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Příloha č. 1 Telekomunikačního věstníku 25/2014, str. 1991

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
(dále jen „Smlouva“)

Účastníci Smlouvy:

BT Limited, organizační složka
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 41370,
osvědčení ČTÚ o oznámení vykonávání komunikačních činností č. 358 se sídlem
V celnici 1031/4, Nové město, 110 00, IČ: 708 02 025 DIČ: CZ70802025
zastoupena Nelou Seidlovou, vedoucí odštěpného závodu
(dále jen "BT" nebo „BT Limited“)
a

obchodní firma XXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .................... soudem v ................ , odd ....... , vl. ...
osvědčení ČTÚ o oznámení vykonávání komunikační činností č .........................
se sídlem .................................
kontaktní e-mail:
IČ: ................................
DIČ: ..............................
zastoupena ....................................
bankovní spojení: ..........
č. účtu: ..............

(dále jen "XXX")
dále také jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany"
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PREAMBULE
1. BT je na základě oznámení o podnikání v elektronických komunikacích ze dne 31. ledna 2001,
osvědčeného Českým telekomunikačním úřadem (dále jen „ČTÚ“), oprávněna zajišťovat
veřejnou síť elektronických komunikací a poskytovat služby elektronických komunikací na
území České republiky.

2. XXX je na základě oznámení o podnikání v elektronických komunikacích ze dne [-],
osvědčeného ČTÚ osvědčením č. [-], č.j. [-] ze dne, oprávněna zajišťovat veřejnou síť
elektronických komunikací a poskytovat služby elektronických komunikací na území České
republiky.

I.
Definice pojmů
1. Pojmy definované v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění a
jeho prováděcích předpisech (dále také jen „ZEK") mají význam uvedený v těchto předpisech a
pro účely této Smlouvy nejsou proto zvlášť vymezeny, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy a jejích příloh mají pojmy v nich uvedené
následující význam:

Pojem

Definice

Hovor

Pojmem „hovor" se rozumí pojem „volání" dle §2 odst. s) ZEK

Rozhraní veřejné
komunikační sítě
elektronických komunikací

Viz § 2 odst. l) ZEK, kterým se stanoví druhy koncových bodů a rozhraní
veřejné komunikační sítě

Osvědčení

Osvědčení udělené smluvním stranám Českým telekomunikačním
úřadem (dále jen „ČTÚ“) potvrzující, že každá ze smluvních stran
předložila oznámení výkonu komunikační činnosti v souladu s ZEK

Propojovací bod

Fyzický bod, který je rozhraním ve smyslu § 2 odst. l) ZEK, kde
dochází k propojení sítí smluvních stran dle této Smlouvy, a přes
který je uskutečňována komunikace mezi oběma sítěmi

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

Síť XXX

Veřejná komunikační síť ve smyslu § 2 odst. j) ZEK zřízená a
provozovaná společností XXX na základě jí vydaného osvědčení
ČTÚ

Síť BT

Veřejná komunikační síť ve smyslu § 2 odst. j) ZEK zřízená a
provozovaná společností BT Limited na základě jí vydaného
osvědčení ČTÚ
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Telefonní služba

Veřejně dostupná telefonní služba ve smyslu § 2 odst. p) ZEK,
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

Služba

Služby uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy

Směr volání

Směr volání udává, do sítě kterého operátora jsou směrovány hovory
daného prefixu

II.
Předmět a účel Smlouvy
1. Smluvní strany se rozhodly, podle § 78 až 82 ZEK, příp. dalších platných právních předpisů (např.
opatření obecné povahy ČTÚ) za účelem poskytování služeb elektronických komunikací a činností
účastníkům připojeným ke svým sítím a dalším uživatelům, propojit a udržovat propojení svých
veřejných sítí elektronických komunikací a vzájemně si poskytovat služby elektronických komunikací
podle podmínek této Smlouvy (dále jen „Služby“).
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 této Smlouvě a jejích přílohách. Poskytované Služby i jejich rozsah mohou
smluvní strany měnit na základě vzájemné dohody v souladu s podmínkami této Smlouvy a jejími
přílohami.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Propojení sítí
1.1. Propojení sítí elektronických komunikací BT a XXX dle této Smlouvy je realizováno v
propojovacích bodech uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy a v souladu s časovým
harmonogramem specifikovaným v Příloze č. 5.
1.2. Propojovací body, technické parametry propojení a jejich kapacity, podmínky testování
a samotné testování propojení, jakož i vlastnictví a provozování technických prostředků k tomu
určených, a dále umístění bránových ústředen, charakteristiky rozhraní pro propojení, určení
síťové hierarchie pro pojení a popis signalizace jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.
1.3. Každá smluvní strana zajistí soulad parametrů svých rozhraní používaných na propojovacích
bodech s technickými a právními předpisy a normami platnými v oblasti elektronických komunikací, sítí a služeb.
1.4. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za zajišťování vlastní sítě elektronických
komunikací.
1.5. V případě, že kterákoliv smluvní strana se rozhodne jakkoliv změnit infrastrukturu své sítě nebo
služeb elektronických komunikací nabízených prostřednictvím této infrastruktury a
předpokládá, že taková změna může mít jakýkoli vliv na Služby, nebo v případě že se jakákoliv
smluvní strana dozví o změnách, které mohou mít podstatný vliv na poskytování Služeb, je
povinna o tom písemně informovat druhou smluvní stranu, a to alespoň 1 (jeden) měsíc před
takovou změnou (za předpokladu, že tato změna je plánovaná) nebo bez zbytečného odkladu
(v případě, že tato změna není plánovaná předem). Druhá smluvní strana je oprávněna zaslat
námitky proti návrhu změn do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o
předpokládaných změnách. Smluvní strany se zavazují projednat oprávněnost námitek a
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poskytnout si v tomto směru veškerou potřebnou součinnost, např. ve smyslu úprav
předpokládaných změn.
1.6. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, veškeré změny a doplňky Smlouvy a jejích příloh se
provádějí v písemné formě a musejí být schváleny oprávněnými zástupci obou smluvních
stran..
1.7. Podmínky a termíny pro umístění, zřízení a provozování zařízení pro realizaci propojení a
propojovacích bodů, včetně podmínek a termínů 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, jsou uvedeny v
Příloze č. 1 a Příloze č. 5 této Smlouvy.
1.8. 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.
2. Služby
2.1. Ustanovení této Smlouvy platí pouze pro vzájemně si poskytované Služby, specifikované
v Příloze č. 2, za podmínek uvedených v této Příloze č. 2. Smluvní strany se zavazují, že žádná
z nich nepředá druhé smluvní straně k přenosu volání jiného typu, než jsou volání
specifikovaná v Příloze č. 2 Smlouvy a druhá smluvní strana není povinna zprostředkovávat
nebo přenášet volání v této Příloze č. 2 nespecifikovaná a je oprávněna taková volání ve své
síti omezit nebo pozastavit.
2.2. 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 osvědčení ČTÚ.
2.3. Pokud jedna ze smluvních stran využije některou ze služeb provozovaných 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. V takovém případě
se smluvní strany zavazují neprodleně uzavřít k této Smlouvě dodatek upravující další
podmínky poskytování takové služby.
2.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že žádná z nich nemůže být odpovědná za jednání nebo
opominutí jednání ostatních provozovatelů sítí elektronických komunikací a poskytovatelů
služeb elektronických komunikací, pokud jde o komunikační provoz (i) předaný těmto
provozovatelům sítí elektronických komunikací a poskytovatelům služeb elektronických
komunikací; nebo (ii) od nich obdržený a odbavený prostřednictvím propojení. Každá ze
smluvních stran však bude ve svých 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.
2.5. Služby dle této Smlouvy budou realizovány, testovány a uvedeny do provozu (aktivovány) v
souladu s přesným vymezením dle Přílohy č. 2 a v souladu s termíny v Příloze č. 5 této
Smlouvy.
2.6. V případě, že jedna ze smluvních stran poruší tuto smlouvu podstatným způsobem 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.
2.7. Každá ze smluvních stran je oprávněna i 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 pravděpodobností, mohlo dojít k narušení integrity
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sítě a služeb, a dále v případech krizových situací, zejména za branné pohotovosti státu,
živelních pohrom, epidemií anebo na základě rozhodnutí státního orgánu ČR. Smluvní strana,
která přeruší provoz v Propojovacím bodě, je povinna o takovém přerušení bezprostředně
informovat druhou smluvní stranu.
2.8. Smluvní strana, která přerušila provoz nebo poskytování Služby dle čl. 2.7 nebo 2.8 této
Smlouvy, se zavazuje provoz nebo poskytování Služeb obnovit bezodkladně, jakmile smluvní
strana, jež porušila své smluvní povinnosti, toto porušení napraví nebo pomine důvod
přerušení dle čl. 2.8 této Smlouvy. Smluvní strana neplnící své povinnosti se zavazuje uhradit
veškeré splatné ceny za celé období omezení nebo pozastavení poskytování Služeb, zejména
stane-li se tak na z důvodů uvedených v čl. 2.7 a/nebo 2.8 výše.
2.9. BT zahájí poskytování Služby dnem podpisu Protokolu o převzetí služby, jehož vzor je uveden
v Příloze č. 1. Tímto dnem se Služba stane technicky dostupná pro XXX a jedná se tak o den
předání Služby a den její aktivace. Podpisem Protokolu o převzetí služby společnost XXX
potvrzuje plnou funkčnost Služeb.
2.10.
BT nenese odpovědnost za újmu způsobenou nefunkčností nebo sníženou dostupností
poskytované Služby.
2.11.
BT nenese odpovědnost za funkčnost či nekompatibilitu prostředků/zařízení
společnosti XXX potřebných pro řádné poskytování Služeb dle Smlouvy (a to ani v případě, že
jsou takové prostředky/zařízení umístěny v prostorách BT) a tedy ani za případnou nefunkčnost či sníženou dostupnost Služeb; snížení kvality poskytovaných Služeb ve smyslu
tohoto ustanovení se nepovažuje za porušení smluvních ujednání (tj. ani za porušení
garantované dostupnosti a kvality Služby uvedené v Příloze č. 2).
2.12.
BT je oprávněna jednostranně změnit IP adresy přidělené společnosti XXX z rozsahu
sítě BT, pokud to bude vyžadovat konfigurace sítě.
3. Číslování
3.1. Smluvní strany si předaly kopie číselných přídělů nebo kódů, které ČTÚ přidělil BT nebo XXX
nebo jiné fyzické či právnické osobě připojené k jejich sítím. V případě získání nových
účastnických čísel či přístupových kódů nebo vrácení stávajících účastnických čísel či
přístupových kódů bude smluvní strana, které se bude tato skutečnost týkat, bez prodlení
informovat druhou smluvní stranu písemným oznámením o takové skutečnosti. Pokud bude
kterákoli smluvní strana požadovat, aby druhá smluvní strana zprostředkovala její žádost o
směrování volání na tato čísla ze sítí třetích stran prostřednictvím své sítě, pak ke kopii přídělu
přiloží i podepsaný originál Žádosti o takové směrování dle vzoru v Příloze č. 1.
3.2. Mezinárodní čísla/prefixy a ceny za propojení mezinárodních hovorů platné ke dni podpisu
smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2. Mezinárodní čísla/prefixy a ceny za propojení
mezinárodních hovorů je možné měnit jednostranným oznámením druhé smluvní straně
nejpozději 7 pracovních dní přede dnem účinnosti plánované změny.
3.3. Každá smluvní strana odpovídá za používání a správu čísel (včetně síťových a servisních
kódů) v souladu s Číslovacím plánem veřejných telefonních sítí a zavazuje se zajistit, že bude
oprávněna disponovat čísly, která používá sama nebo jiná fyzická nebo právnická osoba
připojená k její síti za účelem poskytování nebo užívání Služeb.
4. Odpovědnost
4.1. 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.
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4.2. Každá smluvní strana je odpovědná za kvalitu provozu své sítě a za poskytování Služeb v
souladu s Přílohou č. 2 této Smlouvy za účelem plnění povinností podle svého osvědčení a
platných právních předpisů a norem.
4.3. Každá smluvní strana nese odpovědnost v rozsahu a kvalitě požadovaném svým oprávněním,
platnými právními předpisy a touto smlouvou zejména za:
4.3.1.zajišťování své sítě elektronických komunikací;
4.3.2.zajišťování Služeb ve své síti pro své koncové účastníky;
4.3.3.zajišťování Služeb požadovaných oprávněnými orgány podle obecně závazných právních
předpisů v případě krizových situací;
4.3.4. měření, zaznamenávání a ověřování údajů o užívání Služeb.

IV.
Cenové a platební podmínky
1. Za Služby dle této Smlouvy poskytnuté druhé smluvní straně bude každá smluvní strana účtovat
ceny uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „ceny za propojení" nebo jen „ceny"). Za
neuskutečněné hovory nebo neposkytnuté Služby nebudou žádnou smluvní stranou ceny účtovány
s výjimkou případů dle čl. 2.9 věta druhá této Smlouvy.
2. Pro účely výpočtu celkových cen za Služby 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. Jednotkou měření hovorů je jedna sekunda. Ceny za Služby jsou součtem cen za
hovory, opakujících se a jednorázových cen dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
3. Účtování a fakturace cen bude probíhat v souladu s Přílohou č. 3 Smlouvy.
4. Cenami dle této Smlouvy se rozumí ceny bez DPH; DPH k nim bude připočtena v zákonné výši ke
dni poskytnutí (aktivace) Služby.
5. Další cenové a platební podmínky mohou být součástí zvláštního smluvního ujednání mezi
smluvními stranami.
6. 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
společností XXX pro její koncové zákazníky nemají žádný vliv na ceny za propojení stanovené v
Příloze č. 2 této Smlouvy, pokud není sjednáno jinak.

V.
Spolupráce smluvních stran
1. Obě smluvní strany se zavazují vzájemně v dobré víře spolupracovat a navzájem si průběžně
poskytovat technické informace nezbytné k plnění závazků a povinností dle této dohody mezi
smluvními stranami, jakož i další informace o záležitostech významných pro propojení zařízení a
sítí a informace o Službách a výkonech, jejichž poskytování je předmětem této Smlouvy.
2. Smluvní strany se budou vzájemně informovat ve lhůtách stanovených v Příloze č. 2 této Smlouvy o
závažných poruchách svých zařízení a sítí. Postupy při lokalizaci poruch a součinnost smluvních
stran jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy.
3. Smluvní strany zajistí plnění této Smlouvy tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost osob nebo
majetek druhé smluvní strany či třetích osob. Každá smluvní strana bude odpovědná za bezpečnost
provozu zařízení použitého v síti příslušné smluvní strany až do bodu propojení.
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4. Smluvní strany se zavazují, že při činnostech prováděných podle této Smlouvy vyžadujících vstup
zaměstnanců jedné smluvní strany do objektu/-ů druhé smluvní strany (zejména budovy, zařízení či
přístup ke komunikační síti), budou dodržovány normy a pravidla stanovené příslušnou 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 předem
seznámit. Žádná ze smluvních stran 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 smluvní stranou.
5. Smluvní strany si budou poskytovat veškeré 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,,
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.
6. BT nezajišťuje pro XXX číselné rozsahy pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby
prostřednictvím veřejné pevné komunikační sítě. XXX je povinna zajistit si tyto samostatně, vlastním
jménem a na vlastní náklady. Údaje o volajících předává BT společnosti XXX v rozsahu a za
podmínek a zvyklostí uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy.

VI.
Povinnost mlčenlivosti, obchodní tajemství, důvěrnost informací
1. Smluvní strany jsou povinny nakládat 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. ZEK, které druhá smluvní strana předá při vzájemné spolupráci podle
této Smlouvy nebo které byly takto označeny, v souladu s příslušnými právními předpisy a touto
Smlouvou. Smluvní strany se zavazují dodržovat důvěrnost komunikací a zacházet s osobními,
provozními a lokalizačními údaji, které získají od druhé smluvní strany, v souladu s § 87 a násl. ZEK.
2. Smluvní strany se dohodly, že budou považovat veškeré informace získané při sjednávání a při
plnění této Smlouvy za důvěrné a za předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, a nebudou je zpřístupňovat třetím stranám. Smluvní strany
souhlasí, že toto pravidlo se neuplatní na informace, které:
a) se staly všeobecně dostupnými veřejnosti bez porušení této Smlouvy;
b) v době předání byly přijímající smluvní straně známy;
c) smluvní strana, která tyto informace poskytla, udělila k jejich zpřístupnění písemný souhlas;
d) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným státním nebo správním
orgánem na základě zákona;
e) jsou předány právním zástupcům, daňovým poradcům, auditorům či jiným třetím osobám a dále
zaměstnancům smluvní strany a to v nezbytném rozsahu.
3. Předmětem obchodního tajemství dle čl. VI této Smlouvy jsou zejména:
a) všechny skutečnosti technické a ekonomické povahy v písemné nebo ústní formě, které nejsou
běžně dostupné, byly jednou ze smluvních stran za obchodní tajemství označeny v této smlouvě
nebo kdykoliv dříve či později, a/nebo byly poskytnuty druhé smluvní straně v souvislosti s přípravou, uzavřením a plněním této Smlouvy, včetně případných zápisů z jednání mezi smluvními
stranami,
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b) technické a ekonomické otázky propojení sítí a podklady a informace pro zpracování těchto
otázek, 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,

c) ekonomické údaje pro výpočet propojovacích poplatků a podklady pro vzájemné účtování
poplatků za poskytnuté služby:

d)

-

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.

4. Každá smluvní strana se zavazuje užívat skutečnosti a informace tvořící obchodní tajemství druhé
smluvní strany výlučně pro činnosti související s propojením sítí dle této Smlouvy a nesmí je dál
rozšiřovat, reprodukovat nebo zpřístupňovat třetí straně, s výjimkou rozsahu povoleného touto
Smlouvou. Smluvní strany omezí počet zaměstnanců pro styk s informacemi a skutečnostmi tvořící
obchodní tajemství a přijmou účinná opatření pro zamezení úniku informací.
5. Smluvní strany se dohodly, že budou s důvěrnými informacemi dle tohoto článku VI. nakládat jako
s vlastním obchodním tajemstvím.
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 smluvně zavážek 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 nebo ÚOHS podle
zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a 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 rovněž nepovažují subdodavatelé BT pověření k
plnění této Smlouvy nebo jejích částí.
7. Závazky sjednané v tomto čl. VI platí po celou dobu platnosti Smlouvy a dále tři roky po jejím
ukončení.
8. 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.
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VII.
Náhrada škody a smluvní pokuty
1. Náhrada škody
1.1. Smluvní strany se dohodly, a to v nejširším právními předpisy povoleném rozsahu, že BT není
odpovědná za žádnou škodu, kterou by mohla XXX utrpět v souvislosti s touto Smlouvou.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že ani jedna ze smluvních stran nemá žádný závazek
k náhradě ušlého zisku nebo jakékoli další nepřímé škody, která může vzniknout druhé
smluvní straně.
1.2. Smluvní strany 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.
1.3. Každá smluvní strana bude odpovědná za škody způsobené svým vlastním účastníkům nebo
uživatelům. Žádná ze smluvních stran neponese odpovědnost za nároky vznesené vůči ní
uživateli druhé smluvní strany.
2. Smluvní pokuty
2.1. Smluvní strana, která prokazatelně způsobila nedodržení termínů dohodnutých ve Smlouvě
podle článku III. odst. 1.1, 1.7 a 2.6 je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu
vyúčtovanou ve výši, která byla dohodnuta smluvními stranami pro jednotlivá porušení ve
Smlouvě.
2.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením smluvních pokut podle Smlouvy nejsou
zbaveny povinnosti splnit závazek vyplývající ze Smlouvy.
2.3. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje právo smluvních stran na náhradu škody v rozsahu podle
ustanovení článku VII.
2.4. Smluvní pokuta za nedodržení termínů dle této Smlouvy či Přílohy č. 5 činí 1.000 Kč za každý
započatý pracovní den prodlení, nejvýše však 100.000 Kč.
2.5. Smluvní pokuta za neuhrazení dlužných částek dle článku IV. Smlouvy či Přílohy č. 3 do 5
kalendářních dnů po lhůtě splatnosti a po uplynutí dalších 5 kalendářních dnů zaplatí smluvní
strana, která je v prodlení s placením peněžité částky, druhé smluvní straně smluvní pokutu ve
výši 0,5 % z dlužné částky.

