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Číslo jednací Praha 
ČTÚ-46 869/2019-606/VIII.vyř. .    16. 3. 2020 

                                                                                            

 

Předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu, jako příslušný správní orgán 
podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), a podle § 127 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu v řízení vedeném 
pod čj. ČTÚ-46 869/2019-606 zahájeném dne 24. 10. 2019 na návrh navrhovatele, 
společnosti CETIN a.s. (dříve Česká telekomunikační infrastruktura a.s.), IČO: 040 84 063, 
se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, (dále jen "navrhovatel"), proti odpůrci, 
společnosti GREPA Networks s.r.o., IČO: 254 92 900, se sídlem Žitná 2324/16, 466 01 
Jablonec nad Nisou (dále jen "odpůrce"), ve věci o zaplacení částky ve výši 122.613,01 Kč 
s příslušenstvím, toto 

usnesení: 

Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu se řízení částečně zastavuje co do 
zaplacení částky 122.613,01 Kč za služby elektronických komunikací, poskytnuté odpůrci 
ve zdanitelném období od 1. 1. 2019 do 10. 5. 2019. 

 

Odůvodnění: 

Dne 24. 10. 2019 byl Českému telekomunikačnímu úřadu doručen návrh 
navrhovatele ze dne 23. 10. 2019, ve kterém navrhovatel žádá správní orgán o rozhodnutí 
sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění ve výši 122.613,01 Kč s příslušenstvím 
za poskytnuté služby elektronických komunikací (dále jen „návrh“). Správní orgán na základě 
tohoto návrhu zahájil dne 24. 10. 2019 správní řízení pod č.j. ČTÚ-46 869/2019-606.  

Navrhovatel v návrhu uvádí, že na základě smlouvy o propojení sítí elektronických 
komunikací uzavřené dne 30. 6. 2014 mezi odpůrcem a předchůdcem navrhovatele, 
společností O2 Czech Republic a.s., IČO: 601 93 336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 
22 Praha 4 (dále jen „O2 Czech Republic a.s.“), byly odpůrci ode dne 11. 3. 2015 
poskytovány služby elektronických komunikací Carrier Ethernet Profi, zahrnující zejména 
poskytnutí přenosové kapacity mezi koncovým bodem veřejné komunikační sítě společnosti 
O2 Czech Republic a.s. a rozhraním veřejné komunikační sítě odpůrce (dále též „předmětná 
smlouva“). Společnost O2 Czech Republic a.s. se dne 1. 5. 2015 rozdělila formou odštěpení, 
na základě kterého vznikla nová společnost, a sice navrhovatel. Dle projektu rozdělení 
veřejně přístupného na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti v sekci 
obchodního rejstříku, přešly na navrhovatele, mimo jiné, práva a povinnosti dle předmětné 
smlouvy. 
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Předmětná smlouva byla v souladu s čl. 4 této smlouvy ukončena s účinností ke dni 
10. 5. 2019 uplynutím jednoměsíční lhůty, která počala plynout na základě žádosti odpůrce 
o zrušení služby zaslané navrhovateli dne 10. 4. 2019 prostřednictvím e-mailu.  

Navrhovatel požaduje po odpůrci uhradit služby elektronických komunikací 
poskytnuté odpůrci na základě předmětné smlouvy v období od 1. 1. 2019 do 10. 5. 2019, 
které navrhovatel vyúčtoval celkem v 5 fakturách a které odpůrce řádně a včas neuhradil. 
Jedná se o faktury č. 2222014481 za období 1/2019 znějící na částku 36.000,- Kč splatnou 
dne 22. 2. 2019, č. 2222014852 za období 2/2019 znějící na částku 36.000,- kč splatnou dne 
23. 3. 2019, č. 2222015337 za období 3/2019 znějící na částku 36.000,- kč splatnou dne 
24. 4. 2019, č. 2222015640 za období 4/2019 znějící na částku 36.000,- Kč splatnou dne 
22. 5. 2019 a fakturu č. 2222016148 za období 5/2019 znějící na částku 11.612,90 Kč 
splatnou dne 25. 6. 2019. Uvedené faktury byly přiloženy k návrhu navrhovatele. Dle sdělení 
navrhovatele mu odpůrce do dne podání návrhu uhradil pouze následně uvedené částky. 
Dne 15. 4. 2019 částku ve výši 24.000,- Kč, kterou navrhovatel započetl na dlužnou částku 
vyúčtovanou fakturou č. 2222014481 ve výši 36. 000,- Kč a na úrok z  prodlení v zákonné 
výši z této částky vzniklý ke dni 15. 4. 2019 (tj. úrok z prodlení ve výši 9,75% p.a. z částky 
36.000,- Kč za období od 23. 2. 2019 včetně do 14. 4. 2019) a dne 16. 5. 2019 částku 
ve výši 10.000,- Kč, kterou navrhovatel započetl na dlužnou částku vyfakturovanou fakturou 
č. 2222014852 ve výši 36.000,- Kč a na úrok z prodlení v zákonné výši z této částky vzniklý 
ke dni 16. 5. 2019 (tj. úrok u prodlení ve výši 9,75% p.a. z částky 36.000,- Kč za období od 
24. 3. 2019 včetně do 15. 5. 2019).  

