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NejTV a.s. 
se sídlem Francouzská 75/4 
120 00 Praha 2 
I�: 28128338, 
DI�: CZ28128338, 
Zastoupená: Nicolasem Boissinem, p�edsedou p�edstavenstva 
zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem v Praze, vložka B 16908 
(dále jen "NejTV ") 
a 
Spole�nost 
I�:  
DI�: 
Zastoupená 
Bank.spojení - �.ú�tu 
Zapsaná v OR ………………………….. 
(dále jen „OLO“)

1. P�edm�t Smlouvy 

1.1 Strany smlouvy se dohodly propojit a udržovat propojení infrastruktur ve�ejných komunika�ních sítí, 
které provozují. Strany smlouvy si budou poskytovat vzájemn� služby elektronických komunikací a 
�innosti a služby, které umožní p�ístup ú�astník� sít� jedné strany ke službám sít� druhé, p�ípadn� t�etí 
strany, jak je uvedeno v P�íloze smlouvy �. 1. 

1.2 Strany mohou modifikovat, rozši�ovat nebo rušit vzájemn� si poskytované služby na základ� vzájemné 
dohody, v souladu s postupem uvedeným v P�íloze smlouvy �.3. 

2. Všeobecná ustanovení 

2.1 Strany budou jednat svým jménem a na své náklady a riziko. Žádné ustanovení Smlouvy nebude 
pokládáno za po�in zakládající partnerství nebo spole�ný podnik stran, ani za ustavující jednu stranu 
zástupcem druhé strany. Vztah mezi stranami založený prost�ednictvím Smlouvy je pouze vztahem 
vzájemn� propojených provozovatel� ve�ejných komunika�ních sítí (dále jen provozovatel 
/provozovatelé sít�“) v �eské republice v souladu se zákonem �. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o elektronických komunikacích). 

2.2 Strany nezískají na základ� Smlouvy žádná práva exkluzivity. Nebudou platit žádná teritoriální, ani jiná 
omezení, týkající se uzavírání smluv s t�etími stranami (ú�astníci, jiní podnikatelé zajiš�ující komunika�ní 
sí� (dále jen „provozovatel/provozovatelé sít�“) a poskytovatelé ve�ejn� dostupných služeb 
elektronických komunikací), krom� t�ch, která vyplývají z výhradních práv nebo omezení daných 
platnými opat�eními obecné povahy a rozhodnutími p�íslušných správních orgán�. 

2.3 Každá strana v plné mí�e odpovídá za obsah pln�ní smluv (v�etn� cen za poskytované služby), které 
uzav�ela s koncovými uživateli a s jinými provozovateli sítí a poskytovateli služeb elektronických 
komunikací. 

2.4 Smlouva nezakládá žádný p�evod vlastnictví za�ízení a jiného majetku užívaného kteroukoli stranou 
pro poskytování služeb elektronických komunikací a výkon komunika�ních �inností. Pokud není výslovn�



písemn� uvedeno jinak, každá strana bude provozovat veškerá taková za�ízení a jiný majetek na své 
náklady a riziko. 

2.5 NejTV  i OLO aplikují principy tvorby cen p�i propojení svých sítí na nediskriminujícím základ� mezi 
srovnatelnými skupinami provozovatel� sítí. 

3. Podmínky propojení sítí 

3.1 Propojení sítí smluvních stran se realizuje výhradn� na protokolu SIP. Propojovací body budou 
 z�ízeny v místech popsaných v P�íloze 2 a v souladu s �asovým harmonogramem specifikovaným 
 v P�íloze 3. 

3.2 Propojovací body mohou být rušeny, p�emís�ovány, z�izovány a jejich technické parametry a 
specifikace m�n�ny dle postupu uvedeného v bodu 3.7 Smlouvy, a to pouze dodatkem ke Smlouv� v 
souladu s �lánkem 21 Smlouvy. 

3.3 Technické parametry propojení a jejich kapacity, jakož i vlastnictví a provozování technických 
prost�edk� k tomu ur�ených, jsou podle dosažené dohody uvedeny v P�íloze 2. 

3.4 Každá strana zajistí soulad rozhraní používaných na propojovacích bodech s dohodnutými 
specifikacemi uvedenými v P�íloze 2 tak, že k nim p�ipojí pouze za�ízení spl�ující tyto specifikace. 
Specifikace mohou být zm�n�ny po vzájemné dohod� stran postupem stanoveným v P�íloze 3. Ob� strany 
vyvinou maximální úsilí, aby specifikace odpovídaly p�íslušným mezinárodním normám, zvlášt� normám 
p�ijatým provozovateli sítí �lenských zemí EU. 

3.5 Každá strana odpovídá za dodržování úrovn� kvality služby definované podle P�ílohy 2. 

3.6 Každá strana odpovídá za instalaci, údržbu a provozování infrastruktury vlastní sít�. 

3.7 Jestliže si kterákoli ze stran p�eje zm�nit, modifikovat nebo zdokonalit infrastrukturu své sít� anebo 
služby elektronických komunikací nabízené prost�ednictvím této infrastruktury a pokud p�itom rozumn�
p�edpokládá, že tato zm�na bude mít technický nebo provozní dopad na služby podle Smlouvy, zašle tato 
strana druhé stran� písemn� p�edem oznámení o této skute�nosti s uvedením �asového plánu realizace. P�i 
návrhu je navrhující strana povinna vzít v úvahu oprávn�né zájmy druhé strany. Druhá strana musí své 
eventuální námitky písemn� sd�lit co nejd�íve, nejpozd�ji do 30 (t�iceti) kalendá�ních dn� od doru�ení 
oznámení o zamýšlených zm�nách. Strany uskute�ní v tomto p�ípad� jednání ve lh�t� 15 (patnácti) 
kalendá�ních dn� od doru�ení námitek. Pokud strany nedosp�jí k dohod� ve lh�t� dalších 15 (patnácti) 
kalendá�ních dn� od zahájení jednání, budou postupovat dle �lánku 24 Smlouvy. Sporné zm�ny, 
modifikace nebo zdokonalení nebudou u�in�ny d�íve, než bude dosaženo dohody nebo vydáno pravomocné 
rozhodnutí ve v�ci. 

3.8 Tato Smlouva platí pouze pro vzájemn� si poskytované služby uvedené v P�íloze 1. Žádná ze stran 
nep�edá druhé stran� k p�enosu volání jakéhokoli jiného typu, než jsou volání specifikovaná v P�íloze 1, 
p�i�emž druhá strana nemá žádnou povinnost zprost�edkovávat volání nebo p�enášet volání zde 
nespecifikovaná, s výhradou ustanovení bodu 3.9. 

