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Dodatek è. 2 k cenovému rozhodnutí è. 02/PROP/2003

Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 25. bøezna 2005
È.j. 9129/05-611

Èeský telekomunikaèní úøad, jako pøísluný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 6 a v souladu s § 95 bod 7 písm. b)
zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù a podle § 2b odst. 2
zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìjích pøedpisù, v souladu s § 1
odst. 6 a § 10 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìjích pøedpisù, vydává
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dodatek è. 2 k cenovému rozhodnutí è. 02/PROP/2003,
kterým se mìní cenové rozhodnutí Èeského telekomunikaèního úøadu è. 02/PROP/2003 ze dne 2. èervna 2003 a zruuje
dodatek è. 1 k cenovému rozhodnutí è. 02/PROP/2003.
Èlánek 1
1.
2.

Poznámka pod èarou è. 3 se mìní takto:
3) Cenové rozhodnutí è. 02/PROP/2005, ze dne 25. bøezna 2005..
V èlánku 3 se mìní text 3,68 Kè/min na 3,13 Kè/min.

Èlánek 2
Zruuje se dodatek è. 1 k cenovému rozhodnutí è. 02/PROP/2003 ze dne 18. bøezna 2004.
Èlánek 3
Tento dodatek nabývá úèinnosti dnem 1. dubna 2005.
Ing. David Stádník, v. r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu

35.

Cenové rozhodnutí è. 02/PROP/2005

Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 25. bøezna 2005
È.j. 9128/05-611

Èeský telekomunikaèní úøad, jako pøísluný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 6, a v souladu s § 95 bodem 7 písm. b)
zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù, a podle § 2b odst. 2
zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìjích pøedpisù, v souladu s § 10
zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìjích pøedpisù, vydává

cenové rozhodnutí
è. 02/PROP/2005,
kterým se stanoví zpùsob výpoètu cen za propojení veøejných telekomunikaèních sítí1) a maximální cena za propojení veøejných telekomunikaèních sítí pro slubu koncového volání do veøejných mobilních telekomunikaèních sítí.
(1)
(2)

(1)
(2)

1

)

Èlánek 1
Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení veøejných mobilních telekomunikaèních sítí (dále jen mobilní VTS)
a na propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí (dále jen pevné VTS) s mobilními VTS.
Pro úèely tohoto cenového rozhodnutí se cenou za propojení rozumí cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel
pevné nebo mobilní VTS, ve které bylo volání zapoèato, provozovateli mobilní VTS, ve které je volání ukonèeno, za
pøenos volání ke koncovému bodu propojené mobilní VTS (dále jen cena za propojení).
Èlánek 2
Zpùsob výpoètu cen za propojení
Pro výpoèet ceny za propojení se pouije metoda plnì alokovaných historických nákladù (FAC).
Pøi výpoètu cen za propojení se postupuje podle struktury uvedené v tabulkách, které jsou pøílohami è. 1 a 2 tohoto
cenového rozhodnutí, pøi dodrení následujících podmínek:
a) Provozní náklady na vlastní propojení za ukonèení volání v mobilní VTS musí být vyèlenìny z celkových provozních nákladù odsouhlasených s úèetním výkazem Výsledovka Úè POD 2-01, strana 1, ze kterých jsou pro cenové
úèely vylouèeny ekonomicky neoprávnìné náklady. Rozsah ekonomicky neoprávnìných nákladù je stanoven
v platném cenovém rozhodnutí Èeského telekomunikaèního úøadu.
b) Reijní náklady lze zapoèítat do ceny za propojení maximálnì ve výi 10 % z provozních nákladù na vlastní propojení na ukonèení volání v mobilních VTS.
c) Vloený kapitál je souèet hodnot vlastního jmìní, dlouhodobých závazkù a dlouhodobých pùjèek na vlastní propojení na ukonèení volání v mobilních VTS.
d) Poèet minut provozu ukonèeného v mobilní VTS v rámci propojení je souètem pøíchozích minut (v souladu se
statistickým výkazem TP(ÈTÚ) 1-02 o telekomunikaèním provozu), které proly pøes prvky sítì v období, za které
jsou vykazovány náklady.
§ 37 odst. 2 a § 2 odst. 16 zákona è. 151/2000 Sb.
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(6)

e) Jednotkové provozní náklady na vlastní propojení na ukonèení volání v mobilní VTS, bez reijních nákladù, se
vypoèítají na dvì desetinná místa jako podíl provozních nákladù podle písm. a) a poètu minut podle písm. d).
f) Jednotkové reijní náklady na vlastní propojení na ukonèení volání v mobilní VTS, se vypoèítají na dvì desetinná
místa jako podíl reijních nákladù podle písm. b) a poètu minut podle písm. d).
g) Jednotkový pøimìøený zisk na vlastní propojení na ukonèení volání v mobilní VTS ve výi 13,9 % z vloeného
kapitálu se vypoèítá na dvì desetinná místa jako podíl vloeného kapitálu pod písm. c) a poètu minut podle písm. d),
který se vynásobí koeficientem 0,139.
Výpoèet celkových prùmìrných cen za propojení se provede podle pøíloh tohoto cenového rozhodnutí.
Do výpoètu cen za propojení se nezahrnují vynaloené náklady na netelekomunikaèní èinnosti vèetnì nákladù na dotované telefony.
Náklady na ostatní telekomunikaèní sluby a èinnosti, které nesouvisí pøímo s propojováním a ke kterým existují odpovídající výnosy, nejsou do výpoètu ceny za ukonèení volání v mobilní síti (napø. aktivace, reaktivace aj.) zahrnuty.
Cena za propojení vychází z údajù roku 2003.

(1)
(2)

Èlánek 3
Maximální cena
Maximální cena je stanovena podle zpùsobu výpoètu v èl. 2.
Maximální cena za propojení se stanoví ve výi 3,11 Kè/min bez DPH.

(1)
(2)
(3)

Èlánek 4
Urèené podmínky
Pøi uplatòování cen za propojení platí zásada reciprocity pouze pro propojení mezi mobilními VTS.
Cenu za sestavení volání nelze uplatnit.
Cenu za zøízení a/nebo pronájem propojovacích telekomunikaèních okruhù lze uplatòovat samostatnì.

(3)
(4)
(5)

Èlánek 5
Zruující ustanovení
Zruuje se cenové rozhodnutí 02/PROP/2004 ze dne 18. bøezna 2004.
Èlánek 6
Úèinnost
Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem 1. dubna 2005.
Ing. David Stádník, v.r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu
Pøíloha è. 1 k cenovému rozhodnutí è. 02/PROP/2005
Náklady èinností veøejné telekomunikaèní sítì

Pøíchozí volání:
z fixní sítì
z jiné mobilní sítì
z mezinárodního smìru
Celkem
Odchozí volání celkem
Ostatní telekomunikaèní
èinnosti celkem vè. volání ve
vlastní síti

Netelekomunikaèní èinnosti
vè. obchodní èinnosti a dotací

Ekonomicky neoprávnìné
náklady
Celkem

p
provozní
náklady
(Kè)

r
reijní
náklady
(Kè)

c
celkové
náklady
(Kè)

m
provoz
(minuty)

z
vloený
kapitál
(Kè)
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Pøíloha è. 2 k cenovému rozhodnutí è. 02/PROP/2005
Výpoèet ceny za propojení

Pøíchozí volání:
z fixní sítì
z jiné mobilní sítì
z mezinárodního smìru

jednotkové
provozní
náklady
(Kè/min)
jp=p/m

jednotkové
reijní
náklady
(Kè/min)
jr=r/m

jednotkový
pøimìøený
zisk
(Kè/min)
jz=(z/m)*0,139

jednotková
cena za
propojení
(Kè/min)
jc=jp+jr+jz

Výsledná cena za propojení je souèet jednotkových cen za propojení jc vynásobených váhou podle minut provozu uvedeného ve sloupci m pro jednotlivé øádky.

36.

Zmìna è. 2 opatøení è. OÚ - 5/T/2000 o uspoøádání hranic obvodù veøejné telefonní sítì, ve
znìní Zmìny è. 1

Èeský telekomunikaèní úøad stanovil svým opatøením è. OÚ - 5/T/2000 o uspoøádání hranic obvodù veøejné telefonní sítì
ze dne 6. øíjna 2000, uveøejnìným v èástce 10/2000 a 11/2000 Telekomunikaèního vìstníku, ve znìní Zmìny è. 1 ze dne
29. bøezna 2002, uveøejnìné v èástce 4/2002 Telekomunikaèního vìstníku (dále jen Opatøení), telefonní obvody jako základní území veøejné pevné telefonní sítì a definoval pøíslunost jednotlivých obci do tìchto telefonních obvodù.
Zákon è. 387/2004 Sb., o zmìnách hranic krajù a o zmìnì zákona è. 243/2000 Sb., o rozpoètovém urèení výnosù nìkterých
daní územním samosprávným celkùm a nìkterým státním fondùm (zákon o rozpoètovém urèení daní), ve znìní pozdìjích
pøedpisù, a zákona è. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s povìøeným obecním úøadem a stanovení obcí s rozíøenou pùsobností,
a zákona è. 131/2000 Sb., o hlavním mìstì Praze, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen zákon o zmìnách hranic krajù),
vymezil novì území kraje Vysoèina, Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje.
Tím od 1. ledna dolo k nesouladu nového územnì správního zaøazení nìkterých obcí s jejich pøísluností do vymezených
hranic obvodù veøejné telefonní sítì.
Na základì projednání s dotèenými obcemi proto Èeský telekomunikaèní úøad Zmìnou è. 2 Opatøení vydává novou Pøílohu
è. 1, kterou upravuje zaøazení obcí Huzová, Norberèany a Moravský Beroun novì do telefonního obvodu Olomouckého
a zaøazení obcí Èernvír, Doubravník, Drahonín, Katov, Køiínkov, Níhov, Olí, Pertejnské Jestøabí a Senorady novì do telefonního obvodu Jihomoravského.
Nová Pøíloha è. 1 je uveøejnìna jako samostatná pøíloha této èástky Telekomunikaèního vìstníku.
ÈTÚ, è.j. 13280/2005-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 25. bøezna 2005
È.j. 13280/2005-610

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad), jako pøísluný orgán státní správy, podle § 43 a § 95 bodu 1 písm. d)
a bodu 4 písm. b) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù,
vydává toto opatøení o

Zmìnì è. 2
opatøení è. OÚ  5/T/2000 o uspoøádání hranic obvodù veøejné telefonní sítì,
ve znìní Zmìny è. 1
Tímto opatøením se mìní opatøení Úøadu è. OÚ - 5/T/2000 o uspoøádání hranic obvodù veøejné telefonní sítì ze dne 6. øíjna 2000,
uveøejnìné v èástce 10/2000 a 11/2000 Telekomunikaèního vìstníku, ve znìní Zmìny è. 1 ze dne 29. bøezna 2002, uveøejnìné
v èástce 4/2002 Telekomunikaèního vìstníku (dále jen Opatøení), takto:
1.
Pøíloha è. 1 Opatøení se zruuje a nahrazuje se novou Pøílohou è. 1, která je nedílnou souèástí tohoto opatøení.
2.
Toto opatøení nabývá úèinnosti dnem jeho uveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.
Ing. David Stádník, v. r.
pøedseda
Èeského telekomunikaèního úøadu
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B. INFORMATIVNÍ ÈÁST
37.

Informace o uzavøení smluv a dodatkù ke smlouvám o propojení sítí, vèetnì základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí

Èeský telekomunikaèní úøad podle § 40 odst. 6 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve
znìní pozdìjích pøedpisù, informuje o uzavøení smluv o propojení sítí a dodatkù ke smlouvám o propojení sítí, vèetnì základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí.
1.

2.

3.

4.

5.

Dodatek è. 15 ze dne 20. 1. 2005 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 28. 2. 2001 mezi
spoleènostmi ÈESKÝ TELECOM, a.s. a Contactel s.r.o.
Vechny souèásti obsahu dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
Dodatek è. 10 ze dne 12. 1. 2005 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 30. 5. 2002 mezi
spoleènostmi ÈESKÝ TELECOM, a.s. a InWay, a.s.
Vechny souèásti obsahu dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
Dodatek è. 9 ze dne 24. 2. 2005 ke Smlouvì o propojení telekomunikaèních sítí uzavøené dne 3. 4. 2001 mezi
spoleènostmi Contactel s.r.o. a Eurotel Praha, spol. s r.o.
Vechny souèásti obsahu dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
Dodatek è. 1 ze dne 24. 2. 2005 ke Smlouvì o propojení nahrazené rozhodnutím ÈTÚ è.j. 9244/2002-610 ze dne
19. 3. 2002 mezi spoleènostmi ETEL, s.r.o. a Eurotel Praha, spol. s r.o.
Vechny souèásti obsahu dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.
Dodatek è. 3 ze dne 11. 3. 2005 ke Smlouvì o propojení nahrazené rozhodnutími ÈTÚ è.j. 19560/2002-610/IV ze
dne 14. 3. 2003 a è.j. 14278/2003-603 ze dne 21. 5. 2003 mezi spoleènostmi T-Mobile Czech Republic a.s. a Czech
On Line, a.s.
Vechny souèásti obsahu dodatku oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství.

Smlouvy a dodatky smluv, které smluvní strany neoznaèily jako obchodní tajemství podle § 17 a 20 zákona è. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, jsou k nahlédnutí u Èeského telekomunikaèního úøadu, v odboru regulace telekomunikaèních sítí a slueb,
Sokolovská 219, Praha 9, oddìlení propojování  tel. 224 004 594, nebo v sekretariátu odboru  tel. 224 004 761.
ÈTÚ è.j.13188/2005-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

38.
Poø.
èís.

Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence  pokraèování
Obchodní jméno
Adresa sídla
IÈO

276

Oskar Mobil a.s.
Vinohradská 167,
Praha 10
IÈO 25 78 80 01

Telekomunikaèní
èinnost
*)

A

Datum zahájení
provozování sítì
Datum zahájení
poskytování
slueb

Územní
rozsah

Vlastník veøejné
telekomunikaèní sítì
Provozovatel veøejné
telekomunikaèní sítì

Poskytovatel
slueb

Èíslo jednací
Datum vydání
licence
Datum nabytí
právní moci

Platnost
licence

9143/2005-610
23.2.2005
23.2.2005

Dritel této telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou mobilní telekomunikaèní sí ve standardu UMTS, jejím prostøednictvím budou poskytovány
mobilní telekomunikaèní sluby na celém území Èeské republiky. Dritel telekomunikaèní licence oznaèil obsah rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence za obchodní
tajemství.
277

Eurotel Praha, spol. s r.o.
Vyskoèilova èp. 1442/1b,
140 21 Praha 4
IÈO 15 26 83 06
(zmìna è. 3)

D

10496/2005-610
4.3.2005
4.3.2005

Tato zmìna è. 3 telekomunikaèní licence è. j. 35042/2001-610 ke zøizování a provozování veøejné mobilní telekomunikaèní sítì ve standardu UMTS, ve znìní zmìny è. 1
è. j. 6223/2003-610, ve znìní zmìny è. 2 è. j. 31883/2003-610, zmìnila text této licence. Zmìna byla provedena na ádost dritele. Dritel telekomunikaèní licence oznaèil obsah
rozhodnutí o zmìnì è. 3 telekomunikaèní licence za obchodní tajemství.
278

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíèkova 2144/1b,
149 00 Praha 4
IÈO 64 94 96 81
(zmìna è. 1)

D

10612/2005-610
4.3.2005
4.3.2005

Tato zmìna è. 1 telekomunikaèní licence è. j. 5609/2002-603/XI.b ke zøizování a provozování veøejné mobilní telekomunikaèní sítì ve standardu UMTS, zmìnila text této
licence. Zmìna byla provedena na ádost dritele. Dritel telekomunikaèní licence oznaèil obsah rozhodnutí o zmìnì è. 1 telekomunikaèní licence za obchodní tajemství.
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A = zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
B = poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
C = poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì
D = zmìna licence

ÈTÚ è. j. 13158/2005-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

39.

Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních slueb podle generální licence
 pokraèování

Plné znìní pokraèování seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.
ÈTÚ è. j. 13157/2005-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

40.

Seznam osvìdèení o registraci podle generální licence è. GL-24/T/2000 vydané ke zøizování
a provozování veøejných telekomunikaèních sítí urèených výhradnì k jednosmìrnému íøení
televizních nebo rozhlasových signálù po vedení  pokraèování

Plné znìní seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku.
ÈTÚ è.j. 13271/2005-610
odbor regulace telekomunikaèních sítí a slueb

41.

Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance è. 659 a povìøení k výkonu státní inspekce
telekomunikací è. 399

Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, e prùkaz zamìstnance è. 659 a povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací
è. 399, znìjící na jméno Pavel Jebavý, jsou neplatné.
Pouívání prùkazu zamìstnance è. 659 a povìøení k výkonu státní inspekce telekomunikací è. 399 sdìlte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, potovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025.
ÈTÚ è. j. 12970 /2004
odbor krizového øízení

C. DISKUSNÍ ÈÁST
42.

Návrh Pøílohy è. 6/_.2005 k plánu pøidìlení kmitoètového spektra

Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, e dne 6. dubna 2005 pøedloil k veøejné diskuzi návrh Pøílohy è. 6/_.2005 pro
kmitoètové pásmo 1900-2200 MHz k plánu vyuití kmitoètového spektra. Ve lhùtì 30 dní ode dne zveøejnìní je k návrhu
kadý oprávnìn uplatnit své pøipomínky. Pøipomínky lze zaslat redakèní radì (viz tirá) nebo na e-mail podatelna@ctu.cz.
ÈTÚ è.j. 14001/05-605
odbor mezinárodních vztahù

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ
43.

