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Číslo jednací         Praha 

ČTÚ-26 057/2018-606/IV.vyř.      27. 8. 2018 

 

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, jako příslušný správní orgán 
podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 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 ve správním řízení vedeném pod čj. ČTÚ-26 057/2018-606, zahájeném na návrh 
navrhovatele, společnosti Fast Communication s.r.o., IČO: 290 21 499, se sídlem  
Ke Klubovně 1650/9, Stodůlky,155 00  Praha 5, s adresou pro doručování Ortenovo náměstí 
1487/12, Holešovice, 170 00  Praha 7, proti odpůrci, společnosti MACOnet s.r.o., 
IČO: 291 98 712, se sídlem Rokštejnská 288, 588 32  Brtnice, ve věci zaplacení částky 
154.595 Kč s příslušenstvím za poskytnuté služby elektronických komunikací, podle  
§ 150 odst. 1 správního řádu tento  

příkaz: 

I. Návrhu navrhovatele se vyhovuje a odpůrce je povinen uhradit navrhovateli do 15 dnů 
ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu: 

- částku ve výši 3.035 Kč na částečně neuhrazenou výzvu k platbě ze dne 5. 5. 2016 za 
zdanitelné období ode dne 1. 5. 2016 do dne 31. 5. 2016, se splatností do dne  
20. 5. 2016, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % p. a. ode dne 
21. 5. 2016 do zaplacení, 

- částku ve výši 10.890 Kč na neuhrazenou výzvu k platbě ze dne 3. 6. 2016 za 
zdanitelné období ode dne 1. 6. 2016 do dne 30. 6. 2016, se splatností do dne  
18. 6. 2016, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % p. a. ode dne 
19. 9. 2016 do zaplacení, 

- částku ve výši 10.890 Kč na neuhrazenou výzvu k platbě ze dne 4. 7. 2016 za 
zdanitelné období ode dne 1. 7. 2016 do dne 31. 7. 2016, se splatností do dne  
19. 7. 2016, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % p. a. ode dne 
20. 7. 2016 do zaplacení, 

- částku ve výši 10.890 Kč na neuhrazenou výzvu k platbě ze dne 5. 8. 2016 za 
zdanitelné období ode dne 1. 8. 2016 do dne 31. 8. 2016, se splatností do dne  
20. 8. 2016, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % p. a. ode dne 
21. 8. 2016 do zaplacení, 

- částku ve výši 10.890 Kč na neuhrazenou výzvu k platbě ze dne 2. 9. 2016 za 
zdanitelné období ode dne 1. 9. 2016 do dne 30. 9. 2016, se splatností do dne  
17. 9. 2016, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % p. a. ode dne 
18. 9. 2016 do zaplacení, 
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- částku ve výši 9.000 Kč na neuhrazenou výzvu k platbě ze dne 1. 2. 2017 za zdanitelné 
období ode dne 1. 2. 2017 do dne 28. 2. 2017, se splatností do dne  
16. 2. 2017, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % p. a. ode dne 
17. 2. 2017 do zaplacení, 

- částku ve výši 9.000 Kč na neuhrazenou výzvu k platbě ze dne 7. 6. 2017 za zdanitelné 
období ode dne 1. 6. 2017 do dne 30. 6. 2017, se splatností do dne  
22. 6. 2017, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % p. a. ode dne 
23. 6. 2017 do zaplacení, 

- částku ve výši 9.000 Kč na neuhrazenou výzvu k platbě ze dne 7. 7. 2017 za zdanitelné 
období ode dne 1. 7. 2017 do dne 31. 7. 2017, se splatností do dne  
22. 7. 2017, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % p. a. ode dne 
23. 7. 2017 do zaplacení, 

- částku ve výši 9.000 Kč na neuhrazenou výzvu k platbě ze dne 5. 8. 2017 za zdanitelné 
období ode dne 1. 8. 2017 do dne 31. 8. 2017, se splatností do dne  
20. 8. 2017, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % p. a. ode dne 
21. 8. 2017 do zaplacení, 