3.9 Pokud jedna ze stran využije technicky provozuschopnou službu druhé strany, která není zahrnuta do
 P�ílohy 1, bude toto využití považováno za p�ijetí podmínek, v�etn� cenových, pro tuto službu 
 stanovených. Ob� strany se tímto zavazují, že se p�i jednáních o Smlouv� dohodnou na procesu 
 vzájemného informování o aktuálních podmínkách, v�etn� cenových. Povinnost akceptace t�chto 
 podmínek kon�í okamžikem zastavení služby jednou stranou. V p�ípad�, že podmínky budou 
 akceptovány, nemusí tuto skute�nost zm�nit formou písemného Dodatku smlouvy. 

3.10 Žádná ze stran neprovede nic, ani nepovolí provedení n��eho, co by mohlo zp�sobit, že kterékoli    
volání ur�itého typu, zahrnutého do ur�itých ustanovení Smlouvy �i nezahrnutého do Smlouvy, bude 



   prezentováno druhé stran� jako volání jiného typu, jenž je do ustanovení Smlouvy zahrnut (zejména 
   prost�ednictvím p�ekódování �ísel, sm�rování provozu nebo p�id�lení �ísel koncovým za�ízením). 

3.11 Strany berou na v�domí, že žádná z nich nem�že být odpov�dná za úkony nebo opominutí úkon�
ostatních provozovatel� sítí a poskytovatel� služeb elektronických komunikací, pokud jde o komunika�ní 
provoz p�edaný t�mto provozovatel�m sítí a poskytovatel�m služeb elektronických komunikací nebo od 
nich obdržený a odbavený prost�ednictvím propojení. Strany však budou, pokud to bude d�ležité a 
rozumn� možné, ve svých kontaktech a smlouvách s t�mito provozovateli sítí nebo poskytovateli služeb 
elektronických komunikací vynakládat p�im��ené úsilí za ú�elem dodržování zájm� druhé strany. 

3.12 P�ílohy �. 2 a �. 3  ur�ují podmínky a termíny pro umíst�ní, z�ízení a pro provozování za�ízení 
pro realizaci propojení, propojovacích bod�, v�etn� podmínek a termín� pro zajišt�ní p�ístupu 
zam�stnanc� obou stran nebo zam�stnanc� jiných, n�kterou ze stran pov��ených dodavatelských 
spole�ností, k propojovacím bod�m a k za�ízením pro realizaci propojení. 

3.13 Žádná strana nesmí zasahovat do za�ízení, kabel� a rozvod� druhé strany, a to ani v pr�b�hu výstavby, 
s výjimkou p�ípad�, že byl ud�len písemný souhlas druhé strany. 

4. Uvedení služeb do provozu 

4.1 Strany zavedou každou službu podle technických specifikací uvedených v P�íloze 2 a v souladu s 
provozními postupy uvedenými v P�íloze 3. 

4.2 Služby budou instalovány, realizovány, testovány a uvedeny do provozu v souladu s �asovým 
harmonogramem. 

5. Podpora a provozování služeb 

Po zavedení služeb bude každá strana provozovat každou službu poskytovanou druhé stran� v souladu 
s p�íslušnými popisy služeb uvedenými v P�íloze 1, s p�íslušnými technickými specifikacemi obsaženými 
v P�íloze 2 a s provozními postupy uvedenými v P�íloze 3. 

6. Provozní konzultace 

S cílem zajišt�ní úsp�šného provozování služeb budou strany vzájemn� pravideln� konzultovat provozní 
záležitosti týkající se služeb. 

7. Ceny za propojovací služby a další �innosti 

7.1 Povinná strana uhradí oprávn�né stran� vyú�tované ceny za uskute�n�né propojovací služby a �innosti, 
vypo�tené v souladu s p�íslušnými ustanoveními P�ílohy 1 pro každou ze služeb nebo pro každou �innost v 
dohodnutých lh�tách splatnosti, stanovených v P�íloze 4. Tyto ceny mohou zahrnovat 
periodické platby, platby za užívání v závislosti na provozu a jednorázové (neopakující se) platby. 

7.2 Pokud jsou ceny za služby nebo �innosti poskytované jednou stranou, u nichž se strany dohodly, že se 
budou rovnat cenám za recipro�ní služby nebo �innosti poskytované druhé stran� stranou první (jak je 
uvedeno v P�íloze 1 pro p�íslušné služby), zm�n�ny, budou tyto zm�ny od stejného data platit pro 
recipro�ní službu poskytovanou druhou stranou. 

7.3 Veškeré ceny ve Smlouv� a v jejích P�ílohách jsou uvedeny bez dan� z p�idané hodnoty (DPH), pokud 
 není uvedeno jinak. 

7.4 Strany se zavazují pokra�ovat v proplácení všech cen, ú�tovaných v souladu s naposledy platnými 
cenami podle P�ílohy 1, až do okamžiku uzav�ení p�íslušného dodatku ke Smlouv�. Pro projednání cen za 
propojení platí postup dle �l. 21 Smlouvy. 



8. Registrace a ov��ování provozních údaj�

Strany dohodly postupy m��ení, zaznamenávání a ov��ování údaj� o užívání služeb, pro které byly 
dohodnuty ceny za užívání, s cílem stanovení cen za poskytované služby. Tyto postupy jsou uvedeny 
v P�íloze 4 a zahrnují ustanovení o m��ení a zaznamenávání odbaveného provozu, zaznamenávání údaj�, 
jež mají být poskytovány druhé stran�, ov��ování takových záznam� a zp�sob, jakým bude �ešen jakýkoli 
spor týkající se p�esnosti takových záznam�. 

9. Ú�tování a placení 

9.1 Každá ze stran zašle každý m�síc druhé stran� v souladu s postupem stanoveným v P�íloze 4 souhrnný 
da�ový doklad, ve kterém budou rozepsány informace specifikované rovn�ž v P�íloze 4. Strany  využijí 
t�chto informací pouze pro ú�ely, pro které byly poskytnuty a nezve�ejní je jinak, než v souladu s 
p�íslušnou zákonnou povinností. 