VIII.
Vyšší moc
1. Smluvní strana, která má plnit své povinnosti, není v prodlení v případě zásahu vyšší moci. Vyšší
mocí se má na mysli mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na
vůli škůdce ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

IX.
Doba trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem aktivace Služby dle čl. III odst. 2.5 Smlouvy a
Přílohy č. 2 Smlouvy.
2. Smlouva může být ukončena:
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2.1. písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany s 1 měsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně;
2.2. ukončením, resp. pozbytím účinnosti osvědčení jedné ze smluvních stran. Smluvní strana, jejíž
osvědčení pozbylo účinnosti, je povinna neodkladně o této skutečnosti informovat druhou
stranu, Smlouva bude ukončena ke dni prokazatelného doručení oznámení této skutečnosti
druhé smluvní straně;
2.3. jednostranným odstoupením od Smlouvy při podstatném porušení Smlouvy nebo v případech,
kdy je plnění závazků jedné ze smluvních stran znemožněno nebo zásadním způsobem
omezeno událostí vyšší moci v délce přesahující 30 kalendářních dnů. Odstoupení je účinné
dnem jeho doručení druhé smluvní straně;
2.4. zánikem společnosti BT nebo XXX bez právního nástupce;
2.5. jednostranným oznámením o ukončení Smlouvy v případech, kdy byl na druhou smluvní stranu
prohlášen konkurs nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku
nebo druhá smluvní strana vstoupila do likvidace, Smlouva bude ukončena ke dni
prokazatelného doručení oznámení o ukončení Smlouvy druhé smluvní straně; nebo
2.6. písemnou dohodou smluvních stran.
3. Ukončením této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z této
Smlouvy, která mají trvat i po jejím ukončení, zejména nejsou dotčena ustanovení týkající se
ochrany důvěrných informací a nezaniká právo na smluvní pokutu či náhradu škody.
4. Za podstatné porušení se pro účely této Smlouvy považuje zejména:
4.1. neuhrazení dlužných částek ani v náhradní lhůtě, která nesmí být kratší než 30 (třicet)
kalendářních dnů ode dne doručení písemného výzvy k zaplacení dlužné částky;
4.2. přímo hrozící ohrožení života či zdraví osob v důsledku porušení povinností dle této Smlouvy
nebo závažné poškození majetku druhé smluvní strany způsobené záměrně nebo hrubou
nedbalostí. Škoda způsobená opakovaně druhé smluvní straně ve výši nejméně 100 000,- Kč
se považuje za závažné poškození majetku;,
4.3. jednostranná změna v dohodnutém propojení provedená bez písemného souhlasu druhé
smluvní strany, způsobující vážné okamžité nebo hrozící potenciální poškození oprávněných
zájmů druhé smluvní strany;
4.4. závažné a opakované porušování ustanovení Smlouvy; nebo
4.5. nedodržení Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí v platném znění.

X.
Změny osvědčení a dodatky
1. Pokud dojde u některé ze smluvních stran ke změně osvědčení ČTÚ z jakéhokoliv důvodu nebo jí
bude vydáno cenové nebo jiné rozhodnutí příslušného orgánu státní správy nebo soudu a taková
změna může mít vliv na obsah této Smlouvy či na plnění závazků z této Smlouvy, smluvní strany se
zavazují bez zbytečného odkladu o takové skutečnosti druhou smluvní stranu informovat
(nejpozději do 14 dnů od zjištění skutečnosti) a přezkoumat tuto Smlouvu a navrhnout druhé
smluvní straně příslušné změny Smlouvy.
2. Veškeré změny této Smlouvy, včetně jejích příloh, lze činit pouze ve formě písemných a číslovaných
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Za smluvní strany jsou Smlouvu, dodatky i technické specifikace oprávněny podepisovat osoby
uvedené v Příloze č. 4.
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4. Příloha č. 4 je nedílnou součástí této Smlouvy. Lze ji měnit pouze písemným oznámením druhé
smluvní straně.
5. Písemná oznámení, informace a sdělení dle této Smlouvy budou vyhotovena v české a anglickém
jazyce a budou zaslána doporučenou poštou a zároveň elektronickou poštou na adresy kontaktních
osob uvedené v Příloze č. 4.

XI.
Řešení sporů
1. Smluvní strany se budou snažit vyřešit všechny spory vzniklé z plnění této Smlouvy přednostně
vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů. V případě neúspěchu při řešení sporů dohodou je
dále postupováno dle níže uvedených odstavců tohoto článku.
2. Za den počátku sporu je považován den, kdy jedna smluvní strana doručí druhé smluvní straně
oznámení o sporu, včetně jeho popisu a případně také návrhu řešení. Smluvní strany co nejdříve
(nejpozději však do 14 kalendářních dnů od počátku sporu) zahájí jednání s cílem smírného
vyřešení sporu.
3. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporu dle odstavce 2 tohoto článku do 30 kalendářních dnů,
je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předat spor k vyřešení/rozhodnutí ČTÚ.
4. O jednáních ve věcech projednávání sporů pořizují smluvní strany písemné zápisy.
5. Podrobný postup týkající se sporů ve věci vyúčtování cen za propojení dle této Smlouvy je upraven
v Příloze č. 3 této Smlouvy.

XII.
Ostatní ujednání, doručování
1. Smluvní strany se zavazují si vzájemně neprodleně oznamovat jakékoliv změny svých
identifikačních a kontaktních údajů, uvedených v záhlaví této Smlouvy a v Příloze č. 4.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro zajištění pohledávek a/nebo jiných závazků lze použít standardní
instituty zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Písemnosti doručované v souvislosti s touto Smlouvou se považují za doručené také v den, kdy se
odesílateli vrátila zásilka obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu zpět jako nedoručitelná.
Písemnosti jsou doručovány na adresy sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy prostřednictvím pošty
anebo přepravní služby (kurýrem). Ve sjednaných případech mohou být oznámení zasílána také
e-mailem na příslušnou e-mailovou adresu smluvní strany dle Přílohy č. 4.
4. Smluvní strany jednají nezávisle. 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 touto Smlouvou jsou
pouze vztahy vzájemně propojených provozovatelů veřejných elektronických sítí.
5. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva nezakládá žádná exkluzivní práva mezi smluvními
stranami.
6. Tato Smlouva nezakládá žádný převod vlastnictví zařízení a jiného majetku užívaného kteroukoli
smluvní stranou pro poskytování Služeb. Pokud není výslovně písemně uvedeno jinak, každá
smluvní strana bude provozovat veškerá taková zařízení a jiný majetek na své náklady a
odpovědnost.
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XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Vztah mezi smluvními stranami založený touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky,
zejména ZEK a předpisy vydanými k jeho provedení (např. OOP) a zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
2. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a že si tuto smlouvu přečetly a s jejím
obsahem, jakož i obsahem všech příloh.
4. Ujednání obsažená v jednotlivých přílohách této Smlouvy mají v případě rozporu vždy přednost
před ujednáními této Smlouvy.
5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Služby – cenové podmínky, kvalita služeb
Příloha č. 3 - Měření provozu a vyúčtování
Příloha č. 4 - Kontaktní údaje smluvní stran¨
Příloha č. 5 – Časový harmonogram
V Praze dne .......................

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

BT Limited, organizační složka

XXX
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PŘÍLOHA 1
Technické podmínky propojení, charakteristika propojovacího bodu
1. Úvod
Tato Příloha č. 1 popisuje technické parametry propojovacích bodů, definuje základní technologii
přístupu a propojení, provozní podmínky propojení, resp. parametry propojení sítí a podmínky
vzájemného testování propojení obou sítí.
2. Technické podmínky propojení
Vzájemné propojení veřejných komunikačních sítí pro národní provoz je provedeno na úrovni toků 2
Mbit/s.
2.1. Technické podmínky propojení
2.1.1.Specifikace rozhraní pro přístup k veřejné telekomunikační síti (dále jen „přístupový bod“
nebo „Point of Presence“ nebo „POP“)
Umístění POP: BT POP2, 1. NP objektu SITEL, Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 10,
Česká republika
2.1.2.Specifikace rozhraní pro propojování veřejných telekomunikačních sítí (dále jen
„propojovací bod“ nebo „Point of Interconnect“ nebo „POI“)
Tato část definuje technické a fyzické parametry rozhraní pro propojení v propojovacích
bodech. Pro parametry propojovacích bodů obecně platí požadavky dle aktuálních verzí
mezinárodních doporučení.
-

G.703, doporučení ITU-T pro elektrické parametry rozhraní – varianta 120 ohm
symetrické

-

ETSI 300 166:2002, doporučení pro technické a fyzické parametry hierarchického
rozhraní dle doporučení ITU-T G.703, a to v rozsahu pro zařízení využívající 2048
kbit/s PDH nebo SDH hierarchie

-

G.704, doporučení ITU-T pro časový rámec

-

G.706, doporučení ITU-T pro CRC4

-

G.823, doporučení ITU-T pro jitter PDH rozhraní

-

G.826, doporučení ITU-T pro vyhodnocování blokové chybovosti digitálních cest

2.1.3.POI představuje fyzické rozhraní mezi sítěmi elektronických komunikací BT a XXX. V
případě vzájemné dohody smluvních stran může být i vícenásobný.
2.1.4.Fyzické přenosové médium je metalické vedení.
2.1.5.Parametry POI odpovídají platným předpisům týkajícím se číslovacího plánu veřejné sítě
elektronických komunikací a míry spolehlivosti služby v těchto typech sítí.
2.1.6.Propojení sítě BT je provedeno prostřednictvím obousměrných toků 2 Mbit/s. Přenášený
signál E1 (dle evropské plesiochronní digitální hierarchie, DPH) podporuje synchronizační
postup s CRC4 podle doporučení ITU-T G.706. Bit E rámce bloku CRC4 je přenášen
(umožňuje sledovat blokovou chybovost přenášeného E1 signálu na vzdáleném
přijímacím konci). POI je dále specifikován následujícími parametry:
BT
identifikace

XXX

Primary EXCHANGE SP/STP
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umístění

Czech Republic, Praha 10 – Slatiny, Nad elektrárnou 411, 1.
podlaží

L1 médium

120 Ohm copper cabling system

L1 konektor

Crone DDF Module

N/A

identifikace bránové ustředny

BTCZ1

[-]

Codecs

G.711a

G.711a

Dial pattern

no leading zeros no "+"
signs

Prefix

no leading zeros no
"+" signs

no prefix

no prefix

2.1.7.Specifikace bránových ústředen BT a XXX
BT

XXX

identifikace

Siemens EWSD

[-]

hw/sw vendor,
typ
umístění

CP113C/V16

[-]

BT POP2, 1. podlaží, SITEL, Nad
Elektrárnou 411, 106 00, Praha 10

[-]

OPID

211

[-]

SS7 parametry

Viz níže

[-]

2.2. Specifikace zařízení
2.2.1.Ústředna společnosti BT Czech typu EWSD, výrobce SIEMENS AG je umístěna v 1. patře
objektu SITEL, Nad Elektrárnou 411, Praha 10. Každé jednotlivé rozhraní 2 Mbit/s je
ukončeno na digitálním rozvaděči DDF s možností rozpojení.
2.3. Dimenzování kapacit propojovacích svazků
2.3.1.Počáteční kapacitu svazků dimenzuje BT na základě předpokládaného objemu provozu.
Po zprovoznění Služby provádí BT kontinuální měření objemu provozu v HPH (hodina s
největším průměrným zatížením v běžném pracovním dni) a ze získaných trendů navrhuje
smluvní straně úpravu kapacity svazku, příp. i kapacity POI.
2.3.2.V případě, že provoz propojení nedosáhne ve dvou po sobě následujících měsících
minimálního vytížení instalované kapacity propojení, může každá smluvní strana
jednostranně snížit kapacitu propojení (příslušný počet hovorových kanálů) tak, aby
provoz propojení dosáhl alespoň tohoto minimálního vytížení. Minimální vytížení
propojení je stanoveno na 16 hovorových kanálů v každém směru volání. Případné
snížení kapacity musí smluvní strana, která ho chce uplatnit, oznámit druhé straně
minimálně jeden měsíc předem.
2.3.3.Kapacita BT je 16 - 20 x 2 Mbit/s hovorových kanálů. Konkrétní počet hovorových kanálů
je předmětem vzájemné dohody smluvních stran v přímé závislosti na objemu provozu.
2.3.4.Kapacita BT je
že
.

datových kanálů v režimech soft-switchover a load-sharing s tím,

2.3.5.Proces dimenzování kapacit propojení k veřejné telekomunikační síti se skládá ze
stanovení počtu přístupů 2 Mbit/s bez signalizačních spojů a ze stanovení počtu
signalizačních spojů.

Stránka 2 z 12

Příloha č. 1 Telekomunikačního věstníku 25/2014, str. 2005

2.4. Síťová hierarchie propojení



BTCZ1 – EWSD kombinovaná síťová funkčnost jako Národní a Mezinárodní GW
Samostatná párová skupina pro CS/CPS Služby

2.5. Signalizace
2.5.1.Použitá signalizace v propojovacím bodě bude vycházet z doporučení ITU-T a norem
ETSI pro signalizační systém č. 7.
2.5.2.Detaily C7 signalizace:
Signalizace kanálu

TS16

Linkset:

BASIC ERROR CORRECTIONS

Signalizační Link Code

0

Framing

CRC4 ON

Data link
C7 MTP založen na

ITU-T (on) Q.701-Q.704, Q.706 a Q.707
Uživatelská část C7 je založena na ESUP
ETSI V2

Numerický kód POI (5-4-5)

10-8-1

Desetinný kód POI

D‘5377

Hex desetinný kód POI:

H‘1501

Úroveň signalizační sítě

NAT1

2.5.3.C7 ISUP obvody:
CIC alokace

BASED ON ITU – T Q.763 § 1.2. A

Režim signalizace

ENBLOC SENDING

Pořadí výběru obvodu

OPAČNÉ POŘADÍ VOLBY (Q.763 § D
2.10.1.3 METODA 1)
NEJVYŠŠÍ POINTCODE:
SESTUPNĚ

SEKVENČNÍ

NEJNIŽŠÍ POINTCODE:
VZESTUPNĚ

SEKVENČNÍ

Kontrola nad duálními záchvaty

HIGHEST SPC CONTROLS EVEN SPC
(ITU-T Q.763 § 2.9.1.4.A)

Resetovací zařízení:

CIRCUIT RESET
GROUP RESET RANGE FIELD NOT
EQUAL TO ZERO
GROUP RESET RANGE FIELD NOT
GREATER THAN 31

Kontrola kontinuity

N/A
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2.6. Testování a testovací provoz Služby
2.6.1.Po aktivaci Služby může na základě vzájemné dohody obou smluvních stran začít časově
omezený testovací provoz, jehož smyslem je ověření spolupráce sítí obou smluvních
stran přes specifikovaný POI.
2.6.2.Účelem testování je provedení takových testů, které jsou relevantní a nezbytné, aby se
ověřila vyhovující funkce a výkonnost propojení komunikačních sítí, a to jak testováním
vlastností POI, tak i testováním vlastností celého síťového propojení mezi koncovými
body sítí. Předmětem testování je zejména ověření shody s relevantními standardy
včetně síťových plánů.
2.6.3.Společnost XXX je povinna předat BT seznam testovacích čísel nejpozději jeden týden
před plánovaným zahájením testovacího provozu.
2.6.4.Základním předpokladem pro zahájení testovacího provozu mezi sítí společnosti XXX a
sítí společnosti BT je splnění podmínek podle § 78 ZEK a zřízení propojovacího bodu, v
kapacitě nutné pro testovací provoz.
2.6.5.Technická specifikace testů:
-

MTP testy dle doporučení ITU-T 781 pro úroveň 2 a 782 pro úroveň 3

-

ISUP test dle doporučení ITU-T 784

-

E2E test dle doporučení ITU-T 788

2.6.6.Úspěšné provedení testů obě smluvní strany potvrdí podpisem Testovacího protokolu
Služby, jehož vzor je uveden v čl. 4 této Přílohy. Během testování nebude předmět
testování komerčně využíván.
2.7. Objednání Služby a zprovoznění propojení
2.7.1.Služby uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy lze u BT objednat na základě písemné
objednávky. BT porovná objednávku s vlastní prognózou kapacit a následně se s druhou
smluvní stranou dohodne na přípravě, dodání, aktivaci a testování příslušné Služby. Obě
smluvní strany během tohoto procesu spolupracují tak, aby požadované Služby byly plně
funkční a v dohodnuté kvalitě.
2.7.2.Níže jsou uvedené lhůty pro dodání jednotlivých Služeb, specifikovaných blíže v Příloze č.
2. Běh lhůt se počítá od podpisu Smlouvy, případně dodatku o dodání Služby.
Služba
Služba ukončení
zákazníků pevné
poskytovaná BT

Maximální doba dodání
volání (terminace)
veřejné sítě BT

6 měsíců

Služba ukončení volání BT VoIP sítě
poskytovaná BT

6 měsíců

Služba volání na bezplatná čísla a virtuální
karty pro volání (VCC)

6 měsíců

Služba sdílených nákladů poskytovaná BT

6 měsíců

Služba univerzálních přístupových čísel
(UAN) poskytovaná BT

6 měsíců

Služba přístupu k neveřejným sítím a
oblastní síti s kódem 95x poskytovaná BT

6 měsíců
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K zajištění Služby je zřízen POI dle následujících ustanovení.
2.7.3.POI je zřízen na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Zřízení a zprovoznění
POI obě smluvní strany potvrdí podpisem předávacího protokolu, jehož vzor je uveden v
čl. 4 této Přílohy. V den podpisu tohoto protokolu smluvní stranou dochází k aktivaci
Služby.
2.7.4.Zařízení obou smluvních stran je umístěno ve stejném POP. In-house zapojení kabelů a
zprovoznění zařízení může být vykonáno oběma smluvními stranami dle vzájemné
dohody. V případě, že bude zapojení provádět BT také za XXX, objednávka v písemné
formě na zapojení propojení musí být poslána na adresu BT uvedenou v Příloze č. 4.
2.8. Přístup k propojení a jeho údržba
2.8.1.POI je umístěn v zabezpečených prostorách BT a je zaměstnancům (příp. smluvním
partnerům- dodavatelům) smluvní strany zpřístupněn na základě vzájemné dohody.
2.8.2.POI vlastní a udržuje společnost BT.
2.8.3.Okruhy a veškerá zařízení vybudovaná společností BT tato společnost vlastní, udržuje a
je za ně zodpovědná.
2.8.4.Okruhy a veškerá zařízení vybudovaná společností XXX tato společnost vlastní, udržuje a
je za ně zodpovědná.
2.8.5.Rozhraním údržby mezi sítí BT a sítí XXX je fyzické rozhraní propojovacího bodu
specifikovaného v čl. 3 této Přílohy.
2.8.6.Řízení provozu (NOC) obou smluvních stran si budou vzájemně podávat zprávy o
plánovaném i neplánovaném přerušení Služeb dle pravidel specifikovaných v Příloze č. 2
Smlouvy.
2.9. Směrování provozu
2.9.1.Odchozí provoz ze sítě BT do sítě XXX bude v příslušném POI směrován na bránovou
ústřednu XXX podle předaného číslovacího plánu XXX a dohodnutých pravidel.
2.9.2.Odchozí provoz ze sítě smluvní strany do sítě BT bude v příslušném POI směrován na
bránovou ústřednu BT podle předaného číslovacího plánu BT a dohodnutých pravidel.
2.9.3.Provoz ze sítě XXX nebo sítě BT do sítě druhé smluvní strany na služby, které nejsou
smluvně ošetřeny, může druhá strana ve své síti zablokovat.
2.9.4.Směrování provozu na účastnická čísla (prefixy) společnosti XXX zajistí BT na základě
žádosti, jejíž vzor je uveden v čl. 4 této Přílohy.
2.9.5.BT nezajišťuje vlastní číselné rozsahy pro použití jako účastnická čísla společnosti XXX.
2.10.

