
 
 
 
 
 
 
 

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH SLUŽEB  
- prostřednictvím koncového bodu veřejné telekomunikační sítě za účelem poskytování veřejné dálnopisné služby  

Dodatek 
číslo:       

Ke smlouvě/ 
dps.přihlášce:       

Datum 
převzetí:       

Číslo dps. 
stanice:      /      

1. Smluvní strany Prosím, čitelně vyplňte a vybrané možnosti označte křížkem.

Poskytovatel:  Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  

 Sídlo: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 
Praha 4 - Michle    

 
 IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336  

  zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 

Účastník:  Jméno, příjmení a titul fyzické osoby, obchodní firma nebo název: 

        
 IČ (příp. rodné číslo): DIČ: 

 
             

  Zapsaný v:        

2. Poskytování služby 

  zamezení veškerého příchozího dálnopisného styku  zřídit  ukončit 

  zamezení odchozího mezinárodního dálnopisného styku  zřídit  ukončit 

  sériová linka  zřídit  ukončit 

  jiné (prosíme specifikujte)     

         zřídit  ukončit 

         zřídit  ukončit 

  rozpis účtovaných cen za dálnopisná spojení  zřídit  ukončit 

   opakovaně na dobu neurčitou     

   opakovaně na dobu určitou od:  do:  

   jednorázově od:  do:  

  nájem koncového telekomunikačního zařízení     

   na dobu neurčitou  na dobu určitou od:  do:  

   standardní zařízení  jiný druh koncového telekomunikačního zařízení 

   Typ:    Výrobní číslo: 

                

   Výše uvedené koncové telekomunikační zařízení bylo 
předáno a převzato účastníkem dne        

 Smluvní vztah nájmu koncového telekomunikačního zařízení vzniká uzavřením tohoto dodatku s účinností ode dne předání a 
převzetí koncového telekomunikačního zařízení a řídí se samostatnými obchodními podmínkami. 

  ostatní služby:     

   

   

   

3. Přílohy 

  Všeobecné podmínky pro poskytování veřejné dálnopisné služby     

  Všeobecné podmínky pro poskytování služby nájem koncového telekomunikačního zařízení  

  jiné:       
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POSKYTNUTÍ DALŠÍCH SLUŽEB 
prostřednictvím koncového bodu veřejné telekomunikační sítě za účelem poskytování veřejné dálnopisné služby 

 Dodatek 
číslo:       

Ke smlouvě/ 
dps. přihlášce:       

4. Společná a závěrečná ustanovení 
Smluvní vztah založený smlouvou/dps. přihláškou se řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejné dálnopisné služby 
(dále jen všeobecné podmínky). Právní vztahy výslovně neupravené smlouvou/dps. přihláškou a všeobecnými podmínkami se řídí 
zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů a obchodním zákoníkem v 
platném znění.  
Ceny za poskytované služby a jiné související činnosti a cenové podmínky jsou uvedeny v Ceníku služeb elektronických komunikací 
– Hlasové služby vydávaných poskytovatelem, platném ke dni poskytnutí služby. Účastník se zavazuje platit ceny za poskytnuté 
služby ve lhůtách splatnosti uvedených poskytovatelem ve vyúčtování za služby. Dodací lhůty upravují všeobecné podmínky. 
Změny smlouvy/dps. přihlášky je možné provádět pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami.  
Dodatek smlouvy/dps. přihlášky je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
Dodatek se stává řádně uzavřený a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud není tento den totožný, pak dnem 
dodání potvrzeného návrhu dodatku druhé smluvní straně. 

5. Ukončení služby 

  dohodou, ke dni:          

  výpovědí, ke dni:       , po uplynutí výpovědní lhůty   

6. Zvláštní ujednání 

      
      
      
      

7. Podpisy smluvních stran 

Za poskytovatele:  Jméno a příjmení, funkce: Podpis: 

             

     Místo:  Datum:  Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s. 

                    
Účastník (jeho oprávněný 

zástupce):  Jméno a příjmení: Podpis: Razítko: 

              

     Místo:  Datum:  

                   

 

Kontaktní údaje:   Telefon:       E-mail:         

 
 

 
 


