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Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva) 

uzavřená mezi smluvními stranami 
 

 
Jméno a příjmení  Titul  
RČ / IČ  DIČ  
č. OP / pasu  
Trvalé bydliště / Místo podnikání  
Zasílací adresa    
Kontaktní telefon  
E-mail pro zasílání vyúčtování  

dále jen Účastník 
 
a 
 

Obchodní název Telestica Czech Republic s.r.o. 
IČ 02105314 DIČ  CZ02105314 
Adresa sídla a zasílací adresa Bašty 413 / 2, 602 00 Brno 
Bankovní účet 2109531832 / 2700 
Kontaktní telefon 730 731 732 
E-mail telestica@telestica.cz 

dále jen Poskytovatel 
 
 

1. Předmět Smlouvy 
Na základě Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Účastníkovi veřejně dostupné služby elektronických komunikací a 
související služby uvedené v bodě 2. Specifikace Služeb a Účastník se zavazuje za tyto Služby včas a řádně platit dohodnuté 
ceny, které jsou uvedeny v Ceníku Služeb. Ceník Služeb a Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací společností Telestica Czech Republic s.r.o. tvoří obsah Smlouvy a Účastník výslovně potvrzuje, že 
oba dokumenty před podpisem Smlouvy převzal, seznámil se s nimi a bez výhrad s nimi souhlasí. 
 

2. Specifikace Služeb 
Telefonní číslo 

NOVÉ / STÁVAJÍCÍ 
Tarif 

TARIF 100 / 200 / 300 
Internet 

INTERNET 100 / 200 / 300 
   
   
   
   
   
   
   

 
Způsob odběru: 
POŠTOU   
nebo 
OSOBNÍ VÝDEJNÍ MÍSTO   Telestica Czech Republic s.r.o., Bašty 2, Brno 
  
Po dobu trvání Smlouvy je Účastník oprávněn objednávat další Služby Poskytovatele písemně poštou, elektronickou poštou 
nebo telefonicky. Zahájením poskytování objednaných Služeb je za ně Účastník povinen včas a řádně platit ceny uvedené 
v Ceníku Služeb. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
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3. Vyúčtování Služeb 

Vyúčtování je zdarma zasíláno elektronickou poštou na e-mail uvedený Účastníkem, pokud Účastník nezvolí zasílání tištěného 
vyúčtování, které je zpoplatněno dle Ceníku Služeb. V případě tištěného vyúčtování je zasíláno na zasílací adresu uvedenou 
Účastníkem a není-li zasílací adresa uvedena, je zasíláno na adresu trvalého bydliště / místa podnikání uvedenou Účastníkem. 
Zúčtovací období je jeden měsíc. Vyúčtování je doručeno do 14 dnů od konce každého zúčtovacího období a splatnost je 10 dnů 
od data vystavení vyúčtování. Nedoručení faktury nezbavuje Účastníka povinnosti Služby uhradit. 
 
Způsob zasílání vyúčtování: 
ELEKTRONICKÉ 
nebo 
TIŠTĚNÉ 
 
Způsob platby z bankovního účtu: 
ČÍSLO ÚČTU / KÓD BANKY                                                      /  
PŘEVODEM 
nebo 
INKASEM 
S LIMITEM INKASA DO                                                             Kč 
V případě platby inkasem jako příjmový účet použijte bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy. 
 

4. Ochrana osobních údajů 
Účastník potvrzuje, že byl řádně seznámen s účastnickým seznamem, jeho verzemi, účelem a využitím. Účastník uděluje 
souhlas s uveřejněním svých osobních, respektive identifikačních údajů v účastnickém seznamu, a dále:  NE          ANO 
Účastník požaduje, aby u jeho údajů bylo uvedeno, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu:  NE          ANO 
Účastník souhlasí s uveřejněním jeho údajů v rozsahu uvedeném v záhlaví Smlouvy:           NE          ANO 
Účastník žádá o uveřejnění jeho údajů v jiném rozsahu, a to dle níže uvedeného:           NE          ANO 
 
 
Účastník uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely:           NE          ANO 
 

5. Trvání Smlouvy 
5.1. Smlouva se uzavírá na dobu: 
NEURČITOU          s výpovědní lhůtou v délce 30 dní.    
nebo         
URČITOU       v délce 12 měsíců od zahájení poskytování první Služby sjednané Smlouvou. V případě, že je Smlouva 
uzavřena na dobu určitou a žádná ze smluvních stran nedoručí druhé straně nejméně 30 dnů před uplynutím doby trvání Smlouvy, 
že nemá zájem o pokračování Smlouvy po sjednané době trvání, má se za to, že smluvní strany ve vzájemné shodě chtějí 
pokračovat v předmětu Smlouvy i po uplynutí původně sjednané doby a doba trvání Smlouvy přechází na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou v délce 30 dní. 
5.2. V případě, že Smlouva nebo poskytování Služby sjednané Smlouvou na dobu určitou skončí před uplynutím sjednané doby 
z důvodu na straně Účastníka, tj. zejména předčasným ukončením Smlouvy či Služby Účastníkem nebo odstoupením od Smlouvy 
či Služby Poskytovatelem pro její podstatné porušení Účastníkem, je Účastník povinen uhradit Poskytovateli finanční vyrovnání 
odpovídající výši jedné pětiny sjednaných měsíčních a jednorázových plateb od data předčasného ukončení Smlouvy či Služby 
do uplynutí sjednané doby trvání Smlouvy či Služby. 
 

6. Závěrečná ustanovení 
6.1. Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. 
6.2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 
6.3. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly a seznámily se s obsahem Smlouvy, Ceníku Služeb a Všeobecných 
podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Telestica Czech Republic s.r.o. a 
na výraz souhlasu se zněním smluvních dokumentů připojují svůj podpis. 
 
 
Za Účastníka      Za Telestica Czech Republic s.r.o.  
 
Jméno a příjmení ………………………….  Jméno a příjmení …………………………. 
 
Datum a místo podpisu …………………...  Datum a místo podpisu …………………... 
 
Podpis a razítko …………………………...  Podpis a razítko …………………………... 
 

Prodejce  
 