- částku ve výši 9.000 Kč na neuhrazenou výzvu k platbě ze dne 11. 9. 2017 za 
zdanitelné období ode dne 1. 9. 2017 do dne 30. 9. 2017, se splatností do dne  
26. 9. 2017, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % p. a. ode dne 
27. 9. 2017 do zaplacení, 

- částku ve výši 9.000 Kč na neuhrazenou výzvu k platbě ze dne 6. 10. 2017 za 
zdanitelné období ode dne 1. 10. 2017 do dne 31. 10. 2017, se splatností do dne  
21. 10. 2017, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % p. a. ode dne 
22. 10. 2017 do zaplacení, 

- částku ve výši 9.000 Kč na neuhrazenou výzvu k platbě ze dne 6. 11. 2017 za 
zdanitelné období ode dne 1. 11. 2017 do dne 30. 11. 2017, se splatností do dne  
21. 11. 2017, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % p. a. ode dne 
22. 11. 2017 do zaplacení, 

- částku ve výši 9.000 Kč na neuhrazenou výzvu k platbě ze dne 7. 12. 2017 za 
zdanitelné období ode dne 1. 12. 2017 do dne 31. 12. 2017, se splatností do dne  
22. 12. 2017, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % p. a. ode dne 
23. 12. 2017 do zaplacení, 

- částku ve výši 9.000 Kč na neuhrazenou výzvu k platbě ze dne 8. 1. 2018 za zdanitelné 
období ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 1. 2018, se splatností do dne  
23. 1. 2018, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,50 % p. a. ode dne 
24. 1. 2018 do zaplacení, 

- částku ve výši 9.000 Kč na neuhrazenou výzvu k platbě ze dne 8. 2. 2018 za zdanitelné 
období ode dne 1. 2. 2018 do dne 28. 2. 2018, se splatností do dne  
23. 2. 2018, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,50 % p. a. ode dne 
24. 2. 2018 do zaplacení, 

- částku ve výši 9.000 Kč na neuhrazenou výzvu k platbě ze dne 9. 3. 2018 za zdanitelné 
období ode dne 1. 3. 2018 do dne 31. 3. 2018, se splatností do dne  
24. 3. 2018, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,50 % p. a. ode dne 
25. 3. 2018 do zaplacení, 

- částku ve výši 9.000 Kč na neuhrazenou výzvu k platbě ze dne 9. 4. 2018 za zdanitelné 
období ode dne 1. 4. 2018 do dne 30. 4. 2018, se splatností do dne  
24. 4. 2018, spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,50 % p. a. ode dne 
25. 4. 2018 do zaplacení, 

to vše na účet č. 2800448638/2010, pod variabilním symbolem 30829. 
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II. Odpůrce je dále podle § 127 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích povinen 
uhradit navrhovateli náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování práva v celkové 
výši 6.184 Kč za uhrazený správní poplatek, a to do 15 dnů ode dne nabytí právní moci 
tohoto příkazu na účet č. 2800448638/2010, pod variabilním symbolem 30829.  

Odůvodnění: 

Dne 2. 5. 2018 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na 
rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši 154.595 Kč s příslušenstvím za poskytnuté 
služby elektronických komunikací. Návrh podal na formuláři, který je určen k podávání 
návrhů na rozhodnutí účastnického sporu k peněžitému plnění podle § 129 zákona  
o elektronických komunikacích. 

Navrhovatel uvedl, že klient s ním uzavřel smlouvu na poskytování služeb. Z počátku 
za poskytované služby platil celkem pravidelně, později začal platby vynechávat a platit 
dlouho po splatnosti. Platba za květen 2016 byla uhrazena částečně a zbývá doplatit částku 
ve výši 3.035 Kč. Platby ve výši 10.890 Kč měsíčně za červen, červenec, září a říjen 2016, 
dále platby ve výši 9.000 Kč měsíčně za únor, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad  
a prosinec 2017 a platby ve stejné výši za leden, únor, březen a duben 2018 nebyly 
uhrazeny. Ke každé faktuře bylo odesláno 5 upomínek. Současně navrhovatel požaduje 
zaplacení zákonného úroku z prodlení s placením každé měsíční platby, a to od prvního dne 
následujícího po datu splatnosti. 

