
 
 

Smlouva č. Fxxx 
o poskytnutí telekomunikačních služeb v Liberty Ostrava a.s. 

uzavřená dle § 1746, odst. 2 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany 

Zřizovatel: 

Liberty Ostrava a.s. 
Ostrava, Kunčice, Vratimovská 689/117,  PSČ 719 00 
IČ: 45193258 DIČ: CZ45193258 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu 2112947388/2700 
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 297 
Zastoupená:  
Ředitelem pro řízení financí xxx 
Generálním ředitelem xxx 
podepisujícím na základě Rozhodnutí představenstva o přenesení výkonu určitých rozhodovacích 
pravomocí souvisejících s podnikatelskou činností společnosti na vedoucí zaměstnance společnosti 
Liberty Ostrava a.s. ze dne 20. 2. 2020, dle bodu 3.8. 

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Schmid tel. 595 686 006 
 paní Dana Lapčíková tel. 595 683 980 

 (dále jen Zřizovatel) 

Žadatel: 

firma, s.r.o. 
adresa 
IČO: xxxxxx, DIČ: xxxx 
 

(dále jen Žadatel) 

II. Předmět Smlouvy 

1) Zřizovatel je vlastníkem pobočkové ústředny a telekomunikační sítě v Liberty Ostrava a.s. Připojené 
telefonní stanice umožňují neomezený bezplatný počet hovorů v rámci tel. sítě Liberty Ostrava a.s. a 
využití dalších technických služeb ústředny, v tom i možnosti telefonního spojení mimo 
Liberty Ostrava a.s. 

2) Typ služby 

A6.1+A8 – telefonní přípojka - platba bodu IV, článek 2. 

Touto smlouvou se žadateli poskytuje tel. stanice č. xxxx. 

V celkovém počtu xxxx telefonní stanice. 

C3.2 – ADSL až 8/0,5Mbs-1 

Touto smlouvou se žadateli poskytuje ADSL až 8/0,5Mbs-1 (dle parametrů vedení) na tel.lince xxxx. 

V celkovém počtu xxxx ADSL. 

III. Cena 

1) Za poskytování telekomunikačních služeb ve smyslu bodu II smlouvy jsou účtovány sazby dle platného 
Ceníku telekomunikačních služeb společnosti Liberty Ostrava a.s. (dále jen ceník), který jako příloha č. 
1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jakoukoliv změnu v ceníku je zřizovatel povinen oznámit žadateli 
nejméně jeden měsíc před jeho účinností.   

2) Hovorné v jednotné telekomunikační síti bude účtováno dle platného ceníku zřizovatele veřejné 
telekomunikační služby. 



3) K fakturované částce bude navíc účtována příslušná sazba DPH. 

IV. Platební podmínky 

1) Cena za poskytnuté pronájmy telekomunikačních okruhů a přístup k telekomunikační síti Internet bude 
fakturována: 
         měsíčně        kvartálně         ročně 

V případě neoznačení volby fakturace uživatelem, bude automaticky poskytovatelem prováděna měsíční 
fakturace. 

2) Cena za poskytnuté hlasové a doplňkové služby bude fakturována měsíčně. 

3) Měsíční sazba se účtuje za každý započatý kalendářní měsíc poskytnuté telekomunikační služby. 

4) Externí hovorné je fakturováno na základě výpisu zpracovaného podnikovou telefonní ústřednou. 

5) Splatnost faktury je 30 dnů ode dne odeslání faktury žadateli. Faktura bude uhrazena na účet zřizovatele. 
V případě prodlení platby zaplatí žadatel úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

V. Další ujednání 

1)  Touto smlouvou se žadatel stává účastníkem telekomunikační sítě společnosti Liberty Ostrava a.s. se 
všemi právy, ale současně i povinnostmi uvedenými ve Všeobecných podmínkách pro poskytování 
telekomunikačních služeb společnosti Liberty Ostrava a.s., které jako příloha č. 2 tvoří nedílnou součást 
této smlouvy, tak obecně v Zákonu č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích, ve znění pozdějších 
změn a doplnění. 

2)  Požadavky žadatele na připojení vlastních koncových přístrojů je nutno písemně odsouhlasit s oddělením 
C – Informatika (tel. č. 3925, 4461, 6006). 

