhůty k vyjádření k zahájenému správnímu řízení s tím, že jedná
s navrhovatelem o vyřízení věci mimo správní řízení. Dne 4. 2. 2014 bylo správnímu orgánu
doručeno vyjádření právního zástupce odpůrce, že navrhuje přerušení řízení podle § 64
odst. 2 správního řádu, protože se strany sporu dohodly na podmínkách pro uzavření
dohody o narovnání. Navrhovatel souhlasil s přerušením řízení na 90 dnů, tj. na dobu, do
kdy měla být celá dlužná částka uvedená v dohodě o narovnání odpůrcem uhrazena.
Správní orgán návrhu účastníků řízení vyhověl a vydal dne 12. 3. 2014 usnesení o přerušení
správního řízení na dobu 90 dnů.

Dne 18. 3. 2014 obdržel správní orgán od navrhovatele zpětvzetí návrhu na správní
řízení v celém rozsahu z důvodu, že odpůrce splnil podmínky uvedené v dohodě o narovnání



a celou dohodnutou částku uhradil dne 14. 3. 2014. Zároveň navrhovatel uvedl, že úroky
z prodlení nepožaduje. Odpůrce svým vyjádřením ze dne 27. 3. 2014 souhlasil s tímto
zpětvrzetím. Tím byla zároveň splněna zákonná podmínka pro zastavení řízení, jak i navrhl
odpůrce.

Výrok II. tohoto rozhodnutí týkající se náhrady nákladů řízení správní orgán
odůvodňuje tím, že věc skončila dohodou o narovnání, jejíž součástí byla i dohoda o
uhrazení správního poplatku odpůrcem. Jiné náklady navrhovateli s tímto řízením nevznikly.
Tudíž se nepřiznává náhrada nákladů žádnému účastníku řízení a každý si nese sám
náklady, které mu s tímto řízením vznikly.

Na základě výše uvedeného jsem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto
usnesení.

Proti usnesení lze podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení usnesení
k Radě Českého telekomunikačního úřadu, prostřednictvím předsedy Rady Českého
telekomunikačního úřadu. Rozklad proti usnesení 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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