Dodatek è. 14 ze dne 23. 3. 2005, kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních slueb

ÈESKÝ TELECOM, a.s., jako dritel telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
a telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì, kterou
bylo souèasnì uloeno poskytovat univerzální slubu, vydaných Èeským telekomunikaèním úøadem podle § 95/3. písm a)
a § 102 odst. (2) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù mìní
a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních slueb platný od 1. 1. 2004. Dodatek è. 14 je pøílohou tohoto sdìlení.
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Úplné znìní Ceníku vnitrostátních telekomunikaèních slueb je publikováno v elektronické verzi na internetových stránkách spoleènosti na adrese www.telecom.cz.
ÈESKÝ TELECOM, a.s., MU - 191194/2005

44.

Veobecné podmínky pro poskytování veøejných telekomunikaèních slueb spoleènosti
GTS NOVERA a.s.

1. Pøedmìt Veobecných podmínek
1.1. Veobecné podmínky poskytování veøejných telekomunikaèních slueb spoleènosti GTS NOVERA a. s. upravují poskytování veøejných telekomunikaèních slueb spoleèností GTS NOVERA a. s., která je oprávnìna poskytovat veøejné
telekomunikaèní sluby uvedené v bodì 1.2 na základì uvedených telekomunikaèních licencí a osvìdèení o registraci
podle generální licence, vydaných na základì zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích.
1.2. Podle tìchto Veobecných podmínek poskytování veøejných telekomunikaèních slueb jsou spoleèností GTS NOVERA a. s. poskytovány právnickým a fyzickým osobám tyto telekomunikaèní sluby:
a) Veøejná telefonní sluba poskytovaná prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì
- tato sluba je poskytována na základì Telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì, vydané dne 25. 9. 2000 Èeským telekomunikaèním úøadem pod
è.j. 500021/2000-610.
b) Veøejná sluba zprostøedkování pøístupu uivatelù ke slubám sítì Internet
- tato sluba je poskytována na základì osvìdèení o registraci è. 345/610 podle generální licence è. GL  28/S/2000,
vydané k poskytování telekomunikaèních slueb  zprostøedkování pøístupu uivatelù ke slubám sítì Internet
a hlasové komunikace prostøednictvím sítì Internet. Toto osvìdèení bylo vydáno dne 29. 3. 2001 Èeským telekomunikaèním úøadem pod è.j. 12202/2001-610.
c) Veøejná sluba pronájmu telekomunikaèních okruhù
- tato sluba je poskytována na základì osvìdèení o registraci è. 05/610 podle generální licence è. GL  29/S/2000,
vydané k poskytování telekomunikaèních slueb - pronájmu telekomunikaèních okruhù. Toto osvìdèení bylo
vydáno dne 27. 11. 2001 Èeským telekomunikaèním úøadem pod è.j. 506938/2000-610.
d) Veøejná sluba pøenosu dat
- tato sluba je poskytována na základì osvìdèení o registraci è. 04/610 podle generální licence è. GL  27/S/2000,
vydané k poskytování telekomunikaèních slueb - pøenosu dat. Toto osvìdèení bylo vydáno dne 27. 11. 2001
Èeským telekomunikaèním úøadem pod è.j. 506937/2000-610.
e) Pøídavné a dalí telekomunikaèní sluby zaloené na pøenosu hlasu
- tyto sluby jsou poskytovány na základì osvìdèení o registraci è. 220/610 podle generální licence è. GL  25/S/2000,
vydané k poskytování pøídavných a dalích telekomunikaèních slueb zaloených na pøenosu hlasu. Toto osvìdèení bylo vydáno dne 12. 2. 2001 Èeským telekomunikaèním úøadem pod è.j. 8122/2001-610. Toto osvìdèení je
vydáno na poskytování tìchto slueb:
- veøejné významné operátorské sluby;
- veøejné sluby na úèet volaného;
- veøejné sluby se zvlátním tarifem.
1.3. Tyto Veobecné podmínky poskytování veøejných telekomunikaèních slueb jsou nedílnou souèástí Smlouvy o poskytování veøejných telekomunikaèních slueb, uzavírané mezi poskytovatelem a úèastníkem.
2. Definice pojmù
2.1
Definice pojmù pro úèely Veobecných podmínek a dalích navazujících dokumentù (v textu zvýraznìny):
2.1.1 Autorizovaný partner je fyzická nebo právnická osoba, se kterou má poskytovatel uzavøenu smlouvu o obchodním
zastoupení pøi prodeji nebo zprostøedkování prodeje slueb uvedených v bodì 1.2 tìchto Veobecných podmínek.
2.1.2 Ceník slueb je Ceník pøísluných slueb uvedených v bodì 1.2 tìchto Veobecných podmínek. Tyto sluby dodává
poskytovatel na základì smlouvy.
2.1.3 Kontaktní centrum je specializované pracovitì poskytovatele, které pøijímá objednávky slueb, poskytuje úèastníkovi technickou podporu a pøijímá jeho stínosti na poskytování slueb.
2.1.4 Kontaktní osoba je osoba urèená smluvní stranou. Tato osoba zajiuje pøenos informací, týkajících se plnìní smlouvy,
mezi obìma smluvními stranami a je oprávnìna podepsat Pøedávací protokol sluby a závaznì jednat ve vìcech
kvality a rozsahu poskytování sluby. Oprávnìný zástupce smluvní strany mùe písemnì urèit kontaktní osoby a stanovit oblasti, které jim náleí, nebo poøadí, ve kterém mají být druhou stranou kontaktovány. Pokud to smluvní strana
neurèí, jsou za kontaktní osoby pokládány druhou smluvní stranou osoby podle zákona (§ 15 zákona 513/1991 Sb.
v platném znìní). Kontaktní osobou poskytovatele je vdy také jednající operátor kontaktního centra ve slubì.

Strana

8

Telekomunikaèní vìstník

Èástka 4/2005

2.1.5 Lokalita úèastníka je prostor úèastníkem ve smlouvì urèený pro instalaci telekomunikaèního zaøízení poskytovatele
uvedením adresy, budovy, podlaí a místností ve Specifikaci sluby pøísluné sluby.
2.1.6 Oprávnìný zástupce je osoba oprávnìná jednat za smluvní stranu a podepsat smlouvu a Specifikace sluby. Pokud
nejde o osobu oprávnìnou zastupovat smluvní stranu podle zákona, musí mít oprávnìný zástupce smluvní strany
k uvedeným èinnostem platnou plnou moc. Oprávnìný zástupce, který jedná za úèastníka, se prokáe touto plnou mocí
na ádost poskytovatele.
2.1.7 Poskytovatel je spoleènost GTS NOVERA a. s.
2.1.8 Pøídavné sluby jsou veøejné telekomunikaèní sluby, poskytované na základì osvìdèení o registraci, uvedeného
v bodì 1.2, písm. e).
2.1.9 Reklamaèní øád je dokument, který upravuje postup pøi uplatòování práv a povinností, vyplývajících ze smlouvy.
2.1.10 Sluba je pøísluná veøejná telekomunikaèní sluba, uvedená v bodì 1.2 tìchto Veobecných podmínek, a sluby
spojené s poskytováním takové sluby, dodávané poskytovatelem na základì smlouvy. Parametry poskytované sluby
jsou uvedeny ve smlouvì, zejména v Popisu sluby nebo ve Specifikaci sluby. Souèástí sluby mùe být té poskytnutí
telekomunikaèního zaøízení, pokud není dohodnuto nebo stanoveno jinak.
2.1.11 Smlouva je pøísluná smlouva o poskytování veøejných telekomunikaèních slueb, uzavøená mezi poskytovatelem
a úèastníkem.
2.1.12 Specifikace sluby je smluvní dokument, který je pøílohou smlouvy a ve kterém jsou uvedeny zejména technické
náleitosti poskytování pøísluné sluby, poplatky za pøíslunou slubu a dalí stanovené údaje. U vybraných slueb
jsou takové náleitosti a údaje uvedeny pøímo v uzavøené smlouvì. V tìchto pøípadech je pojem Specifikace sluby
uívaný v tìchto Veobecných podmínkách a v dalích dokumentech uvedených v bodu 19.4 tìchto Veobecných
podmínek shodný s termínem smlouva.
2.1.13 Telekomunikaèní sí znamená veøejnou telekomunikaèní sí dle definice zákona è. 151/2000 Sb., provozovanou
dritelem pøísluné licence. Prostøednictvím této sítì je poskytována sluba.
2.1.14 Úèastník je uivatel pøísluné sluby, který splnil podmínky stanovené pøíslunými právními pøedpisy a tìmito Veobecnými podmínkami a který má s poskytovatelem uzavøenu smlouvu.
2.1.15 Uivatel je fyzická nebo právnická osoba, které je poskytována pøísluná sluba.
2.1.16 Veøejná telefonní sluba je veøejná telekomunikaèní sluba, spoèívající v pøepravì nebo smìrování mluvené øeèi
v reálném èase mezi koncovými body telekomunikaèní sítì, která umoòuje kadému uivateli pouívat zaøízení pøipojené k takovému koncovému bodu za úèelem komunikace s jiným uivatelem, jeho zaøízení je pøipojené k jinému
koncovému bodu, a sluby spojené s poskytováním veøejné telefonní sluby, dodávané poskytovatelem na základì
smlouvy.
2.1.17 Veøejná telekomunikaèní sluba je sluba, její poskytování spoèívá zcela nebo zèásti v pøepravì nebo smìrování
informací telekomunikaèními sítìmi tøetím osobám a z jejího poskytování není pøedem vylouèen ádný zájemce o její
vyuití.
2.1.18 Veobecné podmínky jsou tyto Veobecné podmínky poskytování veøejných telekomunikaèních slueb, vydané
poskytovatelem v souladu se zákonem è. 151/2000 Sb. a zákonem è. 513/1991 Sb. v platném znìní.
3. Platnost a úèinnost smlouvy
3.1
Postup pøi uzavírání smlouvy se øídí zákonem è. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, zákonem è. 40/1964 Sb., Obèanský
zákoník, a zákonem è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích.
3.2
Smlouva, resp. Specifikace sluby v její pøíloze, nabývá platnosti a úèinnosti dnem podpisu oprávnìného zástupce
poskytovatele a oprávnìného zástupce úèastníka, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
4. Práva a závazky poskytovatele
4.1
Poskytovatel je oprávnìn:
4.1.1 poadovat po úèastníkovi doloení údajù nezbytných pro uzavøení smlouvy;
4.1.2 jednostrannì mìnit Veobecné podmínky, Reklamaèní øád, Provozní podmínky poskytování veøejných telekomunikaèních slueb, Popis sluby a ceník slueb;
4.1.3 omezit poskytování sluby po nezbytnì nutnou dobu ze závaných dùvodù uvedených dále;
4.1.4 zmìnit èíslo úèastnické stanice z naléhavých technických dùvodù i bez souhlasu úèastníka, pokud je to nutné k øádnému
poskytování sluby, pøièem na tuto zmìnu bude úèastník pøedem upozornìn; technickým dùvodem je rozhodnutí
pøísluného správního orgánu o zmìnì èísla nebo èíslovacího plánu v souladu se zákonem è. 151/2000 Sb. nebo pokud
je to stanoveno v jiném právním pøedpisu;
4.1.5 nepøijmout zmìnu smlouvy poadovanou úèastníkem, pokud provedení takové zmìny není technicky moné nebo se
úèastník takovou zmìnou snaí obejít nìkterá ustanovení smlouvy, zejména pokud by poadovaná zmìna obcházela
smysl ustanovení bodu 16.2.3 tìchto Veobecných podmínek týkajícího se vyúètování jednorázového poplatku v pøípadì nedodrení minimální doby uívání sluby ze strany úèastníka;
4.2
Poskytovatel se zavazuje:
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4.2.1 zøídit úèastníkovi slubu za podmínek a v termínech stanovených smlouvou a nepøetritì tuto slubu poskytovat za
podmínek a v cenách stanovených smlouvou, s výjimkou pøípadù dále uvedených;
4.2.2 umonit úèastníkovi seznámit se s platným znìním Veobecných podmínek, s Reklamaèním øádem, Provozními podmínkami veøejných telekomunikaèních slueb, Popisem sluby a Ceníkem slueb;
4.2.3 informovat úèastníka o zmìnách Provozních podmínek veøejných telekomunikaèních slueb, Ceníku veøejné telefonní
sluby nebo Ceníkù pøídavných slueb, a to nejménì jedenadvacet (21) kalendáøních dnù pøed úèinností tìchto zmìn;
4.2.4 informovat úèastníka o zmìnì Veobecných podmínek nejménì tøi (3) mìsíce pøed úèinností této zmìny;
4.2.5 realizovat pøijatou zmìnu smlouvy, poadovanou úèastníkem, oboustrannì potvrzenou na pøísluném dodatku smlouvy
nebo ve Specifikaci sluby ve sjednané lhùtì;
4.2.6 udrovat své telekomunikaèní zaøízení a telekomunikaèní infrastrukturu své sítì v takovém technickém a provozním
stavu, aby byla sluba poskytována v souladu s podmínkami a parametry uvedenými ve smlouvì a v pøísluných právních pøedpisech;
4.2.7 odstraòovat poruchy nebo závady vzniklé na svém telekomunikaèním zaøízení a své telekomunikaèní síti v souladu
s èlánkem 8. Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo závady vzniklé mimo jeho telekomunikaèní zaøízení a jeho
telekomunikaèní sí;
4.2.8 informovat úèastníka o vekerých omezeních, pøerueních, zmìnách nebo nepravidelnostech v poskytování sluby,
které jsou poskytovateli v dostateèném pøedstihu známy;
4.2.9 informovat úèastníka o zmìnì úèastnického èísla dle 4.1.4 co nejdøíve, avak nejpozdìji dva (2) mìsíce pøed provedením této zmìny, pokud není v rozhodnutí pøísluného správního orgánu stanoveno jinak, nebo pokud právní pøedpis
nestanoví jinak.
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7

