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Smlouva č. ______/_____ 
o převodu telefonního čísla a umožnění jeho užívání 

 
I. 

Smluvní strany: 
 

Obchodní firma 
 

POPOV a.s. 

Sídlo 
 

Pardubice, Na Vrtálně 84, PSČ 530 03 

IČ 
 

60916249 

DIČ 
 

CZ60916249 

Zapsán  
 

v OR Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložka 1126 

Jednající osobou 
+ funkce 

Ing. Georgi Popovem, předsedou představenstva 

Bankovní spojení 
 

RAIFFEISENBANK a.s.    Praha 

Číslo účtu 
 

5030667001 / 5500 

Elektronický kontakt 
pro doručování 

popov@auto-popov.cz 

(dále jen „Dodavatel“) na straně jedné 
 

a 
 

Příjmení, jméno, titul 
Obchodní firma 

 

Bydliště 
Sídlo 

 

Rodné číslo 
IČ 

 

DIČ 
 

 

Zapsán  
 

 

Jednající osobou 
+ funkce 

 

Bankovní spojení 
 

 

Číslo účtu 
 

 

Elektronický kontakt 
pro doručování 

 

(dále jen „Odběratel“) na straně druhé 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku   
smlouvu o převodu telefonního čísla a jeho užívání  

v tomto znění : 
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II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dodavatel je osobou, která má zajištěno poskytování služeb elektronických komunikací za 

zvýhodněných cenových podmínek u společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 
4, Za Brumlovkou 266/2 140 22 PRAHA 4, IČ: 60193336 (dále jen „Poskytovatel služeb“). 

2. Odběratel je vlastníkem SIM karty do mobilního telefonu  
 

s telefonním číslem: 
 

 

 

a účastníkem, který uzavřel u shora uvedených telefonních čísel smlouvu o poskytování služeb 
elektronických komunikací s níže uvedeným poskytovatelem:  
 

 
 

 (dále jen „Dosavadní poskytovatel služeb“) 
       

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřená mezi Odběratelem a Dosavadním 
poskytovatelem služeb je uzavřena: 

 

      ● na dobu neurčitou * 
       
  
3. Odběratel je také uživatelem telefonního čísla uvedeného shora v odst. 2 tohoto článku, tj. osobou, která 

využívá u uvedeného telefonního čísla služby Dosavadního poskytovatele služeb. 
4. Odběratel má zájem prostřednictvím dodavatele participovat na zvýhodněných cenových podmínkách 

zajištěných pro dodavatele u Poskytovatele služeb, a za tímto účelem smluvní strany uzavírají tuto 
smlouvu.  

III. 
Předmět smlouvy 

1. Odběratel na základě této smlouvy převádí na Dodavatele SIM kartu do mobilního telefonu s telefonním 
číslem uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy a práva účastníka k užívání telefonního čísla uvedeného v 
čl. II. odst. 2 této smlouvy a uvolňuje toto telefonní číslo pro Dodavatele, jako účastníka. Dodavatel 
souhlasí s převedením SIM karty do mobilního telefonu s telefonním číslem uvedeným v čl. II. odst. 2 
této smlouvy a s převodem práva účastníka k užívání telefonního čísla uvedeného v čl. II. odst. 2 této 
smlouvy na svoji osobu. 

2. Dodavatel se zavazuje umožnit odběrateli užívání telefonního čísla uvedeného v čl. II. odst. 2 této 
smlouvy. Odběratel se zavazuje hradit Dodavateli za užívání telefonního čísla uvedeného v čl. II. odst. 2 
této smlouvy veškeré náklady za poskytnutí služeb, které budou ze strany Poskytovatele služeb 
vyúčtovány Dodavateli k zaplacení, a dále paušální poplatek sjednaný v čl. V. této smlouvy, a to vše 
způsobem stanoveným v čl. V. této smlouvy a dále se Odběratel zavazuje uhradit Dodavateli jistotu 
podle čl. VI. této smlouvy, bude-li Dodavatelem žádána. 

3. V návaznosti na ujednání smluvních stran podle předchozích odstavců bude: 
- Dodavatel vystupovat jako účastník telefonního čísla uvedeného v čl. II. odst. 2 této smlouvy ve 

vztahu k osobě, která poskytuje služby elektronických komunikací, 
- Odběratel vystupovat jako uživatel telefonního čísla uvedeného v čl. II. odst. 2 této smlouvy, jak ve 

vztahu k osobě, která poskytuje služby elektronických komunikací, tak i ve vztahu k Dodavateli. 
4. Odběratel zmocňuje dodavatele k tomu, aby učinil všechny úkony nutné k převodu telefonního čísla 

uvedeného v čl. II. odst. 2 této smlouvy na svoji osobu, jako účastníka. Dodavatel je oprávněn tyto úkony 
nutné k převodu telefonního čísla uskutečnit i prostřednictvím Poskytovatele služeb. 

