
 

V Praze 28.června 2019 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Vznik nové společnosti IPEX TELCO a.s. 

Společnost IPEX vznikla v roce 1992, v roce 2002 došlo k její transformaci na akciovou společnost. 

IPEX a.s. vyvíjí cloudové nástroje pro zákaznickou péči, firemní komunikaci a poskytuje 

telekomunikační služby. K 1.7.2019 dochází k rozdělení společnosti IPEX a.s. a vzniku nové 

společnosti IPEX TELCO a.s. 

 

Proč k rozdělení a vzniku nové společnosti dochází? 

Jedna z vnitřních divizí spol. IPEX a.s. – velkoobchod - poskytuje služby pro ISP partnery a 

velkoobchodní zákazníky. Jde zejména o operátorskou platformu pro poskytování hlasových služeb 

(VoIP) partnery jejich koncovým zákazníkům (domácnostem a podnikům). Druhý produkt je mobilní 

MVNE platforma, která umožňuje partnerům nabídnout služby mobilního volání jak pod vlastní 

značkou, tak pod značkou MOBIL21.  

Velkoobchodní divize se nyní odděluje od IPEX a.s. do samostatné společnosti IPEX TELCO a.s. 

z důvodu větší specializace na velkoobchodní zákazníky a partnerský prodej. Nová společnost bude 

dodávat pokročilé telekomunikační řešení pro poskytovatele komunikačních služeb. Jako služby 

s vyšší přidanou hodnotou bude IPEX TELCO nabízet velkoobchodně nástroje zákaznické péče (call 

centrum, ticketovací systém) a videokonference vyvíjené ve společnosti IPEX a.s.  

 

Lidé v IPEX TELCO 

Ředitelem společnosti IPEX TELCO a.s. je jmenován Marek Mikuš, který ve společnosti IPEX a.s. 

vybudoval velkoobchodní divizi a pod jeho vedením se s více než 300 klienty z řad operátorů a ISP 

vypracovala na pozici největšího velkoobchodního poskytovatele hlasových služeb, MVNO služeb a 

komunikačních řešení v České republice.  

Business development managerka Lucie Skryjová bude v nové pozici akcelerovat prodej pokročilých 

ICT řešení, jako jsou Ticketing, Call Centrum, Integrace a Videokonference. Součástí jejích aktivit je i 

spolupráce s Partnery a rozvoj Partnerské sítě na prodeji telekomunikačních služeb a ICT řešení pro 

efektivní zákaznickou péči. 

Podpůrné servisní a zákaznické služby budou nadále zajišťovat stávající týmy ze společnosti IPEX a.s. 

 

 

 



 

Co se vznikem nové společnosti mění? 

Vznikem nové společnosti se mění především fakturační a kontaktní údaje: 

• Obchodní firma: IPEX TELCO a.s. 

• Sídlo: Roháčova 1095/77, Žižkov, 130 00 Praha 3 

• IČ: 08287627, DIČ: CZ08287627 

• Kontaktní email: info@ipex-telco.cz  

 

Kontaktní údaje, které zůstávají stejné: 

• Bankovní spojení: 4211203703/6800 (platí už od 1.7.2018) 

• Fakturační email: fakturace@ipex.cz 

• Technická podpora: tel. 515 533 333, noc@ipex.cz  

• Zákaznická péče: tel. 844 844 000 podpora@ipex.cz 

 

Akcionáři nové společnosti 

Základní kapitál nové společnosti bude činit 2 milióny Kč. Majetková struktura zůstane stejná jako u 

společnosti IPEX a.s. 
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