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Předsmluvní formulář vztahující se k veřejně dostupným službám 
elektronických komunikací poskytovaných Poskytovatelem

Prohlášení Uživatele v souladu se zněním § 63 a násl. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“ nebo jen „Zákon“)

Níže uvedený Uživatel, a to

a) Podnikající právnická osoba: 

Obchodní firma nebo název: 

Sídlo: 

Popřípadě sídlo organizační složky na území České republiky:

Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: 

Jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby: 

vystupující současně jako: 

  Malý podnik, tzn. subjekt odpovídající definici dle doporučení Komise č. 2000/361/ES z 6. května 2003, který 

zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha 

(výkaz aktiv a pasiv společnosti) odpovídá do 10 milionů EUR; 

nebo

  Mikropodnik, tzn. subjekt odpovídající definici dle doporučení Komise č. 2003/361/ES z 6. května 2003, který 

zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha 

(výkaz aktiv a pasiv společnosti) odpovídá částce do 2 milionů EUR;

nebo   

  Nezisková organizace, tzn. veřejně prospěšná právnická osoba dle § 146 občanského zákoníku, která podle 

svého zakladatelského právního jednání nerozděluje zisk ani jiné vlastní zdroje mezi své členy

nebo

b) Podnikající fyzická osoba:

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma: 

Bydliště: 

Sídlo: 

Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: 

nebo

c) Nepodnikající osoba: 

Jméno a příjmení 

Bydliště: 

Rodné číslo: 

(dále jen „Uživatel“)
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má zájem na uzavření Rámcové smlouvy s poskytovatelem služeb elektronických komunikací, kterým je 

společnost ČD - Telematika a.s., IČO 61459445, se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938 (dále jen „Poskytovatel“),

a jako budoucí Uživatel proto tímto vůči Poskytovateli v souladu se zněním § 63 Zákona čestně deklaruje 

své postavení. 

Uživatel tímto dále potvrzuje, že všechny informace shora uvedené jsou z jeho strany vyplněny čestně a správně. 

Uživatel tímto bere na vědomí, že pokud z jeho strany nedojde k řádnému sdělení informací shora uvedených, 

nebude na něj ve smyslu Zákona ze strany Poskytovatele pohlíženo jako na koncového uživatele. 

Uživatel se tímto zavazuje neprodleně Poskytovatele informovat o všech případných změnách, které na straně 

Uživatele po podpisu tohoto formuláře vzniknou.

V Praze dne 

Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat za Uživatele
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