5. Odběratel bere na vědomí: 
a) že uzavření této smlouvy je spojeno se změnou účastníka oprávněného užívat telefonní číslo 

uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy, 
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b) že v případě, že je Dosavadní poskytovatel služeb odlišný od Poskytovatele služeb, je převod 
telefonního čísla na dodavatele, jako účastníka, spojen s přenesením telefonního čísla od 
Dosavadního poskytovatele služeb na Poskytovatele služeb, tj. se změnou operátora, se zrušením 
smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací u Dosavadního poskytovatele služeb, s 
uzavřením nové smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací u Poskytovatele služeb a s 
výměnou SIM karty,  

c) že ke změně účastníka oprávněného užívat telefonní číslo uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy či k 
přenesení telefonního čísla k Poskytovateli služeb dojde za podmínek stanovených Dosavadním 
poskytovatelem služeb 

a s tímto souhlasí.  
6. Bude-li k převodu dle odst. 1 tohoto článku nutné vystavit Dodavateli speciální plnou moc, zavazuje se 

Odběratel tuto plnou moc Dodavateli dle jeho žádosti bez zbytečného odkladu vystavit.   
 

IV. 
Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí, a to i bez udání 

důvodu. Výpověď musí být učiněna písemně. Výpověďní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvního dne 
kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.  

3. Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se Odběratel dostane do prodlení se 
zaplacením nákladů za služby či paušálního poplatku podle čl. V. této smlouvy po dobu delší než  deset 
dnů. 

4. Odběratel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že by mu Dodavatel znemožnil užívání 
telefonního čísla uvedeného v čl. II. odst. 2 této smlouvy. Za znemožnění užívání telefonního čísla se 
však nepovažuje provedení blokace odchozích hovorů, SMS a MMS z telefonního čísla či omezení nebo 
přerušení poskytování služeb dle čl. V. odst. 6. této smlouvy. 

5. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně, musí v něm být vymezen konkrétní důvod 
odstoupení odkazem na příslušná ustanovení této smlouvy zakládající právo od této smlouvy odstoupit a 
uvedením rozhodných skutečností, ze kterých právo na odstoupení vyplývá, a musí být doručeno druhé 
smluvní straně osobně nebo zásilkou adresovanou do vlastních rukou adresáta. Odstoupením se tato 
smlouva ruší ke dni, kdy je odstoupení doručeno druhé smluvní straně, vyjma ujednání o smluvní pokutě 
v čl. V. odst. 5. této smlouvy. Odstoupením od této smlouvy ze strany Dodavatele není dotčeno jeho 
právo vyúčtovat Odběrateli náklady na služby a paušální poplatek podle čl. V. této smlouvy za dobu 
předcházející doručení odstoupení.  

6. Dojde-li k ukončení této smlouvy výpovědí či odstoupením, zavazuje se Dodavatel převést na 
Odběratele dodavatele SIM kartu do mobilního telefonu, kterou od Odběratele obdržel, event. novou SIM 
kartu, kterou obdržel od Poskytovatele služeb, s telefonním číslem uvedeným v čl. II. odst. 2 této 
smlouvy a práva účastníka k užívání telefonního čísla uvedeného v čl. II. odst. 2 této smlouvy a uvolnit 
toto telefonní číslo zpět pro Odběratele, jako účastníka, a to ve lhůtách a za podmínek stanovených 
Poskytovatelem služeb. V důsledku zpětného převodu práva dle předchozí věty se Odběratel stane 
účastníkem a uživatelem telefonního čísla uvedeného v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 

 
V. 

Úhrada nákladů za služby a paušálního poplatku  
 
1. Odběratel se zavazuje hradit Dodavateli veškeré náklady spojené s poskytováním služeb elektronických 

komunikací u telefonního čísla uvedeného v čl. II. odst. 2 této smlouvy, které budou Dodavateli 
vyúčtovány Poskytovatelem služeb za zúčtovací období (kterým je zpravidla kalendářní měsíc), a to na 
základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 
pro Odběratele bez zbytečného odkladu poté, co obdrží vyúčtování od Poskytovatele služeb. Splatnost 
částky vyúčtované Dodavatelem Odběrateli se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. Odběratel 
bere na vědomí a souhlasí s tím, že faktury vystavované Dodavatelem budou Odběrateli zasílány 
elektronicky na emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Přílohou faktur vystavených 
Dodavatelem na Odběratele bude kopie vyúčtování od Poskytovatele služeb. 
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2. Vedle nákladů dle odst. 1 tohoto článku se Odběratel zavazuje hradit Dodavateli měsíční paušální 

poplatek ve výši  100Kč( bez DPH )za každou SIM u všech  tarifů. Tento měsíční paušální poplatek bude 
Dodavatel účtovat Odběrateli spolu s náklady dle odst. 1 tohoto článku v daňovém dokladu (faktuře) 
vystavené dle odst. 1 tohoto článku. Pro splatnost měsíčního paušálního poplatku platí ujednání dle 
odst. 1 tohoto článku obdobně. 

