oznámení o postoupení pohledávky obsahující i upomínku o zaplacení, kopií dodejky
potvrzující uzavrení smlouvy nebo objednávka služby, kopií výpisu z obchodního rejstríku TELE2 s.r.o., kopií výpisu z obchodního rejstríku - Ceské Radiokomunikace a.s..
Správní rízení bylo zahájeno ve smyslu

§ 44

odst. 1 správního rádu dne 5. 5. 2008

tj. dnem, kdy byl návrh dorucen správnímu orgánu, o cemž byli úcastníci rízení vyrozumeni
dopisem ze dne 20.5.2008. Navrhovatel prevzal vyrozumení dne 27.5.2008.
Dne 9. 6. 2008 odpurce využil svého procesního práva dle

§

122 odst. 5 zákona

o elektronických komunikacích a predložil správnímu orgánu I. stupne své vyjádrení, ve
kterém uvedl, že žádnou smlouvu týkající se poskytování jakýchkoli služeb nikdy
s navrhovatelem neuzavrel a žádné služby od navrhovatele nikdy neobjednával.
V návaznosti na vyjádrení odpurce ucinil správní orgán I. stupne výzvu k navrhovateli
ze dne 9. 6. 2008, ve které požaduje po navrhovateli jeho vyjádrení a predložení kopie
smlouvy uzavrené s odpurcem na službu TELE2Volno Relax, obchodní podmínky výše
uvedené služby - platné a úcinné v dobe uzavrení smlouvy.
Navrhovatel zaslal vyjádrení správnímu orgánu I. stupne dne 23. 6. 2008, ve kterém
uvádí, že jako príloha návrhu na zahájení správního rízení byla predložena kopie dodejky objednávky služby TELE2Volno Relax a v souvislosti s tím navrhovatel konstatuje, že z této
dodejky je

patrné

uzavrení smluvního vztahu

mezi odpurcem

a obchodní spol.

Radiokomunikace a.s.. Navrhovatel uvádí, že odpurce svým podpisem dodejky souhlasil se
zpracováním osobních údaju, které sám poskytl spolecnosti Radiokomunikace a.s. dle

§5

odst. 1 písmof) zákona c. 101/2000 Sb., pro úcely dalších aktivit spolecnosti. Odpurce svým
podpisem také potvrdil, že je vlastníkem nebo plátcem spol. Ceský Telecom pro uvedenou
že všechny údaje na dané zásilce jsou správné a pravdivé,
telefonní stanici C. 2~
a že zplnomocnuje spol. Radiokomunikace a.s. ke všem úkonum nutným k aktivaci nebo
zmenám služby TELE2Volno Relax. Na záver odpurce podepsáním dodejkyprohlásil, že
ukoncil smluvní vztah s predchozím provozovatelem CPS. Navrhovatel zasílá v príloze
vyjádrení kopii všeobecných podmínek platných v dobe uzavrení smlouvy.
Po zhodnocení zjištených skutecností vydal Ceský telekomunikacní úrad, odbor pro
oblast Praha, dne 2. 7. 2008 rozhodnutí cj. 04 0151/2008-631/Kre/G-Vl.vyr., kterým se
návrhu nevyhovuje a odpurce není povinen podle