9.2 Každá strana odpovídá za vyú�tování a za vybírání vyú�tovaných cen za služby poskytnuté svým 
vlastním uživatel�m, pokud se strany nedohodly na tom, že jedna ze stran bude provád�t tyto �innosti pro 
druhou stranu jako jeden druh z výkon� propojovacích služeb a �inností, popsaných v P�íloze 1. 

9.3 Každá strana je povinna platit ceny za poskytnuté propojovací služby a �innosti vyú�tované druhou 
stranou v souladu s platebním postupem uvedeným v P�íloze 4. 

9.4 Veškeré �ástky, které nebudou zaplaceny v dohodnuté lh�t� splatnosti uvedené na da�ových dokladech, 
podléhají úroku z prodlení ve výši stanovené v P�íloze 4 z dlužné �ástky za každý i zapo�atý den prodlení. 

9.5 Pokud není písemn� dohodnuto jinak, budou ceny splatné m�sí�n� pozadu v termínech stanovených 
 v P�íloze 4. 

9.6 Ceny za poskytované služby budou stanoveny v souladu s postupy registrace a ov��ování provozních 
údaj� podle �lánku 8. 

9.7 Pokud není písemn� dohodnuto jinak, budou jednorázové platby splatné formou jedné splátky na 
po�átku zkušebního provozu p�íslušné služby nebo její �ásti podle P�ílohy 4. 

10. Prognózování služeb 

10.1 Strany se zavazují za ú�elem zajišt�ní p�im��eného plánování (zm�n) služeb a kapacit propojení 
dodržovat postupy prognóz, monitoringu a vykazování provozu, uvedené v P�íloze 3. 

10.2 Pokud odchylka bude v�tší než odchylka stanovená v P�íloze 3, a to kladná nebo záporná, m�že 
 být p�ijata po písemném odsouhlasení obou stran. 

11. Ochrana dat 

11.1 V zájmu ochrany dat uživatel� jsou strany povinny dodržovat ustanovení zákona �. 101/2000 Sb., o 
 ochran� osobních údaj� a o zm�n� n�kterých zákon� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a zákona �.127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o elektronických 
komunikacích). 

11.2 Tento �lánek upravuje, v jakém rozsahu a za jakým ú�elem budou Strany zpracovávat osobní nebo 
identifika�ní, provozní anebo lokaliza�ní údaje (dále jen „údaje“) subjekt� údaj� – uživatel� ve�ejn�
dostupných služeb elektronických komunikací a jaké záruky o technickém a organiza�ním zabezpe�ení 



 ochrany údaj� poskytne Strana druhé Stran�. 

11.3 Údaje si Strany vzájemn� poskytují výhradn� za ú�elem pln�ní Smlouvy a k provedení dalších úkon�
s ní souvisejících. Zpracování osobních údaj� je nutné pro pln�ní zákonných povinností Stran. 

11.4 Zpracování údaj� bude zapo�ato dnem zapo�etí poskytování služeb dle Smlouvy oprávn�nými 
zam�stnanci Stran. Oprávn�nými zam�stnanci Stran jsou osoby jmenovit� uvedené v seznamu P�ílohy 6.  
Strany vyjad�ují souhlas se zpracováním údaj� uzav�ením Smlouvy. Strany jsou povinny vést aktuální 
seznam a zm�ny v n�m dát k dispozici druhé Stran� p�ed jejich realizací. Sou�asn� se Strany zavazují, že 
údaje nebudou zpracovávat jiné osoby, než které jsou uvedeny ve p�edaném seznamu a zpracování bude 
omezeno na rozsah, který je nezbytný pro pot�eby zajišt�ní �inností dle Smlouvy. 

11.5 Kone�ným dnem zpracování údaj� je den, kdy budou spln�ny všechny závazky vyplývající ze 
Smlouvy. 

11.6 Strany se zavazují, že technicky a organiza�n� zabezpe�í ochranu zpracovávaných údaj� tak, aby 
nemohlo dojít k neoprávn�nému nebo nahodilému p�ístupu k t�mto údaj�m, k jejich zm�n�, zni�ení, �i  
ztrát�, neoprávn�ným p�enos�m, k jejich neoprávn�nému zpracování, jakož i k jinému zneužití, zejména
následujícím zp�sobem: 
      a) Údaje budou zpracovávány pouze k ú�el�m vymezeným touto Smlouvou. 
      b) Veškeré údaje z datových soubor� Stran p�edané, �i zp�ístupn�né druhé Stran� budou po celou dobu     
          zpracování zpracovávány výhradn� v informa�ních systémech Stran. K t�mto údaj�m budou mít  
          p�ístup pouze oprávn�né osoby, které budou mít Stranami stanoveny konkrétní podmínky a rozsah  
          zpracování údaj�. 
      c) Údaje budou p�i pln�ní Smlouvy zpracovávány v bezpe�ných informa�ních systémech Stran, 
          umož�ujících zejména tyto bezpe�nostní funkce - identifikace a autentizace uživatele, �ízení    
          p�ístupu,  ú�tovatelnost, audit, opakované užití, p�esnost, spolehlivost a dostupnost služeb, vým�na  
          dat a to v rozsahu vymezených pracovních �inností jednotlivých zam�stnanc� dle popisu pracovních  
          pozic. Pro p�ípad zpracování údaj� v jiné než elektronické podob� zpracovatel zajistí ochranu údaj� s   
          ohledem na stávající technické možnosti a na náklady k tomu pot�ebné, na úrovni odpovídající  
          existujícímu riziku porušení jejich ochrany (objektová, personální a administrativní bezpe�nost). 
     d) Jakmile pomine ú�el zpracování, údaje nebudou dále Stranami zpracovávány. Strany provedou po 
         pominutí ú�elu zpracování datových soubor� jejich likvidaci ve smyslu § 4 písm. i) zákona �.  
        101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj�, v platném zn�ní (dále jen „zákon �. 101/2000 Sb.“). 
     e) Zam�stnanci Stran, kte�í zpracovávají údaje dle této Smlouvy, jsou povinni zachovávat ml�enlivost o 
         údajích a o bezpe�nostních opat�eních, jejichž zve�ejn�ní by ohrozilo zabezpe�ení údaj�. Strany  
         zajistí prokazatelné pou�ení o této povinnosti. Tato povinnost trvá i po skon�ení zam�stnání nebo   
         p�íslušných prací. Povinnost zachovávat ml�enlivost se nevztahuje na informa�ní povinnost podle   
         zvláštních zákon�. Tím není dot�ena povinnost zachovávat ml�enlivost podle zvláštních zákon�.   
         Strany jsou rovn�ž povinny zajistit technicky a organiza�n� d�v�rnost zpráv, pokud by s nimi jeho   
         zam�stnanci m�li být seznámeni a s nimi spojených provozních a lokaliza�ních údaj�, které se   
         p�enášejí prost�ednictvím jejich ve�ejné komunika�ní sít� a ve�ejn� dostupných služeb elektronických   
         komunikací. Zejména nep�ipustí odposlech, ukládání zpráv nebo jiné druhy zachycení nebo sledování   
         zpráv a s nimi spojených údaj� osobami jinými než jsou uživatelé, bez souhlasu dot�ených uživatel�,   
         pokud zákon nestanoví jinak. To nebrání technickému ukládání údaj�, které je nezbytné pro p�enos  
         zpráv, aniž by byla dot�ena zásada d�v�rnosti. Zprávou se rozumí jakákoli informace, která se  
         vym��uje nebo p�enáší mezi kone�ným po�tem ú�astník� nebo uživatel� prost�ednictvím ve�ejn�  
         dostupné služby elektronických komunikací, s výjimkou informace p�enášené jako sou�ást ve�ejného  
         rozhlasového nebo televizního vysílání sítí elektronických komunikací, nelze-li ji p�i�adit k  
         ur�itelnému ú�astníkovi nebo uživateli, který tuto informaci p�ijímá. 
     f) P�i ukon�ení nebo p�erušení práce s údaji musí zam�stnanec Stran znemožnit p�ístup k nim 
         neoprávn�ným osobám (nap�. ukon�ením p�íslušného programu, odlogováním se, uložením   
        dokument� listinného charakteru do bezpe�né schránky atp.). 
     g) Bude-li p�i zpracovávání údaj� nebo na základ� podn�tu (námitky) subjektu údaj� kteroukoli ze Stran 