Na základě uvedeného navrhovatel navrhl, aby správní orgán vydal rozhodnutí, že 
odpůrce je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí uhradit 
navrhovateli dlužnou částku v celkové výši 154.595 Kč spolu se specifikovanými zákonnými 
úroky z prodlení a náhradu nákladů řízení ve výši 6.184 Kč za uhrazený správní poplatek. 

Na podporu svých tvrzení, že odpůrce dluží navrhovateli uvedenou částku, 
navrhovatel doložil k návrhu následující doklady: 
- Smlouvu č. 30829 o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 
společnosti Fast Communication s.r.o. ze dne 14. 4. 2015, 
- Specifikaci služby FAST Lambda ze dne 14. 4. 2015, která je přílohou ke smlouvě  
č. 30829, 
- výzvu k platbě na částku ve výši 10.890 Kč ze dne 5. 5. 2016 za zdanitelné období ode dne 
1. 5. 2016 do dne 31. 5. 2016, se splatností do dne 20. 5. 2016, 
- výzvu k platbě na částku ve výši 10.890 Kč ze dne 3. 6. 2016 za zdanitelné období ode dne 
1. 6. 2016 do dne 30. 6. 2016, se splatností do dne 18. 6. 2016,  
- výzvu k platbě na částku ve výši 10.890 Kč ze dne 4. 7. 2016 za zdanitelné období ode dne 
1. 7. 2016 do dne 31. 7. 2016, se splatností do dne 19. 7. 2016,  
- výzvu k platbě na částku ve výši 10.890 Kč ze dne 5. 8. 2016 za zdanitelné období ode dne 
1. 8. 2016 do dne 31. 8. 2016, se splatností do dne 20. 8. 2016,  
- výzvu k platbě na částku ve výši 10.890 Kč ze dne 2. 9. 2016 za zdanitelné období ode dne 
1. 9. 2016 do dne 30. 9. 2016, se splatností do dne 17. 9. 2016, 
- výzvu k platbě na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 1. 2. 2017 za zdanitelné období ode dne 
1. 2. 2017 do dne 28. 2. 2017, se splatností do dne 16. 2. 2017,  
- výzvu k platbě na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 7. 6. 2017 za zdanitelné období ode dne 
1. 6. 2017 do dne 30. 6. 2017, se splatností do dne 22. 6. 2017,  
- výzvu k platbě na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 7. 7. 2017 za zdanitelné období ode dne 
1. 7. 2017 do dne 31. 7. 2017, se splatností do dne 22. 7. 2017,  
- výzvu k platbě na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 5. 8. 2017 za zdanitelné období ode dne 
1. 8. 2017 do dne 31. 8. 2017, se splatností do dne 20. 8. 2017,  
- výzvu k platbě na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 11. 9. 2017 za zdanitelné období ode dne 
1. 9. 2017 do dne 30. 9. 2017, se splatností do dne 26. 9. 2017,  
- výzvu k platbě na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 6. 10. 2017 za zdanitelné období ode dne 
1. 10. 2017 do dne 31. 10. 2017, se splatností do dne 21. 10. 2017,  
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- výzvu k platbě na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 6. 11. 2017 za zdanitelné období ode dne 
1. 11. 2017 do dne 30. 11. 2017, se splatností do dne 21. 11. 2017,  
- výzvu k platbě na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 7. 12. 2017 za zdanitelné období ode dne 
1. 12. 2017 do dne 31. 12. 2017, se splatností do dne 22. 12. 2017,  
- výzvu k platbě na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 8. 1. 2018 za zdanitelné období ode dne 
1. 1. 2018 do dne 31. 1. 2018, se splatností do dne 23. 1. 2018,  
- výzvu k platbě na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 8. 2. 2018 za zdanitelné období ode dne 
1. 2. 2018 do dne 28. 2. 2018, se splatností do dne 23. 2. 2018,  
- výzvu k platbě na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 9. 3. 2018 za zdanitelné období ode dne 
1. 3. 2018 do dne 31. 3. 2018, se splatností do dne 24. 3. 2018,  
- výzvu k platbě na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 9. 4. 2018 za zdanitelné období ode dne 
1. 4. 2018 do dne 30. 4. 2018, se splatností do dne 24. 4. 2018,  
- seznam automaticky odeslaných upomínek v období ode dne 21. 5. 2016 do dne  
2. 5. 2018. 

