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Predseda Rady Ceského telekomunikacního úradu jako príslušný správní orgán podle § 10
zákona C. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších predpisu, a § 127 odst. 1 zákona
C. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmene nekterých souvisejících zákonu (zákon
o elektronických komunikacích), ve znení pozdejších predpisu, vydává ve veci opravy rozhodnutí
cj. 58 783/2007-606/V.vyr. ze dne 30. 10.2007, toto
opravné rozhodnutí:
Název navrhovatele chybne uvedený jako "Czech On Line, a.s." se v celém textu
rozhodnutí cj. 58 783/2007-606/V.vyr. ze dne 30. 10. 2007 opravuje na "Telekom Austria Czech
Republic, a.s (do 27. 9. 2007 Czech On Line, a.s.)".
Oduvodnení:
Predseda Rady Ceského telekomunikacního úradu vydal pod cj. 58 783/2007-606/V.vyr.
ze dne 30. 10. 2007 rozhodnutí v rízení ve veci sporu o umožnení úctování ceny za službu
prístupu v pevném míste k síti mezi navrhovatelem Telekom Austria Czech Republic, a.s (do 27. 9.
2007 Czech On Line, a.s.), IC: 630 80 150, se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 8, a
odpurcem Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IC: 601 93336, se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou
266/2, a to v rízení zahájeném dne 16. 8. 2007. V textu rozhodnutí je firma navrhovatele uvedena
jako "Czech On Line, a.s.". Podle výpisu z obchodního rejstríku však firma navrhovatele byla k 27.
9. 2007 zmenena na "Telekom Austria Czech Republic, a.s". V této cásti je tak rozhodnutí
nesprávné.
Vzhledem k tomu, že ze správního spisu je zrejmé, kdo je navrhovatelem a kdo jeho
jménem cinil úkony, že ke zmene firmy navrhovatele došlo v prubehu správního rízení a ke
skutecnosti, že ostatní identifikacní údaje navrhovatele (sídlo, IC) jsou ve výše uvedeném
rozhodnutí správné, nevzniká tak pochybnost o tom, kdo je osobou navrhovatele, kdo podal návrh
a kdo byl úcastníkem rízení jako navrhovatel. Správní orgán proto považuje tuto nesprávnost za
zrejmou nesprávnost podle § 70 správního rádu. Protože je opravou dotcen i výrok rozhodnutí,
bylo podle § 70 správního rádu nutné o oprave této nesprávnosti vydat rozhodnutí.

Poucení:
Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhute 15 dnu ode dne jeho dorucení podat rozklad k Rade
Ceského telekomunikacního úradu prostrednictvím predsedy Rady Ceského telekomunikacního
úradu, a to na adresu Ceský telekomunikacní úrad, poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025.
Rozklad je treba podat v poctu dvou stejnopisu.
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