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Příloha Telekomunikačního věstníku 18/2014, str. 968

GTS – OLO

Smlouva o propojení

Počet příloh: 14

SMLOUVA O PROPOJENÍ
(dále jen "Smlouva")
číslo ………………
mezi

společností
GTS Czech s.r.o.
se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3
IČ: 28492170
DIČ: CZ28492170
spisová značka C 145533 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupenou:
Davidem Šitou, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Číslo účtu
5050015115/5500
5050015123/5500
5050015107/5500

Měna
CZK
EUR
USD

IBAN
CZ90 5500 0000 0050 5001 5115
CZ68 5500 0000 0050 5001 5123
CZ15 5500 0000 0050 5001 5107

SWIFT: RZBCCZPP
(dále jen "GTS")
a
společností
OLO
se sídlem
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

zastoupenou:
spisová značka … vedená u … soudu v …
(dále jen "

"),

(dále nazývané též "smluvní strana" nebo "smluvní strany")
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GTS – OLO

Smlouva o propojení

Počet příloh: 14

Preambule

A.

Společnost GTS je na základě oznámení o podnikání v elektronických komunikacích
oprávněna zajišťovat veřejnou síť elektronických komunikací (dále jen síť GTS) a
poskytovat prostřednictvím této sítě veřejné telefonní služby na celém území České
republiky. Na uvedené oznámení o podnikání bylo Českým telekomunikačním
úřadem (dále jen ČTÚ) pod č.j. 29 666/2009-631 ze dne 12.5.2009 vydáno
osvědčení č. 2679

B.

Společnost OLO je na základě oznámení o podnikání v elektronických komunikacích
oprávněna zajišťovat veřejnou síť elektronických komunikací (dále jen síť OLO) a
poskytovat veřejné telefonní služby prostřednictvím této sítě na celém území České
republiky. Na uvedené oznámení o podnikání bylo Českým telekomunikačním
úřadem (dále jen ČTÚ) pod č.j. ………… ze dne ………… vydáno osvědčení č.
………..

C.

V zájmu poskytovat kvalitní a komplexní služby pro své účastníky se rozhodly
společnosti GTS a společnost OLO propojit své sítě podle §78 - 82 zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon o elektronických komunikacích nebo zákon č. 127/2005 Sb.).
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GTS – OLO

Smlouva o propojení

Počet příloh: 14

Smluvní strany se dohodly na následujícím
Článek 1
Definice pojmů
Pojmy definované v zákoně o elektronických komunikacích a jeho prováděcích předpisech
mají význam uvedený v těchto předpisech a v čl. 1 Smlouvy nejsou uvedeny.
Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy mají pojmy uvedené v této Smlouvě
a jejích Přílohách následující význam:
1.1

Hovor
Pojmem „Hovor“ se rozumí pojem „volání“ dle §2 odst. s) zákona č.127/2005 Sb.

1.2

Rozhraní veřejné komunikační sítě elektronických komunikací
Viz § 2 odst. l) zákona o elektronických komunikacích, kterým se stanoví druhy
koncových bodů a rozhraní veřejné komunikační sítě.

1.3

Osvědčení
Osvědčení udělené ČTÚ potvrzující, že GTS a OLO předložili oznámení výkonu
komunikační činnosti v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. Osvědčení GTS a OLO
jsou blíže specifikována v Preambuli této Smlouvy.

1.4

Propojovací bod
Fyzický bod, který je rozhraním ve smyslu § 2 odst. l) zákona č. 127/2005 Sb., kde
dochází k propojení sítě společnosti GTS a sítě společnosti OLO podle této Smlouvy
a přes který je uskutečňována komunikace mezi oběma sítěmi.

1.5

Provozovatel
Právnická nebo fyzická osoba, která jako operátor zajišťuje síť elektronických
komunikací k poskytování služeb elektronických komunikací a/nebo která poskytuje
takové služby fyzickým či právnickým osobám, podnikatelské či jiné účely.

1.6

Síť OLO
Veřejná komunikační síť ve smyslu § 2 odst. j) zákona č. 127/2005 Sb., zřízená a
provozovaná společností OLO na základě osvědčení uvedeného v Preambuli.

1.7

Síť GTS
Veřejná komunikační síť ve smyslu § 2 odst. j) zákona č. 127/2005 Sb., zřízená a
provozovaná společností GTS na základě osvědčení uvedeného v Preambuli.

1.8

Telefonní služba
Veřejně dostupná telefonní služba ve smyslu § 2 odst. p) zákona č. 127/2005 Sb.,
která kromě zajišťování přepravy mluvené řeči v reálném čase zahrnuje pro potřebu
této Smlouvy i přepravu faximilních a datových přenosů přes propojovací body sítí
smluvních stran.
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GTS – OLO

1.9

Smlouva o propojení

Počet příloh: 14

Služba dle Smlouvy
Poskytování přenosu volání přes síť jedné ze smluvních stran. Služba a její cena je
specifikována prefixem A-čísla, nebo B-čísla, nebo A-čísla i B-čísla zároveň daného
volání a jemu přiřazenou cenou uvedenou v Příloze č.2.

1.10 Směr volání
Směr volání udává, do sítě kterého operátora jsou směrovány hovory daného prefixu.
Článek 2
Předmět smlouvy
2.1

Smluvní strany, vycházejíce z platných právních předpisů a technických norem a
předpisů a dále z osvědčení a ze skutečností uvedených v Preambuli této Smlouvy
se dohodly, za účelem poskytování služeb elektronických komunikací účastníkům
připojeným ke svým sítím a dalším uživatelům, že propojí a budou udržovat propojení
svých veřejných sítí elektronických komunikací a budou si vzájemně poskytovat
služby elektronických komunikací podle podmínek této Smlouvy.

2.2

Smluvní strany si budou poskytovat vzájemně služby elektronických komunikací,
které umožní přístup účastníků sítě jedné smluvní strany, případně třetí strany, ke
službám sítě druhé smluvní strany, jak je uvedeno v Příloze č.2 Smlouvy.

2.3

Smluvní strany mohou modifikovat, rozšiřovat nebo rušit vzájemně si poskytované
služby na základě vzájemné dohody, v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze
č.2, pokud Smlouva nestanoví jinak.

2.4

Podmínky volání na Služby se zvýšeným tarifem (volání na čísla 90X) jsou uvedeny
v Příloze č.7 Smlouvy.

Článek 3
Všeobecná ustanovení
3.1

Smluvní strany budou jednat svým jménem a na své náklady a odpovědnost. Žádné
ustanovení této Smlouvy nebude pokládáno za úkon zakládající sdružení nebo
společný podnik smluvních stran, ani za ustavení jedné smluvní strany zástupcem
druhé smluvní strany. Vztah mezi smluvními stranami založený prostřednictvím této
Smlouvy je pouze vztahem vzájemně propojených provozovatelů veřejných
elektronických komunikačních sítí.

3.2

Smluvní strany nezískají na základě Smlouvy žádná práva exkluzivity.

3.3

Každá smluvní strana v plné míře odpovídá za obsah a plnění smluv (včetně cen za
poskytované služby), které uzavřela se třetími stranami.

3.4

Tato Smlouva nezakládá žádný převod vlastnictví zařízení a jiného majetku
užívaného kteroukoli smluvní stranou pro poskytování služeb sítí elektronických
komunikací. Pokud není výslovně písemně uvedeno jinak, každá smluvní strana
bude provozovat veškerá taková zařízení a jiný majetek na své náklady a
odpovědnost.

Článek 4
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GTS – OLO

Smlouva o propojení

Počet příloh: 14

Propojení sítí
4.1

Propojení sítí elektronických komunikací GTS a OLO dle této smlouvy se realizuje v
propojovacích bodech uvedených v Příloze č.1 Smlouvy.

4.2

Propojovací body, technické parametry propojení a jejich kapacity, testování
propojení, jakož i vlastnictví a provozování technických prostředků k tomu určených,
jsou uvedeny v Příloze č.1 Smlouvy.

4.3

Každá smluvní strana zajistí soulad parametrů svých rozhraní používaných na
propojovacích bodech s technickými předpisy a normami platnými v oblasti
elektronických komunikací, sítí a služeb.

4.4

Každá smluvní strana odpovídá za zajišťování
komunikací.

4.5

Jestliže si kterákoli ze smluvních stran přeje změnit, modifikovat nebo zdokonalit
infrastrukturu své sítě nebo služby elektronických komunikací, nabízené
prostřednictvím této infrastruktury a pokud přitom odůvodněně předpokládá, že tato
změna bude mít technický nebo provozní dopad na služby podle této Smlouvy, zašle
druhé smluvní straně předem písemné oznámení o této skutečnosti s uvedením
časového plánu realizace. Přitom je navrhující smluvní strana povinna vzít v úvahu
technickou a provozní realizovatelnost těchto úprav u druhé smluvní strany. Druhá
smluvní strana musí své námitky písemně sdělit co nejdříve, nejpozději do 15
(patnácti) kalendářních dnů od obdržení oznámení o zamýšlených změnách. Smluvní
strany uskuteční v tomto případě jednání ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od obdržení
námitek. Změny, modifikace nebo zdokonalení nebudou provedeny, pokud má druhá
strana oprávněné námitky. Za oprávněnou námitku bude považována prokazatelná
nemožnost druhé smluvní strany přizpůsobit se technickému nebo provoznímu
dopadu zamýšlené změny nebo neúměrné finanční náklady na provedení změny.

4.6

Změny Smlouvy, které vyžadují součinnost obou smluvních stran a nemění základní
principy Smlouvy, se objednávají prostřednictvím formuláře uvedeného v Příloze
č.1C Smlouvy, který musí být odsouhlasen a podepsán oběmi smluvními stranami.
Jedná se zejména o:
Změnu kapacity propojení
Změnu blokovaných destinací
Změnu nebo přidání propojovacího bodu
Žádost o přidělení číselného rozsahu (pozn.: uveďte pouze u OLO, kteří nemají
vlastní číselné rozsahy)
Objednávku přenesení čísla (pozn.: uveďte pouze u OLO, kteří nemají vlastní
objednávací systém OHS)

•
•
•
•
•

vlastní sítě elektronických

4.7

Podmínky umístění, zřízení a provozování zařízení pro realizaci propojení a
propojovacích bodů, včetně podmínek k zajištění přístupu zaměstnanců obou
smluvních stran nebo zaměstnanců dodavatelských společností, pověřených
některou ze smluvních stran, k propojovacím bodům a k zařízením pro realizaci
propojení, určuje Příloha č.1 Smlouvy.

4.8

Za zřízení a provozování propojovací kapacity mezi propojovacím bodem a
příslušnou ústřednou sítě elektronických komunikací smluvní strany odpovídá a
náklady nese ta smluvní strana, které tato ústředna patří.

Článek 5
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GTS – OLO

Smlouva o propojení

Počet příloh: 14

Služby
5.1

Tato Smlouva platí pouze pro vzájemně si poskytované služby za podmínek
uvedených v Příloze č.2 Smlouvy. Žádná ze smluvních stran nepředá druhé straně k
přenosu volání jiného typu, než jsou volání specifikovaná v Příloze č.2 Smlouvy.
Druhá smluvní strana nemá povinnost zprostředkovávat nebo přenášet volání zde
nespecifikovaná a ve své síti je může omezit nebo pozastavit.

5.2

Každá smluvní strana má právo poskytovat účastníkům ve své síti jakékoliv další
služby elektronických komunikací, které nejsou předmětem této Smlouvy a které je
smluvní strana oprávněna poskytovat na základě svého osvědčení. Pokud smluvní
strany uznají za vhodné poskytovat další služby elektronických komunikací ve
vzájemné spolupráci, včetně přístupu ke službám poskytovaným jinými operátory, a
tyto nejsou uvedeny v přílohách Smlouvy, uzavřou o tom Dodatek k této Smlouvě.

5.3

Pokud jedna ze smluvních stran využije technicky provozuschopnou službu,
provozovanou druhou smluvní stranou, i když není uvedena v Příloze č.2 Smlouvy,
bude toto využití považováno za přijetí podmínek, za kterých je uvedená služba
druhou smluvní stranou nabízena při použití obvyklých cen na aktuálním trhu
elektronických komunikací, či cen úředně regulovaných pro danou službu. Smluvní
strany poté neprodleně uzavřou Dodatek ke Smlouvě upravující poskytování takové
služby, a to za podmínek, za kterých byla taková služba využita v souladu
s předchozí větou, pokud se smluvní strany nedohodnout výslovně jinak.

5.4

Každá smluvní strana vynaloží nejvyšší úsilí, aby poskytla druhé smluvní straně
alespoň 1 (jeden) měsíc předem písemné oznámení o jakékoliv změně, která může
mít podstatný dopad na poskytování služeb podle této Smlouvy, s výjimkou změn,
které vyplývají z rozhodnutí příslušného orgánu státní správy zveřejněného obvyklým
způsobem. Po takovém oznámení o změně budou smluvní strany jednat o
potřebných činnostech, resp. opatřeních, které je třeba provést v souvislosti s touto
změnou.

5.5

Smluvní strany berou na vědomí, že žádná z nich nemůže být odpovědná za úkony
nebo opominutí úkonů ostatních provozovatelů sítí elektronických komunikací a
poskytovatelů služeb elektronických komunikací, pokud jde o komunikační provoz,
předaný těmto provozovatelům sítí elektronických komunikací a poskytovatelům
služeb elektronických komunikací, nebo od nich obdržený a odbavený
prostřednictvím propojení. Smluvní strany však budou ve svých kontaktech a
smlouvách s těmito provozovateli sítí elektronických komunikací nebo poskytovateli
služeb elektronických komunikací vynakládat přiměřené úsilí k ochraně zájmů druhé
smluvní strany, o kterých se dozví, zejména však při plnění těchto smluv s jinými
provozovateli či poskytovateli.

5.6

Služby budou instalovány, realizovány, testovány a uvedeny do provozu v souladu s
podmínkami uvedenými v Příloze č.1 a Příloze č.2 Smlouvy.

5.7

V případě, že jedna ze smluvních stran podstatně poruší Smlouvu a takové porušení
nenapraví ani v dodatečné lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemného
oznámení druhé smluvní strany o takovém porušení, je druhá smluvní strana
oprávněna pozastavit poskytování služeb nebo jejich části podle této Smlouvy, popř.
vyřadit síťová propojení nebo jejich částí z provozu, s výjimkou tísňových volání.

5.8

Každá ze smluvních stran je oprávněna bez předchozího upozornění přerušit na
nezbytně nutnou dobu provoz v bodu propojení v případě ohrožení života anebo
zdraví, nebo v případě, že by došlo nebo bezprostředně, s vysokou
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Smlouva o propojení

Počet příloh: 14

pravděpodobností, mohlo dojít k narušení integrity sítě a služeb, a dále v případech
krizových situací, zejména za branné pohotovosti státu, živelních pohrom, epidemií
anebo na základě rozhodnutí státního orgánu ČR. Skutečnost, která opravňuje jednu
ze smluvních stran k přerušení provozu dle tohoto bodu, musí objektivně existovat a
příslušná smluvní strana je povinna ji prokázat druhé smluvní straně, jinak odpovídá
za škodu takto vzniklou.
5.9

Strana neplnící své povinnosti bude povinna zaplatit veškeré splatné ceny za celé
období omezení nebo pozastavení poskytování služeb, na které odkazuje bod 5.7
Omezení nebo pozastavení služeb, na které odkazuje bod 5.7, bude zrušeno, jakmile
smluvní strana, jež neplní své povinnosti, toto neplnění napraví. Porušující smluvní
strana nemá právo na odstoupení od Smlouvy, ani na případnou náhradu škody
vzniklou pozastavením služeb.

Článek 6
Ceny
6.1

Za služby poskytnuté druhé smluvní straně podle této Smlouvy bude každá smluvní
strana účtovat ceny za propojení uvedené v Příloze č.2 Smlouvy (dále jen „ceny za
propojení“ nebo jen „ceny“). Za neuskutečněné hovory nebo neposkytnuté služby
nesmí být žádnou smluvní stranou ceny účtovány s výjimkou případu popsaného
v bodě 5.9.

6.2

Pro účely výpočtu celkových cen za propojení podle této Smlouvy budou smluvní
strany měřit provoz a shromažďovat údaje podle Přílohy č.3 Smlouvy a k tomu
vyhotovovat podklady specifikované Přílohou č. 3 Smlouvy. Jednotkou měření hovorů
je jedna sekunda. Ceny za propojení jsou součtem cen za hovory, opakujících se a
jednorázových cen dle Přílohy č.2 Smlouvy.

6.3

Účtování a fakturace budou probíhat podle ustanovení Přílohy č.3 Smlouvy.

6.4

Smluvní strany znovu dojednají ceny za služby (ceny za propojení) formou Dodatku
ke Smlouvě bez zbytečného odkladu
a) kdykoli vzájemnou dohodou nebo
b) kdykoli na základě žádosti jedné ze smluvních stran, je-li taková nová dohoda
vyžadována platnými právními předpisy, rozhodnutím příslušného státního
orgánu ČR, zejména však rozhodnutím o ceně vydaným ČTÚ.

6.5

Pokud nedojde do 60 (šedesáti) dnů od doručení žádosti jedné strany k dohodě o
cenách nových, má právo navrhující strana jednostranně zablokovat danou službu
(směr volání) do vyřešení sporu. Kterákoli smluvní strana má právo předat spor k
řešení ČTÚ postupem podle článku 19 této Smlouvy.
V případě, že nedojde k dohodě podle bodu 6.4, strany si budou vzájemně účtovat
ceny naposledy platné a to až do doby nabytí právní moci příslušného rozhodnutí
ČTÚ, resp. do dne, kdy vstoupí v účinnost úředně stanovené ceny dle příslušného
pravomocného rozhodnutí ČTÚ. Tento bod se netýká cen za zahraničních destinace,
které se řídí postupem dle bodu 8.2 Smlouvy.

6.6

Pokud není písemně dohodnuto jinak, budou ceny splatné měsíčně pozadu
v termínech stanovených v Příloze č.3 Smlouvy.
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6.7

Veškeré ceny v této Smlouvě a jejích Přílohách jsou uvedeny bez daně z přidané
hodnoty (DPH), není-li výslovně v konkrétním případě uvedeno jinak.

6.8

Smluvní strany si uhradí daňové doklady formou zaplacení jejich salda ve lhůtě
splatnosti, která je pro účely této smlouvy stanovena v Příloze č.3 Smlouvy. Veškeré
částky, které nebudou zaplaceny ve lhůtě splatnosti, podléhají úroku z prodlení ve
výši dle Přílohy č.3 Smlouvy. Návrh zápočtu vystavuje vždy GTS.

6.9

Pokud nebude mezi smluvními stranami ujednáno jinak, a v souladu s ustanoveními
tohoto článku 6 a článku 11 uvedeného níže, nebude smluvními stranami vzájemně
požadováno, aby se podílely na náhradě jakýchkoliv nákladů vynaložených druhou
smluvní stranou v její síti souvisejících s realizací propojení podle této Smlouvy.

6.10 Každá smluvní strana má právo stanovovat a měnit svým koncovým zákazníkům
ceny za jí poskytované služby, pokud není u služby v Příloze č.2 Smlouvy uvedeno
jinak. Ceny stanovené smluvní stranou pro její koncové zákazníky nemají žádný vliv
na ceny za propojení stanovené v Příloze č.2 Smlouvy, pokud není sjednáno či
regulováno jinak.
Článek 7
Odpovědnost
7.1

Každá smluvní strana je odpovědná za směrování odchozích hovorů až k
propojovacímu bodu a za směrování příchozích hovorů z propojovacího bodu k místu
jejich určení, resp. k místu přechodu do sítě třetí strany.

7.2

Každá smluvní strana je odpovědná za jakost provozu své sítě a za poskytování
služeb v souladu s Přílohou č.2 Smlouvy, plnění povinností podle svého osvědčení a
předpisů a norem platných v ČR.

7.3

Každá smluvní strana je plně odpovědná v rozsahu požadovaném
osvědčením, platnými právními předpisy a touto Smlouvou za:
-

svým

zajišťování své sítě;
zajišťování služeb ve své síti pro své koncové zákazníky;
zajišťování služeb požadovaných oprávněnými orgány podle obecně závazných
právních předpisů v případě krizových situací;
měření, zaznamenávání a ověřování údajů o užívání služeb.

Článek 8
Číslování
8.1

Smluvní strany si předaly kopie číselných přídělů na oprávnění k využívání čísel, nebo
kódů které ČTÚ přidělil společnosti OLO nebo společnosti GTS, nebo fyzické nebo
právnické osobě připojené k jejich síti. V případě získání nových účastnických čísel či
přístupových kódů nebo vrácení stávajících účastnických čísel či přístupových kódů bude
příslušná smluvní strana bez prodlení informovat druhou smluvní stranu písemných
oznámením o takové skutečnosti. Pokud bude společnost OLO požadovat, aby
společnost GTS zprostředkovala její žádost o směrování volání na tato čísla ze sítí třetích
stran přes síť GTS, tak ke kopii přídělu přiloží i podepsaný originál žádosti o takové
směrování dle vzoru v Příloze č.1B Smlouvy.
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8.2

Mezinárodní čísla/prefixy a ceny za propojení za mezinárodní volání platné ke dni
podpisu Smlouvy jsou uvedeny v Příloze č.5 Smlouvy. Mezinárodní čísla/prefixy a ceny
za propojení za mezinárodní volání je možné měnit jednostranným oznámením druhé
smluvní straně nejpozději 7 kalendářních dní před plánovanou změnou.

8.3

Smluvní strany budou spolupracovat bez zbytečných průtahů na přizpůsobení se
jakýmkoliv změnám stávajícího schématu číslování stanovenému ČTÚ tak, aby změny
neovlivnily plnění této Smlouvy.

8.4

Každá smluvní strana odpovídá za používání a správu čísel (včetně síťových a servisních
kódů) v souladu s Číslovacím plánem veřejných telefonních sítí a zajistí, že bude
oprávněna disponovat čísly, která používá sama nebo fyzická nebo právnická osoba
připojená k její síti za účelem poskytování nebo užívání služeb.

Článek 9
Důvěrnost, mlčenlivost, obchodní tajemství
9.1

Ochranu obchodního tajemství a důvěrných informací zajišťují obě smluvní strany
podle tohoto článku Smlouvy.

9.2

Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby se skutečnostmi utajovanými a se
skutečnostmi tvořícími předmět obchodního a telekomunikačního tajemství a dále
s osobními, provozními a lokalizačními údaji ve smyslu § 87 a násl. zákona č.
127/2005 Sb., které druhá smluvní strana předá při vzájemné spolupráci podle této
Smlouvy nebo které byly takto označeny, bylo zacházeno v souladu s příslušnými
právními předpisy a touto Smlouvou. Smluvní strany musí dodržovat důvěrnost
komunikací a zacházet s osobními, provozními a lokalizačními údaji, které získají od
druhé smluvní strany, v souladu s § 87 a násl. zákona č. 127/2005 Sb.

