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ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

Přístup k síti Internet prostřednictvím veřejných pevných telekomunikačních sítí PSTN / 
ISDN je jednou ze základních funkcí, která v těchto sítích existuje.  

V podmínkách České republiky (dále jen “ČR”) existuje z historických důvodů zvláštní 
postavení sítě dominantního operátora společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. (dále jen 
“ČESKÝ TELECOM”, příp. “ČTc”), která dosáhla v průběhu posledních přibližně deseti let 
kapacity blízké hodnotě 4 milionů účastníků. V několika posledních letech pak došlo 
k prudkému rozvoji vytáčeného přístupu k síti Internet a spolu s tím i ke vzniku a rozvoji 
mnoha alternativních operátorů (dále též “OLO”, příp. “AO”) a poskytovatelů přístupu 
k Internetu (dále též “ISP”), kteří se na řetězci této služby podílejí. 

Kombinace, kde na jedné straně existují zákazníci, účastníci PSTN / ISDN sítí 
jednotlivých provozovatelů, na druhé straně pak poskytovatelé služeb a zájmového obsahu sítě 
Internet a mezi nimi zprostředkovatelé přístupu, zajišťující spojení mezi těmito entitami, 
vytváří specifické prostředí, ve kterém existuje celá řada otázek technické a obchodní povahy.  

Tento stav postupně inicioval na straně ČESKÉHO TELECOMU vznik několika 
generací služeb vytáčeného přístupu k síti Internet, ve kterých se ČESKÝ TELECOM a ostatní 
zúčastněné subjekty pokoušely hledat varianty co nejefektivnějšího řešení s dosažením 
maximálního zhodnocení investic a zisku. 

Vzhledem k potřebě rozšíření možností uživatelského přístupu k síti Internet je zřejmé, 
že nadále budou vedle sebe koexistovat různá řešení, jejichž zákaznická volba bude určena 
požadavky na rychlost a kvalitu přenosu a v neposlední řadě i na cenu. Vytáčený přístup k síti 
Internet nadále zůstává pro nezanedbatelnou cílovou skupinu zákazníků vhodným řešením a je 
potřebné hledat taková nová mezioperátorská řešení, která budou z technického hlediska 
definována atributy jako dosažení akceptovatelného technického řešení s minimem investic 
a maximem jejich zhodnocení při současném zachování parametrů kvality poskytovaných 
služeb přes PSTN / ISDN prostředí. Z pohledu poskytovatele univerzální služby musí taková 
řešení zajistit i dodržení parametrů univerzální služby jako takové. 

Pod společnou gescí Českého telekomunikačního úřadu (dále jen “ČTÚ”) a Asociace 
provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (dále jen “APVTS”) bylo ustanoveno Fórum 
pro nové modely vytáčeného přístupu k síti Internet (dále jen “Fórum”), jehož úkolem bylo 
kromě samotného nalezení nových modelů pro vytáčený přístup k síti Internet i projednání co 
nejvíce konkrétních aspektů propojení (technických a ekonomických) pro jejich zavedení do 
praxe. Konkrétní výsledky práce Fóra, na které se vedle ostatních účastníků podíleli i členové 
platformy Zástupců Uživatelů Internetu (dále jen “ZUI”), jsou promítnuty v tomto dokumentu. 
 Dokument se zabývá definováním možných řešení nových modelů vytáčeného přístupu 
k síti Internet, a to jak z pohledu technických aspektů, tak i z pohledu souvisejících 
obchodních, legislativních a ekonomických otázek. Uvedené modely jsou následně použitelné 
jak pro regulační orgán – ČTÚ, tak pro obchodní praxi jednotlivých subjektů, kteří se 
odpovídající činností zabývají nebo budou v budoucnu zabývat. Dokument však nezbavuje 
všechny dotčené subjekty povinností, které jsou pro jejich činnost dány platnými zákony ČR 
včetně předpisů a nařízení ČTÚ. Základní právní rámec je tvořen zákonem č. 151/2000 Sb., 
o telekomunikacích a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 
o telekomunikacích”), a tento dokument popisuje pravidla a procesy pro jednotlivé technické 
a obchodní modely vytáčeného přístupu k síti Internet. 
 Modely, které jsou řešeny tímto dokumentem, jsou postaveny na nediskriminačním 
základě a umožňují realizovat závěry z tohoto dokumentu v rámci vzájemné spolupráce mezi 
jednotlivými provozovateli při uzavírání bilaterálních smluv v tomto segmentu poskytovaných 
telekomunikačních služeb. 
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Část první 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYTÁČENÉHO PŘÍSTUPU K INTERNETU 
 

V této části jsou popsány základní obecné technické atributy pro službu vytáčeného 
přístupu k Internetu, které jsou v následující části využity pro popis technického řešení 
jednotlivých modelů této služby. V těch případech, kde je to z technického hlediska a pro lepší 
pochopení nutné, jsou uvedeny navíc i detailní informace o chování a stavu sítě ČESKÉHO 
TELECOMU. 

 
 

Díl 1 

Základní obecné technické atributy pro popis modelů 
 

Topologie síťového propojení pro službu vytáčeného přístupu k Internetu je dána 
obecnou architekturou síťových propojení, počínaje PSTN / ISDN sítí, na kterou jsou připojeni 
účastníci mající zájem o tuto službu, až po síť Internetu, resp. připojení zařízení s uloženým 
zájmovým obsahem. Na obr. 1 je uvedena obecná topologie architektury síťového řešení 
s několika základními technickými atributy, které jsou typické pro vytáčený přístup k Internetu 
a které jsou dále popsány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1  Obecná topologie architektury síťového řešení pro vytáčený přístup k Internetu 

 
 

Čl. 1 

Koncový bod 
 

Koncový bod je definován jako bod PSTN / ISDN sítě Operátora A, který je 
reprezentován standardním zakončením dle definice pro připojení POTS nebo ISDN 
koncového zařízení. Koncové zařízení pro potřeby vytáčeného přístupu k Internetu je takové, 
které tento typ provozu umožňuje (tj. uživatelský terminál s odpovídající HW a SW výbavou). 
 

Operátor A Operátor B ISP Internet

      Koncový bod             Propojovací bod (POI)           Přístupový bod (POP)            Komerční smlouva
                                                                                                                                o službách a IP konektivitě

Koncový
účastník
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Čl. 2 

Propojovací bod 
 

Propojovací bod (dále též POI) je definován jako fyzický bod síťového propojení, ve 
kterém jsou propojeny sítě předávajícího Operátora A a přejímajícího Operátora B. Tento bod 
je tvořen fyzickou vrstvou (odpovídajícím počtem přenosových okruhů) a protokolovou 
vrstvou (signalizací), která je v tomto propojovacím bodu mezi oběma sítěmi použita. 
Technické detaily upravující kapacitu (počet 2 Mbit/s okruhů) a technické vlastnosti použité 
signalizace jsou standardními částmi smlouvy o propojení, která musí být pro službu 
vytáčeného přístupu k Internetu mezi Operátorem A a Operátorem B uzavřena. 
 

Čl. 3 

Přístupový bod 
 

Přístupový bod (POP) je definován jako fyzický bod síťového propojení mezi sítí 
předávajícího Operátora B (nebo může být i v síti operátora A) a poskytovatelem 
internetových služeb (ISP). Tento bod je tvořen fyzickou vrstvou (její definice, kapacitní 
vyjádření) a protokolovou vrstvou (použitý typ signalizace) a obojí je popsáno v obchodní 
smlouvě (smlouva o přístupu) mezi Operátorem B (případně A) a ISP (viz obr. 1 resp. 
obr. 14). 

Kromě těchto výše uvedených parametrů je nutné mít definovány další obecné 
technické parametry (příp. funkce), které jsou potřebné k zajištění správné činnosti uvnitř sítě 
zúčastněných operátorů a chování na rozhraní mezi těmito sítěmi pro vytáčený přístup 
k Internetu. 

Čl. 4 

Typ použité signalizace 
 

Typ signalizace je určen signalizačním protokolem, který je použit v koncovém, 
propojovacím nebo přístupovém bodu, jak je uvedeno na obr. 1. Základní vymezení těchto 
signalizačních protokolů je dáno specifikací, obsaženou v Síťovém plánu signalizace, vydaném 
ČTÚ. 
 

Čl. 5 

Přístupová čísla pro službu vytáčeného přístupu k Internetu 
 

Číslování přístupů ke službám stanovuje Číslovací plán veřejných telefonních sítí 
zveřejněný v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1 zveřejněné 
v částce 7/2002 Telekomunikačního věstníku a Změny č. 2 zveřejněné v částce 10/2002 
Telekomunikačního věstníku (dále jen “Číslovací plán”), který pro typ provozu vytáčeného 
přístupu k Internetu definuje odpovídající přístupová (negeografická) čísla.  
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Čl. 6 

Přístup ke službě vytáčeného přístupu k Internetu 
 

Přístup ke službě definuje alternativy postupů, pomocí nichž je možné službu realizovat 
z pozice volajícího účastníka v síti Operátora A. Obecně se jedná o možnost využití tzv. přímé 
volby s použitím přístupových čísel (SAC), která jsou pro vytáčený přístup k Internetu 
stanovena v Číslovacím plánu. Dále se může jednat o použití služby Výběr provozovatele 
krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání (CS) nebo služby Výběr provozovatele 
nastavením předvolby čísel (CPS), které připouští možnost kombinace těchto služeb 
s přístupovým číslem pro vytáčený přístup k Internetu. 
 

Čl. 7 

Odpovědnost za tarifování koncového účastníka a způsob realizace 
 

Odpovědnost za tarifování definuje technicky metodu, jak a kde se provádí tarifování 
koncového účastníka (v tomto případě volajícího účastníka v síti Operátora A) a kdo je za 
tento proces odpovědný. Obecně platí, že tarifování a odpovědnost za tento proces je u toho 
operátora, který je nabízitelem dané služby, v tomto případě vytáčeného přístupu k Internetu. 
Platí tedy jednoznačně vztah tarifování a odpovědnosti za něj dle aplikovatelného obchodního 
modelu. Pro terminační typy modelů je odpovědným Operátor A, pro originační modely je 
odpovědným Operátor B. Způsob konkrétní realizace tarifování závisí na technických 
možnostech v sítích Operátora A a B a obvykle se provádí na základě tzv. detailního záznamu 
o hovoru (CDR záznam). 
 

Čl. 8 

Odpovědnost a způsob realizace odpočtu mezi sítěmi v propojovacím bodu 
 

Odpočet mezi sítěmi zajišťuje měření objemu provozu, který se předává mezi sítěmi 
v propojovacím bodu. Na podkladě této funkce, která je obvykle umístěna v bránových 
ústřednách spolupracujících síťových operátorů, se odměřuje pro jednotlivé typy provozu, 
jejich směr (příchozí / odchozí) a jejich celkový objem za zúčtovací období. Detaily této 
metody musí být upraveny ve smlouvě o propojení. Základní parametr, který se 
v propojovacím bodu sleduje ze strany Operátora A i Operátora B, je selektivně ke každému 
sledovanému typu provozu parametr celkově odhovořený čas, který následně představuje 
podklad pro odúčtování (odpočet, accounting). 

Odpovědnost za realizaci odpočtu je standardně (dle odpovídajícího ITU-T 
doporučení) svěřena předávajícímu operátorovi, přičemž je na rozhodnutí přejímajícího 
operátora, zda ve své síti bude (pro kontrolu) provádět svoje vlastní identické měření. Pro 
detailnější rozlišení jednotlivých typů provozu v propojovacím bodu lze použít další doplňkové 
informace, které lze získat z použitého typu signalizace, doprovázející dané zpracovávané 
volání (číslo volajícího v síti Operátora A, číslo volaného (ISP) atd.). Také zde je obvykle 
využito zpracování tzv. detailního záznamu o hovoru (CDR záznam). 
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Čl. 9 

Kvalita služby vytáčeného přístupu k Internetu 
 

Kvalita služby je obecný pojem, který definuje chování vybudovaného spojení ke 
službám v síti Internet jak z pohledu koncového účastníka, tak z pohledu chování 
odpovídajícího typu mezisíťového propojení mezi spolupracujícími sítěmi v propojovacím / 
přístupovém bodu (velkoobchodní přístup) prostřednictvím služby vytáčeného přístupu 
k Internetu. Dokumenty ITU-T a ETSI obecně nespecifikují konkrétní doporučení pro službu 
vytáčeného přístupu k Internetu.   

Kvalita služby se popisuje v následujících parametrech: 
- garantovaná minimální průměrná přenosová rychlost – obvykle je uvedena 

v obchodní nabídce služby pro koncového účastníka a definuje průměrnou hodnotou 
rychlosti přenosu dat v počtu kbit/s, pod kterou neklesne rychlost přenosu dat mezi 
koncovým bodem sítě Operátora A a propojovacím / přístupovým bodem se sítí 
spolupracujícího Operátora B / ISP, 

- stabilita vybudovaného spojení – obvykle definuje maximální počet samovolných 
rozpadů vybudovaného spojení do sítě Internet za určitý časový interval (četnost 
rozpadů spojení); pokud se využívá algoritmus vynuceného rozpadu ze strany 
nabízitele služby, je součástí obchodní nabídky i definice a specifikace tohoto 
algoritmu, 

- dostupnost služby v propojovacím bodu – je upravena smlouvou o propojení, není 
standardizována; obvykle je definována jako maximální délka výpadku služby za 
časové období nebo inverzně jako minimální doba, po kterou je služba 
v propojovacím bodu k dispozici. 

 
a) Kvalita služby z pohledu koncového účastníka 

Z pohledu koncového účastníka je rozhodující typ připojení k síti Operátora A u jeho 
koncového zařízení. Pro obecné potřeby definice je nutné rozlišovat: 

- analogové připojení s využitím modemu, 
- ISDN připojení. 
Zásadním omezujícím faktorem na straně Operátora A je vliv přístupové části sítě, tedy 

fyzikální kvalita sítě a případná omezení, daná použitými technologiemi přenosových zařízení 
v této části sítě. Počínaje místní ústřednou až po propojovací bod se další omezení 
nepředpokládá,  je-li síť Operátora A plně digitální. 

V sítích PSTN / ISDN (sítě s okruhovým typem spojování) je maximální přenosová 
rychlost dána fyzikální podstatou tohoto typu spojování (kódování), vztaženou na přenosovou 
kapacitu vybudovaného přenosového kanálu, a je maximálně 64 kbit/s.  

V případě ISDN připojení se jedná vždy o využití maximální přenosové rychlosti dané 
přenosovou kapacitou B-kanálu v rámci ISDN2 připojení. 
 
b) Kvalita služby vzhledem k propojovacímu bodu 

Samotný charakter garance kvalitativních parametrů je ovlivněn tím, zda operátor 
nabízí službu na podkladě terminačního modelu (nabízitelem je Operátor A)  nebo originačního 
modelu (nabízitelem je Operátor B). 

Při použití terminačního modelu služby existují dva možné přístupy k definici 
parametrů kvality. Garance v obchodní nabídce služby pro koncového účastníka jsou buď 
vztaženy jen k síti nabízitele (Operátor A), nebo se v nich zahrnuje i kvalita zbytku 
přenosového řetězce (ke koncovému zařízení, na kterém je uložen požadovaný obsah). 
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V takovém případu musí ale nabízitel odpovídající garance požadovat od spolupracujícího 
Operátora B / ISP a Operátor B musí mít adekvátně odpovídající kvalitu garantovánu ve 
smlouvě o přístupu s ISP. 

Při použití originačního modelu služby staví nabízitel služby (Operátor B) svoji 
obchodní nabídku pro koncového účastníka nad garantovanými vlastnostmi přístupové sítě, 
kterou pro tento případ tvoří síť Operátora A. Garance ze strany Operátora A se obvykle váže 
na obsah smlouvy o propojení pro zajištění služby s tímto operátorem. Opět i zde je možné 
definovat kvalitu služby omezeně ve vztahu ke své síti (Operátora B a přes smlouvu 
o propojení i Operátora A), nebo jako garanci přes celý přenosový řetězec (až po zařízení 
s požadovaným obsahem). V takovém případu si musí Operátor B zajistit odpovídající 
dodržení parametrů ve smlouvě o přístupu s ISP. 
 

Čl. 10 

 Charakteristika propojovacího bodu v případě použití signalizace PRI:DSS1 
 

Specifikace signalizace DSS1 vychází z obecného OSI modelu a je v detailu upravena 
v ETSI standardech ETS 300 xxx takto: 

a) 1. vrstva (fyzická) dle  PRA ETS 300 011-1 až 3, 
b) 2. vrstva dle ETS 300 125, 
c) 3. vrstva dle ETS 300 403-2, 4-7 a ETS 300 403-1, 4-7. 
 

Čl. 11 

Charakteristika propojovacího bodu v případě použití signalizace SS7:ISUP 
 

Specifikace signalizace SS7 ISUP vychází z obecného OSI modelu a je v detailu 
upravena v ITU-T doporučeních Q73x, Q.76x a ETSI standardech ETS 300 356 – xx. 
 

Čl. 12 

Specifikace úloh pro testování v propojovacím bodu 
 

Při použití signalizace PRI:DSS1 nebo SS7:ISUP v propojovacím bodu, se 
spolupracující sítě nebo k nim přidružení operátoři zavazují dodržovat parametry podle ITU 
Rec. G.821, Final deliverable, volume 1 (02/93) International ISDN end-to-end testing. 
 

Čl. 13 

Topologické umístění propojovacích bodů mezi sítí Operátora A a Operátora B 
 

Propojovací body mohou být dle dohody umístěny u originujícího operátora, 
terminujícího operátora nebo na trase mezi operátory. 
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Díl 2 

Konkretizace obecných atributů z pozice ČESKÉHO TELECOMU jako Operátora A  
 

Zde jsou uvedeny detailní informace, které upřesňují popsané obecné technické 
podmínky pro situaci, kdy v pozici Operátora A je ČESKÝ TELECOM, včetně existujících 
technických omezení. Konkretizace provozních variant, resp. omezení a jejich dopady musí být 
řešeny ve smlouvě o propojení mezi ČESKÝM TELECOMEM a konkrétním operátorem na 
pozici Operátora B. 
 

Čl. 14 

Koncový bod a vazba na koncové zařízení 
 

Síť ČESKÉHO TELECOMU disponuje standardním portfoliem variant koncového 
bodu pro své koncové účastníky. V zásadě se jedná o POTS (analogové) a ISDN (ve variantě 
ISDN2 a ISDN30) připojení, vše podle odpovídajících ETSI standardů. Pro vytáčený přístup 
k Internetu existují v přístupové síti ČESKÉHO TELECOMU z hlediska dostupnosti na tuto 
službu určité výjimky, které jsou dány jak technickými možnostmi některých připojení 
koncových zařízení, tak z principu existujících omezení daných typem účastníka. Jedná se 
o omezení dostupu na službu vytáčeného přístupu k Internetu v následujících případech: 

a) F-GSM účastnických připojení – tento zvláštní případ řešení má určité technické 
limity pro použití originačních modelů, obecně též z hlediska přenosové rychlosti 
(9,6 kbit/s), 

b) VTA (veřejný telefonní automat), VTS (veřejná telefonní stanice), 
VTH (veřejná telefonní hovorna) – omezení je dáno charakterem koncové stanice 
a typu služby, kterou tato stanice zajišťuje dle definice univerzální služby, 

c) stanice se zamezeným přístupem na službu vytáčeného přístupu k Internetu – 
zamezení přístupu zajišťuje Operátor A (zde ČESKÝ TELECOM). 

 

Čl. 15 

Vliv použitých účastnických doplňkových služeb 
 

Tento typ omezení se týká Operátora B, bude-li ve své příchozí bránové ústředně 
realizovat funkci autentizace a bude-li navíc v propojovacím / přístupovém bodu použita 
signalizace DSS1. 

Autentizace se jako typická funkce pro ověření volajícího účastníka používá při aplikaci  
originačních modelů na službu vytáčeného přístupu k Internetu. Je-li její technické provedení 
opřeno o analýzu čísla volajícího účastníka (Calling Party Number, CgPN), je nutné, aby tuto 
informaci Operátor B v propojovacím bodu obdržel. 

Je-li volajícím v síti ČESKÉHO TELECOMU takový účastník, který má aktivovánu 
službu CLIR (Calling Line Identification Restriction), není při mapování do signalizačního 
protokolu DSS1 k dispozici CgPN informace v propojovacím bodu na straně Operátora B. 
V takovémto provozním případu není možné autentizaci úspěšně realizovat na straně 
Operátora B. Vzhledem k tomu, že se jedná o standardní chování signalizačního protokolu 
DSS1 (přesněji chování mapovacího algoritmu SS7 ISUP na DSS1 při existenci CLIR služby), 
není toto omezení technicky odstranitelné a Operátor B musí s tímto omezením ve své 
obchodní nabídce koncovým účastníkům v síti ČESKÉHO TELECOMU počítat. 
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Jinou možností je autentizace založená na PIN informaci, kterou volající účastník sítě 
ČESKÉHO TELECOMU sdělí do příchozí bránové ústředny Operátora B, jestliže došlo ve 
spojení k přechodu do hovorového stavu. Tato metoda však přináší omezení v disproporci 
celkového odměřeného času v odpočtových datech pro službu vytáčeného přístupu 
k Internetu. Celkový odhovořený čas, odměřený v síti ČESKÉHO TELECOMU, je vždy větší, 
než skutečný hovorový čas, a to vlivem reakční doby volajícího na výzvu, předání PINu a jeho 
vyhodnocení v příchozí bránové ústředně Operátora B. 
 

Čl. 16 

Architektura propojovacích bodů pro vytáčený přístup k Internetu 
 

V síti ČESKÉHO TELECOMU historicky vznikly propojovací body na úrovni tranzitní 
sítě (celkem 8), následovány byly propojovacími body na úrovni místní sítě (maximálně 140).  
Kromě toho existuje služba ČESKÉHO TELECOMU pro vytáčený přístup k Internetu, 
využívající určitého počtu propojovacích bodů na úrovni místních ústředen v síti ČESKÉHO 
TELECOMU (30 a více). Podle těchto variant a ve shodě se systémem třídění modelů pro 
službu vytáčeného přístupu k Internetu bylo zavedeno rozdělení, uvedené v tab. 1. 
 