         zjišt�no, že zpracovávané osobní údaje nejsou pravdivé nebo p�esné, budou tyto údaje blokovány a  
         bez zbyte�ného odkladu opraveny nebo dopln�ny. O tom se Strany neprodlen� informují. 
     h) Strany berou na v�domí, že zpracování údaj� dle této Smlouvy mohou provád�t výhradn� na území 
         �eské republiky. 
     i) Ochrana údaj� je dále specifikována interním p�edpisem spole�nosti NejTV a spole�nosti OLO. 

11.7 Pokud dojde k porušení zákona �. 101/2000 Sb., nebo zákona o elektronických komunikacích anebo 
pokud Ú�ad pro ochranu osobních údaj� nebo �eský telekomunika�ní ú�ad zahájí jakékoliv �ízení proti 
Stranám v souvislosti se zpracováním údaj� dle této Smlouvy, je povinna Strana tuto skute�nost       
neprodlen� a prokazateln� oznámit druhé Stran�. 

11.8 Smluvní Strany se zavazují, že bude-li to t�eba, poskytnou si vzájemn� veškerou sou�innost p�i styku 
a jednáních s Ú�adem pro ochranu osobních údaj� nebo �eským telekomunika�ním ú�adem a se subjekty 
údaj�, kterých se zpracování údaj� týká. 

11.9 Pro p�ípad požadavku subjektu údaj� o zaplacení pen�žité náhrady, která mu vznikla porušením jeho 
práva na lidskou d�stojnost, osobní �est, dobrou pov�st �i práva na ochranu jména p�i zpracování 
osobních údaj�, je odpov�dná ta smluvní Strana, která v této souvislosti povinnosti uložené zákonem �.  
101/2000 Sb., nebo zákonem o elektronických komunikacích, porušila. Tím nejsou dot�eny p�ípadné 
nároky subjektu údaj� na ochranu osobnosti podle zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, v platném 
zn�ní. 

11.10 Strana v p�ípad�, že n�který z jejích zam�stnanc� poruší povinnost uloženou zákonem �. 101/2000 
Sb., zákonem o elektronických komunikacích, a to i v dob� po skon�ení pracovního �i jiného pom�ru nebo 
vztahu ke Stran�, odpovídá za škodu vzniklou takovým porušením druhé Stran�, jakoby plnila a porušila 
sama. 

12. Správa �ísel 

 Každá strana odpovídá za používání a správu �ísel (v�etn� sí�ových a servisních kód�) a zajistí, že bude 
oprávn�na disponovat �ísly, kterých používá za ú�elem poskytování nebo užívání služeb. P�ístupové oblasti 
jsou uvedeny v P�íloze 2. 

13. Ochrana a bezpe�nost 

13.1 Každá strana zajistí, aby infrastruktura její sít�, sí�ová rozhraní v koncových bodech a služby 
elektronických komunikací poskytované prost�ednictvím propojení sítí neohrožovaly zdraví nebo 
bezpe�nost žádné osoby, ani nezp�sobovaly škodu na majetku druhé strany. 

13.2 Každá strana u�iní veškerá opat�ení, jež odpovídají technickým i administrativním možnostem 
infrastruktury její sít�, s cílem zabezpe�it poskytované služby proti jejich nesprávnému užívání 
znemožn�ním nebo zabrán�ním neoprávn�ného užívání infrastruktury anebo služeb elektronických 
komunikací druhé strany, jakož i proti neoprávn�nému odposlouchávání hovor� realizovaných 
prost�ednictvím propojení sítí. 

13.3 Bez z�etele na provozní postupy uvedené v P�íloze 3, žádná strana neu�iní nic, co by mohlo 
znemožnit �ádné provozování infrastruktury nebo poskytování služeb elektronických komunikací 
druhé strany nebo mu bránit. 

13.4 Technické požadavky a postupy dohodnuté stranami s ohledem na ustanovení uvedená v tomto �lánku 
jsou uvedeny v P�íloze 2 a P�íloze 3. 

13.5 Pokud bude v kteroukoli dobu z�ejmé, že v d�sledku propojení infrastruktur sítí stran bylo umožn�no 
nesprávné nebo neoprávn�né užívání jedné z t�chto infrastruktur anebo služeb elektronických 
komunikací, strany vynaloží spole�né úsilí za ú�elem zm�ny nebo modifikace své infrastruktury anebo 



služeb elektronických komunikací nabízených prost�ednictvím jejich infrastruktur tak, aby takové 
nesprávné nebo neoprávn�né užívání znemožnily. Každá strana ponese své náklady vynaložené v tomto 
ohledu. 