Navrhovatel se též domáhá zákonných úroků z prodlení z dlužných částek, a sice 
z částky 12.490,44 Kč za období od 16. 4. 2019 do zaplacení, z částky 26.509,67 Kč 
za období od 17. 5. 2019 do zaplacení, z částky 36.000,- Kč za období od 25. 4. 2019 do 
zaplacení, z částky 36.000,- Kč za období od 23. 5. 2019 do zaplacení a z částky 11.612,90 
Kč za období od 26. 6. 2019 do zaplacení a v souladu s § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upraví některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích 
(dále jen „nařízení vlády č. 351/2013 Sb.“) uhrazení nákladů spojených s uplatněním 
uvedených pohledávek ve výši 1.200,- Kč za každou, tj. celkem 6.000,- Kč. 

Návrh navrhovatele ze dne 23. 10. 2019 provázelo celkem 11 příloh, a to příloha č. 1: 
Formulář Technická a servisní specifikace Carrier Ethernet Profi (označené navrhovatelem 
jako Smlouva o propojení sítí elektronických komunikací ze dne 30. 6. 2014), příloha č. 2:  
Předávací protokol, příloha č. 3: E-mail odpůrce o odstoupení od smlouvy, příloha č. 4: 
Sdělení navrhovatele o zrušení služby, příloha 5-9: Faktura č. 2222014481, faktura 
č. 2222014852, faktura č. 2222015337, faktura č. 2222015640, faktura č. 2222016148, 
příloha č. 10: Výzva navrhovatele k dobrovolnému splnění dluhu a příloha č. 11: Potvrzení 
převzetí zásilky. 

Platebním výměrem ze dne 19. 11. 2019 č.j. ČTÚ-46 869/2019-606 správní orgán 
vyměřil navrhovateli správní poplatek, který byl ve stanovené lhůtě navrhovatelem zaplacen. 

Správní orgán dne 10. 12. 2019 vyrozuměl odpůrce o zahájení tohoto správního 
řízení přípisem č.j. ČTÚ-46 869/2019-606/III.vyř. Stejného dne správní orgán vyrozuměl 
o zahájení správního řízení též navrhovatele přípisem č.j. ČTÚ-46 869/2019-606/II.vyř. 
a zároveň jej tímto vyzval k upřesnění jeho návrhu ze dne 23. 10. 2019 o skutečnost, za co 
byly částky dle navrhovatelem předložených faktur účtovány, neboť navrhovatel přiložil 
k návrhu faktury bez jejich příloh a nebylo možné poznat, za jaké služby byly přiložené 
faktury vystaveny. Správní orgán též vyzval navrhovatele k předložení Obchodních 
podmínek vztahujících se k předmětné smlouvě. 

Dne 23. 12. 2019 bylo správnímu orgánu doručeno podání navrhovatele, kterým na 
základě výše uvedené výzvy správního orgánu č.j. ČTÚ-46 869/2019-606/II.vyř., doplnil svůj 
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návrh o přílohy faktur dokládajících, že předmětné faktury byly odpůrci účtovány skutečně 
za služby elektronických komunikací Carrier Ethernet Profi 10 Gbit/s. Dále doplnil obchodní 
podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací typu Carrier, které se vztahují 
k předmětné smlouvě a o specifikaci služby Carrier Ethernet Profi. 

Dne 19. 12. 2019 navrhovatel informoval správní orgán o změně jeho obchodní firmy 
a sídla. S účinností od 1. 1. 2020 se navrhovatel nově nazývá CETIN a.s. a nová adresa jeho 
sídla je Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9. 

Správní orgán dále vyzval navrhovatele výzvou ze dne 16. 1. 2020 
č.j. ČTÚ-46 869/2019-606/IV. vyř., aby doplnil svůj návrh o smlouvu, na základě které vznikl 
smluvní vztah mezi navrhovatelem a odpůrcem ohledně poskytnutí služby elektronických 
komunikací Carrier Ethernet Profi a jejíž existence navrhovatel zmiňuje v přílohách návrhu. 
Dále správní orgán vyzval navrhovatele, aby sdělil, na základě jakého právního titulu 
započetl částky uhrazené odpůrcem dne 15. 4. 2019 a dne 16. 5. 2019 a jakým způsobem 
dospěl k částce 11.612,90 Kč za měsíc květen 2019. Správní orgán zaslal navrhovateli 
k vyjádření též vyjádření odpůrce ze dne 16. 1. 2020 (viz níže). 

