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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu             
k informacím 
 
 
            Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 14. 3. 2012 Váš 
požadavek o zaslání rozhodnutí Úřadu ve věci sporu mezi společnostmi Telefónica Czech 
Republic, a.s. (dále jen „TCR“), a TMT CZECH, a.s. (dále jen TMT“) a mezi společnostmi 
TCR a Hermod a.s. (dále jen „Hermod“).  
 
            Váš požadavek vycházel z informace zveřejněné dne 14. 7. 2010 na webové stránce 
www.patria.cz. 
 
           K Vaší žádosti uvádíme, že k dnešnímu dni nebyla shora uvedená zahájená správní 
řízení mezi dotčenými subjekty pravomocně rozhodnuta, protože na základě požadavků 
účastníků řízení správní orgán vydal opakovaně podle § 64 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesení o přerušení správního řízení. 
V současné době jsou správní řízení mezi společnostmi TCR a TMT a společnostmi TCR      
a Hermod přerušena na dobu do 31. 1. 2013. 
 
           Přes výše uvedenou skutečnost si Vám dovolujeme poskytnout ve věci přehled                   
a rekapitulaci dotčených správních řízení. 
 
            Správní řízení mezi společnostmi TCR a TMT: 

- na základě žádosti společnosti TMT Úřad zahájil dopisem ze dne 16. 4. 2010 správní 
řízení mezi společnostmi TCR a TMT ve věci rozhodnutí sporu podle § 129 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících předpisů (zákon o elektronických komunikací, neboť podle uzavřené 
rámcové smlouvy mezi těmito společnostmi, jejíž předmětem je poskytování 
zvýhodněných telekomunikačních služeb společností TCR je společnost TMT 
účastníkem společnosti TCR, 
- zároveň správní orgán vydal v zahájeném správním řízení na návrh společnosti TMT  
podle § 61 odst. 1 správního řádu rozhodnutí o předběžném opatření, kterým bylo 
společnosti TCR uloženo zdržet se deaktivace čísel užívaných účastníky benefičního 
programu pro zaměstnance a spolupracovníky společnosti xxx do doby vydání 
rozhodnutí ve věci, 
- následně správní orgán dopisem ze dne 12. 7. 2010 vydal rozhodnutí ve věci 
účastnického sporu mezi společnostmi TCR a TMT (toto rozhodnutí není pravomocné, 
protože společnost TCR podala proti rozhodnutí rozklad, na základě kterého správní 
orgán II. stupně napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil správnímu orgánu I. stupně 
k novému projednání a rozhodnutí), 

      - správní řízení mezi společnostmi TCR a TMT je základě požadavku účastníků řízení 
opakovaně přerušováno, v současné době na dobu do 31. 1. 2013. 
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            Správní řízení mezi společnostmi TCR a Hermod: 
- na základě žádosti společnosti Hermod Úřad zahájil dopisem ze dne 26. 4. 2010 
správní řízení mezi společnostmi TCR a Hermod ve věci rozhodnutí sporu podle § 129 
odst. 1 zákona o elektronických komunikacích,  
- následně správní orgán vydal dopisem ze dne 12. 7. 2010 rozhodnutí ve věci 
účastnického sporu mezi společnostmi TCR a Hermod (toto rozhodnutí není 
pravomocné, protože společnost TCR podala proti rozhodnutí rozklad, na základě 
kterého správní orgán II. stupně napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil správnímu 
orgánu I. stupně k novému projednání a rozhodnutí), 

      - správní řízení mezi společnostmi TCR a Hermod je na základě požadavku účastníků 
řízení opakovaně přerušováno, v současné době na dobu do 31. 1. 2013. 

 
            Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je zřejmé, že Vámi požadovaná 
rozhodnutí Úřadu ve věci sporu mezi společnostmi TCR a TMT a společnostmi TCR             
a Hermod nejsou pravomocná a proto Vám je nemůžeme poskytnout. 
 
            Na základě našich poznatků jsme došli k závěru, že jako neefektivnější způsob jak 
řešit spory podobného charakteru je využít možnosti dané správnímu orgánu zákonem         
o elektronických komunikací tj., aby dotčený subjekt zvážil možnost podat Úřadu žádost ve 
věci rozhodnutí sporu mezi dotčenými subjekty podle § 129 odst. 1 zákona o elektronických 
komunikací. 
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