 
Model na rozhraní Originační Terminační 

Počet propojovacích 
bodů 

 
Tarifní program 

30+ 140 8 30+ 140 8 

Typ použité 
signalizace DSS1 DSS1 / SS7 SS7 DSS1 DSS1 / SS7 SS7 

Minutová (časová) 
tarifikace OLM OLXM OTM TLM TLXM TTM 

Časové kredity OLM OLXM OTM TLM TLXM TTM 

Intervalové paušály OLPU OLXPU OTPU TLPU TLXPU TTPU 

Neměřený paušál N/A OLXPK OTPK N/A 

 
Tab. 1  Základní třídění modelů pro službu vytáčeného přístupu k Internetu ze sítě ČTc 
 
 

Z uvedeného třídění vychází topologické varianty “30+”, “140” a “8”, které jsou 
identické pro terminační i originační modely. Geografická poloha možných propojovacích bodů 
v síti ČESKÉHO TELECOMU pro službu vytáčeného přístupu k Internetu je uvedena 
v Příloze 1. 
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Čl. 17 

Typ použité signalizace a jejich omezení  
 

V síti ČESKÉHO TELECOMU se pro potřeby zajištění služby vytáčeného přístupu 
k Internetu využívají v propojovacím bodu s Operátorem B dva signalizační typy – SS7:ISUP 
a DSS1. Oba tyto signalizační typy vychází z ETSI standardů a jsou specifikovány v Síťovém 
plánu signalizace. 

Signalizace SS7:ISUP plně vyhovuje potřebám služby, z pozice ČESKÉHO 
TELECOMU i Operátora B, pro všechny funkce, které je třeba zajistit, včetně odpočtu 
v propojovacím bodu. 

U signalizace DSS1 jsou dvě omezení. První omezení, obecně existující u varianty 
“30+” a “140”, je dáno tím, když volající účastník v síti ČESKÉHO TELECOMU má 
aktivovánu službu CLIR. V tomto případě je na straně vstupní bránové ústředny Operátora B 
zamezeno úspěšnému dokončení autentizace volajícího, jestliže se provádí. Toto omezení není 
technicky odstranitelné a je nutné s ním počítat při formulaci obchodních podmínek 
u originačních modelů (nabídka od Operátora B koncovým účastníkům sítě ČESKÉHO 
TELECOMU). 

Druhé omezení, konkrétně jen pro variantu “30+”, je dopad technického řešení v síti 
ČESKÉHO TELECOMU, kde se pro dosažení daného počtu propojovacích bodů na 
vybraných místních ústřednách ČESKÉHO TELECOMU musí využít funkce přepočtu na 
konkrétní účastnické číslo, které definuje dostupnost k danému propojovacímu bodu. Tímto 
přepočtem se destruuje původní informace o čísle volaného, tedy informace o ISP (tzn. Called 
Party Number, CdPN), neboť je po přepočtu nahrazena geografickým číslem pro odchozí 
svazek do propojovacího bodu. Aby bylo možné odlišit jednotlivé typy provozu k různým ISP 
přes síť Operátora B, je nutné v propojovacím bodu vybudovat tolik dílčích propojovacích 
svazků, kolik rozdílných typů provozu k jednotlivým ISP je v daném propojovacím bodu nutné 
zpracovat. Přiřazení daného svazku k určitému ISP je specifikováno ve smlouvě o propojení. 

V případě použití terminačních modelů odpovídá topologie samostatných svazků 
(n x PRI:DSS1) tomu, co je výše uvedeno. V případě použití originačních modelů je nutné 
z pozice volajícího účastníka v síti ČESKÉHO TELECOMU přenést do propojovacího bodu 
informaci o voleném typu originačního modelu a informaci o ISP. Obě tyto informace jsou 
součástí hodnoty parametru B-čísla (CdPN), které musí být v síti ČESKÉHO TELECOMU 
přepočteno. Přepočet musí být realizován tak, aby bylo možné obě tyto dílčí informace 
v propojovacím bodu detekovat ze strany ČESKÉHO TELECOMU i Operátora B / ISP. 
V tomto případu pro každý použitý originační model musí být v propojovacím bodu 
vybudována samostatná přenosová kapacita (n x PRI:DSS1), která navíc musí být interně 
rozdělena do tolika dílčích svazků (m x PRI:DSS1), pro kolik ISP v dílčím originačním modelu 
provádí ČESKÝ TELECOM originaci. 
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Čl. 18 

Přístupová čísla pro službu vytáčeného přístupu k Internetu 
 

Dle Číslovacího plánu je určen obecný formát (negeografického) přístupového čísla 
služby, rezervovaného pro přístup k síti Internet. Toto přístupové číslo je definováno ve 
formátu: 

971 ABC DXX 
kde: 
971   – přístupový kód služby (Service Access Code, SAC) 
ABC D  – regulovaná část účastnického čísla 
XX   – další číslice účastnického čísla  

 
Celkově je v současné době k dispozici číselná kapacita, která je uvedena v tab. 2. 
 

hodnota  “A” význam 

1 
2 

3 až 9, 0 

ČESKÝ TELECOM: Internet 2002 
ČESKÝ TELECOM: Internet 2002 
rezerva 

 
Tab. 2  Stav číselné kapacity přístupového čísla “971 A” ke dni zpracování 

 
 

Čl. 19 

Přístup ke službě vytáčeného přístupu k Internetu 
 

Přístup ke službě ze sítě ČESKÉHO TELECOMU je možný jako přímý přístup 
prostřednictvím volby přístupového čísla 971 podle Číslovacího plánu nebo jako přístup 
s využitím služby CS/CPS.  
 

Čl. 20 

Odpovědnost za tarifování koncového účastníka a způsob realizace  
 

Technické řešení tarifikace odpovídá tomu, jaký obchodní model služby je použit. Pro 
terminační modely je tarifujícím operátorem vůči volajícímu účastníkovi ČESKÝ TELECOM, 
pro originační modely je to Operátor B. 

V případě odpovědnosti na straně ČESKÉHO TELECOMU zajišťuje tento operátor 
tarifování standardním způsobem, totožným k ostatním případům, kdy je za tuto aktivitu 
odpovědný. Místní ústředna, ke které je připojen volající účastník, je nastavena tak, aby pro 
každé úspěšné volání generovala detailní záznam o hovoru (tzv. CDR záznam). Do CDR 
záznamu jsou zaneseny všechny potřebné údaje o použití služby vytáčeného přístupu 
k Internetu (informace o ISP, délka hovorového spojení, datum a čas zahájení hovorového 
spojení atd.). 
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V případě odpovědnosti za tarifování na straně Operátora B neprovádí síť ČESKÉHO 
TELECOMU tuto funkci. U Operátora B je tarifování obvykle záležitostí jeho vstupní bránové 
ústředny. Pro provedení samotné tarifikace a pro realizaci autentizace je nutné, aby Operátor B 
obdržel od sítě ČESKÉHO TELECOMU všechny potřebné informace prostřednictvím 
signalizačního protokolu, použitého v propojovacím bodu. Při použití signalizace SS7:ISUP je 
toto plně zajištěno. Při použití signalizace DSS1 existují omezení v dostupnosti informace 
o čísle volaného (číslo ISP), které je řešeno alokací dedikovaných svazků pro každé ISP 
zvlášť, stejně tak v případě, kdy volající účastník má aktivovanou službu CLIR. Tato omezení 
je nutné zohlednit při zpoplatnění služby při použití terminačních i originačních modelů. 
 

Čl. 21 

Odpovědnost a způsob realizace odpočtu mezi sítěmi v propojovacím bodu 
 

Síť ČESKÉHO TELECOMU vychází z obecných zásad ITU-T doporučení D.150 
(New system for accounting in international telephony, 06/99) a realizuje selektivní odpočtová 
měření pro veškerý svůj odchozí provoz do sítě Operátora B. Správná realizace odpočtu závisí 
na použitém typu signalizace v propojovacím bodu se sítí Operátora B.  

Při použití signalizace SS7:ISUP je odpočet plně vyhovující potřebám dané služby. 
Veškeré potřebné parametry jsou k dispozici v odchozí bránové ústředně ČESKÉHO 
TELECOMU. 

Při použití signalizace DSS1 existují omezení, shodná s těmi, která je třeba řešit 
z pozice Operátora B pro případ autentizace, tedy dopad přepočtu provedeného v síti 
ČESKÉHO TELECOMU a tím i ztrátu původní informace o čísle volaného (číslo ISP), resp. 
omezení dostupnosti čísla volajícího účastníka v případě, kdy má aktivovanou doplňkovou 
službu CLIR. Tato omezení je nutné zohlednit při zpoplatnění služby při použití terminačních 
i originačních modelů. 
 

Čl. 22 

Kvalita služby vytáčeného přístupu k Internetu 
 
a) Kvalita služby z pohledu koncového účastníka 

Standardně je v PSTN / ISDN síti ČESKÉHO TELECOMU k dispozici vytáčený 
přístup k Internetu využitím analogového připojení a ISDN účastnického připojení. 

U analogového účastnického připojení je ze strany ČESKÉHO TELECOMU 
koncovému účastníkovi garantována minimální průměrná přenosová rychlost přenosu dat 
hodnotou 9,6 kbit/s. Nad rámec této garance existuje výběrová služba s obchodním názvem 
HOME INTERNET, u které ČESKÝ TELECOM garantuje hodnotu 28,8 kbit/s. V obou 
případech je to garance vztažená jen k chování vlastní sítě, tedy od koncového bodu sítě 
ČESKÉHO TELECOMU včetně zapracování vlivu přístupové části sítě až po propojovací bod 
se spolupracující sítí. 

U ISDN účastnického připojení je z principu definice garantovaná minimální průměrná 
přenosová rychlost přenosu dat nahrazena hodnotou, danou maximální přenosovou rychlostí 
jednoho B-kanálu ISDN připojení 64 kbit/s. 

Model celkové garance minimální průměrné přenosové rychlosti, zahrnující celý 
přenosový řetězec (end-to-end řešení), není k dispozici u žádného z výše uvedených principů 
připojení. V obou případech (u analogového i ISDN účastnického připojení) se nedefinuje ani 
negarantuje parametr stabilita vybudovaného spojení. 
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Pro možnost ověření garantované minimální průměrné přenosové rychlosti přenosu dat 
je v síti ČESKÉHO TELECOMU volně k dispozici (přes veřejné přístupové číslo) automatické 
zkušební technické zařízení (TASi server), které je schopno ve spolupráci s koncovým 
zařízením účastníka ověřit aktuální hodnotu přenosové rychlosti, tedy stupeň plnění požadavku 
ze strany ČESKÉHO TELECOMU. Detaily tohoto technického řešení jsou k dispozici na 
internetových stránkách ČESKÉHO TELECOMU. Zjištění nižší přenosové rychlosti než-li té, 
která je pro konkrétní případ garantována, dává účastníkovi možnost předat stížnost formou 
nahlášení poruchy na ohlašovnu ČESKÉHO TELECOMU, což je podmínka nutná pro zahájení 
technického šetření na straně tohoto operátora. 
 
b) Kvalita služby vzhledem k propojovacímu bodu 

Kvalita služby souvisí s užitím originačního či terminačního modelu služby a definuje 
chování tohoto typu provozu v propojovacím bodu. 

Při užití terminačního modelu (aktuálně služba Internet 2002 v síti ČESKÉHO 
TELECOMU) je specifikace kvality služby součástí smlouvy o propojení pro odpovídající typ 
velkoobchodní služby. Z hlediska definice se nedělá rozdíl mezi provozem hlasové služby 
a provozem vytáčeného přístupu k Internetu v propojovacím bodu. Garantují se stejné 
minimální parametry jako pro provoz terminovaný v síti ČESKÉHO TELECOMU. Tyto 
parametry se týkají jen provozní dostupnosti služby vytáčeného přístupu k Internetu 
v propojovacím bodu. 

Pro specifikaci kvality služby při použití originačního modelu se u originujícího 
operátora použijí stejné kvalitativní parametry jako u provozu hlasové služby pro oba typy 
použité signalizace v propojovacím bodu. 

Specifikace kvality služby při použití originačního modelu s aplikací služby CS/CPS 
je identická se specifikací pro provoz hlasové služby s využitím služby CS/CPS a její definice je 
k dispozici ve smlouvě o propojení pro službu CS/CPS. 
 

Čl. 23 

Charakteristika propojovacího bodu v případě použití signalizace PRI DSS1 
 

Specifikace signalizace DSS1 v síti ČESKÉHO TELECOMU vychází stejně jako 
u obecné specifikace z ETSI standardů řady ETS. Pro potřeby telekomunikačního prostředí 
v ČR vypracoval TESTCOM aplikační dokument, který se stal referenčním dokumentem pro 
potřeby ČESKÉHO TELECOMU při jednáních s dodavateli spojovacích systémů. 
Pro ČESKÝ TELECOM jsou referenční tyto dokumenty: 
 

DSS1 – Signalling System No.1, National Specification for Czech republic 
and Slovak Republic (DSS1 CZ/SK), Edition 1, TESTCOM, June 21, 1995 
 

Delta k DSS1 – Correction No. 1, April 2002 
   

Detaily jsou součástí Přílohy 2 Referenční nabídky propojení (dále jen RIO), tedy každé 
smlouvy o propojení s ČESKÝM TELECOMEM. 
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Čl. 24 

Charakteristika propojovacího bodu v případě použití signalizace SS7 ISUP a MTP  
 

Specifikace signalizace SS7:ISUP (ISDN User Part) a MTP (Message Transfer Part) 
v síti ČESKÉHO TELECOMU vychází z obecného OSI modelu a z odpovídajících ITU-T 
doporučení a ETSI standardů pro tuto oblast. Příslušné specifikace jsou uvedeny v Příloze 2. 
 

Čl. 25 

Specifikace úloh pro testování v propojovacím bodu 
 

Síť ČESKÉHO TELECOMU splňuje obecné zadání podle čl. 12. Konkrétní specifikace 
rozsahu testů, které ČESKÝ TELECOM provádí standardně na propojovacím bodu se 
spolupracující sítí, se řídí Přílohou 2 RIO. 
 

Čl. 26 

Topologické umístění propojovacích bodů mezi sítí ČESKÉHO TELECOMU 
a Operátora B 

 
Topologie umístění propojovacích bodů vychází z předpokladů obsažených v RIO a je 

konkretizovaná v odpovídající smlouvě o propojení. Možnost propojení je v tranzitní nebo 
místní síťové rovině, případně v kombinaci obou způsobů, jak je uvedeno v čl. 16. Geografická 
poloha možných propojovacích bodů v síti ČESKÉHO TELECOMU pro službu vytáčeného 
přístupu k Internetu je uvedena v Příloze 1. 
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Část druhá 

TECHNICKÉ ASPEKTY JEDNOTLIVÝCH MODELŮ 
 

V této části jsou popsány technické aspekty jednotlivých modelů pro službu vytáčeného 
přístupu k Internetu, jejichž setřídění je provedeno podle tab. 1. Každý z modelů je zpracován 
standardním způsobem na základě rozboru klíčových parametrů, z nichž podstatné jsou 
popsány v předchozí části. Jedná se o následující aspekty: 

a) technická definice modelu / služby – definuje technické řešení včetně výjimek 
s uvedením, vůči které síti (ČESKÝ TELECOM, Operátor B) se vztahují, 

b) přístup ke službě – definuje atrakční oblast přístupu ke službě v síti ČESKÉHO 
TELECOMU, 

c) technické řešení na rozhraní mezi sítěmi – definuje především použitý typ 
signalizace a z něho vyplývající souvislosti, 

d) směrování v propojovacím bodu – definuje charakter propojovacího svazku a jeho 
případné vnitřní členění, 

e) tarifování vůči koncovému účastníkovi – definuje odpovědnost za tuto funkci, 
f) odpočet v propojovacím bodu – definuje odpovědnost za tuto funkci, 
g) dimenzování propojovacího svazku / dílčích propojovacích svazků 

v propojovacím bodu – definuje odpovědnost za tento úkon, 
h) kvalita služby v propojovacím bodu – definuje parametry kvality služby, vztažené 

k propojovacímu bodu. 
 
Dále uvedené terminační a originační modely jsou aplikovatelné a obecně závazné jak 

pro variantu, kdy v pozici Operátora A je ČESKÝ TELECOM, tak pro variantu, kdy v pozici 
Operátora A je OLO. Vzhledem k tomu, že většina popisovaných případů reprezentuje první 
variantu, v níž Operátorem A je ČESKÝ TELECOM, je toto zohledněno i v následujícím 
textu. 

Pro oblast originačních modelů platí, že bude-li tyto modely nabízet ČESKÝ 
TELECOM, budou pro něj obecně platná pravidla jako pro Operátora B. 

Uvedené modely lze kombinovat a záleží na dohodě operátorů, na kterých modelech se 
vzájemně shodnou. Detaily ujednání musí být vždy uvedeny ve smlouvě o propojení mezi 
oběma operátory. Dále uvedené modely nevylučují možnost, že se operátoři dohodnou na 
jiném technickém řešení propojení, specifikovaném v konkrétní smlouvě o propojení mezi nimi. 
 



 19  

Díl 1 

Terminační modely 
 

Čl. 27 

Terminační model s propojením na 30 a více propojovacích bodech se signalizací DSS1 
a minutovou cenou (TLM) na propojovacím rozhraní mezi operátory 

 
1. Technická definice modelu / služby 

Technickým řešením tohoto obchodního modelu je síťová varianta propojení v místní 
úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes PRI se signalizací DSS1. Propojení v místní úrovni 
sítě ČESKÉHO TELECOMU se signalizací DSS1 je z mezioperatorského hlediska smluvní 
vztah mezi ČESKÝM TELECOMEM a OLO (Operátor B). Přístupové číslo modelu / služby 
je součástí obecné specifikace pro službu vytáčeného přístupu k Internetu, uvedené 
v Číslovacím plánu. 

Tento model se z topologického hlediska vnitřně rozpadá na tři subvarianty. 
 

a) Volající účastník a OLO jsou připojeni ke stejné místní ústředně sítě ČESKÉHO 
TELECOMU 
Tento provozní případ nastává, když volající účastník a síť spolupracujícího operátora 
(OLO) jsou fyzicky připojeni k téže místní ústředně sítě ČESKÉHO TELECOMU. 
 

 

 
Obr. 2  Volající účastník a OLO jsou připojeni ke stejné místní ústředně sítě ČTc 

 
Jak je uvedeno na obr. 2, účastník volí přístupové číslo ISP, zdrojová místní ústředna 
provede přepočet na konkrétní účastnické číslo charakterizující POI ISP 
v infrastruktuře OLO a volání je směrováno přímo do infrastruktury OLO. 

 
b) Volající účastník a OLO nejsou připojeni ke stejné místní ústředně sítě ČESKÉHO 

TELECOMU, velkoměstská varianta 
Tento provozní případ nastává v městských či velkoměstských sítích, kde jsou 
vybudovány příčky mezi jednotlivými místními ústřednami, které přísluší do jednoho 
atrakčního obvodu pro službu vytáčeného přístupu k Internetu. Příčky mezi 
jednotlivými místními ústřednami jsou využity současně i pro provoz hlasové služby. 
 

p řístup.č.  97110031 1 ú čast.č.  222270006 

LE ČTc ISOLO  

PO

DSS1 
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Obr. 3  Volající účastník a OLO nejsou připojeni ke stejné místní ústředně sítě ČTc, 
užití v městských či velkoměstských sítích 

 
Jak je uvedeno na obr. 3, účastník volí přístupové číslo ISP, zdrojová místní ústředna 
provede přepočet na konkrétní účastnické číslo charakterizující POI ISP 
v infrastruktuře OLO a přesměruje volání na cílovou místní ústřednu v síti ČESKÉHO 
TELECOMU, která volání předá do infrastruktury OLO. 

 
c) Volající účastník a OLO nejsou připojeni ke stejné místní ústředně sítě ČESKÉHO 

TELECOMU, mimo velkoměstskou variantu 
Tento provozní případ nastává v těch místních sítích ČESKÉHO TELECOMU, kde 
nejsou vybudovány příčky mezi jednotlivými místními ústřednami, které přísluší do 
jednoho atrakčního obvodu pro službu vytáčeného přístupu k Internetu. Výstavba 
příčky v tomto případu není z provozního hlediska opodstatněná. 
 

 
Obr. 4  Volající účastník a OLO nejsou připojeni ke stejné místní ústředně sítě ČTc, 

užití mimo velkoměstské sítě 
 

Jak je uvedeno na obr. 4, účastník volí přístupové číslo ISP, zdrojová místní ústředna 
provede přepočet na konkrétní účastnické číslo charakterizující POI ISP 
v infrastruktuře OLO a přesměruje volání na příslušnou IETE/TE. Ta přesměruje volání 
na cílovou místní ústřednu v síti ČESKÉHO TELECOMU, která volání předá do 
infrastruktury OLO. Omezujícím faktorem této varianty vytáčeného přístupu 
k Internetu (všechny tři síťové subvarianty) jsou skutečnosti spojené s aplikováním PRI 
rozhraní se signalizací DSS1 v mezioperátorském propojení (popsáno v čl. 17). 

 
2. Přístup ke službě  

Volání je umožněno každému účastníkovi sítě ČESKÉHO TELECOMU mimo stanic 
s omezením podle čl. 14. Atrakční oblastí přístupu ke službě je z pohledu koncového účastníka 
PSTN / ISDN sítě ČESKÉHO TELECOMU celá tato síť. Z mezioperátorského hlediska je 
přístupovými body služby skupina 30 a více místních ústředen v síti ČESKÉHO TELECOMU, 
ve kterých jsou umístěny POI se sítí OLO (viz Příloha 1). Základní skupina přístupových bodů 
služby musí být umístěna vždy ve městech Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, 
Hradec Králové, Brno a Ostrava. Specifikace minimální skupiny 30 bránových místních 
ústředen ČESKÉHO TELECOMU je uvedena v RIO. 

OLO ISP

přístup.č. 971100311 účast.č. 222270006

LE ČTc

účast.č. 222270006

LE ČTc DSS1
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ú čast.č. 222270006 
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ČTc 
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3. Technické řešení na rozhraní mezi sítěmi  

Mezioperátorské rozhraní je realizováno jednosměrným PRI tokem se signalizací 
DSS1. 
 
4. Směrování v propojovacím bodu  

Volání jsou směrována do jednosměrného svazku (signalizace PRI:DSS1), vyhrazeného 
pouze pro provoz vytáčeného přístupu k Internetu. Pro tyto případy řešení je nutné 
v propojovacím bodu vytvořit pro každé ISP dedikovaný svazek (n x PRI), a to vůči každému 
Operátorovi B odděleně. Přiřazení tohoto svazku k danému ISP je specifikováno ve smlouvě 
o propojení mezi oběma operátory. 
 