Směrování služeb typu 1xx(x)

2.10.1. BT bude směrovat volání na zkrácená telefonní čísla 1xx(x) do sítě společnosti O2
podle voleného čísla, které společnosti XXX upravila ještě před vysláním do POI v
souladu s následujícími specifikacemi.
2.10.2. Volba Služby ze sítě XXX bude směrována do sítě BT ve formátu:
E ExID + číslo služby 1xx(x), kde E ExID = NRN (network routing number, síťové
směrovací číslo, které definuje příslušnou cílovou ústřednu v síti společnosti O2, do které
je připojeno pracoviště služby 1xx(x) v odpovídající geografické oblasti).
2.10.3. Směrování těchto čísel (netýká se směru 10x, resp. 10xx) 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.
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2.10.4. Aktuální platné hodnoty NRN pro směrování na Služby na zkrácených telefonních
číslech v příslušné geografické oblasti jsou uvedeny ve směrovacích tabulkách
dostupných
na
adrese
http://www.wholesale.cz/web/cz/national/regulated_services/tuzemske_propojovani/dalsi
_dokumenty .html, přičemž soubor servisni_cisla_folo.xls definuje směrování
informačních služeb a soubor tiv_fixni_olo/tiv_fixni_olo_uto.xls definuje směrování linek
tísňového volání. Přístupové heslo k obsahu těchto souborů předá BT na vyžádání
společnosti XXX.
2.10.5. Společnost XXX je odpovědná za průběžné aktualizace svého systému dle aktuálních
NRN hodnot v uvedených XLS souborech.
2.11.

Tarifikace a odúčtování

2.11.1. Pro veškerý odchozí provoz ze sítě XXX do sítě BT jsou tarifními body bránové ústředny
sítě BT. Pro veškerý odchozí provoz ze sítě BT do sítě XXX jsou tarifními body bránové
ústředny XXX.
2.11.2. Bránové ústředny BT a XXX musí být vybaveny zařízením (hardware, software) pro
vzájemné odúčtování (minimálně pro příchozí provoz), které umožňuje minimálně měření
celkové doby hovoru, počtu úspěšných volání, a to vše v rozdělení, které odpovídá
jednotlivým Službám a příp. využívání časově přepínaného tarifu.
2.12.

Bezpečnost a ochrana sítí

2.12.1. Obě smluvní strany jsou zodpovědné za bezpečný provoz vlastní sítě a budou všechny
zásahy provádět odpovídajícím způsobem tak, aby neohrožovaly bezpečnost a zdraví
zaměstnanců, smluvních partnerů a zákazníků druhé smluvní strany, a aby
nezpůsobovaly narušování nebo zhoršování provozu sítě druhé strany.
2.12.2. Obě smluvní strany nesmí zasahovat do užívání nebo nastavení služeb elektronických
komunikací poskytovaných druhou stranou. Tento princip by neměl zamezit oběma
stranám v normálním provozu jejich sítí, pokud bude příslušná strana včas informovat
druhou stranu o plánované akci a pokud zajistí taková opatření, které vedou k vyhnutí se
nebo minimalizaci efektu na poskytované služby elektronických komunikací.
2.12.3. Každá strana podnikne okamžité kroky vedoucí k minimalizaci případných škod
způsobených jakoukoliv závadou v síti, která by mohla mít vliv na přenos hovorů a kvalitu
poskytovaných služeb v síti druhé strany.
3. Předávání údajů o volajícím
3.1. BT je povinna předávat bezodkladně a bezplatně podnikateli zajišťujícímu připojení k veřejně
pevné komunikační síti subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla
tísňového volání (O2), osobní, identifikační a lokalizační údaje volajícího. Dále je BT povinen
tyto údaje průběžně aktualizovat.
3.2. Z důvodu řečeného v předchozím odstavci se smluvní strana zavazuje bezodkladně a
bezplatně předávat (aktualizovat) BT osobní, identifikační a lokalizační údaje volajících ve
veřejných pevných komunikačních sítích, kteří užívají telefonní číslo z číselného rozsahu, který
má přidělen účastník od smluvní strany (mimo čísel s předčíslím 910). Tyto údaje jsou členěny
takto:
o

osobní údaje: pro fyzickou osobu příjmení, jméno a účastnické číslo,

o

identifikační údaje: pro právnickou osobu obchodní firma podnikající právnické osoby
nebo název nepodnikající právnické osoby a účastnické číslo,
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o

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.

3.3. Údaje uvedené v předchozím bodu předává smluvní strana do BT 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 je následující:
o

předávají se údaje týkající se fyzického umístění telefonních linek;

o

předává se vždy komplexní export údajů (nejde o změnové soubory);

o

data se předávají ve formě datového souboru formátu CSV, oddělovač hodnot je znak
; (středník); soubor je bez záhlaví;
oddělovač řádků CRLF;
znaková sada předávaných dat je Win-1250;
všechna znaková pole jsou uzavřena mezi znaky " (uvozovky);
jmenná konvence pro pojmenování předávaných souborů:
INFO35_<XXX>_<YYYYMMDD>.csv, kde XXX je dohodnutá zkratka názvu smluvní
strany a YYYYMMDD je datum exportu dat (rok, měsíc, den);

o
o
o
o

o

mechanismus předávání: upload na FTP server BT

3.4. Formát datového souboru je následující:
Pořadí Pole
1
Název/příjmení

Typ
Znak

Max.délka
150

2

Jméno

Znak

50

3

Titul

Znak

30

4
5
6
7
8
9
10
11

Telefonní číslo
OpID
Název ulice
Číslo popisné
Číslo orientační
Název obce
Název části obce
PSČ

Číslo
Číslo
Znak
Znak
Znak
Znak
Znak
Číslo

9
3
50
20
20
50
50
5

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Název okresu
WSG84-longitude
WSG84-latitude
UIR - kód objektu
UIR - kód adresy
UIR - kód ulice
UIR - kód obce
UIR - kód části obce
UIR - kód základní
sídelní jednotky

Znak
Znak
Znak
Číslo
Číslo
Číslo
Číslo
Číslo
Číslo

30
20
20
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Povinné Poznámka
Ano
V případě fyzických osob
příjmení, u právnických osob
obchodní firma
Ano/Ne Povinné pouze u fyzické
osoby, jinak prázdné
Ano/Ne Povinné pouze u fyzické
osoby, jinak prázdné
Ano
Bez nár. předčíslí 420
Ano
Ano*
Ano*
Ano*
Ano
Ano*
Ne
Poštovní směrovací číslo (bez
mezer)
Ano
Ano
Zeměpisná délka
Ano
Zeměpisná šířka
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
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3.5. Předávání údajů o volajícím se netýká kódů volby a předvolby operátora (CS a CPS),
zkrácených, negeografických, servisních a překladových čísel.
3.6. BT zajistí na žádost smluvní strany zveřejnění, opravu, výmaz nebo nezveřejnění údajů dle
předch. odst. v jednotném telefonním seznamu při jeho nejbližší redakční úpravě
prostřednictvím poskytovatele univerzální služby. Smluvní strana předá nutné údaje na
formuláři pro zadání údajů do telefonního seznamu, jehož vzor je uveden v čl. 4 této přílohy.
Vyplněný formulář smluvní strana zasílá na kontakt uvedený v Kontaktních údajích smluvních
stran.
4. Vzory formulářů
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4.1. Předávací protokol Služby
Identifikace služby: [-]
Protokol číslo: [-]
Příloha ke smlouvě číslo: [-]
Poskytovatel: BT Limited, organizační složka
Účastník: [-][-]
(společnost zapsaná v obchodním rejstříku [-][-]v oddíle [-][-], vložka č. [-][-]) Jméno a funkce
oprávněného zástupce: [-][-]
Datum aktivace služby: [-][-]
Parametry služby: Identifikace POI: [-][-]Kapacita POI: [-][-]Tarif: [-][-]
Poznámky: [-]

Místo, datum:
Podpis oprávněného zástupce poskytovatele: Podpis oprávněného zástupce účastníka:
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4.2. Testovací protokol Služby
Identifikace služby:
Protokol číslo: [-]
Příloha ke smlouvě číslo: [-]
Poskytovatel: BT Limited, organizační složka
Účastník: [-]
(společnost zapsaná v obchodním rejstříku [-] v oddíle [-], vložka č. [-])
Jméno a funkce oprávněného zástupce: [-]
Předmět testování: Identifikace POI: [-]
Identifikace bránové ústředny poskytovatele: [-] Identifikace bránové ústředny účastníka: [-] Datum
začátku testování: [-] Datum ukončení testování: [-]
Výsledky testů odúčtování (billing): [-]
Poznámky: [-]
Místo, datum:

Podpis oprávněného zástupce poskytovatele:

Podpis oprávněného zástupce účastníka:
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4.3. Žádost o směrování provozu ze sítě třetí strany na účastnická čísla smluvní strany
Společnost BT Limited, organizační složka žádá o směrování níže uvedeného prefixu (číselného
rozsahu) do
propojovacích svazků společnosti BT Limited, organizační složka ze sítě společnosti(í):
[-]
Prefix: [-] Přidělený OPID: [-]
Přidělení ČTÚ (MDS-ČTÚ): č.j. [-] ze dne [-]
Níže uvedený zákazník (smluvní strana) souhlasí, že výše uvedená společnost(i) bude(ou)
směrovat veškerá příchozí volání na výše uvedený prefix do propojovacích svazků společnosti BT
Limited, organizační složka. Níže uvedený zákazník (smluvní strana) a společnost BT Limited,
organizační složka současně prohlašují, že na základě jejich vzájemného smluvního vztahu je níže
uvedený zákazník (smluvní strana) uživatelem smluvního čísla.
BT Limited, organizační složka

Datum:
Podpis:

[-] zákazník (smluvní strana)
(společnost zapsaná v obchodním rejstříku [-] v oddíle [-], vložka č. [-])
Sídlo: [-]
IČ: [-] , DIČ: [-]
Osoba oprávněná k podpisu: [-]
Datum:
Podpis:

Přílohy: Rozhodnutí ČTÚ o přidělení prefixu [-]
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4.4. Zadání údajů účastníka do telefonního seznamu
Údaje účastníka:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Povinné A/N
Název pole
Zpoplatněno A/N
A
telefonní číslo (vyplňujte bez mezer)
N
N
název podniku
N
A
N
text 1. úrovně - rozvíjí název podniku (např. spojovatelka;
recepce apod.) (zpoplatněný nepovinný zápis)
A
N
popis činnosti firmy (zpoplatněný nepovinný zápis)
N
ICO
N
A
obec - město
N
A
číslo obvodu
N
A
část obce - část města
N
A
ulice
N
A
číslo popisné
N
A
číslo orientační
N
N
PBT
N
N
E-mail adresa
N
A
N
www adresa = Internetová stránka (zpoplatněný nepovinný
zápis)

Délka pole
20
128
128

Vyúčtování zpoplatněných polí provádí poskytovatel – třetí strana, ceník je uveden v
informační části Zlatých stránek.
Poskytnuté údaje budou zveřejněny ve Zlatých stránkách (roční aktualizace) a v databázi infolinky
1180 (týdenní aktualizace).
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15
64
5
64
64
6
4
5
50
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PŘÍLOHA 2
Služby a cenové podmínky smlouvy o propojení veřejné pevné komunikační sítě

1. Obecná ustanovení
1.1. Tato obecná ustanovení platí pro všechny Služby poskytované BT společnosti XXX, není-li
v ustanoveních o konkrétní Službě uvedeno jinak.
1.2. Služby jsou poskytované společností BT společnosti XXX v souladu se Smlouvou a všemi jejími
přílohami.
1.3. Ceny uvedené v této Příloze č. 2 platí počínaje dnem zahájení poskytování Služeb (aktivace
Služby dle III. odst. 2.11 Smlouvy), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
1.4. Případné jednorázově účtované ceny budou zahrnuté v měsíčním vyúčtování, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.
1.5. Smluvní strany si neposkytnou přístup do systémů správy a řízení své sítě.
1.6. Smluvní strany budou směrovat volání v souladu se zásadami směrování popsanými ve Smlouvě a v
Příloze č.1.
1.7. Doba silného provozu pro všechny Služby je od 7.00 do 19.00 hodin v pracovních dnech. Neplatí u
mezinárodního provozu nebo je-li u konkrétní Služby dohodnuto jinak.
1.8. Doba slabého provozu pro všechny Služby 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. Neplatí u mezinárodního provozu a je-li u konkrétní Služby dohodnuto jinak.
1.9. Vyúčtování cen za použití služby bude prováděno v souladu s čl. 2 Přílohy č. 3.
1.10.
Všechny ceny za propojení a provoz a pro jednotlivé druhy volání a smluvní pokuty
uvedené ve Smlouvě a jejích přílohách jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH) či jiné
příslušné daně, pokud není výslovně uvedeno jinak.
2. Služby ukončení volání (terminace) v síti BT Limited
2.1. Společnost BT poskytuje dle této Smlouvy Službu ukončení volání (terminace), jež
obsahuje následující části:
2.1.1.Služba ukončení volání (3.1 kHz audio) poskytovaného přes pevné sítě PSTN/ISDN
2.1.2.Služba ukončení neomezeného 64/kbit/s volání poskytovaného přes pevnou sít ISDN
2.1.3.Služba ukončení volání přenesených čísel
2.1.4.Služba ukončení volání na základě přijatých služeb v souvislosti s výběrem a
předvýběrem operátora, přístupový kód BT 1011
2.1.5.Služba ukončení volání poskytovaná partnerským operátorem na čísla tísňového volání
2.1.6.Služba ukončení volání zkrácené volby
2.1.7.Služba ukončení volání poskytovaná partnerským operátorem na DTF čísla
2.2. Společnost BT podporuje následující doplňkové ISDN služby (v souladu s dokumenty
ETS a národní SS7 signalizací), jež jsou poskytované přes hranice svých
telekomunikačních sítí (dále jen „doplňkové Služby“):
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2.2.1.DDI (Direct Dial IN) – ETS 300 062 Ed. 1 10/91
2.2.2.CLIP (Calling Line Identification Presentation) and CLIR (Calling Line Identification
Restriction) - ETS 300 089 Ed.1 01/92
2.2.3.COLP (Called Line Identification Presentation) and COLR (Called Line Identification
Restriction) – ETS 300 094 Ed.1 01/92
2.2.4.CFU (Call Forwarding Unconditional) – ETS 300 200 Ed.1 04/93
2.2.5.UUS Service 1. – ETS 300 284 Ed.1 05/93
Specifikace Služeb a podmínky jejích poskytování uvedené v následujících ustanoveních této
Přílohy č. 2 se vztahují na všechny Služby uvedené v bodech 2.1 a 2.2 této Přílohy, není-li
výslovně stanoveno jinak.
2.3. Popis Služeb
2.3.1.V souladu opatřením obecné povahy ČTÚ č. A/3/12.2013-8 ze dne 10. prosince 2013,
analýza trhu č. 3 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních
sítích poskytovaných v pevném místě, rozhodnutím ČTÚ o stanovení podniku
s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 č. SMP/3/03.2014-3 ze dne 4. března
2014 a v souladu s rozhodnutím ČTÚ o ceně č. CEN/3/05.2014-71 ze dne 7. května
2014 jsou v síti společnosti BT Limited provozovány primární a sekundární bránové
tranzitní ústředny, v souladu s Přílohou č. 1.
2.3.2.V souladu s rozhodnutím o ceně č. CEN/3/05.2014-71 je na těchto bránových
tranzitních ústřednách poskytována služba ukončení volání (terminace) v síti BT s
propojením na poslední tranzitní ústředně pro určené telefonní obvody v Příloze č.1.
Takovéto Službě terminace odpovídá cena dle rozhodnutí ČTÚ o ceně č.
CEN/3/05.2014-71, tj. 0,03 Kč/min. bez DPH. 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.
2.3.3.V rámci propojení na sekundárních bránových ústřednách za účelem terminace bude
Služba ukončení volání v síti BT výhradně poskytována na žádost druhé smluvní strany
pouze pro určené telefonní obvody v Příloze č.1.
2.3.4.Pro propojení za účelem terminace na sekundárních bránových ústřednách bude
vytvořeno jednosměrné propojení na žádost a na náklady druhé smluvní strany.
2.3.5.V ostatních případech propojení, kdy bude využívána Služba na jednotlivých bránových
tranzitních ústřednách dle bodu pro jiné, než určené telefonní obvody (Příloha č.1.)
bude se jednat o Službu terminace v síti BT s propojením na jiné než poslední bránové
tranzitní ústředně. Takovéto službě terminace odpovídá cena za 2. tranzit v ceníku
služeb BT. 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.
2.3.6.Cena za volání ze zemí mimo EHP do sítě společnosti BT pro volání místní / 1 tranzit / 2
tranzit, tj. volání na která se nevztahují stanovení 2.4.2 a 2.4.5 výše, včetně volání s
neplatně identifikovatelným CLI, změněným CLI či nepředaným CLI je stanovena
jednostranně společností BT a je uvedena v Ceníku hovorného v rámci cen za provoz.
2.4. Specifikace identifikace volající stanice (CLI) předávané mezi propojenými sítěmi
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2.4.1.Obě smluvní 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.
International ITU-T E.164-number for geographic areas

SN

Local level

Subscriber number
National level

NDC

SN

National (significant) number
International level

CC

NDC

SN

2.4.2.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.
Nature of address indicator
0000001

subscriber number (for national
use)

0000010

unknown (for national use)

0000011

national (significant) number

0000100

international number
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2.4.3.Rozlišovací číslo „00“ se nezařazuje do mezinárodního čísla. Rozlišení mezi národním a
mezinárodním číslem je provedeno pomocí parametru „indikátor druhu čísla“ ( NAdI /
někdy také NOA). V níže uvedené tabulce jsou uvedeny platné kombinace formátu čísla
a NAdI.