9.3

Smluvní strany se dohodly, že budou považovat veškeré informace získané při
sjednávání a při plnění této Smlouvy za důvěrné a nebudou je zpřístupňovat třetím
stranám. Výjimku z tohoto pravidla tvoří informace, které
a)
b)

c)
d)
e)
9.4

se staly všeobecně dostupnými veřejnosti bez porušení této Smlouvy ze strany
přijímající smluvní strany nebo její organizační jednotky,
v době předání přijímající smluvní straně byly této smluvní straně nebo její
organizační jednotce známy bez omezení, což je možno doložit doklady ve
vlastnictví této smluvní strany,
druhá smluvní strana písemným souhlasem osvobodila od těchto omezení,
jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným státním
nebo správním orgánem na základě zákona.
zveřejňují, že jedna smluvní strana neuhradila déle než 30 dnů po splatnosti
služby poskytnuté jí druhou stranou.

Obchodní tajemství podle této Smlouvy tvoří:
a)

všechny skutečnosti technické, ekonomické a výrobní povahy v hmotné nebo
nehmotné formě, které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně
dostupné, byly jednou ze smluvních stran za obchodní tajemství označeny buď
přímo v této Smlouvě nebo kdykoliv dříve či později, a byly poskytnuty druhé
smluvní straně v souvislosti s přípravou, uzavřením a plněním této Smlouvy o
propojení sítí mezi společnosti GTS a společnosti OLO a v souvislosti s dalšími
úkoly, které vyplývají pro obě smluvní strany z osvědčení vydaného ČTÚ,
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zápisy z jednání smluvních stran o této Smlouvě a jejích Přílohách,
technické a ekonomické návrhy propojení sítí a podklady a informace pro
zpracování těchto návrhů, zejména:
údaje o ústřednách a jejich kapacitě,
informace o plánovaném rozvoji,
informace a podklady o možnostech propojení sítí a o způsobu propojení,
termíny a způsoby propojení sítí,
informace a podklady o plánované výstavbě spojovacích a přenosových
prostředků a elektronických komunikací objektů,
údaje o předpokládaném provozu,
ekonomické údaje pro výpočet propojovacích poplatků a podklady pro vzájemné
účtování poplatků za poskytnuté výkony:
výchozí údaje pro stanovení nákladů a výnosů,
metody výpočtu podílu na výnosech a cen za propojení pro měřitelné
jednotky provozu,
provozní podklady pro vzájemné účtování.

9.5

Každá smluvní strana se zavazuje používat skutečnosti tvořící obchodní tajemství
druhé smluvní strany výlučně pro činnosti související s propojením sítí podle této
Smlouvy a nesmí je dále rozšiřovat, reprodukovat nebo zpřístupňovat třetí straně, s
výjimkou rozsahu povoleného touto Smlouvou. Smluvní strany omezí počet
zaměstnanců pro styk s obchodním tajemstvím a přijmou účinná opatření pro
zamezení úniku informací.

9.6

V případě, že jedna smluvní strana bude nezbytně potřebovat k zajištění některé
činnosti související s touto Smlouvou součinnost třetí strany, může jí předat
skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství druhé smluvní strany,
pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany a za podmínky, že
se třetí strana předem smluvně zaváže k jejich ochraně. Písemný souhlas druhé
smluvní strany se nevyžaduje pro případy předávání informací o skutečnostech,
které jsou předmětem obchodního tajemství podle této Smlouvy, pro účely
zajišťování auditů smluvních stran, pro účely poskytování externích právních služeb a
pro účely rozhodování ČTÚ podle zákona o elektronických komunikacích a
rozhodování ÚOHS podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za třetí stranu se pro
účely tohoto článku Smlouvy nepovažují právní zástupci a poradci smluvních stran a
dále zaměstnanci smluvních stran, kteří takové informace potřebují za účelem plnění
této Smlouvy. Za třetí stranu se také nepovažuje společnost GTS Central European
Holding B.V a sesterské či dceřiné společnosti GTS nebo subdodavatelé GTS
podílející se na plnění této Smlouvy.

9.7

Při ukončení doby mlčenlivosti budou veškeré skutečnosti tvořící obchodní tajemství,
v držení nabývající smluvní strany vráceny předávající smluvní straně nebo zničeny
podle volby a podle pokynů předávající smluvní strany, pokud již nebyly příjemcem
zničeny.

9.8

Závazky stanovené v tomto článku 9 Smlouvy k ochraně skutečností tvořících
obchodní tajemství, které vznikly přede dnem ukončení platnosti této Smlouvy, platí
nadále i po ukončení platnosti této Smlouvy, a to po dobu 3 (tří) let ode dne ukončení
platnosti této Smlouvy.

9.9

Smluvní strany souhlasí, že názvy jejich společností mohou být vzájemně uvedeny
jako referenční zákazník v marketingových materiálech.
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9.10 Za porušení tohoto článku 9 se nepovažuje sdělení dat, která byla vyžádána
soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným orgánem státní správy na
základě zákona.

Článek 10
Škody
10.1 Způsobí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv škodu, bude tato
strana odpovědná za náhradu skutečné škody, nejvýše však do výše 3 000 000,- Kč,
v souladu s obecně závaznými právními předpisy; strany se dohodly, že horní
hranice náhrady škody je omezena maximální předvídanou a předvídatelnou škodou,
která činí 3 000 000,- Kč. Strany se výslovně dohodly, že v tomto případě nebude
hrazen ušlý zisk a nemajetková újma.
10.2 Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že rozsah odpovědnosti za škodu
vyplývající z této Smlouvy, včetně skutečných škod a ušlého zisku, je přiměřený
podmínkám předmětu této Smlouvy a obchodním vztahům. Dohoda o omezení
rozsahu a míry náhrady škody v tomto článku 10 přestavuje předvídatelnou a
přiměřenou výši náhrady za škodu, kterou v den uzavření této Smlouvy smluvní
strany předvídaly jako možný důsledek porušení závazků vyplývajících z této
Smlouvy a kterou by bylo možno předvídat v souvislosti s danými skutečnosti a cíli
této Smlouvy.
10.3 Každá smluvní strana bude odpovědná za škody způsobené svým vlastním
účastníkům nebo uživatelům. Smluvní strana neponese odpovědnost za nároky
vznesené vůči ní uživateli druhé smluvní strany.
Článek 11
Vyšší moc
11.1 Podmínky, za nichž jedna smluvní strana může použít princip ”vyšší moci” za účelem
zbavení se svých závazků podle této Smlouvy a rozsah takového zbavení, budou
podléhat ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
v platném znění.
Článek 12
Zveřejňování
12.1 S výjimkou bodu 12.2 této Smlouvy, žádná ze smluvních stran neučiní bez
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany žádné přímé nebo nepřímé
prohlášení ani sdělení pro veřejné sdělovací prostředky, které by se týkalo
technických, provozních nebo obchodních údajů souvisejících s touto Smlouvou, a to
s výjimkou případů, kdy se tyto údaje staly veřejnosti obecně dostupnými jinak, než v
důsledku porušení této Smlouvy.
12.2 Každá smluvní strana smí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany volně zveřejňovat informace a materiály, pokud se tyto informace týkají
dostupnosti služeb smluvní strany, která tyto informace zveřejňuje, pro její uživatele
a dosaženého pokroku při dosahování cílů stanovených v jejím osvědčení.
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Článek 13
Porušení Smlouvy
13.1 Za podstatné porušení Smlouvy se mj. považuje:
a) neuhrazení dlužných částek do 30 (třiceti) kalendářních dnů od data splatnosti
přes písemnou výzvu v souladu s ustanoveními Přílohy č. 3 této Smlouvy,
b) přímo hrozící ohrožení života či zdraví osob v důsledku úmyslného či
nedbalostního porušení povinností dle této smlouvy nebo závažné poškození
majetku druhé smluvní strany vyplývající z porušení závazku z této Smlouvy
jednou smluvní stranou, přičemž za závažné poškození majetku se považuje
škoda způsobená opakovaně druhé smluvní straně ve výši nejméně 100 000,Kč,
c) změna v dohodnutém propojení provedená jednostranně, bez písemného
souhlasu druhé smluvní strany, způsobující vážné okamžité nebo hrozící
potenciální poškození oprávněných zájmů druhé smluvní strany,
d) postoupení práv a závazků vyplývajících z této Smlouvy třetí straně bez
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, pokud k postoupení práv
a závazků nedojde v důsledku rozhodnutí příslušného správního orgánu,
e) opakované porušování ustanovení Smlouvy, kterým se rozumí druhé a každé
další porušení téže povinnosti, přes písemnou výzvu, pokud mezi jednotlivými po
sobě následujícími porušeními neuplynulo více než 12 (dvanáct) kalendářních
měsíců,
f) závažné a opakované porušení povinností stanovených v článku 17 této
Smlouvy,
g) porušení povinností stanovených v článku 9 a/nebo 12 této Smlouvy,
h) nedodržení smluvně dohodnutého termínu pro zahájení testovacími provozu
z důvodu nepřipravenosti sítě,
i) porušení práv k nehmotným statkům stanoveným v bodu 18 této Smlouvy,
j) předem neavizované anebo dle postupů popsaných v Příloze č.1 této Smlouvy
neupravené přerušení propojení v propojovacím bodu na dobu delší než 2 (dvě)
hodiny,
k) nedodržení dohody o kapacitě nezbytné pro propojení,
l) nedodržení Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí v platném znění.
Článek 14
Platnost a účinnost Smlouvy
14.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
14.2 Smlouva bude ukončena:
a)

b)

písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 (tří) měsíců,
která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi
druhé smluvní straně,
ukončením, resp. pozbytím účinnosti osvědčení jedné ze smluvních stran.
Smluvní strana, jejíž osvědčení pozbylo účinnosti, je povinna neodkladně o této
skutečnosti informovat druhou stranu, nejpozději však do 1 (jednoho) týdne ode
dne právní moci rozhodnutí o ukončení účinnosti osvědčení. Smlouva bude
ukončena ke dni prokazatelného doručení oznámení této skutečnosti druhé
smluvní straně,
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jednostranným odstoupením od Smlouvy při podstatném porušení Smlouvy dle
článku 13. Jednostranné odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně,
zánikem společnosti GTS nebo společnosti OLO, nepřejdou-li práva a povinnosti
na právní nástupce některé ze stran,
kterákoli ze smluvních stran má právo jednostranně odstoupit od této Smlouvy z
důvodů, že:druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, bylo u ní zahájeno a/nebo
probíhá insolvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního
řízení pro nedostatek majetku, porušila povinnosti ve smyslu § 122 odst. 2
insolvenčního zákona v období zákonem prohlášeného moratoria, nebo byl u ní
zahájen výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem majetku;
písemnou dohodou smluvních stran.

14.3 Před ukončením Smlouvy nebo po ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu provedou
smluvní strany vzájemné vypořádání práv a závazků, nejpozději však do 45 dnů po
ukončení platnosti Smlouvy.
14.4 Ukončením Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající
z článků 9, 10 a 19 této Smlouvy, jejichž platnost trvá i po ukončení této Smlouvy.
Článek 15
Přezkoumání Smlouvy
15.1 Tato Smlouva a všechny právní vztahy s ní související se řídí a budou vykládány
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanský zákoník a zákonem č.
127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, a předpisy vydanými k
jeho provedení a dalšími právními předpisy České republiky.
15.2 Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku
ujednávají, že na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje uplatnění
obchodních zvyklostí.
15.3 Dojde-li u jedné, popř. obou smluvních stran, ke změně osvědčení, vydaného ČTÚ, podle
které provozují své sítě, nebo ke změnám v zákonech a jiných právních předpisech,
včetně cenových, nebo ke změnám v důsledku soudního rozhodnutí, rozhodnutí věcně
příslušného správního orgánu, které mohou mít vliv na obsah této Smlouvy, smluvní
strany bez zbytečného odkladu přezkoumají dotčená ustanovení této Smlouvy a
navrhnou druhé smluvní straně příslušnou změnu Smlouvy.
15.4 V případě, že jedné ze smluvních stran bude změněno osvědčení tak, že by tato změna
mohla mít vliv na obsah této Smlouvy, bude o tom druhou smluvní stranu informovat
nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne právní moci rozhodnutí o změně osvědčení.
Pokud změna osvědčení, změna v zákonech a jiných právních předpisech nebo změna v
důsledku rozhodnutí soudu, rozhodnutí věcně příslušného správního orgánu bude mít vliv
na kterékoliv ustanovení této Smlouvy, zavazují se obě smluvní strany provést změnu
Smlouvy, popř. uzavřít novou smlouvu, co nejdříve.
15.5 Každá smluvní strana má právo kdykoli, když dojde k podstatné změně okolností, podat
písemný návrh na změnu Smlouvy druhé smluvní straně. Druhá smluvní strana
neprodleně oznámí své stanovisko nebo zahájí jednání o předloženém návrhu.
15.6 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy a jejích Příloh, které vyplynou z dohody
smluvních stran, mohou být provedeny pouze písemnými číslovanými dodatky, které
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budou schváleny oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud není dále ve
Smlouvě stanoveno jinak.
15.7 Za společnost GTS je Smlouvu oprávněn podepsat jednatel, dodatky a technické
specifikace je oprávněna podepisovat osoba uvedená v Příloze č.4 jako oprávněná
jednat k náležitostem Smlouvy.
15.8 Za společnost OLO je oprávněn
specifikace:

podepisovat Smlouvu, její dodatky a technické

…………………………………..
15.9 Přílohu č.4 ”Adresy a kontaktní osoby” Smlouvy, rozšíření číselné kapacity u již
dohodnutých služeb v Příloze č.2 Smlouvy a ceny za terminaci mezinárodních hovorů
(včetně prefixů) uvedené v Příloze č.5 Smlouvy je možno měnit písemným sdělením
kontaktní osoby jedné smluvní strany předaným kontaktní osobě druhé smluvní
strany. Změnu kapacity propojení v dohodnutých bodech propojení je možné
uskutečnit na základě zápisu o jednání podepsaného zástupci smluvních stran dle
přílohy č.4 Smlouvy.
Článek 16
Doručování
16.1 Veškerá písemná oznámení, informace a sdělení požadovaná podle této Smlouvy
budou učiněna v českém jazyce a budou zasílána na adresy a kontaktní osoby
uvedené v Příloze č.4 Smlouvy poštou, e-mailem nebo faxem, pokud není v
konkrétním případě stanoveno jinak.
16.2 Faxová sdělení budou považována za přijatá okamžikem uvedeným v písemném
faxovém potvrzení o doručení příslušného faxu a e-mailová sdělení okamžikem
uvedeným v elektronickém potvrzení o doručení příslušné zprávy kontaktní osobě
druhé smluvní strany.
16.3 V pochybnostech se má za to, že poštou zaslané zásilky byly doručeny 3. (třetího)
dne po doporučeném podání na poště.
Článek 17
Spolupráce
17.1 Obě smluvní strany si budou navzájem průběžně poskytovat technické informace
nezbytné k plnění jednotlivých bodů této Smlouvy a další informace o záležitostech
významných pro propojení zařízení a sítí a službách a výkonech, které mají
poskytovat podle této Smlouvy.
17.2 Smluvní strany se budou vzájemně informovat ve Ihůtách stanovených v Příloze č.1
Smlouvy o závažných poruchách svých zařízení a sítí. Postupy při lokalizaci poruch a
součinnost smluvních stran jsou uvedeny v Příloze č.1 Smlouvy.
17.3 Každá ze smluvních stran se zdrží jakékoliv činnosti, která by mohla způsobit
poškození sítě druhé smluvní strany.
17.4 Smluvní strany zajistí plnění této Smlouvy tak, aby nebylo ohroženo zdraví a
bezpečnost osob nebo majetek druhé smluvní strany či třetích osob. Každá smluvní
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strana bude odpovědna za bezpečnost provozu zařízení použitého v její síti až do
bodu propojení.
17.5 Smluvní strany se zavazují, že při činnostech prováděných podle této Smlouvy nebo
případně podle dalších smluv uzavřených na jejím základě a vyžadujících vstup
zaměstnanců jedné smluvní strany do objektů druhé smluvní strany, budou
dodržovány normy a pravidla stanovené smluvní stranou ke vstupu do jejích objektů,
k ochraně jejího majetku a pro vnášení a vynášení vlastních věcí do objektů a z
objektů druhé smluvní strany, se kterými je druhá strana povinna se seznámit. Žádná
smluvní strana nesmí zasahovat do zařízení, kabelů a rozvodů druhé smluvní strany,
a to ani v průběhu výstavby, s výjimkou případů, kdy k tomu byl udělen písemný
souhlas druhou stranou.
17.6 Smluvní strany si budou poskytovat i další informace, které by mohly mít vliv na
plnění této smlouvy, zejména však informace týkající se změny sídla, fakturační
adresy, změny obchodní firmy a právní formy a dále údaje o tom, že dochází/došlo
k zániku smluvní strany bez právního nástupce, dochází/došlo ke zrušení smluvní
strany s přechodem jmění na právního nástupce, že na smluvní stranu byl prohlášen
konkurs nebo návrh na konkurs byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku nebo že
bylo zahájeno vyrovnávací řízení či že smluvní strana vstoupila do likvidace. Tyto
informace musí příslušná smluvní strana prokazatelné oznámit druhé smluvní straně
nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy došlo k rozhodné skutečnosti.
17.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy společnost OLO využívá číselných
rozsahů GTS pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím
veřejné pevné komunikační sítě, se společnost OLO zavazuje předávat GTS údaje o
volajících v rozsahu a za podmínek stanovených v bodech 9.1 a 9.2 Přílohy č. 1 této
Smlouvy.
17.8 Poskytne-li jedna smluvní strana informace druhé smluvní straně, odpovídá
poskytující smluvní strana za jejich správnost a úplnost.
Článek 18
Různé
18.1 Ustanovení této Smlouvy se nedotýkají práv smluvních stran na duševní nebo
průmyslové vlastnictví a samy o sobě nezakládají žádné výslovné anebo nepřímé
právo nebo převod práv k duševnímu vlastnictví z jedné smluvní strany na druhou.
Vzniknou-li nová práva duševního vlastnictví vyplývající ze spolupráce podle této
Smlouvy, jejich využívání bude předmětem samostatné smlouvy mezi smluvní
stranami, které takovou smlouvu dohodnou a uzavřou v dobré víře.
18.2 Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku
ujednávají, že na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje uplatnění
obchodních zvyklostí.
18.3 Společnost OLO na sebe tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve
smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
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Článek 19
Řešení sporů
19.1 Smluvní strany se budou snažit vyřešit všechny spory vzniklé z plnění této Smlouvy
dohodou a bez zbytečných průtahů. V případě neúspěchu při řešení sporů touto
cestou bude jakýkoli spor vyplývající z jednání o plnění nebo o návrzích na změny
této Smlouvy vyřešen v souladu s postupem řešení sporů uvedeným v tomto článku
19.
19.2 Za počátek vzniku sporu je pokládán den, kdy jedna strana doručí druhé straně
oznámení o sporu, včetně konkrétního a přiměřeně podrobného popisu sporu a,
pokud je to možné, přesného návrhu řešení.
19.3 Smluvní strany co nejdříve zahájí jednání - avšak nejpozději do 10 (deseti)
pracovních dní po doručení oznámení o sporu - s cílem dosáhnout urovnání
záležitosti, jež je předmětem sporu. Tato jednání budou zpočátku vedena zástupci
jmenovanými pro tento účel každou stranou, popř. osobami dle Přílohy č.4 Smlouvy.
19.4 Pokud nebude při jednání podle bodu 19.3 dosaženo dohody do 10 (deseti)
pracovních dnů od zahájení jednání, projednají spor nejpozději do dalších 10 (deseti)
pracovních dnů osoby stanovené v Příloze č.4 Smlouvy jako osoby „K náležitostem
smlouvy“.
19.5 Pokud nebude dosaženo dohody ve věcech této smlouvy při jednáních osob
určených dle Přílohy č.4 Smlouvy dle předchozího bodu 19.4, tak projednají spor
nejpozději do dalších 30 kalendářních dnů statutární zástupci obou smluvních stran
nebo jejich zmocněnci.
19.6 Nedojde-li k dohodě smluvních stran ani při jednáních vedených v souladu
s předchozími body, budou se:
a) spory o plnění povinnosti k peněžitému plnění rozhodovat v rozhodčím řízení
podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů,
v platném znění, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem
jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Místo rozhodčího řízení je Praha.
Vydaný rozhodčí nález je konečný a vykonatelný. Nedohodnou-li se smluvní
strany na osobách rozhodců do třiceti (30) dnů, předloží spor k rozhodnutí
příslušnému soudu podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném
znění.
b) ostatní spory rozhodovat u Českého telekomunikačního úřadu, přičemž v takovém
případě má každá strana právo po vyčerpání opravných prostředků ve správním
řízení v daném sporu obrátit se na příslušný soud v České republice.
19.7 O jednáních podle odstavců 19.3, 19.4 a 19.5 se pořizují písemné zápisy
odsouhlasené oběma smluvními stranami, které neprodleně obdrží každá ze stran.
19.8 Podrobný postup týkající se sporů ve věci vyúčtování cen za propojení dle této
Smlouvy je upraven v Příloze č.3 této Smlouvy.

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

Strana 16 (celkem 18)

Příloha Telekomunikačního věstníku 18/2014, str. 984

GTS – OLO

Smlouva o propojení

Počet příloh: 14

Závěrečná ustanovení
20.1

Dále uvedené přílohy v bodu 20.2 tvoří nedílnou součást Smlouvy. Veškeré přílohy
včetně Dodatků jsou předmětem obchodního tajemství podle článku 9 Smlouvy a
nesmí být zveřejněny.

20.2

Seznam příloh Smlouvy:

Příloha č.1
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.1A
č.1B
č.1C
č.1D
č.1E

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.2
č.3
č.4
č.5

Příloha č.6
Příloha č.7
Příloha č.8
Příloha č.9

- Popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování a poskytování
propojovací kapacity
- Protokol o ukončení testovacího provozu - vzor
- Žádost o směrování hovorů do sítě GTS - vzor
- Technická specifikace Služby – vzor
- Tabulka oblastí pro směrování zkrácených čísel
- Prefixování velkoobchodního hlasového provozu mezi GTS s WS
partnery typu operátor
- Služby a ceny
- Účtování a placení
- Adresy a kontaktní osoby
- Ceníky mezinárodních směrových čísel pro službu mezinárodního
provozu poskytovaná společností GTS a Ceníky mezinárodních
směrových čísel pro službu mezinárodního provozu poskytovaná
společností OLO
- Jistota (uzavírá se pouze s menšími operátory dle jejich kredibility)
- Služba přístupu na audiotexové služby v síti GTS nebo v sítích jiných
poskytovatelů - volání se zvýšeným tarifem (uzavírá se pouze s „malými“
OLO – nemají kontent providery ve své síti)
- Zprostředkování služby přenosu čísla prostřednictvím aplikace WS NP
WebOrder (uzavírá se s OLO, které má OpID, vlastní přístup do RNPDB,
ale nemá vlastní mezi operátorský SW)
- Služby MVNE - operátor

20.3 V případě existence rozporu mezi zněním textu těla této Smlouvy a textu její Přílohy
bude rozhodující text příslušné Přílohy.
20.4 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou
vyhotoveních obdrží každá smluvní strana a jeden ČTÚ. Doručení na ČTÚ zajistí
GTS.
Na důkaz souhlasu se shora uvedeným textem Smlouvy připojují své podpisy zástupci
obou smluvních stran.

V Praze dne …………….2014
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________

Za GTS Czech s.r.o.
David Šita, generální ředitel

Za OLO.
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PŘÍLOHA 1
Popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování a
poskytování propojovací kapacity
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Úvod
Tato Příloha č.1 popisuje a charakterizuje propojovací bod, definuje základní
technologii a provozní podmínky propojení, resp. parametry propojení sítí, stanoví
podmínky vzájemného testování propojení obou sítí a uvádí časový harmonogram
poskytování provozní kapacity.