5. Tarifování vůči koncovému účastníkovi 

Tarifování volajícího účastníka je v odpovědnosti ČESKÉHO TELECOMU a provádí 
se následným zpracováním detailních záznamů o uskutečněném spojení (CDR záznam). 
Použitý tarifní program realizuje minutovou tarifikaci nebo časový kredit, absolutní výše ceny 
v rámci účtovaného tarifu vůči koncovému účastníkovi je závislá na délce připojení k síti 
Internet. 
 
6. Odpočet v propojovacím bodu  

Generování a následné zpracování odpočtových dat (prostřednictvím CDR záznamů 
o každém uskutečněném spojení) je v obecné odpovědnosti Operátora A. Konkrétní záležitosti 
odpočtu, včetně stanovení odpovědnosti za generování a následné zpracování odpočtových 
dat, musí být popsány ve smlouvě o propojení uzavírané mezi Operátorem A a B. Současná 
praxe stanovuje, že odpovědnost za generování a zpracování odpočtových dat na 
mezioperátorském rozhraní je u tohoto modelu / služby v odpovědnosti Operátora B (OLO). 

Způsob zpracování odpočtových dat realizuje model minutové ceny za propojení pro 
terminaci provozu vytáčeného přístupu k Internetu bez ceny za sestavení spojení ve 
variantách: 

a) v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU – volající účastník a propojovací bod 
se sítí spolupracujícího operátora jsou umístěny v atrakčním obvodu stejné místní 
ústředny v síti ČESKÉHO TELECOMU, 

b) v tranzitní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU – volající účastník a propojovací 
bod se sítí spolupracujícího operátora nejsou umístěny ve stejné místní ústředně sítě 
ČESKÉHO TELECOMU. Odpočtový algoritmus pro provoz z takové místní 
ústředny je obdobný případu, jako kdyby propojovací bod byl na tranzitní úrovni sítě 
ČESKÉHO TELECOMU. 

 
7. Dimenzování propojovacího svazku / dílčích propojovacích svazků v propojovacím 
bodu 

Propojovací svazek je dimenzován s přihlédnutím na provozní ztrátu 1% v HPH (hlavní 
provozní hodina) v síti ČESKÉHO TELECOMU. Za stanovení celkového dimenzování 
propojovacího svazku v souladu s výše uvedeným kritériem je odpovědný Operátor B (OLO). 
 
8. Kvalita služby v propojovacím bodu  

Celková kvalita služby v propojovacím bodu je stejná jako kvalita služby, kterou 
ČESKÝ TELECOM nabízí svým účastníkům při přenášení provozu vytáčeného přístup 
k Internetu uvnitř své PSTN / ISDN sítě. ČESKÝ TELECOM je odpovědný za kvalitu služby 
od koncového bodu své sítě až po propojovací bod se sítí spolupracujícího operátora. 
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Čl. 28 

Terminační model s propojením na 140 propojovacích bodech se signalizací DSS1 nebo 
SS7 a minutovou cenou (TLXM) na propojovacím rozhraní mezi operátory 

 
1. Technická definice modelu / služby 

Technické řešení tohoto obchodního modelu zahrnuje síťovou variantu propojení 
v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes 2 Mbit/s tok se signalizací SS7 a síťovou 
variantu propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes PRI se signalizací DSS1.  
Přístupové číslo modelu / služby je součástí obecné specifikace pro službu vytáčeného přístupu 
k Internetu, uvedené v Číslovacím plánu. 
 Tento model se z hlediska použité signalizace dělí na dvě varianty. 
 

a) Propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes 2 Mbit/s tok se signalizací 
SS7:ISUP 
V tomto provozním případu je do spolupracující sítě (OLO) směrován provoz 
vytáčeného přístupu k Internetu z těch zdrojových místních ústředen, u kterých je 
vybudován POI se signalizací SS7:ISUP se sítí OLO. Tento typ propojení se využije 
pouze pro směrování provozu vytáčeného přístupu k Internetu, který vzniká 
v atrakčním obvodu zdrojové místní ústředny v síti ČESKÉHO TELECOMU. 

  

Obr. 5  Propojení v místní úrovni sítě ČTc se signalizací SS7 
  

Jak je uvedeno na obr. 5, účastník volí přístupové číslo ISP, zdrojová místní ústředna 
směruje volání včetně původního voleného čísla do infrastruktury OLO. Zdrojová 
místní ústředna neprovádí přepočet přístupového čísla. 

  
b) Propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU se signalizací PRI:DSS1 

V tomto provozním případu je do spolupracující sítě (OLO) směrován provoz 
vytáčeného přístupu k Internetu z těch zdrojových místních ústředen, u kterých je 
vybudován POI se signalizací PRI:DSS1 se sítí OLO. Tento typ propojení se využije 
pouze pro směrování provozu vytáčeného přístupu k Internetu, který vzniká 
v atrakčním obvodu zdrojové místní ústředny v síti ČESKÉHO TELECOMU. 

 

 
Obr. 6  Propojení v místní úrovni sítě ČTc se signalizací DSS1 
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Jak je uvedeno na obr. 6, účastník volí přístupové číslo ISP, zdrojová místní ústředna 
provede přepočet na konkrétní účastnické číslo charakterizující POI ISP 
v infrastruktuře OLO a volání je směrováno přímo do infrastruktury sítě OLO. 
Omezujícím faktorem této varianty služby jsou skutečnosti spojené s aplikováním PRI 
rozhraní se signalizací DSS1 v mezioperátorském propojení (popsáno v čl. 17). 

 
2. Přístup ke službě  

Volání je umožněno každému účastníkovi sítě ČESKÉHO TELECOMU mimo stanic 
s omezením podle čl. 14. Atrakční oblastí přístupu ke službě (varianta 140) je z pohledu 
koncového účastníka PSTN / ISDN sítě ČESKÉHO TELECOMU celá tato síť. 
Z mezioperátorského hlediska je přístupovými body služby skupina 1 až 140 místních ústředen, 
ve kterých jsou umístěny POI se sítí OLO (viz Příloha 1). Atrakční oblast propojovacího bodu 
je shodná s atrakční oblastí odpovídající zdrojové místní ústředny. 
 
3. Technické řešení na rozhraní mezi sítěmi  

Pro variantu propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes 2 Mbit/s tok 
se signalizací SS7 je mezioperátorským rozhraním 2 Mbit/s tok se signalizací SS7:ISUP. Pro 
variantu propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU se signalizací DSS1 je 
mezioperátorským rozhraním jednosměrný PRI tok se signalizací DSS1. 
 
4. Směrování v propojovacím bodu  

Volání jsou směrována do jednosměrného PRI svazku se signalizací DSS1 nebo do 
svazku se signalizací SS7: ISUP. Svazky se signalizací SS7:ISUP mohou být dle dohody stran 
obousměrné nebo jednosměrné a sdílené také pro ostatní provoz nebo vyhrazené pouze pro 
provoz vytáčeného přístupu k Internetu. Pro případy řešení, které využívají signalizaci 
PRI:DSS1 v propojovacím bodu, je nutné vytvořit v tomto bodu sítě pro každé ISP 
dedikovaný svazek (n x PRI), a to vůči každému Operátorovi B odděleně. Přiřazení tohoto 
svazku k danému ISP je specifikováno ve smlouvě o propojení mezi oběma operátory. 
 
5. Tarifování vůči koncovému účastníkovi 

Pro obě varianty (signalizace SS7:ISUP a PRI:DSS1) je tarifování volajícího účastníka 
v odpovědnosti ČESKÉHO TELECOMU a provádí se následným zpracováním detailních 
záznanů o uskutečněném spojení (CDR záznam). Použitý tarifní program realizuje minutovou 
tarifikaci nebo časový kredit, absolutní výše ceny v rámci účtovaného tarifu vůči koncovému 
účastníkovi je závislá na délce připojení na Internet. 
 
6. Odpočet v propojovacím bodu 

Pro obě varianty (signalizace SS7:ISUP a PRI:DSS1) je generování a následné 
zpracování odpočtových dat (prostřednictvím CDR záznamů o každém uskutečněném spojení) 
v obecné odpovědnosti Operátora A. Konkrétní záležitosti odpočtu, včetně stanovení 
odpovědnosti za generování a následné zpracování odpočtových dat, musí být popsány 
ve smlouvě o propojení uzavírané mezi Operátorem A a B. Současná praxe stanovuje, že 
odpovědnost za generování a zpracování odpočtových dat na mezioperátorském rozhraní je 
u tohoto modelu / služby v odpovědnosti Operátora B (OLO). 
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Způsob zpracování odpočtových dat realizuje model minutové ceny pro terminaci 
provozu vytáčeného přístupu k Internetu bez ceny za sestavení spojení za propojení na 
místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU. Volající účastník a propojovací bod se sítí 
spolupracujícího operátora jsou umístěny v atrakčním obvodu stejné místní ústředny v síti 
ČESKÉHO TELECOMU. 
 
7. Dimenzování propojovacího svazku / dílčích propojovacích svazků v propojovacím 
bodu  

Propojovací svazek je dimenzován s přihlédnutím na provozní ztrátu 1% v HPH (hlavní 
provozní hodina) v síti ČESKÉHO TELECOMU. Za stanovení celkového dimenzování 
propojovacího svazku v souladu s výše uvedeným kritériem je odpovědný Operátor B (OLO). 
 
8. Kvalita služby v propojovacím bodu  

Celková kvalita služby v propojovacím bodu je stejná jako kvalita služby, kterou 
ČESKÝ TELECOM nabízí svým účastníkům při přenášení provozu vytáčeného přístupu 
k Internetu uvnitř své PSTN / ISDN sítě. ČESKÝ TELECOM je odpovědný za kvalitu služby 
od koncového bodu své sítě až po propojovací bod se sítí spolupracujícího operátora. 
 

Čl. 29 

Terminační model s propojením na 8 propojovacích bodech se signalizací SS7 
a minutovou cenou (TTM) na propojovacím rozhraní mezi operátory  

 
1. Technická definice modelu / služby 

Technickým řešením tohoto obchodního modelu je síťová varianta propojení v tranzitní 
úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes 2 Mbit/s tok se signalizací SS7:ISUP. Propojení 
v tranzitní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU se signalizací SS7:ISUP je 
z mezioperatorského hlediska smluvní vztah mezi ČESKÝM TELECOMEM a spolupracujícím 
operátorem (OLO). Přístupové číslo modelu / služby je součástí obecné specifikace pro službu 
vytáčeného přístupu k Internetu, uvedené v Číslovacím plánu.  

V tomto provozním případu je do sítě spolupracujícího operátora směrován provoz 
vytáčeného přístupu k Internetu z těch zdrojových místních ústředen, které jsou příslušné ke 
konkrétní IETE/TE ústředně ČESKÉHO TELECOMU ve vztahu k poloze propojovacího 
bodu se spolupracující sítí. V praxi to znamená, že do propojovacího bodu je směrován provoz 
ze všech zdrojových místních ústředen atrakčně příslušných konkrétnímu POI se sítí OLO. 
 
 

  
Obr. 7  Vytáčený přístup k Internetu přes POI na tranzitní úrovni se signalizací SS7 
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Jak je uvedeno na obr. 7, účastník volí přístupové číslo ISP, zdrojová místní ústředna 
přesměruje volání včetně voleného čísla na příslušnou IETE/TE ústřednu. Ta následně směruje 
volání včetně původního voleného čísla do propojovacího bodu a do infrastruktury sítě 
spolupracujícího operátora. Žádná ze zúčastněných ústředen v síti ČESKÉHO TELECOMU 
neprovádí přepočet přístupového čísla. 

Omezujícím faktorem tohoto modelu je skutečnost, že do propojení je směrován 
provoz ze všech zdrojových místních ústředen, atrakčně příslušných konkrétnímu POI se sítí 
OLO, což má na straně sítě ČESKÉHO TELECOMU za následek značný nárůst provozních 
kapacit na jednotlivých IETE/TE ústřednách s POI do sítě OLO. ČESKÝ TELECOM počítá 
s tím, že tento model bude existovat společně s modelem propojení v místní úrovni sítě 
ČESKÉHO TELECOMU se signalizací SS7 nebo DSS1 (viz čl. 28).  
 
2. Přístup ke službě 

Volání je umožněno každému účastníkovi sítě ČESKÉHO TELECOMU mimo stanic 
s omezením podle čl. 14. Atrakční oblastí přístupu ke službě (varianta 8) je z pohledu 
koncového účastníka PSTN / ISDN sítě ČESKÉHO TELECOMU celá tato síť. 
Z mezioperátorského hlediska je přístupovými body služby skupina 1 až 8 IETE/TE ústředen 
(tranzitní vrstva sítě ČESKÉHO TELECOMU), ve kterých jsou umístěny POI se sítí OLO (viz 
Příloha 1). V případě propojení v méně než 8 POI závisí atrakční oblast daného propojovacího 
bodu na technickém řešení v síti ČESKÉHO TELECOMU a obecně souvisí s odpovídající 
atrakční oblastí vůči té tranzitní ústředně, kde je vybudován propojovací bod. 
 
3. Technické řešení na rozhraní mezi sítěmi  

Mezioperátorské rozhraní je realizováno 2 Mbit/s tokem se signalizací SS7:ISUP. 
 
4. Směrování v propojovacím bodu  

Volání jsou směrována buď do jednosměrného svazku se signalizací SS7:ISUP, 
vyhrazeného pouze pro provoz vytáčeného přístupu k Internetu, nebo do obousměrného 
propojovacího svazku, určeného také pro směrování provozu hlasové služby ze sítě OLO do 
sítě ČESKÉHO TELECOMU. 
 
5. Tarifování vůči koncovému účastníkovi 

Tarifování volajícího účastníka je v odpovědnosti ČESKÉHO TELECOMU a provádí 
se následným zpracováním detailních záznamů o uskutečněném spojení (CDR záznam). 
Použitý tarifní program realizuje minutovou tarifikaci nebo časový kredit, absolutní výše ceny 
v rámci účtovaného tarifu vůči koncovému účastníkovi je závislá na délce připojení na Internet.  
 
6. Odpočet v propojovacím bodu  

Generování a následné zpracování odpočtových dat (prostřednictvím CDR záznamů 
o každém uskutečněném spojení) je v obecné odpovědnosti Operátora A. Konkrétní záležitosti 
odpočtu, včetně stanovení odpovědnosti za generování a následné zpracování odpočtových 
dat, musí být popsány ve smlouvě o propojení uzavírané mezi Operátorem A a B. Současná 
praxe stanovuje, že odpovědnost za generování a zpracování odpočtových dat na 
mezioperátorském rozhraní je u tohoto modelu / služby v odpovědnosti Operátora B (OLO). 

Způsob zpracování odpočtových dat realizuje model minutové ceny pro terminaci 
provozu vytáčeného přístupu k Internetu bez ceny za sestavení spojení za propojení na 
tranzitní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU. Do propojovacího bodu se sítí 
spolupracujícího operátora jsou směrována všechna volání z atrakční oblasti dané tranzitní 
ústředny ČESKÉHO TELECOMU. 
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7. Dimenzování propojovacího svazku / dílčích propojovacích svazků v propojovacím 
bodu  

Propojovací svazek je dimenzován s přihlédnutím na provozní ztrátu 1% v HPH (hlavní 
provozní hodina) v síti ČESKÉHO TELECOMU. Za stanovení celkového dimenzování 
propojovacího svazku (tj. jednosměrný svazek vyhrazený pro provoz vytáčeného přístupu 
k Internetu nebo obousměrný svazek, do kterého je směrován jak provoz vytáčeného přístupu 
k Internetu, tak zároveň příchozí provoz hlasové služby do sítě ČESKÉHO TELECOMU), 
v souladu s výše uvedeným kritériem, je odpovědný Operátor B (OLO). 
 
8. Kvalita služby v propojovacím bodu  

Celková kvalita služby v propojovacím bodu je stejná jako kvalita služby, kterou 
ČESKÝ TELECOMU nabízí svým účastníkům při přenášení provozu vytáčeného přístupu 
k Internetu uvnitř své PSTN / ISDN sítě. ČESKÝ TELECOM je odpovědný za kvalitu služby 
od koncového bodu své sítě až po propojovací bod se sítí spolupracujícího operátora. 
 

Čl. 30 

Terminační model s propojením na 30 a více propojovacích bodech se signalizací DSS1 
a paušální cenou v Kč / 64 kbit/s kanál / uživatele / interval / měsíc (TLPU) na 

propojovacím rozhraní mezi operátory 
 
1. Technická definice modelu / služby 

Technickým řešením tohoto obchodního modelu je síťová varianta propojení v místní 
úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes PRI se signalizací DSS1. Propojení v místní úrovni 
sítě ČESKÉHO TELECOMU se signalizací DSS1 je z mezioperatorského hlediska smluvní 
vztah mezi ČESKÝM TELECOMEM a OLO (Operátor B). Přístupové číslo modelu / služby 
je součástí obecné specifikace pro službu vytáčeného přístupu k Internetu, uvedené 
v Číslovacím plánu. 

Tento model se z topologického hlediska vnitřně rozpadá na tři subvarianty. 
 

a) Volající účastník a OLO jsou připojeni ke stejné místní ústředně sítě ČESKÉHO 
TELECOMU 
Tento provozní případ nastává, když volající účastníci a síť spolupracujícího operátora 
(OLO) jsou fyzicky připojeni k téže místní ústředně sítě ČESKÉHO TELECOMU. 
 

 
Obr. 8  Volající účastník a OLO jsou připojeni ke stejné místní ústředně sítě ČTc 

  
Jak je uvedeno na obr. 8, účastník volí přístupové číslo ISP, zdrojová místní ústředna 
provede přepočet na konkrétní účastnické číslo charakterizující POI ISP 
v infrastruktuře OLO a volání je směrováno přímo do infrastruktury OLO. 
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b) Volající účastník a OLO nejsou připojeni ke stejné místní ústředně sítě ČESKÉHO 
TELECOMU, velkoměstská varianta 
Tento provozní případ nastává v městských či velkoměstských sítích, kde jsou 
vybudovány příčky mezi jednotlivými místními ústřednami, které přísluší do jednoho 
atrakčního obvodu pro službu vytáčeného přístupu k Internetu. Příčky mezi 
jednotlivými místními ústřednami jsou využity současně i pro provoz hlasové služby. 
 
 

Obr. 9  Volající účastník a OLO nejsou připojeni ke stejné místní ústředně sítě ČTc, 
užití v městských či velkoměstských sítích 

  
Jak je uvedeno na obr. 9, účastník volí přístupové číslo ISP, zdrojová místní ústředna 
provede přepočet na konkrétní účastnické číslo charakterizující POI ISP 
v infrastruktuře OLO a přesměruje volání na cílovou místní ústřednu v síti ČESKÉHO 
TELECOMU, kde se volání předá do infrastruktury OLO. 

 
c) Volající účastník a OLO nejsou připojeni ke stejné místní ústředně sítě ČESKÉHO 

TELECOMU, mimo velkoměstskou variantu 
Tento provozní případ nastává v těch místních sítích ČESKÉHO TELECOMU, kde 
nejsou vybudovány příčky mezi jednotlivými místními ústřednami, které přísluší do 
jednoho atrakčního obvodu pro službu vytáčeného přístupu k Internetu. Výstavba 
příčky v tomto případu není z provozního hlediska opodstatněná. 
 

 
Obr. 10  Volající účastník a OLO nejsou připojeni ke stejné místní ústředně sítě ČTc, 

užití mimo velkoměstské sítě 
  

Jak je uvedeno na obr. 10, účastník volí přístupové číslo ISP, zdrojová místní ústředna 
provede přepočet na konkrétní účastnické číslo charakterizující POI ISP 
v infrastruktuře OLO a přesměruje volání na příslušnou IETE/TE. Ta přesměruje volání 
na cílovou místní ústřednu v síti ČESKÉHO TELECOMU, která volání předá do 
infrastruktury OLO. Omezujícím faktorem této varianty vytáčeného přístupu 
k Internetu (všechny tři síťové subvarianty) jsou skutečnosti spojené s aplikováním PRI 
rozhraní se signalizací DSS1 v mezioperátorském propojení (popsáno v čl. 17).  
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2. Přístup ke službě  
Volání je umožněno každému účastníkovi sítě ČESKÉHO TELECOMU mimo stanic 

s omezením podle čl. 14. Atrakční oblastí přístupu ke službě je z pohledu koncového účastníka 
PSTN / ISDN sítě ČESKÉHO TELECOMU celá tato síť. Z mezioperátorského hlediska je 
přístupovými body služby skupina 30 a více místních ústředen v síti ČESKÉHO TELECOMU, 
ve kterých jsou umístěny POI se sítí OLO (viz Příloha 1). Základní skupina přístupových bodů 
služby musí být umístěna vždy ve městech Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, 
Hradec Králové, Brno a Ostrava. Specifikace minimální skupiny 30 bránových místních 
ústředen ČESKÉHO TELECOMU je uvedena v RIO.   
 
3. Technické řešení na rozhraní mezi sítěmi  

Mezioperátorské rozhraní je realizováno jednosměrným PRI tokem se signalizací 
DSS1. 
 
4. Směrování v propojovacím bodu  

Volání jsou směrována do jednosměrného svazku (signalizace PRI:DSS1), vyhrazeného 
pouze pro provoz vytáčeného přístupu k Internetu. Pro tyto případy řešení je nutné 
v propojovacím bodu vytvořit pro každé ISP dedikovaný svazek (n x PRI), a to vůči každému 
Operátorovi B odděleně. Přiřazení tohoto svazku k danému ISP je specifikováno ve smlouvě 
o propojení mezi oběma operátory. 
 
5. Tarifování vůči koncovému účastníkovi 

Tarifování volajícího účastníka je v odpovědnosti ČESKÉHO TELECOMU a provádí 
se následným zpracováním detailních záznamů o uskutečněném spojení (CDR záznam). 
Použitý tarifní program realizuje intervalový paušál. 
 
6. Odpočet v propojovacím bodu  

Generování a následné zpracování odpočtových dat (prostřednictvím CDR záznamů 
o každém uskutečněném spojení) je v obecné odpovědnosti Operátora A. Konkrétní záležitosti 
odpočtu, včetně stanovení odpovědnosti za generování a následné zpracování odpočtových 
dat, musí být popsány ve smlouvě o propojení uzavírané mezi Operátorem A a B. 

Způsob zpracování odpočtových dat realizuje model paušální ceny za propojení pro 
terminaci provozu vytáčeného přístupu k Internetu ve variantách: 

a) v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU – volající účastník a propojovací bod 
se sítí spoluracujícího operátora jsou v atrakčním obvodu stejné místní ústředny 
v síti ČESKÉHO TELECOMU, 

b) v tranzitní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU – volající účastník a propojovací 
bod se sítí spolupracujícího operátora nejsou umístěny ve stejné místní ústředně sítě 
ČESKÉHO TELECOMU. Odpočtový algoritmus pro provoz z takové místní 
ústředny je obdobný případu, jako kdyby propojovací bod byl na tranzitní úrovni sítě 
ČESKÉHO TELECOMU. 

