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Geografického telefonního čísla, ze kterého je tísňové volání Účastníka 
uskutečněno.  
6.6. Servisní volání jsou směrovány podle okresů.  

1 V případě že Účastník mění místo umístění koncového 
bodu sítě a má geografické číslo, je povinen tuto změnu nahlásit 
prostřednictvím internetových stránek – v Individuální zóně.  
2 Objednávka, vznik Smlouvy, zřízení Služby  
 

7.1. Objednávka  

7.1.1. Objednávka se podává prostřednictvím Internetových stránek 
Poskytovatele a pomocí prostředků komunikace na dálku (sítě Internet). 
Poskytovatel má právo vyzvat subjekt k podání Objednávky v písemné 
podobě.  

7.1.2. Objednávka musí obsahovat nezbytné údaje v tomto nejmenším 
rozsahu:  

7.1.2.1. Fyzická osoba:  

7.1.2.1.1. jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu (ulice, číslo 
popisné, poštovní směrovací číslo, země);  

7.1.2.1.2. specifikaci Služby;  

7.1.2.1.3. umístění koncového Telekomunikačního zařízení (v případě, 
že je se službou poskytováno geografické telefonní číslo).  

7.1.2.1.4. Oprávněný zástupce Účastníka (jméno a příjmení, telefonní 
číslo, e-mailová adresa);  

7.1.2.1.5. Kontaktní osoba Účastníka (jméno a příjmení, telefonní číslo, 
e-mailová adresa).  

7.1.2.2. Fyzická osoba-podnikatel:  

7.1.2.2.1. obchodní jméno, identifikační číslo, adresa sídla podnikání 
(ulice, číslo popisné, poštovní směrovací číslo, země);  

7.1.2.2.2. specifikaci Služby;  

7.1.2.2.3. umístění koncového Telekomunikačního zařízení (v případě, 
že je se službou poskytováno geografické telefonní číslo).  

7.1.2.2.4. Oprávněný zástupce Účastníka (jméno a příjmení, telefonní 
číslo, e-mailová adresa);  

7.1.2.2.5. Kontaktní osoba Účastníka (jméno a příjmení, telefonní číslo, 
e-mailová adresa).  

7.1.2.3. Právnická osoba:  

7.1.2.3.1. název společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační 
číslo, sídlo společnosti (ulice, číslo popisné, poštovní směrovací číslo, 
země);  

7.1.2.3.2. specifikaci Služby;  

7.1.2.3.3. umístění koncového Telekomunikačního zařízení (v případě, 
že je se službou poskytováno geografické telefonní číslo).  

7.1.2.3.4. Oprávněný zástupce Účastníka (jméno a příjmení, telefonní 
číslo, e-mailová adresa);  

7.1.2.3.5. Kontaktní osoba Účastníka (jméno a příjmení, telefonní číslo, 
e-mailová adresa).  

7.1.3. Poskytovatel má právo kdykoliv si ověřit všemi zákonnými a 
dostupnými prostředky úplnost, správnost a pravdivost údajů Účastníka 
uvedených v Objednávce, jakož i posoudit jeho důvěryhodnost, 
solventnost a schopnost plnit závazky vyplývající ze Smlouvy, k jejímuž 
uzavření s Poskytovatelem podává Objednávkou návrh.  
7.1.4. Za úplnost, neanonymnost, správnost a pravdivost údajů 

uvedených v Objednávce odpovídá v plném rozsahu Účastník, a to 
včetně možných právních důsledků plynoucích z takového jednání 
kdykoliv v budoucnu.  

7.1.5. Objednávka vzniká potvrzením přijetí objednávky ze strany 
Poskytovatele Účastníkovi ve formě potvrzující e-mailové zprávy 
zaslané Poskytovatelem po přijetí Objednávky na e-mailovou adresu 
Kontaktní osoby Účastníka. Je-li to účelné, může být přijetí Objednávky 
potvrzeno písemně.  

7.2. Vznik smlouvy  

7.2.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti Dnem podpisu Smlouvy. S 
každou další akceptovanou Objednávkou stejného Účastníka se 
předmět Smlouvy rozšiřuje o Služby a/nebo Doplňkové služby uvedené 
v další Objednávce.  

7.2.2. Smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku 
(sítě Internet). Smlouva je uzavřena prvním čerpáním Služby 
Poskytovatele ze strany Účastníka. Poskytovatel má právo vyzvat 

subjekt k uzavření Smlouvy v písemné podobě.  

7.2.3. Je-li to potřebné, může být Smlouva uzavřena písemně před 
akceptací Objednávky s tím, že teprve akceptací první Objednávky se 
určují podstatné náležitosti Smlouvy a Smlouva se stane platnou a 
účinnou.  

7.2.4. Poskytovatel se zavazuje uzavřít Smlouvu s každým subjektem 
nebo Účastníkem, jehož objednávku obdrží, s výjimkou jednoho a/nebo 
více z těchto případů:  

7.2.4.1. údaje uvedené v Objednávce jsou neúplné, nesprávné nebo 
nepravdivé;  

7.2.4.2. subjekt nebo Účastník má k Poskytovateli závazky po 
splatnosti;  

7.2.4.3. je prohlášen konkurz na majetek subjektu nebo Účastníka;  

7.2.4.4. je zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na majetek 
subjektunebo Účastníka pro nedostatek majetku;  

7.2.4.5. je zastaveno konkurzní řízení na majetek subjektu nebo 
Účastníka;  

7.2.4.6. je povoleno vyrovnání;  

7.2.4.7. majetek subjektu nebo Účastníka vstupuje do likvidace;  

7.2.4.8. je nařízen výkon rozhodnutí prodeje podniku subjektu 
neboÚčastníka;  

7.2.4.9. je na subjekt nebo Účastníka uvalena nucená správa dle 
zvláštních předpisů.  

7.3. Zřízení Služby  

7.3.1. Po uzavření platné a účinné smlouvy provede Poskytovatel 
technické prověření, zda zřízení Služby nebrání technická nebo obtížně 
překonatelná překážka, která znemožňuje zřídit Službu s požadovanými 
parametry.  

7.3.2. Jestliže při technickém prověření Poskytovatel zjistí, že nemůže 
zřídit službu v požadovaný Den zřízení služby pro technickou nebo 
obtížně překonatelnou překážku, navrhne Účastníku náhradní Den 
zřízení služby nebo má Poskytovatel právo od uzavřené Smlouvy bez 
sankcí odstoupit.  

7.3.3. Zřídit Službu je Poskytovatel povinen až sjednaným Dnem zřízení 
služby, ale nejdříve po úhradě Služby, je-li ke zřízení Služby 
vyžadována.  

 