Na základě vyrozumění o zahájení správního řízení ze dne 10. 12. 2020 
č.j. ČTÚ-46 869/2019-606/III. vyř. se odpůrce dne 16. 1. 2020 k návrhu navrhovatele vyjádřil. 
Odpůrce správnímu orgánu sdělil, že dne 20. 12. 2019 uhradil navrhovateli na jeho bankovní 
účet navrhovatelem požadovanou částku ve výši celkem 122.613,01 Kč a tím považuje 
veškeré závazky za vyrovnané. Odpůrce ke svému vyjádření přiložil dokument nazvaný 
Historie pohybů - běžný účet za období 1. 12. 2019 – 16. 1. 2020 znějící na obchodní firmu 
odpůrce (dále jen „výpis z účtu odpůrce“). Z výpisu z účtu odpůrce vyplývá, že odpůrce 
uhradil dne 20. 12. 2019 navrhovateli částku celkem ve výši 122.613,01 Kč rozdělenou 
na pět částí, které odpovídají částkám dle jednotlivých faktur přiložených k návrhu. 
Odpovídající částka byla zaslána vždy k číslu faktury uvedenému jako variabilní symbol 
platby. 

Následně dne 16. 1. 2020 bylo správnímu orgánu doručeno podání navrhovatele, 
kterým částečně bere svůj návrh ze dne 23. 10. 2019 zpět, a sice v části týkající se částky 
ve výši 122.613,01 Kč, z důvodu uhrazení této částky odpůrcem dne 20. 12. 2019. Na zbytku 
nároku, tj. uložení povinnosti odpůrci uhradit úroky z prodlení, náklady spojených 
s uplatněním pohledávky a náklady správního řízení, navrhovatel však trvá. 

 Navrhovatel dne 27. 1. 2020 doplnil své podání o skutečnosti požadované správním 
orgánem a zopakoval žádost o částečné zpětvzetí tak jak je popsáno výše. 

Podání navrhovatele ze dne 16. 1. 2020 a ze dne 27. 1. 2020 bylo dne 4. 2. 2020 
zasláno odpůrci k vyjádření přípisem správního orgánu č.j. ČTÚ-46 869/2019-606/VI. vyř. 
Správní orgán určil v této výzvě odpůrci lhůtu v délce 5 dnů ode dne jejího doručení. Správní 
orgán též odpůrce upozornil na skutečnost že, nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude 
správní orgán předpokládat, že s uvedeným částečným zastavením věci souhlasí a řízení 
v předmětné části zastaví. K žádost odpůrce ze dne 11. 2. 2020 správní orgán uvedenou 
lhůtu k vyjádření prodloužil, a to až do 6. 3. 2020. Odpůrce se k podání navrhovatele 
do konce dodatečně prodloužené lhůty žádným způsobem nevyjádřil. 

Jak již bylo uvedeno výše, navrhovatel v rámci svého přípisu ze dne 16. 1. 2020 vzal 
svůj návrh co do částky 122.613,01 Kč zpět a navrhl, aby v tomto rozsahu bylo řízení 
zastaveno, a to z důvodu, že v době po podání návrhu došlo k zaplacení částky 
122.613,01 Kč odpůrcem. 

Správní orgán má za to, že zpětvzetí návrhu v uvedeném rozsahu je ve prospěch 
odpůrce, když tento uvedenou část dluhu v průběhu správního řízení zaplatil. Nadto se 
odpůrce ve stanovené lhůtě k návrhu na zastavení řízení pro částečné zpětvzetí návrhu nijak 
nevyjádřil, správní orgán má tedy zato, že odpůrce se zastavením řízení v této částí 
souhlasí. 
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Pro úplnost správní orgán uvádí, že o nákladech správního řízení rozhodne  
v souladu s ustálenou judikaturou až v rozhodnutí o zbývající části návrhu. Nejvyšší soud ČR 
již v usnesení ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněném ve Sbírce 
soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 48/2003, vyložil, že v usnesení o zastavení řízení 
jen pro část uplatněného nároku soud nerozhoduje o náhradě nákladů řízení, jelikož takový 
postup postrádá logiku; ve svém důsledku by totiž zkresloval výsledek řízení pro pozdější 
zhodnocení celkového procesního úspěchu sporných stran. Shodný závěr lze analogicky 
použít i pro rozhodování o nákladech správního řízení. 

Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení částečně zpět, 
bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 

Poučení: 

Proti usnesení lze podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí  
k Radě Českého telekomunikačního úřadu, prostřednictvím předsedkyně Rady Českého 
telekomunikačního úřadu. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 

Rozklad je možno učinit písemně na adresu: Český telekomunikační úřad, odbor 
legislativní a právní, pošt. přihrádka 02, 225 02 Praha 025, nebo ústně do protokolu. 
Písemné vyhotovení rozkladu se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. 

Rozklad lze podat rovněž přímo do datové schránky Českého telekomunikačního 
úřadu: a9qaats nebo na adresu: podatelna@ctu.cz v případě, kdy účastník disponuje 
uznávaným elektronických podpisem.  
 

 

 

Mgr. Ing. Hana Továrková v. r.  
předsedkyně Rady 

Českého telekomunikačního úřadu 
 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Za správnost: Klára Bodláková, 16. 3. 2020 
Vypraveno dne 16. 3. 2020 
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