
Ceský telekomunikacní úrad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

poštovní prihrádka 02,22502 Praha 025

TOTO USNESEN! NABYlO PRÁVN[

dt). I d!tJt)CfMOCI dne .

Ceský telekomunikacní úrad

Odbor legisl~tivní a právní p;1 I, I I
, ;> olJ -~. ~O~ q /~ld/j~D.1e .

1

Praha 2 . února 2009

Cj. 4466/2009-606

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. 4466/2009-606, zahájeném dne 20. 1. 2009 na návrh spol.
Ceské Radiokomunikace a.s., IC: 27444902, se sídlem Praha 3, U nákladového nádraží
3144, zastoupené spol. Agropol Group, a.s., IC: 251 00025, se sídlem Opletalova 153/4,
Praha 1, kterou zastupuje JUDr. Jirí Voršilka, advokát, AK Opletalova 4, Praha 1, proti
odpurci, spol. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IC: 601 93336, se sídlem Za Brumlovkou
266/2, Praha 4, ve veci rízení o námitce proti vyrízení reklamace vyúctování za užívání
digitální linky C. ISDN2 A 495530230 a C. ISDN A 495531 020 v mesících srpen a zárí
r. 2008, toto

usnesení:

Podle ustanovení § 66 odst. 1 písmo e) správního rádu se správní rízení
cj. 4466/2009-606 zastavuje.

Oduvodnení:

Dne 20. 1. 2009 byl navrhovatelem ve výše uvedeném zastoupení osobne dorucen
Ceskému telekomunikacnímu úradu návrh na zahájení správního rízení. Dnem dorucení
tohoto návrhu bylo zahájeno správní rízení cj. 4466/2009-606.

V prubehu správního rízení správní orgán zjistil, že v téže veci bylo již dne 14. 1.2009
zahájeno správní rízení cj. 3408/2009-606, na základe návrhu navrhovatele, spol. Ceské
Radiokomunikace a.s., IC: 27444902, se sídlem Praha 3, U nákladového nádraží 3144,
zastoupené spol. Agropol Group, a.s., IC: 251 00025, se sídlem Opletalova 153/4, Praha 1,
kterou zastupuje JUDr. Jirí Voršilka, advokát, AK Opletalova 4, Praha 1, proti odpurci, spol.
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IC: 601 93336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4,
který byl dorucen správnímu orgánu poštou. Toto správní rízení není dosud ukonceno. Jedná
se však o shodný návrh na zahájení správního rízení, který byl dorucen správnímu orgánu
také dne 20. 1. 2009, na základe kterého bylo zahájeno správní rízení cj. 4466/2009-606.
Obe výše uvedená správní rízení se týkají totožného predmetu rízení mezi totožnými
úcastníky rízení.

Jedná se tak o prekážku zahájeného rízení podle ustanovení § 48 odst. 1 správního
rádu, protože nelze o téže veci zahájit další rízení, pokud predchozí rízení nebylo skonceno, a
tato skutecnost je duvodem pro zastavení správního rízení cj. 4466/2009-606 zahájeného dne
20. 1. 2009, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
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Poucení:

Proti tomuto usnesení lze ve lhute 15 dnu ode dne jeho dorucení podat rozklad k Rade
Ceského telekomunikacního úradu. Rozklad se podává ve dvou vyhotoveních prostrednictvím
predsedy Rady Ceského telekomunikacního úradu, na adresu Ceský telekomunikacní úrad,
pošt. prihrádka 02, 225 02 Praha 025. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního rádu
odkladný úcinek.
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