Hodnota

Formát volajícího

Platná /Neplatná

Identifikátoru

čísla

identifikace volající

druhu čísla

Poznámka

stanice

(NAdI/NOA)
3

„NDC+SN“

Platně identifikovatelné CLI

Původ volání v ČR

4

„CC+NDC+SN“

Platně identifikovatelné CLI

Původ volání v
zahraničí

3

„CC+NDC+SN“

Neplatně identifikovatelné CLI

CLI nelze platně
rozpoznat

3

„“

Neplatně identifikovatelné CLI

CLI nelze platně
rozpoznat

4

„NDC+SN“

Neplatně identifikovatelné CLI

CLI nelze platně
Rozpoznat

4

„“

Neplatně identifikovatelné CLI

CLI nelze platně
Rozpoznat

0-2; 5-127

„NDC+SN“

Neplatně identifikovatelné CLI

CLI nelze platně
Rozpoznat

0-2; 5-127

„CC+NDC+SN“

Neplatně identifikovatelné CLI

CLI nelze platně
Rozpoznat

0-2; 5-127

„“

Neplatně identifikovatelné CLI

CLI nelze platně
Rozpoznat

4

„CC+NDC+SN“

Neplatně identifikovatelné CLI

Původ volání v ČR

2.4.4.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

Obsah parametru

nebo
Parametr ISUP: Redirecting Number
Nature of Address Indicator (NAdI)

National (significant) number

(Calling Party) Number Incomplete Indicator

complete
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Numbering Plan Indicator

ISDN (telephony) numbering
plan

Address Presentation Restricted Indicator

Any value

Screening Indicator

user provided, verified and
passed or network provided

2.4.5.Číslo odeslané k identifikaci volající linky může/musí 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 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 12-15 číslic dle
E.164, bez vodících 00,

-

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.

2.4.6.Číslo volající účastnické přípojky je vždy zařazeno do zprávy IAM, když je tato
informace k dispozici v ústředně, která vysílá zprávu IAM.
2.4.7.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.
2.4.8.Obě smluvní 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 smluvní strany vynaloží maximální úsilí na to, aby
se počet případů minimalizoval.
2.4.9.Žádná ze smluvních stran nebude využívat CLI pro účely maloprodejního obchodu a
marketingu. Žádná ze smluvních stran nebude využívat poskytnuté CLI pro
marketingové účely dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebo dle
ZEK.
2.4.10. Obě smluvní 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 2.2.7. Porušení je považováno za hrubé porušení smlouvy o
propojení. Důkazní břemeno nese předávající (originující nebo tranzitující) operátor.
2.5. Cena Služby
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měsíční paušální cena za poskytování Služby

15.000 Kč splatná v případě, že XXX
nedodrží závazek minimálního objemu
měsíčního provozu dle této přílohy

jednorázová cena za zřízení (aktivaci) Služby

350.000 Kč

interval fakturace

měsíc

2.6. Kvalita a dostupnost Služby
2.6.1.Kvalita Služby
2.6.1.1.
Sjednaná kvalita Služeb odpovídá měření dle doporučení ITU-T, G.826,
M2100 a M.2101, není-li ve Smlouvě nebo jejích Přílohách stanoveno výslovně
jinak. Časová jednotka měření kvality Služeb je jeden (1).
2.6.1.2.
Zprávy ASR a NER o výsledcích měření budou doručeny společnosti BT
společností O2 Czech.
2.6.2.Dostupnost Služby
2.6.2.1.
Sjednaná garantovaná úroveň dostupnosti Služby ukončení volání
(terminace) dle čl. 3 této Přílohy č. 2 činí 99,5 %. Smluvní pokuty za nedodržení
dostupnosti Služby jsou sjednány takto:
Dostupnost v % pod garantovanou úrovní

Výše smluvní pokuty v případě snížení
dostupnosti služby pod garantovanou úroveň

< 0,5

2,00 %

0,5 < 2,0

5,00 %

2,0 < 5,0

10,00 %

> 5,0

15,00 %

2.6.2.2.
Rozhodným obdobím pro výpočet dostupnosti Služby je kalendářní měsíc;
dostupnost Služby je definována jako poměr doby, po kterou byla Služba uživateli
dostupná bez poruch k délce celého období kalendářního měsíce. Měsíční
dostupnost v procentech je vypočtena následovně:
celkový čas v měsíci — součet časů všech výpadků či závad v měsíci
měsíční dostupnost =100 -------------------------------------------------------------------------------- ------celkový čas v měsíci

2.6.2.3.
Doby (časy) jsou počítány v celých hodinách; pro účely této smlouvy má
měsíc 720 hodin; vypočtená dostupnost v procentech se zaokrouhluje na dvě
desetinná místa. Dobou nedostupnosti je doba, po kterou je Služba ve stavu
poruchy. Dostupnost je posuzována pro každou poskytovanou Službu jednotlivě
(doby nedostupnosti jednotlivých poskytovaných Služeb se nesčítají).
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2.6.2.4.
Pokud z důvodů poruchy na straně BT prokazatelně dojde ke snížení
sjednané dostupnosti poskytované Služby, je společnost XXX oprávněna uplatnit
u BT po ukončení reklamačního řízení týkajícího se snížení sjednané dostupnosti,
ve kterém byla taková reklamace uznána za oprávněnou, smluvní pokutu (sankci)
ve výši uvedené ve specifikaci Služby. Nárok na smluvní pokutu je společnost
XXX oprávněna uplatnit nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém bylo reklamační řízení ukončeno, jinak tento nárok zaniká.
Společnost BT je může o takto uplatněnou smluvní pokutu snížit paušální měsíční
cenu za Služby za příslušné fakturační období a to nejpozději do konce druhého
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla smluvní pokuta uplatněna.
Smluvní pokutu nelze uplatnit z hovorného.
2.6.2.5.

Do doby nedostupnosti se nezapočítává

-

doba poruchy způsobené výpadkem napájení či nevyhovujícími klimatickými
podmínkami v části propojení, které zajišťuje společnost XXX,

-

doba poruchy způsobené vyšší mocí,

-

doba poruchy způsobené jednáním či opomenutím společnost XXX,

-

doba potřebná k provedení plánovaných údržbových prací BT,

-

doba, po kterou je zaměstnancům BT znemožněn přístup do bodu propojení za
účelem, opravy či odstranění poruchy.

2.6.2.6.
Plánovanou údržbu je společnost BT povinna oznámit nejméně 72 hodin před
začátkem plánované údržby a maximální doba údržby nesmí přesáhnout 3
hodiny. Do doby nedostupnosti se nezapočítává snížení kvality/dostupnosti
služeb v době tzv. plánované pravidelné údržby na straně BT (maintenance
window).
2.6.3.Řešení poruch a postup pro návrat na normální úroveň Služby
2.6.3.1.
Každá smluvní strana je odpovědná za zařízení instalované a/nebo umístěné
na její straně POI.
2.6.3.2.
Obě smluvní strany poskytují 24hodinové kontaktní body, jež jsou neustále
obsluhovány zaměstnanci či jinými spolupracovníky smluvních stran. Kontaktní
body slouží k oznamování poruch, řešení záležitostí s propojením či řešení
záležitostí s nezdařilým propojením hovoru.
2.6.3.3.
Smluvní strany si navzájem poskytují zprávy o poruchách, jež obsahují
následující údaje:
-

název smluvní strany,

-

referenční číslo poruchy,

-

datum a čas vzniku poruchy,

-

volající/volané telefonní číslo,

-

identifikační číslo obvodu,

-

číslo signálního bodu,

-

stručný popis poruchy.
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2.6.3.4.
V případě, že porucha může ovlivnit následné poskytování Služby, druhá
smluvní strana neprodleně a bez zbytečných problémů informuje o dané poruše a
plánu jak poruchu napravit včetně přibližného časového horizontu, druhou smluvní
stranu alespoň 5 dní předem.
2.6.3.5.

Kontaktní údaje BT jsou tel: +3617789250, email: servicedesk@bt.com.

2.6.3.6.

Kontaktní údaje XXX jsou tel: +[-], email: [-].

2.6.3.7.
Za začátek poruchy se pro určení doby jejího trvání považuje čas ohlášení
závady BT na jeho NOC v souladu se Smlouvou.
2.6.3.8.
Pro hlášení poruch bude použita eskalační posloupnost uvedená ve
specifikaci Služby v této Příloze č. 2 (tj. dohodnutá procedura, která stanoví, na
jaké úrovni jednání budou smluvní strany postupně hlásit vzniklé závady a
problémy a jejich řešení). Není možné přesunout vyšší úroveň posloupnosti
hlášení poruch bez absolvování nižších úrovní.
3. Eskalační posloupnost pro hlášení poruch a závad
Eskalační
úroveň
1
2
3

BT

XXX

NOC

[-]

vedoucí NOC

[-]

vedoucí informačních systémů
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4. Minimální objem měsíčního provozu a prognózování Služeb
4.1. Minimální měsíční objem provozu směrovaného ze sítě XXX do sítě BT dle této Smlouvy je
500.000 minut za měsíc. Pro určení objemu minut není vyhodnocováno, o jakou se jedná
destinaci.
4.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude v daném měsíci dosaženo výše stanoveného
minimálního objemu provozu, tak XXX zaplatí navíc k cenám za poskytnuté Služby dle
Smlouvy i smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč/měs. za každý vyhrazený hovorový kanál, min.
však 15.000 Kč.
4.3. Každá ze smluvních stran vypracovává na vlastní náklady analýzu předpovídající rozsah
provozu a poskytovaných Služeb (dále jen „prognóza“) na období následujícího kalendářního
roku.
5. Ceny za Služby hlasového provozu
5.1. Volání ze sítě XXX do sítě BT
Cena za propojení [Kč/min]
1 tranzit – příchozí hovory originující z EHP
(EEA - European Economic Area)
1 tranzit – příchozí hovory originující mimo
EHP (EEA - European Economic Area)
5.2.

Silný provoz

Slabý provoz

0,03

0,03

0,03

0,03

Ceny za službu ukončení volání VoIP sítě poskytovanou BT – Volání z XXX do BT
Ceny za propojení [Kč/min]

VoIP (910) – originace v EHP
VoIP (910) – originace mimo EHP
5.3.

Silný provoz
0,03
0,03

Slabý provoz
0,03
0,03

Ceny za volání na bezplatná čísla (freephone) a služba virtuálních telefonních karet
(VCC) poskytovaná BT – volání z XXX do BT
Ceny za propojení [Kč/min]

Služba freephone (800), VCC

5.4.

Silný provoz
0,31

Slabý provoz
0,31

Služba sdílených nákladů (sharedcost) poskytovaná BT – volání z XXX do BT
Ceny za propojení [Kč/min]

Sharedcost service
5.5.

Silný provoz
0,10

Slabý provoz
0,10

Služba UAN (Universal Access Number, univerzální přístupové číslo) poskytovaná
BT – volání z XXX do BT
Ceny za propojení [Kč/min]

Služba UAN

Silný provoz
0,93
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5.6.

Služba přístupu k neveřejným sítím a oblastní síti s kódem 95x poskytovaná BT –
volání z XXX do BT
Ceny za propojení [Kč/min]

Služba přístupu k neveřejným sítím –
originace v EHP
Služba přístupu k neveřejným sítím –
originace mimo EHP

Silný provoz

Slabý provoz

0,03

0,03

0,03

0,03
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PŘÍLOHA 3
Měření provozu a vyúčtování
1. Úvod
Tato Příloha č. 3 popisuje způsob shromažďování údajů potřebných k vyúčtování Služeb poskytovaných
společností BT dle Přílohy č. 2, postup vyúčtování a placení a způsob řešení případných sporů vzešlých
z vyúčtování či placení za zmíněné Služby.
2. Shromažďování účtovacích údajů a výpočet cen
2.1. Proces shromažďování údajů (měření, záznam, ověřování) a výpočet cen za Služby realizuje
společnost BT na své náklady. Jednotky měření musí být v souladu s jednotkami specifikovanými v
Příloze č. 2 Smlouvy.
2.2. Společnost BT je odpovědná za včasné shromáždění účtovacích údajů a za sestavení daňových
nebo účetních dokladů dle platných právních předpisů.
2.3. Společnost BT poskytne detailní měsíční provozní podklady (CDR) za provoz Služeb dle Přílohy č.
2 Smlouvy v elektronické podobě (CSV) na e-mailovou adresu kontaktní osoby společnosti XXX
uvedenou v Příloze č. 5.
3. Postup vyúčtování a řešení sporů
3.1. Ceny sjednané touto Smlouvou se společnost XXX zavazuje platit společnosti BT na základě
faktury (daňového dokladu) obsahující veškeré náležitosti dle platných právních předpisů,
zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění v souladu se sjednaným fakturačním obdobím.
3.2. Fakturační období pro Služby a výkony, které budou vzájemně poskytovány a účtovány, je mezi
smluvními stranami sjednáno jako měsíční. 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 se 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.
3.3. Služby specifikované v této Příloze č. 2 jsou vyúčtovány následujícím způsobem:
o

Jednorázové platby či poplatky budou vyúčtovány v prvním následujícím období po
poskytnutí příslušného plnění

o

Pravidelné ceny za úplné fakturační období, jakož i pravidelné ceny za provoz jsou
účtovány zpětně k poslednímu dni fakturačního plnění

o

V případě neúplného fakturačního období jsou pravidelné ceny vypočteny následovně:
cena za neúplné fakturační období = (počet dní, kdy byla Služba či provoz poskytována) *
(pravidelná cena za fakturační období či za provoz) * (1/30)
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3.4. BT se zavazuje vystavit a doručit faktury druhé smluvní straně vždy nejpozději do 15. kalendářního
dne následujícího kalendářního měsíce. Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státní svátek,
je posledním dnem pro vystavení a doručení faktur následující pracovní den.
3.5. Splatnost faktur (daňových dokladů) vystavovaných ze strany BT dle této smlouvy činí 15
kalendářních dnů ode dne jejich doručení, resp. ode dne vypořádání námitek.
3.6. Doručený daňový doklad za Službu, k němuž nebyla uplatněna v dohodnuté lhůtě námitka nebo
rozdíl mezi finanční částkou zjištěnou podle vlastních podkladů/vlastního měření 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
3.7. nejsou důvodem pozdějších oprav daňového dokladu.
3.7. Doručená faktura, u které rozdíl mezi finanční částkou zjištěnou podle vlastních podkladů účtované
strany a společnosti BT je vyšší než 1% nebo v absolutní částce 2500,- Kč, je smluvní strana
účtovaná oprávněna odmítnout. V tom případě je povinna do 15 dnů ode dne prokazatelného
doručení faktury písemně doručit námitku na kontaktní adresu účetního místa BT (připadne-li
poslední kalendářní den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty pro
uplatnění námitky společnosti XXX 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.
3.8. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k urovnání sporů vzniklých dle této Přílohy č. 2. Případné
spory budou řešeny v souladu s článkem XI. Smlouvy.
3.9. Bez ohledu na to, zda jsou smluvní strany ve sporu, resp. zda-li byla podána na danou fakturu
námitka, společnost BT vystaví fakturu (daňový doklad) na základě vlastních podkladů a společnost
XXX je povinna fakturu (daňový doklad) uhradit v době splatnosti a to bez ohledu, zda existuje mezi
smluvními stranami spor, resp. zda-li byla podána námitka.
3.10.
V souladu s výsledkem urovnání sporu nebo na základě rozhodnutí soudu vystaví
společnost BT neprodleně opravný daňový doklad (dobropis/vrubopis).
3.11.
Kontaktní adresy pro doručování účetních dokladů společnosti BT a společnosti XXX jsou
uvedeny v Příloze č. 4.
3.12.
Při změně jakékoli kontaktní adresy, účetního místa a sídla a jiných údajů nezbytných pro
vystavení faktury (daňového dokladu), je každá smluvní strana povinna oznámit tuto skutečnost
druhé smluvní 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.
4. Úhrada faktur
4.1. Daňové doklady budou vyrovnávány jejich zaplacením ve lhůtě splatnosti popřípadě jejich salda ve
lhůtě splatnosti.
4.2. 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.
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4.3. Pokud společnost XXX neprovede zaplacení fakturované finanční částky, resp. dlužné částky
vzniklé započtením, nejpozději v den splatnosti, je společnost BT oprávněna vyúčtovat a vymáhat
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení a společnost XXX je
povinna vyúčtovaný úrok z prodlení zaplatit.
4.4. 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.
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PŘÍLOHA 4
Kontaktní údaje smluvních stran

1. Úvod
Smluvní strany se dohodly, že všechna oznámení, informace, sdělení, stížnosti, námitky, žádosti a požadavky
pro účely této Smlouvy budou předávány do kontaktních míst uvedených níže.
Dále se smluvní strany dohodly, že každá určí pracoviště pro operativní řízení, které bude odpovídat za řízení
technického provozu.
2. Kontakty
K náležitostem Smlouvy:
Za BT:
Julia Ackenheil-Stoetter
julia.ackenheil@bt.com
Tel:+49 (0)89 2600 8378
Pro obchodní vztahy:
Za BT:
Julia Ackenheil-Stoetter
julia.ackenheil@bt.com
Tel:+49 (0)89 2600 8378
Pro řešení technických záležitostí:
Za BT:
24/7:
E-mail:Servicedesk.emea@bt.com
Tel.: +3617789250

Za XXX:

Za XXX:

Za XXX:

V pracovní době:
Gabor Hidasi
E-mai: gabor.hidasi@bt.com
Tel.: +36 1 7770138
Pro řešení otázek fakturace a vyúčtování:
Za BT:
Za XXX:
Judit Varro
E-mai: judit.varro@bt.com
Tel.: +36 1 7770132
Adresy pro doručování daňových a dalších účetních dokladů:
BT:
XXX:
Peter Tóth-Zsiga
E-mail: peter.toth-zsiga@bt.com
Tel.: +36 1 7770100
Kontakty pro výměnu číselných přídělů:
Za BT:
Za XXX:
Gabor Hidasi
E-mai: gabor.hidasi@bt.com
Tel.: +36 1 7770138
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PŘÍLOHA 5
Časový harmonogram
Smluvní závazek

Lhůta

Článek VII odst. 1 Smlouvy - Propojení sítí
elektronických komunikací
Zřízení propojovacích bodů dle bodu 3 Přílohy
č. 1
Umístění zařízení (bránových ústředen) dle
bodu 5 Přílohy č. 1
Článek VII odst. 2 Smlouvy – Testování,
aktivace a poskytování Služby

6 měsíců od podpisu Smlouvy oběma smluvními
stranami
6 měsíců od podpisu Smlouvy oběma smluvními
stranami

Aktivace Služby dle bodu 2.6.3 Přílohy č. 1

6 měsíců od podpisu Smlouvy oběma smluvními
stranami
6 měsíců od aktivace Služby

Dokončení testování a zahájení řádného
poskytování Služby dle Přílohy č. 2
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SMLOUVA O PROPOJENÍ
(dále jen "Smlouva")
číslo ………………
mezi
společností

Telco Pro Services, a. s.
se sídlem:
adresa pro doručování:
IČ:
DIČ:
zastoupená:

bankovní spojení:
č. účtu:
zapsaná:

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
291 48 278
CZ29148278
Ing. Barborou Dvořákovou ŘÚ nákup noncore služby a
materiál, ČEZ, a. s., na základě plné moci
a Mgr. Terezou Cibulkovou, VÚ nákup IT a telekomunikace,
ČEZ, a. s., na základě plné moci
Komerční banka, a.s.
107-139340237/0100
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 18830

(dále jen „Telco Pro Services“ nebo „TPS“)

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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Preambule

A.