5.2.8

5.2.9
5.2.10

5.2.11

Práva a závazky úèastníka
Úèastník je oprávnìn:
uívat slubu v souladu se smlouvou a pøíslunými právními pøedpisy;
poádat o zmìnu smlouvy;
obracet se se svými pøipomínkami a ádostmi na kontaktní centrum nebo na autorizované partnery;
uplatòovat reklamace proti rozsahu, kvalitì sluby a úètované cenì.
Úèastník se zavazuje:
uívat slubu pouze zpùsobem, který je v souladu s pøíslunými právními pøedpisy, pøíslunou smlouvou, tìmito Veobecnými podmínkami, Provozními podmínkami veøejných telekomunikaèních slueb, Popisem sluby a písemnými
návody a pokyny poskytovatele;
øádnì a vèas platit za poskytnuté sluby dle pøísluné smlouvy nebo platného ceníku sluby v dobì poskytnutí sluby;
uívat slubu pouze prostøednictvím koncových zaøízení schválených pro provoz v Èeské republice;
neuívat slubu v rozporu se závaznými právními pøedpisy nebo v rozporu s dobrými mravy a nezneuívat pøipojení
k telekomunikaèní síti, zejména neuskuteèòovat èinnosti uvedené dále v bodì 16.4.2;
neprovádìt ádné úpravy, v jejich dùsledku by nebylo mono zajistit bezpeènost provozu telekomunikaèní sítì;
uívat dodateènì zavedené zpùsoby ochrany telekomunikaèní sítì, pokud je to ve prospìch úèastníka nebo telekomunikaèní sítì;
neprodlenì ohlásit poskytovateli vechny sobì známé skuteènosti, které by mohly nepøíznivì ovlivnit poskytování sluby,
zejména poruchy telekomunikaèní sítì a závady v poskytování sluby; v pøípadì, e je koncové zaøízení úèastníka pøipojeno prostøednictvím telekomunikaèní sítì jiného provozovatele, pak také zmìnu typu, zruení nebo pøeloení telefonní
linky, zmìnu nebo zruení telefonního èísla, zmìnu referenèního èísla nebo zruení pøístupu ke slubám poskytovatele;
oznamovat písemnì po celou dobu úèinnosti smlouvy zmìnu svých identifikaèních údajù; úèastník, je-li právnickou
osobou nebo fyzickou osobou zapsanou Obchodním rejstøíku nebo v jiné zákonem upravené evidenci, je povinen
oznámit poskytovateli zmìnu obchodní firmy, popø. jména a pøíjmení, zmìnu sídla nebo místa podnikání, zmìnu IÈ,
zmìnu právní formy, pøípady pøemìny spoleènosti dle zákona è. 513/1991 Sb. v platném znìní, pøípady uvedené v bodu
16.11 tìchto Veobecných podmínek a zmìnu fakturaèní adresy; úèastník, který je fyzickou osobou, je povinen oznámit
poskytovateli zmìnu jména a pøíjmení, zmìnu adresy trvalého bydlitì (pobytu) èi fakturaèní adresy. Zmìny je úèastník
povinen oznámit poskytovateli do dvaceti (20) pracovních dnù ode dne uskuteènìní takové zmìny;
nepøevádìt vlastní práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy, na tøetí osobu bez pøedchozího písemného souhlasu
poskytovatele;
umonit ze závaných dùvodù osobám, povìøeným poskytovatelem, pøístup k úèastnickým linkám a telekomunikaèním
zaøízením instalovaným poskytovatelem (napø. odstranìní poruchy nebo závady, výmìna telekomunikaèního zaøízení,
nutná údrba atd.) a umonit jim pøístup do prostor, pøedem urèených dle Specifikace sluby, z dùvodù zøízení, zmìny
nebo ukonèení poskytování sluby v souladu s Provozními podmínkami veøejných telekomunikaèních slueb;
pøipojovat na zaøízení poskytovatele pouze taková telekomunikaèní zaøízení, která mají platná technická a bezpeènostní osvìdèení, povinná pro provoz ve státì, kde je pøipojováno; úèastník odpovídá za stav svého telekomunikaèního
zaøízení, které pøipojuje na zaøízení poskytovatele, vèetnì nastavení parametrù, pokud nebude dohodnuto jinak;
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5.2.12 zajistit souèinnost s poskytovatelem pøi pøípravì stavebních a instalaèních èinností pro instalaci, úpravu nebo demontá
technického zaøízení poskytovatele, které souvisí s poskytovanou slubou; taková souèinnost spoèívá pøedevím v zajitìní
písemného souhlasu majitele objektu a majitele vnitøních rozvodù v objektu, ve kterém se nachází lokalita úèastníka (pøípadnì v dalích objektech uvedených ve smlouvì), s provedením projektových, stavebních a instalaèních prací a v poskytnutí
vech nezbytných podkladù a dokladù ke zpracování projektové dokumentace a získání pøísluných povolení;
5.2.13 zajistit na svùj náklad potøebné provozní prostory a podmínky pro provoz zaøízení poskytovatele v souvislosti s poskytovanou slubou. Tyto prostory a podmínky, popsané v Provozních podmínkách veøejných telekomunikaèních slueb,
musí po celou dobu poskytování sluby odpovídat poadavkùm poskytovatele a bez písemného souhlasu poskytovatele
nemohou být mìnìny;
5.2.14 nemìnit bez osobní úèasti nebo písemného souhlasu poskytovatele nastavení, zapojení, umístìní a prostorové uspoøádání zaøízení poskytovatele v lokalitì úèastníka proti stavu pøi zøízení pøísluné sluby;
5.2.15 uèinit vekerá moná opatøení, zabraòující nepovolaným osobám manipulovat s telekomunikaèním zaøízením poskytovatele, umístìným v lokalitì úèastníka, pokodit je nebo je odcizit;
5.2.16 neposkytovat pøísluné sluby tøetím osobám, pokud k tomu není úèastník oprávnìn pøíslunou telekomunikaèní
licencí, generální licencí nebo oprávnìním, je byly vydány pøísluným správním orgánem, a nemá písemný souhlas
poskytovatele;
5.2.17 vrátit vekerá zaøízení poskytnutá úèastníkovi poskytovatelem pøi ukonèení smlouvy, popø. jednotlivé sluby, nebo na
písemnou ádost poskytovatele;
5.2.18 uhradit poskytovateli vekeré náklady spojené se zøízením nebo zmìnou sluby, které musel poskytovatel vynaloit,
protoe úèastník nesplnil podmínky stanovené pro zøízení nebo zmìnu sluby dle Provozních podmínek veøejných
telekomunikaèních slueb;
5.2.19 zajistit a pøedloit poskytovateli písemné prohláení subjektu pøiøazené úèastnické stanice, je-li potøebné pro zabezpeèení poskytování pøísluných slueb poskytovatele;
5.2.20 pøedloit poskytovateli na jeho ádost dokumenty, potvrzující jeho dùvìryhodnost a solventnost;
5.2.21 uívat ochranných známek poskytovatele pouze v souvislosti s uíváním slueb poskytovatele, zpùsobem nesniujícím
jejich hodnotu a v souladu se závaznými právními pøedpisy.
6. Rozsah a územní vymezení poskytované sluby
6.1
Rozsah poskytované sluby vèetnì nezbytných specifikací je uveden ve smlouvì, zejména ve Specifikaci sluby nebo
Popisu sluby. Jednotlivá sluba je zøizována a poskytována na základì pøísluné jednotlivé Specifikace sluby.
6.2
Sluba je poskytována na území Èeské republiky.
7. Ceny a platební podmínky
7.1
Ceny za poskytnuté sluby a podrobnosti, týkající se zpùsobu jejich úètování a placení, jsou uvedeny v pøísluné
smlouvì nebo platném Ceníku slueb. Platný Ceník slueb je úèastníkovi k dispozici v sídle poskytovatele nebo
u autorizovaných partnerù. Poskytovatel mùe poadovat zaplacení zálohy na poskytování sluby èi poskytnutí odpovídajícího zajitìní k vyrovnání existujících pohledávek za úèastníkem.
7.2
Poskytovatel vystaví úèastníkovi po skonèení jednoho (1) mìsíèního zúètovacího období základní vyúètování, ve smyslu
opatøení Èeského telekomunikaèního úøadu OÚ-4/S/2000, k úhradì èástky za sluby poskytnuté v uvedeném zúètovacím období a vyúètování doruèí úèastníkovi do patnácti (15) kalendáøních dnù ode dne ukonèení zúètovacího období.
Takové vyúètování bude mít náleitosti daòového a úèetního dokladu.
7.3
Splatnost vyúètování je ètrnáct (14) kalendáøních dnù od data vystavení, pokud se poskytovatel a úèastník nedohodli
jinak. Dohodne-li se úèastník s poskytovatelem, e úhrady pøísluných vyúètovaných èástek za poskytnuté sluby budou provádìny poskytovatelem prostøednictvím pøímých plateb z úètu úèastníka (tzv. inkasem z úètu), je úèastník
povinen pøedloit poskytovateli potvrzený souhlas s inkasem z úètu úèastníka ze strany pøísluného penìního ústavu,
jinak je taková dohoda neplatná a úèastník je povinen hradit pøísluné vyúètované èástky jiným zpùsobem. V pøípadì,
e inkaso z úètu úèastníka nebude uskuteènìno z dùvodù na stranì úèastníka (napø. nedostateèné penìní prostøedky na
úètu úèastníka, nedostaèující limit pro inkaso pøísluné èástky, neexistence inkasního pøíkazu vùèi penìnímu ústavu ze
strany úèastníka, patné údaje týkající se inkasa z úètu úèastníka poskytnuté poskytovateli atd.), je úèastník povinen
uhradit vyúètované èástky jiným zpùsobem do splatnosti pøísluného vyúètování, jinak je v prodlení. Úhrada je provedena dnem pøipsání dluné èástky na úèet poskytovatele. Neuhradí-li úèastník vyúètované èástky do data splatnosti
pøísluného vyúètování, je úèastník v prodlení s placením vyúètované ceny za poskytnuté sluby.
7.4
Úèastník je povinen uhradit vyúètované èástky i tehdy, jestlie dolo k uívání sluby jinými uivateli ne úèastníkem.
V pøípadì neoprávnìného uívání sluby jinými uivateli je úèastník povinen uhradit vyúètované èástky, které jsou
úètovány a do doby, ne poskytovatel omezí aktivní uívání sluby na základì písemného oznámení úèastníka o zneuití
sluby. Poskytovatel omezí aktivní uívání sluby co nejdøíve, nejpozdìji vak do dvaceti ètyø (24) hodin od doby
pøevzetí tohoto oznámení.

Èástka 4/2005
7.5

7.6
7.7
7.7.1
7.7.2
7.7.3
7.7.4

7.8

Telekomunikaèní vìstník

Strana 11

Neuhradí-li úèastník vyúètované ceny do data splatnosti pøísluného vyúètování (faktury), je tento úèastník v prodlení
s placením vyúètované ceny za poskytnuté sluby nebo v prodlení s placením ostatních penìních závazkù dle smlouvy.
Ocitne-li se úèastník v prodlení s placením vyúètované ceny za poskytnuté sluby, nebo je-li v prodlení s placením
ostatních penìních závazkù dle smlouvy, je poskytovatel oprávnìn úètovat mu úrok z prodlení ve výi 0,05 % z dluné
èástky za kadý den prodlení. Úrok z prodlení je úèastník povinen zaplatit ve lhùtì splatnosti vyúètování, obsahujícího
takový úrok z prodlení.
Právo poskytovatele domáhat se náhrady kody z titulu prodlení úèastníka s platbou dluných èástek není zaplacením
úroku z prodlení dotèeno.
Poskytovatel provádí vyúètování tímto zpùsobem:
jednorázové poplatky jsou úètovány po pøevzetí pøísluného plnìní úèastníkem v prvním následném vyúètování;
pravidelné poplatky za úplné zúètovací období jsou úètovány zpìtnì k poslednímu dni zúètovacího období;
poplatky za provoz, resp. minimální poplatky za provoz, jsou úètovány zpìtnì k poslednímu dni zúètovacího období;
pravidelné poplatky nebo minimální poplatky za provoz za neúplné zúètovací období jsou vypoèteny jako: poplatek za
jeden den zúètovacího období násobený délkou neúplného zúètovacího období. Poplatek za jeden den zúètovacího
období se vypoète jako: pøísluná výe dohodnutého pravidelného poplatku popø. minimálního poplatku za provoz /
skuteèný poèet dní v daném zúètovacím období.
Pravidelné poplatky za poskytování veøejné telefonní sluby nebo pøídavných slueb se zaèínají úètovat dnem zøízení nebo provedení zmìny pøísluné sluby. Poplatky za provoz, resp. minimální poplatky za provoz veøejné telefonní
sluby nebo pøídavných slueb, se zaèínají úètovat bezprostøednì po zøízení nebo provedení zmìny pøísluné sluby.
Pravidelné poplatky za poskytování ostatních veøejných telekomunikaèních slueb se zaèínají úètovat dnem bezprostøednì následujícím po dni zøízení nebo provedení zmìny pøísluné sluby. Pokud dojde k ukonèení poskytování
nìkteré sluby, pak se pravidelné poplatky, poplatky za provoz, resp. minimální poplatky za provoz, pøestávají úètovat
poèínaje dnem ukonèení poskytování pøísluné sluby.

8. Hláení poruch nebo závad a termíny jejich odstranìní
8.1
Zjistí-li úèastník poruchu telekomunikaèní sítì nebo vadu sluby, ohlásí tuto skuteènost na bezplatné lince kontaktního centra poskytovatele nebo pole písemné oznámení na kontaktní centrum poskytovatele (nahláení poruchy
nebo závady).
8.2
Poskytovatel se zavazuje odstranit poruchy nebo závady vzniklé na své stranì zpravidla do dvaceti ètyø (24) hodin od
nahláení takové poruchy nebo závady úèastníkem. Pokud se ohláená porucha nebo závada nenachází na stranì poskytovatele, pøedá poskytovatel informaci o této porue èi vadì provozovateli telekomunikaèní sítì, který zajiuje pøipojení úèastníka k telekomunikaèní síti.
8.3
Dalí podmínky týkající se provozu sluby a hláení poruch nebo závad jsou uvedeny v platných Provozních podmínkách veøejných telekomunikaèních slueb a Reklamaèním øádu.
9. Reklamace a kompenzace
9.1
Úèastník je oprávnìn reklamovat rozsah sluby, kvalitu sluby a výi úètované ceny. Reklamace musí mít písemnou
formu a musí být podána neodkladnì, jedná-li se o reklamaci rozsahu a kvality poskytované sluby. Jedná-li se o reklamaci
nesprávnì vyúètované ceny, musí být tato reklamace písemnì podána na kontaktním centru nejpozdìji do dvou (2)
mìsícù od doruèení vadného vyúètování. Reklamaci lze podat té faxem nebo v elektronické podobì podle zákona
è. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znìní.
9.2
Podání reklamace na výi vyúètované ceny nemá odkladný úèinek a úèastník je povinen uhradit cenu za poskytnutou
slubu nejpozdìji do dne splatnosti pøísluného vyúètování.
9.3
Detailní informace o postupu podávání reklamací, zpùsobu jejich vyøizování a dalí souvisící informace jsou uvedeny
v Reklamaèním øádu, který je závazný pro poskytovatele i úèastníka.
10. Omezení poskytování sluby
10.1 Poskytovatel je oprávnìn na nezbytnì nutnou dobu omezit nebo pøeruit poskytování sluby z následujících závaných
dùvodù:
10.1.1 provádìní údrby nebo opravy telekomunikaèní sítì v souladu s Provozními podmínkami veøejných telekomunikaèních
slueb;
10.1.2 stanovených v pøísluných právních pøedpisech (napø. § 87 zákona è. 151/2000 Sb. v platném znìní);
10.1.3 okolností vyluèujících odpovìdnost ze zákona;
10.1.4 písemného oznámení úèastníka o zneuití sluby dle 7.4.
10.2 Poskytovatel je oprávnìn omezit aktivní uívání sluby, pokud je úèastník v prodlení s úhradou plateb za poskytnuté
sluby a/nebo neplní dalí smluvní podmínky a nezjednal nápravu ani v náhradním termínu plnìní, který mu byl poskytovatelem stanoven v prokazatelnì dodaném upozornìní. Jestlie úèastník neplní smluvní podmínky opakovanì, má
poskytovatel právo vypovìdìt smlouvu dle 16.4.1.
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Bezprostøednì poté, co pominou dùvody omezení nebo pøeruení sluby dle pøedchozích bodù, poskytovatel provoz
sluby obnoví.

11. Seznam úèastníkù veøejné telefonní sluby; informace o úèastnických èíslech
11.1 Poskytovatel zpracuje, bude uchovávat a pøedá poskytovateli univerzální sluby identifikaèní údaje vech úèastníkù
sluby pro zajitìní informaèní sluby o telefonních èíslech úèastníkù a k vydání jednotného telefonního seznamu ve
formì schválené Èeským telekomunikaèním úøadem. Tyto údaje budou poskytnuty v rozsahu, se kterým úèastník vyslovil souhlas.
11.2 Údaje zpracované podle 11.1 mùe poskytovatel pouívat té pro úèely informaèní sluby o telefonních èíslech úèastníkù sluby, pøípadnì i pro vydávání telefonního seznamu úèastníkù sluby.
11.3 Text oznaèení úèastnické stanice navrhne úèastník, avak poskytovatel je oprávnìn upravit jej tak, aby neodporoval
právním pøedpisùm a aby bylo vyhledávání úèastníkù co nejvíce usnadnìno. S takto upraveným textem je poskytovatel
povinen úèastníka seznámit. V textu telefonního seznamu se neuveøejòují inzertní údaje ani reklama.
11.4 Poskytovatel zajistí na ádost úèastníka opravu, výmaz nebo nezveøejnìní údajù dle 11.1 v jednotném telefonního
seznamu pøi jeho nejblií redakèní úpravì.
12. Úèastnická stanice, telefonní èíslo, volba operátora, pøenositelnost èísla
12.1 U veøejné telefonní sluby a pøídavných slueb podmínky zøízení, pøekládání, pøemístìní, popøípadì pøemìny úèastnické stanice, vèetnì dodací lhùty, a povinnosti vyplývající z uívání telefonního èísla urèuje pøísluný provozovatel
telekomunikaèní sítì, ke které je koncové zaøízení úèastníka pøipojeno, nebo poskytovatel v závislosti na technických
a provozních podmínkách ve vlastní telekomunikaèní síti a v propojených telekomunikaèních sítích.
12.2 Úèastník má právo na uveøejnìní v telefonním seznamu, vydávaném dle zákona è. 151/2000 Sb. Závazky spojené
s uveøejòováním v telefonním seznamu a s jeho distribucí plní pøísluný provozovatel telekomunikaèní sítì, ke které je
koncové zaøízení úèastníka pøipojeno.
12.3 Pøenositelnost telefonního èísla (§ 76, odst. 2 zákona è. 151/2000 Sb.) a výbìr poskytovatele slueb (§ 76, odst. 1
zákona è. 151/2000 Sb.) zajiuje pøísluný provozovatel telekomunikaèní sítì, ke které je koncové zaøízení úèastníka
pøipojeno, v souladu s platnými právními pøedpisy.
12.4 Podrobné podmínky zajitìní výbìru poskytovatele slueb nebo pøenositelnosti telefonního èísla, jsou-li zajiovány
poskytovatelem, jsou uvedeny v platných Provozních podmínkách poskytování veøejných telekomunikaèních slueb.
13. Druhy telefonních hovorù a blokování èísel nebo èíselné øady na základì ádosti úèastníka
13.1 Druhy telefonních hovorù nabízených poskytovatelem jsou uvedeny v platném Ceníku veøejné telefonní sluby.
13.2 Na základì písemné ádosti úèastníka kontaktnímu centru zablokuje poskytovatel odchozí hovory na telefonní èísla
urèená úèastníkem, pokud takové blokování odchozích hovorù u pøísluné sluby nezajiuje jiný poskytovatel veøejných telekomunikaèních slueb. Tato sluba je zpoplatòována dle platného Ceníku veøejné telefonní sluby.
14. Ochrana osobních dat o úèastnících a dùvìrnost informací
14.1 Poskytovatel je oprávnìn zpracovávat osobní údaje a informace o úèastníkovi, nutné pro evidenci v systému, a uívat je
v souladu s právním øádem Èeské republiky, zejména v souladu se zákonem è. 101/2000 Sb. a § 84 a § 86 zákona
è. 151/2000 Sb. v platném znìní.
14.2 Poskytovatel smí zpracovávat údaje o úèastníkovi pro obchodní úèely pouze s pøedchozím písemným souhlasem úèastníka, s tou výjimkou, e poskytovatel je oprávnìn uvést úèastníka ve svém referenèním listu, pokud není ve smlouvì
stanoveno jinak.
14.3 Pøi uzavøení smlouvy autorizovaným partnerem jsou údaje o úèastníkovi v nezbytném rozsahu poskytovány pøíslunému autorizovanému partnerovi. Autorizovaný partner je poskytovatelem zavázán pøi zpracování údajù o úèastníkovi
dodrovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a pøísluných právních pøedpisù.
14.4 Smluvní strany povaují za obchodní tajemství (dle § 17 a násl. zákona è. 513/1991 Sb. v platném znìní) vekeré
individuální smluvní podmínky sjednané mezi úèastníkem a poskytovatelem, vekeré informace týkající se plnìní smlouvy,
jako i vekeré údaje o druhé stranì, které vyplývají z uzavøené smlouvy nebo které se v souvislosti s jejím plnìním
dozvìdí. Tyto informace nesdìlí tøetí osobì bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a úèinným zpùsobem zajistí,
aby nedolo k jejich zneuití. Závazek mlèenlivosti platí jetì tøi (3) roky po zániku smlouvy.
14.5 Za poruení povinnosti mlèenlivosti stanovené v pøedchozím bodu 14.4 se nepovauje takové sdìlení tøetí osobì, které
má prokazatelnì alespoò jednu z tìchto vlastností:
- údaj je veøejnì známý nebo veøejnì dostupný jetì pøed sdìlením tøetí stranì;
- údaj je nutno sdìlit tøetí stranì ze zákonných dùvodù;
- údaj je nutno sdìlit tøetí stranì z dùvodù ochrany oprávnìných zájmù poskytovatele.
14.6 Úèastník výslovnì souhlasí s tím, e poskytovatel a/nebo autorizovaný partner (v pøípadì stanoveném v bodu 14.3) je
za podmínek stanovených zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, v platném znìní a tímto èlánkem
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oprávnìn zpracovávat osobní údaje úèastníka za úèelem vyuívání takových osobních údajù pøi své podnikatelské
èinnosti, a to po dobu od udìlení tohoto souhlasu do uplynutí 3 let od ukonèení smlouvy. Úèastník je kdykoliv oprávnìn
takový souhlas odvolat písemným oznámením na adresu poskytovatele (to neplatí pro pøípady, kdy dochází ke zpracování osobních údajù na základì povinnosti stanovené zvlátními právními pøedpisy). Úèastník prohlauje a potvrzuje,
e byl pøed udìlením pøedmìtného souhlasu pouèen o vekerých právech vyplývajících pro nìj z výe uvedeného
zákona.
Úèastník, uivatel, výslovnì souhlasí s tím, e jeho telefonní hovor s operátorem kontaktního centra mùe být poskytovatelem monitorován a zaznamenán, a to výhradnì za úèelem vnitøní kontroly poskytovaných slueb, zvyování jejich
kvality a ochrany oprávnìných zájmù poskytovatele.
Úèastník výslovnì souhlasí s tím, e mùe být poskytovatelem, resp. autorizovaným partnerem, informován prostøednictvím elektronické poty o záleitostech týkajících se smlouvy èi dalích aktivitách poskytovatele týkajících se poskytování veøejných telekomunikaèních slueb svým úèastníkùm.