Na základě takto podaného návrhu mělo být správní řízení přiděleno jako účastnický 
spor podle § 129 zákona o elektronických komunikacích oblastnímu odboru Českého 
telekomunikačního úřadu pro oblast Praha. Avšak návrh na zahájení správního řízení byl již 
při jeho doručení automaticky věcně vyhodnocen tak, že se nejedná o sporné řízení podle  
§ 129 zákona o elektronických komunikacích, ale že se jedná o sporné řízení podle  
§ 127 zákona o elektronických komunikacích, když navrhovatel i odpůrce jsou ve smyslu  
§ 7 uvedeného zákona osobami vykonávajícími komunikační činnosti. K rozhodování sporů 
mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti je podle § 107 odst. 11 zákona 
o elektronických komunikacích oprávněn předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, 
proto mu byl návrh na zahájení řízení dne 27. 6. 2018 přidělen k dalšímu řízení a rozhodnutí. 

Dne 11. 7. 2018 správní orgán vyměřil navrhovateli správní poplatek ve výši  
6.184 Kč, který byl zaplacen dne 6. 8. 2018. 

Dopisy ze dne 12. 7. 2018 správní orgán vyrozuměl oba účastníky o zahájení řízení. 
Vzhledem k tomu, že navrhovatel v návrhu na zahájení řízení požadoval rozhodnout též  
o povinnosti odpůrce zaplatit zákonný úrok z prodlení s placením jednotlivých dlužných 
měsíčních plateb, avšak z doložené smlouvy a specifikace služby nevyplývalo, zda a jak byla 
sjednána lhůta splatnosti, vyzval správní orgán současně navrhovatele, aby ve lhůtě  
do 10 dnů od doručení výzvy doplnil návrh na zahájení řízení o tvrzení a důkazy o lhůtě 
splatnosti výzev k placení. Odpůrci byl současně zaslán návrh na zahájení řízení a byl 
vyzván, aby se k němu ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy vyjádřil. 

Navrhovatel správnímu orgánu zaslal dne 20. 7. 2018 Všeobecné podmínky 
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti  
Fast Communication s.r.o. a tím dodatečně doložil lhůtu splatnosti. 

Odpůrce na výzvu k vyjádření se k návrhu na zahájení řízení nereagoval. 

Po přezkoumání doložených dokladů (důkazů) dospěl správní orgán k závěru, že 
uvedený dluh skutečně vznikl a odpovídá za něj odpůrce.  

Odpůrce jako účastník uzavřel s navrhovatelem jako poskytovatelem služeb dne 
14. 4. 2015 smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací,  
a to na dobu neurčitou. V článku 1. Předmět smlouvy je ujednáno, že tato smlouva je 
rámcovou smlouvou a služby samotné jsou dohodnuty v jednotlivých specifikacích služeb,  
a že podmínky pro poskytování služeb a práva a povinnosti smluvních stran jsou, kromě 
rámcové smlouvy, stanoveny ve specifikaci služeb, v aktuálním ceníku a v aktuálních 
Všeobecných podmínkách poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací společnosti Fast Communication s.r.o., dostupných na adrese www.fastcom.cz  
a ve všech pobočkách a obchodních místech poskytovatele. 