§

64 odst. 1 zákona o elektronických

komunikacích uhradit navrhovateli dlužné ceny za poskytnutou službu elektronických
komunikací v celkové výši 744,50 Kc s príslušenstvím a dále správní orgán I. stupne rozhodl
ve výroku II., že žádný z úcastníku nemá nárok na náhradu nákladu rízení.
Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel k poštovní preprave dne 10. 7. 2008
rozklad, ve kterém namítá, že z obchodních podmínek ani z tvrzení navrhovatele nevyplývá,
že by smlouva o poskytování telekomunikacních služeb musela být nutne uzavrena
v písemné podobe. Dále navrhovatel uvádí, že aktivacní dodejka, výrazným zpusobem
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oznacená jako objednávka služby TELE2Volno Relax, slouží jako potvrzení existujícího
smluvního vztahu mezi poskytovatelem služeb a klientem. Z této aktivacní dodejky je
evidentní, že odpurce udelil plnou moc spolecnosti TELE2 ke všem úkonum nutným
k aktivaci nebo zmenám služby TELE2Volno Relax. Navrhovatel namítá, že pokud by
odpurce, jak vyplývá z jeho vyjádrení žádnou smlouvu se spol. TELE2 neuzavrel
a s odberem výše jmenované služby nesouhlasil, neudelil byl plnou moc ke všem úkonum
nezbytným k aktivaci této služby. Navrhovatel dále namítá, že z faktur, které predložil je
zrejmé, že služba byla využívána a tento fakt svedcí o vzniku reálného závazkového vztahu
mezi odpurcem a právním predchudcem navrhovatele a z toho vyplývá, že mezi stranami
nemusela existovat písemná smlouva. Navrhovatel poukazuje, že v prípade odebírání služeb
bez toho, aniž by byly tyto rádne hrazeny, došlo by ze strany odpurce k bezduvodnému
obohacení. Vzhledem k výše uvedenému navrhovatel žádá, aby napadnuté rozhodnutí bylo
zrušeno a v novém projednání bylo návrhu navrhovatele vyhoveno.
Správní orgán I. stupne vyzval odpurce dne 16. 7. 2008 k vyjádrení se k rozkladu.
Odpurce zaslal své vyjádrení dne 29. 7. 2008, ve kterém uvedl, že neuznává nároky
navrhovatele. S právním predchudcem navrhovatele žádnou písemnou ani ústní smlouvu
týkající se poskytování jakýchkoli služeb nikdy neuzavrel a žádné služby si neobjednával
a vedome neudelil právnímu predchudci navrhovatele žádnou plnou moc. Odpurce uvádí, že
existence smluvního vztahu nelze dovozovat z jednostranne vystavených faktur, které nikdy
neobdržel. Služby nikdy neodebíral, a tedy nemohlo dojít ke vzniku bezduvodného
obohacení. Vzhledem
rozhodnutí.

k výše uvedenému odpurce navrhuje

potvrzení napadeného

Podle § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích rozhoduje Ceský
telekomunikacní úrad spory mezi osobou vykonávající komunikacní cinnost na strane jedné,
a úcastníkem, poprípade uživatelem na strane druhé, na základe návrhu kterékoliv ze stran
sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základe.
Povinnost

úcastníka,

poprípade uživatele

verejne

dostupné

služby elektronických

komunikací uhradit za poskytnutou službu cenu ve výši platné v dobe poskytnutí této služby,
stanoví právní úprava

§ 64 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích. Podle § 136 odst.

1 zákona o elektronických komunikacích se rídí tímto zákonem

i právní

vztahy v oblasti

elektronických komunikacích vzniklé podle právních predpisu platných do dne nabytí
úcinnosti tohoto zákona.
Na základe tohoto rozkladu byl v souladu s

§ 89 odst. 2 správního rádu prezkoumán

soulad napadeného rozhodnutí a rízení, které jeho vydání predcházelo, s právními predpisy,
a dále správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v rozkladu.
Po prezkoumání spisového materiálu je

