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Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný správní orgán podle § 10 zákona
c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších predpisu, a podle § 133 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 zahájeném dne 27. 7. 2012
s cj. CTÚ-135 007/2012-606 ve veci návrhu spolecnosti Travel Telekommunikation s.r.o.
ICO: 290 19 125, se sídlem Delnická 213/12, Praha 7, proti odpurci spolecnosti Telefónica Czech
Republic, a. s., ICO: 601 93 336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, na rozhodnutí sporu
podle § 80 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích toto

usnesení:

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

Oduvodnení:

Podle § 5 odst. 2 zákona c. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znení pozdejších
predpisu (dále jen "zákon o správních poplatcích"), jsou poplatky stanovené v sazebníku, který je
prílohou uvedeného zákona, splatné bud pri prijetí podání nebo pozdeji, vždy však pred
provedením úkonu.

Pri podání návrhu na zahájení správního rízení podle § 80 odst. 4 zákona o elektronických
komunikacích nebyl správní poplatek ve výši 10 000,- Kc podle položky 110 písmo b) Sazebníku,
který je prílohou zákona o správních poplatcích, uhrazen.

Správní rízení ve výše uvedené veci bylo zahájeno dne 27. 7. 2012 a navrhovatel byl
vyzván dne 17. 8. 2012 k zaplacení správního poplatku do patnácti dnu ode dne, který následoval
po dorucení výzvy. Výzva k zaplacení byla navrhovateli dorucena dne 20. 8. 2012. Ve stanovené
lhute patnácti dnu nebyl správní poplatek zaplacen, což je zákonný duvod pro zastavení
zahájeného správního rízení, proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

V této souvislosti správní orgán uvádí, že je možno uvedený správní poplatek uhradit
nejpozdeji do konce behu lhuty pro podání rozkladu proti tomuto usnesení. V tomto prípade bude
správní orgán postupovat podle § 5 odst. 4 zákona o správních poplatcích.

Poucení:

Proti usnesení lze podat rozklad ve lhute 15 dnu ode dne oznámení rozhodnutí k Rade
Ceského telekomunikacního úradu, prostrednictvím predsedy Rady Ceského telekomunikacního
úradu. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního rádu odkladný úcinek.

ICO: 70106975



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:
a9qaats nebo na adresu: podatelna@ctu.cz v prípade, kdy úcastník disponuje uznávaným
elektronických podpisem.

PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady
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