15. Zmìna smlouvy
15.1 Smlouvu lze mìnit pouze tìmito zpùsoby:
15.1.1 pøidáním nové pøílohy Specifikace sluby, podepsané oprávnìnými zástupci obou smluvních stran;
15.1.2 nahrazením Specifikace sluby novou Specifikací sluby (zmìnová Specifikace sluby), podepsanou oprávnìnými
zástupci obou smluvních stran;
15.1.3 písemnými èíslovanými dodatky, podepsanými oprávnìnými zástupci obou smluvních stran;
15.1.4 nabytím úèinnosti nových Veobecných podmínek, Provozních podmínek veøejných telekomunikaèních slueb, Popisem sluby, pøísluného Ceníku veøejné telefonní sluby nebo pøísluných Ceníkù pøídavných slueb, Reklamaèního øádu.
16. Trvání a zánik smlouvy
16.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou. Minimální doba uívání veøejné telefonní sluby nebo pøídavných slueb je
uvedena v pøísluném Ceníku veøejné telefonní sluby nebo Ceníku pøídavných slueb, není-li v pøísluné Specifikaci
sluby, smlouvì nebo dodatku smlouvy stanoveno jinak. Minimální doba uívání ostatních veøejných telekomunikaèních slueb je stanovena na 12 mìsícù, není-li v pøísluném Ceníku sluby, Specifikaci sluby, smlouvì nebo dodatku
smlouvy stanoveno jinak. Takto stanovené minimální doby uívání veøejných telekomunikaèních slueb se poèítají ode
dne zøízení sluby, popø. ode dne provedení zmìny sluby dle zmìnové Specifikace sluby.
16.2 Úèastník mùe písemnì vypovìdìt smlouvu nebo jednotlivou slubu:
16.2.1 do jednoho mìsíce od doruèení informace o zmìnì Veobecných podmínek nebo Ceníku veøejné telefonní sluby nebo
pøísluných Ceníkù pøídavných slueb, jestlie poskytovatel zmìnil práva a povinnosti stanovené ve Veobecných podmínkách v neprospìch úèastníka, nebo jsou ceny, uvedené ve zmìnìném Ceníku veøejné telefonní sluby nebo zmìnìných
Cenících pøídavných slueb, zvýeny v neprospìch úèastníka; výpovìdní lhùta v takovém pøípadì èiní ètrnáct (14) kalendáøních dnù a zaèíná bìet dnem doruèení výpovìdi poskytovateli; toto právo nenáleí úèastníkovi v pøípadì, e k uvedeným zmìnám dojde na základì závazného právního pøedpisu, rozhodnutí správního orgánu nebo soudu;
16.2.2 s okamitou úèinností, tj. dnem doruèení písemné výpovìdi poskytovateli, pøi podstatném poruení smluvních závazkù
poskytovatelem v následujících pøípadech:
a) poskytovatel opakovanì, a to ani po písemném upozornìní ze strany úèastníka, nezøídil poadovanou slubu do 10 (deseti) kalendáøních dnù po uplynutí lhùty uvedené pro zøízení dané sluby ve smlouvì, Ceníku sluby, Popisu sluby
nebo v pøísluné Specifikaci sluby;
b) poskytovatel opakovanì, a to ani po písemném upozornìní ze strany úèastníka, neprovedl písemnì dohodnutou
zmìnu sluby do 10 (deseti) kalendáøních dnù po uplynutí lhùty uvedené pro provedení zmìny dané sluby ve
smlouvì, Popisu sluby, Ceníku sluby nebo v pøísluné Specifikaci sluby;
c) poskytovatel opakovanì zavinil kodu na hmotném majetku úèastníka;
16.2.3 z jakéhokoli dùvodu, nebo i bez uvedení dùvodu; výpovìdní lhùta èiní tøi (3) mìsíce a zaèíná bìet prvním dnem mìsíce
bezprostøednì následujícího po doruèení výpovìdi poskytovateli. Podá-li úèastník výpovìï dle tohoto bodu tak, e
výpovìdní lhùta skonèí døíve, ne je stanovená minimální doba uívání sluby dle 16.1, má poskytovatel právo vyúètovat úèastníkovi za období mezi koncem výpovìdní lhùty a uplynutím stanovené minimální doby uívání sluby jednorázový poplatek ve výi:
a) 50 % souètu pravidelných mìsíèních poplatkù a minimálních poplatkù za provoz u veøejné telefonní sluby;
b) 50 % souètu pravidelných mìsíèních poplatkù u ostatních veøejných telekomunikaèních slueb.
Pokud je pravidelný mìsíèní poplatek a/nebo minimální poplatek za provoz úètován v nulové výi nebo není úètován
vùbec, pouije se pro stanovení výe jednorázového poplatku dle tohoto bodu pravidelný mìsíèní poplatek a/nebo
minimální poplatek za provoz stanovený Ceníkem sluby.
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Výpovìdí smlouvy není dotèena povinnost úèastníka uhradit poskytovateli vekeré dluné èástky, ani oboustranná
odpovìdnost za pøípadnou kodu.
Poskytovatel mùe vypovìdìt smlouvu nebo jednotlivou slubu s okamitou úèinností, tj. dnem doruèení písemné
výpovìdi úèastníkovi:
v pøípadì opakovaného a/nebo váného neplnìní smluvních podmínek ze strany úèastníka;
v pøípadì existence dùvodného podezøení, e úèastník zneuívá telekomunikaèní sí nebo uívá slubu v rozporu se
závaznými právními pøedpisy nebo v rozporu s dobrými mravy, zejména následujícím zpùsobem:
a) úèastník úmyslnì nebo z nedbalosti podporuje èi umoòuje jakékoli nelegální èinnosti, nebo se do nich zapojuje,
vèetnì pøenosu;
b) komunikace poruující práva na ochranu osobnosti, íøení pomluv, íøení poèítaèových virù, poruování vlastnických a autorských práv;
c) úèastník naruuje bezpeènost systému nebo sítì ve snaze získat neoprávnìný pøístup;
d) úèastník neoprávnìnì vyuívá data, systémy a sítì, nebo neoprávnìnì zkouí, zkoumá èi testuje zranitelnost systémù nebo sítí;
e) úèastník poruuje bezpeènostní a ovìøovací procedury bez výslovného souhlasu vlastníka systému nebo sítì;
f) úèastník zasahuje do slueb poskytovaných jiným uivatelùm, hostitelským systémùm nebo sítím (napø. formou pøetíení nebo zahlcení daty (mailbombing), svévolných pokusù pøetíit systém) a jiných zásahù s nekalým úmyslem;
g) úèastník rozesílá nevyádanou elektronickou potu a pøispívá do diskusních skupin v rozporu s pravidly diskusní
skupiny, nebo jinak poruuje zásady obèanského souití;
h) úèastník uskuteèòuje zlomyslná nebo obtìující volání jiným uivatelùm nebo úèastníkùm, tedy i uivatelùm
a úèastníkùm jiných poskytovatelù veøejné telefonní sluby;
i) úèastník uskuteèòuje zlomyslná nebo obtìující volání na èísla linek tísòového volání;
v pøípadì, e úèastník nezaène uívat jednotlivou slubu do 1 mìsíce ode dne zøízení takové sluby poskytovatelem;
v pøípadì výpovìdi dle 16.4.1, 16.4.2 nebo 16.4.3 má poskytovatel právo úètovat úèastníkovi poplatek, jeho reim
a výe jsou upraveny v 16.2.3.
Poskytovatel mùe vypovìdìt smlouvu nebo jednotlivou slubu z jakéhokoli dùvodu, nebo i bez uvedení dùvodu,
s výpovìdní lhùtou v délce tøí (3) mìsícù, která zaèíná bìet prvním dnem mìsíce bezprostøednì následujícího po
doruèení výpovìdi úèastníkovi.
Poskytovatel je oprávnìn odstoupit od smlouvy nebo jednotlivé sluby s okamitou úèinností, tj. dnem doruèení písemného oznámení o odstoupení úèastníkovi v pøípadì:
e pøi prùzkumu realizovatelnosti zøízení (provedení zmìny) sluby nebo pøi samotném zøízení (provedení zmìny)
sluby zjistí, e pøíslunou slubu nelze zøídit nebo provést její zmìnu z technických dùvodù;
e pøi zøízení sluby, provádìní zmìny sluby nebo pøi odstraòování poruch úèastník neposkytuje dostateènou souèinnost poskytovateli v souladu se smlouvou;
v pøípadì odstoupení od smlouvy nebo jednotlivé sluby dle 16.6.2 má poskytovatel právo úètovat úèastníkovi poplatek, jeho reim a výe jsou upraveny v 16.2.3.
Je-li úèastník fyzickou osobou, která pøi uzavírání a plnìní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské èinnosti, a je-li smlouva nebo jednotlivá sluba uzavírána autorizovaným partnerem nebo poskytovatelem mimo
prostory obvyklé k jejich podnikání, je úèastník oprávnìn písemnì odstoupit od smlouvy nebo jednotlivé sluby do
sedmi (7) dní ode dne jejího uzavøení bez ohledu na skuteènost, zda-li byla sluba zøízena nebo nikoliv, pøípadnì do
jednoho (1) mìsíce ode dne jejího uzavøení, pokud nebyla jetì sluba zøízena. Právo odstoupení od smlouvy nebo
jednotlivé sluby dle pøedchozí vìty úèastníkovi nenáleí v pøípadì, kdy si úèastník výslovnì sjednal návtìvu autorizovaného partnera nebo poskytovatele za úèelem uzavøení smlouvy nebo jednotlivé sluby. Oznámení o odstoupení od
smlouvy nebo jednotlivé sluby dle tohoto bodu je úèastník povinen doruèit ve lhùtách zde uvedených na adresu
poskytovatele.
V pøípadì zajitìní pøenesení telefonního èísla úèastníka od poskytovatele (pøenositelnost èísla) budou pøísluné jednotlivé sluby, které nemohou být bez takového telefonního èísla poskytovány v telekomunikaèní síti poskytovatele,
ukonèeny dnem, kdy je poskytovateli doruèeno od pøejímajícího poskytovatele veøejných telekomunikaèních slueb
oznámení o aktivaci pøenesení pøísluného telefonního èísla u takového poskytovatele. Ukonèení jednotlivé sluby dle
pøedchozí vìty se povauje pro úèely smlouvy za ukonèení takové sluby formou výpovìdi ze strany úèastníka dle bodu
16.2.3. Poskytovatel je tedy oprávnìn úètovat úèastníkovi poplatek, jeho reim a výe jsou upraveny v 16.2.3, a pøípadnì
dalí sjednané smluvní sankce stanovené pro pøípad ukonèení jednotlivé sluby výpovìdí ze strany úèastníka a s tím
spojené nedodrení minimální doby uívání sluby.
Smlouva nebo jednotlivá sluba mùe být ukonèena také dohodou smluvních stran.
Smlouva bude ukonèena okamikem ukonèení poskytování poslední jednotlivé sluby. Smlouva bude rovnì ukonèena
okamikem pozbytí platnosti pøísluné telekomunikaèní licence nebo osvìdèení o registraci podle generální licence
(uvedených v 1.2) dle zákona è. 151/2000 Sb. v platném znìní.
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16.11 Poskytovatel nebo úèastník jsou oprávnìni odstoupit od smlouvy s okamitou úèinností, tj. dnem doruèení písemného
oznámení o odstoupení druhé smluvní stranì, pokud druhá smluvní strana pøestane být subjektem plnì zpùsobilým
k právním úkonùm, její oprávnìní k podnikání vztahující se k pøedmìtu smlouvy pozbude platnosti, na její majetek
bude prohláen konkurz nebo návrh na prohláení konkurzu bude zamítnut z dùvodu nedostatku majetku, nebo bude
zahájeno vyrovnávací øízení, nebo vstoupí do likvidace, nebo bude na úèastníka uvalena nucená správa. Poskytovatel je
oprávnìn odstoupit od smlouvy s okamitou úèinností, pokud je na úèastníka uvalena nucená správa.
16.12 Pøi ukonèení smlouvy nebo jednotlivé sluby výpovìdí, podanou úèastníkem pøed zøízením sluby nebo provedením
zmìny sluby, je úèastník povinen nahradit poskytovateli vynaloené výdaje, pøipadající na ji provedené práce a jejich
pøípravu. Uvedené v pøedchozí vìtì platí i v pøípadì výpovìdi smlouvy nebo jednotlivé sluby poskytovatelem dle 16.4
nebo odstoupení poskytovatele dle 16.6.2.
16.13 Pøi ukonèení smlouvy je úèastník povinen vrátit poskytovateli bez zbyteèného prodlení ve, co je vlastnictvím poskytovatele. Vekeré pohledávky a závazky vyplývající ze smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozdìji do ètyøiceti pìti (45)
kalendáøních dnù po jejím ukonèení.
17 Doruèování a náleitosti výpovìdi nebo oznámení o odstoupení od smlouvy nebo jednotlivé sluby
17.1 Poskytovatel doruèí písemnosti na adresu úèastníka, naposledy oznámenou poskytovateli potou, osobnì nebo jiným
dohodnutým zpùsobem. Za doruèenou se povauje také písemnost, která byla uloena v místnì pøísluné provozovnì
dritele potovní licence a nebyla úèastníkem vyzvednuta ve lhùtì sedmi (7) kalendáøních dnù ode dne jejího uloení.
17.2 Doruèuje-li se prostøednictvím veøejné telekomunikaèní sítì, povauje se písemnost za doruèenou okamikem potvrzení odeslání na elektronickou adresu úèastníka (e-mail) nebo potvrzení o bezporuchovém pøenosu dat (fax).
17.3 Odepøe-li úèastník písemnost pøijmout, je doruèena dnem, kdy její pøijetí bylo odepøeno.
17.4 Výpovìï smlouvy nebo jednotlivé sluby ze strany úèastníka musí být uèinìna písemnou formou, musí být podepsaná
úèastníkem nebo oprávnìným zástupcem úèastníka a musí obsahovat takové údaje, aby z ní bylo zøejmé, kdo výpovìï
podává a èeho se výpovìï týká (takovými údaji mohou být zejména: obchodní firma nebo jméno a pøíjmení úèastníka,
sídlo nebo trvalé bydlitì (pobyt) úèastníka, IÈ, rodné èíslo nebo datum narození úèastníka, èíslo ukonèované smlouvy
nebo jednotlivé sluby), jinak je a taková výpovìï neplatná. Uvedené v pøedchozí vìtì platí i pro oznámení o odstoupení od smlouvy nebo jednotlivé sluby ze strany úèastníka.
18 Odpovìdnost za kodu a náhrada kody
18.1 Poskytovatel odpovídá pouze za skuteènou kodu na hmotném majetku úèastníka, vzniklou prokazatelnì zavinìním
poskytovatele, s výjimkou pøípadù vyluèujících odpovìdnost podle zákona. Tuto kodu je poskytovatel povinen uhradit
v prokázané skuteèné výi, nejvýe vak ve výi tøi sta tisíc korun èeských (300.000,- Kè).
18.2 Pøíslunou èástku dle pøedchozího bodu 18.1 pouije poskytovatel nejprve k vyrovnání splatných pohledávek za úèastníkem. Pokud takové pohledávky neexistují, nebo pokud k vyrovnání urèené náhrady za kodu uvedená èástka nepostaèuje, poskytne poskytovatel úèastníkovi bezplatnì slubu ve výi pøísluné èástky (eventuálnì sníenou o výi pohledávek). Pouze v pøípadì, e bude náhrada kody poskytnuta po skonèení platnosti smlouvy, bude tato náhrada vyplacena
v penìzích.
18.3 V pøípadì neposkytnutí sluby podle smlouvy je odpovìdnost poskytovatele omezena na povinnost urychlenì odstranit
závadu a pøimìøenì sníit cenu, resp. vrátit neoprávnìnì úètované a inkasované èástky (nebo rozdíl mezi neoprávnìnì
vyúètovanou cenou a skuteènou cenou za poskytnutou slubu). Poskytovatel tedy není povinen uhrazovat úèastníkùm,
resp. uivatelùm sluby, náhradu kody v dùsledku neposkytnutí sluby nebo vadného poskytnutí sluby.
18.4 Úèastník odpovídá pouze za skuteènou kodu na hmotném majetku poskytovatele, vzniklou prokazatelnì zavinìním úèastníka, nebo za skuteènou kodu na hmotném majetku poskytovatele, zpùsobenou tøetí osobou, které úèastník umonil tuto
kodu zpùsobit, s výjimkou pøípadù vyluèujících odpovìdnost podle zákona. Tuto kodu je úèastník povinen uhradit
v prokázané skuteèné výi, nejvýe vak ve výi tøi sta tisíc korun èeských (300.000,- Kè). Pokud by vak ke kodì dle
tohoto bodu dolo úmyslným jednáním úèastníka, je úèastník povinen uhradit takovou kodu v prokázané skuteèné výi.
18.5 Úèastník odpovídá za kodu, která vznikne poskytovateli, pokud pøes pøedchozí upozornìní poskytovatelem pokraèuje
v èinnosti, která byla poskytovatelem oznaèena za zneuívání sluby.
18.6 Úèastník je odpovìdný poskytovateli v plném rozsahu i za kodu zpùsobenou uivatelem, kterému úmyslnì nebo
z nedbalosti umonil uívání sluby, pokud uivatel pøes pøedchozí upozornìní úèastníka poskytovatelem pokraèuje
v èinnosti, která byla poskytovatelem oznaèena za zneuívání sluby.
18.7 Jakmile úèastník uzná nebo poskytovatel prokáe kodu dle 18.4, 18.5 nebo 18.6, zaplatí úèastník náhradu kody v plné
výi do tøiceti (30) kalendáøních dnù bankovním pøevodem na úèet poskytovatele.
19 Spoleèná a závìreèná ustanovení
19.1 Smluvní vztahy mezi úèastníkem a poskytovatelem se øídí právním øádem Èeské republiky a zejména zákonem è. 151/2000 Sb.
(o telekomunikacích), zákonem è. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a zákonem è. 40/1964 Sb., Obèanský zákoník,
v platném znìní.
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Pøípadné spory mezi smluvními stranami, vyplývající ze smlouvy nevyøeené smírnou cestou, jejich rozhodování není
v kompetenci pøísluného správního orgánu v souladu se zákonem è. 151/2000 Sb., se budou rozhodovat v rozhodèím
øízení podle zákona è. 216/1994 Sb., o rozhodèím øízení, v platném znìní, Rozhodèím soudem pøi Hospodáøské komoøe
Èeské republiky a Agrární komoøe Èeské republiky podle jeho Øádu tøemi rozhodci. Místo rozhodèího øízení je Praha.
Vydaný rozhodèí nález je koneèný a vykonatelný. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobách rozhodcù do 30 dnù,
pøedloí spor k rozhodnutí pøíslunému soudu podle zákona è. 99/1963 Sb., obèanský soudního øád, v platném znìní.
Za písemné se povaují právní úkony doruèené potou, kurýrem, faxem nebo elektronickou potou ve formì urèené
zákonem è. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znìní.
V pøípadì rozporu ustanovení jednotlivých èástí smlouvy a níe uvedených dokumentù mají postupnì pøednost ustanovení tam uvedená podle tohoto poøadí:
Èíslované dodatky ke smlouvì v poøadí od nejnovìjího k nejstarímu;
Specifikace sluby (souèástí smlouvy);
Smlouva o poskytování veøejných telekomunikaèních slueb;
Reklamaèní øád veøejných telekomunikaèních slueb;
Provozní podmínky poskytování veøejných telekomunikaèních slueb;
Popis sluby (není k dispozici u veøejné telefonní sluby a pøídavných slueb);
Ceník slueb (souèástí smlouvy);
Veobecné podmínky poskytování veøejných telekomunikaèních slueb (souèást smlouvy).
Neplatnost nìkterého z ustanovení smlouvy, daná zmìnou zákona nebo rozhodnutím oprávnìných státních orgánù nebo
rozhodnutím smluvních stran, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, e
v pøípadì potøeby nahradí neplatné ustanovení platným bez zbyteèného prodlení.
Podpisem smlouvy úèastník potvrzuje, e se s jednotlivými èástmi smlouvy a dokumenty uvedenými v bodì 19.4
seznámil, e s nimi souhlasí a bude dodrovat podmínky tam uvedené, které jsou pro obì smluvní strany závazné.
Èeský text Veobecných podmínek je závazný.
Tyto Veobecné podmínky nabývají platnosti a úèinnosti dnem 1. 1. 2005. Pro úèastníky, kteøí uzavøeli s poskytovatelem smlouvu pøed 1. 1. 2005, vstupují tyto Veobecné podmínky v úèinnost dnem 1. 4. 2005.
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7216/2005-610
31.1.2005 a 22.2.2005