nutné konstatovat, že navrhovatel

dostatecným zpusobem neprokázal existenci smluvního vztahu mezi právním predchudcem
navrhovatele a odpurcem. Nelze prokázat vznik platného smluvního vztahu podpisem na
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dodejce poštovní zásilky, kde jsou drobným písmem uvedeny významné skutecnosti pro
odpurce, které mají vyvolat zásadní právní následky pri podpisu dodejky poštovní zásilky.
Takto ucinený dvoustranný adresovaný právní úkon není zpusobilý vyvolat zamýšlené právní
následky, nebot nebyly naplneny kvalitativní podmínky pro vznik (uzavrení) smlouvy. Vznik
smluvního vztahu se skládá ze dvou jednostranných adresovaných právních úkonu dvou
ruzných stran, které jsou završeny smluvním konsensem vytvárející právní podstatu
smlouvy.
Platnost právních úkonu nastává kumulativním splnením predepsaných náležitostí
právních úkonu. Lze konstatovat, že u výše uvedeného právního úkonu nebyly dodrženy
náležitosti vule, zejména skutecnost vule ani tato vule nebyla prostá omylu ze strany
odpurce, a náležitost projevu vule, zejména její urcitost ze strany navrhovatele. Nedostatek
výše zmínených obligatorních náležitostí právních úkonu zpusobuje podle kogentního
ustanovení

§ 37 odst. 1 zákona C. 40/1964 Sb., obcanský zákoník jejich absolutní neplatnost.

Smluvní konsens jakožto objektivne seznatelná spolecná vule stran zamerená na
uzavrení smlouvy, zde chybí. Smluvní konsens zahrnuje vuli vedoucí k uzavrení smlouvy
a vuli vedoucí k dohode o obsahu smlouvy. Lze konstatovat, že odpurce svým podpisem na
dodejce neprojevil vuli vedoucí k uzavrení smlouvy s právním predchudcem navrhovatele ani
neprojevil vuli k dohode o obsahu smlouvy. Podpis odpurce na dodejce je projevem vule
smerující k prevzetí zásilky, který se váže k textu "Potvrzuji prevzetí této zásilky dne.. ti, kdy
držitel poštovní licence tímto podpisem opatruje pro odesílatele písemné potvrzení o prevzetí
poštovní zásilky.
Navrhovatel nepredložil jiný dukaz, který by dostatecne prokázal existenci smluvního
vztahu a tím i oprávnenost nárokované dlužné cástky.
Navrhovatel v rozkladu namítá, že v prípade neexistence smluvního vztahu byly jako
dukaz správnímu orgánu I. stupne predloženy faktury, ze kterých dle tvrzení navrhovatele
vyplývá využívání poskytované služby odpurcem. Odpurce ve vyjádrení k obsahu rozkladu
tvrdí, že žádné faktury neobdržel a navrhovatelem tvrzené služby nikdy nevyužíval. K tomu
lze konstatovat, že doložené faktury bez dukazu o jejich dorucení odpurci nejsou
dostacujícím dukazním prostredkem, který by jednoznacne
odpurcem, aby bylo možno aplikovat ustanovení

§

prokázal užívání služby

64 odst. 1 zákona o elektronických

komunikacích a kvalifikovat odpurce jako uživatele verejne dostupné služby elektronických
komunikací, tak jak je definován v ustanovení

§

2 písmo b) zákona o elektronických

komunikacích.
V rozkladu uplatnenou námitku bezduvodného obohacení není CTÚ vecne príslušný
dle zákona o elektronických komunikacích projednávat, a tudíž se jí nezabývá.
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Vzhledem
napadenému

k tomu,

rozhodnutí

že odpurce

v rozkladu

neuvedl

další

námitky

smerující

proti

a nebyly zjišteny žádné vady rízení, které by mohly mít vliv na

soulad napadeného rozhodnutí s právními predpisy a na správnost rozhodnutí, nezbývá než
rozklad jako neduvodný zamítnout.
Výrok o náhrade
o elektronických
a úspešným

nákladu

komunikacích

rízení o rozkladu

§

oduvodnuji

s tím, že ze správního

spisu

129 odst. 3 zákona

nevyplývá,

že by vznikly

úcastníkem nebyly uplatneny.

Vzhledem k výše uvádeným skutecnostem jsem na základe svého oprávnení podle

§ 123

odst. 1 zákona o elektronických

komunikacích rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku

rozhodnutí.
Poucení:

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

PhDr.

Pavel

Dvorák,

CSc.

predseda Rady
Ceského telekomunikacního
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