3)  Jakýkoliv neoprávněný zásah žadatele do sítě či připojení koncového zařízení neodsouhlaseného 
s oddělením C - Informatika, bude posuzováno jako hrubé porušení smluvních podmínek a zakládá právo 
zřizovatele odpojit telefonní stanici, případně odstoupit od této smlouvy. V případě hrubého porušení 
smluvních podmínek je účastník povinen zaplatit zřizovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Nárok 
na úhradu škody tím není dotčen. 

4)  S případnými stížnostmi na kvalitu telekomunikačních služeb či služeb ústředny a dále na výši 
fakturovaných částek se žadatel obrací na oddělení C - Informatika tel. 3925, hlášení poruch tel. 6666. 
Oddělení C - Informatika provede technické prošetření stížnosti a v kladném případě sjedná nápravu. 
Bude-li v případě nesouhlasu s počtem fakturovaných impulsů výsledek prošetření negativní, platí s 
konečnou platností údaj podnikové ústředny. 

5)  Dojde-li na poskytnuté lince k technické poruše, kterou nezpůsobil žadatel a která trvá od nahlášení déle 
než 3 pracovní dny, sníží zřizovatel v tomto měsíci úměrně měsíční sazbu. 

6)  Žadatel umožní pracovníkům telekomunikací zřizovatele přístup k telefonnímu zařízení ve svých 
prostorách za účelem údržby a kontroly. 

7)  V případě změny obchodní firmy nebo právní formy žadatele, je tento povinen oznámit tuto skutečnost 
do 7 dnů ode dne změny, a to na adresu zřizovatele. Nedodržení této povinnosti bude sankcionováno 
smluvní pokutou ve výši 5.000,- Kč. 

VI. Doba trvání Smlouvy 

1) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou 

2) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem x.x.xxxx. 

VII. Změny ve Smlouvě 

1)  Žadatel může snížit počet přidělených stanic písemným požadavkem zaslaným na C – Informatika - paní 
Lapčíková, nejpozději 15 dnů před požadovaným datem změny. 

2)  Žadatel může rozšířit počet telefonních stanic, okruhů a internetu, případně uplatnit další změny na 
základě písemné žádosti, ve které definuje rozsah a druh požadovaných služeb. 

3)  Změny v počtu tel. linek, okruhů a internetu budou ošetřeny číslovanými písemnými dodatky. 



VIII. Vypovězení Smlouvy 

1)  Žadatel i zřizovatel může smlouvu vypovědět pouze písemnou formou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 
Smluvní vztah založený touto smlouvou pak skončí k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém byla doručena výpověď druhé smluvní straně. 

2)  Zřizovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez předchozího upozornění v případě hrubého porušení 
smluvních podmínek ze strany žadatele, zejména pokud je žadatel déle jak 60 dnů v prodlení s placením 
úhrady za používání telekomunikačních služeb, popř. žadatel vypověděl smlouvu o nájmu nebytových 
prostor, v nichž byly tyto služby zavedeny, aniž by vypověděl smlouvu o poskytnutí telekomunikačních 
služeb v Liberty Ostrava a.s. 

3)  Odstoupení je účinné dnem doručení písemného sdělení na adresu uvedenou ve smlouvě. 

4)  Zřizovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je žadatel v prodlení s úhradou jakýchkoliv 
jiných splatných závazků vůči společnosti Liberty Ostrava a.s. 

5)  Ukončením platnosti smlouvy dále trvá povinnost vyrovnání všech finančních závazků vzniklých před 
ukončením platnosti smlouvy. 

IX. Závěrečná ustanovení 

1)  Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, ledaže je v čl. VII této smlouvy stanoveno 
jinak. 

2)  Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Uplatnění 
obchodních podmínek žadatele je vyloučeno. 

3)  Žadatel není oprávněn postoupit tuto smlouvu ani práva z ní vzniklá bez předchozího písemného 
souhlasu zřizovatele. 

4)  Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 1799 a §1800 
a § 1978 odst. 2. 

 
V Ostravě dne:  
 
 
 
 
 
 
.....................................…………………  
xxx 
 
 
 
 
 
 
 
.....................................…………………  
xxx 

.....................................………………… 
Žadatel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Přílohy 
Příloha č.1 – Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti 

Liberty Ostrava a.s. 

Příloha č.2 – Ceník telekomunikačních služeb společnosti Liberty Ostrava a.s. 


