
 
 
 
 
 
 

PŘELOŽENÍ/PŘEMÍSTĚNÍ HLAVNÍ DÁLNOPISNÉ STANICE 
- 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. Adresa nového umístění 

 Ulice: Č.popisné/orientační: Poschodí: Č.místnosti:

            /                  
 PSČ: Obec: 

 

              

3. Vyúčtování za služby 

Vyúčtování dodávat (zasílat):  Jméno, příjmení a titul fyzické osoby, obchodní firma nebo název: 

  na adresu účastníka (dle bodu 1)        
  na adresu umístění (dle bodu 2)  Ulice:  Č. popisné/ orientační: 

  na jinou adresu (prosím vyplňte):              /      
 PSČ: Obec: 

 
              

  Zapsaný v:        
Způsob platby:       inkasem z bankovního účtu  převodem z bankovního účtu 

       prostřednictvím SIPO  poukázkou typu A v hotovosti na poště 
 Číslo účtu/kód banky: Spoj. číslo pro SIPO: Pro platbu inkasem z účtu použijte 

příjmový účet poskytovatele číslo:  
6007 - 0700103393/0300        /              

   

4. Zastavení provozu 

  ANO, požaduji zastavit provoz dálnopisné stanice před přeložením ke dni:       

5. Dálnopisný seznam 

Způsob uveřejnění v  seznamu:  Jméno, příjmení a titul fyzické osoby, obchodní firma nebo název: 

  údaje uveřejnit dle bodu 1        
  údaje uveřejnit dle bodu 2        
  údaje neuveřejnit        
    Identifikační sled: 

  nadstandardně uveřejnit takto: 
(jedná se o placenou službu)  Národní účastnické číslo:   

(vyplní poskytovatel)  Volací značka (max. 5 písmen): 
(vyplní žadatel)  

Kód dps. sítě: 
(vyplní 
poskytovatel) 

                      

6. Dodací lhůta 

       

              
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., sídlo: Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha 4 - Michle 
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PŘELOŽENÍ/PŘEMÍSTĚNÍ HLAVNÍ DÁLNOPISNÉ STANICE 
- koncového bodu veřejné telekomunikační sítě za účelem poskytování veřejné dálnopisné služby 

 Dodatek 
číslo:       

Ke smlouvě 
/dps. přihlášce:       

7. Přílohy 

      Všeobecné podmínky pro poskytování veřejné dálnopisné služby 

      Prohlášení vlastníka (správce) nemovitosti 

      jiné přílohy:       
            

 

8. 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 vydávaném poskytovatelem, platném ke dni poskytnutí služby. Účastník se zavazuje platit ceny za poskytnuté služby 
ve lhůtách splatnosti uvedených poskytovatelem ve vyúčtování za služby. 
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. 

9. Zvláštní ujednání 

      
      
      
      
      
      

10. Podpisy smluvních stran dodatku 

Za poskytovatele:  Jméno a příjmení, funkce: Podpis: 

             

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

                   

 Jméno a příjmení: Podpis: Razítko: Účastník (jeho oprávněný 
zástupce):            

     Místo:  Datum:   

                    

Kontaktní údaje:   Telefon:       E-mail:         
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