1

Propojení sítí a charakteristika propojovacího bodu

Vzájemné propojení sítí elektronických komunikací pro národní i mezinárodní
provoz obou stran je provedeno prostřednictvím obousměrných toků 2 Mbit/s
(2048 kbit/s), 31 hovorových kanálů se signalizací dle specifikace v článku 5 této
Přílohy č. 1.
Propojovací bod zřízený pro propojení sítí je místem fyzického rozhraní mezi
zařízením společnosti GTS a OLO. Vlastní rozhraní je umístěno na rozvaděči
s možností rozpojování. Rozvaděč se buduje zásadně v prostorách, na kterých se
obě strany dohodnou.
Propojovací body jsou trvale přístupné zaměstnancům obou smluvních stran, pokud
jde o část obsahující rozvaděč, který je vybaven jasným značením a provozní
dokumentací určující pozice jednotlivých toků 2Mbit/s. Režim přístupu je pro každý
propojovací bod dohodnut mezi provozními odděleními obou společností.
Odpovídající přenosové zařízení společnosti OLO a GTS se přednostně umísťuje v
samostatné uzamykatelné místnosti (popř. technologickém sálu) o výměře alespoň
12 m2 se zajištěným napájením 48V/10A.
Propojovací body jsou konkrétně popsány v článku 13.1 této Přílohy č.1.
1.1

1.2
1.3

2

Rozvaděč
Rozvaděč je v provedení:
digitální pro propojování 2 Mbit/s toků s parametry rozhraní: ITU-T G.703,
120 Ohm, symetrický, s možností změny vedení toku a jeho rozpojení.
Označování okruhů
Označování okruhů je vedeno v souladu s doporučením ITU-T
M.1400.
Přenosové prostředky
Přenosové prostředky jsou metalické a jsou instalovány v souladu
s požadavky na propojovací bod. Svazky jsou definovány na základě analýzy
provozu. Provoz je směrován do svazků podle stanovených principů
směrování.

Vytvoření nového propojovacího bodu

Propojovací body jsou zřizovány na základě vzájemné dohody mezi společnostmi
GTS a OLO v souladu s těmito zásadami:
2.1 Propojovací bod se zřizuje pro spojení sítě GTS se sítí OLO. Distribuce toků
2 Mbit/s k příslušné
ústředně
společnosti OLO
bude
prováděna
prostřednictvím rozvaděče (DDF), který je součástí každého POI. Za tím
účelem musí být z propojovacího bodu ke každé ústředně společnosti OLO a
ke každé ústředně společnosti GTS zřízena dostatečně kapacitní přenosová
cesta, dimenzovaná i pro výhledové kapacity propojení pro dané období.
2.2 POI se umisťuje podle dohody smluvních stran.
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2.3 Za zřízení a provozování propojovací kapacity mezi POI a příslušnou
ústřednou sítě GTS nebo OLO odpovídá provozovatel sítě, které tato ústředna
patří.
2.4 Seznam tranzitních bránových ústředen GTS a jejich přístupové oblasti:
Umístění bránové ústředny GTS
primární

Příslušnost přístupových oblastí –
telefonních obvodů (TO) k bránovým
ústřednám společnosti GTS
TO

Název TO

ALI02 Praha
Praha 3, U nákladového nádraží
3156/6
SPC 16-0
ALI01 Brno
Brno, Sokolnice
budova rozvodny JME
SPC 16-1

Umístění bránové ústředny GTS
sekundární

2
31
32

Praha
Středočeský
Středočeský

51
53
54
56
57

Jihomoravský
Jihomoravský
Jihomoravský
Vysočina
Zlínský

Příslušnost přístupových oblastí –
telefonních obvodů (TO) k bránovým
ústřednám společnosti GTS
TO

GTS2
Praha, Vinohradská 190
SPC 6-2

OVA1 Ostrava
Ostrava, Na desátém 2
SPC 6-96

2.5

Název TO

35
37
38
39
41
46
47
48
49

Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Jihočeský
Ústecký
Pardubický
Ústecký
Liberecký
Královehradecký

55
58
59

Moravskoslezský
Olomoucký
Moravskoslezský

Seznam bránových ústředen OLO a jejich přístupové oblasti:

......................................
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Parametry propojovacího bodu sítě

Parametry propojovacího bodu odpovídají platným předpisům týkajícím se
číslovacího plánu veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, míry
spolehlivosti služby v síti elektronických komunikací, přenosovému plánu digitální
sítě elektronických komunikací a synchronizačnímu plánu.

4

Směrování provozu

Směrování provozu je následující:
4.1

4.2

4.3

5

Odchozí provoz ze sítě GTS do sítě společnosti OLO bude v příslušném
propojovacím bodu směrován na ústřednu sítě OLO podle předaného
číslovacího plánu společnosti OLO a dohodnutých pravidel. Je možné
eventuální směrování v alternativě přes síť jiného, vzájemně dohodnutého
operátora.
Odchozí provoz ze sítě OLO do sítě GTS bude v příslušném propojovacím
bodu směrován podle předaného číslovacího plánu společnosti GTS a
dohodnutých pravidel. Je možné eventuální směrování v alternativě přes síť
jiného, vzájemně dohodnutého operátora.
Telefonní provoz ze sítě společnosti OLO, nebo ze sítě společnosti GTS, do
sítě druhé smluvní strany na služby, které nejsou smluvně ošetřeny, může
tato společnost ve své síti zablokovat.

Signalizace

Pro propojení bude použita
a) signalizace č. 7 v souladu s bodem č. 14 této Přílohy č. 1.
Signalizace č. 7 je specifikována v dokumentu ”Národní specifikace CCITT SS No.7
MTP a ISUP pro Českou a Slovenskou republiku”, Verze 1, TESTCOM (1. prosince
1993), s modifikací podle ETS 300 303 (červenec 1994) s cílem ETSI ISUP V. 2.
b) signalizace DSS1
ISDN
Primary
Rate
Interface
(ISDN
PRI).
ISDN PRI dle normy ETS 300 012 and ITU-T I.420 (whitebook).
Signalizační protokol ISDN PRI dle norem ETS 300 422, ETS 300 423 and ITU-T
Q.921 and Q.931 (whitebook). ISDN PRI v konfiguraci TE i LT.
(zvolte pouze jednu z možností a nebo b !!!)

6

Synchronizace

Síť společnosti GTS je synchronizována z vlastního referenčního taktu, který
splňuje požadavky doporučení ITU- G.811.

7

Tarifikace a odúčtování (technická hlediska)

7.1

Pro veškerý odchozí provoz ze sítě OLO do sítě GTS jsou tarifními body
ústředny sítě GTS. Pro veškerý odchozí provoz ze sítě GTS do sítě OLO jsou
tarifními body ústředny společnosti OLO.
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7.2

Ústředny GTS a OLO musí být vybaveny zařízením (hardware, software) ro
vzájemné odúčtování, a to minimálně pro příchozí provoz, které umožňuje
minimálně měření celkové doby hovoru, počtu úspěšných volání, a to vše
v rozdělení, které odpovídá jednotlivým službám a využívání časově
přepínaného tarifu.

8

Měření provozního zatížení a vyhodnocení v HPH

Měření provozu na svazcích mezi sítěmi GTS a OLO je prováděno pro provozní
potřebu a pro následné nárokování propojovací kapacity. Měření provozního
zatížení je z obou stran prováděno kontinuálně. Pro potřeby této Smlouvy je HPH
stanovena jako hodina s největším průměrným zatížením v běžném pracovním dni.

9

Předávání údajů o volajících a zajištění volání na
Emergency telefonní čísla

9.1

S ohledem na skutečnost, že GTS je povinna v souladu s § 33 odst. 3
a násl. zákona č. 127/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s příslušným
prováděcím předpisem předávat bezodkladně a bezplatně podnikateli
zajišťujícímu připojení k veřejně pevné komunikační síti subjektu, který
provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, osobní,
identifikační a lokalizační údaje, a dále je GTS povinna tyto údaje průběžně
aktualizovat, tak se OLO zavazuje bezodkladně a bezplatně předávat
(aktualizovat) GTS osobní, identifikační a lokalizační údaje volajících ve
veřejné pevné komunikační síti, kteří užívají telefonní číslo z číselného
rozsahu, který má přidělen OLO od GTS, mimo čísel s předčíslím 910 a to
v následujícím členění:
• Osobní údaje – pro fyzickou osobu příjmení, jméno a účastnické číslo,
• Identifikační údaje – pro právnickou osobu obchodní firma podnikající
právnické osoby nebo název nepodnikající právnické osoby a účastnické
číslo,
• Lokalizační údaje - název ulice, číslo popisné a číslo orientační domu,
PSČ, kód obce, kód části obce a kód základní sídelní jednotky, název
obce, části obce popřípadě základní sídelní jednotky, název okresu,
vektorové souřadnice umístění koncového bodu sítě, kód adresy umístění
koncového bodu sítě dle Standardu informačního systému veřejné správy
k prostorové identifikaci.
Údaje uvedené v předchozím bodu 9.1 předává OLO GTS ve formě uvedené
níže a v souladu s územně identifikačním registrem adres prostřednictvím
kódů adres vedených v tomto registru, popřípadě dále doplněné o další
údaje umožňující přímou lokalizaci volajícího.
Forma předání příslušných údajů:
• Předávají se údaje týkající se fyzického umístění linek;
• Předává se vždy komplexní export údajů (nejde o změnové soubory);
• Data se předávají ve formě datového souboru s formátem csv (oddělovač
je „;“ – středník);soubor bez záhlaví
• Oddělovač řádků CRLF
• Znaková sada předávaných dat je Win-1250;
• Všechna znaková pole jsou uzavřena v uvozovkách;

9.2
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•

Jmenná konvence pro pojmenování předávaných souborů:
INFO35_<XXX>_<YYYYMMDD>.csv;
Kde:
XXX – zkratka názvu operátora;
YYYYMMDD – Datum exportu dat (rok, měsíc, den);
• Mechanismus předávání: e-mailem, na CD nebo DVD;
• Formát datového souboru je následující:
Pořadí Pole
Typ
Max.délka Povinné
Poznámka
1
Název/příjmení
Znak
150
Ano
V případě fyzických
osob příjmení, u
právnických osob
obchodní firma
2
Jméno
Znak
50
Ano/Ne
Povinné pouze u
fyzické osoby, jinak
prázdné
3
Titul
Znak
30
Ano/Ne
Povinné pouze u
fyzické osoby , jinak
prázdné
4
Telefonní číslo
Číslo
9
Ano
Bez nár.předčíslí 420
5
OpID
Číslo
3
Ano
6
Název ulice
Znak
50
Ano*
7
Číslo popisné
Znak
20
Ano*
8
Číslo orientační
Znak
20
Ano*
9
Název obce
Znak
50
Ano
10
Název části obce
Znak
50
Ano*
11
PSČ
Číslo
5
Ne
Poštovní směrovací
číslo ( bez mezer )
12
Název okresu
Znak
30
Ano
13
WSG84-longitude
Znak
20
Ano
Zeměpisná délka **
14
WSG84-latitude
Znak
20
Ano
Zeměpisná šířka ***
15
ÚIR – kód objektu
Číslo
Ano*
16
ÚIR – kód adresy
Číslo
Ano*
17
ÚIR – kód ulice
Číslo
Ano*
18
ÚIR – kód obce
Číslo
Ano
19
ÚIR – kód části
Číslo
Ano*
obce
20
ÚIR – kód základní
Číslo
Ano
sídelní jednotky
*) případě neexistence údaje nevyplňovat pole
**) Formát zeměpisné délky :
E14°21'13.315 tedy "E" jako East + na 2 místa stupně + "°" (znak pro stupně) + na dvě místa
minuty + "'" (znak pro minuty) + vteřiny (2 celá místa a 3 desetinná místa)
***) Formát zeměpisné šířky :
N49°57'22.741 tedy "N" jako North + na 2 místa stupně + "°" (znak pro stupně) + na dvě místa
minuty + "'" (znak pro minuty) + vteřiny (2 celá místa a 3 desetinná místa)
Předávání údajů se netýká kódů volby a předvolby operátora (CS a CPS),
zkrácených, negeografických, servisních a překladových čísel.
9.3

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti OLO řádně a
včasně předávat a aktualizovat příslušné údaje GTS dle tohoto článku 9 této
Přílohy č. 1, je GTS oprávněna vyúčtovat OLO smluvní pokutu ve výši 250

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

6 (celkem 13)

Příloha Telekomunikačního věstníku 18/2014, str. 992

GTS – OLO

9.4

9.5

9.6

Příloha č. 1, Smlouva o propojení

000,- Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti a OLO je povinen
tuto smluvní pokutu GTS uhradit ve splatnosti příslušného vyúčtování
obsahujícího vyúčtování smluvní pokuty. Uplatněním, vyúčtováním či
uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo GTS na náhradu škody
přesahující smluvní pokutu.
V případě, kdy OLO využívá číselných rozsahů GTS pro poskytování veřejně
dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné komunikační sítě,
je OLO povinen dle § 41 odst. 3 a násl. zákona č. 127/2005 Sb. předávat
GTS identifikační údaje účastníků OLO využívající tato čísla pro zajištění
informační služby o telefonních číslech účastníků a k vydání jednotného
telefonního seznamu ve formě schválené Českým telekomunikačním úřadem
s výjimkou těch účastníků, kteří uveřejnění odmítli. Tyto údaje budou
poskytnuty v rozsahu, se kterým účastník vyslovil souhlas.
GTS zajistí na žádost OLO zveřejnění, opravu, výmaz nebo nezveřejnění
údajů dle článku 9.4 v jednotném telefonního seznamu při jeho nejbližší
redakční úpravě prostřednictvím poskytovatele univerzální služby. OLO předá
nutné údaje na Formuláři pro zadání údajů telefonního seznamu místěného
na stránkách
http://www.gts.cz/podpora/pro-zakazniky/formulare_ke_stazeni
Vyplněný
formulář je zasílán na emailovou adresu info@gts.cz.
Zajištění volání na emergency telefonní čísla:
a) Volání na Emergency telefonní čísla (včetně služeb tísňových volání) si každá
smluvní strana pro své účastníky zajišťuje sama. Obě strany budou dále
postupovat podle zásad dohodnutých s příslušnými orgány příjemců
tísňových volání a v souladu s rozhodnutím ČTÚ.
b) Směrování volání na Emergency telefonní čísla (1xxx(x)) s přiřazením
DESTINATION prefixu od OLO operátora bez zásahu sítě GTS.
Společnost GTS bude směrovat volání do sítě společnosti Telefónica O2 podle
voleného čísla,
které společnost OLO upravila ještě před vysláním do
propojovacího bodu v souladu s těmito specifikacemi:
Volba služby ze sítě společnosti OLO bude směrována do sítě společnosti
GTS Novera ve formátu E ExID + číslo služby 1xxx(x) , kde E ExID = NRN Network Routing Number – síťové směrovací číslo, které definuje příslušnou
cílovou ústřednu v síti společnosti Telefónica O2, na niž je připojeno
pracoviště služby 1xxx(x) v odpovídající geografické oblasti. Směrování
těchto čísel (netýká se směru 10xx, resp. 10xxx) bude provedeno v souladu
s příslušnými ustanoveními uvedenými v čl. 79
v Telekomunikačním
věstníku Částka 5 Ročník 2002, resp. v čl. 12 a 13 v Telekomunikačním
věstníku Částka 1 Ročník 2003 ve znění pozdějších změn. Další informace o
směrování jsou uvedeny v Síťovém plánu signalizace.
Příklad volání na linku 158 z oblasti PRAHA, formát volaného čísla: E2107
158
c) Směrování volání na Emergency telefonní čísla (1xxx(x)) s přiřazením
ORIGIN prefixu od OLO operátora.
Prefix 1399yy (yy určuje oblast původu volání)+ číslo služby 1xxx.
Společnost GTS takové číslo upraví do podoby požadované společností
Telefonica O2 ve formátu E ExID + číslo služby 1xxx.
Příklad volání na linku 158 z oblasti Praha:
1399 01 158.
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Aktuální platné hodnoty NRN (platné pro variantu b )
Aktuální platné hodnoty NRN pro směrování na služby na Emergency číslech
(1xxx(x)) v příslušné geografické oblasti jsou uvedeny ve směrovacích
tabulkách, které jsou přístupné prostřednictvím hesla na adrese:
http://www.wholesale.cz/web/cz/national/regulated_services/tuzemske_pro
pojovani/dalsi_dokumenty.html
soubor: servisni cisla folo.xls je platný pro směrování informačních služeb
1xxx(x)
soubor: tiv fixni olo uto.xls je platný pro směrování emergency volání
Heslo pro přístup k tabulce NRN bylo předáno během testovacího provozu
mezi stranami. Společnost OLO je odpovědná za průběžné aktualizace svého
systému dle aktuální tabulky NRN.
Aktuální platné hodnoty prefixu 1399yy (platné pro variantu c)
Platné kombinace prefixu 1399yy z jednotlivých oblastí je součástí smlouvy o
propojení jako Příloha č.1D.
(zvolte pouze jednu z možností a/b/c, která se stane bodem 9.6 !!!)

10

Údržba

10.1 Okruhy a veškerá zařízení vybudovaná společností GTS tato společnost
udržuje a je za ně zodpovědná.
10.2 Okruhy a veškerá zařízení vybudovaná společností OLO tato společnost
udržuje a je za ně zodpovědná.
10.3 Rozhraním údržby mezi sítí GTS a sítí
OLO
je fyzické rozhraní
propojovacího bodu specifikovaného v této Příloze.
10.4 Řízení provozu obou společností si budou vzájemně podávat zprávy o
plánovaném přerušení všech spojení trvajícím déle než 30 minut nebo o
plánovaných změnách (např. změny SW nebo HW v ústřednách) ovlivňujících
provoz mezi oběma sítěmi na dispečink OLO nebo společnosti GTS (viz
Příloha č.4), pro následující přenosové a spojovací systémy :
a) přenosové systémy v mezinárodní a národní síti,
b) spojovací systémy, řídící ústředny.
10.5 Společnosti si vzájemně předají zprávu o závažné poruše (trvající déle než
30 min.) svých ústředen a přenosových prostředků souvisejících
s propojením sítí nebo o plánovaných změnách ovlivňujících provoz mezi
oběma sítěmi na dispečink - viz Příloha č.4.
10.6 Obě smluvní strany věnují při údržbě zvýšenou pozornost všem systémům
zabezpečujícím synchronizaci a signalizaci.

11

Testování

11.1 Testovací provoz mezi sítí společnosti GTS a sítí společnosti OLO proběhne
před spuštěním komerčního provozu. Vzor testovacího protokolu je v Příloze
1A, který je nutno potvrdit oběmi stranami.
11.2 Obecný přístup k testování přijatý společností GTS a společností OLO je
provedení takových testů, které jsou relevantní a nezbytné, aby se ověřila
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11.4

11.5
11.6
11.7
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vyhovující funkce a výkonnost propojení komunikačních sítí, a to jak
testováním vlastností bodu propojení, tak i testováním vlastností celého
síťového propojení mezi koncovými body sítí. Předmětem testování je
zejména ověření shody s relevantními standardy včetně síťových plánů.
Testování bude zaměřeno na komponenty, subsystémy a data, která jsou
buď nová nebo byla změněna.
Řízení a realizace testování bude v souladu s dokumentem Framework
interconnection agreement: Guidelines of testing (July 1999) vydaným ETP.
Společnost OLO obdrží veškeré nezbytné informace o aplikaci tohoto
dokumentu od společnosti GTS. Dokument je přístupný na adrese: www.etponline.org
Všechny služby definované Přílohou 2 budou předmětem testování v souladu
s tímto dokumentem.
Obě strany jsou povinny předat seznam testovacích čísel nejpozději jeden
týden před plánovaným zahájením testovacího provozu.
Rozsah testů

V souladu s výše uvedeným dokumentem ETP testování zahrnuje:
• testování shody zařízení se známými standardy
• testování kompatibility na modelech sítě
• testování síťového propojení v reálném síťovém prostředí, zahrnující End
to End testy včetně testů signalizačního propojení a ověření vlastností
propojených sítí v jejich koncových bodech i v tranzitním provozu dle
metodiky uvedené v Příloze č. 1A
• kontrolu billingu (tzn.odpočtu)
11.8 Testovacím provozem se rozumí ověření spolupráce sítě společnosti OLO se
sítí společnosti GTS přes specifikované rozhraní propojovacího bodu.
11.9 Základním předpokladem pro zahájení testovacího provozu mezi sítí
společnosti OLO a sítí společnosti GTS je splnění podmínek podle § 78,
zákona číslo 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a zřízení
propojovacího bodu, v kapacitě nutné pro testovací provoz.
11.10 Předmětem testovacího provozu jsou zejména zkoušky na rozhraní sign. č.7
(CCITT) pro:
• MTP
• SCCP*
• ISUP*
• a dále ověření dodržení end to end parametrů propojených sítí podle
platných Síťových plánů.
• především maximální hodnoty zpoždění hovorových signálů
• kvantizační zkreslení
*Dle typu služby.
11.11 Veškeré zjištěné závady během testovacího provozu musí být neprodleně
odstraněny před zahájením zkušebního provozu.
11.12 Za úspěšné ukončení testovacího provozu je považován stav po odstranění
všech případných závad.
11.13 Po úspěšném ukončení testovacího provozu bude oběma stranami podepsán
protokol o výsledcích testovacího provozu dle vzoru v Příloze 1A. Protokol je
zároveň “oprávněním” k zahájení komerčního provozu.
11.14 Nebude – li písemně předem odsouhlasen kontinuální přechod testovacího
provozu do provozu komerčního bude vždy po ukončení testování testovaná

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

9 (celkem 13)

Příloha Telekomunikačního věstníku 18/2014, str. 995

Příloha č. 1, Smlouva o propojení

GTS – OLO

technologie v rámci propojení deaktivována do termínu zahájení komerčního
provozu.
11.15 Předmět testování nebude během testování komerčně využíván.
11.16 Test list:
Společnost GTS předá OLO sadu testu po dohodě kontaktních osob
technických oddělení obou společností. Kontaktní osoby jsou uvedeny
v příloze č.4. Smlouvy

12

Bezpečnost a ochrana sítí

12.1 Každá smluvní strana bude odpovědná za bezpečný provoz vlastní sítě a
bude všechny zásahy provádět odpovídajícím způsobem k zajištění
následujících požadavků:
a) neohrožovat bezpečnost a zdraví zaměstnanců a dalších osob, nebo
zákazníků druhé smluvní strany,
b) neničit, nezasahovat nebo nezpůsobovat jakékoliv narušování nebo
zhoršování provozu sítě druhé smluvní strany.
12.2 Žádná smluvní strana nesmí zasahovat do užívání nebo nastavení služeb
elektronických komunikací poskytovaných druhou smluvní stranou. Tento
princip by neměl zamezit oběma smluvním stranám v normálním provozu
jejich sítí při dodržování následujících podmínek:
a) smluvní strana musí včas informovat druhou smluvní stranu o plánované
akci,
b) smluvní strana musí zajistit takové kroky, které vedou k vyhnutí se nebo
minimalizaci efektu na poskytované služby elektronických komunikací, nebo
pokud je potřeba, zajistit alternativní cestu pro směrování hovorů.
12.3 Každá smluvní strana řídí provoz své sítě tak, aby zabránila:
a) zhroucení sítě druhé smluvní strany nebo
b) zhroucení vlastní sítě, a tím snížení kvality poskytovaných služeb druhou
smluvní stranou jeho zákazníkům.
12.4 Každá smluvní strana podnikne okamžité kroky k minimalizaci případných
škod způsobených jakoukoliv závadou v síti, která by mohla mít vliv na
přenos hovorů a jakost poskytovaných služeb v síti druhé smluvní strany.