 
7. Dimenzování propojovacího svazku / dílčích propojovacích svazků v propojovacím 
bodu 

Propojovací svazek je dimenzován s přihlédnutím na provozní ztrátu 1% v HPH (hlavní 
provozní hodina) v síti ČESKÉHO TELECOMU. Za stanovení celkového dimenzování 
propojovacího svazku v souladu s výše uvedeným kritériem je odpovědný Operátor B (OLO). 
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8. Kvalita služby v propojovacím bodu  
Celková kvalita služby v propojovacím bodu je stejná jako kvalita služby, kterou 

ČESKÝ TELECOM nabízí svým účastníkům při přenášení provozu vytáčeného přístupu 
k Internetu uvnitř své PSTN / ISDN sítě. ČESKÝ TELECOM je odpovědný za kvalitu služby 
od koncového bodu své sítě až po propojovací bod se sítí spolupracujícího operátora. 
 

Čl. 31 

Terminační model s propojením na 140 propojovacích bodech se signalizací DSS1 nebo 
SS7 a paušální cenou v Kč / 64 kbit/s kanál / účastníka / interval / měsíc (TLXPU) na 

propojovacím rozhraní mezi operátory 
 
1. Technická definice modelu / služby 

Technické řešení tohoto obchodního modelu zahrnuje síťovou variantu propojení 
v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes 2 Mbit/s tok se signalizací SS7 a síťovou 
variantu propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes PRI se signalizací DSS1. 
Přístupové číslo modelu / služby je součástí obecné specifikace pro službu vytáčeného přístupu 
k Internetu, uvedené v Číslovacím plánu. 
 Tento model se z hlediska použité signalizace dělí na dvě varianty. 
 

a) Propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes 2 Mbit/s tok se signalizací 
SS7:ISUP 
V tomto provozním případu je do spolupracující sítě (OLO) směrován provoz 
vytáčeného přístupu k Internetu z těch zdrojových místních ústředen, u kterých je 
vybudován POI se signalizací SS7:ISUP se sítí OLO. Tento typ propojení se využije 
pouze pro směrování provozu vytáčeného přístupu k Internetu, který vzniká 
v atrakčním obvodu zdrojové místní ústředny v síti ČESKÉHO TELECOMU. 
 

 

Obr. 11  Propojení v místní úrovni sítě ČTc se signalizací SS7 
  

Jak je uvedeno na obr. 11, účastník volí přístupové číslo ISP, zdrojová místní ústředna 
směruje volání včetně původního voleného čísla do infrastruktury OLO. Zdrojová 
místní ústředna neprovádí přepočet přístupového čísla. 

 
b) Propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU se signalizací PRI:DSS1 

V tomto provozním případu je do spolupracující sítě (OLO) směrován provoz 
vytáčeného přístupu k Internetu z těch zdrojových místních ústředen, u kterých je 
vybudován POI signalizací PRI:DSS1 se sítí OLO. Tento typ propojení se využije 
pouze pro směrování provozu vytáčeného přístupu k Internetu, který vzniká 
v atrakčním obvodu zdrojové místní ústředny v síti ČESKÉHO TELECOMU. 
 
 

ISPOLO

POI
přístup.č. 971101211 přístup.č. 971101211

LE ČTc SS7
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Obr. 12  Propojení v místní úrovni sítě ČTc se signalizací DSS1 

 
Jak je uvedeno na obr. 12, účastník volí přístupové číslo ISP, zdrojová místní ústředna 
provede přepočet na konkrétní účastnické číslo charakterizující POI ISP 
v infrastruktuře OLO a volání je směrováno přímo do infrastruktury sítě OLO. 
Omezujícími faktory této varianty služby jsou skutečnosti spojené s aplikováním PRI 
rozhraní se signalizací DSS1 v mezioperátorském propojení (popsáno v čl. 17). 

 
2. Přístup ke službě  

Volání je umožněno každému účastníkovi sítě ČESKÉHO TELECOMU mimo stanic 
s omezením podle čl. 17. Atrakční oblastí přístupu ke službě (varianta 140) je z pohledu 
koncového účastníka PSTN / ISDN sítě ČESKÉHO TELECOMU celá tato síť. 
Z mezioperátorského hlediska je přístupovými body služby skupina 1 až 140 místních ústředen, 
ve kterých jsou umístěny POI se sítí OLO (viz Příloha 1). Atrakční oblast propojovacího bodu 
je shodná s atrakční oblastí odpovídající zdrojové místní ústředny. 
 
3. Technické řešení na rozhraní mezi sítěmi  

Pro variantu propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes 2 Mbit/s tok 
se signalizací SS7 je mezioperátorským rozhraním 2 Mbit/s tok se signalizací SS7:ISUP. Pro 
variantu propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU se signalizací DSS1 je 
mezioperátorským rozhraním jednosměrný PRI tok se signalizací DSS1. 
 
4. Směrování v propojovacím bodu  

Volání jsou směrována do jednosměrného PRI svazku se signalizací DSS1 nebo do 
svazku se signalizací SS7: ISUP. Svazky se signalizací SS7:ISUP mohou být dle dohody stran 
obousměrné nebo jednosměrné a sdílené také pro ostatní provoz nebo vyhrazené pouze pro 
provoz vytáčeného přístupu k Intrenetu. Pro případy řešení, které využívají signalizaci 
PRI:DSS1 v propojovacím bodu, je nutné vytvořit v tomto bodu sítě pro každé ISP 
dedikovaný svazek (n x PRI), a to vůči každému Operátorovi B odděleně. Přiřazení tohoto 
svazku k danému ISP je specifikováno ve smlouvě o propojení mezi oběma operátory. 
 
5. Tarifování vůči koncovému účastníkovi 

Pro obě varianty (signalizace SS7:ISUP a PRI:DSS1) je tarifování volajícího účastníka 
v odpovědnosti ČESKÉHO TELECOMU a provádí se následným zpracováním detailních 
záznamů o uskutečněném spojení (CDR záznam). Použitý tarifní program realizuje intervalový 
paušál. 
 

p řístup.č.  97110031 1 ú čast.č.  222270006 

LE ČTc ISOLO  

PO

DSS1 
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6. Odpočet v propojovacím bodu  
Pro obě varianty (signalizace SS7:ISUP a PRI:DSS1) je generování a následné 

zpracování odpočtových dat (prostřednictvím CDR záznamů o každém uskutečněném spojení) 
v obecné odpovědnosti Operátora A. Konkrétní záležitosti odpočtu, včetně stanovení 
odpovědnosti za generování a následné zpracování odpočtových dat, musí být popsány ve 
smlouvě o propojení uzavírané mezi Operátorem A a B. 

Způsob zpracování odpočtových dat realizuje model paušální ceny za propojení pro 
terminaci provozu vytáčeného přístupu k Internetu na místní úrovni sítě ČESKÉHO 
TELECOMU. Volající účastník a propojovací bod se sítí spolupracujícího operátora jsou 
umístěny v atrakčním obvodu stejné místní ústředny v síti ČESKÉHO TELECOMU. 
 
7. Dimenzování propojovacího svazku / dílčích propojovacích svazků v propojovacím 
bodu  

Propojovací svazek je dimenzován s přihlédnutím na provozní ztrátu 1% v HPH (hlavní 
provozní hodina) v síti ČESKÉHO TELECOMU. Za stanovení celkového dimenzování 
propojovacího svazku v souladu s výše uvedeným kritériem je odpovědný Operátor B (OLO). 
  
8. Kvalita služby v propojovacím bodu  

Celková kvalita služby v propojovacím bodu je stejná jako kvalita služby, kterou 
ČESKÝ TELECOM nabízí svým účastníkům při přenášení provozu vytáčeného přístupu 
k Internetu uvnitř své PSTN / ISDN sítě. ČESKÝ TELECOM je odpovědný za kvalitu služby 
od koncového bodu své sítě až po propojovací bod se sítí spolupracujícího operátora. 
 

Čl. 32 

Terminační model s propojením na 8 propojovacích bodech se signalizací SS7 a paušální 
cenou v Kč / 64 kbit/s kanál / účastníka / interval / měsíc (TTPU) na propojovacím 

rozhraní mezi operátory 
 
1. Technická definice modelu / služby 

Technickým řešením tohoto obchodního modelu je síťová varianta propojení v tranzitní 
úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes 2 Mbit/s tok se signalizací SS7:ISUP. Propojení 
v tranzitní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU se signalizací SS7:ISUP je 
z mezioperatorského hlediska smluvní vztah mezi ČESKÝM TELECOMEM a spolupracujícím 
operátorem (OLO). Přístupové číslo modelu / služby je součástí obecné specifikace pro službu 
vytáčeného přístupu k Internetu, uvedené v Číslovacím plánu.  

V tomto provozním případu je do sítě spolupracujícího operátora směrován provoz 
vytáčeného přístupu k Internetu z těch zdrojových místních ústředen, které jsou příslušné ke 
konkrétní IETE/TE ústředně ČESKÉHO TELECOMU ve vztahu k poloze propojovacího 
bodu se spolupracující sítí. V praxi to znamená, že do propojovacího bodu je směrován provoz 
ze všech zdrojových místních ústředen atrakčně příslušných konkrétnímu POI se sítí OLO. 

 
Obr. 13  Vytáčený přístup k Internetu přes POI na tranzitní úrovni se signalizací SS7 

ISOLO 

PO
přístup.č.    971101211 přístup.č.   971101211 

LE ČTc 

přístup.č.    971101211 

IETE/TE 
ČTc SS
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Jak je uvedeno na obr. 13, účastník volí přístupové číslo ISP, zdrojová místní ústředna 

přesměruje volání včetně voleného čísla na příslušnou IETE/TE ústřednu. Ta následně směruje 
volání včetně původního voleného čísla do propojovacího bodu a do infrastruktury sítě 
spolupracujícího operátora. Žádná ze zúčastněných ústředen v síti ČESKÉHO TELECOMU 
neprovádí přepočet přístupového čísla. 

Omezujícím faktorem tohoto modelu je skutečnost, že do propojení je směrován 
provoz ze všech zdrojových místních ústředen, atrakčně příslušných konkrétnímu POI se sítí 
OLO, což má na straně sítě ČESKÉHO TELECOMU za následek značný nárůst provozních 
kapacit na jednotlivých IETE/TE ústřednách s POI do sítě OLO. ČESKÝ TELECOM počítá 
s tím, že tento model bude existovat společně s modelem propojení v místní úrovni sítě 
ČESKÉHO TELECOMU se signalizací SS7 nebo DSS1 (viz čl. 31).  
 
2. Přístup ke službě  

Volání je umožněno každému účastníkovi sítě ČESKÉHO TELECOMU mimo stanic 
s omezením podle čl. 14. Atrakční oblastí přístupu k službě (varianta 8) je z pohledu 
koncového účastníka PSTN / ISDN sítě ČESKÉHO TELECOMU celá tato síť. 
Z mezioperátorského hlediska je přístupovými body služby skupina 1 až 8 IETE/TE ústředen 
(tranzitní vrstva sítě ČESKÉHO TELECOMU), ve kterých jsou umístěny POI se sítí OLO (viz 
Příloha 1). V případě propojení v méně než 8 POI závisí atrakční oblast daného propojovacího 
bodu na technickém řešení v síti ČESKÉHO TELECOMU a obecně souvisí s odpovídající 
atrakční oblastí vůči té tranzitní ústředně, kde je vybudován propojovací bod. 
 
3. Technické řešení na rozhraní mezi sítěmi  

Mezioperátorské rozhraní je realizováno 2 Mbit/s tokem se signalizací SS7:ISUP. 
 
4. Směrování v propojovacím bodu  

Volání jsou směrována buď do jednosměrného svazku se signalizací SS7:ISUP, 
vyhrazeného pouze pro provoz vytáčeného přístupu k Internetu, nebo do obousměrného 
propojovacího svazku, určeného také pro směrování provozu hlasové služby ze sítě OLO do 
sítě ČESKÉHO TELECOMU.  
 
5. Tarifování vůči koncovému účastníkovi 

Tarifování volajícího účastníka je v odpovědnosti ČESKÉHO TELECOMU a provádí 
se následným zpracováním detailních záznamů o uskutečněném spojení (CDR záznam). 
Použitý tarifní program realizuje intervalový paušál. 
 
6. Odpočet v propojovacím bodu  

Generování a následné zpracování odpočtových dat (prostřednictvím CDR záznamů 
o každém uskutečněném spojení) je v obecné odpovědnosti Operátora A. Konkrétní záležitosti 
odpočtu, včetně stanovení odpovědnosti za generování a následné zpracování odpočtových 
dat, musí být popsány ve smlouvě o propojení uzavírané mezi Operátorem A a B. 

Způsob zpracování odpočtových dat realizuje model paušální ceny za propojení pro 
terminaci provozu vytáčeného přístupu k Internetu na tranzitní úrovni sítě ČESKÉHO 
TELECOMU. Do propojovacího bodu se sítí spolupracujícího operátora jsou směrována 
všechna volání z atrakční oblasti dané tranzitní ústředny ČESKÉHO TELECOMU. 
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7. Dimenzování propojovacího svazku / dílčích propojovacích svazků v propojovacím 
bodu  

Propojovací svazek je dimenzován s přihlédnutím na provozní ztrátu 1% v HPH (hlavní 
provozní hodina) v síti ČESKÉHO TELECOMU. Za stanovení celkového dimenzování 
propojovacího svazku (tj. jednosměrný svazek vyhrazený pro provoz vytáčeného přístupu 
k Internetu nebo obousměrný svazek, do kterého je směrován jak provoz vytáčeného přístupu 
k Internetu, tak zároveň příchozí provoz hlasové služby do sítě ČESKÉHO TELECOMU), 
v souladu s výše uvedeným kritériem, je odpovědný Operátor B (OLO). 
 
8. Kvalita služby v propojovacím bodu  

Celková kvalita služby v propojovacím bodu je stejná jako kvalita služby, kterou 
ČESKÝ TELECOM nabízí svým účastníkům při přenášení provozu vytáčeného přístupu 
k Internetu uvnitř své PSTN / ISDN sítě. ČESKÝ TELECOM je odpovědný za kvalitu služby 
od koncového bodu své sítě až po propojovací bod se sítí spolupracujícího operátora. 
 
 

Díl 2 

Originační modely 
 

Čl. 33 

Originační model s propojením na 30 a více propojovacích bodech se signalizací DSS1 
a minutovou cenou (OLM) na propojovacím rozhraní mezi operátory 

 
1. Technická definice modelu / služby 

Z pozice Operátora A (ČESKÝ TELECOM) se jedná o zajištění služby propojení, 
spočívající v odpovědnosti za přenos volání od volajícího účastníka, tedy koncového bodu sítě 
ČESKÉHO TELECOMU, do sítě Operátora B. Podle geografické polohy volajícího účastníka 
(atrakční oblast odpovídající zdrojové místní ústředny) v síti ČESKÉHO TELECOMU a podle 
k němu příslušného propojovacího bodu se sítí spolupracujícího Operátora B se tento model 
rozpadá na tři síťové subvarianty, které jsou popsány v čl. 27. 

Tento model musí být odlišen od ostatních případů použití terminačních či originačních 
modelů pomocí stanoveného přístupového čísla. Toto stanovené přístupové číslo je součástí 
obecné specifikace pro službu vytáčeného přístupu k Internetu, uvedené v Číslovacím plánu. 
 
2. Přístup ke službě  

Volání je umožněno každému účastníkovi sítě ČESKÉHO TELECOMU mimo stanic 
s omezením podle čl. 14. Atrakční oblastí přístupu ke službě je z pohledu koncového účastníka 
PSTN / ISDN sítě ČESKÉHO TELECOMU celá tato síť. Z mezioperátorského hlediska je 
přístupovými body služby skupina 30 a více místních ústředen v síti ČESKÉHO TELECOMU, 
ve kterých jsou umístěny POI se sítí OLO (viz Příloha 1). Základní skupina přístupových bodů 
služby musí být umístěna vždy ve městech Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, 
Hradec Králové, Brno a Ostrava. Specifikace minimální skupiny 30 bránových místních 
ústředen ČESKÉHO TELECOMU je uvedena v RIO. 
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3. Technické řešení na rozhraní mezi sítěmi  
Propojení je realizováno jednosměrným PRI svazkem se signalizací DSS1, dostupným 

z pozice volajícího účastníka v síti ČESKÉHO TELECOMU přes stanovené přístupové číslo 
pro tento model. 
 
4. Směrování v propojovacím bodu  

Volání ze sítě ČESKÉHO TELECOMU jsou směrována do příslušné odchozí bránové 
ústředny, tedy do příslušného propojovacího bodu s jednosměrným svazkem se signalizací 
PRI:DSS1, vyhrazeným pouze pro provoz vytáčeného přístupu k Internetu. Tento svazek je 
v propojovacím bodu svázán s použitým stanoveným přístupovým číslem a směrování provozu 
zajišťuje odchozí bránová ústředna v síti ČESKÉHO TELECOMU. Pro tyto případy řešení je 
nutné v propojovacím bodu vytvořit pro každé ISP dedikovaný svazek (n x PRI), a to vůči 
každému Operátorovi B odděleně. Přiřazení tohoto svazku k danému ISP je specifikováno ve 
smlouvě o propojení mezi oběma operátory. 
 
5. Tarifování vůči koncovému účastníkovi 

Tarifování volajícího účastníka je v odpovědnosti terminujícího operátora 
(Operátor B) a obvykle se zajišťuje zpracováním detailních záznamů o uskutečněném spojení 
(CDR záznam). Použitý tarifní program realizuje minutovou tarifikaci nebo časový kredit, 
absolutní výše ceny v rámci účtovaného tarifu vůči koncovému účastníkovi je závislá na délce 
připojení k síti Internet.  
 
6. Odpočet v propojovacím bodu  

Generování a následné zpracování odpočtových dat (prostřednictvím CDR záznamů 
o každém uskutečněném spojení) je v obecné odpovědnosti Operátora A. Konkrétní záležitosti 
odpočtu, včetně stanovení odpovědnosti za generování a následné zpracování odpočtových 
dat, musí být popsány ve smlouvě o propojení uzavírané mezi Operátorem A a B.  

Způsob zpracování odpočtových dat realizuje model minutové ceny za propojení pro 
originaci provozu vytáčeného přístupu k Internetu bez ceny za sestavení spojení ve 
variantách: 

a) v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU – volající účastník a propojovací bod 
se sítí spolupracujícího operátora jsou umístěny v atrakčním obvodu stejné místní 
ústředny v síti ČESKÉHO TELECOMU, 

b) v tranzitní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU – volající účastník a propojovací 
bod se sítí spolupracujícího operátora nejsou umístěny ve stejné místní ústředně sítě 
ČESKÉHO TELECOMU. Odpočtový algoritmus pro provoz z takové místní 
ústředny je obdobný případu, jako kdyby propojovací bod byl na tranzitní úrovni sítě 
ČESKÉHO TELECOMU. 

 
7. Dimenzování propojovacího svazku / dílčích propojovacích svazků v propojovacím 
bodu 

Propojovací svazek je dimenzován s přihlédnutím na provozní ztrátu 1% v HPH (hlavní 
provozní hodina) v síti ČESKÉHO TELECOMU. Za stanovení celkového dimenzování 
propojovacího svazku v souladu s výše uvedeným kritériem je odpovědný Operátor B (OLO). 
 
8. Kvalita služby v propojovacím bodu  

Strany odpovídají za kvalitu na své síti až do propojovacího bodu. Poskytované služby 
mají mít stejnou nebo vyšší kvalitu než podobné služby, které strany poskytují svým koncovým 
účastníkům nebo třetím stranám v případě terminačních modelů.  
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Čl. 34 

Originační model s propojením na 140 propojovacích bodech se signalizací SS7 nebo 
DSS1 a minutovou cenou (OLXM) na propojovacím rozhraní mezi operátory  

 
1. Technická definice modelu / služby 

Z pozice Operátora A (ČESKÝ TELECOM) se jedná o zajištění služby propojení, 
spočívající v odpovědnosti za přenos volání od volajícího účastníka, tedy koncového bodu sítě 
ČESKÉHO TELECOMU, do sítě Operátora B. Technické řešení tohoto modelu zahrnuje 
síťovou variantu propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes 2 Mbit/s tok se 
signalizací SS7 a síťovou variantu propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes 
PRI se signalizací DSS1. Z hlediska použité signalizace se tento model dělí na dvě síťové 
varianty, které jsou popsány v čl. 28. 

Tento model musí být odlišen od ostatních případů použití terminačních či originačních 
modelů pomocí stanoveného přístupového čísla. Toto stanovené přístupové číslo je součástí 
obecné specifikace pro službu vytáčeného přístupu k Internetu, uvedené v Číslovacím plánu. 
 
2. Přístup ke službě  

Volání je umožněno každému účastníkovi sítě ČESKÉHO TELECOMU mimo stanic 
s omezením podle čl. 14. Atrakční oblastí přístupu ke službě (varianta 140) je z pohledu 
koncového účastníka PSTN / ISDN sítě ČESKÉHO TELECOMU celá tato síť. 
Z mezioperátorského hlediska je přístupovými body služby skupina 1 až 140 místních ústředen, 
ve kterých jsou umístěny POI se sítí OLO (viz Příloha 1). Atrakční oblast propojovacího bodu 
je shodná s atrakční oblastí odpovídající zdrojové místní ústředny. 
 
3. Technické řešení na rozhraní mezi sítěmi  

Pro variantu propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes 2 Mbit/s tok 
se signalizací SS7 je mezioperátorským rozhraním 2 Mbit/s tok se signalizací SS7:ISUP. Pro 
variantu propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU se signalizací DSS1 je 
mezioperátorským rozhraním PRI tok se signalizací DSS1. 
 
4. Směrování v propojovacím bodu  

Volání jsou směrována do jednosměrného PRI svazku se signalizací DSS1 nebo do 
svazku se signalizací SS7: ISUP. Svazky se signalizací SS7:ISUP mohou být dle dohody stran 
obousměrné nebo jednosměrné a sdílené také pro ostatní provoz nebo vyhrazené pouze pro 
provoz vytáčeného přístupu k Intrenetu. Pro případy řešení, které využívají signalizaci 
PRI:DSS1 v propojovacím bodu, je nutné vytvořit v tomto bodu sítě pro každé ISP 
dedikovaný svazek (n x PRI), a to vůči každému Operátorovi B odděleně. Přiřazení tohoto 
svazku k danému ISP je specifikováno ve smlouvě o propojení mezi oběma operátory. 
 