24.2.2005

24.2.2005

142/2005-610

143/2005-610

A. Provazníka 208,
516 01 Rychnov
nad Kněžnou

Bartoňova 846,
530 02 Pardubice

Adresa sídla
(právnická osoba)
Trvalý pobyt
(fyzická osoba)

24.2.2005

24.2.2005

24.2.2005

25.2.2005

145/2005-610

146/2005-610

147/2005-610

148/2005-610

8755/2005-610
15.2.2005 a 23.2.2005
8103/2005-610
7.2.2005 a 23.2.2005
9177/2005-610
21.2.2005
9342/2005-610
22.2.2005
9303/2005-610
22.2.2005

Karel Novotný
Karel Novotný
Patrik Polzer
Patrik Polzer
Jan Švec
Jan Švec, VD-net
TeLogic CZ s.r.o.
IČO: 27 13 75 89
HELEMIK s.r.o.

Bavorovská 507,
389 01 Vodňany
Nádražní 358,
751 01 Tovačov
Podeřiště 13,
384 11 Malovice
U Zvonařky 2536/1c,
120 00 Praha 2
Rýchorské sídliště 122,
542 24 Svoboda nad Úpou

28.2.2005

28.2.2005

28.2.2005

28.2.2005

150/2005-610

151/2005-610

152/2005-610

153/2005-610

8110/2005-610
7.2.2005 a 25.2.2005
8754/2005-610
15.2.2005 a 25.2.2005
9181/2005-610
21.2.2005 a 25.2.2005

8836/2005-610
16.2.2005 a 24.2.2005

9498/2005-610
23.2.2005

Eva Hrabovská
Eva Hrabovská
TEWECO GROUP s.r.o.

Michal Hlaváč

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s.
IČO: 48 17 33 98
CL - NET s.r.o.
IČO: 25 01 10 22

IČO nepřiděleno, osvědčení vydáno dle společenské smlouvy, notářský zápis NZ 24/2005, sepsaný dne 4. 2. 2005 v Hodoníně.

28.2.2005

149/2005-610

Děčínská 10,
470 01 Česká Lípa,
Dolní Libchava
Lázeňská 162, Kostelec,
763 14 Zlín 12
Chvalšiny 127,
382 08 Chvalšiny
Masarykovo náměstí
3688/26,
695 01 Hodonín

Slezská 350,
561 64 Jablonné nad Orlicí

IČO nepřiděleno, osvědčení vydáno dle společenské smlouvy, notářský zápis NZ 550/2004, sepsaný dne 26. 10. 2004 v Kroměříži.

24.2.2005

144/2005-610

IČO nepřiděleno, osvědčení vydáno dle společenské smlouvy, notářský zápis NZ 69/2005, sepsaný dne 17. 2. 2005 v Rychnově nad Kněžnou.

8585/2005-610
11.2.2005 a 23.2.2005

Č. j. žádosti
Datum převzetí

Datum
registrace

Číslo
registrace

Obchodní jméno
IČO (právnická osoba)
Jméno a příjmení
Obchodní jméno
(fyzická osoba)
Jan Klamta
INS - Internet & Network
Services
Net24 s.r.o.

GL - 28/S/2000
a) b)
GL - 28/S/2000
a) b)
GL - 28/S/2000
a) b)

GL - 25/S/2000
a) b) c) d) e) f) g) h)

GL - 31/S/2001
c)

GL - 28/S/2000
a)
GL - 28/S/2000
a) b)
GL - 28/S/2000
a)
GL - 25/S/2000
c)
GL - 28/S/2000
a) b)

GL - 28/S/2000
a) b)

GL - 28/S/2000
a) b)

Zlínský kraj
15.3.2005
Jihočeský kraj
15.3.2005
území ČR
15.3.2005

okres Ústí
nad Orlicí
15.3.2005
území ČR
1.3.2005

Vodňany
1.5.2005
území ČR
1.3.2005
území ČR
1.4.2005
území ČR
17.3.2005
území ČR
1.3.2005

Jihomoravský kraj
1.3.2005

území ČR
1.3.2005

Územní rozsah
Datum
předpokládaného
zahájení

Příloha k op. č. 39/2005

Číslo GL
Označení služby
v uvedené GL
(písmenem)

Seznam osvědčení o registraci
poskytování telekomunikačních služeb podle generální licence - pokračování

28.2.2005

2.3.2005

2.3.2005

2.3.2005

2.3.2005

2.3.2005

3.3.2005

3.3.2005

4.3.2005

7.3.2005

154/2005-610

155/2005-610

156/2005-610

157/2005-610

158/2005-610

159/2005-610

160/2005-610

161/2005-610

162/2005-610

163/2005-610

8768/2005-610
15.2.2005 a 3.3.2005
8984/2005-610
17.2.2005 a 4.3.2005

23652/2004-610
24.9.2004 a 28.2.2005

9312/2005-610
22.2.2005 a 1.3.2005
23650/2004-610
24.9.2004 a 28.2.2005

9731/2005-610
24.2.2005
8484/2005-610
10.2.2005 a 28.2.2005
8545/2005-610
11.2.2005 a 28.2.2005
8640/2005-610
14.2.2005 a 28.2.2005
9832/2005-610
24.2.2005

Č. j. žádosti
Datum převzetí

Ing. Chinh Ngo Van
Ing. Chinh Ngo Van
PRO-LOGOS s.r.o.
IČO: 65 41 47 72
ATACO spol. s r.o.
IČO: 44 74 34 75
DELTA CONSULTING BRNO,
s.r.o.
IČO: 25 52 20 27
PRESCOM, s.r.o.
IČO: 25 31 71 30
Severočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
IČO: 00 08 31 86
Severočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
IČO: 00 08 31 86
4CONSULT, s.r.o.
IČO: 27 18 76 24
OpenLab s.r.o.

7.3.2005

8.3.2005

164/2005-610

165/2005-610

9754/2005-610
24.2.2005 a 7.3.2005
10886/2005-610
2.3.2005 a 4.3.2005

2

Petr Holý
Petr Holý
Interfernet,
Občanské sdružení
IČO: 26 98 39 66

IČO nepřiděleno, osvědčení vydáno dle společenské smlouvy, notářský zápis NZ 44/2005, sepsaný dne 10. 2. 2005 v Praze.

Datum
registrace

Číslo
registrace

Obchodní jméno
IČO (právnická osoba)
Jméno a příjmení
Obchodní jméno
(fyzická osoba)
Jan Rohlíček

Luženská 2062,
269 01 Rakovník
Konečná 935,
294 01 Bakov nad Jizerou

Koněvova 2660/141,
130 83 Praha 3
Hradešínská 27,
101 00 Praha 10

ulice Winstona Churchilla 3,
400 01 Ústí nad Labem

Čechova 871,
665 01 Rosice u Brna
ulice Winstona Churchilla 3,
400 01 Ústí nad Labem

Raisova 346,
507 13 Železnice
Chelčického 1312/7,
320 00 Plzeň
Prvního pluku 10,
186 00 Praha 8
Lešetínská 676,
707 00 Ostrava-Kunčice
Šumavská 35, 658 56 Brno

Adresa sídla
(právnická osoba)
Trvalý pobyt
(fyzická osoba)

GL - 28/S/2000
a)
GL - 28/S/2000
a) b)

GL - 28/S/2000
a)
GL - 28/S/2000
a) b)

GL - 29/S/2000

GL - 28/S/2000
a) b)
GL - 27/S/2000

GL - 28/S/2000
a)
GL - 28/S/2000
a) b)
GL - 28/S/2000
a) b)
GL - 28/S/2000
a)
GL - 28/S/2000
b)

Číslo GL
Označení služby
v uvedené GL
(písmenem)

okres Rakovník
20.3.2005
okres
Mladá Boleslav
21.3.2005

území ČR
15.3.2005
území ČR
1.4.2005

Ústí nad Labem
15.3.2005

území ČR
15.3.2005
Ústí nad Labem
15.3.2005

Východní Čechy
15.3.2005
území ČR
15.3.2005
území ČR
1.4.2005
území ČR
15.3.2005
území ČR
1.4.2005

Územní rozsah
Datum
předpokládaného
zahájení

9722/2005-610
24.2.2005 a 8.3.2005
11523/2005-610
4.3.2005
11075/2005-610
2.3.2005
17887/2004-610
18.6.2004 a 8.3.2005
18291/2004-610
18.6.2004 a 8.3.2005
18309/2004-610
18.6.2004 a 8.3.2005
9517/2005-610
23.2.2005 a 9.3.2005

8.3.2005

8.3.2005

8.3.2005

9.3.2005

9.3.2005

9.3.2005

11.3.2005

11.3.2005

11.3.2005

11.3.2005

11.3.2005

11.3.2005

14.3.2005

166/2005-610

167/2005-610

168/2005-610

169/2005-610

170/2005-610

171/2005-610

172/2005-610

173/2005-610

174/2005-610

175/2005-610

176/2005-610

177/2005-610

178/2005-610

10216/2005-610
25.2.2005 a 9.3.2005
11941/2005-610
7.3.2005
9304/2005-610
22.2.2005 a 10.3.2005
12023/2005-610
8.3.2005
12266/2005-610
10.3.2005

9519/2005-610
23.2.2005 a 8.3.2005

Č. j. žádosti
Datum převzetí

Datum
registrace

Číslo
registrace

3

Kabelová televize Třinec,
spol. s r.o.
IČO: 48 39 49 80
Kabelová televize Třinec,
spol. s r.o.
IČO: 48 39 49 80
Jindřich Gregora
Gregora
Andrij Kopačynskyj
Andrij Kopačynskyj
DPVT, spol. s r.o.
IČO: 47 91 43 01
HKR Investment Group, s.r.o.
IČO: 49 61 97 21
Martin Novotný
Martin Novotný internetová kavárna

Antonín Dočekal

Antonín Dočekal

HEMES s.r.o.
IČO: 27 06 52 60
Antonín Dočekal

Obchodní jméno
IČO (právnická osoba)
Jméno a příjmení
Obchodní jméno
(fyzická osoba)
N.T.INVE s.r.o.
IČO: 26 08 56 15
Marie Wienerová

Táborská 249/III,
342 01 Sušice

Korunní 14, 120 00 Praha 2

Újezd u Plánice čp. 15,
339 01 Klatovy
Palackého 1335/34,
741 01 Nový Jičín
Vinařská 5, 603 00 Brno

nám. Svobody 526,
739 61 Třinec

Lidická tř. 177/1104,
370 07 České Budějovice
Na Vyhlídce 543,
382 41 Kaplice
Malkovského 600/37,
109 00 Praha 9, Letňany
Hejnická 4030,
464 01 Frýdlant v Čechach
Hejnická 4030,
464 01 Frýdlant v Čechach
Hejnická 4030,
464 01 Frýdlant v Čechach
nám. Svobody 526,
739 61 Třinec

Adresa sídla
(právnická osoba)
Trvalý pobyt
(fyzická osoba)

GL - 28/S/2000
a)
GL - 28/S/2000
a)
GL - 28/S/2000
a) b)
GL - 28/S/2000
a) b)
GL - 28/S/2000
a)

GL - 29/S/2000

GL - 28/S/2000
a) b)
GL - 25/S/2000
d) e) f)

GL - 28/S/2000
a) b)
GL - 28/S/2000
a)
GL - 28/S/2000
b)
GL - 26/S/2000
a) b) c) d) f) g) h) i)
GL - 27/S/2000

Číslo GL
Označení služby
v uvedené GL
(písmenem)

území ČR
15.3.2005
Praha
1.4.2005
území ČR
20.3.2005
Praha
15.3.2005
Sušice
1.4.2005

území ČR
20.3.2005

Praha
15.3.2005
město Kaplice
16.3.2005
území ČR
15.3.2005
území ČR
1.4.2005
území ČR
1.4.2005
území ČR
1.4.2005
území ČR
20.3.2005

Územní rozsah
Datum
předpokládaného
zahájení

14.3.2005

179/2005-610

12365/2005-610
11.3.2005

Č. j. žádosti
Datum převzetí
Vratimovská č.p. 689,
707 02 Ostrava-Kunčice

Adresa sídla
(právnická osoba)
Trvalý pobyt
(fyzická osoba)

14.3.2005

12366/2005-610
11.3.2005

Mittal Steel Ostrava a.s.
IČO: 45 19 32 58

Vratimovská č.p. 689,
707 02 Ostrava-Kunčice

14.3.2005

12367/2005-610
11.3.2005

Mittal Steel Ostrava a.s.
IČO: 45 19 32 58

Vratimovská č.p. 689,
707 02 Ostrava-Kunčice

14.3.2005

15.3.2005

15.3.2005

16.3.2005

16.3.2005

17.3.2005

17.3.2005

17.3.2005

17.3.2005

182/2005-610

183/2005-610

184/2005-610

185/2005-610

186/2005-610

187/2005-610

188/2005-610

189/2005-610

190/2005-610

12549/2005-610
15.3.2005

12202/2005-610
9.3.2005
12351/2005-610
11.3.2005
12353/2005-610
11.3.2005
12535/2005-610
15.3.2005
10548/2005-610
28.2.2005 a 16.3.2005
6113/2005-610
13.1.2005 a 17.3.2005
11868/2005-610
7.3.2005 a 17.3.2005
12576/2005-610
15.3.2005
Jiří Sedlář

4

Dupeto, s.r.o.
IČO: 26 14 64 61
"Farma Simínský mlýn", s.r.o.
IČO: 49 55 00 47
Provozní Nový Malín s.r.o.
IČO: 25 86 19 05
Evkanet, s.r.o.
IČO: 26 85 60 18
PROFIMA s r.o.
IČO: 45 80 96 91
CelaCom, s.r.o.
IČO: 62 41 85 99
SATURN - TOYA, s.r.o.
IČO: 48 03 44 10
Tomáš Čermák
Čermák Tomáš

Lužická 14, 779 00 Olomouc

Seifertova čp. 566/39,
130 00 Praha 3
Kamenická 595,
262 72 Březnice
Nový Malín č. p. 240,
788 03 Nový Malín
Gen. Sochora 1278/47,
708 00 Ostrava, Poruba
Roudnická 447,
182 00 Praha 8
V Mezihoří 1082/2,
180 00 Praha 8, Libeň
Bělohorská 63/493,
169 00 Praha 6-Břevnov
Poděbradská 579/146,
194 00 Praha 9

Toto osvědčení je náhradou za osvědčení o registraci č. 313/610. Důvodem je změna obchodního jména společnosti, doložená výpisem z obchodního rejstříku.