13

Popis propojovacího bodu a způsobu propojení obou sítí

13.1 Umístění propojovacích bodů
Propojovací bod je umístěn na adrese:
…………………………
Rozvaděč DDF je v majetku společnosti GTS, kabeláž pro napojení zařízení
druhé strany na rozvaděč je v majetku druhé strany (podle umístění POI).
Technické řešení připojení určuje vlastník rozvaděče.
13.2 Specifikace zařízení
Ústředna společnosti GTS, typu EWSD, výrobce Siemens, umístěná v Praze
je propojena přes propojovací bod v Praze a …………. s ústřednou OLO, typu
………………………….
13.3 Kapacita propojení
13.3.1

Kapacita propojení se udává v počtu obousměrných toků 2 Mbit/s.
Výchozí kapacita propojení pro zahájení provozu bude 3 obousměrné
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13.3.2

2Mbit/s toky, na základě měření provozního zatížení bude navrženo
rozšíření propojovací kapacity.
Dohodnutá kapacita stanovená pro provozní ztrátu 0,1% v HPH (hlavní
provozní hodina) platí pro propojovací body uvedené v bodu 14.2 a
14.3.

13.4 Úpravy kapacity propojení:
13.4.1
13.4.2
13.4.3

Vybudování propojovacích svazků mezi sítěmi společností GTS a OLO
pro nově zřizované propojovací body nebo změny kapacity existujících
svazků včetně jejich zrušení je možné na základě individuální dohody.
Konkrétní dohody o aktuální změně kapacity budou vzájemně
akceptovány a potvrzeny tehdy, budou-li předloženy nejméně jeden
měsíc před požadovaným termínem.
V případě, že provoz propojení nedosáhne ve dvou po sobě jdoucích
měsících minimálního vytížení instalované kapacity propojení může
každá strana jednostranně snížit kapacitu propojení (příslušný počet
E1 portů) tak, aby provoz propojení dosáhl alespoň tohoto
minimálního vytížení. Minimální vytížení propojení je odvozeno od
celkové kapacity propojení takto:
•
pro kapacitu 1 x E1 – není minimální vytížení definováno
•
pro kapacitu 2 x E1 až 5 x E1 – minimální vytížení je 50%
•
pro kapacitu vyšší než 5 x E1 – minimální vytížení je 75%

Případné snížení kapacity dle postupu uvedeného výše v tomto bodě musí
strana, která ho chce uplatnit oznámit minimálně 1 měsíc dopředu druhé
straně.
13.5 Způsob propojení ústředen
Struktura a základní topologie propojení sítí společností GTS a OLO je patrná
ze schématu Obrázek č.1
Obě sítě jsou vzájemně nezávislé, propojené pouze ve znázorněných bodech.
Pro vzájemné propojení sítí je použit PCM 2Mbit/s přenosový systém.
Spojovací svazky mezi sítí OLO a GTS jsou podle dohody obousměrné
s použitím signalizace SS7.
Pro signalizaci je použit TSL 1.
Obrázek č.1
n x 2Mbit/s
2-229-4
ALI02
EWSD

OLO

Praha
n x 2Mbit/s

2-229-5
ALI01
EWSD

Brno

GTS

OLO

Hovorové okruhy
Signalizační linky
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14

Propojení sítí signalizace č.7

14.1 Základní pravidla pro směrování MTP (NI = 21)
14.2 Ze sítě GTS do sítě OLO
Popis signalizačních relací
OPC
DPC
TU OLO

1.
alternativa
TU OLO

2. alternativa loadsharing

1.
alternativa

2. alternativa loadsharing

14.3 Ze sítě OLO do sítě GTS
Popis signalizačních relací
OPC
DPC
TU OLO

15

SPC v síti signalizace č. 7

15.1 SPC v přechodové síti
Síťový indikátor NI=11 struktura SPC 6 - 8 bitů
15.2 SPC uzlů GTS
6-2
6 - 96
16-0
16-1

GTS2 Praha LE/TX
OVA1 Ostrava LE/TX
ALI02 Praha LE/TX
ALI01 Brno (Sokolnice) LE/TX

15.3 SPC uzlů OLO
……………………………..
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[2]
[3]
[4]
[5]
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1 Obecná ustanovení a speciální ustanovení k vybraným službám
1.1

Smluvní strany si poskytují dohodnuté služby nepřetržitě, tj. dvacet čtyři hodiny denně,
sedm dní v týdnu a všechny dny v roce v předepsaném rozsahu a kvalitě.

1.2

S ohledem na oboustranný zájem smluvních stran poskytovat kvalitní služby musí být
zajištěna dostatečná kapacita propojení veřejných komunikačních sítí obou smluvních
stran stanovená podle Přílohy č.1.

1.3

Ceny uvedené v této Příloze platí počínaje dnem zahájení poskytování si služeb (včetně
zkušebního provozu služby - zřízení služby), pokud se strany nedohodnou jinak.

1.4

Případné jednorázově účtované ceny, budou zahrnuté v měsíčním zúčtování pokud se
strany nedohodnou jinak.

1.5

Smluvní strany si neposkytnou přístup do systémů správy a řízení své sítě.

1.6

Jestliže v průběhu trvání hovoru dojde ke změně časového pásma pro silný a slabý
provoz, dělí se pro stanovení ceny čas uskutečněného hovoru do příslušných časových
období. V případě takového hovoru vzniká více CDR a to jedno CDR pro každé pásmo
ve kterém hovor probíhal přičemž v každém z těchto CDR bude jako čas zahájení hovoru
uvedena stejná hodnota a to čas zahájení celého hovoru. Případná paušální cena za
uskutečnění hovoru (neboli „set-up“) se započítává do časového období, ve kterém hovor
začal.

1.7

Smluvní strany budou periodicky hodnotit úrovně kvality služby dosažené
v předcházejícím období pro službu koncového volání k účastníkům sítí elektronických
komunikací smluvních stran.
1.8 Smluvní strany jsou oprávněny okamžitě pozastavit poskytování Služby, případně
konkrétního jednotlivého čísla, v těchto případech:
• extrémně krátká pravidelně se opakující volání, která neodpovídají charakteru
poskytované služby,
• detailní výpis hovorové korespondence (billing) vykazující velký počet volání, nesoucích
znaky přístrojového nebo manuálního generování volání z jednotlivých účastnických
stanic nebo ze skupin účastnických telefonních stanic (volání stejné délky, volání se
stejnou periodou opakování, skupiny volání se stejnými znaky nebo vykazující znaky
matematické řady apod.).
1.9

Smluvní strany budou směrovat volání v souladu se zásadami směrování popsanými ve
Smlouvě, Příloze č.1 a této Příloze č. 2.

1.10 Jestliže dojde k rozšíření číselné kapacity pro již poskytovanou službu, bude vykazování
volání na tuto rozšířenou číselnou kapacitu zahrnuto do této služby.
1.11 Doba silného provozu pro všechny služby mimo služby CZ internet (Dial-up - 971) je od
7.00 do 19.00 hodin v pracovních dnech. Doba silného provozu pro službu CZ internet
(Dial-up - 971) je od 6.00 do 18.00 hodin v pracovních dnech. Neplatí u mezinárodního
provozu a pokud je u konkrétní služby dohodnuto jinak.
1.12 Doba slabého provozu pro všechny služby mimo služby CZ internet (Dial-up - 971) je od
19.00 do 7.00 hodin následujícího pracovního dne, celých 24 hodin ve dnech pracovního
volna, ve dnech pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátků. Doba slabého
provozu pro službu CZ internet (Dial-up - 971) je od 18.00 do 6.00 hodin následujícího
OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
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pracovního dne, celých 24 hodin ve dnech pracovního volna, ve dnech pracovního klidu a
ve dnech státem uznaných svátků. Neplatí u mezinárodního provozu a pokud je u
konkrétní služby dohodnuto jinak.
1.13 Vyúčtování cen za použití služby bude prováděno v souladu s bodem 3 Přílohy č. 3 .
1.14 Všechny ceny a ceny za propojení jsou pro jednotlivé druhy volání uvedeny v bodu 5.2,
6, 7, Příloze č.5, Příloze č. 7 a Příloze 9. Veškeré dohodnuté ceny jsou uvedeny bez
daně z přidané hodnoty (DPH) či jiné příslušné daně pokud není výslovně uvedeno jinak.
1.15 Odpovědnost za volání uskutečněná účastníky veřejné telefonní sítě společnosti OLO na
služby poskytované společností GTS spočívá vůči účastníkům veřejné telefonní sítě
společnosti OLO na společnosti OLO.
1.16 Odpovědnost za volání uskutečněná účastníky veřejné telefonní sítě společnosti GTS na
služby poskytované společností OLO spočívá vůči účastníkům veřejné telefonní sítě
společnosti GTS na společnosti GTS.
1.17 Služba tranzitu mezinárodního provozu poskytovaná společností GTS poskytuje přenos
volání z bodu propojení k účastníkům zahraničních telekomunikačních poskytovatelů, za
použití mezinárodních směrových čísel pro země uvedené v Příloze č. 5. Pro volání platí
ceny uvedené v Příloze č. 5. Ceníky včetně mezinárodních směrových čísel jsou
předávány příslušným kontaktním osobám druhé smluvní strany, a to elektronickou
poštou, poštou či osobně.
1.18 Služba přenositelnosti čísla se řídí platným opatřením obecné povahy vydaným ČTÚ dle
§ 34 odst 4. zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a přiměřeně příslušnou
částí aktuální referenční nabídky (procesy) společnosti O2 Czech Republic,a.s.
1.19 Podmínky přístupu na Audiotexové služby, resp. služby volání na čísla se zvlášním
tarifem 90X, jsou stanoveny v Příloze č.7 Smlouvy. Ceny za poskytování této služby dle
Smlouvy jsou stanoveny dále v této Příloze.
1.20 Přístup k datovým službám poskytovaných v síti Internet nebo v jiných datových sítích se
zvlášním tarifem 976 (dále jen Služba 976): (platí poze pro Malé OLO, které nemá ve své
síti poskytovatele Služby 976, pro velké OLO se musí dohodnout plné znění podmínek
pro poskytování Služeby 976, viz Dohoda o přechodném provozu služby přístupu ke
službám se zvláštním tarifem 900, 906, 909 a 976 mezi TO2 a GTS))
1.20.1 Podmínky Služby 976 se řídí pravidly dohodnutými v APVTS ke Službám 976
s účinností od 1.7.2005. Poskytovatelé Služeb 976 jsou povinni tyto podmínky
dodržovat a s tím souvisí i oprávnění GTS pro případy, kdy poskytovatel Služby 976
poruší tyto podmínky nebo Službu 976 zneužívá, zamezit přístup ke Službě 976 na
daném čísle (resp. ukončit příslušný hovor). Pokud je Služba 976 na daném čísla
zrušena nebo dočasně mimo provoz, GTS zajistí, že při volání na tuto službu bude
vyslána informace o zrušení služby nebo vysílán obsazovací tón. Hovory nebudou
v tomto případě tarifovány. V případech, kdy GTS zamezí přístup ke Službě 976 na
daném čísle či ukončí předčasně hovor v dále uvedených případech (resp. v případech,
kdy poskytovatel Služby 976 porušuje daná pravidla) , tak se nejedná o porušení
Smlouvy ze strany GTS.
1.20.2 GTS je oprávněna zamezit přístupu ke Službě 976 na daném čísle (resp. ukončit
příslušný hovor) v okamžiku, kdy délka jednoho telefonického spojení na Službu 976
dosáhne 60 minut nebo kdy celková cena jednoho volání koncového uživatele dosáhne
4.200,- Kč vč. DPH.
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1.20.3 GTS je oprávněna zamezit přístupu ke Službě 976 na daném čísle (resp. ukončit
příslušný hovor) v okamžiku, kdy GTS zjistí, zejména z detailního výpisu hovorové
korespondence (billing), že daná Služba 976 vykazuje velký počet volání nesoucích
znaky přístrojového nebo manuálního generování volání z jednotlivých účastnických
stanic nebo ze skupin účastnických telefonních stanic (volání stejné délky, volání se
stejnou periodou opakování, skupiny volání se stejnými znaky nebo vykazující znaky
matematické řady apod.), která neodpovídají charakteru služby přístupu ke Službě 976.
1.20.4 GTS neodpovídá za obsah přenášených informací poskytovatele Služby 976.
1.20.5 Pro výpočet výše cen/provizí náležejících společnosti OLO za Služby 976 a vyúčtování
Služby 976 mezi smluvními stranami jsou uplatňovány podmínky této přílohy.

2 Služba ukončení volání (terminace) v síti GTS
2.1

V souladu s rozhodnutím o ceně č. CEN/3/05.2014-77 jsou v síti společnosti GTS
provozovány primární a sekundární bránové tranzitní ústředny, v souladu s Přílohou č.1
Smlouvy.

2.2

V souladu s rozhodnutím o ceně č. CEN/3/05.2014-77 je na těchto bránových tranzitních
ústřednách poskytována služba ukončení volání (terminace) v síti GTS s propojením na
poslední tranzitní ústředně pro určené telefonní obvody v Příloze č.1. Takovéto službě
terminace odpovídá cena za 1.tranzit v ceníku služeb GTS. Tato cena je shodná s cenou
za místní volání, pokud by bylo v budoucnu v síti GTS zavedeno. Tato cena se vztahuje
na volání z telefonních čísel z číslovacího plánu ČR a ze zemí s kódy zemí Evropského
hospodářského prostoru (dále EHP)*1 kde je v CDR platně identifikovatelné CLI, které
nebylo změněno.
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Pro vyloučení pochybností smluvních stran níže uvádíme přehled kódů zemí Evropského
hospodářského prostoru k 1/7/2014.
Název
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Francouzská Guyana
Gibraltar
Guadaloupe
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Martinik
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Francouzské departementy a území v Indickém oceánu
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie

CC
32
359
420
45
372
358
33
594
350
590
385
353
354
39
357
423
370
371
352
36
356
596
49
31
47
48
351
43
262
40
30
421
386
34
46
44

2.3

V rámci propojení na sekundárních bránových ústřednách za účelem terminace bude
služba ukončení volání v síti GTS výhradně poskytována na žádost druhé smluvní strany
pouze pro určené telefonní obvody v Příloze č.1.

2.4

Pro propojení za účelem terminace na sekundárních bránových ústřednách bude
vytvořeno jednosměrné propojení na žádost a na náklady druhé smluvní strany.

2.5

V ostatních případech propojení, kdy bude využívána služba terminace na jednotlivých
bránových tranzitních ústřednách dle bodu 2.1 pro jiné, než určené telefonní obvody
(Příloha č.1.) bude se jednat o službu ukončení volání (terminace) v síti GTS s
propojením na jiné než poslední bránové tranzitní ústředně. Takovéto službě terminace
odpovídá cena za 2.tranzit v ceníku služeb GTS. Tato cena se vztahuje na volání
z telefonních čísel z číslovacího plánu ČR a ze zemí s kódy zemí Evropského
hospodářského prostoru (dále EHP) kde je v CDR platně identifikovatelné CLI, které
nebylo změněno.
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2.6

Cena za volání ze zemí mimo EHP do sítě společnosti GTS pro volání místní / 1 tranzit /
2 tranzit, tj. volání na která se nevztahují stanovení 2.2 a 2.5 výše, včetně volání
s neplatně identifikovatelným CLI, změněným CLI či nepředaným CLI je stanovena
jednostranně společností GTS a je uvedena v Ceníku hovorného v rámci cen za provoz.
Změna této ceny bude uplatňovaná maximálně 2x za kalendářní rok. Společnost GTS je
oprávněna tuto cenu změnit jednostranným oznámením zaslaným do 30.4. kalendářního
roku s účinností k 1.7. téhož roku a s oznámením do 31.10. kalendářního roku s účinností
od 1.1. následujícího roku. Pokud nebude předána nová ceny v dohodnutém termínu,
zůstanou platné původní ceny.

2.7

Specifikace identifikace volající stanice (CLI) předávané mezi propojenými sítěmi

2.7.1

Obě strany se zavazují, že si předají číslo volajícího účastníka pro veškerá volání
procházející propojovacím bodem a přenáší se úplné národní nebo úplné mezinárodní
číslo volající účastnické přípojky ve smyslu doporučení ITU-T E.164, ITU-T Q.763, ITUT Q.764, ITU-T Q.731.

2.7.2

Obě strany se zavazují, že budou předávat čísla volajícího účastníka (CLI) a platného
NAdI (Nature of Address Indicator), které budou dále přenášet prostřednictvím
propojovacího bodu mezi stranami.

2.7.3

Rozlišovací číslo „00“ se nezařazuje do mezinárodního čísla. Rozlišení mezi národním
a mezinárodním číslem je provedeno pomocí parametru „indikátor druhu čísla“ ( NAdI /
někdy i NOA….).
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny platné kombinace formátu čísla a NAdI.
Hodnota
Formát volajícího Platná /Neplatná
Poznámka
Identifikátoru
čísla
identifikace volající
stanice-CLI
druhu čísla
(NAdI/NOA)
3
„NDC+SN“
Platně identifikovatelné Původ volání v ČR
CLI
4
„CC+NDC+SN“
Platně identifikovatelné Původ volání v
CLI
zahraničí
V tabulce níže jsou příklady neplatných kombinací formátu čísla a
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Hodnota
Identifikátoru
druhu čísla
(NAdI/NOA)
3

Platná /Neplatná
identifikace volající
stanice

Poznámka

„CC+NDC+SN“

Neplatně
identifikovatelné CLI
Neplatně
identifikovatelné CLI
Neplatně
identifikovatelné CLI
Neplatně
identifikovatelné CLI
Neplatně
identifikovatelné CLI
Neplatně
identifikovatelné CLI
Neplatně
identifikovatelné CLI
Neplatně
identifikovatelné CLI

CLI nelze platně
rozpoznat
CLI nelze platně
rozpoznat
CLI nelze platně
rozpoznat
CLI nelze platně
rozpoznat
CLI nelze platně
rozpoznat
CLI nelze platně
rozpoznat
CLI nelze platně
rozpoznat
Původ volání v ČR

3

„“

4

„NDC+SN“

4

„“

0-2; 5-127

NDC+SN

0-2; 5-127

CC+NDC+SN

0-2; 5-127

„“

4

2.7.4

Formát volajícího
čísla

„CC+NDC+SN“

Poskytovatel přístupu odesílá identifikaci volající stanice v parametru zprávy ISUP –
Calling Party Number nebo Redirecting Number, který má formát podle tabulky
Parametr ISUP: Calling Party Number
nebo
Parametr ISUP: Redirecting Number
Nature of Address Indicator (NAdI)
(Calling Party) Number Incomplete Indicator
Numbering Plan Indicator
Address Presentation Restricted Indicator
Screening Indicator

2.7.5

Obsah parametru

national (significant) number
complete
ISDN (telephony) numbering
plan
any value
user provided, verified and
passed or network provided

Číslo odeslané k identifikaci volající linky může být:
a)

číslo volající účastnické stanice uložené v místní ústředně,

b)

další číslo volající účastnické stanice přidělené k přístupu účastníka k doplňkové službě
MSN (Multiple Subscriber Number – vícenásobné účastnické číslo), pokud je přijato
spolu s voláním z přístupu,

c)

číslo volající účastnické stanice s doplňkovou službou provolby (Direct Dial-In – DDI),
pokud je přijato spolu s voláním z přístupu s doplňkovou službou DDI.

d)

pro původ volání v síti národního operátora v ČR:
•

délka čísla volající přípojky (NDC+SN) musí být 3 pro volání z tísňových linek nebo 9
číslic pro ostatní volání dle Vyhlášky o číslovacích plánech sítí a služeb
elektronických komunikací (117/2007 Sb. v platném znění),

•

délka čísla volající přípojky (CC+NDC+SN) pro CLI mimo ČR může nabýt 12-17
číslic dle E.164,
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•

2.7.6

jako identifikace volající přípojky musí být použito jen platně přidělené telefonní číslo
ze strany ČTU s výjimkou, kdy při volání na tísňové linky z mobilního telefonu bez
použití SIM bude v identifikaci volající linky IMEI mobilního telefonu.

Číslo volající účastnické přípojky je vždy zařazeno do zprávy IAM, když je tato
informace k dispozici v ústředně, která vysílá zprávu IAM.

2.7.7 Pro příchozí mezinárodní volání a volání od mobilních účastníků jiných zemí při
roamingu u národního provozovatele mobilní sítě se v síti předává číslo volajícího ve
formě mezinárodního čísla. V ostatních případech, včetně volání od českého účastníka
při roamingu v cizí zemi, se předává číslo volajícího ve formě národního čísla.
2.7.8

Obě strany berou na vědomí, že u příchozích mezinárodních volání, může vzniknout
stav, kdy nebude předáno CLI z důvodu jeho prokazatelného neposkytnutí na straně
zahraničního operátora. Obě strany vynaloží maximální úsilí na to, aby se počet případů
minimalizoval.

2.7.9 Žádná ze stran nebude využívat CLI pro účely maloprodejního obchodu a marketingu.
Žádná ze stran nebude využívat poskytnuté CLI pro marketingové účely dle zákona
101/2000 Sb. a 127/2005 Sb.
2.7.10

Obě strany se zavazují, že žádným způsobem nebudou zasahovat nebo měnit CLI a
to jak z vlastní sítě, tak předané třetími stranami nad rámec změn CLI popsaných
v bodě 2.7.7. Porušení je považováno za hrubé porušení smlouvy o propojení.
Důkazní břemeno nese předávající (originující nebo tranzitující) operátor.
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3 Jakost služeb
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Sledování a vyhodnocování jakosti služeb bude prováděno podle následujících zásad:
Pro účely této Smlouvy je za poruchu považován výpadek provozu v příslušném POI.
Každý POI je posuzováno zvlášť.
Společnost OLO a společnost GTS zabezpečí vzájemné předávání podkladů o
poruchách na propojovacích svazcích v jednotlivých propojovacích bodech.
Vyhodnocování a sledování úspěšnosti volby na propojovacím svazku bude dokladováno
vyjádřením procenta úspěšných spojení z celkového počtu pokusů o spojení.
Konkrétní způsob a technické řešení vlastního vyhodnocování bude dohodnuto na
pracovní úrovni.

3.7

Společnost GTS vynaloží maximální úsilí, aby v její síti bylo dosahováno hodnot
ukazatelů jakosti telekomunikačních výkonů stanovených Licencemi a obecně závaznými
předpisy a technickými normami. Společnost GTS vynaloží maximální úsilí, aby střední
doba opravy na propojovacím svazku nebyla delší než dvě hodiny a průměrná roční
dostupnost nebyla nižší než 99,97%.

