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Odůvodnění: 
 

Navrhovatel se návrhem podaným u správního orgánu dne 6. 9. 2016 domáhal 
rozhodnutí, kterým by byla odpůrci uložena povinnost zaplatit navrhovateli částku 
407.510,96 Kč s příslušenstvím za poskytnuté služby elektronických komunikací.  

Navrhovatel je v důsledku realizace fúze sloučením nástupnickou společností zaniklé 
společnosti GTS Czech s.r.o., IČO: 284 92 170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00  
Praha 3. 

Návrh navrhovatel odůvodnil tím, že dne 18. 10. 2013 byla uzavřena Smlouva 
o propojení č. 0000031/2013-SMws, na základě které GTS Czech s.r.o. poskytovala 
společnosti HB Capital, a.s. nyní odpůrci (změna názvu obchodní firmy), na velkoobchodní 
bázi službu WS,MVNE; WS hlas (VoIP) a SMS Gate WS, a dne 10. 10. 2014 Smlouva o 
přístupu k veřejné komunikační síti společnosti GTS Czech s.r.o., na základě které GTS Czech 
s.r.o. poskytovala odpůrci (spol. PALMAFONE, a.s.) přístup ke své veřejné komunikační síti, 
resp. ke službám GTS DSL WS, a odpůrce za poskytnuté služby nezaplatil sjednané ceny, a 
to:.  

- za službu WS, MVNE poskytnutou v období od března do června 2016, byl odpůrce 
povinen hradit na základě faktury: 
 č. 465119816 částku 94.232,76 Kč, splatnou dne 27. 04. 2016 
 č. 615039816 částku 99.507,90 Kč, splatnou dne 25. 05. 2016 
 č. 763309816 částku 79.767,78 Kč, splatnou dne 23. 06. 2016 
 č. 910929816 částku 63.655,73 Kč, splatnou dne 25. 07. 2016.  

- za službu WS hlas (VoIP) poskytnutou v období od března do června 2016, byl 
odpůrce povinen hradit na základě faktury: 
 č. 462229816 částku 13.663,48 Kč, splatnou dne 21. 04. 2016 
 č. 612089816 částku 17.956,03 Kč, splatnou dne 20. 05. 2016 
 č. 761059816 částku 12.608,43 Kč, splatnou dne 22. 06. 2016 
 č. 910009816 částku 7.658,87 Kč, splatnou dne 22. 07. 2016.  

- za službu SMS Gate WS poskytnutou v období od března do června 2016, byl 
odpůrce povinen hradit na základě faktury:  
 č. 465199816 částku 379,76 Kč, splatnou dne 27. 04. 2016 
 č. 615439816 částku 339,03 Kč, splatnou dne 25. 05. 2016 
 č. 763799816 částku 308,29 Kč, splatnou dne 23. 06. 2016  
 č. 911159816 částku 643,70 Kč, splatnou dne 25. 07. 2016.  

- za službu DSL WS poskytnutou v období od dubna do července 2016, byl odpůrce 
povinen hradit na základě faktury: 
 č. 518379816 částku 4.391,09 Kč, splatnou dne 16. 05. 2016 
 č. 663089816 nyní částku 4.460,19 Kč, splatnou dne 15. 06. 2016. Celková 

fakturovaná částka ve výši 4.907,89 Kč byla ponížena o položku „Instalace“ v 
částce 447,70 Kč  

 č. 813309816 částku 4.748,04 Kč, splatnou dne 15. 07. 2016  
 č. 959689816 částku 3.189,88 Kč, splatnou dne 15. 08. 2016. 

Všechny uvedené částky jsou uvedeny s DPH. 
 
Smlouvou bylo rovněž dohodnuto, že společnosti GTS Czech s.r.o. náleží úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z jednotlivých dlužných částek za každý den prodlení. 
Navrhovatel uvedl, že odpůrce na úhradu dlužných částek opakovaně písemně 

upomínal výzvami k plnění.  
Správní orgán považoval skutková tvrzení navrhovatele za dostatečná a navrhovatel 

oprávněnost svého nároku dostatečně prokázal listinnými důkazy, proto správní orgán rozhodl 
ve smyslu § 150 odst. 1 správního řádu dne 29. 11. 2016 příkazem, kterým uložil odpůrci 
povinnost uhradit navrhovateli částku ve výši 407.510,96 Kč s příslušenstvím za poskytnuté 
služby elektronických komunikací.  
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Odpůrce podal dne 5. 12. 2016 proti příkazu odpor, avšak neuvedl žádné důvody, pro 
které odpůrce nesouhlasil s vydaným příkazem, a to ani na základě výzvy správního orgánu, 
a ani v prodloužené lhůtě pro jejich dodání. 