Podle specifikace služby FAST Lambda, která je přílohou ke smlouvě, je předmětem 
smlouvy služba FAST Lambda 1 Gbps, a to datový okruh mezi místem připojení v budově 
TTC Teleport na adrese Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00  Praha 10, poschodí 2. NZ, 

http://www.fastcom.cz/
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místnost Sál 1, s ukončením okruhu na optickém portu 25, a místem připojení v budově 
OPTONET TELEHOUSE na adrese Červený Kříž 250, 586 01  Jihlava, poschodí 1. NP, 
místnost H1, rack A4, s ukončením okruhu na metalickém portu 1 a optickém portu 25. 
Měsíční provozní poplatek byl sjednán na 9.000 Kč bez DPH, fakturační období je měsíční  
a fakturace počne dnem 1. 5. 2015. 

Účtovaná služba a cena byly sjednány v příloze smlouvy, tj. ve specifikací služby, 
podepsané oběma smluvními stranami, dostatečně určitě.  

Správní orgán má za to, že navrhovatel účtované služby podle výše uvedených výzev 
k placení v jednotlivých měsíčních zdanitelných obdobích od května do října 2016, v únoru 
2017, od června do prosince 2017 a dále od ledna do dubna 2018 odpůrci skutečně dodal. 
Odpůrce nenamítl, že by mu navrhovatel účtované služby elektronických komunikací 
neposkytl a že je tudíž fakturace neoprávněná. Řádnému poskytování služby ze strany 
navrhovatele podle uzavřené smlouvy svědčí i skutečnost, že odpůrce některé měsíční 
platby v roce 2016 i v roce 2017, které nejsou předmětem návrhu, zaplatil buď částečně, 
nebo v plné výši.  

Odpůrci byly v elektronické podobě řádně vyúčtovány měsíční platby za službu ve 
výši 9.000 Kč bez DPH, která byla sjednaná ve specifikaci služby. Z doložených výzev 
k platbě na částku ve výši 10.890 Kč, z níž  zbývá doplatit částku ve výši 3.035 Kč, ze dne  
5. 5. 2016 za zdanitelné období ode dne 1. 5. 2016 do dne 31. 5. 2016, na částku ve výši 
10.890 Kč ze dne 3. 6. 2016 za zdanitelné období ode dne 1. 6. 2016 do dne 30. 6. 2016, na 
částku ve výši 10.890 Kč ze dne 4. 7. 2016 za zdanitelné období ode dne 1. 7. 2016 do dne 
31. 7. 2016, na částku ve výši 10.890 Kč ze dne 5. 8. 2016 za zdanitelné období ode dne 
1. 8. 2016 do dne 31. 8. 2016 a na částku ve výši 10.890 Kč ze dne 2. 9. 2016 za zdanitelné 
období ode dne 1. 9. 2016 do dne 30. 9. 2016 vyplývá, že navrhovatel odpůrci řádně 
vyúčtoval sjednanou cenu služby poskytnuté mu v uvedených měsíci včetně 21% DPH. Ve 
výzvách k platbě na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 1. 2. 2017 za zdanitelné období ode dne 
1. 2. 2017 do dne 28. 2. 2017, na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 7. 6. 2017 za zdanitelné 
období ode dne 1. 6. 2017 do dne 30. 6. 2017, na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 7. 7. 2017 
za zdanitelné období ode dne 1. 7. 2017 do dne 31. 7. 2017, na částku ve výši 9.000 Kč ze 
dne 5. 8. 2017 za zdanitelné období ode dne 1. 8. 2017 do dne 31. 8. 2017, na částku ve 
výši 9.000 Kč ze dne 11. 9. 2017 za zdanitelné období ode dne 1. 9. 2017 do dne 
30. 9. 2017, na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 6. 10. 2017 za zdanitelné období ode dne 
1. 10. 2017 do dne 31. 10. 2017, na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 6. 11. 2017 za 
zdanitelné období ode dne 1. 11. 2017 do dne 30. 11. 2017, na částku ve výši 9.000 Kč ze 
dne 7. 12. 2017 za zdanitelné období ode dne 1. 12. 2017 do dne 31. 12. 2017, na částku ve 
výši 9.000 Kč ze dne 8. 1. 2018 za zdanitelné období ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 1. 2018, 
na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 8. 2. 2018 za zdanitelné období ode dne 1. 2. 2018 do 
dne 28. 2. 2018, na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 9. 3. 2018 za zdanitelné období ode dne 
1. 3. 2018 do dne 31. 3. 2018 a na částku ve výši 9.000 Kč ze dne 9. 4. 2018 za zdanitelné 
období ode dne 1. 4. 2018 do dne 30. 4. 2018 správně není vyúčtována příslušná DPH, 
protože podle nařízení vlády č. 296/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb.,  

