telekomunikacní

Ceský
se

sídlem

poštovní

Sokolovská

219,

prihrádka

02,

MOCI dne

Praha

225

TOTO USNESENf

úrad

02

NABYLO

Cf

Praha

t:..9..1.1...

1.: ~

5'. .w11

~r~

Dn e •.....•.••...........•.....•..•....•......

025

PRAvNf

Ceský telekomunikacní úrad
Odbor legislativní a právnf
Císlo jednací

9

.

"
.. :'
••

_

1

162 038/201 0-606/X. vyr

Praha

12. dubna

2011

Predseda Rady Ceského telekomunikacního
úradu, jako príslušný správní orgán
podle § 10 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších predpisu, a podle § 127
zákona c. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmene nekterých souvisejících
zákonu (zákon o elektronických komunikacích), ve znení pozdejších predpisu, ve správním
rízení vedeném pod cj. 162 038/2010-606, které bylo zahájeno dne 15. 12. 2010 na návrh
navrhovatele, spolecnosti GTS CZECH s.r.o. (dríve GTS NOVERA s.r.o.), ICO: 28492 170,
se sídlem Premyslovská 2845, 130 00 Praha 3, proti odpurci, spolecnosti Vodafone Czech
Republic a.s., ICO: 25788001,
se sídlem Vinohradská 167, 10000 Praha 10, ve veci sporu
o uzavrení dodatku ke Smlouve o propojení verejných komunikacních sítí uzavrené dne 1. 9.
2010, vydává toto
usnesení:
I.

Podle ustanovení § 66 odst.
v predmetné veci zastavuje.

II.

Podle ustanovení § 127 odst. 4 zákona o elektronických
nákladu rízení žádnému úcastníku nepriznává.

1 písmo a) správního

rádu se sporné
komunikacích

správní

rízení

se náhrada

Oduvodnení:
Dne 15. 12. 2010 bylo na návrh navrhovatele u správního orgánu zahájeno sporné
správní rízení cj. 162 038/2010-606 ve veci sporu o uzavrení dodatku ke Smlouve
o propojení verejných komunikacních sítí uzavrené dne 1. 9. 2010 podle ustanovení § 127
zákona o elektronických komunikacích.
Odpurce navrhl podáním ze dne 9. 2. 2011 prerušení rízení z duvodu pokracování
jednání o uzavrení predmetného dodatku s navrhovatelem. S tímto návrhem na prerušení
rízení navrhovatel vyslovil souhlas v podání, které bylo doruceno správnímu orgánu dne
15. 2. 2011. Správní orgán návrhu úcastníku rízení vyhovel a vydal usnesení o prerušení
správního rízení dne 22. 2. 2011.
V prubehu prerušení správního rízení se navrhovatel s odpurcem dohodli na uzavrení
predmetného dodatku ke Smlouve o propojení verejných komunikacních sítí uzavrené dne
1. 9. 2010. Odpurce toto sdelil správnímu orgánu v podání ze dne 15. 3. 2011, s tím že
navrhl rovnež, aby správní orgán toto rízení zastavil. S návrhem na zastavení správního
rízení poté souhlasil i navrhovatel v podání ze dne 24. 3. 2011.
Výrok II. tohoto rozhodnutí týkající se náhrady nákladu rízení správní orgán
oduvodnuje tím, že v tomto rízení nebylo vydáno meritorní rozhodnutí, tudíž nelze ríci, který
z úcastníku má úspech ve veci.

ICO: 70106975

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

Poucení:
Proti usnesení lze podat rozklad ve lhute 15 dnu ode dne oznámení usnesení k Rade
Ceského
telekomunikacního
úradu,
prostrednictvím
predsedy
Rady
Ceského
telekomunikacního úra~u. Rozklad proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního rádu
odkladný úcinek.
Rozklad je možno ucinit písemne na adresu: Ceský telekomunikacní úrad, odbor
legislativní a právní, pošt. prihrádka 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: a9qaats nebo, v prípade kdy úcastník disponuje zaruceným elektronických podpisem,
na adresu: podatelna@ctu.cz.

PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady
Ceského telekomunikacního úradu
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