14. Poskytování informací 

14.1 Pokud není písemn� dohodnuto jinak, jakékoli informace poskytované p�i pln�ní Smlouvy budou 
poskytovány druhé stran� zdarma. Každá strana vynaloží p�im��ené úsilí, aby zajistila p�esnost a úplnost 
informací poskytovaných druhé stran�. 

14.2 Strana poskytující informace druhé stran� zaru�uje, že je oprávn�na takové informace druhé stran�
poskytovat. 

14.3 Každá strana bude, pokud to od ní m�že být rozumn� o�ekáváno s ohledem na zájmy druhé strany, 
informovat druhou stranu o jakýchkoli zm�nách v informacích, jež poskytla druhé stran�. 

15. D�v�rnost 

15.1 Následující �ásti Smlouvy, v�etn� jejích dodatk�, ob� strany považují za p�edm�t obchodního 
tajemství a v plném rozsahu se na n� vztahuje ochrana podle Smlouvy o ochran� obchodního tajemství: 
P�íloha 1 , P�íloha 2, P�íloha 3, P�íloha 4, P�íloha 5 a P�íloha 6. 

15.2 Strana není oprávn�na zve�ej�ovat informace, které druhá strana považuje za obchodní tajemství bez 
p�edchozího písemného souhlasu druhé strany. 

16. Pozastavení propojovacích služeb 

16.1 V p�ípad�, že jedna ze smluvních stran závažn� poruší n�kterou ze svých povinností vyplývajících 
z této Smlouvy a takové porušení nenapraví ani v náhradní p�im��ené lh�t�, která musí být nejmén� 5 (p�t) 
kalendá�ních dn� od doru�ení písemného oznámení druhé smluvní strany o takovém porušení, je druhá 
smluvní strana oprávn�na omezit nebo pozastavit poskytování služeb nebo jejich �ásti podle této Smlouvy, 
pop�. vy�adit z provozu sí�ová propojení nebo jejich �ást, s výjimkou tís�ových volání. Opat�ení p�ijatá dle 
tohoto �lánku mohou být uplatn�na pouze pro tu �ást pln�ní Smlouvy, které se porušení povinností týká, 
pokud to bude možné. Výzva k odstran�ní porušování smlouvy bude sou�asn� zaslána v kopii �TÚ. 
Oznámení o opat�eních p�ijatých dle tohoto �lánku budou oznamována �TÚ vždy nejpozd�ji s p�ijetím 
takového opat�ení. 

16.2 Každá ze smluvních stran je oprávn�na p�erušit provoz v bodu propojení bez p�edchozí písemné 
výzvy v p�ípad� ohrožení života anebo zdraví, nebo v p�ípad�, že by došlo, nebo mohlo dojít, k narušení 
integrity sít� služeb, v p�ípad�, že se jedná o zneužití služby, vedoucí k výraznému finan�nímu      
poškození jedné ze Smluvních stran, koncového uživatele nebo jiného podnikatele a dále v p�ípadech 
krizových situací, zejména za branné pohotovosti státu, živelních pohrom, epidemií anebo na základ�
rozhodnutí státního orgánu �R. 

16.3 Výše uvedené právo na pozastavení nebude platit v p�ípad�, že nepln�ní bylo zap�í�in�no okolnostmi 
vylu�ujícími odpov�dnost. 

16.4 Strany výslovn� sjednávají, že pozastavením služeb podle bodu 16.1 nejsou zbaveny povinnosti splnit 
závazky vyplývající ze Smlouvy, tj. zejména zaplatit veškeré splatné ceny za celé období pozastavení 
služeb. 

16.5 Pozastavení služeb, na které odkazuje bod 16.1, bude zrušeno, jakmile strana, jež neplní své 
povinnosti, toto nepln�ní napraví a druhé stran� doloží. 



17. Odpov�dnost za škody 

17.1 Zp�sobí-li jedna strana druhé stran� jakoukoliv škodu, bude tato strana odpov�dná za plnou náhradu 
škody, kterou utrp�la druhá strana v souladu s obecn� platnými právními p�edpisy, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Strana, která poruší své závazky vyplývající ze Smlouvy, bude povinna uhradit druhé 
stran� veškeré prokázané škody, které tato strana utrp�la v souvislosti s takovým porušením. Tato 
povinnost neplatí, pokud p�íslušná strana prokáže, že porušení povinností bylo zp�sobeno okolnostmi 
vylu�ujícími odpov�dnost. 

17.2 Ú�inky vylu�ující odpov�dnost se neuplatní, neinformovala-li o nich strana se na n� odvolávající 
druhou stranu bez zbyte�ného odkladu. 

17.3 Každá strana bude odpov�dná za škody, které zp�sobí svým vlastním uživatel�m. Žádná ze stran 
nebude odpovídat za nároky, které jí budou p�edloženy uživateli druhé strany. Tímto ustanovením není 
dot�ena povinnost stran dle �lánku 11 Smlouvy. 

18. Práva duševního vlastnictví 

18.1 Ustanovení Smlouvy se nedotýkají práv stran na duševní vlastnictví a samy o sob� nezakládají žádnou 
výslovnou anebo nep�ímou licenci nebo p�evod práv k duševnímu vlastnictví z jedné strany na druhou. 
Vznikne-li b�hem pln�ní dle Smlouvy nový p�edm�t, který podléhá ochran� dle právních p�edpis�
upravujících práva k duševnímu vlastnictví, jeho využívání bude p�edm�tem samostatné smlouvy mezi 
stranami, které takovou smlouvu dohodnou a uzav�ou v dobré ví�e. 

18.2 Každá strana zajistí, aby poskytování jejích služeb druhé stran� neporušovalo žádná vlastnická práva 
t�etí osoby, ani práva duševního vlastnictví. Pokud je pro stranu v souvislosti s užíváním poskytovaných
služeb nutná licence nebo jiné oprávn�ní druhé strany, druhá strana tuto licenci nebo oprávn�ní ud�lí na 
základ� p�íslušných práv duševního vlastnictví. Taková licence nebo oprávn�ní bude ud�leno za úplatu, a 
to za podmínek, na kterých se strany dohodnou. 

19. Sankce za porušení Smlouvy 

19.1 Strana, která prokazateln� porušila povinnost dle této smlouvy, je povinna uhradit druhé stran�
smluvní pokutu ve výši, která je uvedena jednotlivá porušení v P�íloze 5. 

19.2 Krom� uplatn�ní práva na zaplacení smluvní pokuty, m�že oprávn�ná strana v p�ípadech 
vyjmenovaných v P�íloze P zárove� pozastavit poskytování p�íslušné služby podle �lánku 16. 