3.8

Společnost OLO vynaloží maximální úsilí, aby v její síti bylo dosahováno hodnot
ukazatelů jakosti telekomunikačních výkonů stanovených Licencemi a obecně závaznými
předpisy a technickými normami. Společnost OLO vynaloží maximální úsilí, aby střední
doba opravy na propojovacím svazku nebyla delší než dvě hodiny a průměrná roční
dostupnost nebyla nižší než 99,97%.

3.9

"Střední doba opravy”, je definována následovně:
N1

Střední doba opravy =

∑ (celková doba opravy ) × ( poruchová kapacita)

k =1
N1

k

∑ (celková kapacita přístupu ksítivdobě poruchy )
k =1

k

N1 − celkový počet poruch v doaném přístupovém bodu za posladních 600 dnů provozu
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3.10 Kapacita propojení v propojovacím bodu bude navrhována tak, aby ztráty nepřesahovaly
v HPH 0,1 %. Kritérium hodnocení je takové, že pokud ztráty překročí v období 10
pracovních dnů jdoucích po sobě více než ve třech případech stanovenou mez, zahájí
odpovědní pracovníci do 10 pracovních dnů jednání o zvýšení kapacity propojení. To
neplatí v případě, kdy ke vzrůstu ztrát došlo vlivem mimořádných událostí.
3.11 Volání z prefixu 910, nebo na prefix 910 je služba elektronických komunikací založená na
VoIP a není veřejně dostupnou telefonní službou ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích).
- V případě, že bude hovor nebo hovory z čísel s prexifem 910 uskutečněny mimo
území České republiky jedná se o porušení číslovacího plánu a tudíž společnost GTS
případně OLO má právo službu zablokovat.
- Společnost GTS neumožní účastníkům volání z prefixu 910 na čísla, vyžadující
regionální směrování a lokalizaci volajícího, tj. na zkrácená čísla 1x, kde x=1 až 5,
včetně čísel tísňového volání.
- Kvalitativní parametry služby elektronických komunikací založené na VoIP musí při
předání na propojovacím bodě splňovat minimálně tyto hodnoty přenosových
parametrů, které jsou blíže popsány v ITU-T G.107 (2000):
Parametr

Popis

Hodnota

OLR

Celková míra hlasitosti

-3 až 26 dB

SLR

Míra hlasitosti ve vysílacím směru

0 až 14 dB

RLR

Míra hlasitosti v přijímacím směru

-3 až 12 dB

T

Doba zpoždění hovorových signálů
v jednom směru

< 150 ms

TELR
Leeff

Míra hlasitosti ozvěn na straně
hovořícího
Faktor zhoršení vlivem nízkorychlostních kodeků zahrnujících
ztrátovosti paketů

> 40 dB
< 15

V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené přenosové parametry má společnost
GTS a případně společnost OLO právo službu zablokovat.
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NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
N/A
N/A

NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
N/A
N/A

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
ANO
ANO

NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
N/A
N/A

NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
N/A
N/A

NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE

NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
N/A
N/A

NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE

MZN operátor
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1) v případě, že OLO směruje provoz pouze z jedné definované lokality, tak přiřazení NRN prefixu provede GTS. V případě, že OLO směruje provoz z více
lokalit, tak je společnost OLO povinna a plně zodpovědna za řádně přiřazení NRN prefixů dle pravidel definovaných v Příloze 1.
2) A) hovory jsou pouze z jednoho rozsahu přiděleného společností GTS. OLOposílá A-číslo v rozsahu provolby a nebo v plném národním formátu.
Screening A čísla provádí GTS.
B) bez screeningu na straně Poskytovatele, Účastník garantuje posílání A čísla v národním formátu a provádí jeho screening. Poskytovatel
nepodporuje přenesení CLIR parametru v A čísle.
3) tranzit je zablokován a na základě dohody obou smluvních stran jsou pouštěna jednostlivá čísla na základě objednávky podepsané oběmi smluvními
stranami a žádosti o směrování, dle vzoru v Příloze 1B, která se dále přeposílá do xOLO
4) Výše uvedené blokování jednotlivých služeb není ze strany GTS garantováno. V případě, že společnost OLO pošle provoz, který není na straně GTS
zablokován a pro který nebyly dohodnuty ceny, tak bude takový provoz účtován dle principu stanoveného v těle Smlouvy.

NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
N/A
N/A

Blokovat
Malý operátor
Tranzitní operátor
Směr do OLO
Směr do OLO
Směr
Směr
do
z čísel
do
z čísel
GTS
GTS
tranzit
GTS
GTS
tranzit

Jedná se o vzor ové nastavení. Konkrétní a ktuální nastavení blokací se společností OLO zůstává v platnosti a tímto dodatkem se nemění.

116xx
1)
112; 150; 155; 156; 158
6;7;93;96
3)
800
3)
82x
3)
810; 844
3)
840;841; 842; 848
971
3)
900
3)
906
3)
908
3)
909,976
910
00
2)
Screening A čísel
1)
NRN kontrola

12; 140-45 ; 199

2-5;
972;973;974;95x
1180
1181
1188

Prefix(služba)

Velký operátor
Směr do OLO
Směr
do z čísel
GTS
GTS
tranzit

4 Seznam služeb blokovaných přes síť GTS - Vzor
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5 Minimální měsíční objem provozu
5.1

Minimální měsíční objem provozu směrovaného ze sítě společnosti OLO do sítě
společnosti GTS dle této Smlouvy je 50 000 minut za měsíc. Pro určení objemu minut
není vyhodnocováno, o jakou se jedná destinaci.

5.2

S ohledem na návrh společnosti OLO na přímé propojení mezi sítěmi stran, se strany
dohodly, že pokud nebude v daném měsíci dosaženo výše stanoveného minimálního
objemu provozu, tak společnost OLO zaplatí navíc k cenám za poskytnuté služby dle
Smlouvy i smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé zřízené rozhraní 2 Mbps dle této
Smlouvy. Tzn. pokud bude například zřízeno 3 x 2 Mbps a v daném měsíci nebude
dosažen minimální objem provozu směrovaného ze sítě společnosti OLO do sítě
spolešnosti GTS dle této Smlouvy 50 000 minut, tak společnost OLO zaplatí navíc
k cenám za služby dle Smlouvy také smluvní pokutu ve výši 3 x 5 000,- = 15 000,- Kč.

5.3

V případě že se strany dohodnou na přechodu na nepřímé propojení, tak minimální
měsíční provoz nebude měřen a smluvní pokuta nebude uplatněna.

6 Ceny jednorázových úkonů a paušální ceny
Cena za službu přenesení čísla z OpID nebo na OpID společnosti GTS hrazená společností
OLO (přejímajícím operátorem) společnosti GTS (opouštěnému operátorovi)
Jednorázová cena
Cena za přenesení čísla na základě jednoduché
objednávky
Cena za přenesení čísla na základě komplexní
objednávky
Cena za zpracování změny objednávky
Cena za proces vrácení čísla
Cena za proces ABORT

Cena (Kč)
500
1500
550
250
2000

7 Ceny za provoz
Ceny za provoz služeb poskytovaných dle Smlouvy jsou stanoveny v tabulkách „Wholesale
Billing info“ na následujících stránkách.
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Směr volání

Cena ve špičce
(Kč/min)
0,030
0,090
0,400

Ukončení volání do sítě GTS, 1. tranzit
do GTS
Ukončení volání do sítě GTS, 2. tranzit
do GTS
Ukončení volání do sítě GTS ze zemí mimo EHP**
do GTS
Pokud není uvedeno jinak, tak je použita tarifikace 1+1.
** může se měnit jednostranným oznámením GTS 2 x ročně vždy k 1. lednu a 1. červenci.

Název služby

Ceny placené společností OLO společnosti GTS Czech s.r.o.

Směr volání

Cena ve špičce
(Kč/min)
Ukončení volání do sítě OLO, 1. Tranzit
do OLO
0,030
Ukončení volání do sítě OLO ze zemí mimo EHP**
do OLO
0,400
** může se měnit jednostranným oznámením OLO 2 x ročně vždy k 1. lednu a 1. červenci.

Název služby

Ceny placené společností GTS Czech s.r.o. společnosti OLO

Cena za sestavení
volání (Kč/hovor)
0,000
0,000
0,000

Cena za sestavení
volání (Kč/hovor)
0,000
0,000

Page 1

Cena mimo špičku
(Kč/min)
0,030
0,090
0,400

Cena mimo špičku
(Kč/min)
0,030
0,400

Národní
směrový kód
420
420
420

Národní
směrový kód
420
420

CZK

2-5 (uprav dle PoI), 910;972;973;974;95X; (čísla GTS), A-číslo s kódy EHP
2-5 (uprav dle PoI),(čísla GTS), A-číslo s kódy EHP
2-5,910;972;973;974;95X; (čísla GTS), A-číslo mimo EHP

Specifikace služby - prefix

2-5, 910;972;973;974;95X (čísla OLO)
2-5, 910;972;973;974;95X (čísla OLO), A-číslo mimo EHP

Specifikace služby - prefix

ALI 02, (2,31,32) ALI 01 (51, 53,54,56,57), GTS 2 (35,37,38,39,41,46,47,48,49), OVA 1 (55,58,59) - uprav dle skutečnosti

Body propojení do GTS dle přílohy č. 2:

1.9.2014

Účinnost od:
Měna fakturace:

26.8.2014

Přemyslovská 2845/43
130 00 Praha 3
Czech Republic

GTS Czech s.r.o.

dle Přílohy č. 3 Smlouvy

Adresa:

Název společnosti:

Datum vydání ceníku:

OLO

…………………

Splatnost faktur:

Adresa:

Název společnosti:

k Příloze č.2 Smlouvy o propojení ze dne

Ceny za provoz - Wholesale Billing Information
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1

Úvod

1.1

Tato Příloha popisuje shromažďování údajů, postup vyúčtování, spory týkající se
vyúčtování a placení cen za služby elektronických komunikací poskytované společností
GTS společnosti OLO a poskytované společností OLO pro GTS uvedené v Příloze č.2
Smlouvy.

2

Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen

2.1

Proces shromažďování údajů (měření, záznam, ověřování) a výpočet cen za služby
elektronických komunikací realizuje účtující strana na své náklady. Jednotky měření musí
být v souladu s jednotkami specifikovanými v Příloze č.2.

2.2

Účtující strana je odpovědná za včasné shromáždění účtovacích údajů a za sestavení
daňových nebo účetních dokladů dle platné legislativy.

2.3

Pokud některá ze stran nezajistí dle bodu 3.7 této Přílohy data potřebná pro vystavení
daňového dokladu, bude povinna vystavit daňový doklad na základě dat získaných od
druhé strany, pokud se strany pro konkrétní případ nedohodnou jinak. Druhá strana
poskytne tato data zdarma ve struktuře nezbytně nutné pro provedení vyúčtování dle
Smlouvy.
Poznámka : Odstavec 2.3 ponechte pouze pokud se jedná o velkého operátora jinak odstraňte.
2.4

Pokud některá ze stran, se vzhledem k výši částky, rozhodne za účtovací období daňový
doklad nevystavit, sdělí písemně tuto skutečnost druhé straně nejpozději do 15.
(patnáctého) kalendářního dne následujícího účtovacího období a tím je za danou stranu
uzavřeno. V případě, že tak neučiní, má se za to, že toto účtovací období je také uzavřeno,
a druhá strana je oprávněna provést zápočet.

2.5

Společnost GTS umístí detailní měsíční provozní podklady (CDR) za provoz služeb dle
Přílohy č. 2 Smlouvy do aplikace Webcare v elektronické podobě ve formátu CSV. Tato
data budou OLO k dispozici ve zmíněné aplikaci vždy do 8. (osmého) kalendářního dne
měsíce následujícího po zúčtovacím období, za které jsou daná data poskytována.
Společnost OLO získá přístup do aplikace Webcare na základě žádosti o přístupové jméno
a heslo u kontaktní osoby pro otázky související se službami elektronických komunikací
a obchodními vztahy dle Přílohy č. 4 Smlouvy.

3

Postup vyúčtování

3.1

Účtovacím obdobím pro služby elektronických komunikací a výkony, které budou vzájemně
poskytovány a účtovány, je kalendářní měsíc. V rámci kalendářního měsíce budou
shromažďována data a účtovány ceny za vzájemně poskytované služby a výkony počínaje
prvním dnem příslušného kalendářního měsíce od 0:00:00 hodin do posledního dne
příslušného měsíce do 23:59:59 hodin. Telefonní (hlasové) služby, poskytované bez
přerušení v období přechodu do dalšího účtovacího období, budou vyúčtovány v období, ve
kterém začaly (nejdéle však 29 min. 59 sec následujícího období). Další pokračování těchto
hovorů již bude vyúčtováno v období, ve kterém se (delší) hovory uskutečnily. Paušální
cena za uskutečnění hovoru se započítává do účtovacího období, ve kterém hovor začal.
Ostatní služby a výkony budou účtovány za období, ve kterém byly skutečně poskytnuty.
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3.2

Smluvní strany budou registrovat časové údaje o délce trvání každého přihlášeného volání.
Časová jednotka pro přihlášené volání je jedna sekunda. Pro každé přihlášené volání bude
doba trvání měřena s přesností na jednotky sekund pomocí matematického
zaokrouhlování.

3.3

Jestliže v průběhu trvání hovoru dojde ke změně časového pásma pro silný a slabý
provoz, dělí se pro stanovení ceny čas uskutečněného hovoru do příslušných časových
období. V případě takového hovoru vzniká více CDR a to jedno CDR pro každé pásmo, ve
kterém hovor probíhal, přičemž v každém z těchto CDR bude jako čas zahájení hovoru
uvedena stejná hodnota a to čas zahájení hovoru. Případná paušální cena za uskutečnění
hovoru (neboli „set-up“) se započítává do časového období, ve kterém hovor začal.

3.4

Detailní časový záznam o hovoru (CDR) pořizuje společnost GTS v maximální délce
30 (dle typy ústředny) minut. U déle trvajících hovorů bude za každých dalších započatých
30 (dle typy ústředny) minut pořízen nový záznam (CDR). Denní přehledy CDR jsou
výchozím podkladem při řešení sporů.

3.5

Pro služby specifikované v Příloze č.2 se provádí vyúčtování následujícím způsobem:
• Jednorázové ceny jsou účtovány po převzetí příslušného plnění společností OLO
v prvním následném vyúčtování,
• Pravidelné ceny za úplné zúčtovací období jsou účtovány zpětně k poslednímu dni
zúčtovacího období,
• Ceny za provoz, resp. minimální ceny za provoz, jsou účtovány zpětně k poslednímu
dni zúčtovacího období,
• Pravidelné ceny nebo minimální ceny za provoz za neúplné zúčtovací období jsou
vypočteny jako: cena za jeden den zúčtovacího období násobená délkou neúplného
zúčtovacího období v celých dnech, ve kterých byla služba společnosti OLO
poskytnuta. Cena za jeden den zúčtovací období se vypočte jako 1/30 příslušné výše
dohodnuté pravidelné ceny, popř. minimální ceny za provoz.

3.6

Pravidelné ceny za poskytování služeb specifikovaných v Příloze č.2 se začínají účtovat
dnem zřízení nebo provedení změny. Ceny za provoz, resp. minimální ceny za provoz se
začínají účtovat bezprostředně po zřízení nebo provedení změny příslušné služby včetně
zkušebního provozu. Při ukončení poskytování některé služby se pravidelné ceny, ceny za
provoz, resp. minimální ceny za provoz přestávají účtovat dnem následujícím po dni
ukončení poskytování příslušné služby.

3.7

Účtující strana předloží straně účtované nejpozději do 8. (osmého) kalendářního dne
následujícího měsíce provozní podklady pro vyúčtování za provoz služeb elektronických
komunikací za ukončené účtovací období (GTS je poskytuje prostřednictvím aplikace
Webcare – viz bod 2.5 výše). Tyto provozní podklady pro vyúčtování provozu nebudou
použity jako daňový doklad. Připadne – li 8. kalendářní den na sobotu, neděli nebo státem
uznaný svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Rozpisy
provozních podkladů vyúčtování budou mít formu dohodnutou mezi oběma stranami.
Jestliže účtovaná strana nepodá straně účtující do 10. dne měsíce následujícího po
příslušném účtovacím období námitku vůči provozním podkladům vyúčtování (připadne – li
10. kalendářní den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty
pro uplatnění námitky účtované strany nejblíže následující pracovní den ), považuje strana
účtující provozní podklady vyúčtování za akceptované. Námitku může účtovaná strana
podat pouze v případě, že dle doložitelných podkladů z vlastního měření vyplývá rozdíl
v celkové finanční částce za provoz vyšší než procento sjednané v bodu 3.8.
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Rozdíl mezi celkovou finanční částkou za provoz elektronických komunikací zjištěnou z
vlastních podkladů a částkou zjištěnou z podkladů druhé strany se stanoví ve výši 1% nebo
v absolutní částce 2500,- Kč.. Pokud se prokáže, že dohodnutá výše rozdílu je
nevyhovující, strany jednáním stanoví jinou výši rozdílu a zapracují ji do Dodatku ke
Smlouvě.

Poznámka : Odstavce 3.7 a 3.8 ponechte pouze pokud se jedná o velkého operátora jinak
odstraňte.
3.9

Účtující strana předloží straně účtované zvlášť daňový doklad za provoz služeb
elektronických komunikací zvlášť daňový doklad za ostatní poskytované služby v každém
účtovaném období.

3.10

Účtující strana vystaví straně účtované daňový / účetní doklad vždy nejpozději do 15.
(patnáctého) kalendářního dne následujícího účtovacího období a připojí rozpisy položek
daňového / účetního dokladu za služby účtované v daném období.

3.11

Dojde-li při vystavení daňového dokladu ke zjištění, že u některé služby nebo výkonu byla
účtovaná nižší nebo vyšší částka, než odpovídá skutečně poskytnutému objemu služby
nebo výkonu, účtující strana oznámí písemně do 12 měsíců od vystavení takového dokladu
tuto skutečnost straně účtované a bude provedeno řádné doúčtování.

3.12

Kontaktní adresy pro doručování daňových účetních dokladů společnosti GTS a
společnosti OLO jsou uvedeny v Příloze 4.

3.13

Při změně jakékoli kontaktní adresy, účetního místa a sídla a jiných údajů nezbytných pro
vystavení daňového dokladu, je každá strana povinna oznámit tuto skutečnost druhé straně
bez zbytečného odkladu a obě strany postupují dle Smlouvy. V případě, že tato data
nebudou poskytnuta, tak se dotčená strana nemůže domáhat zpětných oprav daňových
dokladů.

3.14

Vyúčtování musí mít náležitosti dle platných právních předpisů.

4

Spory týkající se vyúčtování

4.1

Doručený daňový doklad za službu/y elektronických komunikací k němuž nebyla uplatněna
v dohodnuté lhůtě námitka nebo rozdíl mezi finanční částkou zjištěnou podle vlastních
podkladů nebyl vyšší než 1% nebo v absolutní částce 2500,- Kč, je strana účtovaná
povinna uhradit straně účtující ve lhůtě splatnosti. Námitky k takovému daňovému /
účetnímu dokladu podané později než ve lhůtě dle bodu 4.2 nejsou důvodem pozdějších
oprav daňového dokladu, s výjimkou doúčtování dle bodu 3.11.

4.2

Doručené vyúčtování, u kterého rozdíl mezi finanční částkou zjištěnou podle vlastních
podkladů je vyšší než 1% nebo v absolutní částce 2500,- Kč, je strana účtovaná oprávněna
odmítnout. V tom případě je povinna do 15 dnů ode dne prokazatelného doručení
vyúčtování písemně doručit námitku na kontaktní adresu účetního místa strany účtující
(připadne-li poslední kalendářní den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je
posledním dnem lhůty pro uplatnění námitky účtované strany poslední předcházející
pracovní den), jinak toto její právo namítat vyúčtovanou částku zaniká. Namítající strana
předloží současně s námitkou, všechny podrobnosti nezbytně nutné k odůvodnění svých
výhrad včetně příslušných ověřujících účtovacích údajů.
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4.3

Strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby v rámci svých možností dospěly jednáním svých
zástupců, jmenovaných pro tento účel, k urovnání sporu. Strany si vzájemně poskytnou
informace o pořízení účtovacích údajů a jejich zpracování a zpřístupní příslušné údaje,
nezbytné pro vyúčtování, jako detailní rozbor skupin poskytovaných služeb v dohodnutém
formátu. Případné spory jsou řešeny v souladu s článkem 19 Smlouvy.

4.4

Bez ohledu na to, zda jsou smluvní strany ve sporu, resp. zda-li byla podána na dané
vyúčtování či podklad námitka, účtující strana vystaví daňový doklad na základě vlastních
podkladů. Strana účtovaná je povinna daňový doklad uhradit v době jeho splatnosti a to
bez ohledu, zda existuje mezi smluvními stranami spor, resp. zda-li byla podána na dané
vyúčtování či podklad námitka.

4.5

Skutečnosti uvedené v odst. 4.3 a odst. 4.4 neomezují práva žádné ze stran vyplývající ze
Smlouvy ani neopravňují žádnou ze stran k porušování jiných ustanovení této Smlouvy.

4.6

V souladu s výsledky urovnání sporu nebo na základě rozhodnutí soudu v případě
neúspěšného pokusu o urovnání sporu mimosoudní cestou, vystaví účtující strana
neprodleně opravný daňový doklad (dobropis / vrubopis).

5

Placení

5.1

Daňové doklady budou vyrovnávány jejich zaplacením ve lhůtě splatnosti popřípadě jejich
salda ve lhůtě splatnosti, která je pro účely této Smlouvy stanovena 15 (patnáct)
kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu.

5.2

Placení daňového dokladu respektive zápočtu se realizuje formou bezhotovostního
platebního styku, kdy platba bude poukázána vždy s číslem variabilního symbolu (VS) dle
příslušného daňového dokladu. Údaje o bankovním spojení stran budou uvedeny na
každém daňovém dokladu. Peněžitý závazek je splněn připsáním placené částky na účet u
banky věřitele.

5.3

Pokud účtovaná strana neprovede zaplacení vyúčtované finanční částky, resp. dlužné
částky vzniklé započtením, nejpozději v den splatnosti, je účtující strana oprávněna
vyúčtovat a vymáhat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení a účtovaná strana je povinna vyúčtovaný úrok z prodlení zaplatit.

5.4

Úrok z prodlení bude účtován od a včetně prvního dne následujícího po datu splatnosti
dlužné částky, která měla být uhrazena, až do jejího úplného uhrazení.

5.5

Účtovaná strana má právo účtovat a vymáhat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky
opravného daňového dokladu podle odst. 4.6 v případě, že řešení sporu prokáže
oprávněnost její námitky. Tato smluvní pokuta bude účtována ode dne úhrady salda podle
bodu 5.1 nebo ode dne uhrazení příslušné vyúčtované částky účtovanou stranou do dne
vystavení daňového dobropisu bez ohledu na délku trvání sporu.
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SMLOUVA
O PŘÍSTUPU K SÍTI 4G SPOLEČNOSTI
T-MOBILE
číslo Partner: .......
číslo T-Mobile: .......
(dále jen “Smlouva“)
uzavřená mezi

Partner
se sídlem:
zastoupena:
IČ:
DIČ:
zápis v OR:
bankovní spojení:

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
(dále jen “Partner“)

a
T-Mobile Czech Republic a.s.
se sídlem:
zastoupena:

IČ:
DIČ:
zápis v OR:
bankovní spojení:

Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
Ing. Milanem Vašinou, generálním ředitelem,
na základě pověření ze dne 25. března 2011
Ing. Pavlem Henkem, ředitelem velkoobchodních vztahů,
na základě pověření ze dne 5. června 2014
6494 9681
CZ64949681
Městský soud v Praze, oddíl B., vložka 3787
Komerční banka a.s., pobočka Praha - náměstí Míru, Italská 2, 120 00 Praha 2
č. účtu: 19-2235200217/0100
(dále jen „T-Mobile“)
(dále nazývané též „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“)
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PREAMBULE
A.