5. Tarifování vůči koncovému účastníkovi 

Pro obě varianty (signalizace SS7:ISUP a PRI:DSS1) je tarifování volajícího účastníka 
v odpovědnosti terminujícího operátora (Operátor B) a obvykle se zajišťuje zpracováním 
detailních záznamů o uskutečněném spojení (CDR záznam). Použitý tarifní program realizuje 
minutovou tarifikaci nebo časový kredit, absolutní výše ceny v rámci účtovaného tarifu vůči 
koncovému účastníkovi je závislá na délce připojení k síti Internet.  
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6. Odpočet v propojovacím bodu  
Pro obě varianty (signalizace SS7:ISUP a PRI:DSS1) je generování a následné 

zpracování odpočtových dat (prostřednictvím CDR záznamů o každém úspěšném spojení) 
v obecné odpovědnosti Operátora A. Konkrétní záležitosti odpočtu, včetně stanovení 
odpovědnosti za generování a následné zpracování odpočtových dat, musí být popsány ve 
smlouvě o propojení uzavírané mezi Operátorem A a B.  

Způsob zpracování odpočtových dat realizuje model minutové ceny za propojení pro 
originaci provozu vytáčeného přístupu k Internetu bez ceny za sestavení spojení na místní 
úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU. Volající účastník a propojovací bod se sítí 
spolupracujícího operátora jsou umístěny v atrakčním obvodu stejné místní ústředny v síti 
ČESKÉHO TELECOMU. 
 
7. Dimenzování propojovacího svazku / dílčích propojovacích svazků v propojovacím 
bodu  

Propojovací svazek je dimenzován s přihlédnutím na provozní ztrátu 1% v HPH (hlavní 
provozní hodina) v síti ČESKÉHO TELECOMU. Za stanovení celkového dimenzování 
propojovacího svazku v souladu s výše uvedeným kritériem je odpovědný Operátor B (OLO). 
 
8. Kvalita služby v propojovacím bodu  

Strany odpovídají za kvalitu na své síti až do propojovacího bodu. Poskytované služby 
mají mít stejnou nebo vyšší kvalitu než podobné služby, které strany poskytují svým koncovým 
účastníkům nebo třetím stranám v případě terminačních modelů.  
 

Čl. 35 

Originační model s propojením na 8 propojovacích bodech se signalizací SS7 
a minutovou cenou (OTM) na propojovacím rozhraní 

 
1. Technická definice modelu / služby 

Z pozice Operátora A (ČESKÝ TELECOM) se jedná o zajištění služby propojení, 
spočívající v odpovědnosti za přenos volání od volajícího účastníka, tedy koncového bodu sítě 
ČESKÉHO TELECOMU, do sítě Operátora B. V tomto provozním případu je do sítě 
spolupracujícího operátora směrován provoz z těch zdrojových místních ústředen, které jsou 
příslušné ke konkrétní IETE/TE ústředně ČESKÉHO TELECOMU ve vztahu k poloze 
propojovacího bodu se spolupracující sítí. Technické detaily jsou popsány v čl. 29. 

Tento model musí být odlišen od ostatních případů použití terminačních či originačních 
modelů pomocí stanoveného přístupového čísla. Toto stanovené přístupové číslo je součástí 
obecné specifikace pro službu vytáčeného přístupu k Internetu, uvedené v Číslovacím plánu. 
 
2. Přístup ke službě  

Volání je umožněno každému účastníkovi sítě ČESKÉHO TELECOMU mimo stanic 
s omezením podle čl. 14. Atrakční oblastí přístupu ke službě (varianta 8) je z pohledu 
koncového účastníka PSTN / ISDN sítě ČESKÉHO TELECOMU celá tato síť. 
Z mezioperátorského hlediska je přístupovými body služby skupina 1 až 8 IETE/TE ústředen 
(tranzitní vrstva sítě ČESKÉHO TELECOMU), ve kterých jsou umístěny POI se sítí OLO (viz 
Příloha 1). V případě propojení v méně než 8 POI závisí atrakční oblast daného propojovacího 
bodu na technickém řešení v síti ČESKÉHO TELECOMU a obecně souvisí s odpovídající 
atrakční oblastí vůči té tranzitní ústředně, kde je vybudován propojovací bod. 
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3. Technické řešení na rozhraní mezi sítěmi  
Mezioperátorské rozhraní je realizováno 2 Mbit/s tokem se signalizací SS7:ISUP. 

 
4. Směrování v propojovacím bodu  

Volání jsou směrována buď do jednosměrného svazku se signalizací SS7:ISUP, 
vyhrazeného pouze pro provoz vytáčeného přístupu k Internetu, nebo do obousměrného 
propojovacího svazku, určeného také pro směrování provozu hlasové služby ze sítě OLO do 
sítě ČESKÉHO TELECOMU. 
 
5. Tarifování vůči koncovému účastníkovi 

Tarifování volajícího účastníka je v odpovědnosti terminujícího operátora 
(Operátor B) a obvykle se zajišťuje zpracováním detailních záznamů o uskutečněném spojení 
(CDR záznam). Použitý tarifní program realizuje minutovou tarifikaci nebo časový kredit, 
absolutní výše ceny v rámci účtovaného tarifu vůči koncovému účastníkovi je závislá na délce 
připojení k síti Internet.  
 
6. Odpočet v propojovacím bodu  

Generování a následné zpracování odpočtových dat (prostřednictvím CDR záznamů 
o každém uskutečněném spojení) je v obecné odpovědnosti Operátora A. Konkrétní záležitosti 
odpočtu, včetně stanovení odpovědnosti za generování a následné zpracování odpočtových 
dat, musí být popsány ve smlouvě o propojení uzavírané mezi Operátorem A a B.  

Způsob zpracování odpočtových dat realizuje model minutové ceny za propojení pro 
originaci provozu vytáčeného přístupu k Internetu bez ceny za sestavení spojení na tranzitní 
úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU. Do propojovacího bodu se sítí spolupracujícího 
operátora jsou směrována všechna volání z atrakční oblasti dané tranzitní ústředny ČESKÉHO 
TELECOMU. 
 
7. Dimenzování propojovacího svazku / dílčích propojovacích svazků v propojovacím 
bodu 

Propojovací svazek je dimenzován s přihlédnutím na provozní ztrátu 1% v HPH (hlavní 
provozní hodina) v síti ČESKÉHO TELECOMU. Za stanovení celkového dimenzování 
propojovacího svazku (tj. jednosměrný svazek vyhrazený pro provoz vytáčeného přístupu 
k Internetu nebo obousměrný svazek, do kterého je směrován jak provoz vytáčeného přístupu 
k Internetu, tak zároveň příchozí provoz hlasové služby do sítě ČESKÉHO TELECOMU), 
v souladu s výše uvedeným kritériem, je odpovědný Operátor B (OLO). 
 
8. Kvalita služby v propojovacím bodu  

Strany odpovídají za kvalitu na své síti až do propojovacího bodu. Poskytované služby 
mají mít stejnou nebo vyšší kvalitu než podobné služby, které strany poskytují svým koncovým 
účastníkům nebo třetím stranám v případě terminačních modelů.  
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Čl. 36 

Originační model s propojením na 30 propojovacích bodech se signalizací DSS1 
a paušální cenou v Kč / 64 kbit/s kanál / účastníka / interval / měsíc (OLPU) na 

propojovacím rozhraní mezi operátory 
 
1. Technická definice modelu/služby 

Z pozice Operátora A (ČESKÝ TELECOM) se jedná o zajištění služby propojení 
spočívající v odpovědnosti za přenos volání od volajícího účastníka, tedy koncového bodu sítě 
ČESKÉHO TELECOMU, do sítě Operátora B. Podle geografické polohy volajícího účastníka 
(atrakční oblast odpovídající zdrojové místní ústředny) v síti ČESKÉHO TELECOMU a podle 
k němu příslušného propojovacího bodu se sítí spolupracujícího Operátora B se tento model 
rozpadá na tři síťové subvarianty, které jsou popsány v čl. 27. 

Tento model musí být odlišen od ostatních případů použití terminačních či originačních 
modelů pomocí stanoveného přístupového čísla. Toto stanovené přístupové číslo je součástí 
obecné specifikace pro službu vytáčeného přístupu k Internetu, uvedené v Číslovacím plánu. 
 
2. Přístup ke službě  

Volání je umožněno každému účastníkovi sítě ČESKÉHO TELECOMU mimo stanic 
s omezením podle čl. 14. Atrakční oblastí přístupu ke službě je z pohledu koncového účastníka 
PSTN / ISDN sítě ČESKÉHO TELECOMU celá tato síť. Z mezioperátorského hlediska je 
přístupovými body služby skupina 30 a více místních ústředen v síti ČESKÉHO TELECOMU, 
ve kterých jsou umístěny POI se sítí OLO (viz Příloha 1). Základní skupina přístupových bodů 
služby musí být umístěna vždy ve městech Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, 
Hradec Králové, Brno a Ostrava. Specifikace minimální skupiny 30 bránových místních 
ústředen ČESKÉHO TELECOMU je uvedena v RIO.   
 
3. Technické řešení na rozhraní mezi sítěmi  

Propojení je realizováno jednosměrným PRI svazkem se signalizací DSS1, dostupným 
z pozice volajícího účastníka v síti ČESKÉHO TELECOMU přes stanovené přístupové číslo 
pro tento model. 
 
4. Směrování v propojovacím bodu  

Volání ze sítě ČESKÉHO TELECOMU jsou směrována do příslušné odchozí bránové 
ústředny, tedy do příslušného propojovacího bodu s jednosměrným svazkem se signalizací 
PRI:DSS1, vyhrazeným pouze pro provoz vytáčeného přístupu k Internetu. Tento svazek je 
v propojovacím bodu svázán s použitým stanoveným přístupovým číslem a směrování provozu 
zajišťuje odchozí bránová ústředna v síti ČESKÉHO TELECOMU. Pro tyto případy řešení je 
nutné v propojovacím bodu vytvořit pro každé ISP dedikovaný svazek (n x PRI), a to vůči 
každému Operátorovi B odděleně. Přiřazení tohoto svazku k danému ISP je specifikováno ve 
smlouvě o propojení mezi oběma operátory. 
 
5. Tarifování vůči koncovému účastníkovi 

Tarifování volajícího účastníka je v odpovědnosti terminujícího operátora 
(Operátor B) a obvykle se zajišťuje zpracováním detailních záznamů o uskutečněném spojení 
(CDR záznam). Použitý tarifní program realizuje intervalový paušál. 
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6. Odpočet v propojovacím bodu  
Generování a následné zpracování odpočtových dat (prostřednictvím CDR záznamů 

o každém uskutečněném spojení) v obecné odpovědnosti Operátora A. Konkrétní záležitosti 
odpočtu, včetně stanovení odpovědnosti za generování a následné zpracování odpočtových 
dat, musí být popsány ve smlouvě o propojení uzavírané mezi Operátorem A a B.  

Způsob zpracování odpočtových dat realizuje model paušální ceny za propojení pro 
originaci provozu vytáčeného přístupu k Internetu ve variantách: 

a) v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU – volající účastník a propojovací bod 
se sítí spolupracujícího operátora jsou umístěny v atrakčním obvodu stejné místní 
ústředny v síti ČESKÉHO TELECOMU, 

b) v tranzitní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU – volající účastník a propojovací 
bod se sítí spolupracujícího operátora nejsou umístěny ve stejné místní ústředně sítě 
ČESKÉHO TELECOMU. Odpočtový algoritmus pro provoz z takové místní 
ústředny je obdobný případu, jako kdyby propojovací bod byl na tranzitní úrovni sítě 
ČESKÉHO TELECOMU. 

 
7. Dimenzování propojovacího svazku / dílčích propojovacích svazků v propojovacím 
bodu 

Propojovací svazek je dimenzován s přihlédnutím na provozní ztrátu 1% v HPH (hlavní 
provozní hodina) v síti ČESKÉHO TELECOMU. Za stanovení celkového dimenzování 
propojovacího svazku v souladu s výše uvedeným kritériem je odpovědný Operátor B (OLO). 
 
8. Kvalita služby v propojovacím bodu  

Strany odpovídají za kvalitu na své síti až do propojovacího bodu. Poskytované služby 
mají mít stejnou nebo vyšší kvalitu než podobné služby, které strany poskytují svým koncovým 
účastníkům nebo třetím stranám v případě terminačních modelů.  
 

Čl. 37 

Originační model s propojením na 140 propojovacích bodech se signalizací SS7 nebo 
DSS1 a paušální cenou v Kč / 64 kbit/s kanál / účastníka / interval /měsíc (OLXPU) na 

propojovacím rozhraní mezi operátory 
 
1. Technická definice modelu / služby 

Z pozice Operátora A (ČESKÝ TELECOM) se jedná o zajištění služby propojení, 
spočívající v odpovědnosti za přenos volání od volajícího účastníka, tedy koncového bodu sítě 
ČESKÉHO TELECOMU, do sítě Operátora B. Technické řešení tohoto modelu zahrnuje 
síťovou variantu propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes 2 Mbit/s tok se 
signalizací SS7 a síťovou variantu propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes 
PRI se signalizací DSS1. Z hlediska použité signalizace se tento model dělí na dvě síťové 
varianty, které jsou popsány v čl. 28. 

Tento model musí být odlišen od ostatních případů použití terminačních či originačních 
modelů pomocí stanoveného přístupového čísla. Toto stanovené přístupové číslo je součástí 
obecné specifikace pro službu vytáčeného přístupu k Internetu, uvedené v Číslovacím plánu. 
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2. Přístup ke službě  
Volání je umožněno každému účastníkovi sítě ČESKÉHO TELECOMU mimo stanic 

s omezením podle čl. 14. Atrakční oblastí přístupu ke službě (varianta 140) je z pohledu 
koncového účastníka PSTN / ISDN sítě ČESKÉHO TELECOMU celá tato síť. 
Z mezioperátorského hlediska je přístupovými body služby skupina 1 až 140 místních ústředen, 
ve kterých jsou umístěny POI se sítí OLO (viz Příloha 1). Atrakční oblast propojovacího bodu 
je shodná s atrakční oblastí odpovídající zdrojové místní ústředny. 
 
3. Technické řešení na rozhraní mezi sítěmi  

Pro variantu propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes 2 Mbit/s tok 
se signalizací SS7 je mezioperátorským rozhraním 2 Mbit/s tok se signalizací SS7:ISUP. Pro 
variantu propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU se signalizací DSS1 je 
mezioperátorským rozhraním jednosměrný PRI tok se signalizací DSS1. 
 
4. Směrování v propojovacím bodu  

Volání jsou směrována do jednosměrného PRI svazku se signalizací DSS1 nebo do 
svazku se signalizací SS7: ISUP. Svazky se signalizací SS7:ISUP mohou být dle dohody stran 
obousměrné nebo jednosměrné a sdílené také pro ostatní provoz nebo vyhrazené pouze pro 
provoz vytáčeného přístupu k Intrenetu. Pro případy řešení, které využívají signalizaci 
PRI:DSS1 v propojovacím bodu, je nutné vytvořit v tomto bodu sítě pro každé ISP 
dedikovaný svazek (n x PRI), a to vůči každému Operátorovi B odděleně. Přiřazení tohoto 
svazku k danému ISP je specifikováno ve smlouvě o propojení mezi oběma operátory. 
 
5. Tarifování vůči koncovému účastníkovi 

Tarifování volajícího účastníka je v odpovědnosti terminujícího operátora 
(Operátor B) a obvykle se zajišťuje zpracováním detailních záznamů o uskutečněném spojení 
(CDR záznam). Použitý tarifní program realizuje intervalový paušál. 
 
6. Odpočet v propojovacím bodu  

Pro obě varianty (signalizace SS7:ISUP a PRI:DSS1) je generování a následné 
zpracování odpočtových dat (prostřednictvím CDR záznamů o každém uskutečněném spojení) 
v obecné odpovědnosti Operátora A. Konkrétní záležitosti odpočtu, včetně stanovení 
odpovědnosti za generování a následné zpracování odpočtových dat, musí být popsány 
ve smlouvě o propojení uzavírané mezi Operátorem A a B.  

Způsob zpracování odpočtových dat realizuje model paušální ceny za propojení pro 
originaci provozu vytáčeného přístupu k Internetu na místní úrovni sítě ČESKÉHO 
TELECOMU. Volající účastník a propojovací bod se sítí spolupracujícího operátora jsou 
umístěny v atrakčním obvodu stejné místní ústředny v síti ČESKÉHO TELECOMU. 
 
7. Dimenzování propojovacího svazku / dílčích propojovacích svazků v propojovacím 
bodu  

Propojovací svazek je dimenzován s přihlédnutím na provozní ztrátu 1% v HPH (hlavní 
provozní hodina) v síti ČESKÉHO TELECOMU. Za stanovení celkového dimenzování 
propojovacího svazku v souladu s výše uvedeným kritériem je odpovědný Operátor B (OLO). 
 
8. Kvalita služby v propojovacím bodu  

Strany odpovídají za kvalitu na své síti až do propojovacího bodu. Poskytované služby 
mají mít stejnou nebo vyšší kvalitu než podobné služby, které strany poskytují svým koncovým 
účastníkům nebo třetím stranám v případě terminačních modelů.  
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Čl. 38 

Originační model s propojením na 8 propojovacích bodech se signalizací SS7 a paušální 
cenou v Kč / 64 kbit/s kanál / účastníka / interval / měsíc (OTPU) na propojovacím 

rozhraní mezi operátory 
 
1. Technická definice modelu / služby 

Z pozice Operátora A (ČESKÝ TELECOM) se jedná o zajištění služby propojení, 
spočívající v odpovědnosti za přenos volání od volajícího účastníka, tedy koncového bodu sítě 
ČESKÉHO TELECOMU, do sítě Operátora B. V tomto provozním případu je do sítě 
spolupracujícího operátora směrován provoz z těch zdrojových místních ústředen, které jsou 
příslušné ke konkrétní IETE/TE ústředně ČESKÉHO TELECOMU ve vztahu k poloze 
propojovacího bodu se spolupracující sítí. Technické detaily jsou popsány v čl. 29. 

Tento model musí být odlišen od ostatních případů použití terminačních či originačních 
modelů pomocí stanoveného přístupového čísla. Toto stanovené přístupové číslo je součástí 
obecné specifikace pro službu vytáčeného přístupu k Internetu, uvedené v Číslovacím plánu. 
 
2. Přístup ke službě 

Volání je umožněno každému účastníkovi sítě ČESKÉHO TELECOMU mimo stanic 
s omezením podle čl. 14. Atrakční oblastí přístupu ke službě (varianta 8) je z pohledu 
koncového účastníka PSTN / ISDN sítě ČESKÉHO TELECOMU celá tato síť. 
Z mezioperátorského hlediska je přístupovými body služby skupina 1 až 8 IETE/TE ústředen 
(tranzitní vrstva sítě ČESKÉHO TELECOMU), ve kterých jsou umístěny POI se sítí OLO (viz 
Příloha 1). V případě propojení v méně než 8 propojovacích bodech závisí atrakční oblast 
daného propojovacího bodu na technickém řešení v síti ČESKÉHO TELECOMU a obecně 
souvisí s odpovídající atrakční oblastí vůči té tranzitní ústředně, kde je vybudován propojovací 
bod. 
  
3. Technické řešení na rozhraní mezi sítěmi  

Mezioperátorské rozhraní je realizováno 2 Mbit/s tokem se signalizací SS7:ISUP. 
 
4. Směrování v propojovacím bodu  

Volání jsou směrována buď do jednosměrného svazku se signalizací SS7:ISUP, 
vyhrazeného pouze pro provoz vytáčeného přístupu k Internetu, nebo do obousměrného 
propojovacího svazku, určeného také pro směrování provozu hlasové služby ze sítě OLO do 
sítě ČESKÉHO TELECOMU.  
 
5. Tarifování vůči koncovému účastníkovi 

Tarifování volajícího účastníka je v odpovědnosti terminujícího operátora 
(Operátor B) a obvykle se zajišťuje zpracováním detailních záznamů o uskutečněném spojení 
(CDR záznam). Použitý tarifní program realizuje intervalový paušál. 
 
6. Odpočet v propojovacím bodu  

Generování a následné zpracování odpočtových dat (prostřednictvím CDR záznamů 
o každém uskutečněném spojení) je v obecné odpovědnosti Operátora A. Konkrétní záležitosti 
odpočtu, včetně stanovení odpovědnosti za generování a následné zpracování odpočtových 
dat, musí být popsány ve smlouvě o propojení uzavírané mezi Operátorem A a B. 
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Způsob zpracování odpočtových dat realizuje model paušální ceny za propojení pro 
originaci provozu vytáčeného přístupu k Internetu na tranzitní úrovni sítě ČESKÉHO 
TELECOMU. Do propojovacího bodu se sítí spolupracujícího operátora jsou směrována 
všechna volání z atrakční oblasti dané tranzitní ústředny  ČESKÉHO TELECOMU. 
 
7. Dimenzování propojovacího svazku / dílčích propojovacích svazků v propojovacím 
bodu  

Propojovací svazek je dimenzován s přihlédnutím na provozní ztrátu 1% v HPH (hlavní 
provozní hodina) v síti ČESKÉHO TELECOMU. Za stanovení celkového dimenzování 
propojovacího svazku (tj. jednosměrný svazek vyhrazený pro provoz vytáčeného přístupu 
k Internetu nebo obousměrný svazek, do kterého je směrován jak provoz vytáčeného přístupu 
k Internetu, tak zároveň příchozí provoz hlasové služby do sítě ČESKÉHO TELECOMU), 
v souladu s výše uvedeným kritériem, je odpovědný Operátor B (OLO). 
 
8. Kvalita služby v propojovacím bodu  

Strany odpovídají za kvalitu na své síti až do propojovacího bodu. Poskytované služby 
mají mít stejnou nebo vyšší kvalitu než podobné služby, které strany poskytují svým koncovým 
účastníkům nebo třetím stranám v případě terminačních modelů.  
 