Společnost Telco Pro Services (dále jen TPS ) je na základě oznámení o podnikání
v elektronických komunikacích oprávněna zajišťovat veřejnou síť elektronických
komunikací (dále jen síť TPS) 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. 22
328/2013-631/III ze dne 22.3.2013 vydáno osvědčení č. 3518

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 TPS 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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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 TPS a OLO předložili oznámení výkonu komunikační
činnosti v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. Osvědčení TPS 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 TPS 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 TPS
Veřejná komunikační síť ve smyslu § 2 odst. j) zákona č. 127/2005 Sb., zřízená a
provozovaná společností TPS na základě osvědčení uvedeného v Preambuli.
1.8 Telefonní služba
Veřejně dostupná telefonní služba ve smyslu § 2 odst. p) zákona č. 127/2005 Sb.,
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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.
1.9 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.

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.
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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
Propojení sítí
4.1 Propojení sítí elektronických komunikací TPS 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 vlastní sítě elektronických
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 písemné žádosti.
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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)
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
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.
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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 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.
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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
zahraniční 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.
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 TPS.
6.9 Pokud nebude mezi smluvními stranami ujednáno jinak, a v souladu s ustanoveními
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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 svým osvědčením,
platnými právními předpisy a touto Smlouvou za:
- 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 TPS, 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
TPS zprostředkovala její žádost o směrování volání na tato čísla ze sítí třetích stran přes síť
TPS, tak ke kopii přídělu přiloží i podepsaný originál žádosti o takové směrování.
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8.2 Smluvní strany budou spolupracovat bez zbytečných průtahů na přizpůsobení se
jakýmkoliv změnám stávajícího schématu číslování stanovenému ČTÚ tak, aby změny
neovlivnily plnění této Smlouvy.
8.3 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) se staly všeobecně dostupnými veřejnosti bez porušení této Smlouvy ze strany
přijímající smluvní strany nebo její organizační jednotky,
b) 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,
c) druhá smluvní strana písemným souhlasem osvobodila od těchto omezení,
d) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným státním nebo
správním orgánem na základě zákona.
e) zveřejňují, že jedna smluvní strana neuhradila déle než 30 dnů po splatnosti služby
poskytnuté jí druhou stranou.
9.4 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
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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 TPS a
společnosti OLO a v souvislosti s dalšími úkoly, které vyplývají pro obě smluvní strany z
osvědčení vydaného ČTÚ,
b) zápisy z jednání smluvních stran o této Smlouvě a jejích Přílohách,
c) 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,
d) 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,
e) 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 ČEZ, a.s. a
sesterské či dceřiné společnosti ČEZ, a.s. nebo subdodavatelé ČEZ, a.s.
podílející se na plnění této Smlouvy.
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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.
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.
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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.

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,
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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) písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 (tří) měsíců, která
začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní
straně,
b) 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,
c) 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,
d) zánikem společnosti TPS nebo společnosti OLO, nepřejdou-li práva a povinnosti na
právní nástupce některé ze stran,
e) 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;
f) písemnou dohodou smluvních stran.
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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
budou schváleny oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud není dále ve
Smlouvě stanoveno jinak.
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15.7 Za společnost TPS je Smlouvu oprávněn podepsat pověřený zástupce dle platného
podpisového řádu společnosti TPS, 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 podepisovat Smlouvu, její dodatky a technické
specifikace:
…………………………………..
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. 2 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.
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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 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 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 smluvními stranami, které takovou
smlouvu dohodnou a uzavřou v dobré víře.
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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.

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,
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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.

Článek 20
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 - Popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování a poskytování
propojovací kapacity
Příloha č. 2 - Služby a ceny
Příloha č. 3 - Účtování a placení
Příloha č. 4 - Adresy a kontaktní osoby
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 TPS.
Na důkaz souhlasu se shora uvedeným textem Smlouvy připojují své podpisy zástupci
obou smluvních stran.
V Praze dne …………….201X V Praze dne …………….201X
_________________________________________________________________
Za Telco Pro Service, a.s.

__________________________________________________________________
Za OLO.

Telco Pro Services, a. s. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4| tel.: +420211043469
servicedesk@cez.cz, www.cez.cz | IČO: 29148278, DIČ: CZ 29148278
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18830
sídlo Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
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Příloha č. 1 ke smlouvě o propojení č. …
Popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování
a poskytování propojovací kapacity
OBSAH:
1 Propojení sítí a charakteristika propojovacího bodu

2

2 Vytvoření nového propojovacího bodu

2

3 Parametry propojovacího bodu sítě

3

4 Směrování provozu

3

5 Signalizace

3

6 Synchronizace

3

7 Tarifikace a odúčtování (technická hlediska)

3

8 Měření provozního zatížení a vyhodnocení v HPH

4

9 Údržba

4

10 Testování

4

11 Bezpečnost a ochrana sítí

6

12 Popis propojovacího bodu a způsobu propojení obou sítí

6

13 Propojení sítí signalizace č. 7

8

14 SPC v síti signalizace č. 7

9
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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 TPS 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 TPS 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 12.1 této Přílohy č. 1.
1.1 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.
1.2 Označování okruhů
Označování okruhů je vedeno v souladu s doporučením ITU-T M.1400.
1.3 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.

2 Vytvoření nového propojovacího bodu
Propojovací body jsou zřizovány na základě vzájemné dohody mezi společnostmi TPS a
OLO v souladu s těmito zásadami:
2.1 Propojovací bod se zřizuje pro spojení sítě TPS 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 TPS zřízena dostatečně kapacitní
přenosová cesta, dimenzovaná i pro výhledové kapacity propojení pro dané období.
2.2 POI se umisťuje podle dohody smluvních stran.
2.3 Za zřízení a provozování propojovací kapacity mezi POI a příslušnou ústřednou sítě TPS
nebo OLO odpovídá provozovatel sítě, které tato ústředna patří.
2.4 Seznam tranzitních bránových ústředen TPS a jejich přístupové oblasti
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34-1 MEDIO PRAHA
34-2 MEDIO HRADEC Králové
2.5 Seznam bránových ústředen OLO a jejich přístupové oblasti:
..................................

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

5 Signalizace
Pro propojení bude použita
signalizace č. 7 v souladu s bodem č. 13 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.

6 Synchronizace
Síť společnosti TPS 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 TPS jsou tarifními body ústředny sítě
TPS. Pro veškerý odchozí provoz ze sítě TPS do sítě OLO jsou tarifními body ústředny
společnosti OLO.
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7.2 Ústředny TPS a OLO musí být vybaveny zařízením (hardware, software) pro 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 TPS 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 Údržba
9.1 Okruhy a veškerá zařízení vybudovaná společností TPS tato společnost udržuje a je za
ně zodpovědná.
9.2 Okruhy a veškerá zařízení vybudovaná společností OLO tato společnost udržuje a je za
ně zodpovědná.
9.3 Rozhraním údržby mezi sítí TPS a sítí OLO je fyzické rozhraní propojovacího bodu
specifikovaného v této Příloze.
9.4 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 TPS, pro následující přenosové a spojovací systémy :
a) přenosové systémy v mezinárodní a národní síti,
b) spojovací systémy, řídící ústředny.
9.5 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.
9.6 Obě smluvní strany věnují při údržbě zvýšenou pozornost všem systémům
zabezpečujícím synchronizaci a signalizaci.

10 Testování
10.1 Testovací provoz mezi sítí společnosti TPS a sítí společnosti OLO proběhne před
spuštěním komerčního provozu. Protokol o výsledku testování bude potvrzen oběma
stranami.
10.2 Obecný přístup k testování přijatý společností TPS a společností OLO je provedení
takových testů, které jsou relevantní a nezbytné, aby se ověřila 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.
10.3 Testování bude zaměřeno na komponenty, subsystémy a data, která jsou buď nová
nebo byla změněna.
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10.4 Všechny služby definované Přílohou 2 budou předmětem testování v souladu s tímto
dokumentem.
10.5 Obě strany jsou povinny předat seznam testovacích čísel nejpozději jeden týden před
plánovaným zahájením testovacího provozu.
10.6 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.
· kontrolu billingu (tzn. odpočtu)
10.7 Testovacím provozem se rozumí ověření spolupráce sítě společnosti OLO se sítí
společnosti TPS přes specifikované rozhraní propojovacího bodu.
10.8 Základním předpokladem pro zahájení testovacího provozu mezi sítí společnosti OLO a
sítí společnosti TPS je splnění podmínek podle § 78, zákona číslo 127/2005 Sb. o
elektronických komunikacích a zřízení propojovacího bodu, v kapacitě nutné pro testovací
provoz.
10.9 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.
10.10 Veškeré zjištěné závady během testovacího provozu musí být neprodleně odstraněny
před zahájením zkušebního provozu.
10.11 Za úspěšné ukončení testovacího provozu je považován stav po odstranění všech
případných závad.
10.12 Po úspěšném ukončení testovacího provozu bude oběma stranami podepsán protokol
o výsledcích testovacího provozu. Protokol je zároveň “oprávněním” k zahájení komerčního
provozu.
10.13 Nebude – li písemně předem odsouhlasen kontinuální přechod testovacího provozu do
provozu komerčního, bude vždy po ukončení testování testovaná technologie v rámci
propojení deaktivována do termínu zahájení komerčního provozu.
10.14 Předmět testování nebude během testování komerčně využíván.
10.15 Test list:
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Společnost TPS předá OLO sadu testu po dohodě kontaktních osob technických oddělení
obou společností. Kontaktní osoby jsou uvedeny v příloze č.4. Smlouvy

11 Bezpečnost a ochrana sítí
11.1 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.
11.2 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.
11.3 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.
11.4 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.

12 Popis propojovacího bodu a způsobu propojení obou sítí
12.1 Umístění propojovacích bodů
Propojovací bod je umístěn na adrese:
…………………………
Rozvaděč DDF je v majetku společnosti TPS, kabeláž pro napojení zařízení druhé strany na
rozvaděč je v majetku druhé strany (podle umístění POI). Technické řešení připojení určuje
vlastník rozvaděče.
12.2 Specifikace zařízení
Ústředna společnosti TPS typu MEDIO výrobce Strom Telecom (nyní NVision Czech Republic
a.s.) umístěnou v Praze je propojena přes propojovací bod ???? s ústřednou OLO
…………….
Ústředna společnosti TPS typu MEDIO výrobce Strom Telecom (nyní NVision Czech Republic
a.s.) umístěnou v Hradci Králové je propojena přes propojovací bod ???? s ústřednou OLO
……………….
12.3 Kapacita propojení
12.3.1 Kapacita propojení se udává v počtu obousměrných toků 2 Mbit/s. Výchozí kapacita
propojení pro zahájení provozu bude 1x obousměrný 2Mbit/s tok na základě měření
provozního zatížení bude navrženo rozšíření propojovací kapacity.
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12.3.2 Dohodnutá kapacita stanovená pro provozní ztrátu 0,1% v HPH (hlavní provozní
hodina) platí pro propojovací body uvedené v článku 12.
12.4 Úpravy kapacity propojení:
12.4.1 Vybudování propojovacích svazků mezi sítěmi společností TPS a OLO pro nově
zřizované propojovací body nebo změny kapacity existujících svazků včetně jejich zrušení je
možné na základě individuální dohody.
12.4.2 Konkrétní dohody o aktuální změně kapacity budou vzájemně akceptovány a
potvrzeny tehdy, budou-li předloženy nejméně jeden měsíc před požadovaným termínem.
12.4.3 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.
12.5 Způsob propojení ústředen
Struktura a základní topologie propojení sítí společností TPS 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
TPS jsou podle dohody obousměrné s použitím signalizace SS7. Pro signalizaci je použit
TSL 1 anebo TSL 16 dle dohody.
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Obrázek č. 1

34-1
MEDIO
PRAHA

34-2
MEDIO HRADEC
Králové

2Mbit/s signalizace SS7
2Mbit/s signalizace SS7
Propojovací bod

Propojovací bod

2Mbit/s signalizace SS7

2Mbit/s signalizace SS7

OLO
XX-X

13 Propojení sítí signalizace č. 7
13.1 Základní pravidla pro směrování MTP (NI = 21)
13.2 Ze sítě TPS do sítě OLO
Popis signalizačních relací

OPC

DPC
TU OLO

1. alternativa
TU OLO

2 alternativa

loadsharing

2 alternativa

loadsharing

13.3 Ze sítě OLO do sítě TPS
Popis signalizačních relací
OPC
TU OLO

DPC

1. alternativa
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14 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 TPS
34-1 PRAHA
34-2 Hradec
15.3 SPC uzlů OLO
……………………………..
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Příloha č. 2 ke smlouvě o propojení č: …
Služby a ceny

OBSAH:
1 OBECNÁ USTANOVENÍ A SPECIÁLNÍ USTANOVENÍ K VYBRANÝM SLUŽBÁM

2

2 SLUŽBA UKONČENÍ VOLÁNÍ (TERMINACE) V SÍTI TPS

4

3 JAKOST SLUŽEB

7

4 SEZNAM SLUŽEB BLOKOVANÝCH PŘES SÍŤ TPS

9

5 MINIMÁLNÍ MĚSÍČNÍ OBJEM PROVOZU

9

6 CENY JEDNORÁZOVÝCH ÚKONŮ A PAUŠÁLNÍ CENY

10

7 CENY ZA PROVOZ

10
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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 (Dialup - 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
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provozu pro službu CZ internet (Dial-up - 971) je od 18.00 do 6.00 hodin následujícího
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 aktuálním
ceníku služeb a prací společnosti TPS. 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 TPS spočívá vůči účastníkům veřejné telefonní sítě
společnosti OLO na společnosti OLO.
1.16 Odpovědnost za volání uskutečněná účastníky veřejné telefonní sítě společnosti TPS
na služby poskytované společností OLO spočívá vůči účastníkům veřejné telefonní sítě
společnosti TPS na společnosti TPS.
1.17 Služba tranzitu mezinárodního provozu poskytovaná společností TPS poskytuje přenos
volání z bodu propojení k účastníkům zahraničních telekomunikačních poskytovatelů, za
použití mezinárodních směrových čísel. Pro volání platí ceny uvedené vždy v platném ceníku
společnosti TPS. 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 zvláštním
tarifem 90X, jsou stanoveny příslušnou přílohou. Ceny za poskytování této služby dle
Smlouvy jsou stanoveny v platném ceníku služeb společnosti TPS.
1.20 Přístup k datovým službám poskytovaných v síti Internet nebo v jiných datových sítích
se zvláštním tarifem 976 (dále jen Služba 976): (platí pouze pro Malé OLO, které nemá ve
své síti poskytovatele Služby 976, pro velké OLO se musí dohodnout plné znění podmínek
pro poskytování Služby 976, viz Dohoda o přechodném provozu služby přístupu ke službám
se zvláštním tarifem 900, 906, 909 a 976 mezi TO2 a TPS))
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 TPS 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,
TPS 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 TPS
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 TPS.
1.20.2 TPS 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 TPS je oprávněna zamezit přístupu ke Službě 976 na daném čísle (resp. Ukončit
příslušný hovor) v okamžiku, kdy TPS 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 TPS 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 TPS
2.1 V souladu s rozhodnutím o ceně č. CEN/3/05.2014-77 jsou v síti společnosti TPS
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 TPS 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 TPS. Tato cena je shodná s cenou za
místní volání, pokud by bylo v budoucnu v síti TPS 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.
Pro vyloučení pochybností smluvních stran níže uvádíme přehled kódů zemí Evropského
hospodářského prostoru k 1/7/2014.
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

Název

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
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Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Francouzské departementy a území v Indickém oceánu
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie

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 TPS 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 TPS s propojením na jiné než
poslední bránové tranzitní ústředně. Takovéto službě terminace odpovídá cena za 2.tranzit v
ceníku služeb TPS. 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.
2.6 Cena za volání ze zemí mimo EHP do sítě společnosti TPS 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 TPS a je uvedena v Ceníku hovorného v rámci cen za provoz. Změna této ceny
bude uplatňovaná maximálně 2x za kalendářní rok. Společnost TPS 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 cena 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
druhu čísla
stanice-CLI
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(NAdI/NOA)
3
4

„NDC+SN“
„CC+NDC+SN“

Platně identifikovatelné
CLI
Platně identifikovatelné
CLI

Původ volání v ČR
Původ volání v
zahraničí

V tabulce níže jsou příklady neplatných kombinací formátu čísla a NAdI.
Hodnota
Identifikátoru
druhu čísla
(NAdI/NOA)
3

Formát volajícího
čísla

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

„CC+NDC+SN“

2.7.4 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

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

2.7.5 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
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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,
· 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.
2.7.6 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.

3 Jakost služeb
3.1 Sledování a vyhodnocování jakosti služeb bude prováděno podle následujících zásad:
3.2 Pro účely této Smlouvy je za poruchu považován výpadek provozu v příslušném POI.
3.3 Každý POI je posuzováno zvlášť.
3.4 Společnost OLO a společnost TPS zabezpečí vzájemné předávání podkladů o
poruchách na propojovacích svazcích v jednotlivých propojovacích bodech.
3.5 Vyhodnocování a sledování úspěšnosti volby na propojovacím svazku bude dokladováno
vyjádřením procenta úspěšných spojení z celkového počtu pokusů o spojení.
3.6 Konkrétní způsob a technické řešení vlastního vyhodnocování bude dohodnuto na
pracovní úrovni.
3.7 Společnost TPS vynaloží maximální úsilí, aby v její síti bylo dosahováno hodnot
ukazatelů jakosti telekomunikačních výkonů stanovených Licencemi a obecně závaznými
předpisy a technickými normami. Společnost TPS vynaloží maximální úsilí, aby střední doba
opravy na propojovacím svazku nebyla delší než dvě hodiny a průměrná roční dostupnost
nebyla nižší než 99,97%.
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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

k 1
N1

 celková kapacita přístupu ksítivdobě poruchy 

k

k 1

N1  celkový počet poruch v doaném přístupovém bodu za posladních 600 dnů provozu
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 TPS případně
OLO má právo službu zablokovat.
- Společnost TPS 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 TPS a
případně společnost OLO právo službu zablokovat.
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4 Seznam služeb blokovaných přes síť TPS – Vzor
Prefix(služba)
Prefix(služba)/blokovat
2-5;
972;973;974;95x
1180
1181
1188
12; 140-45 ; 199

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

Směr do TPS
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE

Směr do OLO
z čísel TPS
tranzit
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
N/A
N/A
N/A
N/A

Jedná se o vzorové nastavení. Konkrétní aktuální nastavení blokací se společností OLO zůstává v platnosti a tímto dodatkem
se nemění.