Partner je na základě oznámení podnikání v elektronických komunikacích ze dne ..........
(potvrzeno osvědčením Českého telekomunikačního úřadu č……. č.j……) dle Všeobecného
oprávnění č. …… oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační síť a poskytovat služby
elektronických komunikací na území České republiky.

B.

Společnost T-Mobile je na základě osvědčení Českého telekomunikačního úřadu 310/3 č.j.
153070/2010-631 ze dne 4.3.2011 oprávněna zajišťovat veřejnou komunikační síť a poskytovat
služby elektronických komunikací na území České republiky.

C.

Společnosti T-Mobile byl na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ77 777/2013-613/XL. vyř., které nabylo právní moci 24.2.2014 (dále jen „Rozhodnutí ČTÚ o
přídělu kmitočtů“, udělen příděl rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě
v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen „přidělené rádiové kmitočty“).

D.

Společnost T-Mobile je na základě Rozhodnutí ČTÚ o přídělu kmitočtů povinna Partnerovi na
jeho žádost nabídnout přístup ke své veřejné komunikační síti provozované s využitím
přidělených rádiových kmitočtů umožňující Partnerovi poskytování služeb prostřednictví této sítě
minimálně ve stejném rozsahu a kvalitě, v jakém je společnost T-Mobile sama poskytuje svým
koncovým zákazníkům.

E.

Smluvní strany jsou si vědomy, že předmět této Smlouvy podléhá ustanovením zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
v platném znění (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“) a souvisejícím
podzákonným předpisům, všeobecným oprávněním, opatřením obecné povahy a dále
ustanovením příslušných rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (dále též jen „ČTÚ“).

F.

Smluvní strany se rozhodly, že uzavřou tuto Smlouvu o přístupu k veřejné komunikační síti
společnosti T-Mobile provozované s využitím přidělených rádiových kmitočtů pro poskytování
služeb 4G ze strany Partnera.

G.

Společnost T-Mobile dle této Smlouvy poskytuje služby Partnerovi jakožto subjektu typu Full
MVNO.

Článek 1. – DEFINICE
Význam pojmů používaných v této Smlouvě odpovídá jejich definicím v zákoně o elektronických
komunikacích, v prováděcích předpisech a v opatřeních obecné povahy, vydaných v souladu se
zákonem o elektronických komunikacích, není-li výslovně uvedeno jinak. Níže uvedené pojmy
mají v této Smlouvě následující význam:
1.01

GSM
Globální systém pro mobilní telekomunikační služby (Global System for Mobile
communication services) definovaný normami ETSI a příslušnými mezinárodními
standardy.

1.02

4G
Technologie sítí mobilních elektronických komunikací, jinak též technologie LTE (LongTerm Evolution), provozovaná v souladu se závaznými specifikacemi 3GPP (3rd
Generation Partnership), uvedenými v aktualizaci č.8 (Release 8), popř. v dalších
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následných aktualizacích, dokumentu „Technical Specifications and Technical Reports for
a UTRAN-based 3GPP system“ publikovaného na www.3gpp.org..
1.03

Full MVNO
Virtuální mobilní operátor, který pro poskytování služeb svým zákazníkům využívá vlastní
infrastrukturu včetně modulů zákaznické identifikace (SIM) jako nositelů služeb
elektronických komunikací a který si od společnosti T-Mobile na základě této smlouvy
pronajímá jen kapacitu rádiové přístupové sítě. Full MVNO je s výjimkou této rádiové
přístupové sítě vlastníkem veškerých zdrojů, nezbytných k poskytování služeb
elektronických komunikací, a to včetně číselných přídělů MSISDN, MNC a MNC.

1.04

Volání
Spojení uskutečněné prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací,
které umožňuje obousměrnou hlasovou komunikaci.

1.05

Síť elektronických komunikací
Přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně
prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovým,
optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných
sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické
energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a
televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

1.06

Veřejná komunikační síť
Síť elektronických komunikací, která slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací, a která podporuje přenos informací mezi
koncovými body sítě, nebo síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím je
poskytovaná služba šíření rozhlasového a televizního vysílání.

1.07

Veřejná mobilní komunikační síť
Veřejná komunikační síť, která pro přenos volání používá jednu nebo více základnových
stanic a další komunikační zařízení potřebná k zajištění komunikace prostřednictvím
radiových vln.

1.08

Služba elektronických komunikací
Služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů
po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových
služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s
výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických
komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a
poskytovanými službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační
společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích
elektronických komunikací.

1.09

Veřejná mobilní služba elektronických komunikací
Veřejně dostupná služba elektronických komunikací poskytovaná prostřednictvím veřejné
mobilní komunikační sítě.
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1.10

Oprávnění
Oznámení podnikání v elektronických komunikacích, které v souladu s § 8 odst. 2 zákona
o elektronických komunikacích oznamovatele opravňuje k podnikání v elektronických
komunikacích.

1.11

Přístup
Zpřístupnění prostředků nebo služeb na základě stanovených podmínek, výlučně nebo
nevýlučně jinému podnikateli, za účelem poskytování služeb elektronických komunikací,
včetně případů, kdy jsou použity k předávání služeb informační společnosti nebo služeb
přenosu obsahu.

1.12

Bod přístupu
Rozhraní, jehož prostřednictvím zákazníci Partnera využívají přístup k síti 4G společnosti
T-Mobile, aby mohli využívat služeb elektronických komunikací poskytovaných Partnerem.
Tímto rozhraním je na straně uživatele modul zákaznické identifikace (SIM – Subscriber
Identity Module), umožňující jednoznačnou identifikaci uživatele jako uživatele služeb
Partnera, a na straně společnosti T-Mobile základnová stanice sítě 4G společnosti TMobile.

1.13

Síť 4G společnosti T-Mobile
Veřejná mobilní komunikační síť provozovaná společností T-Mobile v technologii 4G na
základě Oprávnění.

1.14

Uživatel
Každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

1.15

Účastník
Každý, kdo uzavřel s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických
komunikací smlouvu na poskytování těchto služeb.

1.16

Přidělená čísla
Čísla z platného Číslovacího plánu vydaného v souladu s §29 zákona o elektronických
komunikacích, která je Partner na základě pravomocných rozhodnutí Českého
telekomunikačního úřadu oprávněn využívat k poskytování svých veřejně dostupných
služeb elektronických komunikací.

1.17

Porušení základních povinností
Porušení základních povinností se dopustí smluvní strana, která:
a) se ocitne v prodlení se zaplacením cen za poskytnuté služby na základě této Smlouvy, za
předpokladu, že:
i) v souladu s článkem 8 Smlouvy byl druhou smluvní stranou vystaven daňový
doklad obsahující veškeré zákonné náležitosti
ii) daňový doklad nebyl povinnou stranou postupem dle článků 8.15 až 8.19 této
Smlouvy rozporován
iii) marně uplynula lhůta splatnosti vystaveného daňového dokladu
iv) oprávněná smluvní strana zaslala nejdříve v den následující po dni, ve kterém marně
uplynula lhůta splatnosti daňového dokladu, povinné straně výzvu k zaplacení
dlužných částek
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v)

marně uplynula náhradní lhůta v minimální délce 7 dní stanovená oprávněnou
stranou povinné straně k plnění ve výzvě k zaplacení dlužných částek;
b) poruší povinnost uloženou v článcích 11., 17.3., 17.4 anebo 17.5. této Smlouvy.

Článek 2. – PŘEDMĚT SMLOUVY
Smluvní strany uzavřely tuto Smlouvu za účelem realizace přístupu k veřejné komunikační síti 4G
společnosti T-Mobile provozované s využitím přidělených rádiových kmitočtů pro poskytování služeb
ze strany Partnera, a to v rozsahu a podle podmínek specifikovaných v Příloze A a Příloze B této
Smlouvy.

Článek 3. –BODY PŘÍSTUPU
3.01

Přístup k veřejné komunikační síti společnosti T-Mobile se realizuje výhradně v bodech
přístupu. Body přístupu jsou popsány v Příloze A této Smlouvy.

3.02

Každá smluvní strana zajistí soulad svých rozhraní používaných v bodech přístupu s platnými
technickými předpisy a normami.

Článek 4. – BODY PROPOJENÍ
4.01

Veškerý provoz uživatelů služeb elektronických komunikací Partnera bude mezi smluvními
stranami předáván v bodech propojení, definovaných v Příloze A této Smlouvy.

Článek 5. – ODPOVĚDNOST
5.01

Každá smluvní strana je zodpovědná za směrování provozu ve své síti elektronických
komunikací mezi bodem přístupu a bodem propojení, resp. mezi bodem propojení a bodem
přístupu do sítě Internet, případně k jiné datové službě.

5.02

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že zajistí opravu ve svém propojovacím rozhraní do 12
hodin od okamžiku zjištění závady v případě výpadku více než 50 % propojovací kapacity v
propojovacím bodě, v ostatních případech zajistí opravu ve svém propojovacím rozhraní do 24
hodin od okamžiku zjištění závady.

5.03

Společnost T-Mobile je plně odpovědná, v rozsahu a v kvalitě požadované oprávněním,
platnými předpisy a normami a v souladu se závazky podle této Smlouvy za:
- provoz a údržbu své komunikační sítě a za opravy závad ve své komunikační síti mezi
bodem přístupu a bodem propojení;
- měření, zaznamenávání a ověřování údajů o užívání služeb.

5.04

Společnost Partner je plně odpovědná, v rozsahu a v kvalitě požadované oprávněním, platnými
předpisy a normami a v souladu se závazky podle této Smlouvy za:
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provoz a údržbu své komunikační sítě a za opravy závad ve své komunikační síti až k bodu
propojení;
provoz a funkčnost bodu přístupu, tj. modulu zákaznické identifikace SIM včetně
koncového zařízení, v němž jsou funkce tohoto modulu využívány;
zajištění služeb požadovaných státem pro vládní, obranné a bezpečnostní účely v zákonem a
příslušnými oprávněními stanovených případech; a
měření, zaznamenávání a ověřování údajů o užívání služeb.

Každá smluvní strana má povinnost k náhradě prokázané újmy vzniklé druhé smluvní straně v
souvislosti s neplněním závazků dle tohoto článku Smlouvy.

Článek 6. – POSKYTOVANÉ SLUŽBY
6.01

Služby poskytované podle této Smlouvy společností T-Mobile společnosti Partner a podmínky
pro jejich poskytování jsou popsány v Příloze A a v Příloze B této Smlouvy. Společnost TMobile poskytne Partnerovi přístup ke své komunikační síti provozované s využitím
přidělených rádiových kmitočtů umožňující Partnerovi poskytování služeb prostřednictví této
sítě minimálně ve stejném rozsahu a kvalitě, v jakém je společnost T-Mobile sama poskytuje
svým koncovým zákazníkům.

6.02

Společnost T-Mobile se zavazuje poskytovat služby podle této Smlouvy nepřetržitě, t.j. dvacet
čtyři hodin (24) denně, sedm (7) dní v týdnu a všechny dny v roce v sjednaném rozsahu a
kvalitě. Tím není dotčeno ustanovení článku 6.03, 6.04 a souvisejících této Smlouvy.

6.03

V případě, že se Partner dopustí porušení základních povinností definovaných v článku 1.17
této Smlouvy a porušení nenapraví ani ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení výzvy
ke zjednání nápravy zaslané druhou smluvní stranou, je vyzývající smluvní strana oprávněna
omezit nebo pozastavit poskytování služeb nebo jejich části podle této Smlouvy straně
porušující, popř. vyřadit z provozu síťová propojení nebo jejich část, s výjimkou tísňových
volání. Opatření přijatá dle tohoto článku budou uplatněna pouze pro tu část plnění Smlouvy,
které se porušení týká, pokud to bude možné. Výzva k nápravě bude současně zaslána Českému
telekomunikačnímu úřadu.

6.04

Každá ze smluvních stran je oprávněna přerušit provoz v bodu přístupu v případě ohrožení
života nebo zdraví, nebo v případě, že by došlo, nebo mohlo dojít, k narušení integrity sítě a
služeb a dále v případech krizových situací, zejména za branné pohotovosti státu, živelních
pohrom, epidemií anebo na základě rozhodnutí státního orgánu ČR.

6.05

Partner je v plné míře odpovědný za kontrolu využívání služeb elektronických komunikací
svými uživateli, resp. jeho souladu s platnými zákony ČR a smluvními podmínkami, které se
svými účastníky sjednal. Toto ustanovení zahrnuje i odpovědnost za ochranu proti zlomyslným
voláním, zneužívání služeb, generování nevyžádané komunikace (spamu), útokům na funkčnost
sítě spočívajícím v jejím záměrném zahlcení (např. útoky typu flooding, DDoS (Distributed
Denial of Service) atd.) a jiným projevům zlomyslné či protiprávní činnosti, narušujícím či
ohrožujícím poskytování služeb elektronických komunikací. Pokud Partnerovi v souvislosti
s takovým jednáním vznikne újma, nese ji Partner. Společnost T-Mobile se zavazuje v rámci
svých technických možností poskytnout přiměřenou a rozumně požadovatelnou součinnost
směřující k identifikaci výše popsaného jednání a jeho původu.
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6.06

Smluvní strana, která přerušila provoz nebo poskytování služeb na základě článku 6.03 nebo
6.04 této Smlouvy, se zavazuje provoz nebo poskytování pozastavených služeb obnovit
bezodkladně, jakmile strana, jež porušila své smluvní povinnosti, toto porušení napraví nebo
pomine důvod přerušení dle článku 6.04. Partner je povinen řádně uhradit veškeré splatné ceny
dle této Smlouvy za služby poskytnuté v období, kdy bylo poskytování některých služeb
omezeno nebo pozastaveno, na základě článku 6.03 nebo 6.04 této Smlouvy.

6.07

Partner se zavazuje poskytnout spolčenosti T-Mobile jednou za kalendářní čtvrtletí prognózu
provozu svých uživatelů v síti T-Mobile, a to v detailu umožňujícím včasné dimenzování
nezbytné kapacity přístupové sítě a bodů propojení (dále jen „Pravidelná prognóza“).
Pravidelná prognóza musí vždy obsahovat (i) předpokládaný počet unikátních uživatelů služeb
přístupu (počet SIM); a (ii) předpokládaný objem přenesených dat v jednotlivých následujících
dvanácti kalendářních měsících a po nich následujících všech čtvrtletích zbývajících do konce
doby, na kterou byla Smlouva uzavřena. Pravidelná prognóza musí být společnosti T-Mobile
poskytnuta vždy nejpozději 10 dnů před koncem každého čtvrtletí. Partner bere na vědomí, že
Pravidelná prognóza musí být realistická zejména z toho důvodu, aby společnost T-Mobile
mohla plánovat hospodárné využití kapacity přidělených rádiových kmitočtů v předmětných
obdobích. V případě, že se skutečný objem přenesených dat v konkrétním období (tzn.
v kalendářním měsíci), za které byla Pravidelná prognóza poskytnuta, bude odlišovat od
poslední řádně předložené Pravidelné prognózy pro totéž období o více než 10%, je společnost
T-Mobile oprávněna účtovat Partnerovi (i) v plné výši náklady na potřebné rozšíření nezbytné
kapacity přístupové sítě a bodů propojení, které bylo vyvoláno nečekaným nárůstem datového
provozu (v případě odchylky skutečného objemu přenesených dat od Pravidelné prognózy o
více než 10% směrem nahoru), a/nebo (ii) smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč.

Článek 7. – CENY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
7.01

Za služby poskytnuté na základě této Smlouvy bude společnost T-Mobile účtovat Partnerovi
ceny dle Přílohy B této Smlouvy. Veškeré ceny jsou v této Smlouvě a v jejích přílohách uváděny
bez DPH. Povinná strana se zavazuje uhradit oprávněné straně vyúčtované ceny v českých
korunách (Kč) včetně DPH.

7.02

Pro účely výpočtu cen za služby podle této Smlouvy bude společnost T-Mobile měřit provoz v
obou směrech pro jednotlivé poskytované služby. Jednotkou měření je 1 kB. Způsob měření
provozu a specifikace účtovacích jednotek může být dále upřesněn v Příloze A této Smlouvy.

7.03

Vyúčtování a placení bude prováděno podle ustanovení článku 8 této Smlouvy.

Článek 8. – VYÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ
8.01

Tento článek 8 popisuje shromažďování údajů, postup vyúčtování, způsob řešení sporů
týkajících se vyúčtování a placení cen za služby a výkony, které si smluvní strany na základě
Smlouvy poskytují.

8.02

Proces shromažďování údajů (měření, záznam, ověřování) a výpočet cen za služby realizuje
účtující smluvní strana na své náklady.

8.03

Účtující smluvní strana je odpovědná za včasné shromáždění účtovacích údajů a za vystavení
daňových dokladů.
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8.04

Pokud účtující smluvní strana nezajistí v řádném termínu data potřebná pro vystavení daňového
dokladu, bude povinna vystavit daňový doklad na základě dat získaných od druhé smluvní
strany, pokud se strany pro konkrétní případ nedohodnou jinak. Druhá smluvní strana poskytne
tato data zdarma. Proti takto poskytnutým datům nemůže být vznesena námitka.

8.05

Účtovacím obdobím pro služby poskytované dle této Smlouvy je kalendářní měsíc. V průběhu
kalendářního měsíce budou shromažďována data a účtovány ceny za poskytované služby a
výkony počínaje prvním dnem příslušného kalendářního měsíce od 0:00:00 hodin do posledního
dne příslušného měsíce do 23:59:59 hodin.

8.06

Služby dle Přílohy A Smlouvy, poskytované bez přerušení v období přechodu do dalšího
účtovacího období, jsou smluvními stranami vyúčtovány v období, ve kterém začaly být
poskytovány, tj. bylo realizováno spojení. Paušální cena za uskutečnění spojení se započítává do
účtovacího období, ve kterém spojení začalo. Spojením se pro účely tohoto článku rozumí
souvislý datový tok mezi bodem přístupu a bodem propojení, a to v kterémkoli směru (tzv.
datová relace).

8.07

Jestliže v průběhu spojení dojde ke změně časového pásma pro silný a slabý provoz, dělí se pro
stanovení ceny čas spojení do příslušných časových období. Paušální cena za spojení se
započítává do časového období, ve spojení začalo.

8.08

Detailní záznam o spojení (CDR) pořizuje společnost T-Mobile po jednotlivých datových
relacích, nepřesáhne-li jejich trvání 15 minut. U déle trvajících spojení bude za každých dalších
započatých 30 minut spojení pořízen nový záznam (CDR). Každý takový jednotlivý záznam je
zaúčtován do období, do kterého připadá jeho počátek. Denní přehledy CDR jsou výchozím
podkladem při řešení sporů.

8.09

Byla-li služba specifikovaná v Příloze A Smlouvy zřízena nebo zrušena v průběhu kalendářního
měsíce a je-li cena stanovena měsíční paušální částkou, pak za každý den využívání této služby se
účtuje jedna třicetina paušální ceny za měsíc. Je-li podkladem pro měření dohodnutá jednotka,
pak se cena účtuje pouze za uskutečněné jednotky. Nezapočítá se den, kdy byla služba zřízena.
Den, kdy byla služba zrušena, se započítá.

8.10

Účtující smluvní strana předloží smluvní straně účtované do pátého (5.) kalendářního dne
v měsíci návrh (předlohu) daňového dokladu za automaticky účtovaný provoz na služby dle
Přílohy A Smlouvy za ukončené účtovací období (předcházející měsíc). Tento návrh nebude
použit jako daňový doklad. Rozpisy položek předlohy daňového dokladu budou mít formu
dohodnutou mezi oběma stranami. Jestliže účtovaná strana nepodá straně účtující do osmého
(8.) kalendářního dne v měsíci námitku k návrhu (předloze) daňového dokladu, považuje strana
účtující návrh (předlohu) za akceptovaný a vystaví daňový doklad. Námitku týkající se měření
účtovaného provozu může účtovaná strana podat v případě, že dle doložitelných podkladů
z vlastního měření objemu účtovaného provozu vyplývá rozdíl v celkové finanční částce
účtované za poskytnuté služby dle Přílohy A Smlouvy vyšší než 1 % z finanční částky, uvedené
v návrhu (předloze) daňového dokladu. Namítající strana zahrne do takové námitky všechny
podrobnosti nezbytně nutné k odůvodnění svých výhrad včetně příslušných ověřujících
účtovacích údajů. Námitka nemůže být vznesena proti výši jednotkové ceny platně sjednané
Smlouvou.

8.11

Účtující smluvní strana vystaví smluvní straně účtované daňový doklad vždy do patnáctého (15.)
kalendářního dne následujícího účtovacího období a připojí rozpisy položek daňového dokladu
za služby účtované v daném období.
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8.12

Dojde-li při vystavení daňového dokladu k opomenutí účtovat některou službu nebo výkon,
účtující smluvní strana oznámí písemně tuto skutečnost smluvní straně účtované a provede
řádné doúčtování (vrubopis).

8.13

Kontaktní adresy účetních míst stanoví článek 16.01 Smlouvy.

8.14

Při změně kontaktní adresy účetního místa a jiných údajů nezbytných pro vystavení daňového
dokladu je každá smluvní strana povinna oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně bez
zbytečného odkladu a tato změna se stane součástí Smlouvy.

8.15

Doručený daňový doklad za poskytnuté služby dle Přílohy A Smlouvy, proti němuž nebyla
uplatněna postupem dle článku 8.10 této Smlouvy v dohodnuté lhůtě námitka, je účtovaná
smluvní strana povinna uhradit straně účtující ve lhůtě splatnosti. Námitky k takovému
daňovému dokladu podané opožděně nejsou důvodem pozdějších oprav daňového dokladu.

8.16

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby v rámci svých možností dospěly jednáním
svých zástupců, jmenovaných pro tento účel, k vyřízení námitky vznesené postupem dle článku
8.10 této Smlouvy. Strany si vzájemně poskytnou údaje z vlastního měření a informace o jejich
pořízení a zpracování a zpřístupní příslušné údaje, nezbytné pro vyúčtování, jako detailní rozbor
skupin poskytovaných služeb v dohodnutém formátu.

8.17

Jestliže se jmenovaným zástupcům obou smluvních stran nepodaří ukončit spor o námitce do
patnáctého (15.) kalendářního dne od data zdanitelného plnění, účtující smluvní strana vystaví
daňový doklad na základě vlastních podkladů. Smluvní strana účtovaná je povinna daňový
doklad uhradit v době jeho splatnosti. Spor bude dále řešen v souladu s článkem 20 Smlouvy.

8.18

V souladu s výsledky urovnání sporu vystaví účtující smluvní strana neprodleně daňový doklad
(dobropis, vrubopis – dále jen opravný doklad). Splatnost tohoto opravného dokladu činí
patnáct (15) dní ode dne jeho obdržení druhou smluvní stranou.

