
 

Vyplní Poskytovatel: 

Datum převzetí:       Příloha ke Smlouvě číslo:       Telefonní číslo:       
 

Prohlášení 
Příloha k TSS – Telefonní přípojka 

Prosím, čitelně vyplňte a vybrané možnosti označte křížkem. 

1. ŽADATEL 
  o zřízení koncového bodu   o přeložení koncového bodu 

Jméno, příjmení a titul fyzické osoby / 
obchodní firma či název:        

Ulice:        

 Č. popisné / orientační:        /        

PSČ, obec - městská část:               

2. VLASTNÍK (SPRÁVCE) NEMOVITOSTI NEBO VLASTNÍK (SPRÁVCE) ROZVODŮ 

Vlastník (správce) *  Jméno, příjmení a titul fyzické osoby, obchodní firma či název: 
  vlastník nemovitosti        

  správce nemovitosti  Ulice:       Č. popisné / 
orientační:       /       

 vlastník rozvodů  PSČ, obec - městská 
část:             

 správce rozvodů  Kontaktní osoba:       

   Telefonní číslo 
kontaktní osoby:       

3. STANOVISKO 

 
 Potvrzuji, že nemám námitek proti tomu, aby společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., v budově, případně i na pozemku 

k ní náležejícímu, učinila nezbytné úpravy pro zřízení (přeložení) požadované telefonní přípojky (přípojek). Toto prohlášení 
považuji za oznámení vstupu v souvislosti s uvedenými činnostmi. 

  Mám níže uvedené námitky  proti tomu, aby společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., v budově, případně i na pozemku k 
ní náležejícímu, učinila nezbytné úpravy pro zřízení (přeložení) požadované telefonní přípojky (přípojek): 

        

        

        

 
           

 Datum    Podpis  Razítko: 

4. POUČENÍ 
Oprávnění a povinnosti společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako podnikatele, zajišťujícího veřejnou komunikační síť a 
poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby a univerzální služby a povinnosti vlastníka domu, bytu, nebytových prostor jsou 
upraveny ustanovením § 104 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, a to 
včetně náhrady případné škody způsobené na nemovitosti nebo jejím příslušenství při výkonu oprávnění. 
Případné námitky vlastníka při použití nemovitosti budou předloženy společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., k rozhodnutí 
stavebnímu úřadu. 

Informace o službách společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., a jejich podmínkách Vám rádi poskytneme  
na bezplatné O2 lince 800 02 02 02 nebo na www.cz.o2.com. 

 
* Vlastník nebo správce nemovitosti, resp. rozvodů, oprávněný k  vydání stanoviska k provedení nezbytných úprav za účelem zřízení / přeložení koncového 
bodu (telefonní přípojky) 
 

Identifikační údaje obchodního zástupce – vyplní obchodní zástupce Poskytovatele před odesláním k dalšímu zpracování (pouze pro vnitřní potřebu). 

Jméno:       Tel.:       Segment / prod.útvar        /      
 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem 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. Platnost tiskopisu od 1.8. 2007. 
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