3. Částku vyúčtovanou daňovým dokladem (fakturou) vystavenou Dodavatelem se Odběratel zavazuje 
hradit bezhotovostním převodem na účet Dodavatele uvedený v daňovém dokladu a částka se považuje 
za uhrazenou až připsáním na účet Dodavatele.  

4. Odběratel bere na vědomí, že náklady spojené s poskytováním služeb elektronických komunikací u 
telefonního čísla uvedeného v čl. II. odst. 2 této smlouvy, účtuje Poskytovatel služeb Dodavateli dle 
svého ceníku platného ke dni poskytnutí služeb. 

5. Dostane-li se Odběratel do prodlení s úhradou částky vyúčtované mu Dodavatelem podle tohoto článku, 
zavazuje se zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. Smluvní pokuta je 
splatná na základě písemné výzvy Dodavatele ve lhůtě 5ti dnů běžící od doručení výzvy Odběrateli. 

6. Dostane-li se Odběratel do prodlení s úhradou částky vyúčtované mu Dodavatelem podle tohoto článku 
po dobu delší než 14 dnů, je Dodavatel oprávněn u Poskytovatele služeb u telefonního čísla uvedeného 
v čl. II. odst. 2 této smlouvy zablokovat odchozí hovory a odchozí SMS a odchozí MMS či omezit nebo 
přerušit poskytování služeb, a to až do dne vyrovnání všech splatných závazků Odběratel vůči 
Dodavateli.  

7. Veškeré náklady spojené s poskytováním služeb elektronických komunikací u telefonního čísla 
uvedeného v čl. II. odst. 2 této smlouvy, které vzniknou do dne, kdy bude uskutečněna změna účastníka 
oprávněného užívat telefonní číslo uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy, event. do dne přenesení 
telefonního čísla k Poskytovateli služeb, včetně případných smluvních pokut či úroků z prodlení 
vyúčtované Dosavadním poskytovatelem služeb, jdou k tíži Odběratele a tyto náklady, popř. smluvní 
pokuty či úroky z prodlení se zavazuje uhradit Odběratel, a to i v případě, že by byly tyto náklady, 
smluvní pokuty či úroky z prodlení byly vyúčtovány k zaplacení Dodavateli. Pokud by byly tyto náklady, 
smluvní pokuty či úroky z prodlení vyúčtovány Dodavateli, přeúčtuje Dodavatel tyto náklady, smluvní 
pokuty či úroky z prodlení Odběrateli a Odběratel se zavazuje je Dodavateli uhradit nejpozději do 14 dnů 
ode dne, kdy bude k jejich úhradě Dodavatelem vyzván. 

 

VI. 
Poskytnutí jistoty 

1. Dodavatel je oprávněn požadovat po Odběrateli složení jistoty ve výši _________ Kč pro případ 
neplnění smluvních povinností ze strany Odběratele. 

2. Uplatní-li Dodavatel vůči Odběrateli nárok na zaplacení jistoty podle odst. 1 tohoto článku, zavazuje se 
Odběratel tuto jistotu Dodavateli uhradit, a to bezhotovostním převodem na účet Dodavatele uvedený v 
záhlaví této smlouvy pod variabilním číslem, kterým je číslo této smlouvy, a to nejpozději do 5ti dnů ode 
dne, kdy Dodavatel uplatní vůči Odběrateli nárok na zaplacení jistoty. 

3. Nárok na zaplacení jistoty dle odst. 1 tohoto článku je Dodavatel oprávněn uplatnit kdykoliv po uzavření 
této smlouvy, a to písemně výzvou zaslanou Odběrateli. Po dobu trvání této smlouvy je Dodavatel 
oprávněn si jistotu u sebe ponechat. 

4. V případě, že Odběratel nesplní své peněžité závazky vůči Dodavateli vyplývající z čl. V. této smlouvy, 
má Dodavatel právo na úhradu svých splatných pohledávek vůči Odběrateli čerpat jistotu složenou 
Odběratelem, tj. na základě svého jednostranného právního úkonu započíst jakékoliv své splatné 
pohledávky vůči Odběrateli proti jistotě a své splatné pohledávky či jejich část z jistoty uhradit. 