1) v případě, že OLO směruje provoz pouze z jedné definované lokality, tak přiřazení NRN prefixu
provede TPS. V případě, že OLO směruje provoz z více lokalit, tak je společnost OLO povinna a plně
zodpovědná za řádně přiřazení NRN prefixů dle pravidel definovaných v Příloze 1.
2)
a) hovory jsou pouze z jednoho rozsahu přiděleného společností TPS. OLO posílá A-číslo v rozsahu
provolby a nebo v plném národním formátu. Screening A čísla provádí TPS.
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 jednotlivá čísla na
základě objednávky podepsané oběma smluvními stranami a žádosti o směrování, která se dále
přeposílá do OLO
4) Výše uvedené blokování jednotlivých služeb není ze strany TPS garantováno. V případě, že
společnost OLO pošle provoz, který není na straně TPS zablokován a pro který nebyly dohodnuty
ceny, tak bude takový provoz účtován dle principu stanoveného v těle Smlouvy.

5 Minimální měsíční objem provozu
5.1 Minimální měsíční objem provozu směrovaného ze sítě společnosti OLO do sítě
společnosti TPS 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
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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 společnosti TPS 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 TPS hrazená společností
OLO (přejímajícím operátorem) společnosti TPS (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 vždy v aktuálním a
platném ceníku služeb společnosti TPS.
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Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: …
Účtování a placení
OBSAH:
1 ÚVOD

2

2 PROCES SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚČTOVACÍCH ÚDAJŮ A VÝPOČTU CEN

2

3 POSTUP VYÚČTOVÁNÍ

2

4 SPORY TÝKAJÍCÍ SE VYÚČTOVÁNÍ

4

5 PLACENÍ

5
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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 TPS
společnosti OLO a poskytované společností OLO pro TPS 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.
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 TPS odešle na kontaktní email OLO detailní měsíční provozní podklady
(CDR) za provoz služeb dle Přílohy č. 2 Smlouvy v elektronické podobě ve formátu CSV.
Tato data budou OLO k dispozici vždy do 8. (osmého) kalendářního dne měsíce
následujícího po zúčtovacím období, za které jsou daná data poskytována.

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.
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.
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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 TPS v maximální délce 30
(dle typu ústředny) minut. U déle trvajících hovorů bude za každých dalších započatých 30
(dle typu 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 (TPS je zasílá prostřednictvím emailu– 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.
3.8 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.
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.
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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 TPS 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.
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.
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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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Příloha č. 4 ke smlouvě o propojení č: …
Adresy a kontaktní osoby
OBSAH:
1 OBECNÁ USTANOVENÍ

2

2 K NÁLEŽITOSTEM SMLOUVY

2

3 PRO OPERATIVNÍ ŘEŠENÍ OTÁZEK SOUVISEJÍCÍCH SE SLUŽBAMI ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ A OBCHODNÍMI VZTAHY
2
4 PRO ŘEŠENÍ TECHNICKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

2

5 PRO ŘEŠENÍ ZÁLEŽITOSTÍ VYÚČTOVÁNÍ

2

6 TECHNICKÁ PODPORA

3

7 ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ DAŇOVÝCH A DALŠÍCH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

3

8 KONTAKTY PRO SLUŽBU NP

3

9 KONTAKTY PRO VÝMĚNU ČÍSELNÝCH PŘÍDĚLŮ

3
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1 Obecná ustanovení
Smluvní strany se dohodly, že všechna oznámení, informace, sdělení, stížnosti,
námitky, žádosti a požadavky pro účely této Smlouvy budou předávány do
kontaktních míst.
Dále se smluvní strany dohodly, že každá určí pracoviště pro operativní řízení, které
bude odpovídat za řízení technického provozu. Pro vzájemný styk obou smluvních
stran budou k dispozici dále uvedená kontaktní místa:

2 K náležitostem Smlouvy:

V případě zásadních rozporů mezi smluvními stranami vstoupí v jednání zástupci
obou smluvních stran:
za OLO
za TPS

3 Pro operativní řešení otázek souvisejících se službami
elektronických komunikací a obchodními vztahy:
za OLO
za TPS

4 Pro řešení technických záležitostí:
za OLO pro případ výstavby a provozu propojovacích okruhů
za OLO pro případ spouštění a provozu služeb přes propojení a předávání informací
o přídělu čísel
za TPS:

5 Pro řešení záležitostí vyúčtování:
za OLO
5.1 Výměna a kontrola předběžných dat

za TPS
5.2 Billing

za TPS
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6 Technická podpora
pro operativní řízení provozu v případě zásadních problémů propojení, jako jsou
např. rozsáhlé výpadky sítě, změny databáze apod. + nahlašování problémů
s kvalitou mezinárodního provozu
za OLO
Centrum řízení sítě (NMC)
Nepřetržitá služba
OLO

za TPS

7 Adresy pro doručování daňových a dalších účetních dokladů
Za OLO
Za TPS

8 Kontakty pro službu NP:
Zpracovávání objednávek aktivací za spol. OLO:
za OLO
Zpracovávání objednávek aktivací za spol. TPS:

9 Kontakty pro výměnu číselných přídělů:
Zpracovávání informací o nových číselných přídělech za spol.OLO:
Zpracovávání informací o nových číselných přídělech za spol. TPS:
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xPhoNet – OLO

Smlouva o propojení

Počet příloh: 2

SMLOUVA O PROPOJENÍ
(dále jen "Smlouva")
číslo ………………
mezi společností
xPhoNet CZ s.r.o.
se sídlem U Seřadiště 7/65, 101 00 Praha 10 - Vršovice
IČO: 29 047 102
DIČ: CZ29047102
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162605
zastoupenou PhDr. Helenou Šusterovou, jednatelkou
(dále jen "xPhoNet")
a společností
OLO
se sídlem
IČO:

DIČ:
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
zastoupenou
(dále jen "OLO"),

(dále nazývané též "smluvní strana" nebo "smluvní strany")

Preambule

A.

Společnost xPhoNet je oprávněna poskytovat veřejné telefonní služby na celém
území České republiky.

B.

Společnost OLO je oprávněna poskytovat veřejné telefonní služby na celém území
České republiky.

C.

V zájmu poskytovat kvalitní a komplexní služby pro své účastníky se rozhodly
společnosti xPhoNet a společnost OLO propojit své telefonní sítě.
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xPhoNet – OLO

Smlouva o propojení

Počet příloh: 2

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 xPhoNet a OLO předložili oznámení výkonu
komunikační činnosti v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb.

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 xPhoNet 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 xPhoNet
Veřejná komunikační síť ve smyslu § 2 odst. j) zákona č. 127/2005 Sb., zřízená a
provozovaná společností xPhoNet 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.

1.9

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.
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xPhoNet – OLO

Smlouva o propojení

Počet příloh: 2

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.

2.3

Smluvní strany mohou modifikovat, rozšiřovat nebo rušit vzájemně si poskytované
služby na základě vzájemné dohody.

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
Propojení sítí
4.1

Propojení sítí elektronických komunikací xPhoNet a OLO dle této smlouvy se
realizuje dle podmínek uvedených v přílohách Smlouvy.

Článek 5
Služby
5.1

Tato Smlouva platí pouze pro vzájemně si poskytované služby za podmínek
uvedených v přílohách Smlouvy.

Článek 6
Ceny
6.1

Za služby poskytnuté druhé smluvní straně podle této Smlouvy bude každá smluvní
strana účtovat ceny za propojení specifikované v přílohách Smlouvy .
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xPhoNet – OLO

Smlouva o propojení

Počet příloh: 2

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 přílohami Smlouvy, plnění povinností podle svého osvědčení a
předpisů a norem platných v ČR.

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 xPhoNet. 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.

8.2

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

8.3

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)

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,
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xPhoNet – OLO

d)
9.4

Smlouva o propojení

Počet příloh: 2

jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným státním
nebo správním orgánem na základě zákona.

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.
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 § 374 z.č. 513/1991 Sb. obchodní 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 xPhoNet 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. 513/1991 Sb. v platném znění, obchodní 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 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.
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.
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 Poskytne-li jedna smluvní strana informace druhé smluvní straně, odpovídá
poskytující smluvní strana za jejich správnost a úplnost.

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

Strana 7 (celkem 8)

Příloha č. 3 Telekomunikačního věstníku 25/2014, str. 2083

xPhoNet – OLO

Smlouva o propojení

Počet příloh: 2

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.
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.
Článek 20
Závěrečná ustanovení
20.1

Dále uvedené přílohy v bodu 20.3 tvoří nedílnou součást Smlouvy.

20.2

Platnost smlouvy o propojení je podmíněna současným či předchozím uzavřením
partnerské a tranzitní smlouvy tvořícími přílohy této Smlouvy.

20.3

Seznam příloh Smlouvy:
Příloha č.1 – partnerská smluva xPhoNet
Příloha č.2 – tranzitní smlouva xPhoNet

Na důkaz souhlasu se shora uvedeným textem Smlouvy připojují své podpisy zástupci
obou smluvních stran.

V ___________, dne ___________

V ____________, dne ______________

_____________________________

_________________________________
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Eviden ní íslo objednatele:
Eviden ní íslo zhotovitele: XPCZxxx

Po et vyhotovení: 2
íslo vyhotovení:

Smlouva o dílo
uzav ená podle §§ 536 a 565 Obchodního zákoníku eské republiky . 512/91 Sb.
Objednatel:

................. (dále jen partner)
O ............ a DI CZ............
zapsaný v OR ................
sídlem ............
zastoupený ................

Zhotovitel:

xPhoNet CZ s.r.o. (dále jen provozovatel)
O 29 047 102 a DI CZ29047102
zapsaný v OR Praha v odd. C pod zna kou 162605
sídlem U Se adi 7/65, 101 00 Praha 10 - Vr ovice
zastoupený Ing. enký em, zplnomocn ným ved. projektu xPhoNet

1. P edm t díla
1.1 Provozovatel je správcem eského Centra telefonních sítí xPhoNet (dále jen xPhoNet) a
zodpovídá za technické i organiza ní podmínky jeho spolehlivého a kvalitního provozu.
Partner je poskytovatelem hlasových slu eb realizovaných v pevné, mobilní nebo VoIP telefonní síti, a to pod zna kou uvedenou v p íloze A této smlouvy.
1.2 Provozovatel partnerovi touto smlouvou garantuje vyu ívání slu eb xPhoNet, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Partner se touto smlouvou zavazuje platit provozovateli cenu za slu by xPhoNet, a to ve vý i a za platebních podmínek sjednaných touto smlouvou.
1.3 P edm tem díla dle této smlouvy je poskytování slu eb tzv. registru telefonních sítí a tzv.
testeru telefonních sítí. P edm tem této smlouvy není poskytování slu eb tzv. tranzitní telefonní úst edny, které lze sjednat samostatnou smlouvou (tzv. tranzitní smlouvou).
1.4 Rozsah i vlastnosti slu eb xPhoNet poskytovaných dle této smlouvy jsou rámcov deklarovány na webových stránkách www.xphonet.eu a v dokumentech [1] a [4], podrobn jsou
specifikovány v dokumentech [5] a [10] ve ejn dostupných na webové stránce www.xphonet.cz, pod hlavní nabídkou Provoz a podnabídkou Dokumentace centra (viz http://www.xphonet.cz/index.php?tc=provoz&t=14&m=1&pc=dokumentace-centra-p=18),
e v elektronické form ve formátu PDF.
1.5 Provozovatel prohla uje, e funkce a vlastnosti xPhoNet jsou v souladu s dokumentací
uvedenou v bodu 1.4. Funkce a vlastnosti xPhoNet jsou provozovatelem partnerovi garantovány za podmínek definovaných v dokumentaci uvedené v bodu 1.4.
1.6 Zm ny funkcí i vlastností xPhoNet musí být v dy zohledn ny v jeho dokumentaci. Obojí
podléhá zm novému ízení sjednanému v lánku 7 této smlouvy.
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2. Práva partnera
2.1 U ívat ozna ení partner xPhoNet a na svých webových stránkách i ve své obchodní i
technické dokumentaci u ívat grafické symboly partnera xPhoNet (viz p ílohu B této
smlouvy) i slovní a grafickou zna ku xPhoNet.
2.2 Jmenovat pracovníky ur ené pro p ístup do xPhoNet typu: host a nebo obchodník. Definice p ístupových práv takových pracovník je popsána v dokumentu [5] uvedeném v bodu
1.4. Ú ast pracovník partnera na koleních vztahujích se k xPhoNet.
2.3 Vkládat do registru telefonních sítí údaje modifikovatelné p ímo partnerem a navrhovat
provozovateli eventuální zm ny údaj v registru modifikovatelných pouze provozovatelem. Navrhovat provozovateli eventuální zm ny rozsahu testování své telefonní sít .
2.4 Být mezi p íjemci poptávek na hlasové slu by zadávané náv vníky www.xphonet.cz. Vyívat neve ejné speciální funkce: kalkula ka hovorného a kalkula ka ceník . Zobrazovat
si neve ejné kontaktní údaje, údaje o celkovém po tu poruch, o celkové délce poruch a
globální záznamy o jednotlivých poruchách, to v e za v echny testované sít . Zobrazovat
si navíc i údaje o testovacích bodech a detailní záznamy o poruchách za svou telefonní sí .
To v e prost ednictvím webových stránek (tzv. tenkého klienta xPhoNet) - viz dokumenty
[5], [6] a [9] uvedené v bodu 1.4.
2.5 Provozovat speciální dohledový SW (tzv. tlusté klienty xPhoNet) ur ený pro osobní po íta e dohledové centra a technických i vedoucích pracovník partnera - viz dokument [10]
uvedený v bodu 1.4. Provozovat datové propojení informa ního systému partnera a xPhoNet - viz dokument [7] uvedený v bodu 1.4. Obojí prost ednictvím sít Internet.
2.6 Vyu ívat slevu z ceny reklamy umístitelné na webových stránkách www.xphonet.cz, slevu z
ceny komponent telefonních úst eden PhoNet, slevu z ceny licencí SIP port a CTI aplikací telefonních úst eden PhoNet i slevu z ceny montá ních a servisních slu eb vztahujících se k telefonním úst ednám PhoNet (dodávané ProTel engineering, spol. s r.o.). Úrovi sazby slev jsou zve ejn ny v dokumentu [2] uvedeném v bodu 6.2.
2.7 Vy adovat bezplatné konzultace provozovatele vztahující se k funkcím a vlastnostem registru telefonních sítí nebo testeru telefonních sítí. Takové konzultace provozovatel poskytuje mailem, telefonicky nebo osobn (pouze v sídle i provozovn provozovatele).
Navrhovat provozovateli zm ny i dopln ní funkcí a vlastností xPhoNet. Partner má také
právo na ve keré zku enosti provozovatele plynoucí z provozu xPhoNet.
2.8 Po ádat eventuáln o uzav ení tzv. tranzitní smlouvy upravující podmínky slu eb tranzitní
telefonní úst edny xPhoNet. Provozovatel m e uzav ení takové smlouvy odmítnout pouze v záva ném a mimo ádném p ípad (nap . p i vá ných technických i právních nedostatcích na stran partnera, které by mohly negativn ovlivnit provoz tranzitní telefonní
úst edny nebo telefonních sítí dal ích partner ).
2.9 Vyu ívat slevu z ceny za ú ast pracovník partnera a slevy z ceny za kome ní spoluú ast
partnera (tj. za propagaci partnera) na odborných koleních i seminá ích po ádaných nebo spolupo ádaných provozovatelem i firmou ProTel engineering, spol. s r.o. Sazba slevy
je zve ejn na v dokumentu [2] uvedeném v bodu 6.2.
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3. Práva provozovatele
3.1 Na finální rozhodnutí o údajích partnerské telefonní sít vkládaných do registru telefonních
sítí výhradn provozovatelem. Na finální rozhodnutí o definici testovacích bod a na finální rozhodnutí o rozsahu testování partnerské telefonní sít .
3.2 Na skupinu telefonních ísel a nebo telefonních p ípojek partnerské telefonní sít pot ebných pro tester telefonních sítí. Toto právo provozovatel zpravidla uplatní prost ednictvím
standardní smlouvy mezi partnerem a jeho zákazníky.
3.3 Na nezávislá finální rozhodnutí o úpravách i dopln ní funkcí i vlastností xPhoNet.
3.4 Na u ívání jména partnera i jména partnerské sít mezi referencemi provozovatele.

4. Povinnosti partnera
4.1 Zachovávat dobrou pov st v ech ostatních partner . Nepublikovat ani jiným zp sobem neit negativní informace evidované v registru telefonních sítí ani v testeru telefonních sítí,
které jsou p ístupné pouze oprávn ným pracovník m partner (tj. údaje, které nejsou na
webových stránkách xPhoNet dostupné bez úsp ného p ihlá ení oprávn ného pracovníka
nebo údaje získané pomocí speciálního dohledového SW).
v registru aktuální a pravdivé informace o své telefonní síti. Nebloko4.2 Udr ovat pr
vat funk nost telefonních ísel p id lených provozovateli pro pot eby testeru telefonních
sítí. Spolupracovat s provozovatelem p i zprovoz ování test své telefonní sít a p i analýze poruch zji ných testerem.
4.3 Zajistit bezpe né pou ívání p ístupových údaj (tj. jmen i hesel) p id lených provozovatelem pracovník m partnera. Zamezit pou ívání stejného p ístupového kódu skupinou více
pracovník . Oznámit provozovateli ukon ení oprávn ní svých pracovník (nap . p i rozvázání pracovního pom ru nebo p i p azení na jiný druh práce), aby mohl být provozovatelem danému pracovníkovi zru en p ístup do xPhoNet.
4.4 Zajistit bezpe ný provoz datového spojení mezi informa ním systémem partnera a registrem telefonních sítí, v etn bezpe nosti p ístupových údaj (tj. adresy a certifikátu).

5. Povinnosti provozovatele
5.1 Uvád t partnera na webových stránkách xPhoNet mezi v emi ostatními partnery (tj. neznevýhod ovat partnera v i v em ostatním parter m). Zaji ovat trvalý, spolehlivý a
kvalitní provoz xPhoNet.
5.2 P id lovat pracovník m ur eným partnerem kódy (tj. jméno a heslo) pot ebné pro p ístup
(tj. k p ihlá ení) do xPhoNet. P id lit informa nímu systému partnera kód (tj. adresu a
certifikát) pot ebný pro jeho p ipojení k xPhoNet.
5.3 Poskytovat partnerovi aktuální kopie speciálního dohledového SW ur eného pro osobní
po íta e dohledového centra, technických i vedoucích pracovník partnera - viz dokument
[10] uvedený v bodu 1.4.
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5.4 Zachovávat dobrou pov st partnera. Nepublikovat ani jiným zp sobem ne it negativní
informace evidované v registru telefonních sítí ani v testeru telefonních sítí, které jsou p ístupné pouze oprávn ným pracovník m partnera (tj. údaje, které nejsou na webových
stránkách xPhoNet dostupné bez úsp ného p ihlá ení oprávn ného pracovníka nebo údaje získané pomocí speciálního dohledového SW).
5.5 Poskytovat partnerovi do 31.12.2010 zavád cí slevu ve vý i 25% z ceny partnerství, která
zohled uje postupné zprovoz ování xPhoNet v pr hu roku 2010 i postupné zve ej ování dokumentace uvedené v bodu 1.4.