181/2005-610

Toto osvědčení je náhradou za osvědčení o registraci č. 330/610. Důvodem je změna obchodního jména společnosti, doložená výpisem z obchodního rejstříku.

180/2005-610

Toto osvědčení je náhradou za osvědčení o registraci č. 329/610. Důvodem je změna obchodního jména společnosti, doložená výpisem z obchodního rejstříku.

Datum
registrace

Číslo
registrace

Obchodní jméno
IČO (právnická osoba)
Jméno a příjmení
Obchodní jméno
(fyzická osoba)
Mittal Steel Ostrava a.s.
IČO: 45 19 32 58

GL - 28/S/2000
a)

GL - 28/S/2000
a)
GL - 28/S/2000
a)
GL - 28/S/2000
a)

GL - 28/S/2000
a) b)
GL - 28/S/2000
a)
GL - 28/S/2000
a) b)
GL - 28/S/2000
a) b)
GL - 27/S/2000

GL - 29/S/2000

GL - 28/S/2000
a)

GL - 25/S/2000
f)

Číslo GL
Označení služby
v uvedené GL
(písmenem)

území ČR
1.4.2005
Březnice, Martinice
20.3.2005
okres Šumperk
1.4.2005
území ČR
1.4.2005
území ČR
1.4.2005
Praha
1.4.2005
Hlavní město Praha
1.4.2005
Praha
a Středočeský kraj
1.4.2005
Olomouc
10.4.2005

areál společnosti
a okolí
15.4.2001

areál společnosti
a okolí
15.4.2001

areál společnosti
a okolí
15.4.2001

Územní rozsah
Datum
předpokládaného
zahájení

18.3.2005

191/2005-610

12962/2005-610
17.3.2005

Č. j. žádosti
Datum převzetí

18.3.2005

21.3.2005

193/2005-610

194/2005-610

12812/2005-610
17.3.2005
12231/2005-610
10.3.2005 a 17.3.2005
12474/2005-610
14.3.2005 a 21.3.2005

FAS Computers s.r.o.
IČO: 26 38 52 10
Vladimír Bílek
Mohelnice.Net
Altnet s.r.o.

22.3.2005

22.3.2005

195/2005-610

196/2005-610

12973/2005-610
18.3.2005
8732/2005-610
15.2.2005 a 22.3.2005

5

Clear Marketing, v.o.s.
IČO: 25 91 96 36
Město Františkovy Lázně
IČO: 00 25 39 36

IČO nepřiděleno, osvědčení vydáno dle společenské smlouvy, notářský zápis NZ 54/2005, sepsaný dne 9. 2. 2005 v Praze 5.

18.3.2005

192/2005-610

IČO nepřiděleno, osvědčení vydáno dle společenské smlouvy, notářský zápis NZ 84/2005, sepsaný dne 3. 3. 2005 v Praze 5.

Datum
registrace

Číslo
registrace

Obchodní jméno
IČO (právnická osoba)
Jméno a příjmení
Obchodní jméno
(fyzická osoba)
Pe3ny Net, s.r.o.

Špindlerův Mlýn čp. 159,
543 51 Špindlerův Mlýn
Nádražní 208/5,
351 01 Františkovy Lázně

U Trati 211/24,
360 04 Karlovy Vary
Kosmonautů 12,
789 85 Mohelnice
Havlíčkova 445,
273 05 Smečno

Zvoníčkova 3, 160 00 Praha 6

Adresa sídla
(právnická osoba)
Trvalý pobyt
(fyzická osoba)

GL - 28/S/2000
a)
GL - 28/S/2000
a)

GL - 28/S/2000
a)
GL - 28/S/2000
a)
GL - 28/S/2000
a) b)

GL - 28/S/2000
a)

Číslo GL
Označení služby
v uvedené GL
(písmenem)

Špindlerův Mlýn
1.4.2005
Františkovy Lázně
1.4.2005

Karlovy Vary
1.4.2005
Olomoucký kraj
1.4.2005
území ČR
1.4.2005

Hlavní město Praha
1.5.2005

Územní rozsah
Datum
předpokládaného
zahájení

3/18/2005

0251/2005-610

11416/2005
3/16/2005

Č.j. žádosti
Datum
převzetí

Ivo Fridrich

Obchodní jméno
IČO (právnická osoba)
Jméno a příjmení
Obchodní jméno
(fyzická osoba)
Dolina 558
696 61 Vnorovy

Adresa sídla
(právnická osoba)
Trvalý pobyt
(fyzická osoba)
Dolina 558
Vnorovy

Umístění hlavní
stanice (adresa)

89
(p)

Předpokládaný
počet
účastnických
stanic (p)
Současný stav (s)

3/25/2005

Datum zahájení
provozu

3/18/2005

11416/2005
3/16/2005
Ivo Fridrich

Dolina 558
696 61 Vnorovy

3/18/2005

11416/2005
3/16/2005
Ivo Fridrich

3 sítě
1218 zásuvek

Územní rozsah telekomunikační sítě
Sídliště Chaloupky, bytové domy č. 575, 576, 577, 578, 579, 581, 582, 583, 584

0251/2005-610

3 sítě
1218 zásuvek

Dolina 558
696 61 Vnorovy

Územní rozsah telekomunikační sítě
Sídliště Hutník, bytové domy č. 1420, 1421, 1422, 1410-1413, 1406-1409, 1402-1405, 1447-1454, 1426-1432, 1433-1439, 1414-1419, 1424

0251/2005-610

3 sítě
1218 zásuvek

Chaloupky
Veselí nad Moravou

Hutník 1421
Veselí nad Moravou

389
(p)

740
(p)

3/25/2005

3/25/2005

Územní rozsah telekomunikační sítě
Norovy: ul. Dolina č. 557-559, 581-589, 603-608, 620-625, 633-637, 640-654, 660-663, 687-688; ul. Májová č. 415, 531, 529, 530, 524, 487, 416, 489, 521, 504, 463, 408, 304; ul. Hlavní č. 234, 256, 480, 51, 245, 389, 414

Datum
registr.

Číslo
registrace

Seznam osvědčení o registraci
Příloha k op. č. 40/2005
podle generální licence č. GL – 24/T/2000 vydané ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě určené výhradně
k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení – pokračování

Pøíloha k op. è. 43/2005

DODATEK è. 14
ze dne 23. 3. 2005,
kterým se mìní a doplòuje
Ceník vnitrostátních telekomunikaèních slueb

Úèinnost: 1. 4. 2005

è. j. MU - 191194/2005

ÈESKÝ TELECOM, a.s., jako dritel telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì
a telekomunikaèní licence k poskytování veøejné telefonní sluby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì, kterou
bylo souèasnì uloeno poskytovat univerzální slubu, vydaných Èeským telekomunikaèním úøadem podle § 95/3. písm. a)
a § 102 odst. (2) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù
mìní a doplòuje
Ceník vnitrostátních telekomunikaèních slueb platný od 1. 1. 2004 takto:

1)
V èásti A.11 se ruí pùvodní znìní podmínky 8 a nahrazuje se novým znìním takto:

A.1

ZØÍZENÍ NEBO PØELOENÍ HLAVNÍCH TELEFONNÍCH STANIC

A.11

Podmínky

8.

Digitální pøipojení 2MBL lze zøídit jako pøemìnu pøípojky euroISDN30, jako pøemìnu hlavních telefonních stanic se samostatným pøipojením, jako pøemìnu základních pøípojek euroISDN, nebo jako pøemìnu kombinace pøípojky euroISDN30, hlavních telefonních stanic a základních pøípojek euroISDN.
V pøípadì takovéto pøemìny se sniuje cena za zøízení digitálního pøipojení 2MBL dle dále uvedených
podmínek, maximálnì vak do výe ceny za zøízení digitálního pøipojení 2MBL dle pol. A.531113.
V pøípadì pøemìny pøípojky euroISDN30 na digitální pøipojení 2MBL, se cena za zøízení digitálního
pøipojení 2MBL dle pol. A.531113 sniuje o cenu dle pol. P.50218.
V pøípadì pøemìny hlavních telefonních stanic na digitální pøipojení 2MBL se cena za zøízení digitálního
pøipojení 2MBL dle pol. A.531113 sniuje o cenu (souèet cen) za zøízení hlavní telefonní stanice dle pol.
A.520211.
V pøípadì pøemìny pøípojek euroISDN2 na digitální pøipojení 2MBL se cena za zøízení digitálního pøipojení 2MBL dle pol. A.531113 sniuje o cenu (souèet cen) za pøípojku euroISDN2 urèenou k pøemìnì, dle
pol. P.50211. V pøípadì pøemìny pøípojek euroISDN2plus na digitální pøipojení 2MBL se cena za zøízení
digitálního pøipojení 2MBL dle pol. A.531113 sniuje o cenu (souèet cen) za pøípojku euroISDN2plus urèenou k pøemìnì, dle pol. P.50212. V pøípadì pøemìny pøípojek euroISDN2U na digitální pøipojení 2MBL
se cena za zøízení digitálního pøipojení 2MBL dle pol. A.531113 sniuje o cenu (souèet cen) za pøípojku
euroISDN2U urèenou k pøemìnì, dle pol. P.50213.

2)
V èásti A.52 se ruí èásti A.5218 a A.5219 a nahrazují se novým znìním takto:

A.5

CENOVÉ PLÁNY, CENY ZA AUTOMATICKY USKUTEÈNÌNÉ HOVORY

A.52

Cenové plány pro bytové telefonní stanice

A.5218

Cenový plán Telefon Volno Plus

Poloka

Sluba

A.521811
A.521812

Zøízení HTS
Pøeloení HTS

A.521813
A.521814
A.521815
A.521816

Pouívání HTS se samostatným pøipojením
Pouívání HTS se samostatným pøipojením - se zøízenou slubou xDSL
Pouívání HTS s podvojným pøipojením
Vybraná èísla se slevou II - pouívání

A.521817
A.521818

Volné minuty na vnitrostátní hovory - silný provoz
Volné minuty na vnitrostátní hovory - slabý provoz

A.521840
A.521841
A.521842
A.5218421

Místní hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - silný provoz
Místní hovory do pevných sítí ostatních operátorù - silný provoz
Místní hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
2

Cena
bez DPH

Cena
s DPH

0,00

0,00

Kè
3332,00
3965,08 *
1666,00
1982,54 *
Kè/zúèt. období
419,33
499,00
419,33
499,00
419,33
499,00
0,00
0,00
minuta/zúèt. období
60
0
Kè/minuta
1,18
1,40
1,18
1,40

Poloka

Sluba

A.5218422
A.521843
A.5218431
A.5218432
A.521844
A.5218441
A.5218442
A.521845
A.5218451
A.5218452
A.521846
A.5218461
A.5218462
A.521847
A.5218471
A.5218472
A.521848
A.521849
A.521850
A.5218501
A.5218502
A.521851
A.5218511
A.5218512
A.521852
A.5218521
A.5218522
A.521853
A.5218531
A.5218532
A.521854
A.5218541
A.5218542
A.521855
A.5218551
A.5218552
A.521856

- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory do pevných sítí ostatních operátorù - slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory do pevných sítí ostatních operátorù - noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory do pevných sítí ostatních operátorù - víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Dálkové hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - silný provoz
Dálkové hovory do pevných sítí ostatních operátorù - silný provoz
Dálkové hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Dálkové hovory do pevných sítí ostatních operátorù - slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Dálkové hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory do pevných sítí ostatních operátorù - noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory do pevných sítí ostatních operátorù - víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- silný provoz
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- silný provoz
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení

A.521857
A.521858
A.5218581
A.5218582
A.521859
A.5218591
A.5218592
A.521860
A.5218601
A.5218602
A.521861
A.5218611

3

Cena
Cena
bez DPH
s DPH
Kè/minuta
0,63
0,75
0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63
2,35
2,35

0,00
0,75
2,80
2,80

0,00
1,34

0,00
1,59

0,00
1,34

0,00
1,59

0,00
0,95

0,00
1,13

0,00
0,95

0,00
1,13

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63

0,00
0,75

1,06

1,26

1,06

1,26

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00

0,00

Poloka

Sluba

A.5218612 - kadá dalí zapoèatá minuta
A.521862 Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- víkendový provoz:
A.5218621 - prvních 30 minut spojení
A.5218622 - kadá dalí zapoèatá minuta
A.521863 Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- víkendový provoz:
A.5218631 - prvních 30 minut spojení
A.5218632 - kadá dalí zapoèatá minuta
A.521864 Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- silný provoz
A.521865 Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- silný provoz
A.521866 Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- slabý provoz:
A.5218661 - prvních 30 minut spojení
A.5218662 - kadá dalí zapoèatá minuta
A.521867 Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- slabý provoz:
A.5218671 - prvních 30 minut spojení
A.5218672 - kadá dalí zapoèatá minuta
A.521868 Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- noèní provoz:
A.5218681 - prvních 30 minut spojení
A.5218682 - kadá dalí zapoèatá minuta
A.521869 Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- noèní provoz:
A.5218691 - prvních 30 minut spojení
A.5218692 - kadá dalí zapoèatá minuta
A.521870 Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- víkendový provoz:
A.5218701 - prvních 30 minut spojení
A.5218702 - kadá dalí zapoèatá minuta
A.521871 Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- víkendový provoz:
A.5218711 - prvních 30 minut spojení
A.5218712 - kadá dalí zapoèatá minuta
A.521872 Hovory do mobilních sítí T!P a GSM Eurotel
A.521873 Hovory do mobilní sítì GSM T-Mobile
A.521874 Hovory do mobilní sítì GSM Oskar
A.521875 Hovory do mobilních sítí T!P a GSM Eurotel na Vybraná èísla se slevou II
A.521876 Hovory do mobilní sítì GSM T-Mobile na Vybraná èísla se slevou II
A.521877 Hovory do mobilní sítì GSM Oskar na Vybraná èísla se slevou II
A.521878 Hovory ke slubì Memobox - silný provoz
A.521879 Hovory ke slubì Memobox - slabý provoz
A.521880 Hovory k záznamníkové slubì spoleènosti Eurotel
A.521881 Hovory k záznamníkové slubì GTS - silný provoz
A.521882 Hovory k záznamníkové slubì GTS - slabý provoz
A.521883 Hovory k Paging MULTITONE (pøístupová èísla 600 0 a 600 1) - silný provoz
A.521884 Hovory k Paging MULTITONE (pøístupová èísla 600 0 a 600 1) - slabý provoz
A.521885 Hovory k Paging MULTITONE (pøístupová èísla 600 2 a 600 9)
A.521886 Internet - I. èasové pásmo - prvních 10 minut spojení
A.521887 Internet - I. èasové pásmo - kadá dalí minuta spojení
A.521888 Internet - II. èasové pásmo - prvních 10 minut spojení
A.521889 Internet - II. èasové pásmo - kadá dalí minuta spojení
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Cena
Cena
bez DPH
s DPH
Kè/minuta
0,57
0,68
0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57

0,00
0,68

2,12

2,52

2,12

2,52

0,00
1,21

0,00
1,44

0,00
1,21

0,00
1,44

0,00
0,86

0,00
1,02

0,00
0,86

0,00
1,02

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57
4,33
4,33
4,33
3,90
3,90
3,90
1,18
0,63
4,33
1,18
0,63
5,71
5,71
9,52
1,26
0,70
0,50
0,20

0,00
0,68
5,15
5,15
5,15
4,64
4,64
4,64
1,40
0,75
5,15
1,40
0,75
6,79
6,79
11,33
1,50
0,83
0,60
0,24

Poloka

Sluba

A.521890
A.521891
A.521892
A.521893
A.521894
A.521895
A.521896
A.521897

Informace o telefonních èíslech - pøístupové èíslo 1180
Informace o mezinárodních telefonních èíslech a slubách - pøístupové èíslo 1181
Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 974) - silný provoz
Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 974) - slabý provoz
Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 973) - silný provoz
Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 973) - slabý provoz
Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 972) - silný provoz
Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 972) - slabý provoz

A.5219

Cenový plán Telefon Volno

Poloka

Sluba

A.521911
A.521912

Zøízení HTS
Pøeloení HTS

A.521913
A.521914
A.521915
A.521916

Pouívání HTS se samostatným pøipojením
Pouívání HTS se samostatným pøipojením - se zøízenou slubou xDSL
Pouívání HTS s podvojným pøipojením
Vybraná èísla se slevou II - pouívání

A.521917
A.521918

Volné minuty na vnitrostátní hovory - silný provoz
Volné minuty na vnitrostátní hovory - slabý provoz

A.521940
A.521941
A.521942
A.5219421
A.5219422
A.521943
A.5219431
A.5219432
A.521944
A.5219441
A.5219442
A.521945
A.5219451
A.5219452
A.521946
A.5219461
A.5219462
A.521947
A.5219471
A.5219472
A.521948
A.521949
A.521950
A.5219501
A.5219502
A.521951
A.5219511
A.5219512
A.521952
A.5219521
A.5219522