19.3 P�íloha P obsahuje rovn�ž postup uplatn�ní, vyú�tování a placení pokut. 

19.4 Strany výslovn� sjednávají, že zaplacením smluvních pokut nejsou zbaveny povinnosti splnit závazek 
vyplývající ze Smlouvy. 

19.5 Sjednání, ani zaplacení smluvní pokuty nevylu�uje právo stran na náhradu škody v plném rozsahu, a 
to bez ohledu na výši zaplacené smluvní pokuty.  

20. Platnost a ú�innost Smlouvy  

20.1 Smlouva se uzavírá na dobu neur�itou a nabývá platnosti a ú�innosti dnem jejího podpisu 
oprávn�nými zástupci obou stran.  

20.2 Smlouva zaniká: 
a) písemnou výpov�dí kteroukoli stranou s výpov�dní lh�tou t�í (3) m�síc�, po�ínající b�žet prvním dnem 

m�síce následujícího po doru�ení výpov�di druhé stran�, 
 b) pozbytím oprávn�ní k podnikání v elektronických komunikacích podle zákona o elektronických 



         komunikacích, 
     c) zrušením s likvidací n�které ze stran bez právního nástupce, 
     d) písemnou dohodou stran, 
     e) odstoupením od Smlouvy písemným oznámením z d�vod� uvedených v bod� 20.4. 

20.3 Každá ze smluvních stran má i právo písemn� vypov�d�t pouze jednotlivé díl�í služby poskytované na 
základ� této Smlouvy. Výpov�dní lh�ta �iní t�i (3) m�síce a po�íná b�žet prvním dnem m�síce 
následujícího po doru�ení výpov�di druhé smluvní strany. 

20.4 Kterákoli ze stran má právo odstoupit od Smlouvy zcela nebo z�ásti z t�chto d�vod�: 
     a) pokud druhá strana neuhradila dlužnou �ástku do 30 (t�iceti) kalendá�ních dn� od data splatnosti, 
     b) pokud na druhou stranu byl vyhlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 
     c) pokud druhá strana uplatnila okolnosti vylu�ující odpov�dnost a tyto okolnosti trvají déle než 6 (šest) 
     m�síc� nebo jakmile je stranami shodn� konstatováno, že budou trvat déle než 6 (šest) m�síc�, 
     d) zm�na v dohodnutém propojení provedená jednostrann�, bez písemného souhlasu druhé strany, 
     zp�sobující vážné okamžité nebo rozumn� o�ekávatelné poškození oprávn�ných zájm� druhé strany, 
     e) postoupení této Smlouvy nebo jednotlivých práv a závazk� ze Dle této Smlouvy t�etí stran� bez 
     p�edchozího písemného souhlasu druhé strany, pokud k postoupení závazk� nedojde v d�sledku 
     rozhodnutí kompetentního správního orgánu, 
     f) ohrožení bezpe�nosti osob nebo závažné poškození majetku druhé strany vyplynuvší z porušení 
     závazku dle této Smlouvy jednou stranou, 
     g) porušení povinností podle �lánku 15. 

20.5 Odstoupení od Smlouvy je ú�inné dnem doru�ení písemného oznámení o odstoupení druhé stran�. 

20.6 Po ukon�ení platnosti Smlouvy provedou strany vzájemné vypo�ádání práv a závazk�, nejpozd�ji však 
do 1 (jednoho) m�síce po ukon�ení platnosti Smlouvy. 

20.7 V p�ípad� �áste�ného odstoupení od Smlouvy uvede odstupující strana ve svém písemném oznámení 
výslovn�, které �ásti uzav�ené Smlouvy z�stávají v platnosti. 

21. Zm�ny Smlouvy  

21.1 Dojde-li u jedné, p�ípadn� u obou stran ke zm�n� v podmínkách, podle kterých provozují sít�, nebo ke 
zm�nám v zákonech a jiných právních p�edpisech, v cenových p�edpisech nebo k jiným zm�nám      
podmínek v d�sledku rozhodnutí v�cn� p�íslušného správního ú�adu, které mohou mít vliv na obsah 
Smlouvy, strany bez zbyte�ného odkladu p�ezkoumají dot�ená ustanovení Smlouvy a podají druhé stran�
návrh na zm�nu Smlouvy. 

21.2 Strany bez zbyte�ného odkladu p�ezkoumají obdobným zp�sobem dot�ená ustanovení Smlouvy, dojde 
– li u kterékoliv z nich ke zm�n� technologií, jež podstatným zp�sobem ovliv�uje pln�ní povinností podle 
Smlouvy. 

21.3 Strany se zavazují znovu sjednat ceny za služby a výkony, p�ed uplynutím období, po které platí ceny 
dohodnuté stranami, formou písemného dodatku ke Smlouv�. 

21.4 Podá-li strana písemný návrh na zm�nu Smlouvy druhé stran�, druhá strana je povinna ve lh�t� do 30 
(t�iceti) kalendá�ních dn� od doru�ení písemného návrhu na zm�nu Smlouvy oznámit své stanovisko nebo 
zahájit jednání o p�edloženém návrhu. Strany budou usilovat o dosažení dohody o jakékoli takové zm�n�
nebo o nové smlouv� nejpozd�ji do 60 dn� od data zahájení jednání o p�edloženém návrhu na zm�nu 
Smlouvy nebo b�hem jiného období, na kterém se strany dohodnou. Pokud strany, navzdory jednání, 
nedosáhnou v uvedeném období dohody, vynaloží veškeré úsilí, aby vy�ešily sv�j spor v souladu s 
ustanoveními �lánku 24.  



21.5 Druhá strana, které byl doru�en písemný návrh na zm�nu Smlouvy dle bodu 21.4, m�že návrh 
odmítnout, nemá-li první strana vyrovnány dluhy v��i druhé stran� z této Smlouvy, p�edchozího, 
sou�asného nebo jiného soub�žného smluvního vztahu. 

21.6 Veškeré zm�ny a dopl�ky Smlouvy a jejích P�íloh jsou platné pouze tehdy, jsou-li v písemné form�. 

22. Neplatnost Smlouvy 

22.1 Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení Smlouvy neovlivní platnost nebo 
vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy, pokud podstata nebo duch Smlouvy nejsou vyjád�eny 
v ustanoveních, jež jsou shledána neplatnými nebo nevymahatelnými. 

