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Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických 
komunikací (dále jen „Smlouva“) 

 
uzavřená v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění (dále jen 
„Zákon“), a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi 
 
Compatel s.r.o.,  
IČO: 24174084,  
se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, Česká republika,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185526,  
kterou zastupuje paní Kristina Erhardt Ražem, jednatelka 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
a 
 
obchodní firma/jméno a příjmení podnikatele: _____________________________________________________________ 
IČO:      _____________________________________________________________ 
se sídlem/místem podnikání:   _____________________________________________________________ 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku:  _____________________________________________________________ 
oprávněný zástupce a druh oprávnění:  _____________________________________________________________ 
(dále jen „Účastník”) 
 
1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1 Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací. Účastník prohlašuje, že má zájem tyto služby využívat. 
1.2 Poskytovatel je povinen poskytnout Účastníkovi veřejně dostupnou telefonní službu v souladu se 

Specifikací služby, která tvoří přílohu této Smlouvy, a Účastník je povinen za poskytnutí této služby 
zaplatit Poskytovateli odměnu ve výši a způsobem stanoveným v Ceníku služeb a v Platebních 
podmínkách a cenových podmínkách přenosu čísel, které tvoří přílohu této Smlouvy. 

1.3 Poskytovatel poskytuje Účastníkovi služby na základě této Smlouvy na následujících telefonních číslech: 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2. TRVÁNÍ SMLOUVY 
2.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu:* neurčitou / na dobu určitou do: ____________________ 
2.2 Datem zahájení poskytování služby je: ____________________ 
 
3. ÚDAJE PRO PLATBU 
3.1 Variabilní symbol Účastníka:  ____________________ 
3.2 Číslo účtu Poskytovatele pro platbu:  ____________________ 
3.3 Jakákoliv platba na účet Poskytovatele pod variabilním symbolem uvedeným v čl. 3.1 bude považována za 

platbu pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy. 

 
4. OCHRANA OSOBNÍCH, IDENTIFIKAČNÍCH, PROVOZNÍCH A LOKALIZAČNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKA 

4.1 Účastník potvrzuje, že byl řádně seznámen s účastnickým seznamem, jeho účelem, elektronickými 
verzemi a možností využití zapsaných údajů založených na vyhledávacích funkcích v elektronických 
verzích seznamu. 
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4.2 Po poučení dle čl. 4.1 uděluji svůj souhlas s uveřejněním svých osobních, resp. identifikačních údajů 
v účastnickém seznamu.*   ANO    NE 

4.3 V účastnickém seznamu požaduji u svých údajů uvést, že si nepřeji být kontaktován za účelem 
marketingu.*     ANO    NE 

4.4 Souhlasím s uveřejněním svých údajů v účastnickém seznamu v rozsahu uvedeném v záhlaví této 
Smlouvy.*      ANO    NE 

4.5 Žádám o uveřejnění svých údajů v účastnickém seznamu v odlišném rozsahu či odlišně od údajů  
uvedených v záhlaví Smlouvy.*   ANO    NE 
A to v tomto rozsahu: 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.6 Uděluji Poskytovateli svůj souhlas se zpracováním údajů pro marketingové a obchodní účely, včetně 
zasílání obchodních sdělení.*   ANO    NE 

 
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
5.1 Povinné náležitosti Smlouvy podle § 63 odst. 3 Zákona jsou uvedeny v této Smlouvě včetně jejích příloh. 
5.2 Přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující dokumenty: 
5.2.1 Specifikace služby; 
5.2.2 Popis služby elektronických komunikací; 
5.2.3 Ceník služeb; 
5.2.4 Platební podmínky a cenové podmínky přenosu čísel; 
5.2.5 Provozní podmínky; 
5.2.6 Všeobecné obchodní podmínky. 
5.3 Podpisem této Smlouvy Účastník potvrzuje, že se s jednotlivými částmi Smlouvy a dokumenty uvedenými 

v čl. 5.2 seznámil, že s nimi souhlasí a bude dodržovat podmínky tam uvedené, které jsou pro 
Poskytovatele a Účastníka závazné. 

5.4 Tato Smlouva včetně všech jejích příloh je podepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení Smlouvy. 

 
 
V ________________ dne ________________ 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Compatel s.r.o. 
Kristina Erhardt Ražem, jednatelka 
 

V ________________ dne ________________ 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Účastník: 
zástupce: 
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