Místní hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - silný provoz
Místní hovory do pevných sítí ostatních operátorù - silný provoz
Místní hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory do pevných sítí ostatních operátorù - slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory do pevných sítí ostatních operátorù - noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory do pevných sítí ostatních operátorù - víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Dálkové hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - silný provoz
Dálkové hovory do pevných sítí ostatních operátorù - silný provoz
Dálkové hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Dálkové hovory do pevných sítí ostatních operátorù - slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Dálkové hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
5

Cena
Cena
bez DPH
s DPH
Kè/minuta
5,23
6,22
6,67
7,94
1,18
1,40
0,63
0,75
1,77
2,11
1,09
1,30
1,18
1,40
0,63
0,75

Cena
bez DPH

Cena
s DPH

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63
2,52
2,52

0,00
0,75
3,00
3,00

0,00
1,34

0,00
1,59

0,00
1,34

0,00
1,59

0,00
0,95

0,00
1,13

Kè
3332,00
3965,08 *
1666,00
1982,54 *
Kè/zúèt. období
360,50
429,00
360,50
429,00
360,50
429,00
0,00
0,00
minuta/zúèt. období
0
0
Kè/minuta
1,26
1,50
1,26
1,50

Poloka

Sluba

A.521953
A.5219531
A.5219532
A.521954
A.5219541
A.5219542
A.521955
A.5219551
A.5219552
A.521956

Dálkové hovory do pevných sítí ostatních operátorù - noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory do pevných sítí ostatních operátorù - víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- silný provoz
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- silný provoz
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- snoèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- silný provoz
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- silný provoz
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- noèní provoz:

A.521957
A.521958
A.5219581
A.5219582
A.521959
A.5219591
A.5219592
A.521960
A.5219601
A.5219602
A.521961
A.5219611
A.5219612
A.521962
A.5219621
A.5219622
A.521963
A.5219631
A.5219632
A.521964
A.521965
A.521966
A.5219661
A.5219662
A.521967
A.5219671
A.5219672
A.521968
A.5219681
A.5219682
A.521969
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Cena
Cena
bez DPH
s DPH
Kè/minuta
0,00
0,95

0,00
1,13

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63

0,00
0,75

1,13

1,34

1,13

1,34

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57

0,00
0,68

2,27

2,70

2,27

2,70

0,00
1,21

0,00
1,44

0,00
1,21

0,00
1,44

0,00
0,86

0,00
1,02

Poloka

Sluba

A.5219691 - prvních 30 minut spojení
A.5219692 - kadá dalí zapoèatá minuta
A.521970 Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- víkendový provoz:
A.5219701 - prvních 30 minut spojení
A.5219702 - kadá dalí zapoèatá minuta
A.521971 Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- víkendový provoz:
A.5219711 - prvních 30 minut spojení
A.5219712 - kadá dalí zapoèatá minuta
A.521972 Hovory do mobilních sítí T!P a GSM Eurotel
A.521973 Hovory do mobilní sítì GSM T-Mobile
A.521974 Hovory do mobilní sítì GSM Oskar
A.521975 Hovory do mobilních sítí T!P a GSM Eurotel na Vybraná èísla se slevou II
A.521976 Hovory do mobilní sítì GSM T-Mobile na Vybraná èísla se slevou II
A.521977 Hovory do mobilní sítì GSM Oskar na Vybraná èísla se slevou II
A.521978 Hovory ke slubì Memobox - silný provoz
A.521979 Hovory ke slubì Memobox - slabý provoz
A.521980 Hovory k záznamníkové slubì spoleènosti Eurotel
A.521981 Hovory k záznamníkové slubì GTS - silný provoz
A.521982 Hovory k záznamníkové slubì GTS - slabý provoz
A.521983 Hovory k Paging MULTITONE (pøístupová èísla 600 0 a 600 1) - silný provoz
A.521984 Hovory k Paging MULTITONE (pøístupová èísla 600 0 a 600 1) - slabý provoz
A.521985 Hovory k Paging MULTITONE (pøístupová èísla 600 2 a 600 9)
A.521986 Internet - I. èasové pásmo - prvních 10 minut spojení
A.521987 Internet - I. èasové pásmo - kadá dalí minuta spojení
A.521988 Internet - II. èasové pásmo - prvních 10 minut spojení
A.521989 Internet - II. èasové pásmo - kadá dalí minuta spojení
A.521990 Informace o telefonních èíslech - pøístupové èíslo 1180
A.521991 Informace o mezinárodních telefonních èíslech a slubách - pøístupové èíslo 1181
A.521992 Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 974) - silný provoz
A.521993 Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 974) - slabý provoz
A.521994 Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 973) - silný provoz
A.521995 Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 973) - slabý provoz
A.521996 Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 972) - silný provoz
A.521997 Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 972) - slabý provoz

Cena
Cena
bez DPH
s DPH
Kè/minuta
0,00
0,00
0,86
1,02
0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57
4,62
4,62
4,62
4,16
4,16
4,16
1,26
0,63
4,62
1,26
0,63
5,71
5,71
9,52
1,26
0,71
0,50
0,22
5,23
6,67
1,26
0,63
1,77
1,09
1,26
0,63

0,00
0,68
5,50
5,50
5,50
4,95
4,95
4,95
1,50
0,75
5,50
1,50
0,75
6,79
6,79
11,33
1,50
0,84
0,60
0,26
6,22
7,94
1,50
0,75
2,11
1,30
1,50
0,75

3)
Název èásti A.40 se mìní na Sluba Zákaznická hláska a ruí se bez náhrady èásti A.403 a A.404 (sluba Office Call).

4)
V èásti A.61 se mìní znìní podmínek 12 a 13 takto:

A.6

POLOAUTOMATICKY USKUTEÈNÌNÉ HOVORY
(PROSTØEDNICTVÍM OPERÁTORA)

A.61

Podmínky

12.

Za hovor na úèet volaného se úètuje cena volanému, pokud vysloví souhlas s úhradou za hovor, vèetnì ceny
podle pol. A.633 a pøípadnì dalích cen.
Ý
U veøejné telefonní hovorny zaplatí pøihlaovatel cenu podle pol. A.633 pøedem.
Souhlasil-li volaný s úhradou, zaplacená cena se pøihlaovateli vrátí. Cena podle pol. A.633 se neúètuje, jestlie
hovor nemohl být uskuteènìn z dùvodù na stranì spoleènosti ÈESKÝ TELECOM, nebo pokud se volaná telefonní stanice nehlásí.
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13.

Za hovor na úèet jiné ne volané stanice (tøetí stanice) se úètuje cena tøetí stanici, pokud tato vysloví souhlas s
úhradou za hovor, vèetnì ceny podle pol. A.634 a pøípadnì dalích cen. Odmítne-li tøetí stanice platit tuto
úhradu, hovor se neuskuteèní Ý.

5)
V èásti A.71 mìní a doplòuje znìní podmínek 2, 3, 4, 5 a 17 takto:

A.7

OSTATNÍ SLUBY A ÈINNOSTI V TELEFONNÍM PROVOZU

A.71

Podmínky

2.

Za umonìní výbìru pøípojného èísla hlavní telefonní stanice, digitálního pøipojení 2MBL nebo èísla sluby
euroISDN na ádost úèastníka (dle technických podmínek spoleènosti ÈESKÝ TELECOM) se úètuje cena dle
pol. A.730.
Za zmìnu pøípojného èísla hlavní telefonní stanice, digitálního pøipojení 2MBL nebo èísla sluby euroISDN
na ádost úèastníka bez monosti výbìru se úètuje cena dle pol. A.722.
Za zmìnu pøípojného èísla hlavní telefonní stanice, digitálního pøipojení 2MBL nebo èísla sluby euroISDN na ádost úèastníka s umonìním výbìru pøípojného èísla se úètuje kromì ceny dle pol. A.722 jetì cena
dle pol. A.730.
Doèasné pøeruení provozu hlavní telefonní stanice na ádost úèastníka nesmí pøesáhnout dobu esti mìsícù ode
dne zøízení sluby. Po uplynutí této doby, pøípadnì po uplynutí kratí doby, na kterou bylo s úèastníkem sjednáno pøeruení provozu, se úètuje cena za pouívání ve výi stanovené cenovým plánem pøísluným pøedmìtné
telefonní stanici. Nedá-li úèastník dispozice pro obnovení provozu stanice, bude provoz u této stanice po uplynutí výe uvedeného období nadále pøeruen. Souèasnì jsou úètovány i ceny za vechny sluby, které byly
k telefonní stanici sjednány.
Za období doèasného pøeruení provozu hlavní telefonní stanice na ádost úèastníka se za kadé celé zúètovací
období, ve kterém byl provoz pøeruen, úètuje cena za pouívání dle pol. A.7231. Tato cena se úètuje pouze
u telefonní stanice, která nemá v dobì zøízení sluby Doèasné pøeruení provozu hlavní telefonní stanice na
ádost úèastníka sjednán závazek na vyuívání hlavní telefonní stanice po smluvnì stanovenou dobu. Telefonní
stanici, která má sjednán závazek vyuívat hlavní telefonní stanici po smluvnì stanovenou dobu, se úètuje za
kadé celé zúètovací období cena za pouívání ve výi stanovené cenovým plánem pøísluným pøedmìtné
telefonní stanici.
V pøípadì, e celková doba vyuívání sluby je kratí ne jeden mìsíc ode dne zøízení sluby, jsou úèastníkovi
v pøísluném zúètovacím období úètovány ceny dle pøísluného cenového plánu a ceny za pøípadné dalí sjednané sluby.
Pokud je sluba pouívána pouze po èást zúètovacího období a je splnìna podmínka pouívání sluby minimálnì jeden mìsíc ode dne zøízení, úètuje se pomìrná èást ceny za pouívání dle pol. A. 7231, to se nevztahuje na
telefonní stanici, která má sjednán závazek vyuívat hlavní telefonní stanici po smluvnì stanovenou dobu. Výpoèet pomìrné èásti ceny za pouívání se provádí vdy ve vztahu ke konkrétnímu zúètovacímu období a jeho
skuteèné délce v poètu dnù.
Za období doèasného pøeruení provozu digitálního pøipojení 2MBL se za kadé zúètovací období, ve
kterém byl provoz pøeruen, úètuje cena za pouívání ve výi stanovené pøísluným cenovým plánem.
Obnovení provozu hlavní telefonní stanice nebo digitálního pøipojení 2MBL, se provádí následnì po uplatnìní
poadavku ze strany úèastníka dle technických moností spoleènosti ÈESKÝ TELECOM. Za obnovení provozu telefonní stanice nebo digitálního pøipojení 2MBL, se úètuje cena dle pol. A.7232.
Úèastník mùe o slubu Doèasné pøeruení provozu hlavní telefonní stanice na ádost úèastníka poádat nejdøíve 2 mìsíce od data, kdy byla naposledy ukonèena sluba za cenu dle pol. A.7231. Datem ukonèení sluby se
rozumí úèastníkem definované datum znovuzapojení nebo datum, kdy uplynula maximální doba 6 mìsícù vyuívání sluby za cenu dle pol. A.7231.
Sluba se neposkytuje, pokud úèastník neplní podmínky úèastnictví.
Pokud úèastník na pøedmìtné telefonní stanici vyuívá slueb vysokorychlostního pøenosu dat, neposkytuje se sluba za zvýhodnìných podmínek, tzn., e se úètuje za kadé celé zúètovací období cena za pouívání telefonní stanice ve výi stanovené cenovým plánem pøísluným pøedmìtné telefonní stanici.
Za obnovení provozu hlavní telefonní stanice nebo digitálního pøipojení 2MBL, u nich byl omezen nebo
zcela zastaven provoz z dùvodu nedodrení podmínek úèastnictví (zejména z dùvodu neplacení cen za telekomunikaèní sluby), se úètuje cena dle pol. A.7241, resp. A.7242. Úhradu této ceny lze poadovat i pøed uvedením telefonní stanice do provozu.
Úèastník mùe poádat o zmìnu cenového plánu (s výjimkou hlasových øeení), pøípadnì internetového cenového programu, pøi dodrení stanovené minimální doby vyuívání cenového plánu.

3.

4.

5.

17.
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Minimální doba vyuívání kadého cenového plánu je stanovena v délce trvání dvou (2) mìsícù, resp. zúètovacích období. Tato minimální doba neplatí v pøípadì první zmìny cenového plánu u novì zøízených telefonních
stanic (pøípojek euroISDN), resp. první zmìny cenového plánu u telefonních stanic (pøípojek euroISDN), po
provedení pøevodu úèastnictví. Zmìna cenového plánu je vdy uplatòována na dobu neurèitou. Pokud je poadavek na zmìnu cenového plánu uplatnìn minimálnì deset (10) kalendáøních dnù pøed koncem zúètovacího
období, zabezpeèí ÈESKÝ TELECOM tuto zmìnu od prvního dne zúètovacího období následujícího po zúètovacím období, ve kterém byl poadavek uplatnìn. Pøi uplatnìní poadavku na zmìnu cenového plánu po výe
uvedené lhùtì, prodluuje se termín realizace zmìny cenového plánu ze strany spoleènosti ÈESKÝ TELECOM
o jedno zúètovací období.
Ý.
Provedení zmìny cenového plánu je bezplatné (pol. A.728) Ý.

6)
V èásti A.72 se mìní znìní ceníkových poloek A.722, A.728, A.730, A.7232, A.724, A.7241 a A.7242 a ruí se ceníková
poloka A.729 takto:
A.72

Ceny za ostatní sluby a èinnosti v telefonním provozu

Poloka

Sluba

A.722

Zmìna pøípojného èísla hlavní telefonní stanice, digitálního pøipojení 2MBL
nebo èísla sluby euroISDN na ádost úèastníka bez monosti výbìru
Ý Zmìna cenového plánu, resp. internetového cenového programu,
resp. volitelného cenového programu
Neobsazeno
Umonìní výbìru pøípojného èísla hlavní telefonní stanice, digitálního
pøipojení 2MBL nebo èísla sluby euroISDN

A.728
A.729
A.730
A.7232

Znovuzapojení hlavní telefonní stanice, nebo digitálního pøipojení 2MBL

A.724

Obnovení provozu hlavní telefonní stanice, nebo digitálního pøipojení 2MBL,
u které byl omezen nebo zcela zastaven provoz z dùvodu poruení
podmínek úèastnictví:
u hlavní telefonní stanice, nebo digitálního pøipojení 2MBL,
u které byl omezen provoz
u hlavní telefonní stanice, nebo digitálního pøipojení 2MBL,
u které byl zcela zastaven provoz

A.7241
A.7242

Cena
Cena
bez DPH s DPH
Kè
100,00

119,00

0,00

0,00

152,00
180,88
Kè/zúèt. období
0,00
0,00
Kè

277,00

329,63

800,00

952,00

7)
V èásti A.81 se ruí podmínky 20.20 a 20.27 bez náhrady (sluba i-poslouchám).

8)
V èásti A.82 se ruí ceníkové poloky A.8521 a A.8526 bez náhrady (sluba i-poslouchám).

9)
V èásti I.12 se mìní cena v ceníkové poloce I.1212 takto:

I.1

SLUBA SMS

I.12

Ceny sluby SMS

Poloka

Sluba

I.1212

SMS do mobilních sítí ÈR

Cena
Cena
bez DPH s DPH
Kè/kus
1,60
1,90
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10)
V èásti L.11 se mìní znìní podmínky 15 takto:

L.

KONCOVÁ TELEKOMUNIKAÈNÍ
ZAØÍZENÍ -NÁJEM A ÚDRBA

L.11

Podmínky

15.