22.2 Pro p�ípad, že n�která ustanovení Smlouvy se stanou neplatnými nebo nevymahatelnými, se strany 
zavazují, že co nejd�íve zm�ní nebo nahradí tato ustanovení platnými ustanoveními, která se co nejvíce 
blíží zamýšlenému cíli p�vodních ustanovení. 

23. Rozhodné právo  

Smlouva a všechny právní vztahy s ní související se �ídí a budou vykládány v souladu se zákony a dalšími
právními p�edpisy �eské republiky. 

24. �ešení spor�  

24.1 Jakýkoli spor vyplývající z jednání o pln�ní nebo o návrzích na zm�ny Smlouvy, bude vy�ešen 
v souladu s postupem �ešení spor� uvedeným v tomto �lánku.  

24.2 Za po�átek vzniku sporu je pokládán den, kdy jedna strana doru�í druhé stran� oznámení o sporu, 
v�etn� konkrétního a p�im��en� podrobného popisu sporu a, pokud je to možné, p�esného návrhu �ešení. 

24.3 Strany co nejd�íve zahájí jednání, avšak nejpozd�ji do 5 (p�ti) pracovních dn� po doru�ení oznámení o 
sporu s cílem dosažení urovnání záležitosti, jež je p�edm�tem sporu. Tato jednání budou zpo�átku vedena 
zástupci jmenovanými pro tento ú�el každou stranou, uvedenými v P�íloze 6. 

24.4 Pokud nebude p�i jednáních podle bodu 24.3 dosaženo dohody do 5 (p�ti) pracovních dn� od zahájení 
jednání, p�edloží spor n�která ze stran nebo ob� strany neprodlen� k rozhodnutí �eskému  
telekomunika�nímu ú�adu. 

24.5 Každá strana má právo po vy�erpání opravných prost�edk� ve správním �ízení v daném sporu obrátit 
se na p�íslušný soud v �eské republice. 

24.6 O jednáních podle odstavc� 24.3 a 24.4 se po�izují písemné zápisy. 

25. Finan�ní jistota 

25.1 Podmínkou nabytí ú�innosti Smlouvy a aktivace služeb je složení jistoty spole�ností OLO. Výše 
jistoty stanoví spole�nost NejTV v závislosti na odhadovaném objemu plateb hrazených spole�ností OLO. 
Výše jistoty je 250 000,- K�. 

25.2 Spole�nost OLO je povinna zaplatit jistotu bezhotovostn�, na ú�et spole�nosti NejTV, a to nejpozd�ji 
do  3 dn� ode dne podpisu Smlouvy. 

25.3 Spole�nost NejTV je oprávn�na kdykoli b�hem ú�innosti Smlouvy písemn� vyzvat spole�nost OLO k 
navýšení jistoty, jestliže: 
     a) Celkový objem vyú�tovaných a dosud nezaplacených �ástek za poskytnuté služby plus   
         nevyú�tovaných, ale již poskytnutých služeb p�esáhl výši poskytnuté jistoty; 



     b) Spole�nost OLO t�i po sob� následující m�síce platí opožd�n� a souhrn vyú�tovaných �ástek je vyšší 
          než složená jistota. V takovém p�ípad� m�že spole�nost NejTV požadovat navýšení jistoty i nad   
          limit uvedený v bodu 25.1; 
     c) Spole�nost OLO byla b�hem 12 m�síc� opakovan� v prodlení s placením za poskytnuté služby a   
         souhrn opožd�n� placených da�ových/ú�etních doklad� je vyšší než složená jistota. V takovém  
         p�ípad� m�že spole�nost NejTV požadovat navýšení jistoty i nad limit uvedený v bodu 25.1; 

25.4 Pokud spole�nost OLO jistotu nenavýší ve lh�t� 3 kalendá�ních dn� ode dne doru�ení výzvy, je 
spole�nost NejTV oprávn�na p�erušit propojení a/nebo od Smlouvy zcela nebo �áste�n� odstoupit. 

25.5 Jistota m�že být spole�ností NejTV použita na úhradu nevypo�ádaných závazk� ze Smlouvy, zejména 
na úhradu pohledávek nebo na náhrady škody. 

25.6 Pokud spole�nost OLO po dobu nejmén� jednoho roku ode dne nabytí ú�innosti Smlouvy nebude v 
prodlení s placením da�ových/ú�etních doklad� dle P�ílohy �. 4 Smlouvy, m�že požádat o vrácení jistoty. 
Spole�nost NejTV prov��í stav pohledávek a p�i kladném výsledku jistotu ve lh�t� 30 dn� ode dne 
obdržení žádosti vrátí spole�nosti OLO. Spole�nost NejTV je však oprávn�na kdykoli požadovat složení 
nové jistoty, pokud nastanou d�vody uvedené v bodu 25.3. 

25.7 Jistota nebo její �ást bude vrácena ke dni vyrovnání práv a povinností smluvních stran po ukon�ení 
Smlouvy z jakéhokoliv d�vodu. 

26. R�zné 

26.1 Vzdání se práva 
Jestliže n�která ze stran v ur�itém �ase nebo opakovan� nebude požadovat pln�ní ustanovení Smlouvy, 
v žádném p�ípad� to neovliv�uje její práva toto pln�ní vymáhat. Jestliže jedna ze stran promine porušení 
n�kterého ustanovení Smlouvy, nebude to chápáno jako prominutí p�íštích porušení t�chto ustanovení touto 
stranou, ani jiných porušení jiných ustanovení Smlouvy. 

26.2 Doru�ování 
Veškerá písemná oznámení, informace a sd�lení požadovaná podle Smlouvy budou v �eském jazyce a 
budou zasílána bu� poštou nebo elektronickou poštou na adresy a kontaktní osoby uvedené v P�íloze 6. 
Elektronická pošta bude považována za p�ijatou okamžikem potvrzení o jejím p�ijetí. 

27. Záv�re�ná ustanovení  

27.1 Ke Smlouv� je p�iloženo šest P�íloh, které jsou nedílnou sou�ástí Smlouvy. 
P�íloha 1 Služby a ceny 
P�íloha 2 Technická specifikace 
P�íloha 3 Procedury 
P�íloha 4 Vyú�tování a placení 
P�íloha 5 Smluvní pokuty 
P�íloha 6 Adresy a kontaktní osoby 

27.2 V p�ípad� existence rozporu mezi ustanoveními P�íloh a ustanoveními hlavního textu Smlouvy bude 
rozhodující ustanovení hlavního textu Smlouvy. 