Vzhledem k tomu, že podle § 150 odst. 3 správního řádu se včasným podáním odporu 
příkaz ruší, a to i když není odpor odůvodněn, pokračoval správní orgán v řízení, o čemž 
vyrozuměl účastníky řízení a dále je dopisem ze dne 27. 1. 2017 vyrozuměl o provádění 
důkazů a o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí. 

Dne 10. 2. 2017 provedl správní orgán důkazy následujícími listinami: 
 Kopií smlouvy o propojení č. 0000031/2013-SMws ze dne 18. 10. 2013 včetně 

příloh 
 Kopií smlouvy o přístupu k veřejné komunikační síti společnosti GTS Czech 

s.r.o. ze dne 10. 10. 2014 
 Kopií specifikace služby GTS SMS Gate WS ze dne 25. 11. 2014 
 Kopií specifikace služby GTS SMS Gate WE internal notify ze dne 25. 11. 2014  
 Kopií specifikace služby Wholesale MVNE ze dne 18. 10. 2013  
 Kopií výzvy k plnění ze dne 14. 3. 2016 
 Kopií výzvy k plnění ze dne 14. 4. 2016  
 Kopií výzvy k plnění ze dne 17. 5. 2016 
 Kopií výzvy k plnění ze dne 7. 6. 2016 
 Kopií výzvy k plnění ze dne 9. 6. 2016 
 Kopií faktury č. 465199816, č. 615439816, č. 763799816, č. 911159816  
 Kopií faktury č. 518379816, č. 663089816, č. 813309816, č. 959689816  
 Kopií faktury č. 462229816, č. 612089816, č. 761059816, č. 910009816  
 Kopií faktury č. 465119816, č. 615039816, č. 763309816, č. 910929816. 

 
Navrhovatel ani odpůrce svého práva seznámit se s podklady pro rozhodnutí nevyužili. 
 

*** 
 

Na základě shromážděných podkladů a po jejich posouzení správní orgán konstatuje 
následující. 

Věcně i funkčně příslušným správním orgánem k projednání a rozhodnutí daného 
sporu je předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, který dle § 127 odst. 1 ve spojení  
s § 107 odst. 11 zákona o elektronických komunikacích rozhoduje spory mezi osobami 
vykonávajícími komunikační činnosti nebo mezi těmito osobami a jinými podnikateli působícími  
v jiném členském státě, v jejichž prospěch existuje povinnost přístupu nebo propojení na 
základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto 
zákonem nebo na jeho základě. Obě podmínky uvedené v § 127 zákona elektronických 
komunikacích jsou splněny, neboť se jedná o spor mezi osobami vykonávajícími komunikační 
činnosti a jeho předmětem je úhrada ceny za poskytnuté služby elektronických komunikací.  

Správnímu orgánu je z vlastní činnosti známo, že obě strany sporu jsou osobami 
vykonávajícími komunikační činnosti, což také potvrdil i navrhovatel. 

Ve sporném řízení vychází správní orgán, jak je uvedeno v § 141 odst. 4 správního 
řádu z důkazů, které byly účastníky navrženy. Pokud navržené důkazy nepostačují ke zjištění 
stavu věci, může správní orgán provést i důkazy jiné. Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné 
k prokázání svých tvrzení, vychází správní orgán při zjišťování stavu věci z důkazů, které byly 
provedeny. Správní orgán může též vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků.  

Správní orgán vycházel z provedených listinných důkazů přeložených v průběhu 
správního řízení a z obecných právních předpisů.  

