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Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním optické přípojky na nemovitosti 

Údaje o nemovitosti   

Pozemek parc. č.       

Obec  

Katastrálním územ     

Adresa domu       

Číslo IRN  

Zapsané v Katastru nemovitostí vedeném  

Katastrálním úřadem pro  

Katastrální pracoviště   

Název situ  

Číslo situ  

Název zakázky  

Vlastník dotčené nemovitosti 

Právnická osoba1): 

Obchodní firma       

Sídlo       

IČ       

Spoluvlastnický podíl       

Zastoupený 

Jméno, příjmení, titul       

Fyzická osoba2): 

Jméno, příjmení, titul       

Datum narození       

Trvalé bydliště       

Spoluvlastnický podíl       

 

Fyzická osoba3): 

Jméno, příjmení, titul       

Datum narození       

Trvalé bydliště       

Spoluvlastnický podíl       

 

 

Fyzická osoba4): 

Jméno, příjmení, titul       

Datum narození       

Trvalé bydliště       

Spoluvlastnický podíl       

 

Kontaktní údaje 

Email:       

 

Tel. číslo:       

Vlastník optické přípojky 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 

IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681 

Zapsaný do OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 
3787 

 

 

Vlastník nemovitosti souhlasí s tím, aby společnost T-Mobile Czech Republic a.s. za účelem poskytování služeb 

elektronických komunikací na své náklady zřídila a provozovala optickou přípojku elektronických komunikací v 

uvedené nemovitosti. 

Za účelem umístění, údržby a případných oprav optické přípojky vlastník nemovitosti souhlasí s tím, aby vždy po 

vzájemné dohodě společnost T-Mobile Czech Republic a.s., popř. jí pověřené osoby vstupovali na nemovitost.  

Oprávnění a povinnosti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. jako provozovatele telekomunikační sítě a 

poskytovatele datových a hlasových služeb a povinnosti vlastníka nemovitosti jsou upraveny příslušnými 

ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů, a to včetně 

náhrady případné škody způsobené na nemovitosti nebo jejím příslušenství. 

Vlastník nemovitosti bere na vědomí, že společnost T-Mobile Czech Republic a.s. zpracovává a shromažďuje na 

základě oprávnění dle čl. 6 b) a f) nařízení EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů osobní údaje 

                                                
1 Vyplňte v případě, že povinný je právnickou osobou. 
2 Vyplňte v případě, že povinný je fyzickou osobou 
3 Vyplňte v případě, že povinný je fyzickou osobou 
4 Vyplňte v případě, že povinný je fyzickou osobou 
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vlastníka nemovitosti za účelem realizace tohoto souhlasu, zejména pro účely oznamování budoucích vstupů. 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. bude zpracovávat údaje vlastníka nemovitosti zejména v rozsahu 

jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a 

povinností v souvislosti s tímto souhlasem a v souvislosti s činnostmi, které následně bude společnost T-Mobile 

Czech Republic a.s. na nemovitosti realizovat. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito. Vlastník 

nemovitosti má na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo 

vznést námitku, včetně práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o zpracování 

osobních údajů vlastníka nemovitosti, najdete na www.t-mobile.cz v sekci Ochrana soukromí. 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. prohlašuje, že za vybudování přípojky nebude požadovat žádnou 

finanční kompenzaci po vlastníkovi nemovitosti a současně umístění přípojky nezavazuje vlastníka nemovitosti 

k žádnému odběru služeb společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., přičemž vlastník dotčené přípojky souhlasí 

s tím, aby ho společnost T-Mobile Czech Republic a.s. informovala o možnostech využití přípojky pro vlastníka 

nemovitosti. 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. souhlasí s užíváním uvedené nemovitosti za podmínek uvedených 

v tomto souhlasu a potvrzuje, že při užívání nemovitosti bude dodržovat veškeré platné právní předpisy, zejména 

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů. 

 

    

Datum                                       Podpis 

  

  

http://www.t-mobile.cz/

