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Cj. 41 107/2007-603/111. vyr.

Rada Ceského telekomunikacního úradu (dále jen "Rada") jako príslušný správní

orgán podle § 107 odst. 8 písmo b) bodu 1. zákona C. 127/2005 Sb., o elektronických

komunikacích a o zmene nekterých souvisejících zákonu (zákon o elektronických

komunikacích), ve znení pozdejších predpisu, v rízení o rozkladech podaných dne

16.5.2007 spolecností T-Mobile Czech Republic a.s. IC 649 49 681, se sídlem

Tomíckova 2144/1b, 14900 Praha 4 a dne 17.5.2007 spolecností Telefónica 02 Czech

Republic, a.s., IC 601 93 336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 (dríve

Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3), proti rozhodnutí predsedy Rady Ceského

telekomunikacního úradu cj. 42 523/2006-606/IX.vyr. ze dne 26. 4. 2007 vydaného ve sporu

o úhradu nákladu souvisejících s predáním údaju pro potreby vydávání telefonního seznamu,

vydává toto

rozhodnutí:

I. Rozklady napadené rozhodnutí predsedy Rady Ceského telekomunikacního

úradu cj. 42 523/2006-606/IX.vyr. ze dne 26. 4. 2007 se podle § 90 odst. 4

správního rádu ruší a rízení v predmetné veci se zastavuje.

II. Náhrada nákladu rízení o rozkladu se žádnému z úcastníku správního rízení

nepriznává.

Oduvodnení:

Spolecnost T-Mobile Czech Republic a.s. IC 649 49 681, se sídlem

Tomíckova 2144/1b, 149 00 Praha 4 (dále jen "navrhovatel") podala návrh ze dne

20. 7. 2006, kterým se domáhala, aby správní orgán vydal rozhodnutí, kterým by byla

spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IC 601 93336, se sídlem Za

Brumlovkou 266/2, 14020 Praha 4, dríve Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 (dále jen

"odpurce") uložena povinnost zaplatit navrhovateli cástku 5,708.203,83 Kc s prísl. k úhrade
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nákladu souvisejících s predáním údaju pro potreby vydávání telefonního seznamu

a náhrady nákladu rízení.
J)

Po provedeném dokazování a posouzení veci vydal predseda Rady CTÚ podle § 107

odst. 10 a § 127 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích rozhodnutí ze dne

26.4.2007, s následujícím výrokem: \, I "

I. Odpurce je povinen navrhovateli uhradit v souladu s § 41 odst. 3 zákona

o elektronických komunikacích cástku 1,441.767,93 Kc vcetne príslušenství

v podobe úroku z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné cástky za každý den od 23.

2. 2006 do zaplacení, a dále úroky z prodlení ve výši 0,02 % z cástky

303.599,94 Kc za každý den od 23. 2. 2006 do 27. 8. 2006, to vše do 1O-ti dnu

od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Ve zbylé cásti se návrh zamítá.

II. Odpurce je povinen uhradit navrhovateli pomernou cást nákladu rízení ve výši

69.815,17 Kc do 1O-ti dnu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Výše uvedené rozhodnutí predsedy Rady CTÚ cj. 42523/2006-606/1X.vyr. ze dne

26. 4. 2007 bylo napadeno vcas podanými rozklady navrhovatele i odpurce.

V prubehu rízení o techto rozkladech uplatnil navrhovatel i odpurce podáním ze dne

19. 6. 2007 a ze dne 21. 6. 2007 návrhy na prerušení správního rízení s oduvodnením že je

snahou obou úcastníku rízení nalézt smírné vyrešení sporu.

Usnesením Rady CTÚ cj. 41 107/2007-603 ze dne 9. 7.2007 bylo návrhum na

prerušení správního rízení v predmetném sporu podle § 65 odst. 2 ve spojení s § 141 odst. 5

správního rádu vyhoveno a správní rízení bylo prerušeno.

Navrhovatel podáním ze dne 20. 11. 2007 vzal svuj návrh na zahájení správního

rízení v predmetné veci ze dne 20. 7. 2006 v celém rozsahu zpet s oduvodnením, že se

podarilo dosáhnout shody mezi úcastníky rízení v otázce náhrady nákladu vynaložených

v souvislosti s predáním osobních a identifikacních údaju telefonních úcastníku pro potreby

vydání jednotného telefonního seznamu a poskytování informacní služby. Soucasne navrhl

zastavení rízení.

S ohledem na ustanovení § 66 odst. 1 písmo a) správního rádu, správní orgán 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.
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Odpurce se k veci vyjádril podáním ze dne 18. 12. 2007 a uvedl, že z duvodu

dosažení shody v predmetném sporu 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 § 90 odst. 4 správního rádu, a to aniž

by odvolací orgán vec meritorne dále prezkoumával, a proto se bez dalšího napadené

rozhodnutí ruší a rízení zastavuje.

Výrok o náhrade nákladu rízení o rozkladu se oduvodnuje ustanovením § 127 odst. 4

zákona o elektronických komunikacích s tím, že žádnému z úcastníku nelze priznat

postavení strany úspešné vuci druhému úcastníkovi.

S odkazem na výše uvedené a po posouzení daného prípadu Rada CTÚ na základe

svého oprávnení podle § 107 odst. 8 písmo b) bodu 1 zákona o elektronických komunikacích

rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poucení:

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

Za Radu Ceského telekomunikacního úradu:

PhDr. Pavel Dvorák, CSc.

predseda Rady

Ceského telekomunikacního úradu
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