 
Předmětem sporu je úhrada ceny za služby elektronických komunikací o celkové 

výši 407.510,96 Kč s příslušenstvím podle předložených faktur. 
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Z doložené písemné Smlouvy o propojení č. 0000031/2013-SMws ze dne 18. 10. 2013 
a z písemné Smlouvy o přístupu k veřejné komunikační síti společnosti GTS Czech s.r.o. ze 
dne 10. 10. 2014 správní orgán zjistil, že společnost GTS Czech s.r.o., se zavázala zřídit a 
poskytovat odpůrci přístup k jeho veřejné komunikační síti, resp. ke službám GTS DSL WS, a 
odpůrce se zavázal za poskytnuté služby GTS DSL WS platit sjednanou cenu. Smlouvou o 
přístupu k veřejné komunikační síti společnosti GTS Czech s.r.o. ze dne 10. 10. 2014 v čl. 5 
bod 5. 9. bylo dohodnuto, že GTS Czech s.r.o. náleží úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z jednotlivých dlužných částek za každý den prodlení a že v  čl. 5. bodu 5. 8. smlouvy bylo  
dohodnuto, že splatnost jednotlivých faktur je stanovena na 14 dnů ode dne vystavení 
bezvadné faktury.  

Z doložené písemné Smlouvy o propojení č. 0000031/2013-SMws ze dne 18. 10. 2013, 
včetně všech příloh, správní orgán zjistil, že se smluvní strany dohodly, že propojí a budou 
udržovat propojení svých veřejných sítí a budou si vzájemně poskytovat služby elektronických 
komunikací a dále, že si smluvní strany budou vzájemně poskytovat služby elektronických 
komunikací, které umožní přístup účastníku sítě jedné smluvní strany, případně třetí strany, 
ke službám sítě druhé smluvní strany. 

Na základě této smlouvy ve smyslu specifikace služby GTS SMS Gate WS ze 
dne 25. 11. 2014 a specifikace služby GTS SMS Gate WS internal notify ze dne 25. 11. 2014 
a specifikace služby Wholesale MVNE ze dne 18. 10. 2013, poskytovala společnost GTS 
Czech s.r.o. odpůrci služby WS,MVNE; WS hlas (VoIP) a SMS Gate WS.  

Správní orgán dále zjistil, že navrhovatel odpůrce upomínal: 
 výzvou k plnění ze dne 17. 5. 2016 k uhrazení částky ve výši 94.233 Kč na 

základě faktury č. 0465119816, 
 výzvou k plnění ze dne 7. 6. 2016 k uhrazení částky ve výši 4.391 Kč na základě 

faktury č. 0518379816, 
 výzvou k plnění ze dne 9. 6. 2016 k uhrazení částky v celkové výši 719 Kč na 

základě faktury č. 0465199816 a na základě faktury č. 0615439816. 

 
Odpůrce netvrdil ani neprokázal, že by dlužnou částku uhradil. Odpůrce ani netvrdil, že 

by byl nárok navrhovatele jinak neoprávněný.  
Správní orgán pečlivě vyhodnotil tvrzení a důkazy shromážděné v průběhu správního 

řízení a má za prokázané, že navrhovatel je v důsledku realizace fúze sloučením nástupnickou 
společností zaniklé společnosti GTS Czech s.r.o., IČO: 284 92 170, se sídlem Přemyslovská 
2845/43, 130 00  Praha 3. 

Dále má správní orgán za prokázané, že mezi společností GTS Czech s.r.o. a 
odpůrcem byla uzavřena dne 18. 10. 2013 (i) Smlouva o propojení č. 0000031/2013-SMws, 
na základě které byla odpůrci poskytována na velkoobchodní bázi služba WS,MVNE; WS hlas 
(VoIP) a SMS Gate WS, a dne 10. 10. 2014 (ii) Smlouva o přístupu k veřejné komunikační síti 
společnosti GTS Czech s.r.o., na základě které byl odpůrci poskytován přístup k veřejné 
komunikační síti, resp. ke službám GTS DSL WS. 

Dále má správní orgán za prokázané, že navrhovatel poskytoval na základě uvedených 
smluv odpůrci služby elektronických komunikacích a vystavoval odpůrci za poskytnuté služby 
doložené faktury, které však odpůrce neuhradil, a že navrhovatel upomínal odpůrce k úhradě 
dlužných částek, a to výzvou k plnění ze dne 17. 5. 2016, ze dne 7. 6. 2016 a ze dne 9. 6. 2016.  

Jelikož závazek odpůrce hradit cenu za poskytnuté služby byl zajištěn úrokem 
z prodlení ve sjednané výši 0,05 % z jednotlivých dlužných částek za každý den prodlení, 
svědčí navrhovateli i nárok na úhradu úroků z prodlení.  

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. 

 
K části II. výroku rozhodnutí správní orgán uvádí, že o náhradě nákladů řízení rozhodl 

podle § 127 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích a podle § 3 nařízení vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 