8.19

Skutečnosti uvedené v článcích 8.16 a 8.17 této Přílohy neomezují práva žádné ze smluvních
stran vyplývající ze Smlouvy ani neopravňují žádnou ze stran k porušování jiných ustanovení
této Smlouvy.

8.20

Daňové doklady za služby poskytnuté jednotlivými smluvními stranami na základě Smlouvy
budou vyrovnávány zaplacením účtované částky ve lhůtě splatnosti bankovním převodem na
účet účtující smluvní strany dle pravidel uvedených dále v článku 8.22 této Smlouvy. Splatnost
každého daňového dokladu se sjednává na 30 dnů od data vystavení daňového dokladu. Daňové
doklady musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty v platném znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). Nebude-li daňový doklad
obsahovat výše uvedené náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty, je strana, která takový
daňový doklad obdržela, oprávněna vrátit jej do 5 dnů po jeho obdržení zpět výstavci k opravě a
přepracování. Výstavce je povinen daňový doklad neprodleně opravit a vrátit smluvní straně,
která jej zaslala k opravě. V takovém případě začne běžet nová 30 denní lhůta splatnosti dnem
doručení doplněného či opraveného daňového dokladu.

8.21

Vrácení daňového dokladu druhé smluvní straně k opravě z důvodů uvedených v článku 8.20
této Smlouvy se nijak nedotýká splatnosti ostatních řádně vystavených daňových dokladů za
stejné období.
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8.22

Placení daňového dokladu se realizuje formou bezhotovostního platebního styku. Smluvní
strany jsou u každé realizované platby povinny uvést variabilní symbol jednoznačně identifikující
účel platby, např. číslo daňového dokladu, na základě kterého byla platba provedena. Nebude-li
platba takovýmto variabilním symbolem označena, je přijímající smluvní strana oprávněna
použít přijatou platbu na úhradu jistiny nejstaršího splatného závazku. Údaje o bankovním
spojení stran budou uvedeny na každém daňovém dokladu. Peněžitý závazek je splněn
připsáním placené částky na bankovní účet u banky věřitele.

8.23

Pokud povinná strana nezaplatí vyúčtované finanční částky (včetně opravného daňového
dokladu) nejpozději v den jejich splatnosti, má účtující strana právo na úhradu úroků z prodlení
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8.24

Úrok z prodlení bude účtován od a včetně prvního dne následujícího po datu splatnosti dlužné
částky, která měla být uhrazena, až do jejího úplného uhrazení.

8.25 V případě, že by byl dán důvod pro vznik ručitelského závazku smluvní strany ve smyslu § 109
zákona o dani z přidané hodnoty, je smluvní strana, která hradí, oprávněna uhradit za druhou
smluvní stranu částku stanovené DPH přímo na účet správce daně druhé smluvní strany
postupem dle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že smluvní
strana takto uhradí DPH za druhou smluvní stranu, je povinna za řádně provedené dílo zaplatit
druhé smluvní straně pouze sjednanou cenu v částce po odečtení DPH uhrazené přímo na účet
správce daně druhé smluvní strany. Zaplacením částky stanovené DPH přímo na účet správce
daně a sjednané ceny v částce bez DPH druhé smluvní strany zaniká zcela závazek smluvní
strany platící vůči druhé smluvní straně. V případě, že se jedna ze smluvních stran rozhodne
využít postup podle toho bodu, zavazuje se tato smluvní strana bezodkladně informovat o
tomto kroku druhou smluvní stranu.
8.26

V případě, že smluvní strana zaplatí celou částku včetně stanovené DPH na účet druhé smluvní
strany a ze strany správce daně druhé smluvní strany bude přistoupeno k výzvě k plnění
ručitelského závazku ve smyslu § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, je druhá smluvní strana
povinna příslušnou částku, kterou smluvní strana uhradí správci daně druhé smluvní strany jako
ručitelský závazek, uhradit bezodkladně smluvní straně. Pokud neučiní jak výše uvedeno, je
smluvní strana, která uhradila příslušnou částku DPH přímo na účet správce daně druhé
smluvní strany, oprávněna započítat takto vzniklou pohledávku vůči jakémukoliv dalšímu
závazku vzniklého z titulu této smlouvy.

8.27

Žádná pohledávka vzniklá z titulu této smlouvy nesmí být postoupena třetí straně bez
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

8.28

Má-li připadnout poslední den lhůty stanovené dle tohoto článku 8 této Smlouvy na sobotu,
neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.

Článek 9. – TESTOVÁNÍ A VYTVOŘENÍ PŘÍSTUPU
9.01

Postupy a harmonogram pro zřízení a testování přístupu podle této Smlouvy jsou uvedeny v
Příloze A této Smlouvy.
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Článek 10. – ČÍSLOVÁNÍ
10.01 Národní směrová čísla (NDC), mezinárodní kód mobilní telefonní sítě (MCC), kód mobilní
telefonní sítě (MNC), identifikační čísla operátorů OperatorID (OpID), přístupové kódy služeb
nebo skupiny služeb (SAC) a skupiny účastnických čísel, které v souladu se zákonem o
elektronických komunikacích a příslušnými oprávněními Partner využívá pro poskytování svých
služeb elektronických komunikací, jsou uvedeny v Příloze A této Smlouvy.
10.02 Nezbytná opatření technického charakteru, jejichž provedení bude potřebné v důsledku změny
přidělených čísel některé ze smluvních stran, budou prováděna na základě písemné žádosti
příslušné smluvní strany, v termínech písemně dohodnutých zástupci obou smluvních stran.
Strany jsou oprávněny si sjednat jiný způsob řízení takových změn za podmínky, že tento jiný
způsob umožní rychlejší a efektivnější zpracování změny a přitom nijakým způsobem neohrozí
práva smluvních stran garantovaná touto Smlouvou.
10.03 Smluvní strany budou v dobré víře spolupracovat bez zbytečných průtahů na přizpůsobení se
jakýmkoli změnám platného číslovacího plánu tak, aby tyto změny nenarušily plnění této
Smlouvy.
10.04 Každá strana odpovídá za používání a správu přidělených čísel (včetně síťových a servisních
kódů), která je na základě příslušného pravomocného rozhodnutí ČTÚ, jakožto příslušného
orgánu státní správy, oprávněna využívat nebo která skutečně využívá bez tohoto oprávnění
poté, co byla do její sítě přenesena v rámci služby přenositelnost telefonních čísel mezi
telefonními sítěmi nebo byla do její sítě umístěna na základě dohody s třetí stranou. Každá
smluvní strana zajistí, aby veškerá tato čísla byla používána v souladu s platným číslovacím
plánem veřejných telefonních sítí vydaným ČTÚ a s platným číslovacím plánem síťových
směrovacích čísel vydaným ČTÚ.

Článek 11. – DŮVĚRNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.01

Smluvní strany souhlasí, že všechny součásti obsahu této Smlouvy budou považovat za
důvěrné a že žádné informace související s touto Smlouvou nebudou zpřístupněny třetím
stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, kromě případů
vyplývajících z právních předpisů a kromě informací poskytnutých v nezbytně nutném
rozsahu třetím stranám za účelem uskutečňování plnění dle této Smlouvy (např. dodavatel,
banka, pojišťovna), za účelem auditu, či za účelem poskytnutí právní rady, případně za účelem
rozhodnutí sporu z této Smlouvy. Smluvní strana, která informace v souladu s touto
Smlouvou zpřístupňuje, je povinna zajistit, aby třetí strany, kterým byly důvěrné informace v
souladu s touto Smlouvou zpřístupněny, byly písemně zavázány (např. Smlouvou o ochraně
obchodního tajemství) dodržovat ohledně takto získaných informací povinnosti uvedené v
tomto článku 11.

11.02

Informace nebudou pokládány za důvěrné pro účely této Smlouvy, jestliže tyto informace:
a) již byly nebo vstoupily ve všeobecnou známost jinak, než porušením tohoto článku 11;
nebo
b) byly přijímající smluvní straně známé ještě před jejich zpřístupněním zpřístupňující
smluvní stranou; nebo
c) jsou zpřístupněny přijímající smluvní straně bez omezení třetí stranou, která má plné
právo na jejich zpřístupnění.
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11.03

Smluvní strany se dohodly, že budou s důvěrnými informacemi podle tohoto článku 11.
nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím.

11.04

Povinnosti vyplývající z tohoto článku 11. Smlouvy se smluvní strany zavazují dodržovat po
dobu pěti (5) let po skončení účinnosti této Smlouvy.

11.05

Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy svých povinností týkajících se zpracování
osobních a provozních údajů jejich zákazníků podle zákona o elektronických komunikacích,
jakož i podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění. Společnost T-Mobile může zpracovávat osobní a provozní údaje zákazníků
Partnera v následujícím rozsahu: telefonní číslo uživatele služeb přístupu, druh poskytnuté
služby, začátek spojení, konec spojení, datum uskutečnění spojení, počet poskytnutých
jednotek (např. kB či kusy), typ přístupu k internetu (např. WAP, APN Internet, APN
Intranet) (dále jen „Údaje“). Ke zpracování dochází především za účelem odstraňování vad,
případně za účelem plnění dalších povinností dle této Smlouvy.

11.06

Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že správcem Údajů zákazníků Partnera
zůstává společnost Partner a T-Mobile se stává pouze jejich zpracovatelem v rozsahu a
za podmínek stanovených v této Smlouvě.

11.07

Společnost T-Mobile se zavazuje veškeré Údaje zpracovávat v souladu s platnými právními
předpisy. Společnost T-Mobile je povinna zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany
získaných Údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k těmto Údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití. Společnost T-Mobile se zavazuje poučit
své zaměstnance, kteří Údaje předané na základě této Smlouvy zpracovávají, o povinnosti
zachovávat mlčenlivosti o všech těchto Údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto Údajů. Společnost T-Mobile se dále zavazuje
chránit Údaje před přístupem nepovolaných osob ochranou počítačů heslem, jakož i jinými
vhodnými opatřeními, není-li hmotným nosičem osobních údajů počítač. Společnost T-Mobile
se zavazuje, že s výjimkou případů, kdy to umožňují platné právní předpisy, neposkytne Údaje,
předané na základě této Smlouvy, třetím osobám, a to ani k nekomerčním účelům.

11.08

Pominul-li účel, k jehož naplnění byly Údaje na základě této Smlouvy získány, je T-Mobile
povinen předané Údaje trvale vyloučit z dalšího zpracovávání např. zničením nosiče, na
kterém jsou uloženy. To však neplatí v případě, kdy další zpracování Údajů umožňují platné
právní předpisy.

11.09

Společnost T-Mobile není rovněž oprávněna získané Údaje využít samostatně k jiným účelům
než k účelům, které souvisejí s plněním povinností dle této Smlouvy.

11.10

Smluvní strany jsou povinny neprodleně se informovat v případě jakýchkoliv potíží při
zpracování Údajů dle této Smlouvy a o všech závažných okolnostech týkajících se porušení
povinností při zpracování a ochraně Údajů. V takovém případě je porušující strana povinna
přijmout v nejkratším možném termínu veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany Údajů a
následně postupovat v souladu s pokyny druhé smluvní strany, budou-li jí sděleny.
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11.11

Společnost T-Mobile je oprávněna pověřit zpracováním Údajů získaných na základě této
Smlouvy třetí osobu jen s výslovným předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
Smluvní strana - zpracovatel se v tomto případě zavazuje, že zajistí, aby třetí osoba
poskytovala zpracovávaným Údajům stejnou úroveň ochrany, jako vyžaduje tato Smlouva a
aby taktéž plnila povinnosti uložené zpracovateli touto Smlouvou, zejména pak dodržování
účelu a rozsahu zpracování Údajů.

11.12

Společnost T-Mobile se dále zavazuje při zpracování Údajů aplikovat obecně uznávaná
opatření a pravidla vedoucí k minimalizaci rizika neoprávněného nebo nahodilého přístupu
k Údajům.

11.13

V případě, že v souvislosti se zpracováním Údajů dle této Smlouvy bude zahájeno řízení ze
strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či soudu, zavazují se smluvní strany poskytnout si
na výzvu v těchto řízeních veškerou potřebnou součinnost.

11.14

Práva a povinnosti ve vztahu ke zpracování Údajů z této Smlouvy se vztahují také na
zpracování údajů týkajících se právnických osob.

Článek 12. – ÚJMA A SMLUVNÍ POKUTY
12.01

Způsobí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv újmu v souvislosti s plněním
poskytovaným dle této Smlouvy, bude tato smluvní strana mít povinnost k náhradě újmy v
souladu s obecně platnými právními předpisy.

12.02

Smluvní strany si sjednávají pro jednotlivé případy vymezené v tomto článku 12 této Smlouvy
smluvní pokuty ve výši zde uvedené. Smluvní pokuty jsou splatné do patnácti (15) dnů ode
dne doručení oprávněně vystaveného vyúčtování smluvní pokuty druhé smluvní straně.
Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu
újmy dle výše uvedených ustanovení v plné výši. Smluvní strany jsou oprávněny pro konkrétní
situaci předem písemně dohodnout, že ujednání o smluvní pokutě se nepoužije.

12.03

Smluvní pokuty v souvislosti s finančními závazky vyplývajícími z této Smlouvy
12.03.1 Oprávněná smluvní strana má nárok požadovat po druhé smluvní straně úhradu
smluvních pokut ve výši:
- 50.000 Kč za každý jednotlivý případ prodlení se zaplacením daňového dokladu, pokud
dlužná částka je v rozmezí 1 Kč až 500.000 Kč;
- 100.000 Kč za každý jednotlivý případ prodlení se zaplacením daňového dokladu, pokud
dlužná částka je v rozmezí nad 500.000 Kč do 1.000.000 Kč;
- 200.000 Kč za každý jednotlivý případ prodlení se zaplacením daňového dokladu, pokud
dlužná částka je v rozmezí nad 1.000.000 Kč do 3.000.000 Kč;
- 300.000 Kč za každý jednotlivý případ prodlení se zaplacením daňového dokladu, pokud
dlužná částka je v rozmezí nad 3.000.000 Kč do 5.000.000 Kč;
- 500.000 Kč za každý jednotlivý případ prodlení se zaplacením daňového dokladu, pokud
dlužná částka je nad 5.000.000 Kč
12.03.2 Nárok na zaplacení smluvní pokuty stanovené v článku 12.03.1 této Smlouvy vzniká po
splnění následujících podmínek:

T-Mobile Czech Republic a.s. - Partner

Příloha Telekomunikačního věstníku 18/2014, str. 1031

Obchodní tajemství - Trade secret

T-Mobile / Partner
Smlouva o přístupu k síti 4G společnosti T-Mobile

15/22

a)

v souladu s článkem 8 Smlouvy byl vystaven daňový doklad obsahující veškeré
náležitosti;
b) daňový doklad nebyl povinnou stranou postupem dle článku 8 Smlouvy rozporován;
c) marně uběhla lhůta splatnosti stanovená v článku 8 Smlouvy;
d) oprávněná smluvní strana zaslala nejdříve v den následující po dni, ve kterém marně
uplynula lhůta splatnosti daňového dokladu, výzvu k zaplacení dlužných částek;
e) marně uplynula lhůta stanovená ve výzvě k zaplacení dlužných částek, která je
stanovena v minimální délce 7 kalendářních dnů od data odeslání výzvy.
12.04

Smluvní pokuty v souvislosti s porušením ostatních závazků vyplývajících z této Smlouvy
12.05.1 Za porušení článku 10.04 Smlouvy zaplatí porušující smluvní strana oprávněné smluvní
straně smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ takového porušení.
12.05.2 Za porušení článku 17.03 Smlouvy zaplatí porušující smluvní strana oprávněné smluvní
straně smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ takového porušení.
12.05.3 Za porušení článku 17.04 Smlouvy zaplatí porušující smluvní strana oprávněné smluvní
straně smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ takového porušení.
12.05.4 Za porušení článku 17.05 Smlouvy tím, že zaměstnanci nebo zástupci smluvní strany
nedodrželi po dobu jejich přístupu do budov, k zařízením nebo k síti druhé strany její
pokyny, normy, postupy a pravidla, zaplatí porušující smluvní strana oprávněné smluvní
straně smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ takového porušení.
12.05.5 Za porušení povinnosti k zachovávání důvěrnosti informací dle článků 11.1 – 11.4
Smlouvy zaplatí porušující smluvní strana oprávněné smluvní straně smluvní pokutu ve
výši 100.000 Kč za každý případ takového porušení.
12.05.6 Za porušení povinnosti k součinnosti dle článku 11.13 Smlouvy zaplatí porušující smluvní
strana oprávněné smluvní straně pokutu ve výši 50.000 Kč za každý případ takového
porušení.
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Článek 13. – VYŠŠÍ MOC
13.1.

Smluvní strana, která má splnit povinnost, není v prodlení v případě zásahu vyšší moci. Vyšší
mocí se rozumí zejména takové překážky, které nastaly po vzniku závazku nezávisle na vůli
stran, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání
objektivně splnění povinností dle této Smlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár,
záplavy, epidemie, karanténní opatření). Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je možno jej
provést za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
Za nemožnost plnění se nepovažuje změna majetkových poměrů některé ze stran nebo změna
hospodářské situace. Jestliže překážky odpovídající vyšší moci nastanou, je smluvní strana, která
má splnit povinnost, povinna neprodleně informovat druhou stranu o povaze, počátku a konci
události vyšší moci, která brání splnění povinností dle této Smlouvy. Termín plnění se v tomto
případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci. Povinnost povinné smluvní strany ke splnění
povinnosti, popř. k náhradě újmy však není vyloučena a termín plnění se neprodlužuje, pokud
okolnosti vyšší moci nastaly až v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním závazku
dle této Smlouvy, nebo pokud povinná strana nesplnila svoji povinnost neprodleně informovat
druhou smluvní stranu o povaze a počátku události vyšší moci.

Článek 14. – TRVÁNÍ A UKONČENÍ
14.01

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou
smluvních stran a uzavírá se na dobu určitou v délce 2 roky. Pokud by však tato doba 2 let
překračovala dobu trvání závazku společnost T-Mobile ve smyslu výroku č.9 b. iv Rozhodnutí
ČTÚ o přídělu kmitočtů, uzavírá se tato Smlouva na takovou dobu trvání závazku společnosti
T-Mobile ve smyslu výroku č.9 b. iv Rozhodnutí ČTÚ o přídělu kmitočtů. Společnost TMobile se zavazuje poskytovat služby dle této Smlouvy po jejím uzavření a po uvedení
fyzického přístupu do provozu, tj. po jeho úspěšném otestování, oboustranně stvrzeném
podpisem příslušných protokolů.

14.02

Smlouva může být ukončena:
(a) vzájemnou dohodou smluvních stran; nebo
(b)

jednostranným odstoupením od Smlouvy či od její části učiněné kteroukoliv smluvní
stranou s okamžitou účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně, pokud se druhá smluvní strana dopustí porušení základních povinností dle této
Smlouvy a nenapraví takové porušení do šedesáti (60) dnů od obdržení písemné výzvy k
nápravě od druhé smluvní strany. Porušení základních povinností je definováno
v článku 1.17 této Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy z těchto důvodů má
porušující smluvní strana povinnost k náhradě újmy vůči druhé smluvní straně podle
ustanovení článku 12 uvedeného výše; nebo

(c)

jednostranným odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran s okamžitou
účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, jestliže bylo
pravomocně rozhodnuto o úpadku druhé strany nebo se tato druhá smluvní strana
dostane nejméně dvě po sobě následující období do prodlení s platbami dle této
Smlouvy, a jestliže v takové situaci tato druhá smluvní strana nezajistí na vyžádání plnění
svých závazků prostřednictvím záruky vydané prvotřídní bankou splatné na základě
prvního písemného vyzvání; nebo

(d)

jednostranným odstoupením kteroukoliv ze smluvních stran s okamžitou účinností ke
dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, v případě, že se přístup stal
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objektivně technicky nerealizovatelným; nebo
(e)

jednostranným odstoupením kteroukoliv ze smluvních stran s okamžitou účinností ke
dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, v případě, že se odstupující
smluvní strana stala ručitelem za platbu DPH ve smyslu článku 8.25 anebo 8.26 této
Smlouvy.

14.03

Platnost a účinnost této Smlouvy končí dnem, ke kterému ztratí některá ze smluvních stran
oprávnění k podnikání potřebné k plnění této Smlouvy.

14.04

Ukončením platnosti či účinnosti této Smlouvy nezaniká povinnost smluvních stran plnit
smluvní závazky existující v okamžiku jejího ukončení. Po ukončení účinnosti Smlouvy
provedou smluvní strany vzájemné vypořádání práv a závazků. Smluvní strany jsou v takovém
případě povinny uhradit veškeré své finanční závazky nejpozději v den jejich splatnosti.

Článek 15. – ZMĚNY SMLOUVY A PŘÍLOHY
15.01

Veškeré změny a doplňky této Smlouvy a jejích příloh, které vyplynou z dohody smluvních
stran, kromě změn podle článku 16.01 této Smlouvy, musí být provedeny písemnými
číslovanými dodatky, které budou schváleny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.02

Za společnost T-Mobile jsou oprávněni podepisovat:
- dodatky týkající se změn, popř. doplňování Smlouvy a Příloh této Smlouvy společně
generální ředitel a ředitel velkoobchodních vztahů.

15.03

Za Partnera jsou oprávněni podepisovat:
- dodatky týkající se změn, popř. doplňování Smlouvy, Příloh …………………………..
- dodatky týkající se změn popř. doplňování Příloh …………..............…………………..

15.04

Každá ze smluvních stran je oprávněna měnit údaje o svých kontaktních osobách uvedené
v článku 16.01 této Smlouvy jednostranným písemným sdělením této skutečnosti druhé
smluvní straně. Za společnost T-Mobile je sdělení oprávněn podepisovat ředitel
velkoobchodních vztahů, za Partnera ………. Toto sdělení se stane okamžikem doručení
nedílnou součástí této Smlouvy.

15.05

Partner je oprávněn měnit přidělená čísla NDC prostřednictvím záznamu v Referenční
databázi
čísel
(dále
jen
„RDČ“)
umístěné
na
internetových
stránkách
https://rnpdbf.cnpac.cz/, přičemž povinnou položkou takového záznamu je odpovídající
rozhodnutí ČTÚ o přidělení čísel.

Článek 16. – KOMUNIKACE
16.01

Písemná oznámení, informace a sdělení požadovaná touto Smlouvou budou vyhotovena v
českém jazyce a budou zaslána doporučenou poštou nebo elektronickou poštou na následující
adresy a kontaktní osoby:
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Za T-Mobile:
Pavel Henke
ředitel velkoobchodních vztahů
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
pavel.henke@t-mobile.cz

16.01.2 Za Partnera: [_______]
16.02

Elektronickou poštou lze komunikovat veškerá sdělení s výjimkou případů, kdy tato Smlouva
výslovně stanoví jinak.

16.03

Sdělení elektronickou poštou bude považováno za přijaté poté, kdy příslušný systém, použitý k
přenosu, vytvoří potvrzení o úspěšném odeslání nebo doručení zprávy. Elektronicky zaslané
sdělení je odesílající smluvní strana povinna na žádost druhé smluvní strany potvrdit
doporučenou poštou.

16.04

V případě pochybností se má za to, že příslušné oznámení, informace či sdělení bylo druhé
smluvní straně doručeno třetího pracovního dne po odeslání doporučenou poštou.