Čl. 39 

Originační model s propojením na 140 propojovacích bodech se signalizací SS7 nebo 
DSS1 a paušální cenou v Kč / 2 Mbit/s propojovací kapacity / měsíc (OLXPK) na 

propojovacím rozhraní mezi operátory 
 
1. Technická definice modelu / služby 

Z pozice Operátora A (ČESKÝ TELECOM) se jedná o zajištění služby propojení, 
spočívající v odpovědnosti za přenos volání od volajícího účastníka, tedy koncového bodu sítě 
ČESKÉHO TELECOMU, do sítě Operátora B. Technické řešení tohoto modelu zahrnuje 
síťovou variantu propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes 2 Mbit/s tok se 
signalizací SS7 a síťovou variantu propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes 
PRI se signalizací DSS1. Z hlediska použité signalizace se tento model dělí na dvě síťové 
varianty, které jsou popsány v čl. 28. 

Tento model musí být odlišen od ostatních případů použití terminačních či originačních 
modelů pomocí stanoveného přístupového čísla. Toto stanovené přístupové číslo je součástí 
obecné specifikace pro službu vytáčeného přístupu k Internetu, uvedené v Číslovacím plánu. 
 
2. Přístup ke službě  

Volání je umožněno každému účastníkovi sítě ČESKÉHO TELECOMU mimo stanic 
s omezením podle čl. 14. Atrakční oblastí přístupu ke službě (varianta 140) je z pohledu 
koncového účastníka PSTN / ISDN sítě ČESKÉHO TELECOMU celá tato síť. 
Z mezioperátorského hlediska je přístupovými body služby skupina 1 až 140 místních ústředen, 
ve kterých jsou umístěny POI se sítí OLO (viz Příloha 1). Atrakční oblast propojovacího bodu 
je shodná s atrakční oblastí odpovídající zdrojové místní ústředny. 
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3. Technické řešení na rozhraní mezi sítěmi 
Pro variantu propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU přes 2 Mbit/s tok 

se signalizací SS7 je mezioperátorským rozhraním 2 Mbit/s tok se signalizací SS7:ISUP. Pro 
variantu propojení v místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU se signalizací DSS1 je 
mezioperátorským rozhraním jednosměrný PRI tok se signalizací DSS1. 
 
4. Směrování v propojovacím bodu  

Volání jsou směrována do jednosměrného PRI svazku se signalizací DSS1 nebo svazku 
se signalizací SS7:ISUP. Svazky se signalizací SS7:ISUP mohou být dle dohody stran 
obousměrné nebo jednosměrné a sdílené také pro ostatní provoz nebo vyhrazené pouze pro 
provoz vytáčeného přístupu k Intrenetu. Pro případy řešení, které využívají signalizaci 
PRI:DSS1 v propojovacím bodu, je nutné vytvořit v tomto bodu sítě pro každé ISP 
dedikovaný svazek (n x PRI), a to vůči každému Operátorovi B odděleně. Přiřazení tohoto 
svazku k danému ISP je specifikováno ve smlouvě o propojení mezi oběma operátory. 
 
5. Tarifování vůči koncovému účastníkovi 

Pro obě varianty (signalizace SS7:ISUP a PRI:DSS1) je tarifování volajícího účastníka 
v odpovědnosti terminujícího operátora (Operátor B) a provádí se obvykle následným 
zpracováním detailních záznamů o uskutečněném spojení (CDR záznam). Použitý tarifní 
program umožňuje neměřený nebo intervalový paušál, časový kredit, minutovou tarifikaci. 
 
6. Odpočet v propojovacím bodu  

Pro obě varianty (signalizace SS7:ISUP a PRI:DSS1) je zpracování odpočtových dat 
v obecné odpovědnosti originujícího Operátora A. Konkrétní záležitosti odpočtu, včetně 
stanovení odpovědnosti za generování a následné zpracování odpočtových dat, musí být 
popsány ve smlouvě o propojení uzavírané mezi Operátorem A a B.  

Způsob zpracování odpočtových dat realizuje model paušální ceny za propojení 
(2 Mbit/s propojovací kapacity / měsíc) pro originaci provozu vytáčeného přístupu 
k Internetu na místní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU. Propojovací cena se určí jako 
násobek počtu 2 Mbit/s svazků v propojovacím bodu používaných pro tento model a paušální 
ceny na jednom 2 Mbit/s svazku. 
 
7. Dimenzování propojovacího svazku / dílčích propojovacích svazků v propojovacím 
bodu  

Propojovací svazek je dimenzován s přihlédnutím na provozní ztrátu 1% v HPH (hlavní 
provozní hodina) v síti ČESKÉHO TELECOMU. Za stanovení celkového dimenzování 
propojovacího svazku v souladu s výše uvedeným kritériem je odpovědný Operátor B (OLO). 
 
8. Kvalita služby v propojovacím bodu  

Strany odpovídají za kvalitu na své síti až do propojovacího bodu. Poskytované služby 
mají mít stejnou nebo vyšší kvalitu než podobné služby, které strany poskytují svým koncovým 
účastníkům nebo třetím stranám v případě terminačních modelů.  
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Čl. 40 

Originační model s propojením na 8 propojovacích bodech se signalizací SS7 a paušální 
cenou v Kč / 2 Mbit/s propojovací kapacity / měsíc (OTPK) na propojovacím rozhraní 

mezi operátory 
 
1. Technická definice modelu / služby 

Z pozice Operátora A (ČESKÝ TELECOM) se jedná o zajištění služby propojení, 
spočívající v odpovědnosti za přenos volání od volajícího účastníka, tedy koncového bodu sítě 
ČESKÉHO TELECOMU, do sítě Operátora B. V tomto provozním případu je do sítě 
spolupracujícího operátora směrován provoz z těch zdrojových místních ústředen, které jsou 
příslušné ke konkrétní IETE/TE ústředně ČESKÉHO TELECOMU ve vztahu k poloze 
propojovacího bodu se spolupracující sítí. Technické detaily jsou popsány v čl. 29. 

Tento model musí být odlišen od ostatních případů použití terminačních či originačních 
modelů pomocí stanoveného přístupového čísla. Toto stanovené přístupové číslo je součástí 
obecné specifikace pro službu vytáčeného přístupu k Internetu, uvedené v Číslovacím plánu. 
 
2. Přístup ke službě  

Volání je umožněno každému účastníkovi sítě ČESKÉHO TELECOMU mimo stanic 
s omezením podle čl. 14. Atrakční oblastí přístupu ke službě (varianta 8) je z pohledu 
koncového účastníka PSTN / ISDN sítě ČESKÉHO TELECOMU celá tato síť. 
Z mezioperátorského hlediska je přístupovými body služby skupina 1 až 8 IETE/TE ústředen 
(tranzitní vrstva sítě ČESKÉHO TELECOMU), ve kterých jsou umístěny POI se sítí OLO (viz 
Příloha 1). V případě propojení v méně než 8 propojovacích bodech závisí atrakční oblast 
daného propojovacího bodu na technickém řešení v síti ČESKÉHO TELECOMU a obecně 
souvisí s odpovídající atrakční oblastí vůči té tranzitní ústředně, kde je vybudován propojovací 
bod. 
 
3. Technické řešení na rozhraní mezi sítěmi  

Mezioperátorské rozhraní je realizováno 2 Mbit/s tokem se signalizací SS7:ISUP. 
 
4. Směrování v propojovacím bodu  

Volání jsou směrována buď do jednosměrného svazku se signalizací SS7:ISUP, 
vyhrazeného pouze pro provoz vytáčeného přístupu k Internetu, nebo do obousměrného 
propojovacího svazku, určeného také pro směrování provozu hlasové služby ze sítě OLO do 
sítě ČESKÉHO TELECOMU.  
 
5. Tarifování vůči koncovému účastníkovi 

Tarifování volajícího účastníka je v odpovědnosti terminujícího operátora (Operátor 
B) a provádí se obvykle následným zpracováním detailních záznamů o uskutečněném spojení 
(CDR záznam). Použitý tarifní program umožňuje neměřený nebo intervalový paušál, časový 
kredit, minutovou tarifikaci. 
 
6. Odpočet v propojovacím bodu  

Zpracování odpočtových dat je v obecné odpovědnosti originujícího Operátora A. 
Konkrétní záležitosti odpočtu, včetně stanovení odpovědnosti za generování a následné 
zpracování odpočtových dat, musí být popsány ve smlouvě o propojení uzavírané mezi 
Operátorem A a B. 
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Způsob zpracování odpočtových dat realizuje model paušální ceny za propojení 
(2 Mbit/s propojovací kapacity / měsíc) pro originaci provozu vytáčeného přístupu 
k Internetu na tranzitní úrovni sítě ČESKÉHO TELECOMU. Propojovací cena se určí jako 
násobek počtu 2 Mbit/s svazků v propojovacím bodu používaných pro tento model a paušální 
ceny na jednom 2 Mbit/s svazku. 
 
7. Dimenzování propojovacího svazku / dílčích propojovacích svazků v propojovacím 
bodu 

Propojovací svazek je dimenzován s přihlédnutím na provozní ztrátu 1% v HPH (hlavní 
provozní hodina) v síti ČESKÉHO TELECOMU. Za stanovení celkového dimenzování 
propojovacího svazku (tj. oddělený jednosměrný svazek vyhrazený pro provoz vytáčeného 
přístupu k Internetu nebo obousměrný svazek, do kterého je směrován jak provoz vytáčeného 
přístupu k Internetu, tak zároveň příchozí provoz hlasové služby do sítě ČESKÉHO 
TELECOMU), v souladu s výše uvedeným kritériem, je odpovědný Operátor B (OLO). 
 
8. Kvalita služby v propojovacím bodu  

Strany odpovídají za kvalitu na své síti až do propojovacího bodu. Poskytované služby 
mají mít stejnou nebo vyšší kvalitu než podobné služby, které strany poskytují svým koncovým 
účastníkům nebo třetím stranám v případě terminačních modelů.  
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Část třetí 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PŘIPOJENÍ ISP K SÍTI OPERÁTORA  
 
ISP se na síť spolupracujícího operátora připojují nejčastěji: 

a) s využitím PRI svazků se signalizací DSS1, 
b) s využitím Ethernetového rozhraní s předáváním IP provozu – v případě 

outsourcingu IP sítě, 
 
a to vše dle dohody mezi daným ISP a daným operátorem. Situace je zobrazena na obr. 14. 
 
 

 
 
 

Obr. 14  Doporučené technické řešení pro přístup do sítě Internet z pohledu ISP 
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Část čtvrtá 

OBCHODNÍ ŘEŠENÍ VYTÁČENÉHO PŘÍSTUPU K INTERNETU 
 

V této části jsou definovány obchodní modely pro službu vytáčeného přístupu 
k Internetu z hlediska způsobů zpoplatnění koncových účastníků a způsobů plateb mezi 
provozovateli veřejných telekomunikačních sítí a poskytovateli internetových služeb (ISP). 
 
 

Díl 1 

Modely tarifních programů 
 
 Zde jsou popsány možnosti zpoplatnění koncového účastníka a principy ve vztahu 
operátor – koncový účastník. S výjimkou plného neměřeného paušálu (kde je to vyloučeno 
z definice) je možné jednotlivé způsoby zpoplatnění kombinovat v jednom tarifu nebo je možné 
je využívat jako doplňkové (volitelné) programy. 
 

Čl. 41 

Plný, neměřený paušál 
 

Koncový účastník platí pouze pevnou měsíční cenu. Neplatí se žádné další ceny 
související s délkou připojení nebo objemem přenesených dat. V anglické verzi se pro tento 
paušál používá označení “fully unmetered”. 

Ze strany ISP lze použít dvě opatření, která koncovému účastníkovi budou známa ze 
všeobecných podmínek při prodeji produktu: 

a) odpojování účastníka po určité (stanovené) době nebo po určité době nečinnosti 
(odpojuje ISP), 

b) účtování ceny za spojení. 
 

Čl. 42 

Intervalový paušál 
 

Účastník, který si zvolí intervalový paušál, platí pevnou měsíční cenu. Za to se může 
v předem stanoveném časovém období (o víkendech, mimo špičku, ve špičce apod.) připojovat 
bez toho, že by musel platit další ceny související s délkou připojení nebo objemem 
přenesených dat. Za připojení k Internetu mimo stanovené časové období platí minutovou cenu 
dle tarifu účastníka. Intervalový paušál může být realizovaný i formou příplatku ke stavajícímu 
využívanému tarifu koncového účastníka. 
 



 48  

Čl. 43 

Časový kredit 
 

Časový kredit je definovaný objem minut, které může účastník vyčerpat bez toho, že by 
platil další ceny související s délkou připojení nebo objemem přenesených dat. Čerpání může 
být omezeno na časové období (víkendy, špička, mimo špičku apod.). Po vyčerpání časového 
kreditu se platí minutová cena dle tarifu účastníka. Časový kredit může být realizovaný 
i formou příplatku ke stávajícímu využívanému tarifu koncového účastníka. Možnost převodu 
časového kreditu do dalšího zúčtovacího období řeší podmínky poskytovatele služby. 

Příklad služby: současné dodatkové internetové programy ČESKÉHO TELECOMU 
(i-Surf, i-Night apod.). 
 

Čl. 44 

Časová tarifikace 
 

Účastník platí částku závislou na době připojení k Internetu. Účtující strana může 
definovat minimální časovou účtovací jednotku (např. dvě minuty). 

Příklad služby: současný tarif Internet 2002 ČESKÉHO TELECOMU nebo tarify 
využívající služby Předvolba operátora (CPS) alternativních operátorů. 
 

Díl 2 

Obchodní modely 
 

Zde jsou popsány obecné obchodní principy platné pro modely služby vytáčeného 
přístupu k Internetu. Jsou zde popsány pouze modely využívající pro spolupráci sítí 
signalizační rozhraní SS7 a DSS1, kde podmínky předávaní provozu mezi poskytovatelem 
přístupu a terminujícím provozovatelem se řídí režimem propojení.  
 

Čl. 45 

Principy pro terminační a originační modely 
 

Základní principy účtování mezi subjekty zajišťujícími přístup koncového účastníka 
k síti Internet prostřednictvím vytáčeného přístupu k Internetu jsou uvedeny na obr. 15. 
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Obr. 15  Základní principy účtování mezi subjekty podílející se na službě vytáčeného 
přístupu k Internetu 

 
 

Pozn: Fórum ustavené při APVTS konstatovalo, že vztah ISP a jeho subdodavatelů 
není předmětem tohoto zkoumání při dodržení pravidla pro stanovení cen za terminaci, tj. že 
celková cena pro koncové účastníky zahrnuje oprávněné náklady a přiměřený zisk všech 
jednotlivých subjektů podílejících se na poskytování služby. 
 

Terminační i originační modely jsou z principu rovnocenné z hlediska soutěže na trhu 
koncových uživatelů a při stanovování koncové ceny žádná ze stran nesmí být znevýhodněna. 
To znamená, že originující operátor stanovuje koncovou cenu u terminačních modelů 
s ohledem na poptávku a nabídku po nabízené službě. Koncová cena je stanovena tak, že 
minimálně zahrnuje: 

a) náklady vlastní sítě (zohledněny v ceně za propojení pro originaci internetového 
provozu, kterou platí terminující operátor originujícímu operátorovi v případě 
originačních modelů), 

b) náklady na terminaci ve formě ceny za propojení, které platí originující operátor 
terminujícímu operátorovi (mezi terminujícím operátorem a ISP se účtuje podíl na 
výnosech pro ISP), 

c) přiměřený zisk. 
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Při zachování tohoto principu všemi operátory (včetně ČESKÉHO TELECOMU ve 
vztahu k OLO a IOL) jsou zaručeny rovné podmínky pro soutěž a cenotvorbu pro koncové 
účastníky u originačních i terminačních modelů (vztahuje se na rozhraní operátorů), které se 
dále promítají do modelů zpoplatnění koncových účastníků jako minutová tarifikace nebo 
časové kredity. Výše uvedený princip vztahů mezi koncovou cenou a nákladem operátora se 
uplatní jak při minutové tarifikaci koncového účastníka, tak při paušální tarifikaci koncového 
účastníka. 
 

Model paušálního zpoplatnění originace internetových volání na rozhraní mezi 
operátory – tzv. FRIACO – bude zaveden nejpozději k 1. říjnu 2003. 
Tím se rozumí zahájení testovacího provozu, a to tak, že nejpozději ke dni 1. říjnu 2003 bude 
zahájen pilotní provoz FRIACO modelu (účtování mezi ČESKÝM TELECOMEM a OLO) na 
třech místních ústřednách. Jedna místní ústředna bude v městské části, druhá v příměstské a 
třetí ve venkovské oblasti. Ústředny budou reprezentativním vzorkem ústředny pro daný typ 
oblastí – městská, příměstská a venkovská. Budou vybrány ústředny, na které jsou již žádající 
ISP případně OLO připojeni. Pilotní provoz bude ukončen nejpozději k 31. prosinci 2003. 
Pilotního provozu se zúčastní všichni žadatelé. Žadatelem může být jak ISP připojený k síti 
ČESKÉHO TELECOMU, tak i ISP připojený k síti OLO. Za ISP připojeného k síti OLO 
podává žádost na pilotní provoz OLO. Po dvou měsících pilotního provozu pilotující ISP, 
OLO a ČESKÝ TELECOM provedou předběžné vyhodnocení pilotního provozu. Do 
ukončení pilotního provozu budou dohodou stran modifikovány podmínky pro komerční 
provoz. Po ukončení pilotního provozu bude bez přerušení – tj. plynule – zahájen komerční 
provoz. 
 

Čl. 46 

Přehled obchodních modelů 
 

Zde je uveden přehled obchodních modelů na rozhraní mezi operátory a jejich vztah 
k tarifním programům pro koncového účastníka. Pro označení obchodních modelů na rozhraní 
mezi operátory jsou použity zkratky typu AB(X)C(D), kde 

a) A označuje typ modelu z pohledu účtování koncových účastníků: 
 A = O pro modely originační, 
  A = T pro modely terminační, 

b) B označuje úroveň propojení v síti poskytovatele přístupu: 
  B = L pro místní úroveň, 
  B = T pro tranzitní úroveň, 

c) X se použije v případě, že do propojovacího bodu na místní úrovni se směruje pouze 
provoz atrakčního obvodu místně příslušných ústředen HOST k propojovacímu 
bodu, 

d) C označuje způsob účtování cen za propojení: 
  C = M označuje ceny za propojení v Kč/min provozu (účtováno po sekundách), 
  C = P označuje paušální cenu za propojení, 

e) D označuje způsob paušálního účtování cen za propojení: 
D = U označuje paušální ceny za propojení v Kč / 64 kbit/s kanál / účastníka / 
interval / měsíc, 
D = K označuje paušální ceny za propojení v Kč / 2 Mbit/s propojovací 
kapacity / měsíc. 
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Přehled obchodních modelů a jejich vztah k tarifním programům je uveden v tab. 3. 
 
 
Model na rozhraní Originační Terminační 
Počet propojovacích 

bodů 
 
Tarifní program 

30+ 140 8 30+ 140 8 

Minutová (časová) 
tarifikace OLM OLXM OTM TLM TLXM TTM 

Časové kredity OLM OLXM OTM TLM TLXM TTM 

Intervalové paušály OLPU OLXPU OTPU TLPU TLXPU TTPU 

Neměřený paušál N/A OLXPK OTPK N/A 

 
Tab. 3  Přehled obchodních modelů a jejich vztah k tarifním programům 
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Část pátá 

OBCHODNÍ ASPEKTY JEDNOTLIVÝCH MODELŮ 
 

V této části jsou popsány obchodní aspekty jednotlivých modelů služby vytáčeného 
přístupu k Internetu, vycházející z obecného popisu modelů uvedených v předchozí části. 
Detaily a konkrétní podoba obchodního řešení jsou vždy předmětem smlouvy o propojení mezi 
Operátorem A a B. 

 
 

Díl 1 

Terminační modely 
 

Čl. 47 

Terminační model s propojením na 30 a více propojovacích bodech se signalizací DSS1 
a minutovou cenou (TLM) na propojovacím rozhraní mezi operátory 

 
1. Využitelné tarifní programy 

Použije se minutová tarifikace nebo časový kredit. 
 
2. Strana(y) účtující koncového účastníka a způsob účtování  

Koncovou cenu stanovuje a účtuje poskytovatel přístupu – cena se nerozlišuje podle 
způsobu směrování a využitých prvků sítě. 
 
3. Způsob spolupráce sítí poskytovatele přístupu a terminujícího provozovatele 

Propojení se realizuje na místní úrovni se signalizací DSS1 (prostřednictvím 
jednosměrných svazků PRI). 
 
4. Počet propojovacích / přístupových bodů na straně poskytovatele přístupu 

V síti ČESKÉHO TELECOMU se využije 30 a více propojovacích bodů příslušných 
k místním ústřednám, přičemž 30 POI pokrývá celé území ČR (viz Příloha 1). 

Pokud je realizováno propojení pro službu Tranzit k síti INTERNET poskytovanou 
OLO na úrovni bránové místní ústředny (HOST), je do tohoto propojení směrován veškerý 
provoz vytáčeného přístupu k Internetu, příslušející OLO z atrakčního obvodu této místní 
ústředny (tj. provoz, který je originován přímo ze stanic připojených na tuto bránovou místní 
ústřednu). 

Jestliže OLO požaduje směrování volání na službu Tranzit k síti INTERNET 
poskytovanou OLO na propojení na úrovni bránové místní ústředny (HOST) také pro provoz 
vytáčeného přístupu k Internetu, který je originován mimo atrakční obvod této bránové místní 
ústředny, ČESKÝ TELECOM hradí OLO pro tento provoz cenu za službu Tranzit k síti 
INTERNET, jako kdyby byl tento provoz předáván na úrovni bránové tranzitní ústředny.   

Jestliže OLO požaduje směrování provozu vytáčeného přístupu k Internetu z celého 
území ČR do propojovacích bodů pouze na úrovni bránové místní ústředny (HOST), musí být 
realizováno celkem nejméně 30 propojovacích bodů pro účely služby Tranzit k síti INTERNET 
na úrovni bránové místní ústředny (HOST). Základní výčet těchto lokalit je následující: Praha, 
České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno a Ostrava. Dále musí být 
realizováno 23 propojovacích bodů v atrakčních obvodech bránových tranzitních ústředen 
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(TÚ) takto: TÚ Praha – 4 POI, TÚ České Budějovice – 3 POI, TÚ Plzeň – 3 POI, TÚ Ústí 
nad Labem – 3 POI, TÚ Hradec Králové – 3 POI, TÚ Brno – 4 POI, TÚ Ostrava – 3 POI. 

Pozn.: Pokud je realizován propojovací bod na úrovni bránové tranzitní ústředny, 
zajišťuje toto řešení pokrytí pro volání z atrakčního obvodu této bránové tranzitní ústředny 
a do tohoto propojovacího bodu jsou směrována všechna volání z těch atrakčních obvodů 
místních ústředen (HOST), na kterých není realizován propojovací bod.  

