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Predseda Rady Ceského telekomunikacního úradu, jako príslušný správní orgán podle
a podle § 107 odst. 10
a o zmene nekterých
souvisejících zákonu (zákon o elektronických komunikacích), ve znení pozdejších predpisu,
vydává ve správním rízení zahájeném na návrh navrhovatele, spolecnosti Telefónica 02 Czech
Republic, a.s., ICO: 601 93 336, se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2 (dále jen
"navrhovatel"), proti odpurci, spolecnosti Vodafone Czech Republic a.s., ICO: 257 88 001, se
sídlem v Praze 10, Vinohradská 167 (dále jen "odpurce"), ve veci sporu o zaplacení ceny za
prenesená mobilní telefonní císla ze síte navrhovatele do síte odpurce za období od 1. 1. 2006
do 31. 7. 2008, ve výši 190624398,30 Kc vc. DPH s príslušenstvím, toto

§ 10 zákona C. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších predpísu,
a § 127 odst. 1 zákona C. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

usnesení:
Podle § 66 odst. 1 písmo b) správního rádu se správní rízení týkající se zaplacení
ceny za prenesená mobilní telefonní císla ze síte navrhovatele do síte odpurce za
období od 1. 1. 2006 do 31. 7. 2008, ve výši 190 624 398,30 Kc vC. DPH
s príslušenstvím, zastavuje.
Oduvodnení:
Dne 19. 5. 2010 obdržel správní orgán postoupený spis cj. 31Cm 39/2010
z Mestského soudu v Praze dle jeho pravomocného usnesení ze dne 31. 3. 2010, kterým se
domáhal na
žalobce, spolecnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s., (navrhovatel),
žalovaném,
spolecnosti Vodafone Czech Republic a.s. (odpurce), uhrazení cástky
190624398,30 Kc vC. DPH s príslušenstvím
z titulu poskytování
služby prenesení
telefonního císla za období od 1. 1. 2006 do 31. 7. 2008.
Na základe takto postoupeného
pod cj. 74729/2010-606.

spisu zahájil správní orgán správní rízení vedené

Po zahájení rízení správní orgán zjistil, že v téže veci již vedl správní rízení pod
cj. 92 152/2008-606 a toto rízení již bylo pravomocne
ukonceno dne 31. 3. 2010
rozhodnutím správního orgánu II. stupne cj. 12903/2010-603.
V dobe, kdy žalobce (navrhovatel) podával žalobu k Mestskému soudu v Praze
o zaplacení penežitého plnení proti žalovanému (odpurci), tj. dne 17. 3. 2010, bylo již u
správního orgánu vedeno v téže veci správní rízení cj. 92 152/2008-606, které ješte nebylo
pravomocne ukonceno. V den dorucení postoupené žaloby z Mestského soudu v Praze
však již bylo toto správní rízení pravomocne ukonceno, a to tak, že bylo návrhu
navrhovatele vyhoveno v cástce 41 895 187,60 Kc vC. DPH a ve zbývající cástce
148729210,70
Kc vC. DPH byl návrh navrhovatele zamítnut.
Tudíž v soucasné dobe již o návrhu navrhovatele (resp. o postoupené žalobe) nelze
vést správní rízení, nebot se jedná o prekážku rízení podle § 48 odst. 2 správního rádu,

kterou je vec pravomocne rozhodnutá a je nutno považovat podání navrhovatele jako zjevne
právne neprípustné.
Z výše uvedených duvodu nezbývá než toto správní rízení zastavit, jak je uvedeno
ve výroku 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 úradu. 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 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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