6. Cena díla
a má dv slo ky: cenu part6.1 Cena slu eb sjednaná touto smlouvou bude hrazena m sí
nerství a eventuální p efakturaci telekomunika ních náklad testování. Cena partnerství je
fakturována p edem a p efakturace náklad testování je fakturována zp tn .
6.2 Cena partnerství je dána ceníkem partnerství xPhoNet a závisí na aktivní kapacit sít partnera. Platný ceník partnerství je provozovatelem trvale zve ejn n v dokumentu [2] na
stránce www.xphonet.cz, pod hlavní nabídkou Provoz a podnabídkou Dokumentace centra
(na adrese http://www.xphonet.cz/index.php?tc=provoz&t=14&m=1&pc=dokumentace-centra&p=18), a to v elektronické form ve formátu PDF v souboru ZIP. Zm ny ceníku
partnerství podléhají zm novému ízení sjednanému v lánku 7 této smlouvy. Aktuální
hodnotu aktivní kapacity sít zadává do registru telefonních sítí výhradn partner a provozovatel je povinen ji pln respektovat p i výpo tu ceny partnerství. Hodnota aktuální kapacity telefonní sít partnera je zárove sou ástí informací zobrazovaných na webu xPhoNet laické i odborné ve ejnosti.
6.3 P efakturace telekomunika ních náklad testování má povahu zp tné fakturace ceny slueb fakturovaných partnerem provozovateli a hrazených provozovatelem partnerovi za
hlasové slu by na telefonních íslech slou ících pro ú ely testeru telefonních sítí a p id lených partnerem provozovateli. V této p efakturaci bude uplatn no 100% vý e z izovacích
poplatk , pau álních poplatk i vlastního hovorného zahrnutých do faktur partnera vystavených provozovateli v dob platnosti této smlouvy. P ílohou faktury provozovatele bude
dy i kopie p íslu né faktury partnera, která je p edm tem zp tné p efakturace.

7. Platební podmínky
7.1 Cena partnerství bude partnerem hrazena bezhotovostním zp sobem na bankovní ú et
uvedený na p íslu ném da ovém dokladu. Zdanitelným pln ním bude v dy 1. den m síce,
za který bude cena slu by hrazena. Da ové doklady budou provozovatelem partnerovi zasílány v elektronické podob ve formátu PDF, a to mailem na adresu ur enou pro fakturaci (viz p ílohu A této smlouvy), a to nejdéle do 3 dn po datu zdanitelného pln ní.
7.2 Splatnost ceny partnerství je 21 dn od data zdanitelného pln ní. Cena partnerství bude
pova ována za v as uhrazenou, bude-li na bankovním ú tu provozovatele p ipsána nejpozd ji v den její splatnosti. Bude-li partner v prodlení s úhradou, má provozovatel právo
na úhradu úroku z prodlení ve vý i 0,05% z dlu né ástky za ka dý den prodlení. Bude-li
partner v prodlení del ím ne 30 dn , pak má provozovatel právo na vypov zení této
smlouvy. Zp sob vypov zení je uveden v bodu 9.2 této smlouvy.
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8. Zm nová ízení
8.1 Zm ny funkcí a nebo vlastností xPhoNet musí být v dy nejdéle do 10 dn oznámeny mailem zástupci partnera ur enému pro technické zále itosti (viz p ílohu A této smlouvy).
echny zm ny funkcí a vlastností xPhoNet musí být v dy nejdéle do 90 dn zohledn ny
v aktualizované verzi dokumentace uvedené v bodu 1.4.
8.2 Zm ny cen slu eb xPhoNet p ipravované provozovatelem musí být v dy nejmén 60 dn
edem oznámeny mailem zástupci partnera ur enému pro smluvní zále itosti (viz p ílohu
A této smlouvy). V echny zm ny cen slu eb xPhoNet musí být také nejmén 20 dn p edem zve ejn ny v aktualizované verzi ceníku slu eb uvedeném v bodu 6.2.
8.3 Zm na funkcí nebo vlastností nebo cen slu eb xPhoNet m e být d vodem k vypov zení
této smlouvy partnerem. Zp sob vypov zení je uveden v bodu 9.2 této smlouvy.

9. Záv re ná ujednání
9.1 Tato smlouva se stává platnou a ú innou dnem podpisu obou smluvních stran. Tato
smlouva se uzavírá na dobu neur itou.
9.2 Tuto smlouvu lze vypov t i bez udání d vod . Výpov musí být u in na písemným
zp sobem a v ti né podob prokazateln doru ena druhé smluvní stran . Výpov musí
být podepsána bu osobou uvedenou na titulní stran této smlouvy nebo osobou jednající
za smluvní stranu. Výpov musí být bu doru ena na adresu druhé strany uvedenou na
titulní stran této smlouvy nebo doru ena do sídla i provozovny druhé strany. Smluvní
vztah v takovém p ípad kon í poslední den následujího m síce, po kterém byla výpov
doru ena.
9.3 Sou ástí této smlouvy jsou i dv p ílohy: kontaktní údaje smluvních stran (tj. p íloha A) a
vzory grafických symbol partnera xPhoNet i chrán né zna ky xPhoNet (tj. p íloha B).
Tuto smlouvu i její p ílohy lze m nit pouze písemnými dodatky stvrzenými ob ma smluvními stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu,
kde partner i provozovatel obdr í po jednom vyhotovení.

Za provozovatele:

Za partnera:

V ............., dne ............

V .................., dne ...........

Ing. Radomír enký
zplnomocn ný vedoucí
projektu xPhoNet

.......................
.......................
.......................
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Eviden ní íslo objednatele:
Eviden ní íslo zhotovitele: XPCZ xxx

Po et vyhotovení: 2
íslo vyhotovení:

Smlouva o dílo
uzav ená podle §§ 536 a 565 Obchodního zákoníku eské republiky . 512/91 Sb.
Objednatel:

................. (dále jen partner)
O ............ a DI CZ............
zapsaný v OR ................
sídlem ............
zastoupený ................

Zhotovitel:

xPhoNet CZ s.r.o. (dále jen provozovatel)
O 29 047 102 a DI CZ29047102
zapsaný v OR Praha v odd. C pod zna kou 162605
sídlem U Se adi 7/65, 101 00 Praha 10 - Vr ovice
zastoupený Ing. enký em, zplnomocn ným ved. projektu xPhoNet

1. P edm t díla
1.1 Partner i provozovatel jsou oprávn ni k poskytování hlasových slu eb na území R. Tato
oprávn ní vyplývají z osv ení vydaných eským telekomunika ním ú adem.
1.2 Partner poskytuje hlasové slu by prost ednictvím nejmén jedné klasické í internetové telefonní úst edny. Provozovatel hlasové slu by poskytuje prost ednictvím skupiny tranzitních telefonních úst eden xPhoNet. Partner a provozovatel se uzav ením této smlouvy zavazují propojit své telefonní úst edny (resp. sít ) a platit si vzájemn za p edávané telefonní hovory, a to ve vý i a za podmínek sjednaných touto smlouvou.
1.3 P edm tem díla dle této smlouvy je poskytování slu eb tzv. tranzitní telefonní úst edny
xPhoNet. P edm tem této smlouvy není poskytování slu eb tzv. registru telefonních sítí
ani tzv. testeru telefonních sítí, ty jsou dojednány v tzv. partnerské smlouv . Podmínkou
platnosti této tranzitní smlouvy je sou asná existence platné partnerské smlouvy.
1.4 Rozsah i vlastnosti slu eb xPhoNet poskytovatelných dle této smlouvy jsou rámcov deklarovány na webových stránkách www.xphonet.eu a v dokumentech [1] i [4], podrobn
jsou specifikovány v dokumentech [11] a [13] ve ejn dostupných na webové stránce
www.xphonet.cz, pod hlavní nabídkou Provoz a podnabídkou Dokumentace centra (viz
http://www.xphonet.cz/index.php?tc=provoz&t=14&m=1&pc=dokumentace-centra-p=18
), v e v elektronické form ve formátu PDF.
1.5 Provozovatel prohla uje, e funkce a vlastnosti tranzitní úst edny jsou v souladu s dokumentací uvedenou v bodu 1.4. Funkce a vlastnosti tranzitní úst edny jsou provozovatelem
partnerovi garantovány za podmínek definovaných v dokumentaci uvedené v bodu 1.4.
1.6 Zm ny funkcí i vlastností tranzitní úst edny musí být v dy zohledn ny v její dokumentaci.
Obojí podléhá zm novému ízení sjednanému v lánku 11 této smlouvy.
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2. Vzájemný vztah
2.1 Vztah mezi partnerem a provozovatelem je zalo en výhradn na jejich zcela rovnoprávném
postavení. Kontaktní údaje a obchodní podmínky jsou vzájemn dojednány v p ílohách A i
B této smlouvy.
2.2 Partner poskytuje hlasové slu by výhradn svým jménem a pod zna kou uvedenou v partnerské smlouv . Partner nemá právo jednat jménem nebo v zastoupení provozovatele.
Partner nemá právo vystupovat v postavení distributora ani zástupce provozovatele. Partner má plné právo zve ej ovat informace o svém napojení na tranzitní tel. úst ednu Centra
telefonní sít xPhoNet a také o své p íslu nosti do skupiny partner xPhoNet.
2.3 Provozovatel poskytuje hlasové slu by výhradn svým jménem a pod zna kou xPhoNet.
Provozovatel nemá právo jednat jménem nebo v zastoupení partnera. Provozovatel nemá
právo vystupovat v postavení distributora ani zástupce partnera. Provozovatel má plné
právo uvád t obchodní zna ku i obchodní firmu partnera mezi referencemi Centra telefonních sítí xPhoNet.
2.4 Výjimkou z pravidel sjednaných v bodech 2.2 a 2.3 mohou být pouze p ípady upravené písemnými pokyny dle p íloh E, F, G a H této smlouvy.

3. Rozsah slu eb
3.1 Tranzitní smlouva sjednává podmínky pro poskytování dvou skupin slu eb: hlasových slueb a informa ních slu eb. Slu by sjednané touto smlouvou jsou právem a nikoli povinností partnera. O vyu ití slu eb rozhoduje sám partner, výjimkou je pouze povinnost
íjmu hovor p icházejících z tranzitní tel. úst edny xPhoNet. Podrobná specifikace slueb sjednaných touto smlouvou je obsahem dokumentace xPhoNet uvedené v bodu 1.4.
3.2 Hlasové slu by jsou hlavními slu bami sjedanými touto smlouvou a zahrnují:
q Partnerský tranzit - tranzit hovor odcházejících ze sít partnera do sítí ostatních partner , kte í jsou také napojeni na tranzitní tel. úst ednu xPhoNet.
q Tuzemský tranzit - tranzit hovor odcházejících ze sít partnera do p evá né v iny
tuzemských pevných, mobilních a VoIP telefonních sítí.
q Zahrani ní tranzit - tranzit hovor odcházejících ze sít partnera do specifikované skupiny zahrani ních pevných, mobilních a VoIP telefonních sítí.
q Terminace hovor - tranzit hovor sm ujících do sít partnera od jiných partner nebo
z ostatních tuzemských i zahrani ních telefonních sítí.
3.3 Informa ní slu by jsou dopl kovými slu bami sjednanými touto smlouvou a zahrnují:
q Prop ování tel. ísel partnerovi pro pot eby jeho zákazník .
q Propagace tel. ísel partnera v i ostatním telefonním operátor m.
q Zaji ování portace tel. ísel do p sobnosti nebo z p sobnosti partnera.
q Poskytování o íslovacích plán partnerských, tuzemských i zahrani ních tel. sítí.
q Poskytování NRN kód pro správné sm rování hovor na tís ová a servisní ísla.
q Evidence údaj o zákaznících partnera a jejich p edávání pro pot eby center obsluhy
tís ových ísel, pro pot eby vydavatel telefonních seznam i pro pot eby Policie R.
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4. Podmínky slu eb
4.1 Partner má právo na paralelní (tj. zálo ní) napojení na ob tandemov fungující tuzemské
tranzitní telefonní úst edny xPhoNet. Partner nezískává podpisem této smlouvy právo na
ímé napojení na zahrani ní i mezinárodní tranzitní tel. úst edny xPhoNet.
4.2 Obecné technické vlastnosti mezisí ových spojovacích svazk jsou specifikovány v dokumentaci xPhoNet uvedené v bodu 1.4. Základní technické vlastnosti spojovacích svazk
jsou navíc shrnuty i v p ílohách C a D této smlouvy.
4.3 Konkrétní propojovací body (objekt, místnost a rozvad ), typy svazk (SIP i SS7), jejich kapacity (max. po et soub ných hovor ) i druhy svazk (partnerský, tranzitní nebo
obecný a obousm rný, odchozí nebo p íchozí) jsou dojednány v p ílohách C a D této
smlouvy. Aktuální údaje jsou zve ejn ny v rámci internetového portálu xPhoNet.
4.4 Re im napojení sít partnera (zapnutí i vypnutí tranzitu) a správa identifika ních údaj
tel. sít partnera (jednozna ný NetID kód a skupina OpID kód ) jsou pln v kompetenci
provozovatele. Aktuální údaje jsou zve ejn ny v rámci internetového portálu xPhoNet.
4.5 Údaje o p id lených a zap ených rozsazích tel. ísel partnera jsou do xPhoNet vkládány
partnerem a schvalovány provozovatelem. Partner má povinnost pr
udr ovat v
xPhoNet aktuální údaje o v ech svých p id lených a zap ených tel. íslech. Údaje o tel.
íslech p evzatých partnerem jsou provozovatelem importovány z evidence p enesených
ísel, k emu dává partner podpisem této smlouvy výslovný souhlas. P ehled v ech tel.
ísel obsluhovaných tel. sítí partnera (tzv. o íslovací plán) je vytvá en provozovatelem a
zve ejn n v rámci internetového portálu xPhoNet, k emu dává partner podpisem této
smlouvy výslovný souhlas.
4.6 Cíle partnerských, tuzemských a zahrani ních hovor dostupné prost ednictvím tranzitní
telefonní úst edny xPhoNet kompletuje provozovatel. Provozovatel xPhoNet garantuje
partnerovi dostupnost p evá né v iny tuzemských tel. ísel. Nepodporována jsou pouze
tuzemská tel. ísla, která by mohla být pou ívána pro podvodné hovory nebo na která
sm uje nevýznamný po et hovor . Provozovatel xPhoNet negarantuje partnerovi dostupnost na v echna zahrani ní tel. ísla. Podporována nejsou zejména tel. ísla, která by mohla být pou ívána pro podvodné hovory a na která sm uje nevýznamný po et hovor .
Podporované cíle jsou partnerovi p edávány pomocí internetového portálu xPhoNet.
4.7 Pravidla sm rování hovor odcházející z partnerské sít do xPhoNet i hovor p icházejících z xPhoNet do partnerské sít jsou specifikována v dokumentaci uvedené v bodu 1.4.
Partner má právo (nikoli povinnost) p edávat hovory odcházející do tranzitní tel. úst edny
xPhoNet a má povinnost p ebírat hovory p icházející z tranzitní tel. úst edny xPhoNet.
4.8 P ování tel. ísel nebo propagaci tel. ísel nebo portaci tel. ísel nebo evidenci tel. ísel
provozovatel partnerovi eventuáln zaji uje na základ voliteln vyhotovených písemných pokyn , kde jejich vzory jsou v p ílohách E, F, G a H této smlouvy.
4.9 Pravidla poskytování NRN kód provozovatelem partnerovi jsou specifikována v dokumentaci uvedené v bodu 1.4.
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5. Cenové podmínky
5.1 Z uzav ení této smlouvy nevyplývá partnerovi povinnost ádného pau álního poplatku.
Pau ální poplatek za slu by tranzitní telefonní úst edny xPhoNet je u zahrnut do pau álu
sjednaného partnerskou smlouvou.
5.2 Uzav ením této smlouvy partnerovi vzniká povinnost úhrad plynoucích z jednotkových
cen za v echny hlasové a n které informa ní slu by. N které informa ní slu by jsou bezplatné (resp. jsou zahrnuty v pau álu sjednaném partnerskou smlouvou). Dále z uzav ení
této smlouvy vyplývá partnerovi i právo na inkasa plynoucí z jednotkových provizí z n kterých hlasových i informa ních slu eb (nap . za terminaci hovor do tel. sít partnera
nebo za p edání tel. ísla z tel. sít partnera). Pravidla vzájemného odú tování jsou definována v 6. lánku této smlouvy.
5.3 Jednotkové sazby (ceny i provize) sjednané touto smlouvou jsou definovány ve skupin
následujících esti dokument :
q velkoobchodní ceník tuzemských hovor ,
q velkoobchodní ceník evropských hovor ,
q velkoobchodní ceník mimoevropských hovor ,
q velkoobchodní provize za terminaci hovor ,
q velkoobchodní ceník informa ních slu eb a
q poznámky ke skupin velkoobchodních ceník .
echny ceny i provize jsou uvád ny v CZK a bez DPH.
5.4 Provozovatel vydává skupinu více úrovní ceník uvedených v bodu 5.3, které zohled ují
objemy hlasových slu eb tranzitovaných partnerem p es tranzitní tel. úst edny xPhoNet.
Úrovn ceník jsou definovány v p íloze I této smlouvy.
5.5 V echny jednotkové sazby jsou p edem jednostrann ur ovány provozovatelem a
vycházejí z aktuálních nákupních cen provozovatele i z aktuálních kurz zahrani ních m n
a z p edpokládaného vývoje nákupních cen i kurz zahrani ních m n.
5.6 Konkrétní úrove ceníku p id lená provozovatelem partnerovi je výsledkem jejich vzájemné smluvní dohody a je uvedena v p íloze B této smlouvy (obchodní podmínky).
5.7 Aktuální jednotkové sazby jsou provozovatelem partnerovi p edávány v elektronické for, a to prost ednictvím zákaznického portálu xPhoNet. V echny ceníky jsou soub
edávány ve dvou formátech PDF i CVS. V p ípad rozdílu mezi t mito dv ma formáty
jsou za správné pova ovány údaje ve formátu PDF.
5.8 Zm ny ceník podléhají zm novému ízení sjednanému v lánku 11 této smlouvy. Obsah
ech sazeb hlasových a informa ních slu eb, jako i konkrétní úrove sady ceník dojednaná mezi provozovatelem a partnerem, jsou pova ovány za spole né obchodní tajemství
smluvních stran.
5.9 V rámci obchodních podmínek (viz p ílohu B této smlouvy) mohou být eventuáln dojednány i jednotkové sazby (tj. ceny i provize) za dal í speciální slu by sjednané mezi provozovatelem a partnerem (nap . za pronájem telefonní úst edny).
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6. Fakturace slu eb
6.1 Ceny v ech slu eb sjednaných touto smlouvou (tj. za hovorové a informa ní slu by) jsou
stanoveny jako násobek mno ství poskytnuté slu by a její jednotkové ceny. V echna pravidla platná pro ur ení cen platí zcela shodn i pro ur ení provizí.
6.2 Smluvní strany se dohodly na tomto zp sobu ur ování celkových cen hovor :
q Za hovor je pova ována doba mezi p ihlá ením volaného a záv rem volajícího nebo volaného nebo p eru ením hovoru t etí stranou (v dy platí ta mo nost, která nastane d íve). Délka hovoru je v dy uvád na v celých sekundách a hrazena je ka dá zapo atá
sekunda hovoru (tj. délka hovoru je pro pot eby ur ení jeho ceny v dy zaokrouhlena na
celé sekundy nahoru).
q Cena hovoru je ur ována tranzitní úst ednou v reálném ase, a to zp sobem uvedeným
pro daný druh hovoru v ceníku hovorného (nap . po 1+1 sec). Cena ka dého hovoru je
ur ena v dy v K (korunách eských) a na dv desetinná místa (jednotky halé ).
q Celková cena jednoho druhu hovor (se stejným kódem uvedeným v ceníku) je ur ena
jako sou et cen v ech hovor daného druhu za celé faktura ní období. Za ka dý druh
hovor je vy íslen: celkový po et hovor , celková doba hovor i celková cena hovor .
q Na faktu e je zvlá vy íslena celková cena v ech hovor odcházejících do xPhoNet a
voliteln i celková provize za v echny hovory p icházející z xPhoNet. Sou ástí faktury
je v dy p ehled cen odchozích hovor do xPhoNet dle jejich cíl a eventuáln i p ehled
provizí za p íchozí hovory z xPhoNet dle jejich druhu.
6.3 Smluvní strany se dohodly na tomto zp sobu fakturace okrajových p ípad :
q Hovor p ekra ující hranice období silného a slabého provozu má cenu ur enu v pom ru
odpovídající reálnému trvání hovoru v t chto obdobích. Správnost ur ení asu zlomu
mezi obdobím silného a slabého provozu se nesmí li it o více ne o +/- 3 sec. Specifikace období silného a slabého období je sou ástí ceník hovorného.
q Hovor je zahrnut do fakturace za ten den, ve kterém zapo al pokus o hovor. Fakturace
je provád na nejd íve 24 hod po konci faktura ního období. Záznamy o hovorech, které nebyly p i fakturaci z jakýchkoli d vod k dispozici, mohou být zahrnuty do následujícího faktura ního období. Chyba fakturace zp sobená tímto jevem nesmí p ekro it
5 % celkové m sí ní ceny hovor .
q íslu í-li výjime
k jednomu hovoru více CDR záznam o hovoru (nap . u p epojeného hovoru), pak jsou v echna pravidla týkající se fakturace slu eb uplatn na na ka dý CDR záznam zcela samostatn .
q Rozdíl mezi vy íslením celkové ceny hovorného fakturovaného provozovatelem v i
vy íslení provedenému partnerem musí být men í ne 3 %. Je-li rozdíl men í ne tato
mez, je fakturace hovorného pova ována za správnou. Je-li rozdíl v í, musí být analyzovány d vody chyby ve vy íslení a to bude následn upraveno zp sobem odpovídajícím vzájemné dohod smluvních stran.
q V p ípadech nesprávného ur ení ceny hovor tranzitní úst ednou nebude provád no
opakované ocen ní hovoru úst ednou, ale bude eno opravnou polo kou p íslu né
faktury. Vý e opravné polo ky (záporná i kladná) bude v dy dána vzájemn odsouhlasenou dohodou mezi partnerem a provozovatelem.
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6.4 Ur ení celkových cen informa ních slu eb odpovídá prostému násobku mno ství poskytnuté slu by a jednotkové ceny. Toté platí i pro p ípadnou fakturaci speciálních slu eb.
6.5 Za ka dé faktura ní období mohou být do spole né faktury provozovatele zahrnuty v echny hlasové i v echny informa ní slu by. Faktura provozovatele m e obsahovat i polo ky
za slu by dobropisované partnerovi. Faktura za slu by dle této tranzitní smlouvy m e obsahovat i polo ky za slu by plynoucí z partnerské smlouvy. Faktura m e obsahovat i zaokrouhlení výsledné ástky na celé koruny nahoru.
6.6 Vy íslení cen v ech slu eb tranzitní úst edny xPhoNet je d sledn provád no v cenách bez
DPH, která je uplatn na a na celkovou cenu v ech fakturovaných slu eb, a to v sazb odpovídají zákonné úprav platné ke dni zdanitelného pln ní. Za den zdanitelného pln ní je
pova ován poslední den období, za které je provád na fakturace slu eb.
6.7 Faktura za ceny slu eb xPhoNet má v dy podobu da ového dokladu vystaveného jeho
provozovatelem. Dobropis na provize xPhoNet m e být zahrnut do da ového dokladu
vystaveného provozovatelem nebo m e mít povahu da ového dokladu vystaveného partnerem. Dojednaná varianta je uvedena v p íloze B této smlouvy.
6.8 Elektronické kopie da ových doklad budou druhé stran zasílány mailem na mailovou
adresu uvedenou v p íloze A této smlouvy, a to ve formátu PDF. Sou asn budou k dispozici i prost ednictvím zákaznického portálu xPhoNet. Ti né originály da ových doklado
budou druhé stran poskytovány v listinné podob , a to zpravidla jednou ro
30.1. následujícího roku. Partner si m e vy ádat zaslání originálu da ových doklad i d íve (nap . pro pot eby vn í nebo vnit ní kontroly).

