ODBOR PRO JIHOMORAVSKOU OBLAST
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Vodafone Czech Republic a. s
IČO: 25788001
Vinohradská 3217/167
100 00 Praha 10

Číslo jednací
ČTÚ-15 195/2014-637

Brno
21. 3. 2014

Český telekomunikační úřad jako správní orgán příslušný podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 108 odst. 1 písm. a) zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
I. Společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., IČO: 25788001, Vinohradská 3217/167,
100 00 Praha 10 (dále
„účastník řízení“) se ukládá podle § 35 odst. 3
zákona o elektronických komunikacích povinnost zadržet
veškeré
platby,
které
byly
uhrazeny
za
přístup
k telefonnímu číslu +420 900 850 555 v době od 13. 3. 2014
do 18. 3. 2014.
II. V souladu s § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu se vylučuje odkladný účinek rozkladu.
Odůvodnění
Dne 18. 3. 2014 obdržel správní orgán od Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Zlínského kraje, územního odboru Zlín, oddělení hospodářské kriminality (dále „PČR“) žádost o
spolupráci ve věci hromadného rozesílání upomínek pod hlavičkou obchodní společnosti Endemos
distribution ČR, s. r. o., vyzývajících k úhradě “dlužných“ částek. V těchto upomínkách je uváděn
jako kontakt na zákaznickou linku telefonní číslo +420 900 850 555.
Současně požádala PČR Úřad o postup podle § 35 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích,
což Úřad vyhodnotil jako podnět k uložení povinnosti účastníkovi řízení, aby zadržel veškeré
platby, uhrazené účastníky/uživateli za přístup k uvedenému číslu s vyjádřenou cenou, neboť
existuje důvodné podezření, že toto číslo je zneužíváno k podvodnému jednání.
V § 35 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích se stanoví, že správní orgán shora
specifikovanou povinnost uloží na základě podnětu orgánu veřejné moci příslušného k projednání
podvodného jednání. Vzhledem ke skutečnosti, že PČR takovým orgánem je, rozhodl správní
orgán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
V souladu s § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu rozhodl správní orgán o vyloučení odkladného
účinku odvolání proti tomuto rozhodnutí. Důvodem pro tento postup je naléhavá potřeba ochrany
veřejného zájmu. Správní orgán vyšel z toho, že panuje-li důvodné podezření, že platby za přístup

ke shora uvedenému číslu byly vylákány podvodem, je pro ochranu veřejného zájmu (tedy
minimalizaci zásahu do sféry potenciálně podvedených osob) jednoznačně výhodnější, zůstanou-li
tyto platby deponovány u účastníka řízení až do okamžiku, kdy bude autoritativně postaveno na
jisto, zda k podvodnému jednání došlo, či nikoliv.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi
Rady Českého telekomunikačního úřadu, a to v počtu dvou stejnopisů na adresu Český
telekomunikační úřad, Šumavská 33, 602 00 Brno, nebo do datové schránky Českého
telekomunikačního úřadu: a9qaats. Rozklad nemá odkladný účinek.

JUDr. Ladislav Sapík v. r.
ředitel odboru pro jihomoravskou oblast
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