
 

 

Smlouva o poskytovaní telefonních služeb 

(dále jen „smlouva“) 
 

Smlouva č.: XXXXXXX 

uzavřená dle § 262 a § 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) 

a ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 Global VS Comp, s.r.o. zákazník 

   
Sídlo Rudíkovy 51  
 793 82 Třemešná u Krnova  
IČ 28644719  
DIČ CZ28644719  
Bankovní spojení Fio banka, č. ú. 20001050/2010  
Zapsán u Krajského soudu v Ostravě  
pod spisovou značkou C 36497  
Zastoupen Ing. Vladimír Šubrt  
Email info@vscomp-ova.cz  
Telefon 608 323 951  
   
 >(dále jen „Global“) >(dále jen „zákazník“) 
 
 
 
1. Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je poskytování zvýhodněných podmínek při prodeji zboží a při poskytování 
služeb elektronických komunikací (dále jen „služby") za podmínek uvedených ve Všeobecných 
obchodních podmínkách (dále jen ,,VOP") a v Rozpisu zboží a služeb (dále jen „rozpis"), který je 
přílohou této smlouvy, a který byl oběma smluvními stranami prokazatelně odsouhlasen před 
podpisem této smlouvy, zejména prostřednictvím emailu nebo faxu. V případě jakýchkoliv 
pochybností o podobě odsouhlaseného rozpisu je rozhodující rozpis odsouhlasený Globalem ke dni 
podpisu této smlouvy Globalem. Ceny služeb neuvedené v rozpisu se řídí Ceníkem služeb a zboží 
Globalu (dále jen „ceník"). 

1.2. Předmětem smlouvy je dále závazek zákazníka plnit povinnosti stanovené ve smlouvě, zejména 
závazek uhradit cenu služeb a zboží poskytnutých Globalem. Zákazník je na základě této smlouvy 
oprávněn užívat služby poskytované pouze zákazníkům s uzavřenou písemnou smlouvou za podmínek 
uvedených v Podmínkách služeb pro zákazníky s uzavřenou písemnou smlouvou (dále jen 
,,podmínky"). 

1.3. Služby jsou poskytovány na základě jednotlivých smluv o poskytování služeb uzavřených dle VOP pro 
poskytování služeb elektronických komunikací společností Global. 

1.4. Zákazník se stává vlastníkem zboží na základě jednotlivých kupních smluv uhrazením kupní ceny zboží. 
 
2. Práva a závazky smluvních stran 

2.1. Global je oprávněn stanovit zákazníkovi volací limit pro čerpání služeb v každém zúčtovacím období, a 
to jednotlivě pro každou SIM kartu zasazenou pod právní režim této smlouvy. 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že zákazník složí v souladu s čl. 1. odst. 2.5 VOP volací jistinu k zajištění 
poskytnutých výhod ve výši 0,- Kč (slovy: korunčeských bez DPH 

 
3. Sjednaná doba trvání smlouvy 

3.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to na výslovnou žádost zákazníka. Smlouva nabývá 
platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po prověření návratnosti nabízených 
výhod a prověření důvěryhodnosti a schopnosti zákazníka plnit své závazky vyplývající ze smlouvy s 
Globalem. V případě, že výsledek prověření prokáže návratnost poskytovaných výhod a 
důvěryhodnost zákazníka, vyrozumí Global o této skutečnosti písemně zákazníka. Smlouva nabývá 



 

 

účinnosti dnem doručení tohoto vyrozumění zákazníkovi. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že 
postačí vyrozumění ve formě e-mailové zprávy odeslané na emailovou adresu zákazníka uvedenou v 
záhlaví smlouvy. Jestliže Global nedoručí vyrozumění o kladném výsledku prověření zákazníkovi 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pak tato smlouva automaticky zaniká. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě doručování vyrozumění ve formě e-mailové zprávy je 
vyrozumění považováno za doručené dnem následujícím po odeslání e-mailové zprávy ze strany 
Globalu. 

3.2. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou je zákazník oprávněn vypovědět písemnou formou doručenou 
na adresu pro tyto případy uvedenou na stránkách www.vscomp-ova.cz s výpovědní lhůtou v délce 1 
měsíc, která počíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi 
Globalu. Ukončení smlouvy se však nedotýká vzájemných nároků vzniklých ještě před jejím 
ukončením. Ke dni účinnosti ukončení smlouvy vám přestane Global poskytovat služby a SIM kartu 
deaktivuje. 

3.3. Kromě případů uvedených ve VOP je Global oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že 
zákazník nebude mít žádnou aktivní SIM kartu, tzn. SIM kartu, na které by byly poskytovány služby.  

 
4. Ostatní a závěrečná ustanovení 

4.1. Global je oprávněn aktualizovat a měnit jednostranně VOP, přičemž se Global zavazuje jakoukoliv 
aktualizaci nebo změnu oznámit bez zbytečného odkladu zákazníkovi před nabytím účinnosti této 
aktualizace nebo změny. Práva a povinnosti výslovně neupravené v této smlouvě, zejména 
poskytování služeb, se řídí aktuálně platnými VOP společnosti Global. 

4.2. Zpracování osobních identifikačních, provozních a lokalizačních údajů se řídí Informacemi pro 
účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů (dále jen 
"informace"). Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, podpisem smlouvy uděluje zákazník souhlasy se 
zpracováním údajů uvedených v informacích, a to k účelům uvedených v informacích. 

4.3. VOP a rozpis tvoří nedílnou součást smlouvy. Aktuální verze VOP a ceníku jsou k dispozici na 
stránkách www.vscomp-ova.cz . V případě rozporu smlouvy, VOP a ostatních dokumentů má 
přednost úprava obsažená ve smlouvě. V případě rozporů jednotlivých součástí smlouvy má přednost 
rozpis a dále VOP.  

4.4. Podpisem smlouvy zákazník potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a bez 
výhrad s nimi souhlasí a akceptuje je. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě 
ani v jiných navazujících dokumentech se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, popř. 
dalšími příslušnými právními předpisy. 

4.5. V souladu s čl. 5.5 VOP zákazník podpisem smlouvy souhlasí s předáním svých osobních údajů registru 
dlužníků v případě existence dlužné částky déle než 30 dnů po splatnosti nebo opakovaného prodlení 
s úhradou. Zákazník dále souhlasí s ověřováním své platební historie v tomto registru dlužníků. 

4.6. Účinností této smlouvy zanikají (se ukončují) veškeré smlouvy uzavřené před účinností této smlouvy 
mezi zákazníkem a Globalem se stejným předmětem jako dle čl. 1 smlouvy (dále jen ,,stávající 
smlouvy"), pokud stávající smlouvy existují a jsou účinné ke dni účinnosti této smlouvy. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochyb bude ponecháno nastavení služeb na všech účastnických mobilních místech (dále 
jen ,,MSISDN") podle stávajících smluv, přičemž veškeré výhody na těchto MSISDN budou čerpány 
pouze dle této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. 

 
Global VS Comp, s.r.o.     Zákazník 

 
Místo, datum V Ostravě dne Místo, datum  
Jméno Ing. Vladimír Šubrt Jméno  
Pozice jednatel Pozice  
Podpis  Podpis  

 