o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití  režimu přenesení daňové 
povinnosti, ve znění pozdějších předpisů, které nabylo účinnosti dnem 1. 10. 2016, bude nadále 
na poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické 
komunikace prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí 
elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb  uplatňován režim 

přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge.  

Ve Všeobecných podmínkách poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen „VOP“) je v článku 5. Cena za 
služby, v odstavci 5. 3., uvedeno, že splatnost ceny za služby je uvedena přímo ve 
vyúčtování. Na všech neuhrazených výzvách k platbě je uvedena splatnost konkrétním 
datem, a to vždy na 15. den po vystavení výzvy k placení. Jestliže tedy odpůrce vyúčtované 
ceny služby nezaplatil ve lhůtách splatnosti uvedených na výzvách k platbě, resp. nezaplatil 

http://kurzy.notia.cz/dph-a-pravidla-fakturace-v-roce-2016-2017-69343
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je vůbec, je v prodlení. Navrhovateli proto svědčí právo na zaplacení úroků z prodlení  
od 1. dne následujícího po datu splatnosti až do dne zaplacení. 

Ve VOP je dále v článku 5. Cena za služby, v odstavci 5. 5., uvedeno, že pokud cena 
služby nebude uhrazena včas a řádně, bude dlužník vyzván znovu k zaplacení stejnou 
formou, jakou je mu zasíláno vyúčtování. Podle odstavce 5. 2. téhož článku VOP je 
vyúčtování doručováno elektronicky (zasílání zpoplatněného tištěného vyúčtování nebylo 
tvrzeno ani prokázáno). Navrhovatel doložil seznam celkem 116 automaticky elektronicky 
odesílaných upomínek, které byly v období ode dne 21. 5. 2016 do dne 2. 5. 2018 odeslány 
na adresu obchod@maconet.cz.   

Podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, může být povinnost uložena 
příkazem i ve sporném řízení, pokud správní orgán považuje skutková zjištění za 
dostatečná. Vydání příkazu přitom může být prvním úkonem ve správním řízení. Zákon 
ponechává na úvaze správního orgánu, který vede řízení, zda vydá příkaz rovnou bez 
předchozího řízení nebo až na základě průběhu správního řízení. 

Správní orgán je na základě předložených dokladů přesvědčen, že návrh byl podán 
důvodně, skutková tvrzení navrhovatele jsou pro posouzení věci dostatečná  
a navrhovatel oprávněnost svého nároku dostatečně prokázal listinnými důkazy, proto 
návrhu vyhověl a rozhodl příkazem tak, jak je uvedeno v části I. tohoto příkazu.  

