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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 ve správním rízení cj. 86675/2008-606 zahájeném na návrh navrhovatele,
spolecnosti T-Systems Czech Republic, a.s., se sídlem Korunní 2456/98, Praha 10,
IC: 610 59 382, zastoupené na základe plné moci Mgr. Lubomírem Vdovcem, advokátem,
Doudlebská 5, Praha 4, proti odpurci, spolecnosti Invitel International CZ s.r.o. (dríve
MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ s.r.o.), se sídlem U seradište 65/7, Praha 10,
IC: 261 94783, zastoupené na základe plné moci JUDr. Lucií Horcickovou, advokátkou, se
sídlem Jednoradá 1051/53, Praha 6, ve veci sporu o penežité plnení v celkové výši
13,585.456,50 Kc s príslušenstvím v podobe úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné cástky
za každý den prodlení, toto
usnesení:
I.

Podle § 66 odst. 1 písmo a) správního
v predmetné veci se zastavuje.

II.

Náhrada nákladu rízení se žádnému z úcastníku správního rízení nepriznává.

rádu

se

sporné

správní

rízení

Oduvodnení:
Dne 6. 4. 2007 bylo na návrh navrhovatele zahájeno u správního orgánu sporné
správní rízení cj. 019257/2007 o povinnosti odpurce k penežitému plnení vyplývající ze
Smlouvy c. 2005/640 o poskytování telekomunikacních a internetových služeb v celkové výši
13,585.456,50 Kc s príslušenstvím v podobe úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné cástky.
Predmetem sporu je neuhrazení 4 faktur odpurcem, které vystavil navrhovatel za
poskytování služeb za období od 1. 11. 2006 do 28. 2. 2007. Odpurce se domnívá, že
predmetnou smlouvu rádne vypovedel a smluvní vztah na poskytování služeb byl uplynutím
výpovední doby ukoncen k 31. 10. 2006. Navrhovatel podanou výpoved odpurcem, resp. její
zpusob dorucení navrhovateli, neuznal, a proto trvá na úhrade predmetných faktur.
Odpurce v prubehu správního rízení dovozoval, že se jednalo o rádne podanou
výpoved smlouvy, resp. výpoved poskytovaných služeb, a že byly splneny i další podmínky
pro ukoncení služby v souladu se smluvním ujednáním.
Dne 14. 2. 2008 vydal správní orgán rozhodnutí, kterým návrhu navrhovatele vyhovel
s tím, že odpurce je povinen uhradit dlužnou cástku v celkové výši 13,585.456,50 Kc
s príslušenstvím v podobe úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné cástky za každý
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den prodlení s úhradou jednotlivých faktur a náhradu nákladu správního rízení ve vysl
503.094,- Kc. Toto rozhodnutí správní orgán oduvodnil zejména tím, že predložené doklady
odpurcem jsou svým obsahem bežnou korespondencí
mezi pracovníky odpurce a
koncových uživatelu a nelze je považovat za výpovedi. Proto nelze odpurci priznat právo na
zrušení smlouvy podle clánku VIII. odst. 4 cást 1 Smlouvy C. 2005/640.
Proti tomu rozhodnutí správního orgánu padal odpurce v zákonem stanové lhute
rozklad. V rozkladu zopakoval duvody, pro které se domnívá, že poskytování služeb bylo
rádne ukonceno ke dni 31. 10. 2007, a proto navrhovatel požaduje neoprávnene úhradu 4
faktur za období od 1. 11. 2006 do 28. 2. 2007, nebot se již nejednalo o poskytování služeb
na základe smlouvy.
Na základe podaného rozkladu rozhodl správní orgán II. stupne tak, že podle § 77
odst. 1 správního rádu prohlásil rozhodnutí správního orgánu I. stupne cj. 019257/2007631/Sko/G XX.vyr. za nicotné, nebot správní orgán I. stupne pochybil, když po obdržení
návrhu na zahájení správního rízení nepostoupil vec k rozhodnutí predsedovi Rady Ceského
telekomunikacního úradu. V dané veci je podle § 127 odst. 1 zákona o elektronických
komunikacích oprávnen rozhodovat predseda Rady Ceského telekomunikacního
úradu,
protože se jedná o spor mezi osobami vykonávajícími komunikacní cinnosti a nikoliv
o úcastnický spor podle § 129 odst. 1 zákona elektronických komunikacích. S ohledem na
pravomocné rozhodnutí o rozkladu správním orgánem II. stupne postoupil správní orán