Článek 17. – SPOLUPRÁCE
17.01

V souvislosti s plněním ustanovení této Smlouvy budou smluvní strany spolupracovat v dobré
víře a budou si průběžně a v nezbytném rozsahu vyměňovat veškeré potřebné technické
informace.

17.02

Smluvní strany se budou zejména
- neprodleně navzájem informovat o všech podstatných závadách na svých zařízeních nebo
komunikačních sítích;
- navzájem písemně informovat s dostatečným předstihem o podstatných plánovaných
změnách na svých zařízeních nebo komunikačních sítích,
a to do té míry, jak je možno tyto informace rozumně pokládat za podstatné pro
bezproblémové plnění této Smlouvy.

17.03

Každá ze smluvních stran se při plnění povinností dle této Smlouvy zdrží jakékoliv činnosti,
která může způsobit poškození komunikační sítě druhé smluvní strany.

17.04

Smluvní strany zajistí plnění této Smlouvy tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost osob.
Každá smluvní strana bude odpovědná za bezpečnost provozu zařízení použitého v její
komunikační síti až do bodu připojení.

17.05

Jestliže zaměstnanci nebo zástupci jedné ze smluvních stran potřebují k zajištění plnění
podmínek této Smlouvy přístup do budov, k zařízení nebo ke komunikační síti druhé smluvní
strany, zajistí vysílající smluvní strana, že tyto osoby budou dodržovat všechny pokyny, normy,
postupy a pravidla požadovaná druhou smluvní stranou po dobu jejich přístupu do těchto
budov, k těmto zařízením nebo k této komunikační síti, se kterými byli seznámeni, jinak má
povinnost k náhradě újmy jimi způsobené.
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17.06

Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva neošetřuje podmínky, za kterých mohou
uživatelé služeb elektronických komunikací Partnera volat či jiným způsobem komunikovat
s uživateli služeb elektronických komunikací společnosti T-Mobile. Pro tento účel je nutno
sjednat smlouvu o propojení sítí elektronických komunikací, která je na této Smlouvě zcela
nezávislá.

17.07

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy toho, že podmínky spolupráce při
poskytování služby Přenositelnost telefonních čísel jejich zákazníkům jsou definovány
zákonem o elektronických komunikacích a Opatřením obecné povahy vydaným ČTÚ v
souladu s §34 zákona o elektronických komunikacích 1.

Článek 18. – RŮZNÉ
18.01

Nástupci a postupníci
Tato Smlouva a práva a závazky v ní vymezené jsou závazné pro obě smluvní strany a jejich
právní nástupce. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy může jedna smluvní
strana převést na třetí stranu pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.

18.02

Oddělitelnost
Stane-li se kterákoliv část této Smlouvy neplatnou, nebude tím ovlivněna platnost ostatních
ustanovení této Smlouvy. Bude-li to v daném případě vhodné a účelné, smluvní strany se
pokusí nahradit příslušnou neplatnou část Smlouvy novým odpovídajícím zněním.

18.03

Právo duševního vlastnictví
Ustanoveními této Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran k duševnímu vlastnictví a
tato Smlouva neopravňuje žádnou ze smluvních stran k výkonu práv z duševního vlastnictví
druhé smluvní strany.

18.04

Bankovní záruka
Společnost T-Mobile je oprávněna požadovat po Partnerovi bankovní záruku za řádné plnění
jeho závazků z této Smlouvy vyplývajících. V takovém případě předloží Partner k výzvě
společnosti T-Mobile písemnou bankovní záruku vydanou prvotřídní bankou sídlící v České
republice ve prospěch společnosti T-Mobile, která bude obsahovat nepodmíněný a
neodvolatelný závazek uvedené banky vyplatit společnosti T-Mobile na její písemnou žádost
částku požadovanou společností T-Mobile z titulu plnění dle této Smlouvy včetně nároků
plynoucích z jejího porušení až do výše _____ Kč (slovy _______ korun českých). Bankovní
záruka bude sjednána bez možnosti námitek ze strany banky a nebude vázána na předložení
jakýchkoliv dokladů s výjimkou písemné výzvy k úhradě částky doručené příslušné bance ze
strany společnosti T-Mobile.
Společnost T-Mobile je oprávněna odmítnout bankovní záruku, která nevyhovuje podmínkám
uvedeným výše v tomto odstavci Smlouvy. Nebude-li v takovém případě Partnerem
předložena akceptovatelná záruka v následujících pěti pracovních dnech po odmítnutí
bankovní záruky, je společnost T-Mobile oprávněna odstoupit od této Smlouvy.

1

Opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12 v platném znění
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Legislativní změny
Jakákoliv změna, úprava či zánik podmínek, cen či rozsahu plnění sjednaných v této Smlouvě
vyvolaná změnou národních či evropských právních předpisů, nepředstavuje porušení
povinností sjednaných v této Smlouvě. Nárok na náhradu újmy či smluvní pokuty v takovém
případě dotčené straně nevzniká.

Článek 19. – POUŽITELNÉ PRÁVO
19.01

Tato Smlouva a všechny právní vztahy s ní související se řídí a budou vykládány v souladu s
platným právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních norem. Pokud není v této
Smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti z této Smlouvy zejména zákonem
č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a platnými právními předpisy upravujícími
oblast elektronických komunikací.
Obsah práv a povinností smluvních stran z této Smlouvy se vykládá v prvé řadě vždy podle
jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této Smlouvy. K úmyslu jednajícího lze
přihlédnout, jen není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením a současně pokud jednající s tímto
úmyslem prokazatelně seznámil druhou smluvní stranu ještě před uzavřením Smlouvy.
K tomu, co předcházelo uzavření Smlouvy, se v takovém případě přihlíží jen u dohod a smluv,
na které tato Smlouva výslovně odkazuje a není-li to v rozporu s obsahem anebo smyslem a
účelem této Smlouvy.

Článek 20. – ŘEŠENÍ SPORŮ
20.01

Smluvní strany vynaloží nejvyšší úsilí vyřešit veškeré spory vzniklé z této Smlouvy a
v souvislosti s ní vzájemnou dohodou bez zbytečných průtahů. Jestliže smluvní strany touto
cestou do třiceti (30) dnů ode dne, kdy jedna smluvní strana vyzvala druhou smluvní stranu ke
smírnému řešení sporu, nedospějí k dohodě o vyřešení sporu, je kterákoliv smluvní strana
oprávněna předložit spor k rozhodnutí Českému telekomunikačnímu úřadu.

Článek 21. – SEZNAM PŘÍLOH
21.01

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha A – Služby a technická řešení
Příloha B – Ceny

Článek 22. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
22.01

Tato Smlouva byla vyhotovena v šesti stejnopisech v českém jazyce s platností originálu, z
nichž dvě vyhotovení obdrží každá smluvní strana a dvě vyhotovení Český telekomunikační
úřad.
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22.02

V případě rozporů mezi zněním textu této Smlouvy a textu její přílohy je rozhodující text
Smlouvy.

22.03

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

22.04

Smluvní strany po řádném přečtení této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po
vzájemném projednání, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, při
respektování principů poctivosti, spravedlnosti a rovnosti stran, a ani jedna ze stran se necítí
být slabší stranou. Na důkaz uvedených skutečností připojují své podpisy.

V ..................... dne .............................

V Praze dne ...............................

za Partnera

za T-Mobile Czech Republic a.s.

…………………………………………

…………………………………………
Ing. Milan Vašina
generální ředitel

…………………………………………

…………………………………………
Pavel Henke
ředitel velkoobchodních vztahů
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PŘÍLOHA A – SLUŽBY A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Článek 1. - SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ T-MOBILE
1.1.

Na základě této Smlouvy poskytuje společnost T-Mobile Partnerovi následující služby:


přístup účastníků partnera k síti 4G společnosti T-Mobile v bodě přístupu s datovým připojením
rychlostí až 42 Mbps ve směru k účastníkovi a 5,8 Mbps ve směru od účastníka;



1.2.
1.3.

1.4.

přenos provozu služeb elektronických komunikací páteřní sítí společnosti T-Mobile mezi bodem
přístupu a bodem propojení se sítí propojení síťových prvků smluvních stran zajišťujících provoz služeb
elektronických komunikací v souladu se standardy 4G.
Ve smyslu této Přílohy A Smlouvy se za provoz služeb elektronických komunikací považují datové služby s
přepínáním rámců (PSD – packet switched data).
Rozsah poskytovaných služeb je vymezen touto Smlouvou a technickými možnostmi společnosti T-Mobile tak,
jak jsou uvedeny dále v této Příloze A Smlouvy. Partner bere na vědomí, že rychlost a kvalita přístupu k síti 4G
společnosti T-Mobile je ovlivněna řadou faktorů mimo kontrolu společnosti T-Mobile, jako jsou povětrnostní
podmínky, vzdálenost uživatele služeb přístupu od základnové stanice, technické vlastnosti koncového zařízení
uživatele, nastavení síťových prvků Partnera či aktuální vytížení sítě 4G společnosti T-Mobile.
Partner bere na vědomí, že k zajištění poskytování služeb společností T-Mobile je nezbytná jeho součinnost, a to
zejména:


1.5.

podpora rozhraní uvedených níže v této Příloze A Smlouvy mezi PGW Partnera a SGW společnosti
T-Mobile pro služby s přepínáním rámců;

 soulad se standardy 4G.
Za služby poskytované na základě této Smlouvy zavazuje se Partner hradit ceny uvedené v Příloze B této
Smlouvy.

Článek 2. - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
2.1

Popis architektury technického řešení
Architektura technického řešení pro implementaci služeb je znázorněna na obrázku Technické řešení.
Signalizační rozhraní pro přenos autorizačních a autentifikačních dat jsou znázorněna přerušovanou čarou a
rozhraní pro přenos uživatelských dat čarou plnou.

obr. 1: Technické řešení
2.2

Síťová rozhraní
2.2.1 Uživatelská data
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Pro přenos uživatelských dat (user plane) bude použito rozhraní S8.
2.2.2 Autorizační a autentifikační data
Pro přenos uživatelských autorizačních a autentifikačních dat potřebných pro přihlášení uživatele do sítě (control
plane) bude použito rozhraní S6a.
2.3

IMSI
Využívání služeb přístupu k síti 4G společnosti T-Mobile bude dle této Smlouvy umožněno pouze uživatelům
s IMSI Partnera, které obsahuje MCC České republiky 230 a MNC Partnera XX:
MCC+MNC=230XX.
Rozhodnutí, zda je konkrétní účastník s výše uvedeným IMSI oprávněn využívat služeb přístupu k síti 4G
společnosti T-Mobile, je plně v zodpovědnosti Partnera.

2.4

Location update
Pokud se uživatel služeb Partnera, který není registrovaný v HSS společnosti T-Mobile, pokusí provést Location
Update, společnost T-Mobile tento jeho pokus akceptuje za předpokladu, že ze systému HSS Partnera obdrží
veškeré nezbytné autentifikační informace. T-Mobile zaznamená veškeré informace o službách uvedených v této
Příloze A Smlouvy, které během procesu Location Update obdrží ze systému HSS partnera.
Pokud se uživatel Partnera prezentuje neplatným IMSI nebo pokud dojde k poruše signalizace mezi sítěmi
smluvních stran, může T-Mobile zamítnout provedení Location Update. V takovém případě je uživatel nucen
provést manuální Location Update poté, co (i) Partner zavede uživatelovo platné IMSI do svého HSS, nebo (ii)
dojde k odstranění poruchy signalizace.
V souladu s účelem této Smlouvy podporuje T-Mobile pro Location update pouze proceduru single attach ve
smyslu standardu 4G.

2.5

Bezpečnost
Síť 4G společnosti T-Mobile využívá následující bezpečnostní opatření:
kontrola IMSI
USIM AKA (výměna autentifikačních klíčů mezi koncovým zařízením uživatele a HSS Partnera)

2.6

Kvalita služeb
T-Mobile bude poskytovat služby uvedené v této Příloze A Smlouvy ve stejné kvalitě, v jaké poskytuje vlastní
služby elektronických komunikací svým koncovým zákazníkům. Indikátory kvality služeb, které umožňují
relevantní porovnání kvality služeb, jako počet odmítnutých či přerušených spojení (s výjimkou chyb
způsobených předáním provozu v bodě propojení, chyb v nastavení či funkčnosti koncového zařízení či chyb
sítě Partnera), budou na stejné úrovni jako pro účastníky společnosti T-Mobile.
Při využívání kapacity radiové přístupové sítě nebude společnost T-Mobile činit rozdíl mezi účastníky Partnera a
svými vlastními účastníky, resp. nebude při poskytování služeb upřednostňovat jedny uživatele před jinými.

2.7

Směrování provozu
Společnost T-Mobile bude Partnerovi předávat datový provoz jeho účastníků v dohodnutém bodě propojení.
Ostatní provoz služeb elektronických komunikací mezi účastníky T-Mobile, a účastníky Partnera není touto
Smlouvou ošetřen. Pro jeho realizaci je nutné uzavřít samostatnou Smlouvu o propojení sítí elektronických
komunikací. Smluvní strany se zavazují pro účely rozlišení obou typů provozu využívat oddělené propojovací
svazky.

2.8

Body přístupu
Na straně Partnera jsou za body přístupu považovány moduly zákaznické identifikace SIM, které jej
prostřednictvím čísla IMSI identifikují jako uživatele služeb Partnera. Informace uložené na SIM jsou
prostřednictvím koncového zařízení uživatele předávány síti 4G společnosti T-Mobile, která je využívá k ověření
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uživatele a zajištění služeb přístupu. Koncové zařízení poskytuje síti společnosti T-Mobile i další informace
nezbytné k zajištění služeb přístupu a to v souladu s technickými specifikacemi technologie 4G.
Na straně T-Mobile je bodem přístupu základnová stanice sítě 4G společnosti T-Mobile, která prostřednictvím
radiových vln a standardu 4G udržuje spojení s koncovým zařízením uživatele a bodem přístupu na straně
Partnera.
2.9

Body propojení
Pro účely spolehlivosti provozu optimálního využití kapacit dohodly se smluvní strany na vybudování bodů
propojení v alespoň 2 lokalitách.
Rozšíření kapacity bodů propojení zváží smluvní strany v případě, že průměrné vytížení všech bodů propojení
přesáhne po dobu pěti po sobě následujících pracovních dní 50% GoS (0,05%) v Busy Hours.
Výše uvedené principy jsou platné pro body propojení pro přenos uživatelských dat i autorizačních a
autentifikačních dat.
Umístění bodů propojení:
Název místa propojení

Adresa místa propojení

Číslo/název místnosti

Umístění síťových prvků společnosti T-Mobile:
Název síťového prvku

Typ síťového prvku

Adresa

Komunikační protokol

S-GW Centrotex

S-GW

Náměstí Hrdinů

S5

Praha 4
S-GW Roztyly

S-GW

Tomíčkova 2144/1

S5

Praha 4
DEA Centrotex

DEA

Náměstí Hrdinů

S6a

Praha 4
DEA Roztyly

DEA

Tomíčkova 2144/1

S6a

Praha 4

Umístění síťových prvků společnosti Partner:
Název síťového prvku

Typ síťového prvku

Adresa

Komunikační protokol

Popis bodů propojení k datu zahájení spolupráce:
Označení bodu
propojení

Propojený
síťový prvek
T-Mobile

Místo
propojení

Propojený
síťový prvek
Partnera

Kapacita bodu
propojení

Předávací
rozhraní

Adresace
propojovacího
svazku

Vlastník bodu
projení

2.10

Mapy pokrytí
Mapy pokrytí sítě 4G společnosti T-Mobile budou Partnerovi poskytnuty externím dodavatelem společnosti TMobile v podobě veřejně přístupného modulu v protokolu http. Aktualizace map je zajištěna spoluprací
společnosti T-Mobile a externího dodavatele.
Integrace mapových podkladů do vlastního prostředí je v zodpovědnosti Partnera.

2.11

Harmonogram implementace služeb
Smluvní strany sjednají detailní harmonogram implementace služeb v souladu s pravidly stanovenými licencí.
V rámci tohoto harmonogramu (též projektového plánu), budou dodržena konkrétní data zejm. pro následující
milníky:


zahájení implementace – pracovní den následující po datu, kdy tato Smlouva nabyla účinnosti a zároveň
Partner uhradil část implementačního poplatku určenou v Příloze A této Smlouvy;
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dokončení implementace – pracovní den, kdy byly veškeré implementační práce dokončeny a služby
jsou připravené k zahájení testování;



zahájení testování – pracovní den následující po dni, kdy Partner předal společnosti T-Mobile sjednané
množství SIM pro provedení testování. Testování nesmí být zahájeno před dokončením implementace;



dokončení testování – pracovní den, kdy společnost T-Mobile provedla veškeré testy požadované
standardy 4G pro služby roamingu v postavení hostitelské sítě a žádný z provedených testů neměl za
výsledek chybu, označenou jako „kritická“ ve smyslu článku 2.12 této Přílohy A Smlouvy;



předání služeb ke zkušebnímu provozu – pracovní den, kdy si smluvní strany písemně potvrdí, že služby
byly úspěšně implementovány a otestovány a jsou připraveny k zahájení zkušebního provozu;



zahájení zkušebního provozu – den, kdy Partner zahájí zkušební provoz svých služeb elektronických
komunikací s využitím sítě 4G společnosti T-Mobile. Zkušební provoz nesmí být zahájen před předáním
služeb ke zkušebnímu provozu;



dokončení zkušebního provozu – datum stanovené Partnerem pro okamžik, kdy byl zkušební provoz
dokončen a Partner je připraven zahájit komerční provoz svých služeb elektronických komunikací
s využitím sítě 4G společnosti T-Mobile;



zahájení komerčního provozu – datum stanovené Partnerem pro okamžik, kdy zahájí komerční provoz
svých služeb elektronických komunikací s využitím sítě 4G společnosti T-Mobile. Toto datum nesmí být
stanoveno před datum dokončení zkušebního provozu.
Případné nedodržení sjednaného projektového plánu z důvodů na straně Partnera nesmí být považováno za
nedodržení podmínek licence ze strany společnosti T-Mobile. Jakékoli zpoždění z důvodů na straně Partnera se
ze lhůt stanovených licencí pro společnost T-Mobile odečítá.
2.12

Testování a zkušební provoz
2.12.1 Testování
Testování slouží k ověření funkčnosti služeb přístupu, prostupnosti sítě 4G společnosti T-Mobile, správnosti
konfigurace nezbytných síťových prvků a funkčnosti bodů propojení.
Partner se zavazuje poskytnout společnosti T-Mobile pro účely testování 100 ks funkčních SIM.
Testování probíhá v koordinaci pověřených pracovníků společnosti T-Mobile a Partnera tak, aby obě smluvní
strany měly v každém okamžiku stejné informace o stavu testování, jeho výsledcích a o průběhu odstraňování
chyb.
Testování probíhá v souladu se standardy 4G pro datový roaming, a to včetně definice testovacích scénářů.
Za kritickou chybu testování se označuje pouze taková chyba na straně společnosti T-Mobile, v jejímž důsledku
ani u jedné z testovacích SIM neproběhne přihlášení do sítě (location update) a/nebo u ani jedné z testovacích
SIM nelze navázat datové spojení s bodem propojení.
Služby poskytované společností T-Mobile v rámci testovacího provozu, tj. včetně úspěšně realizovaného
provozu, jsou Partnerem hrazeny v rámci jednorázové ceny za realizaci služeb (implementační poplatek),
stanovené v Příloze B této Smlouvy.
2.12.2 Zkušební provoz
Zkušební provoz slouží k ověření funkčnosti služeb elektronických komunikací Partnera, poskytovaných
s využitím sítě 4G společnosti T-Mobile.
Zodpovědnost za plánování, průběh, rozsah a výsledky zkušebního provozu zůstává zcela na straně Partnera.
Zkušební provoz není vyloučen z účtování cen uvedených v Příloze B této Smlouvy a je na něj nahlíženo stejně
jako na provoz komerční.
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PŘÍLOHA B – CENY
Článek 1. - OBECNÁ CENOVÁ USTANOVENÍ
1.1
1.2

Za služby poskytované dle této Smlouvy je společnost T-Mobile oprávněna účtovat dále uvedené ceny.
Ceny uvedené v této Příloze B Smlouvy jsou uvedeny bez DPH.

Článek 2. - JEDNORÁZOVÉ PLATBY A ZÁVAZKY
2.1

2.2

2.3

Jednorázová cena za zřízení služeb přístupu, tzn. realizaci technického řešení dle Přílohy A této Smlouvy
(implementační poplatek), činí 9 000 000,- Kč (slovy devět milionů korun českých). Nárok na účtování 50 %
tohoto implementačního poplatku vzniká společnosti T-Mobile k datu zahájení implementace dle
odsouhlaseného projektového plánu, zbývajících 50 % tohoto implementačního poplatku je společnost T-Mobile
oprávněna účtovat k datu předání služeb do zkušebního provozu ve smyslu Přílohy A této Smlouvy.
Cena za změnu kapacity bodu propojení bude stanovena vždy individuálně s přihlédnutím k rozsahu Partnerem
takto požadované změny kapacity. Společnosti T-Mobile vzniká nárok na účtování této ceny k datu realizace
změny kapacity bodu propojení.
Cena za změnu konfigurace síťových prvků společnosti T-Mobile vyvolanou změnou číselných přídělů Partnera
bude stanovena vždy individuálně s přihlédnutím k rozsahu Partnerem takto požadované změny konfigurace.
Společnosti T-Mobile vzniká nárok na účtování této ceny k datu realizace změny konfigurace příslušných
síťových prvků.

Článek 3. - OBJEMOVĚ ZÁVISLÉ PLATBY A ZÁVAZKY
3.1

Cena za data přenesená v síti 4G společnosti T-Mobile mezi bodem přístupu a bodem propojení, činí 0,70 Kč
(slovy sedmdesát haléřů) za každý přenesený MB (megabyte).

Článek 4. - ZÁVAZEK MINIMÁLNÍHO MĚSÍČNÍHO PLNĚNÍ
4.1

Partner se zavazuje, že v každém kalendářním měsíci odebere od společnosti T-Mobile dle této Smlouvy služby
v ceně nejméně dle tabulky níže bez DPH (tato cena dále jen „Minimální cena měsíčního plnění“; tento
závazek k odběru služeb v rozsahu za Minimální cenu měsíčního plnění dále jen „Závazek odběru
minimálního měsíčního plnění“). V případě, že Partner v jednotlivém kalendářním měsíci poruší svůj Závazek
odběru minimálního měsíčního plnění, je společnost T-Mobile oprávněna účtovat Partnerovi smluvní pokutu ve
výši rozdílu mezi Minimální cenou měsíčního plnění a cenou za služby skutečně poskytnuté Partnerovi ze strany
společnosti T-Mobile v daném kalendářním měsíci. Pro účely tohoto článku 4 se do cen za služby (a to jak do
Minimální ceny měsíčního plnění, tak do cen za skutečně poskytnuté služby) započítávají pouze objemově závislé
platby podle článku 3 této Přílohy B.
Období spolupráce po předání do zkušebního Minimální cena měsíčního plnění
provozu
1.– 3. celý kalendářní měsíc

500 000 korun českých

4.– 6. kalendářní měsíc

2 500 000 korun českých

7.– 12. kalendářní měsíc

5 000 000 korun českých

13.– 18. kalendářní měsíc

7 500 000 korun českých

19. a další kalendářní měsíc

10 000 000 korun českých
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