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ceny. Smlouvou bylo rovněž dohodnuto, že GTS Czech s.r.o. náleží úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z jednotlivých dlužných částek za každý den prodlení.  

Odpůrce užíval v období od března do dubna roku 2015 služby GTS Czech s.r.o., aniž 
by je navrhovateli zaplatil. Cenu sjednanou za služby byl odpůrce povinen hradit, a to na 
základě 

 faktury č. 188939815 znějící na částku 9 538,00 Kč, ze dne 1. 4. 2015, 
poníženou o položku „Instalace“ v částce 6,- Kč bez DPH, tj. 7,26 Kč vč. DPH, 
předmětem návrhu je tak částka 9 530,74 Kč, 

 faktury č. 372169815 znějící na částku 10 306,00 Kč, ze dne 4. 5. 2015, 
poníženou o položku „Instalace“ v částce 1,- Kč bez DPH, tj. 1,21 Kč vč. DPH, 
předmětem návrhu je tak částka 10 304,79 Kč, 

 faktury č. 523029815 znějící na částku 11 312,00 Kč, ze dne 1. 6. 2015, 
poníženou o položku „Instalace“ v částce 3,- Kč bez DPH, tj. 3,63 Kč vč. DPH, 
předmětem návrhu je tak částka 11 308,37 Kč, 

 faktury č. 698299815 znějící na částku 11 363,00 Kč, ze dne 1. 7. 2015, 

 faktury č. 860299815 znějící na částku 6 081,60 Kč, ze dne 3. 8. 2015.  

Navrhovatel uvedl, že odpůrce na úhradu dlužných částek písemně upomínal. 

Z písemné smlouvy o přístupu k veřejné komunikační síti společnosti GTS Czech s.r.o. 
uzavřené mezi GTS Czech s.r.o. a odpůrcem dne 10. 1. 2014 správní orgán zjistil, že 
GTS Czech s.r.o. se zavázal zřídit a poskytovat přístup odpůrci k jeho veřejné komunikační 
síti, resp. ke službám GTS DSL WS. Odpůrce se za poskytnuté služby zavázal platit sjednanou 
cenu. Smlouvou v čl. 5 bod 5. 9. bylo rovněž dohodnuto, že GTS Czech s.r.o. náleží úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z jednotlivých dlužných částek za každý den prodlení. Dále správní 
orgán z  čl. 5 bodu 5. 8. uvedené smlouvy zjistil, že splatnost jednotlivých faktur je stanovena 
na  30 dnů ode dne vystavení bezvadné faktury.  

Z návrhu vyplývá, že navrhovatel, jakožto právní nástupce GTS Czech s.r.o., 
nepožaduje u předmětných faktur celé vyfakturované částky, ale požaduje částky ponížené o 
položku „Instalace“.  

K rozhodování o návrhu je podle § 10 správního řádu a podle § 127 zákona 
o elektronických komunikacích příslušný předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, 
neboť se jedná o spor mezi osobami vykonávajícími komunikační činnost a při výkonu jejich 
podnikání (velkoobchodní nákup a prodej služeb elektronických komunikací). 

Správní orgán posoudil věc podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích. 

Po přezkoumání navržených důkazů dospěl správní orgán k závěru, že návrh je 
důvodný, neboť uvedený dluh vznikl a odpovídá za něj odpůrce, proto správní orgán návrhu 
zcela vyhověl. 

Správní orgán vyhodnotil důkazy podle své úvahy a pečlivě přihlédl ke všemu, co uvedl 
navrhovatel a má za prokázané, že byla dne 10. 1. 2014 uzavřena Smlouva o přístupu 
k veřejné komunikační síti společnosti GTS Czech s.r.o., na základě které odpůrce užíval 
služby GTS DSL WS a za tyto služby v období od dubna 2015 do srpna 2015 neuhradil 
sjednanou cenu.  

Jelikož závazek odpůrce hradit cenu za poskytnuté služby byl zajištěn úrokem 
z prodlení ve výši 0,05 % z jednotlivých dlužných částek za každý den prodlení s úhradou 
faktur, přičemž jejich splatnost byla sjednána na 30 dnů od jejich vystavení, svědčí 
navrhovateli i nárok na úhradu úroků z prodlení.  

Podle § 150 odst. 1 správního řádu může být povinnost uložena příkazem i ve sporném 
řízení, pokud správní orgán považuje skutkové zjištění za dostatečné. Vydání příkazu přitom 
nemusí 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. 