Pokud nejsou v některých jednotlivých atrakčních obvodech tranzitních ústředen 
realizovány propojovací body pro účely služby Tranzit k síti INTERNET na úrovni bránové 
místní ústředny (HOST) nebo nejsou tyto atrakční obvody tranzitní ústředny pokryty 
propojovacím bodem na úrovni bránové tranzitní ústředny, není ČESKÝ TELECOM povinen 
realizovat volání na službu Tranzit k síti INTERNET poskytovanou OLO z atrakčních obvodů 
těch místních ústředen (v rámci atrakčních obvodů těchto tranzitních ústředen), na kterých není 
realizován propojovací bod na místní úrovni.  
 
5. Způsob účtování a ceny mezi provozovateli 

Poskytovatel přístupu platí terminujícímu provozovateli minutovou cenu za propojení 
za terminaci internetového provozu bez ceny za sestavení spojení na místní úrovni pro provoz 
z těch ústředen HOST, kde je POI, nebo minutovou cenu za propojení za terminaci na tranzitní 
úrovni bez ceny za sestavení spojení pro provoz z těch ústředen HOST, kde není POI. 
 
6. Termín zprovoznění a ukončení modelu 

ČESKÝ TELECOM stanovuje předběžný termín pro ukončení platnosti tohoto 
technického řešení na 30. června 2004. Do tohoto termínu musí být technické řešení převedeno 
buď na úroveň jednotlivých ústředen HOST či na úroveň tranzitní ústředny. Zároveň si 
ČESKÝ TELECOM vyhrazuje právo platnost tohoto modelu stanovit na pozdější termín než 
30. června 2004. Tento model je technicky zrealizovaný, rozdělení cen za propojení pro 
tranzitní a místní úroveň je požadováno nejpozději do září 2003. 
 
7. Metodika pro stanovení ceny za propojení 

a) uplatní se cena TLXM (pro provoz z ústředen HOST, kde je POI) a cena TTM (pro 
provoz z ústředen HOST, kde není POI), dále je kombinace těchto dvou cen 
označena jako TLXTM, 

b) cenu TLXTM platí poskytovatel přístupu terminujícímu provozovateli za každou 
sekundu volání na stanovené přístupové číslo dostupné v síti terminujícího 
provozovatele, 

c) cena TLXTM se používá ke kompenzaci nákladů na terminaci volání v síti 
terminujícího provozovatele a na kompenzaci nákladů na terminaci volání v síti ISP 
v případě propojení na místní ústředně poskytovatele přístupu, 

d) cena TLXTM se vyjadřuje v Kč/min. 
 

Čl. 48 

Terminační model s propojením na 140 propojovacích bodech se signalizací DSS1 nebo 
SS7 a minutovou cenou (TLXM) na propojovacím rozhraní mezi operátory 

 
1. Využitelné tarifní programy 

Použije se minutová tarifikace nebo časový kredit. 
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2. Strana(y) účtující koncového účastníka a způsob účtování  
Koncovou cenu stanovuje a účtuje poskytovatel přístupu – cena se nerozlišuje podle 

způsobu směrování a využitých prvků sítě. 
 
3. Způsob spolupráce sítí poskytovatele přístupu a terminujícího provozovatele 

Propojení se realizuje na místní úrovni se signalizací DSS1 (prostřednictvím 
jednosměrných svazků PRI) nebo se signalizací SS7 (prostřednictvím jednosměrných 
vyhrazených nebo obousměrných sdílených svazků E1). 
 
4. Počet propojovacích / přístupových bodů na straně poskytovatele přístupu 

V síti ČESKÉHO TELECOMU se využije 140 propojovacích bodů příslušných 
k místním ústřednám (viz Příloha 1). 

Pokud je realizováno propojení pro službu Tranzit k síti INTERNET poskytovanou 
OLO na úrovni bránové místní ústředny (HOST) se signalizací DSS1, je do tohoto propojení 
směrován výlučně provoz vytáčeného přístupu k Internetu z atrakčního obvodu této místní 
ústředny (tj. provoz, který je originován přímo ze stanic připojených na tuto místní ústřednu). 
Jestliže OLO požaduje směrování provozu vytáčeného přístupu k Internetu z celého území ČR 
do propojovacích bodů pouze na úrovni bránové místní ústředny (HOST), musí být 
realizováno celkem 140 propojovacích bodů pro účely služby Tranzit k síti INTERNET na 
úrovni bránové místní ústředny (HOST). 

Pokud je realizováno propojení pro službu Tranzit k síti INTERNET, poskytovanou 
OLO na úrovni bránové místní ústředny (HOST) se signalizací SS7, je do tohoto propojení 
směrován veškerý provoz vytáčeného přístupu k Internetu z atrakčního obvodu této místní 
ústředny (tj. provoz, který je originován přímo ze stanic připojených na tuto místní ústřednu). 
V případě poruchy nebo přetížení propojení na úrovni bránové místní ústředny (HOST) se 
signalizací SS7 je takto postižený provoz směrován na příslušnou bránovou tranzitní ústřednu, 
pokud je na této příslušné bránové tranzitní ústředně zřízeno propojení pro službu Tranzit k síti 
Internet mezi OLO a ČESKÝM TELECOMEM. 

Pozn.: Pokud je realizován propojovací bod na úrovni bránové tranzitní ústředny, 
zajišťuje toto řešení pokrytí pro volání z atrakčního obvodu této bránové tranzitní ústředny 
a do tohoto propojovacího bodu jsou směrována všechna volání z těch atrakčních obvodů 
místních ústředen (HOST), na kterých není realizován propojovací bod. 

Pokud nejsou v některých jednotlivých atrakčních obvodech tranzitních ústředen 
realizovány propojovací body pro účely služby Tranzit k síti INTERNET na úrovni bránové 
místní ústředny (HOST) a nejsou tyto atrakční obvody tranzitní ústředny pokryty 
propojovacím bodem na úrovni bránové tranzitní ústředny, není ČESKÝ TELECOM povinen 
realizovat volání na službu Tranzit k síti INTERNET poskytovanou OLO z atrakčních obvodů 
těch místních ústředen (v rámci atrakčních obvodů těchto tranzitních ústředen), na kterých není 
realizován propojovací bod na místní úrovni. 
 
5. Způsob účtování a ceny mezi provozovateli 

Poskytovatel přístupu platí terminujícímu provozovateli minutovou cenu za propojení 
pro terminaci internetového provozu na místní úrovni bez ceny za sestavení spojení. 
 
6. Termín zprovoznění 

Termín zprovoznění pro signalizaci SS7 je stanoven na 1. července 2003.  
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7. Metodika pro stanovení ceny za propojení 
a) uplatní se cena TLXM (pro provoz z ústředen HOST, kde je POI), 
b) cenu TLXM platí poskytovatel přístupu terminujícímu provozovateli za každou 

sekundu volání na stanovené přístupové číslo dostupné v síti terminujícího 
provozovatele, 

c) cena TLXM se používá ke kompenzaci nákladů na terminaci volání v síti 
terminujícího provozovatele a na kompenzaci nákladů na terminaci volání v síti ISP 
v případě propojení na místní ústředně poskytovatele přístupu, 

d) cena TLXM se vyjadřuje v Kč/min. 
 

Čl. 49 

Terminační model s propojením na 8 propojovacích bodech se signalizací SS7 
a minutovou cenou (TTM) na propojovacím rozhraní mezi operátory 

 
1. Využitelné tarifní programy 

Použije se minutová tarifikace nebo časový kredit. 
 
2. Strana(y) účtující koncového účastníka a způsob účtování  

Koncovou cenu stanovuje a účtuje poskytovatel přístupu – cena se nerozlišuje podle 
způsobu směrování a využitých prvků sítě. 
 
3. Způsob spolupráce sítí poskytovatele přístupu a terminujícího provozovatele 

Propojení se realizuje na tranzitní úrovni se signalizací SS7 (prostřednictvím 
jednosměrných vyhrazených nebo obousměrných sdílených svazků E1). 
 
4. Počet propojovacích / přístupových bodů na straně poskytovatele přístupu 

V síti ČESKÉHO TELECOMU se využije 8 propojovacích bodů příslušných 
k tranzitním ústřednám. POI jsou shodné se stávajícími POI pro propojení hlasových služeb, 
přičemž 8 POI pokrývá celé území ČR. Podmínky směrování v síti ČESKÉHO TELECOMU 
jsou uvedeny v čl. 48. 
 
5. Způsob účtování a ceny mezi provozovateli 

Poskytovatel přístupu platí terminujícímu provozovateli minutovou cenu za propojení 
za terminaci internetového provozu na tranzitní úrovni bez ceny za sestavení spojení (celá 
přístupová oblast tranzitní ústředny). 
 
6. Termín zprovoznění 

Tento model je technicky zrealizovaný, rozdělení cen pro tranzitní a místní úroveň je 
požadováno nejpozději do září 2003. 
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7. Metodika pro stanovení ceny za propojení 
a) uplatní se cena TTM, 
b) cenu TTM platí poskytovatel přístupu terminujícímu provozovateli za každou 

sekundu volání na stanovené přístupové číslo dostupné v síti terminujícího 
provozovatele, 

c) cena TTM se používá ke kompenzaci nákladů na terminaci volání v síti terminujícího 
provozovatele a na kompenzaci nákladů na terminaci volání v síti ISP v případě 
propojení na tranzitní ústředně poskytovatele přístupu, 

d) cena TTM se vyjadřuje v Kč/min. 
 

Čl. 50 

Terminační model s propojením na 30 a více  propojovacích bodech se signalizací DSS1 
a paušální cenou v Kč / 64 kbit/s kanál / účastník / interval / měsíc (TLPU) na 

propojovacím rozhraní mezi operátory  
 
1. Využitelné tarifní programy 

Použije se intervalový paušál. 
 
2. Strana(y) účtující koncového účastníka a způsob účtování  

Koncovou cenu stanovuje a účtuje poskytovatel přístupu, u dedikovaného 
intervalového paušálu nebo dedikovaného časového kreditu koncovou cenu stanovuje 
originující  provozovatel po dohodě s terminujícím provozovatelem – cena se nerozlišuje podle 
způsobu směrování a využitých prvků sítě. 
 
3. Způsob spolupráce sítí poskytovatele přístupu a terminujícího provozovatele 

Propojení se realizuje na místní úrovni se signalizací DSS1 (prostřednictvím 
jednosměrných svazků PRI). 
 
4. Počet propojovacích / přístupových bodů na straně poskytovatele přístupu 

V síti ČESKÉHO TELECOMU se využije 30 a více propojovacích bodů příslušných 
k místním ústřednám, přičemž 30 POI pokrývá celé území ČR. Podmínky směrování v síti 
ČESKÉHO TELECOMU jsou uvedeny v čl. 47. 
 
5. Způsob účtování a ceny mezi provozovateli 

Poskytovatel přístupu platí terminujícímu provozovateli paušální cenu za propojení pro 
terminaci internetového provozu na místní úrovni pro provoz účastníků připojených k těm 
ústřednám HOST, kde je POI, nebo paušální cenu za terminaci na tranzitní úrovni pro provoz 
z těch ústředen HOST, kde není POI. 
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Příklad kombinace modelu a tarifního programu: 
 

  služba ČTc + IOL terminační – dedikovaný 
příklad brandu i-víkend víkend AO 
brand určuje ČTc AO 
koncového účastníka účtuje ČTc ČTc 
koncovou cenu určuje ČTc ČTc + AO 
výše koncové ceny (modelový příklad) Y Kč Y Kč 
PoS ČTc ČTc nebo internetová aplikace* 
objednávkový systém na rozhraní n/a ano* 
cena na rozhraní (modelový příklad) X Kč X Kč 
placení na rozhraní ČTc –> IOL ČTc –> AO 

 
* Stručný popis procesu: Koncový účastník objedná službu na internetové aplikaci 
provozované ČTc (obsah dodá AO). ČTc pošle účastníkovi objednávku, ten ji podepíše a dodá 
zpět ČTc. ČTc objednávku archivuje a posílá její kopii AO. 
 
6. Termín zprovoznění a ukončení modelu 

ČESKÝ TELECOM stanovuje předběžný termín pro ukončení platnosti tohoto 
technického řešení na 30. června 2004. Do tohoto termínu musí být technické řešení převedeno 
buď na úroveň jednotlivých ústředen HOST či na úroveň tranzitní ústředny. Zároveň si 
ČESKÝ TELECOM vyhrazuje právo platnost tohoto modelu stanovit na pozdější termín než 
30. června 2004. Je možno použít okamžitě, podmínkou je dohoda poskytovatele přístupu 
a terminujícího provozovatele podle příslušného rozhodnutí ČTÚ. (Záleží na zadání pro úpravu 
účtovacích systémů, dle složitosti 1 – 3 měsíce). 
 
7. Metodika pro stanovení ceny za propojení 

Terminující provozovatel obdrží příslušnou paušální cenu TLPU v Kč / 64 kbit/s kanál / 
účastníka / interval / měsíc dle rozhodnutí ČTÚ v případě oznámeného cenového sporu. 
 

Čl. 51 

Terminační model s propojením na 140 propojovacích bodech se signalizací DSS1 nebo 
SS7 a paušální cenou v Kč / 64 kbit/s kanál / účastníka / interval / měsíc (TLXPU) na 

propojovacím rozhraní mezi operátory 
 
1. Využitelné tarifní programy 

Použije se intervalový paušál. 
 
2. Strana(y) účtující koncového účastníka a způsob účtování  

Koncovou cenu stanovuje a účtuje poskytovatel přístupu, u dedikovaného 
intervalového paušálu nebo dedikovaného časového kreditu koncovou cenu stanovuje 
originující provozovatel po dohodě s terminujícím provozovatelem – cena se nerozlišuje podle 
způsobu směrování a využitých prvků sítě. 
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3. Způsob spolupráce sítí poskytovatele přístupu a terminujícího provozovatele 
Propojení se realizuje na místní úrovni se signalizací DSS1 (prostřednictvím 

jednosměrných svazků PRI) nebo se signalizací SS7 (prostřednictvím jednosměrných 
vyhrazených nebo obousměrných sdílených svazků E1). Je potřebné provést omezený počet 
propojovacích testů. 
 
4. Počet propojovacích / přístupových bodů na straně poskytovatele přístupu 

V síti ČESKÉHO TELECOMU se využije 140 propojovacích bodů příslušných 
k místním ústřednám, přičemž 140 POI pokrývá celé území ČR. Podmínky směrování v síti 
ČESKÉHO TELECOMU jsou uvedeny v čl. 48. 
 
5. Způsob účtování a ceny mezi provozovateli 

Poskytovatel přístupu platí terminujícímu provozovateli paušální cenu za propojení pro 
terminaci internetového provozu na místní úrovni. 
 
Příklad kombinace modelu a tarifního programu: 
 

  služba ČTc + IOL terminační – dedikovaný 
příklad brandu i-víkend víkend AO 
brand určuje ČTc AO 
koncového účastníka účtuje ČTc ČTc 
koncovou cenu určuje ČTc ČTc + AO 
výše koncové ceny (modelový příklad) Y Kč Y Kč 
PoS ČTc ČTc nebo internetová aplikace* 
objednávkový systém na rozhraní n/a ano* 
cena na rozhraní (modelový příklad) X Kč X Kč 
placení na rozhraní ČTc –> IOL ČTc –> AO 

 
* Stručný popis procesu: Koncový účastník objedná službu na internetové aplikaci 
provozované ČTc (obsah dodá AO). ČTc pošle účastníkovi objednávku, ten ji podepíše a dodá 
zpět ČTc. ČTc objednávku archivuje a její kopii pošle AO. 
 
6. Termín zprovoznění 

Je možné realizovat okamžitě, podmínkou je dohoda poskytovatele přístupu 
a terminujícího provozovatele podle příslušného rozhodnutí ČTÚ. (Záleží na zadání pro úpravu 
účtovacích systémů, dle složitosti 1 – 3 měsíce). 
 
7. Metodika pro stanovení ceny za propojení 

Terminující provozovatel obdrží příslušnou paušální cenu TLXPU v Kč / 64 kbit/s 
kanál / účastníka / interval / měsíc dle rozhodnutí ČTÚ v případě oznámeného cenového sporu. 
 



 59  

Čl. 52 

Terminační model s propojením na 8 propojovacích bodech se signalizací SS7 a paušální 
cenou v Kč / 64 kbit/s kanál / účastníka / interval / měsíc (TTPU) na propojovacím 

rozhraní mezi operátory 
 
1. Využitelné tarifní programy 

Použije se intervalový paušál. 
 
2. Strana(y) účtující koncového účastníka a způsob účtování  

Koncovou cenu stanovuje a účtuje poskytovatel přístupu, u dedikovaného 
intervalového paušálu nebo dedikovaného časového kreditu koncovou cenu stanovuje 
originující provozovatel po dohodě s terminujícím provozovatelem – cena se nerozlišuje podle 
způsobu směrování a využitých prvků sítě. 
 
3. Způsob spolupráce sítí poskytovatele přístupu a terminujícího provozovatele 

Propojení se realizuje na tranzitní úrovni se signalizací SS7 (prostřednictvím 
jednosměrných vyhrazených nebo obousměrných sdílených svazků E1). 
 
4. Počet propojovacích / přístupových bodů na straně poskytovatele přístupu 

V síti ČESKÉHO TELECOMU se využije 8 propojovacích bodů příslušných 
k tranzitním ústřednám. POI jsou shodné se stávajícími POI pro propojení hlasových služeb, 
přičemž 8 POI pokrývá celé území ČR. Podmínky směrování v síti ČESKÉHO TELECOMU 
jsou uvedeny v čl. 48. 
 
5. Způsob účtování a ceny mezi provozovateli 

Poskytovatel přístupu platí terminujícímu provozovateli paušální cenu za propojení pro 
terminaci internetového provozu na tranzitní úrovni.  
 
Příklad kombinace modelu a tarifního programu: 
 

  služba ČTc + IOL terminační – dedikovaný 
příklad brandu i-víkend víkend AO 
brand určuje ČTc AO 
koncového účastníka účtuje ČTc ČTc 
koncovou cenu určuje ČTc ČTc + AO 
výše koncové ceny (modelový příklad) Y Kč Y Kč 
PoS ČTc ČTc nebo internetová aplikace* 
objednávkový systém na rozhraní n/a ano* 
cena na rozhraní (modelový příklad) X Kč X Kč 
placení na rozhraní ČTc –> IOL ČTc –> AO 

 
* Stručný popis procesu: Koncový účastník objedná službu na internetové aplikaci 
provozované ČTc (obsah dodá AO). ČTc pošle účastníkovi objednávku, ten ji podepíše a dodá 
zpět ČTc. ČTc objednávku archivuje a její kopii pošle AO. 
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6. Termín zprovoznění 
Je možné realizovat okamžitě, podmínkou je dohoda poskytovatele přístupu 

a terminujícího provozovatele podle příslušného rozhodnutí ČTÚ. (Záleží na zadání pro úpravu 
účtovacích systémů, dle složitosti 1 – 3 měsíce). 
 
7. Metodika pro stanovení ceny za propojení 

Terminující provozovatel obdrží příslušnou paušální cenu na TTPU v Kč / 64 kbit/s 
kanál / účastníka / interval / měsíc dle rozhodnutí ČTÚ v případě oznámeného cenového sporu. 
 
 

Díl 2 

Originační modely 
 

Čl. 53 

Originační model s propojením na 30 a více propojovacích bodech se signalizací DSS1 
a minutovou cenou (OLM) na propojovacím rozhraní mezi operátory 

 
1. Využitelné tarifní programy 

Použije se minutová tarifikace nebo časový kredit. 
 
2. Strana(y) účtující koncového účastníka a způsob účtování  

Koncovou cenu stanovuje terminující provozovatel nebo ISP po dohodě s terminujícím 
provozovatelem. Koncová cena je účtována terminujícím provozovatelem nebo ISP, případně 
v rámci outsourcingu. 
 
3. Způsob spolupráce sítí poskytovatele přístupu a terminujícího provozovatele 

Propojení se realizuje na místní úrovni se signalizací DSS1 (prostřednictvím 
jednosměrných svazků PRI). 
 
4. Počet propojovacích / přístupových bodů na straně poskytovatele přístupu 

V síti ČESKÉHO TELECOMU se využije 30 a více propojovacích bodů příslušných 
k místním ústřednám, přičemž 30 POI pokrývá celé území ČR. Podmínky směrování v síti 
ČESKÉHO TELECOMU jsou uvedeny v čl. 47. 
 
5. Způsob účtování a ceny mezi provozovateli 

Terminující provozovatel platí poskytovateli přístupu minutovou cenu za propojení pro 
originaci internetového provozu na místní úrovni bez ceny za sestavení spojení. 
 
6. Termín zprovoznění 

Požadovaný termín zprovoznění ze strany OLO / ISP je září 2003. Model je 
z technického hlediska připraven ke zprovoznění. 

ČESKÝ TELECOM stanovuje předběžný termín pro ukončení platnosti tohoto 
technického řešení na 30. června 2004. Do tohoto termínu musí být technické řešení převedeno 
buď na úroveň jednotlivých ústředen HOST či na úroveň tranzitní ústředny. Zároveň si 
ČESKÝ TELECOM vyhrazuje právo platnost tohoto modelu stanovit na pozdější termín než 
30. června 2004. 
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7. Metodika pro stanovení ceny za propojení 
a) uplatní se cena OLXM (pro provoz z ústředen HOST, kde je POI) a cena OTM (pro 

provoz z ústředen HOST, kde není POI), dále je kombinace těchto dvou cen 
označena jako OLXTM, 

b) cenu OLXTM platí terminující provozovatel poskytovateli přístupu za každou 
sekundu volání na stanovené přístupové číslo dostupné v síti terminujícího 
provozovatele, 

c) cena OLXTM se používá ke kompenzaci nákladů na originaci volání v síti 
poskytovatele přístupu v případě propojení na místní ústředně poskytovatele 
přístupu, 

d) cena OLXTM se vyjadřuje v Kč/min. 
 

Čl. 54 

Originační model s propojením na 140 propojovacích bodech se signalizací SS7 nebo 
DSS1 a minutovou cenou (OLXM) na propojovacím rozhraní mezi operátory 

 
1. Využitelné tarifní programy 

Použije se minutová tarifikace nebo časový kredit. 
 
2. Strana(y) účtující koncového účastníka a způsob účtování  

Koncovou cenu stanovuje terminující provozovatel nebo ISP po dohodě s terminujícím 
provozovatelem. Koncová cena je účtována terminujícím provozovatelem nebo ISP, případně 
v rámci outsourcingu. 
 