5. Bude-li Dodavatelem čerpána jistota dle předchozího odstavce, Dodavatel o čerpání jistoty či její části 
písemně vyrozumí Odběratele. V případě čerpání jistoty se Odběratel zavazuje doplnit jistotu na výši 
sjednanou v odst. 1 tohoto článku na výzvu Dodavatele, a to ve lhůtě 5ti dnů.  

6. V případě ukončení této smlouvy, je Dodavatel povinen vrátit Odběrateli jistotu nebo její nevyčerpanou 
část zpět. Jistotu či její nečerpanou část vrací Dodavatel Odběrateli neúročenou na účet Odběratele 
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do jednoho měsíce po ukončení 14ti dnů  

 
VII. 
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Ostatní ujednání  

1. Odběratel bere na vědomí, že veškeré poruchy či závady služeb při užívání telefonního čísla uvedeného 
v čl. II. odst. 2 této smlouvy musí uplatnit u Dodavatele bez zbytečného dokladu poté, co je zjistí, s tím, 
že Dodavatel následně tyto poruchy či závady služeb uplatňuje u Poskytovatele služeb, který je 
odstraňuje za ve lhůtách stanovených v jeho všeobecných obchodních podmínkách.  

2. Odběratel bere na vědomí, že Dodavatel není poskytovatelem služeb elektronických komunikací a že 
tímto je výlučně Poskytovatel služeb. 

3. Odběratel se zavazuje: 
a) Oznamovat Dodavateli po dobu účinnosti této smlouvy změnu svých osobních či identifikačních 

údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti dnů 
ode dne takové změny. Na žádost Dodavatele se Odběratel zavazuje změnu v osobních či 
identifikačních údajích prokázat. 

b) Plnit a dodržovat všechny povinnosti stanovené pro účastníka ve všeobecných podmínkách pro 
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatele služeb (dále jen 
jako „Všeobecné podmínky“), které se považují za nedílnou součást této smlouvy, jako její příloha. 
Ve vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem se ustanovení Všeobecných podmínek neužijí v 
případě, že tato smlouva obsahuje odlišné ujednání (tzn. tato smlouva má ve vztahu mezi 
Dodavatelem a Odběratelem přednost před Všeobecnými podmínkami). 

4. Dodavatel neodpovídá Odběrateli za škodu způsobenou Odběrateli případným omezením nebo 
přerušením služeb ze strany Poskytovatele služeb.  

 
IX. 

Závěrečná ustanovení 

Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními 
předpisy. 

1. Osoby, které za smluvní strany tuto smlouvu podepisují, prohlašují, že jsou statutárními zástupci 
smluvních strana a že jsou oprávněny tuto smlouvu za smluvní strany uzavřít.  

2. Veškerá podání, výzvy, žádosti, oznámení atd. se považují za doručené, pokud byly předány osobně, 
nebo zaslány doporučenou zásilkou na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
nebyla-li v době trvání této smlouvy písemně oznámena změna adresy. Písemnosti doručované 
prostřednictvím pošty se v pochybnostech považují za doručené třetím dnem od jejich předání 
k poštovní přepravě. Pro doručování daňových dokladů platí ujednání této smlouvy o jejich doručování 
elektronicky.  

3. Změny této smlouvy je možno činit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.  

4. Kontrola osobních údajů – akceptací tohoto návrhu Smlouvy berete na vědomí, že Dodavatel je 
oprávněn zpracovávat Vámi poskytnuté údaje způsobem a v rozsahu uvedeném v dokumentu: 

http://www.pop2.cz/gdpr/ 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.  

6. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, 
vážné a svobodné vůle, bez nátlaku, nikoliv v omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, 
že si obsah této smlouvy před jejím podpisem přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný. 

7. Součástí Smlouvy jsou rovněž následující dokumenty, ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy, a 
které jsou dostupné na Webu:  www.pop2.cz  VOP,  Ceník,  Podmínky poskytování mobilních datových 
služeb  a  další dokumenty, na které odkazují výše uvedené dokumenty, či na něž budete upozorněni. 
Akceptací tohoto návrhu Smlouvy potvrzujete, že jste se seznámili se zněním všech výše uvedených 
smluvních dokumentů, a že s jejich zněním souhlasíte. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností jsme 
Vám samozřejmě k dispozici  

 
V …Pardubicích, dne …………… 
 
………………………………………     ……………………………………… 
              POPOV a.s.                   
    Dodavatel               Odběratel 

http://www.pop2.cz/