Ohledně úroků z prodlení je nutno konstatovat, že vzhledem k době vzniku ode dne 
21. 5. 2016 se prodlení odpůrce bude řídit § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně 
splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže 
dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; 
neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená. 
Výši úroků z prodlení stanoví vládní nařízení 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 upravují 
některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 

Výše úroků z prodlení s placením ceny služby nebyla smluvně sjednaná, proto se 
uplatní § 2 uvedeného vládního nařízení, tj. výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo 
sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo 
k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. K počátku prodlení s placením jednotlivých 
měsíčních cen služby došlo v období ode dne 21. 5. 2016 do dne 25. 4. 2018. Repo sazba 
k 1. 1. 2016, k 1. 7. 2016, k 1. 1. 2017 a k 1. 7. 2017 shodně činila 0,05 % a zvyšuje se  
o 8 procentních bodů, takže výše úroků z prodlení s placením jednotlivých měsíčních plateb  
vyúčtovaných v letech 2016 a 2017 činí 8,05 % p. a. Repo sazba k 1. 1. 2018 činila  
0,50 % a zvyšuje se o 8 procentních bodů, takže výše úroků z prodlení s placením 
jednotlivých měsíčních plateb vyúčtovaných v roce 2018 činí 8,50 % p. a. Navrhovatel  
v návrhu na zahájení řízení správně požaduje úrok z prodlení vždy od 1. dne následujícího 
po datu splatnosti uvedeného na výzvách k plnění. Správní orgán proto navrhovateli přiznal 
nárok na úrok z prodlení s placením měsíčních cen služby podle návrhu. 

K části II. výroku rozhodnutí správní orgán uvádí, že při posuzování nároku 
navrhovatele na náhradu účelně vynaložených nákladů potřebných k účelnému uplatňování 
nebo bránění práva vycházel z § 127 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, podle 
kterého předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu přizná účastníku řízení, který měl 
ve věci plný úspěch, náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění 
práva proti účastníku řízení, který ve věci úspěch neměl. Měl-li účastník řízení ve věci 
úspěch jen částečný, může předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu náhradu 
nákladů poměrně rozdělit, popřípadě rozhodnout, že žádný z účastníků řízení nemá na 
náhradu nákladů právo. I když měl účastník řízení ve věci úspěch jen částečný, může mu 
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu přiznat plnou náhradu nákladů řízení, 
měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na 
znaleckém posudku nebo na úvaze předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu. 

mailto:obchod@maconet.cz
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Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu přizná náhradu nákladů řízení v plné výši 
účastníkovi také v případě, že byl pro chování dalšího účastníka řízení vzat zpět návrh, který 
byl účastníkem podán důvodně. 

V tomto správním řízení navrhovatel v návrhu uplatnil nárok na náhradu nákladů 
řízení za zaplacený správní poplatek ve výši 6.184 Kč. který skutečně uhradil na základě 
výměru dne 6. 8. 2018. Správní poplatek je ve smyslu § 141 odst. 11 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, nákladem navrhovatele potřebným k účelnému uplatňování 
nebo bránění práva. Vzhledem k tomu, že navrhovatel měl v daném řízení plný úspěch, 
přiznal mu správní orgán náhradu nákladů za zaplacený správní poplatek v plné výši  
6.184 Kč, jak je uvedeno v části II. tohoto příkazu.  

Poučení:  

Proti tomuto příkazu může odpůrce ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho doručení podat odpor 
k Českému telekomunikačnímu úřadu, a to v počtu dvou stejnopisů na adresu Český 
telekomunikační úřad, odbor legislativní a právní, pošt. přihrádka 02, 225 02 Praha 025, 
nebo do datové schránky Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats, anebo na adresu: 
podatelna@ctu.cz v případě, že účastník řízení disponuje uznávaným elektronickým 
podpisem.  

Podáním odporu se příkaz ruší a v řízení se pokračuje. Příkaz, proti němuž nebyl 
podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. 

 

Ing. Mgr. Jaromír Novák v. r. 
předseda Rady 

Českého telekomunikačního úřadu 
 

Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost: Romana Davidová, 27. 8. 2018 
Vypraveno dne 27. 8. 2018 
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