Sluchovì a jinak zdravotnì postieným obèanùm poskytuje ÈESKÝ TELECOM na základì jejich ádosti nájem speciálnì vybavených koncových telekomunikaèních zaøízení. Cena za nájem takovýchto zaøízení dodaných (pronajatých) do 31. 12. 2004 se úètuje ve stejné výi, jako cena za nájem standardních telefonních pøístrojù, a to dle pol. L.219. Cena za nájem takovýchto zaøízení novì dodaných (pronajatých) od 1. 1. 2005 se úètuje
dle pol. L.224.
Koncová zaøízení pro sluchovì a jinak zdravotnì postiené obèany jsou rozdìlena do jednotlivých skupin takto:
Skupina 1  koncové zaøízení vhodné pro osoby neslyící:
PHILIPS PPF 531; PHILIPS PPF 571; POLYTEL 200X/CZ
Skupina 2  koncové zaøízení vhodné pro osoby nedoslýchavé:
CONCORDE C520B; MIRAFONE OP201
Skupina 3  koncové zaøízení vhodné pro osoby slabozraké a nevidomé:
CONCORDE C520B
Skupina 4  koncové zaøízení vhodné pro osoby s motorickou vadou horních konèetin:
CONCORDE C520B
Skupina 5  koncové zaøízení vhodné pro osoby s tìkým pohybovým postiením:
Telco 397 SMS

11)
V èásti P.5 se ruí èásti P.526 a P.527 a nahrazují se novým znìním takto:

P.5
P.526

CENOVÉ PLÁNY
Cenový plán Telefon Volno Plus

Poloka

Sluba

P.52611
P.52612
P.52613
P.52614
P.52615
P.52616
P.52617

Zøízení pøípojky euroISDN2
Zøízení pøípojky euroISDN2plus
Zøízení pøípojky euroISDN2U
Zøízení pøípojky euroISDN2 pøemìnou HTS
Zøízení pøípojky euroISDN2plus pøemìnou HTS
Zøízení pøípojky euroISDN2U pøemìnou HTS
Pøeloení základní pøípojky

P.52618
P.52619
P.52620
P.52621
P.52622
P.52623
P.52624

Pouívání pøípojky euroISDN2
Pouívání pøípojky euroISDN2plus
Pouívání pøípojky euroISDN2U
Pouívání pøípojky euroISDN2 - se zøízenou slubou xDSL
Pouívání pøípojky euroISDN2plus - se zøízenou slubou xDSL
Pouívání pøípojky euroISDN2U - se zøízenou slubou xDSL
Vybraná èísla se slevou II - pouívání

P.52625
P.52626

Volné minuty na vnitrostátní hovory - silný provoz
Volné minuty na vnitrostátní hovory - slabý provoz

P.52640
P.52641
P.52642
P.526421
P.526422
P.52643

Místní hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - silný provoz
Místní hovory do pevných sítí ostatních operátorù - silný provoz
Místní hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory do pevných sítí ostatních operátorù - slabý provoz:
10

Cena
bez DPH

Cena
s DPH

0,00
0,63

0,00
0,75

Kè
4095,00
4873,05
6000,00
7140,00
3500,00
4165,00
951,00
1131,69
2856,00
3398,64
761,00
905,59
2142,00
2548,98
Kè/zúèt. období
718,33
854,81
718,33
854,81
618,33
735,81
718,33
854,81
718,33
854,81
618,33
735,81
0,00
0,00
minuta/zúèt. období
60
0
Kè/minuta
1,18
1,40
1,18
1,40

Poloka

Sluba

P.526431
P.526432
P.52644
P.526441
P.526442
P.52645
P.526451
P.526452
P.52646
P.526461
P.526462
P.52647
P.526471
P.526472
P.52648
P.52649
P.52650
P.526501
P.526502
P.52651
P.526511
P.526512
P.52652
P.526521
P.526522
P.52653
P.526531
P.526532
P.52654
P.526541
P.526542
P.52655
P.526551
P.526552
P.52656

- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory do pevných sítí ostatních operátorù - noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory do pevných sítí ostatních operátorù - víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Dálkové hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - silný provoz
Dálkové hovory do pevných sítí ostatních operátorù - silný provoz
Dálkové hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Dálkové hovory do pevných sítí ostatních operátorù - slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Dálkové hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory do pevných sítí ostatních operátorù - noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory do pevných sítí ostatních operátorù - víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- silný provoz
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- silný provoz
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta

P.52657
P.52658
P.526581
P.526582
P.52659
P.526591
P.526592
P.52660
P.526601
P.526602
P.52661
P.526611
P.526612
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Cena
Cena
bez DPH
s DPH
Kè/minuta
0,00
0,00
0,63
0,75
0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63
2,35
2,35

0,00
0,75
2,80
2,80

0,00
1,34

0,00
1,59

0,00
1,34

0,00
1,59

0,00
0,95

0,00
1,13

0,00
0,95

0,00
1,13

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63

0,00
0,75

1,06

1,26

1,06

1,26

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57

0,00
0,68

Poloka

Sluba

P.52662

Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- silný provoz
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- silný provoz
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Hovory do mobilních sítí T!P a GSM Eurotel
Hovory do mobilní sítì GSM T-Mobile
Hovory do mobilní sítì GSM Oskar
Hovory do mobilních sítí T!P a GSM Eurotel na Vybraná èísla se slevou II
Hovory do mobilní sítì GSM T-Mobile na Vybraná èísla se slevou II
Hovory do mobilní sítì GSM Oskar na Vybraná èísla se slevou II
Hovory ke slubì Memobox - silný provoz
Hovory ke slubì Memobox - slabý provoz
Hovory k záznamníkové slubì spoleènosti Eurotel
Hovory k záznamníkové slubì GTS - silný provoz
Hovory k záznamníkové slubì GTS - slabý provoz
Hovory k Paging MULTITONE (pøístupová èísla 600 0 a 600 1) - silný provoz
Hovory k Paging MULTITONE (pøístupová èísla 600 0 a 600 1) - slabý provoz
Hovory k Paging MULTITONE (pøístupová èísla 600 2 a 600 9)
Internet - I. èasové pásmo - prvních 10 minut spojení
Internet - I. èasové pásmo - kadá dalí minuta spojení
Internet - II. èasové pásmo - prvních 10 minut spojení
Internet - II. èasové pásmo - kadá dalí minuta spojení
Informace o telefonních èíslech - pøístupové èíslo 1180

P.526621
P.526622
P.52663
P.526631
P.526632
P.52664
P.52665
P.52666
P.526661
P.526662
P.52667
P.526671
P.526672
P.52668
P.526681
P.526682
P.52669
P.526691
P.526692
P.52670
P.526701
P.526702
P.52671
P.526711
P.526712
P.52672
P.52672
P.52674
P.52675
P.52676
P.52677
P.52678
P.52679
P.52680
P.52681
P.52682
P.52683
P.52684
P.52685
P.52686
P.52687
P.52688
P.52689
P.52690
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Cena
Cena
bez DPH
s DPH
Kè/minuta
0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57

0,00
0,68

2,12

2,52

2,12

2,52

0,00
1,21

0,00
1,44

0,00
1,21

0,00
1,44

0,00
0,86

0,00
1,02

0,00
0,86

0,00
1,02

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57
4,33
4,33
4,33
3,90
3,90
3,90
1,18
0,63
4,33
1,18
0,63
5,71
5,71
9,52
1,26
0,70
0,50
0,20
5,23

0,00
0,68
5,15
5,15
5,15
4,64
4,64
4,64
1,40
0,75
5,15
1,40
0,75
6,79
6,79
11,33
1,50
0,83
0,60
0,24
6,22

Poloka

Sluba

P.52691
P.52692
P.52693
P.52694
P.52695
P.52696
P.52697

Informace o mezinárodních telefonních èíslech a slubách - pøístupové èíslo 1181
Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 974) - silný provoz
Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 974) - slabý provoz
Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 973) - silný provoz
Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 973) - slabý provoz
Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 972) - silný provoz
Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 972) - slabý provoz

P.527

Cenový plán Telefon Volno

Poloka

Sluba

P.52711
P.52712
P.52713
P.52714
P.52715
P.52716
P.52717

Zøízení pøípojky euroISDN2
Zøízení pøípojky euroISDN2plus
Zøízení pøípojky euroISDN2U
Zøízení pøípojky euroISDN2 pøemìnou HTS
Zøízení pøípojky euroISDN2plus pøemìnou HTS
Zøízení pøípojky euroISDN2U pøemìnou HTS
Pøeloení základní pøípojky

P.52718
P.52719
P.52720
P.52721
P.52722
P.52723
P.52724

Pouívání pøípojky euroISDN2
Pouívání pøípojky euroISDN2plus
Pouívání pøípojky euroISDN2U
Pouívání pøípojky euroISDN2 - se zøízenou slubou xDSL
Pouívání pøípojky euroISDN2plus - se zøízenou slubou xDSL
Pouívání pøípojky euroISDN2U - se zøízenou slubou xDSL
Vybraná èísla se slevou II - pouívání

P.52725
P.52726

Volné minuty na vnitrostátní hovory - silný provoz
Volné minuty na vnitrostátní hovory - slabý provoz

P.52740
P.52741
P.52742
P.527421
P.527422
P.52743
P.527431
P.527432
P.52744
P.527441
P.527442
P.52745
P.527451
P.527452
P.52746
P.527461
P.527462
P.52747
P.527471
P.527472
P.52748
P.52749
P.52750
P.527501

Místní hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - silný provoz
Místní hovory do pevných sítí ostatních operátorù - silný provoz
Místní hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory do pevných sítí ostatních operátorù - slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory do pevných sítí ostatních operátorù - noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Místní hovory do pevných sítí ostatních operátorù - víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Dálkové hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - silný provoz
Dálkové hovory do pevných sítí ostatních operátorù - silný provoz
Dálkové hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
13

Cena
Cena
bez DPH
s DPH
Kè/minuta
6,67
7,94
1,18
1,40
0,63
0,75
1,77
2,11
1,09
1,30
1,18
1,40
0,63
0,75

Cena
bez DPH

Cena
s DPH

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63
2,52
2,52

0,00
0,75
3,00
3,00

0,00

0,00

Kè
4095,00
4873,05
6000,00
7140,00
3500,00
4165,00
951,00
1131,69
2856,00
3398,64
761,00
905,59
2142,00
2548,98
Kè/zúèt. období
659,50
784,81
659,50
784,81
559,50
665,81
659,50
784,81
659,50
784,81
559,50
665,81
0,00
0,00
minuta/zúèt. období
0
0
Kè/minuta
1,26
1,50
1,26
1,50

Poloka

Sluba

P.527502
P.52751
P.527511
P.527512
P.52752
P.527521
P.527522
P.52753
P.527531
P.527532
P.52754
P.527541
P.527542
P.52755
P.527551
P.527552
P.52756

- kadá dalí minuta spojení
Dálkové hovory do pevných sítí ostatních operátorù - slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí minuta spojení
Dálkové hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory do pevných sítí ostatních operátorù - noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory v síti ÈESKÉHO TELECOMU - víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory do pevných sítí ostatních operátorù - víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- silný provoz
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- silný provoz
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Místní hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- silný provoz
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- silný provoz
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- slabý provoz:
- prvních 30 minut spojení

P.52757
P.52758
P.527581
P.527582
P.52759
P.527591
P.527592
P.52760
P.527601
P.527602
P.52761
P.527611
P.527612
P.52762
P.527621
P.527622
P.52763
P.527631
P.527632
P.52764
P.52765
P.52766
P.527661
P.527662
P.52767
P.527671

14

Cena
Cena
bez DPH
s DPH
Kè/minuta
1,34
1,59
0,00
1,34

0,00
1,59

0,00
0,95

0,00
1,13

0,00
0,95

0,00
1,13

0,00
0,63

0,00
0,75

0,00
0,63

0,00
0,75

1,13

1,34

1,13

1,34

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57

0,00
0,68

2,27

2,70

2,27

2,70

0,00
1,21

0,00
1,44

0,00

0,00

Poloka

Sluba

P.527672
P.52768

- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- noèní provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II v síti ÈESKÉHO TELECOMU
- víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Dálkové hovory na Vybraná èísla se slevou II do pevných sítí ostatních operátorù
- víkendový provoz:
- prvních 30 minut spojení
- kadá dalí zapoèatá minuta
Hovory do mobilních sítí T!P a GSM Eurotel
Hovory do mobilní sítì GSM T-Mobile
Hovory do mobilní sítì GSM Oskar
Hovory do mobilních sítí T!P a GSM Eurotel na Vybraná èísla se slevou II
Hovory do mobilní sítì GSM T-Mobile na Vybraná èísla se slevou II
Hovory do mobilní sítì GSM Oskar na Vybraná èísla se slevou II
Hovory ke slubì Memobox - silný provoz
Hovory ke slubì Memobox - slabý provoz
Hovory k záznamníkové slubì spoleènosti Eurotel
Hovory k záznamníkové slubì GTS - silný provoz
Hovory k záznamníkové slubì GTS - slabý provoz
Hovory k Paging MULTITONE (pøístupová èísla 600 0 a 600 1) - silný provoz
Hovory k Paging MULTITONE (pøístupová èísla 600 0 a 600 1) - slabý provoz
Hovory k Paging MULTITONE (pøístupová èísla 600 2 a 600 9)
Internet - I. èasové pásmo - prvních 10 minut spojení
Internet - I. èasové pásmo - kadá dalí minuta spojení
Internet - II. èasové pásmo - prvních 10 minut spojení
Internet - II. èasové pásmo - kadá dalí minuta spojení
Informace o telefonních èíslech - pøístupové èíslo 1180
Informace o mezinárodních telefonních èíslech a slubách - pøístupové èíslo 1181
Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 974) - silný provoz
Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 974) - slabý provoz
Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 973) - silný provoz
Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 973) - slabý provoz
Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 972) - silný provoz
Hovory do neveøejné telekomunikaèní sítì (pøístupové èíslo 972) - slabý provoz

P.527681
P.527682
P.52769
P.527691
P.527692
P.52770
P.527701
P.527702
P.52771
P.527711
P.527712
P.52772
P.52773
P.52774
P.52775
P.52776
P.52777
P.52778
P.52779
P.52780
P.52781
P.52782
P.52783
P.52784
P.52785
P.52786
P.52787
P.52788
P.52789
P.52790
P.52791
P.52792
P.52793
P.52794
P.52795
P.52796
P.52797

12)
Èást P.8 se ruí bez náhrady (sluba videoRELACE).

13)
V èásti Z.105 se mìní znìní podmínek 1, 2, 3, 4 a 6 takto:

Z.

ZVÝHODNÌNÉ NABÍDKY

Z.1

TELEFONNÍ SLUBY

Z.105

Volitelné cenové programy pro místní a dálkové hovory - podmínky
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Cena
Cena
bez DPH
s DPH
Kè/minuta
1,21
1,44
0,00
0,86

0,00
1,02

0,00
0,86

0,00
1,02

0,00
0,57

0,00
0,68

0,00
0,57
4,62
4,62
4,62
4,16
4,16
4,16
1,26
0,63
4,62
1,26
0,63
5,71
5,71
9,52
1,26
0,71
0,50
0,22
5,23
6,67
1,26
0,63
1,77
1,09
1,26
0,63

0,00
0,68
5,50
5,50
5,50
4,95
4,95
4,95
1,50
0,75
5,50
1,50
0,75
6,79
6,79
11,33
1,50
0,84
0,60
0,26
6,22
7,94
1,50
0,75
2,11
1,30
1,50
0,75

1.

2.

3.

K cenovým plánùm Telefon 70, Telefon 120, Telefon 240, Telefon a Internet 90+300, Telefon a Internet 180+660,
Internet 780, Telefon Universal a Telefon Universal dialog je moné vyuít volitelné cenové programy Volno
a Volno Plus pro místní a dálkové hovory.
Volitelné cenové programy Volno a Volno Plus jsou urèeny pro hlavní telefonní stanice a základní pøípojky
euroISDN. U základních pøípojek euroISDN se volitelný cenový program aplikuje na typ pøipojení. Poèet zakoupených programù musí odpovídat poètu základních pøípojek zøízených v daném typu pøipojení.
Volitelný cenový program Volno poskytuje zvýhodnìnou cenu místních a dálkových hovorù uskuteènìných
v dobì slabého, noèního a víkendového provozu. Prvních 30 minut hovoru není zpoplatòováno, kadá dalí
minuta hovoru je zpoplatòována dle cenového plánu pøiøazeného telefonní stanici, resp. pøípojce euroISDN, ze
které je hovor uskuteèòován.
Volitelný cenový program Volno je urèen výhradnì pro místní a dálkové hovory, ostatní typy hovorù (hovory do
mobilních sítí, spojení do sítì Internet, mezinárodní hovory a ostatní typy hovorù) jsou zpoplatòovány dle cenového plánu pøiøazeného telefonní stanici, resp. pøípojce euroISDN, ze které je hovor uskuteèòován.
Volitelný cenový program Volno Plus poskytuje zvýhodnìnou cenu místních a dálkových hovorù uskuteènìných v dobì slabého, noèního a víkendového provozu. Prvních 30 minut hovoru není zpoplatòováno, kadá dalí
minuta hovoru je zpoplatòována dle cenového plánu pøiøazeného telefonní stanici, resp. pøípojce euroISDN,
ze které je hovor uskuteèòován.
Cenový program Volno Plus je urèen výhradnì pro místní a dálkové hovory. Ostatní typy hovorù (hovory do
mobilních sítí, spojení do sítì Internet, mezinárodní hovory a ostatní typy hovorù) jsou zpoplatòovány dle cenového plánu pøiøazeného telefonní stanici, resp. pøípojce euroISDN, ze které je hovor uskuteèòován.
V rámci cenového programu Volno plus je v kadém zúètovacím období poskytováno 60 volných minut,
do jejich výe jsou uskuteènìné hovory souèástí cenového programu a pøedmìtné hovory nebudou úèastníkùm úètovány zvlá.
Volné minuty jsou urèeny na odbìr automaticky uskuteènìných hovorù v silném provozu: místní, dálkové, ke slubì Vybraná èísla se slevou II (PøáTelé), hovory do neveøejných telekomunikaèních sítí v ÈR,
volání na Modrou linku 844, volání na Bílou linku1), Memobox 2).
V pøípadì, kdy objem hovorové korespondence pøekroèí výi volných minut, jsou dalí hovory zpoplatòovány cenami platnými pro zvolený cenový plán.
Nevyèerpaná èást volných minut se pøevádí do dalího zúètovacího období a to maximálnì ve výi, která
je rovna poètu minut poskytovaných v rámci cenového programu za jedno zúètovací období. Poèet pøevádìných minut se zaokrouhluje matematicky na celá èísla. K pøevodu volných minut do dalího zúètovacího období nedochází v pøípadech dle podmínky 21 èásti A.51 Ceníku.
) pouze volání na Modrou linku 844 a Bílou linku poskytovanou ÈESKÝM TELECOMEM
) volání do schránky Memobox prostøednictvím pøístupového èísla 960 a vechna odchozí volání ze
schránky Memobox s výjimkou volání do mobilních sítí

1
2

4.
6.

Za pouívání volitelných cenových programù Volno a Volno Plus se úètuje za kadé zúètovací období cena dle
pol. Z.1061.
Dle volitelného nadstavbového cenového programu Volno nebo Volno Plus je hovor, resp. èást hovoru, zpoplatòován a po vyèerpání volných minut plynoucích z cenového plánu pøiøazeného telefonní stanici, resp. pøípojce euroISDN, ze které je hovor uskuteèòován.

14)
V èásti Z.106 se mìní znìní a ceny v ceníkových polokách Z.10611 a Z.10612 takto:
Z.106

Ceny volitelných cenových programù pro místní a dálkové hovory

Poloka

Sluba

Z.1061
Z.10611
Z.10612

Pouívání volitelného cenového programu:
Pouívání volitelného cenového programu Volno
Pouívání volitelného cenového programu Volno Plus

Poznámka:

Novelizované nebo doplòované èásti textù jsou v dodatku vyznaèeny tuènì (netýká se nadpisù). Symbol Ý
znamená vyputìní textu.
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Cena bez DPH
Cena s DPH
Kè/zúèt. období
84,03
142,86

100,00
170,00

