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Číslo jednací
ČTÚ-427 /2015-606/XI. vyř.

o!/. dubna 2015

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 odst. 1
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydává z důvody
opravy rozhodnutí čj. ČTÚ-427/2015-606/X.vyř. ze dne 14. 4. 2015, vydaného ve správním řízení
zahájeném na návrh navrhovatele, společnosti LAM plus s.r.o., IČO: 251 29 619, se sídlem
Meruňková 142, 252 45 Ohrobec, zastoupené Mgr. Stanislavem Breiem, advokátem, se
sídlem Lidická 336/28, 150 00 Praha 5, proti odpůrci, společnosti RIO Media a.s.,
IČO: 282 16 733, se sídlem Kovanecká 30/2124, 19000 Praha 9, ve znění návrhu ze dne
15. 2. 2015, ve věci úhrady zákonného úroku z prodlení ve výši 4 229 Kč a náhrady nákladů
řízení, toto
opravné rozhodnutí:
Podle § 70 správního řádu se v záhlaví rozhodnutí uvádí správné označení odpůrce,
a to "RIO Media a.s., IČO: 282 16733, se sídlem Kovanecká 30/2124, 19000 Praha 9".
Odůvodnění:
V písemném vyhotovení rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního
úřadu čj. ČTÚ-427/2015-606/X.vyř. ze dne 14.4.2015 byl nepřesně označen odpůrce.
Na základě upozornění odpůrce, že v písemném vyhotovení rozhodnutí je zřejmá
nesprávnost v jeho označení, a aby nedošlo k pochybnostem, kdo je odpůrcem a zároveň
povinným subjektem v daném sporném řízení, provedl správní orgán v souladu s § 70 správního
řádu opravu v písemném vyhotovení rozhodnutí týkající se označení odpůrce uvedeného
v záhlaví předmětného rozhodnutí.
Správní orgán uvádí, že proběhlé správní řízení bylo vedeno se správně označeným
odpůrcem, ani odpůrce nezpochybňuje vydané rozhodnutí.
Ze shora popsaného důvodu jsem rozhodl o opravě rozhodnutí tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti opravnému rozhodnutí může v souladu s § 70 správního řádu podat rozklad
pouze ten účastník, který jím může být přímo dotčen, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení
tohoto rozhodnutí k Radě Českého telekomunikačního úřadu prostřednictvím předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu.
Rozklad je možno učinit písemně na adresu: Český telekomunikační úřad, odbor
legislativní a právní, pošt. přihrádka 02, 22502 Praha 025. Písemné vyhotovení rozkladu se

IČ:70106975

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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