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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 podle § 107
odst. 10 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 v rízení cj. 13/2010-606, zahájeném dne 31. 12. 2009 na návrh spol.
SIPhone s.r.o., ICO: 284 55 011, se sídlem Praha 3, Boleslavská 1905/7, proti odpurcum,
spol. Unient Communications, a.s., ICO: 630 78 171, se sídlem Praha 5, Šafránkova 1243/3
a spol. Dial Telecom, a.s., ICO: 281 75492, se sídlem Praha 8, Križíkova 36a/237, ve veci
sporu pri prenosu telefonní provolby 22487XXXX, toto

usnesení:
Podle ustanovení § 66
cj. 7 836/2010-606 zastavuje.

odst.

1 písmo c) správního

rádu

se

správní

rízení

Oduvodnení:
Dne 31. 12. 2009 bylo doruceno Ceskému telekomunikacnímu
úradu podání, které
správní orgán vyhodnotil jako návrh na zahájení správního rízení s tím, že toto podání však
vykazuje podstatné vady, které brání pokracování ve správním rízení.
Proto správní orgán vyzval navrhovatele dopisem ze dne 22. 1. 2010 k odstranení
uvedených vad podání. Navrhovatel na tento dopis ve stanovené lhute - do 10 dnu od
dorucení dopisu správního orgánu, nereagoval a vady podání do dnešního dne neodstranil a
místo toho správnímu orgánu sdelil, že nehodlá dále pokracovat v rízení.
Protože se jednalo o podstatné vady podání, které brání v pokracování správního
rízení, nezbývá než správní rízení cj. 13/2010-606 zahájené dne 31. 12. 2009 zastavit, jak je
uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
V této souvislosti správní orgán upozornuje, že vydání tohoto usnesení
navrhovateli podat v téže veci nový rádný návrh na zahájení správního rízení.

IC: 70106975

nebrání

Poucení:
Proti usnesení lze podat rozklad ve lhute 15 dnu ode dne oznámení usnesení k Rade
Ceského
telekomunikacního
úradL1, prostrednictvím
predsedy
Rady
Ceského
telekomunikacního úradu. Rozklad proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního rádu
odkladný úcinek.
Rozklad je možnotlcinit
písemne na adresu: Ceský telekomunikacní úrad, odbor
legislativní a právní, pošt.;j:irihrádka
02, 225 02 Praha 025, nebo ústne do protokolu.
Písemné vyhotovení rozkladu se podává s potrebným poctem stejnopisu tak, aby jeden
stejnopis zustal správnímu orgánu a aby každý úcastník dostal jeden stejnopis.
Rozklad lze podat rovnež prímo do datové schránky Ceského telekomunikacního
úradu nebo v prípade, kdy úcastník disponuje zaruceným elektronických podpisem, na
adresu: podatelna@ctu.cz ..
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PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady
Ceského telekomunikacního úradu
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