3. Způsob spolupráce sítí poskytovatele přístupu a terminujícího provozovatele 

Propojení se realizuje na místní úrovni se signalizací DSS1 (prostřednictvím 
jednosměrných svazků PRI) nebo se signalizací SS7 (prostřednictvím jednosměrných 
vyhrazených nebo obousměrných sdílených svazků E1). 
 
4. Počet propojovacích / přístupových bodů na straně poskytovatele přístupu 

V síti ČESKÉHO TELECOMU se využije 140 propojovacích bodů příslušných 
k místním ústřednám, přičemž 140 POI pokrývá celé území ČR. Podmínky směrování v síti 
ČESKÉHO TELECOMU jsou uvedeny v čl. 48. 
 
5. Způsob účtování a ceny mezi provozovateli 

Terminující provozovatel platí poskytovateli přístupu minutovou cenu za propojení pro 
originaci internetového provozu na místní úrovni bez ceny za sestavení spojení. 
 
6. Termín zprovoznění 

Požadovaný termín zprovoznění ze strany OLO / ISP je září 2003. Model je 
z technického hlediska připraven ke zprovoznění. 
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7. Metodika pro stanovení ceny za propojení 
a) uplatní se cena OLXM, 
b) cenu OLXM platí terminující provozovatel poskytovateli přístupu za každou 

sekundu volání na stanovené přístupové číslo dostupné v síti terminujícího 
provozovatele, 

c) cena OLXM se používá ke kompenzaci nákladů na originaci volání v síti 
poskytovatele přístupu v případě propojení na místní ústředně poskytovatele 
přístupu, 

d) cena OLXM se vyjadřuje v Kč/min. 
 

Čl. 55 

Originační model s propojením na 8 propojovacích bodech se signalizací SS7 
a minutovou cenou (OTM) na propojovacím rozhraní 

 
1. Využitelné tarifní programy 

Použije se minutová tarifikace nebo časový kredit. 
 
2. Strana(y) účtující koncového účastníka a způsob účtování  

Koncovou cenu stanovuje terminující provozovatel nebo ISP po dohodě s terminujícím 
provozovatelem. Koncová cena je účtována terminujícím provozovatelem nebo ISP, případně 
v rámci outsourcingu. 
 
3. Způsob spolupráce sítí poskytovatele přístupu a terminujícího provozovatele 

Propojení se realizuje na tranzitní úrovni se signalizací SS7 (prostřednictvím 
jednosměrných vyhrazených nebo obousměrných sdílených svazků E1). 
 
4. Počet propojovacích / přístupových bodů na straně poskytovatele přístupu 

V síti ČESKÉHO TELECOMU se využije 8 propojovacích bodů příslušných 
k tranzitním ústřednám. POI jsou shodné se stávajícími POI pro propojení hlasových služeb, 
přičemž 8 POI pokrývá celé území ČR. Podmínky směrování v síti ČESKÉHO TELECOMU 
jsou uvedeny v čl. 48. 
 
5. Způsob účtování a ceny mezi provozovateli 

Terminující provozovatel platí poskytovateli přístupu minutovou cenu za propojení pro 
originaci internetového provozu na tranzitní úrovni bez ceny za sestavení spojení. 
   
6. Termín zprovoznění 

Požadovaný termín zprovoznění ze strany OLO / ISP je okamžitě. Model je funkční od 
1. července 2002. 
 
7. Metodika pro stanovení ceny za propojení 

a) uplatní se cena OTM, 
b) cenu OTM platí terminující provozovatel poskytovateli přístupu za každou sekundu 

volání na stanovené přístupové číslo dostupné v síti terminujícího provozovatele, 
c) cena OTM se používá ke kompenzaci nákladů na originaci volání v síti 

poskytovatele přístupu v případě propojení na tranzitní ústředně poskytovatele 
přístupu, 

d) cena OTM se vyjadřuje v Kč/min. 
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Čl. 56 

Originační model s propojením na 30 propojovacích bodech se signalizací DSS1 
a paušální cenou v Kč / 64 kbit/s kanál / účastníka / interval / měsíc (OLPU) na 

propojovacím rozhraní mezi operátory 
 
1. Využitelné tarifní programy 

Použije se intervalový paušál. 
 
2. Strana(y) účtující koncového účastníka a způsob účtování  

Koncovou cenu stanovuje terminující provozovatel nebo ISP po dohodě s terminujícím 
provozovatelem. Koncová cena je účtována terminujícím provozovatelem nebo ISP, případně 
v rámci outsourcingu. 
 
3. Způsob spolupráce sítí poskytovatele přístupu a terminujícího provozovatele 

Propojení se realizuje na místní úrovni se signalizací DSS1 (prostřednictvím 
jednosměrných svazků PRI) pouze pro přístup k Internetu. Je potřebné provést omezený počet 
propojovacích testů. 
 
4. Počet propojovacích / přístupových bodů na straně poskytovatele přístupu 

V síti ČESKÉHO TELECOMU se využije 30 a více propojovacích bodů příslušných 
k místním ústřednám, přičemž 30 POI pokrývá celé území ČR. Podmínky směrování v síti 
ČESKÉHO TELECOMU jsou uvedeny v čl. 47. 
 
5. Způsob účtování a ceny mezi provozovateli 

Terminující provozovatel platí poskytovateli přístupu paušální cenu za propojení pro 
originaci internetového provozu na místní úrovni (OLXPU) pro účastníky připojené 
k ústřednám HOST, kde je POI, nebo paušální cenu za propojení pro originaci internetového 
provozu na tranzitní úrovni dle (OTPU). 
 
Příklad kombinace modelu a tarifního programu: 
 

  
příklad brandu AO víkend 
brand určuje AO 
koncového účastníka účtuje AO 
koncovou cenu určuje AO 
výše koncové ceny (modelový příklad) libovolná 
PoS AO 
objednávkový systém na rozhraní ano** 
cena na rozhraní (modelový příklad) X Kč (pevná cena za originaci) 
placení na rozhraní AO –> ČTc 

 
** Stručný popis procesu: Koncový účastník objedná službu na internetové aplikaci 
provozované AO (obsah dodá AO). AO pošle účastníkovi objednávku, ten ji podepíše a dodá 
zpět AO. AO objednávku archivuje, její kopii pošle ČTc a do objednávkového systému ČTc 
vyplní A-číslo, typ služby a referenční číslo. 
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6. Termín zprovoznění 
Termín zprovoznění ze strany OLO / ISP je k 1. říjnu 2003. ČESKÝ TELECOM 

stanovuje předběžný termín pro ukončení platnosti tohoto technického řešení na 30. června 
2004. Do tohoto termínu musí být technické řešení převedeno buď na úroveň jednotlivých 
ústředen HOST či na úroveň tranzitní ústředny. Zároveň si ČESKÝ TELECOM vyhrazuje 
právo platnost tohoto modelu stanovit na pozdější termín než 30. června 2004. 
 
7. Metodika pro stanovení ceny za propojení 

a) volání je směrováno na stanovené přístupové číslo terminujícího provozovatele nebo 
ISP, které přiděluje ČTÚ v souladu s Číslovacím plánem, 

b) stanovená přístupová čísla dostupná v síti terminujícího provozovatele sdělí 
terminující provozovatel poskytovateli přístupu, 

c) uplatní se cena OLXPU (pro provoz z ústředen HOST, kde je POI) a cena OTPU 
(pro provoz z ústředen HOST, kde není POI), 

d) cenu OLXPU platí terminující provozovatel poskytovateli přístupu za nepřetržitou 
možnost využití služby internetového volání na stanovené přístupové číslo dostupné 
v síti terminujícího provozovatele, 

e) cena OLXPU se používá ke kompenzaci nákladů na originaci volání v síti 
poskytovatele přístupu v případě propojení na místní ústředně poskytovatele 
přístupu, 

f) cena OLXPU se vyjadřuje v Kč / 64 kbit/s kanál / účastník / interval / měsíc, 
g) cenu OTPU platí terminující provozovatel poskytovateli přístupu za nepřetržitou 

možnost využití služby internetového volání na stanovené přístupové číslo dostupné 
v síti terminujícího provozovatele, 

h) cena OTPU se používá ke kompenzaci nákladů na originaci volání v síti 
poskytovatele přístupu v případě propojení na tranzitní ústředně poskytovatele 
přístupu, 

i) cena OTPU se vyjadřuje v Kč / 64 kbit/s kanál / účastník / interval / měsíc. 
 

Čl. 57 

Originační model s propojením na 140 propojovacích bodech se signalizací SS7 nebo 
DSS1 a paušální cenou v Kč / 64 kbit/s kanál / účastníka / interval / měsíc (OLXPU) na 

propojovacím rozhraní mezi operátory 
 
1. Využitelné tarifní programy 

Použije se intervalový paušál. 
 
2. Strana(y) účtující koncového účastníkaa způsob účtování  

Koncovou cenu stanovuje terminující provozovatel nebo ISP po dohodě s terminujícím 
provozovatelem. Koncová cena je účtována terminujícím provozovatelem nebo ISP, případně 
v rámci outsourcingu. 
 
3. Způsob spolupráce sítí poskytovatele přístupu a terminujícího provozovatele 

Propojení se realizuje na místní úrovni se signalizací DSS1 (prostřednictvím 
jednosměrných svazků PRI) nebo se signalizací SS7 (prostřednictvím jednosměrných 
vyhrazených nebo obousměrných sdílených svazků E1) pouze pro přístup k Internetu. Je 
potřebné provést omezený počet propojovacích testů. 
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4. Počet propojovacích / přístupových bodů na straně poskytovatele přístupu 
V síti ČESKÉHO TELECOMU se využije 140 propojovacích bodů příslušných 

k místním ústřednám, přičemž 140 POI pokrývá celé území ČR. Podmínky směrování v síti 
ČESKÉHO TELECOMU jsou uvedeny v čl. 48. 
 
5. Způsob účtování a ceny mezi provozovateli 

Terminující provozovatel platí poskytovateli přístupu paušální cenu za propojení pro 
originaci internetového provozu na místní úrovni (OLXPU). 
 
Příklad kombinace modelu a tarifního programu: 
 

  
příklad brandu AO víkend 
brand určuje AO 
koncového účastníka účtuje AO 
koncovou cenu určuje AO 
výše koncové ceny (modelový příklad) libovolná 
PoS AO 
objednávkový systém na rozhraní ano** 
cena na rozhraní (modelový příklad) X Kč (pevná cena za originaci) 
placení na rozhraní AO –> ČTc 

 
** Stručný popis procesu: Koncový účastník objedná službu na internetové aplikaci 
provozované AO (obsah dodá AO). AO pošle účastníkovi objednávku, ten ji podepíše a dodá 
zpět AO. AO objednávku archivuje, její kopii pošle ČTc a do objednávkového systému ČTc 
vyplní A-číslo, typ služby a referenční číslo. 
 
6. Termín zprovoznění 

Termín zprovoznění ze strany OLO / ISP je k 1. říjnu 2003. Termín zprovoznění ze 
strany ČESKÉHO TELECOMU je k 1. říjnu 2003 pro intervalové paušály, což záleží na 
zadání pro úpravu účtovacích systémů, dle složitosti 1 – 3 měsíce. Je nutné dohodnout zásady 
číslování, účtování a směrování. 
 
7. Metodika pro stanovení ceny za propojení 

a) volání je směrováno na stanovené přístupové číslo terminujícího provozovatele nebo 
ISP, které přiděluje ČTÚ v souladu s Číslovacím plánem, 

b) stanovená přístupová čísla dostupná v síti terminujícího provozovatele sdělí 
terminující provozovatel poskytovateli přístupu, 

c) uplatní se cena OLXPU, 
d) cenu OLXPU platí terminující provozovatel poskytovateli přístupu za nepřetržitou 

možnost využití internetového volání na stanovené přístupové číslo dostupné v síti 
terminujícího provozovatele, 

e) cena OLXPU se používá ke kompenzaci nákladů na originaci volání v síti 
poskytovatele přístupu v případě propojení na místní ústředně poskytovatele 
přístupu, 

f) cena OLXPU se vyjadřuje Kč / 64 kbit/s kanál / účastník / interval / měsíc. 
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Čl. 58 

Originační model s propojením na 8 propojovacích bodech se signalizací SS7 a paušální 
cenou v Kč / 64 kbit/s kanál / účastníka / interval / měsíc (OTPU) na propojovacím 

rozhraní mezi operátory 
 
1. Využitelné tarifní programy 

Použije se intervalový paušál. 
 
2. Strana(y) účtující koncového účastníka a způsob účtování  

Koncovou cenu stanovuje terminující provozovatel nebo ISP po dohodě s terminujícím 
provozovatelem. Koncová cena je účtována terminujícím provozovatelem nebo ISP, případně 
v rámci outsourcingu. 
 
3. Způsob spolupráce sítí poskytovatele přístupu a terminujícího provozovatele 

Propojení se realizuje na tranzitní úrovni se signalizací SS7 (prostřednictvím 
jednosměrných vyhrazených nebo obousměrných sdílených svazků E1). 
 
4. Počet propojovacích / přístupových bodů na straně poskytovatele přístupu 

V síti ČESKÉHO TELECOMU se využije 8 propojovacích bodů příslušných 
k tranzitním ústřednám. POI jsou shodné se stávajícími POI pro propojení hlasových služeb, 
přičemž 8 POI pokrývá celé území ČR. Podmínky směrování v síti ČESKÉHO TELECOMU 
jsou uvedeny v čl. 48. 
 
5. Způsob účtování a ceny mezi provozovateli 

Terminující provozovatel platí poskytovateli přístupu paušální cenu za propojení pro 
originaci internetového provozu na tranzitní úrovni (OTPU). 
 
Příklad kombinace modelu a tarifního programu: 
 
  

příklad brandu AO víkend 
brand určuje AO 
koncového účastníka účtuje AO 
koncovou cenu určuje AO 
výše koncové ceny (modelový příklad) libovolná 
PoS AO 
objednávkový systém na rozhraní ano nebo internetová aplikace** 
cena na rozhraní (modelový příklad) X Kč (pevná cena za originaci) 
placení na rozhraní AO –> ČTc 

 
** Stručný popis procesu: Koncový účastník objedná službu na internetové aplikaci 
provozované AO (obsah dodá AO). AO pošle účastníkovi objednávku, ten ji podepíše a dodá 
zpět AO. AO objednávku archivuje, její kopii pošle ČTc a do objednávkového systému ČTc 
vyplní A-číslo, typ služby a referenční číslo. 
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6. Termín zprovoznění 
Termín zprovoznění ze strany OLO / ISP je k 1. říjnu 2003. Termín zprovoznění ze 

strany ČESKÉHO TELECOMU je k 1. říjnu 2003 pro intervalové paušály, což záleží na 
zadání pro úpravu účtovacích systémů, dle složitosti 1 – 3 měsíce. Je nutné dohodnout zásady 
číslování, účtování a směrování. 
 
7. Metodika pro stanovení ceny za propojení 

a) volání je směrováno na stanovené přístupové číslo terminujícího provozovatele nebo 
ISP, které přiděluje ČTÚ v souladu s Číslovacím plánem, 

b) stanovená přístupová čísla dostupná v síti terminujícího porovozovatele sdělí 
terminující provozovatel poskytovateli přístupu, 

c) uplatní se cena OTPU, 
d) cenu OTPU platí terminující provozovatel poskytovateli přístupu za nepřetržitou 

možnost využití internetového volání na stanovené přístupové číslo dostupné v síti 
terminujícího provozovatele, 

e) cena OTPU se používá ke kompenzaci nákladů na originaci volání v síti 
poskytovatele přístupu v případě propojení na tranzitní ústředně poskytovatele 
přístupu, 

f) cena OTPU se vyjadřuje v Kč / 64 kbit/s kanál / účastník / interval / měsíc. 
 

Čl. 59 

Originační model s propojením na 140 propojovacích bodech se signalizací SS7 nebo 
DSS1 a paušální cenou v Kč / 2 Mbit/s propojovací kapacity / měsíc (OLXPK) na 

propojovacím rozhraní mezi operátory 
 
1. Využitelné tarifní programy 

Použije se neměřený nebo intervalový paušál, časový kredit, minutová tarifikace. 
 
2. Strana(y) účtující koncového účastníka a způsob účtování  

Koncovou cenu stanovuje terminující provozovatel nebo ISP po dohodě s terminujícím 
provozovatelem. Koncová cena je účtována terminujícím provozovatelem nebo ISP, případně 
v rámci outsourcingu. 
 
3. Způsob spolupráce sítí poskytovatele přístupu a terminujícího provozovatele 

Propojení se realizuje na místní úrovni se signalizací DSS1 (prostřednictvím 
jednosměrných svazků PRI) nebo se signalizací SS7 (prostřednictvím jednosměrných 
vyhrazených nebo obousměrných sdílených svazků E1) pouze pro přístup k Internetu. Je 
potřebné provést omezený počet propojovacích testů. 
 
4. Počet propojovacích / přístupových bodů na straně poskytovatele přístupu 

V síti ČESKÉHO TELECOMU se využije 140 propojovacích bodů příslušných 
k místním ústřednám, přičemž 140 POI pokrývá celé území ČR. Podmínky směrování v síti 
ČESKÉHO TELECOMU jsou uvedeny v čl. 48. 
 
5. Způsob účtování a ceny mezi provozovateli 

Terminující provozovatel platí poskytovateli přístupu paušální cenu za propojení (Kč / 
2 Mbit/s propojovací kapacity / měsíc) pro originaci internetového provozu na místní úrovni 
(OLXPK). 
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6. Termín zprovoznění 

Termín zprovoznění je v závislý na výsledku testovacího provozu, který je popsán 
v čl. 45. 
 
7. Metodika pro stanovení ceny za propojení 

a) volání je směrováno na stanovené přístupové číslo terminujícího provozovatele nebo 
ISP, které přiděluje ČTÚ v souladu s Číslovacím plánem, 

b) stanovená přístupová čísla dostupná v síti terminujícího provozovatele sdělí 
terminující provozovatel poskytovateli přístupu, 

c) uplatní se cena OLXPK, 
d) cenu OLXPK platí terminující provozovatel poskytovateli přístupu za nepřetržitou 

možnost využití internetového volání na stanovené přístupové číslo dostupné v síti 
terminujícího provozovatele, 

e) cena OLXPK se používá ke kompenzaci nákladů na originaci volání v síti 
poskytovatele přístupu v případě propojení na místní ústředně poskytovatele 
přístupu, 

f) cena OLXPK se vyjadřuje Kč / 2 Mbit/s propojovací kapacity / měsíc. 
 

Čl. 60 

Originační model s propojením na 8 propojovacích bodech se signalizací SS7 a paušální 
cenou v Kč / 2 Mbit/s propojovací kapacity / měsíc (OTPK) na propojovacím rozhraní 

mezi operátory 
 
1. Využitelné tarifní programy 

Použije se neměřený nebo intervalový paušál, časový kredit, minutová tarifikace. 
 
2. Strana(y) účtující koncového účastníka a způsob účtování  

Koncovou cenu stanovuje terminující provozovatel nebo ISP po dohodě s terminujícím 
provozovatelem. Koncová cena je účtována terminujícím provozovatelem nebo ISP, případně 
v rámci outsourcingu. 
 
3. Způsob spolupráce sítí poskytovatele přístupu a terminujícího provozovatele 

Propojení se realizuje na tranzitní úrovni se signalizací SS7 (prostřednictvím 
jednosměrných vyhrazených nebo obousměrných sdílených svazků E1). 
 
4. Počet propojovacích / přístupových bodů na straně poskytovatele přístupu 

V síti ČESKÉHO TELECOMU se využije 8 propojovacích bodů příslušných 
k tranzitním ústřednám. POI jsou shodné se stávajícími POI pro propojení hlasových služeb, 
přičemž 8 POI pokrývá celé území ČR. Podmínky směrování v síti ČESKÉHO TELECOMU 
jsou uvedeny v čl. 48. 
 
5. Způsob účtování a ceny mezi provozovateli 

Terminující provozovatel platí poskytovateli přístupu paušální cenu za propojení (Kč / 
2 Mbit/s propojovací kapacity / měsíc) pro originaci internetového provozu na tranzitní úrovni 
(OTPK). 
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6. Termín zprovoznění 
Termín zprovoznění modelu OTPK se předpokládá do jednoho kalendářního roku po 

zahájení plného komerčního provozu modelu OLXPK nejméně se dvěma ISP / OLO (včetně 
IOL) a to pouze v případě, že provoz modelu OLXPK prokáže realizovatelnost modelu 
OTPK.  
 
7. Metodika pro stanovení ceny za propojení 

a) volání je směrováno na stanovené přístupové číslo terminujícího provozovatele nebo 
ISP, které přiděluje ČTÚ v souladu s Číslovacím plánem, 

b) stanovená přístupová čísla dostupná v síti terminujícího porovozovatele sdělí 
terminující provozovatel poskytovateli přístupu, 

c) uplatní se cena OTPK, 
d) cenu OTPK platí terminující provozovatel poskytovateli přístupu za nepřetržitou 

možnost využití internetového volání na stanovené přístupové číslo dostupné v síti 
terminujícího provozovatele, 

e) cena OTPK se používá ke kompenzaci nákladů na originaci volání v síti 
poskytovatele přístupu v případě propojení na tranzitní ústředně poskytovatele 
přístupu, 

f) cena OTPK se vyjadřuje Kč / 2 Mbit/s propojovací kapacity / měsíc. 
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Část šestá 

ZMĚNY DOKUMENTU, SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Čl. 61 

Změnové řízení dokumentu 
 
1. Podat návrh na provedení změn tohoto dokumentu může kterýkoliv provozovatel, který je 

držitelem telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě 
s výjimkou telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních 
nebo rozhlasových signálů po vedení. 

2. Návrh na provedení změn tohoto dokumentu se podává k ČTÚ. 
3. ČTÚ zajistí iniciaci projednání navržených změn jejich předáním představenstvu APVTS. 
4. Právo podat návrh na provedení změn tohoto dokumentu mají samostatně i ČTÚ 

a APVTS. 
5. O přijetí navržených změn rozhodne Řídící výbor Fóra pro nové modely vytáčeného 

přístupu k síti Internet. 
 

Čl. 62 

Společná a závěrečná ustanovení 
 
Tento dokument nabývá účinnosti dnem podpisu. 
 
 
V Praze dne 17. 12. 2003 
 
 
 
 
 
 
   Ing. David Stádník v.r.   Ing. Svatoslav Novák v.r.  Luboš Olejár v.r. 
         předseda ČTÚ        předseda APVTS       zástupce platformy ZUI
  
 