I. stupne celý spisový materiál predsedovi Rady Ceského telekomunikacního
úradu
k dalšímu rízení.
Predseda Rady Ceského telekomunikacního úradu na základe predaného spisového
materiálu vyrozumel úcastníky rízení dopisem ze dne 17. 10. 2008 o zahájení správního
rízení s tím, že toto správní rízení dále vede predseda Rady Ceského telekomunikacního
úradu pod cj. 86675/2008-606.
Odpurce na základe vyrozumení predsedy Rady Ceského telekomunikacního úradu
uvedl ve svém vyjádrení ze dne 24. 11. 2008, že podle jeho názoru rádne ukoncil smluvní
vztah s navrhovatelem založený Smlouvou C. 2005/640, a to dorucením navrhovateli
písemné výpovedi smlouvy spolu s doklady o zrušení služby ze strany jeho koncových
zákazníku. Zároven se odpurce odkázal na svá predchozí vyjádrení, ve kterých dovozoval
rádné dorucení výpovedi navrhovateli.
K tomuto se vyjádril navrhovatel a odkázal se na svá predchozí vyjádrení. Zároven
zduraznil, že odpurce nesplnil požadavek cI. VIII. odst. 3 Smlouvy C. 2005/640 a nepodal
výpoved v písemné forme, která byla ve smlouve ujednána. Dále uvedl, že nebylo
dohodnuto, že elektronická ci faxová korespondence se považuje za písemnou formu
korespondence. Navrhovatel rovnež nesouhlasí s analogickým použitím § 45f obcanského
soudního rádu, protože k takovému dorucování nebyl dán navrhovatelem souhlas. Proto
navrhuje, aby bylo jeho návrhu vyhoveno.
Následne predseda Rady Ceského telekomunikacního úradu narídil na 29. 1. 2009
úcastníkum správního rízení ústní jednání s tím, že zároven bude úcastníkum sporu
umožneno seznámit se shromáždenými podklady pred vydáním rozhodnutí.
Ústní jednání se nekonalo pro neprítomnost zástupce navrhovatele. Navrhovatel
telefonicky uvedl, že trvá na svých návrzích a tvrzeních a že nevyužije možnosti seznámit se
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shromáždeným spisovým materiálem pred vydáním rozhodnutí. Dále uvedl, pokud odpurce
navrhuje narovnání, aby se spojil s právním zástupcem navrhovatele. Zároven se právní
zástupce odpurce seznámil se shromáždeným
spisovým materiálem
pred vydáním
rozhodnutí, ke kterému nemel pripomínky.
Pred vydáním rozhodnutí predsedou Rady Ceského telekomunikacního
úradu
navrhovatel podáním ze dne 12. 2. 2009 vzal svuj návrh na zahájení správního rízení
v predmetné veci zpet s oduvodnením, že ve výše uvedené veci došlo k dohode.
S ohledem na ustanovení § 66 odst. 1 písmo a) správního rádu, predseda Rady
Ceského telekomunikacního úradu vyzval odpurce o vyjádrení ke zpetvzetí návrhu s tím, aby
v prípade jeho nesouhlasu se zpetvzetím návrhu uvedl závažné duvody, které jej k takovému
rozhodnutí vedly.
Odpurce se k veci vyjádril podáním ze dne 19. 2. 2009 a uvedl, že z duvodu uzavrení
dohody souhlasí se zastavením rízení na základe zpetvzetí návrhu ze strany navrhovatele.
S ohledem na uvedené je tudíž nepochybné, že nastala skutecnost, která oduvodnuje
zastavení rízení v predmetné veci podle § 66 odst. 1 písmo a) správního rádu.
Výrok o náhrade nákladu rízení se oduvodnuje ustanovením § 127 odst. 4 zákona
o elektronických komunikacích s tím, že žádnému z úcastníku nelze priznat postavení strany
úspešné vuci druhému úcastníkovi, nebot predseda Rady Ceského telekomunikacního
úradu vecne nerozhodl, a proto si každý úcastník nese sám náklady, které mu s tímto
zastaveným správním rízením vznikly.
S odkazem na výše uvedené a po posouzení daného prípadu jsem rozhodl, jak je
uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Poucení:
Proti tomuto usnesení lze ve lhute 15 dnu ode dne jeho dorucení podat rozklad
k Rade Ceského telekomunikacního
úradu, a to na adresu Ceský telekomunikacní úrad,
odbor legislativní a právní, pošt. prihrádka 02, 225 02 Praha 025. Rozklad, který je treba
podat v poctu dvou stejnopisu, nemá podle § 76 odst. 5 správního rádu odkladný úcinek.

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