7. Platební podmínky
7.1 Platební podmínky za slu by tranzitní telefonní úst edny xPhoNet jsou definovány: faktura ním obdobím, splatností faktur, vý í depozitu partnera a vý í jeho kreditu.
7.2 Faktura ní období m e mít délku: celý m síc (tj. k poslednímu dni m síce), polovina m síce (tj. k 15. a poslednímu dni m síce) a t etina m síce (tj. k 10., k 20. a k poslednímu dni
síce). Varianta faktura ního období je dána dohodou mezi provozovatelem i partnerem
a je uvedena v p íloze B této smlouvy.
7.3 Splatnost faktury m e mít délku: 7, 10 nebo 15 dn . Varianta splatnosti faktury je dána
dohodou mezi provozovatelem i partnerem a je uvedena v p íloze B této smlouvy. Datum
splatnosti faktury je ur eno jako délka splatnosti faktury p ipo tená k datu zdanitelného
pln ní. Za den uhrazení faktury je pova ován den, ke kterému je p íslu ná platba p ipsána
na bankovní ú et p íjemce platby. Vý e smluvní pokuty za ka dý den neuhrazení faktury
po lh její splatnosti je uvedena v p íloze B této smlouvy.
7.4 Depozit partnera je ástka, kterou partner slo í na ú et provozovatele a má povahu kauce
jistící provozovatele v i neuhrazeným pohledávkám za partnerem. Depozit smí být provozovatelem vyu it pouze k úhrad pohledávek ze partnerem, které jsou více ne 30 dn
po lh splatnosti.
7.5 Kredit partnera je ástka, kterou provozovatel partnerovi p iznává pro dále specifikované
ely platebních podmínek.
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7.6 Sou et vý e depozitu uhrazeného partnerem provozovateli a vý e kreditu p iznaného provozovatelem partnerovi tvo í dohromady tzv. limit partnera. Sou et vý e dosud neuhrazených faktur (v etn DPH) a vý e dosud nevyfakturovaného hovorného (v etn DPH) tvoí tzv. dluhy partnera. Platí podmínka, e limit partnera musí být stále vy í ne jeho dluh.
Vý e depozitu i kreditu partnera xPhoNet dojednané mezi provozovatelem a partnerem
jsou uvedeny v p íloze B této smlouvy.
7.7 Je-li partner v prodlení s úhradou faktury nebo p ekro í-li dluh partnera jeho limit, pak má
provozovatel právo vyzvat ihned partnera k úhrad jeho závazk (tj. neuhrazených faktur)
nebo k navý ení jeho depozitu nad úrove sjednanou v p íloze B, a to nejpozd ji do 3 pracovních dn . Nedojde-li v této lh k náprav , pak má provozovatel právo p eru it ihned
poskytování hlasových a informa ních slu eb sjednaných touto smlouvou. Následné obnovení t chto slu eb pak m e být podmín no úpravou platebních podmínek (nap . zkrácením faktura ního období nebo zkrácením splatnosti faktur).
7.8 Fakturovaná cena slu eb tranzitní úst edny je zpravidla hrazena bezhotovostním p evodem
hrazeny v hona ú et uvedený na faktu e. Jen platby pod 1.000,- K mohou být výjime
tovosti, a to v sídle provozovatele.
vystaveny faktury obou smluvních stran, pak jsou hrazeny nezávisle na
7.9 Jsou-li soub
sob . Zápo et vzájemných pohledávek m e být provád n jen na základ dohody obou
smluvních stran. Pozastavení úhrady i jednostranné sní ení úhrady o závazek druhé strany m e být proveden pouze z d vod prodlení úhrady protistrany o více ne 10 dn .
7.10 Faktury provozovatele jsou standardn hrazeny na tuzemský ú et vedený v CZK, v takofaktura hravém p ípad ka dá smluvní strana nese své bankovní poplatky. Je-li výjime
zena z ú tu vedeného v jiné m
nebo ze zahrani ního ú tu, pak je partner povinnen
uhradit i v echny poplatky související s bankovním p evodem (tzv. re im OUR).

8. Reklama ní podmínky
8.1 Uhrazená faktura nebo její ást je 7 dn po lh splatnosti pova ována za oprávn nou, a
nelze tak uhrazenou ástku pozd ji u reklamovat.
8.2 Zjistí-li partner, e faktura provozovatele má chybu men í ne 20 % fakturované ástky,
pak je povinen fakturu celou uhradit a sou asn má právo uplatnit reklamaci. Zjistí-li partner, e faktura provozovatele má chybu men í ne 50 % fakturované ástky, pak je povinen uhradit pouze tu ást faktury, kterou nerozporuje a zbylou ást má povinnost ihned
reklamovat. Zjistí-li partner, e faktura provozovatele má chybu v í ne 50 % fakturované ástky, pak je oprávn n pozastavit úhradu takové faktury a má povinnost reklamaci
uplatnit nejdéle do data splatnosti faktury.
8.3 Sou ástí reklamace musí být tyto informace doru ené druhé stran :
q íslo reklamované faktury i kód reklamované polo ky (dle ceníku hovorného),
q po et hovor , celková doba hovor i celková vý e hovorného (bez DPH) vy íslená reklamující stranou za rozporovanou polo ku a
q íslu né CDR záznamy o hovorech (tj. datum a as za átku volání i hovoru, íslo volajícího i volaného, délka hovoru a výsledná cena hovoru).
Strana, která vystavila fakturu také poskytne reklamující stran p íslu né CDR záznamy.
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8.4 Ob strany samostatn a p ípadn i spole
porovnají údaje obou stran, analyzují mo né
iny rozdílné kalkulace hovorného a dohodnou se na p inách a zp sobu ení daného
ípadu i na p edcházení podobných problém do budoucna. Nebude-li zji na ádná p ídohodnout kompromisní poina rozdílné kalkulace hovorného, pak je mo né výjime
lovi ní podíl obou stran.
8.5 O ka dé reklamaci musí být sepsán zápis a musí být podepsán ob ma stranami. Eventuáln
pozastavená úhrada musí být provedena nejdéle do 4 pracovních dn od podpisu protokolu ob ma stranami.
8.6 Stejná pravidla platí pro faktury a dobropisy vystavené ob ma stranami i pro dobropisující
polo ky zahrnuté do faktury.
8.7 Nabyde-li provozovatel dojmu, e reklamace partnera jsou ú elové, pak má právo p eru it
poskytování hlasových a informa ních slu eb sjednaných touto smlouvou.

9. Telefonní podvody
i samostatn v echna dále popsaná technic9.1 Ob smluvní strany se zavazují innit spole
ká a organiza ní opat ení bránící telefonním podvod m (tzv. fraud m).
9.2 Provozovatel se zavazuje (resp. má právo a povinnost) blokovat takové tuzemské i zahrani ní cíle hovor , u kterých hrozí nebezpe í telefonních podvod . Provozovatel se navíc
zavazuje poskytnout partnerovi mo nost zadat signaliza ní a bloka ní limity objem telefonních hovor tranzitovaných ze sít partnera p es tranzitní tel. úst ednu xPhoNet. Provozovatel se zavazuje partnerovi signalizovat p ekro ení zadaných limit a p ípadn má i
právo a povinnost zablokovat jako reakci na detekování podvodu v echny hovory tranzitované ze sít partnera p es tranzitní tel. úst ednu xPhoNet.
9.3 Partner se zavazuje (resp. má právo a povinnost) zadávat signaliza ní i bloka ní limity objem telefonních hovor tranzitovaných p es xPhoNet. Partner má povinnost aktivn reagovat na signalizace p ekro ení t chto limit p ijaté od provozovatele xPhoNet (nap . zablokováním hovor od p íslu ného zákazníka). Partner se dále zavazuje sám pou ívat a
em svým zákazník m p id lovat tzv. bezpe ná hesla pro tzv. SIP registraci i pro tzv.
dálkové p ístupy. Partner má povinnost pou it své zákazníky o pou ívání bezpe ných
hesel i v i koncovým za ízením napojeným p ímo i nep ímo na tel. úst edny partnera. Za
bezpe ná hesla jsou pova ována taková, která jsou dlouhá min. 12 znak a obsahují povinn kombinaci malých písmen, velkých písmen, íslic i dal ích znak .
9.4 Ob smluvní strany se zavazují analyzovat spole
v echny zji né p ípady telefonních
podvod a init nápravná opat ení bránící jejich opakování. Partner má povinnost ukon it
poskytování hlasové slu by zákazník m, u kterých se opakovaly p ípady telefonních podvod (sta í dva p ípady). Provozovatel má právo ukon it tranzit hovor partnerovi, u kterého se opakovaly p ípady telefonních podvod (sta í dva p ípady).
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9.5 Je-li p inou telefonního podvodu poru ení princip stanovených v tomto lánku na stran
partnera nebo jeho zákazníka, pak je partner povinen uhradit provozovateli celou vý i hovorného vzniklého podvodem. Je-li p inou telefonního podvodu poru ení princip stanovených v tomto lánku na stran provozovatele, pak nemá právo po partnerovi po adovat
ádnou ást hovorného vzniklého podvodem. Je-li p inou telefonního podvodu poru ení
princip stanovených v tomto lánku na obou smluvních stranách nebo není-li p ina podvodu zjistitelná, pak má provozovatel právo po adovat po partnerovi jen 50 % hovorného
vzniklého podvodem, a uhradí tak zbylou ást ceny za nákup hlasových slu eb svému dodavateli (resp. hovorného vzniklého podovodem) ze svého.

10. Dal í ujednání
10.1 asové údaje v CDR záznamech o hovorech i období silného a slabého provozu odpovídají asovému pásmu platnému pro eskou republiku.
10.2 Informa ní slu by xPhoNet jsou provozovatelem partnerovi poskytovány s vyu itím tzv.
webového portálu xPhoNet. P ístupová práva partnera k webovému portálu xPhoNet
jsou ena v rámci partnerské smlouvy xPhoNet.
10.3 Provozovatel se v i partnerovi z íká mo nosti konkurence v i maloobchodním (tzv.
koncovým) zákazník m partnera. Za maloobchodního zákazníka je pova ován takový,
který není poskytovatelem hlasových slu eb (tj. kterému nebylo vydáno p íslu né osv dení eského telekomunika ního ú adu). Provozovatel se zavazuje v dom neposkytovat
hlasové slu by maloobchodním zákazník m, kte í u jsou zákazníky partnera. Dále se
provozovatel zavazuje neucházet se v dom o postavení dodavatele maloobchodního zákazníka, kterému hlasové slu by soub
nabízí také partner.
10.4 Provozovatel se zavazuje init v echna dostupná technická i organiza ní opat ení pro zaji ní trvalé pohotovosti, kvality a bezpe nosti hlasových a informa ních slu eb sjednaných touto smlouvou.
10.5 Provozovatel se v i partnerovi z íká zodpov dnosti za eventuální neposkytnutí slu eb
dle této smluvy (nap . z d vod blokování tranzitu hovor jako reakci na detekování telefonních podvod nebo z d vod blokování tranzitu hovor jako reakci na poru ení platebních podmínek nebo z d vod technické poruchy na stran provozovatele nebo jeho
subdodavatel nebo i z jiných d vod ). Provozovatel se v i partnerovi z íká i zodpodnosti za eventuální nezaji ní pot ebné kvality i bezpe nosti slu eb dle této smlouvy. Partnerovi od provozovatele v takových p ípadech nep íslu í ádná náhrada ani kompenzace kody i u lého zisku.
10.6 Ani provozovatel ani partner nenesou zodpov dnost za nedodr ení této smlouvy, pokud
k n mu dojde z d vod vy í moci.
10.7 Obsah této smlouvy i v ech jejích p íloh pova ují ob smluvní strany za p edm t spole ného obchodního tajemství. Za utajované skute nosti jsou zejména pova ovány konkrétní obchodní podmínky sjednané v p íloze B této smlouvy. Výjimku z re imu obchodního
tajemství mají informace, jejich zve ej ování vyplývá z ustanovení této smlouvy.
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11. Zm nová ízení
11.1 Zm ny funkcí nebo vlastností tranzitní telefonní úst edny xPhoNet musí být v dy nejdéle
30 dn p edem oznámeny mailem obchodnímu zástupci partnera (viz p ílohu A této
smlouvy). V echny zm ny funkcí a vlastností xPhoNet musí být v dy nejdéle do 90 dn
zohledn ny v aktualizované verzi dokumentace uvedené v bodu 1.4.
11.2 Zm ny jednotkových sazeb (tj. cen a provizí) hlasových a informa ních slu eb xPhoNet
stanovené provozovatelem musí být v dy nejmén 10 dn p edem oznámeny mailem obchodnímu zástupci partnera (viz p ílohu A této smlouvy). Zm ny cen slu eb xPhoNet jsou
zpravidla platné od 1. dne kalendá ního m síce.
11.3 Zm na funkcí nebo vlastností nebo cen slu eb xPhoNet m e být d vodem k vypov zení
této smlouvy partnerem. Zp sob vypov zení je uveden v bodu 12.2 této smlouvy.

12. Záv re ná ujednání
12.1 Tato smlouva se stává platnou a ú innou dnem podpisu obou smluvních stran. Tato
smlouva se uzavírá na dobu neur itou.
12.2 Tuto smlouvu lze vypov t i bez udání d vod . Výpov musí být u in na písemným
zp sobem a v ti né podob prokazateln doru ena druhé smluvní stran . Výpov musí
být podepsána bu osobou uvedenou na titulní stran této smlouvy nebo osobou jednající
za smluvní stranu. Smluvní vztah v takovém p ípad kon í poslední den následujího m síce, po kterém byla výpov doru ena. Do 15 dn od ukon ení smluvního vztahu musí být
provozovatelem partnerovi vrácen eventuální depozit slo ený partnerem dle l. 7 této
smlouvy (není-li depozit vyu it k úhrad pohledávek provozovatele za partnerem).
12.3 Nedílnou sou ástí této smlouvy je a dev t p íloh (A a I). Tuto smlouvu i její p ílohy lze
nit pouze písemnými dodatky stvrzenými ob ma smluvními stranami. Tato smlouva
existuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, kde partner i provozovatel obdr í po
jednom vyhotovení.

Za provozovatele:

Za partnera:

V ............., dne ............

V .................., dne ...........

Ing. Radomír enký
zplnomocn ný vedoucí
projektu xPhoNet

.......................
.......................
.......................
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