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Ceský telekomunikacní úrad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025

Váš dopis znacky Císlo jednací
9 759/2006-61 O/X. vyr.

Vyrizuje/telefon
Ing. Dvorák/224004729

Praha
10.10.2007

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. 9759/2006-610, ve veci sporu mezi spolecností Telefónica 02 Czech Republic,
a.s. (do 30. cervna 2006 CESKÝ TELECOM, a.s., dále jen "Telefónica") a spolecností T-Mobile
Czech Republic a.s. (dále jen "TMCR"), o návrhu C. 1 spolecnosti Telefónica na uzavrení Dodatku
C. 19 ke Smlouve o propojení, uzavrené dne 19. prosince 1997, ve znení pozdejších dodatku, pro
službu "Služba vyhledávání preneseného císla s následným dosmerováním", a o návrhu C. 2
spolecnosti TMCR na rozhodnutí sporu o sjednání Dodatku C. 19 k platné Smlouve o propojení
uzavrené dne 19. prosince 1997, který by závazne upravil podmínky poskytování služby tranzitu a
služby prenositelnosti telefonních císel, toto

usnesení:

Podle § 66 odst. 1 písmo a) správního rádu se správní rízení zastavuje.

Oduvodnení:

Ceský telekomunikacní úrad oznámil dopisem ze dne 23. cervence 2007 úcastníkum rízení,
že rozhodnutí správního orgánu I. stupne cj. 9759/2006-61 ON. vyr. bylo odvolacím orgánem
zrušeno a vec byla vrácena správnímu orgánu I. stupne k novému projednání a rozhodnutí, a že
tedy dnem 13. cervence 2007 pokracuje v rízení, a zároven jím vyzval úcastníky rízení, aby se
k veci vyjádrili, prípadne aby predložili další návrhy a dukazy, které považují v dané veci za
relevantní.

Dne 2. srpna 2007 obdržel správní orgán od spolecnosti TMCR návrh na prerušení
správního rízení na dobu jednoho mesíce s ohledem na snahu obou úcastníku rízení o nalezení
smírného rešení výše uvedeného sporu.

Dne 24. srpna 2007 obdržel správní orgán vyjádrení spolecnosti Telefónica, kde tato
sdeluje, že potvrzuje deklarovanou snahu obou úcastníku rízení o nalezení smírného rešení sporu
a s návrhem na prerušení rízení souhlasí.

Po rádném posouzení všech predložených podkladu správní orgán konstatoval, že
úcastníci rízení splnili ustanovení § 64 odst. 2 a § 141 odst. 5 správního rádu a proto predmetné
správní rízení prerušil.
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Ve dnech 14. a 17. zárí 2007 obdržel správní orgán dopisy od spolecností Telefónica a
TMCR, kterým tyto spolecnosti berou zpet své návrhy na zahájení správního rízení cj. 9759/2006
610, ve veci sporu mezi spolecností Telefónica a spolecností TMCR, o návrhu c. 1 spolecnosti
Telefónica na uzavrení Dodatku c. 19 ke Smlouve o propojení, uzavrené dne 19. prosince 1997,
ve znení pozdejších dodatku, pro službu "Služba vyhledávání preneseného císla s následným
dosmerováním", a o návrhu c. 2 spolecnosti TMCR na rozhodnutí sporu o sjednání Dodatku c. 19
k platné Smlouve o propojení uzavrené dne 19. prosince 1997, který by závazne upravil podmínky
poskytování služby tranzitu a služby prenositelnosti telefonních císel.

Duvodem úcastníku rízení pro zpetvzetí jejich návrhu bylo dosažení vzájemné shody ve
sporných otázkách a následné podepsání Dodatku C. 19 ke Smlouve o propojení, uzavrené dne
19. prosince 1997. Oba úcastníci rízení tedy požádali správní orgán, aby v souladu s § 66 odst. 1
písmo a) správního rádu rízení zastavil.

Správní orgán posoudil žádosti úcastníku rízení, prostudoval priložený a podepsaný
Dodatek c. 19 ke Smlouve o propojení, uzavrené dne 19. prosince 1997, a usnesl se na zastavení
správního rízení cj. 9759/2006-610.

Poucení:

Proti tomuto usnesení lze ve lhute 15 dnu ode dne jeho dorucení podat rozklad k Rade
Ceského telekomunikacního úradu prostrednictvím predsedy Rady Ceského telekomunikacního
úradu, na adresu Ceský telekomunikacní úrad, poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025. Rozklad
je treba podat v poctu dvou stejnopisu a nemá podle § 76 odst. 5 správního rádu odkladný úcinek.
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PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
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