27.3 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

V Praze dne: V …………… dne: 

Nej TV  a.s.                                                                                           OLO 
…………………………                                                                               ……………………… 



P�ÍLOHA 1 
SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

SLUŽBY A CENY 

�ást A 
Služby poskytované spole�ností NejTV spole�nosti OLO 

Podmínky uvedené v obecné �ásti platí pro všechny služby poskytované spole�ností Nej TV  spole�nosti   

OLO, není-li v konkrétní služb� uvedeno jinak. 

1. Popis služby 

1.1 Služby jsou poskytovány spole�ností NejTV spole�nosti OLO v souladu s termíny a podmínkami 
Smlouvy. 
1.2 Z d�vodu zpracování provozu v souladu s P�ílohou 2 -  (Technická specifikace), musí být zajišt�no 
dostate�né dimenzování kapacity propojení. 
1.3 Spole�nost NejTV poskytne na požádání spole�nosti OLO úplný p�id�lený nebo odebraný �íselný 
rozsah    (seznam) �ísel pro konkrétní službu spole�nosti NejTV . 
1.4 Dojde-li k rozší�ení nebo zúžení seznamu �ísel,  Spole�nost OLO nejpozd�ji k datu ú�innosti upraví   
sm�rování podle této zm�ny. 
1.5 Spole�nost OLO je odpov�dná za ov��ování platnosti volaných �ísel a nebude p�edávat žádná 
volání,   která nejsou ve shod� se seznamem �ísel služby a s národním nebo mezinárodním �íslovacím 
plánem.  Spole�nost Nej TV nebude povinna p�enášet takováto volání. 

2. P�enos identifikace volající p�ípojky (CLI) 

Technická specifikace pro p�enos identifikace volající p�ípojky je v P�íloze 2 – Technické specifikace. 

3. Zpoplatn�ní služby 

3.1 Souhrnná cena za službu poskytovanou spole�ností NejTV je sou�tem cen za použití a p�íp. 
jednorázových   cen. 
3.2 Ceny za použití pro každé volání v rámci služby poskytované spole�ností NejTV budou vypo�teny 
na základ� doby trvání volání (p�íp. po�tu volání), p�íp. vzájemného umíst�ní propojovacího bodu a cíle 
nebo p�vodu volání, �asového období a �asové jednotky s využitím cen za propojení uvedených u 
jednotlivých služeb. 
3.3 �asová jednotka pro p�ihlášené volání je jedna sekunda. Spole�nost Nej TV bude registrovat dobu 
trvání každého p�ihlášeného volání a vypo�te po�et aplikovaných �asových jednotek. Pro každé 
p�ihlášené volání bude doba trvání m��ena s p�esností na jednotky sekund pomocí matematického 
zaokrouhlování. 
3.4 Pro každé volání bude aplikována cena za volání p�i p�íjmu zprávy ANM nebo CON 
3.5 Veškerá komunikace bude dle standardu SIP v 2.0. 
3.6 Silný provoz je v pracovní dny od 07.00 do 19.00 hod. Provoz v ostatním �ase je slabý provoz. 
3.7 Úhrada p�íslušných cen za službu spole�nosti Nej TV bude splatná v souladu s P�ílohou 4 
(Vyú�tování a placení). 

4. Sm�rování volání 

Spole�nost nej TV a spole�nost OLO vytvo�í SIP propoj v souladu s technickou specifikací v 
P�íloze 2. Spole�nost OLO bude sm�rovat volání do SIP trunku v souladu se zásadami sm�rování 
popsanými v P�íloze 2. 



5. Management 

5.1 Odpov�dnost za volání uskute�n�ná ú�astníky ve�ejné komunika�ní sít� spole�nosti OLO 
k ú�astník�m �i službám ve�ejné komunika�ní sít� spole�nosti NejTV spo�ívá v��i ú�astník�m ve�ejné 
komunika�ní sít� spole�nosti OLO na spole�nosti OLO. 
5.2 Spole�nost NejTV poskytne služby dvacet �ty�i hodin denn�, sedm dní v týdnu a všechny dny v roce 
v p�edepsané kvalit� služby. 
5.3 Spole�nost NejTV neposkytne spole�nosti OLO p�ístup do systém� správy a �ízení spole�nosti 
NejTV. 

6. Služba koncové  volání ve�ejné komunika�ní sít� spole�nosti NejTV 

6.1  Popis služby 
Služba koncové volání k ú�astník�m ve�ejné komunika�ní sít� spole�nosti NejTV poskytuje p�enos 
volání od spojovacího pole bránové úst�edny (v�etn�), k ú�astnické sad� p�íslušné místní úst�edny a 
dále až ke koncovému bodu sít�, ke kterému jsou p�ipojena koncová za�ízení ú�astníka. 
6.2.  Zpoplatn�ní služby 
Cenu za službu koncového volání k ú�astník�m ve�ejné komunika�ní sít� spole�nosti NejTV tvo�í: 
- cena za místní provoz. Tato cena se vztahuje na volání z telefonních �ísel z �íslovacího plánu 
�R a se zemí s kódy zemí Evropského hospodá�ského prostoru (dále EHP) kde je v CDR platn�
identifikovatelné CLI (viz P�íloha 2) 
- cena za volání do sít� spole�nosti NejTV pro volání z prostoru mimo EHP, v�etn� volání 
s neplatn� identifikovatelným CLI �i nep�edeným CLI.

Ceny za propojení ve�ejných pevných komunika�ních sítí hrazené spole�ností OLO spole�nosti NejTV

Silný provoz (K�/min) Slabý provoz (K�/min) 
Místní volání a volání z prostoru EHP 0,03 0,03 
Volání z prostoru mimo EHP a špatným CLI 0,40 0,40 

7. Služba p�ístup ke službám Linka bezplatného volání poskytovaná spole�ností NejTV

7.1  Popis služby 
a) Služba p�ístup ke službám typu Linka bezplatného volání poskytovaná spole�ností NejTV p�enáší 
provoz z ve�ejné komunika�ní sít� spole�nosti OLO na �ísla typu Linka bezplatného volání ve�ejné 
komunika�ní sít� spole�nosti NejTV. 
b) Spole�nost NejTV je povinna u�init taková opat�ení, která zabrání zneužití služby typu Linka 
bezplatného volání k vzájemnému propojení služeb elektronických komunikací a sítí. Zejména se 
zavazuje, že prost�ednictvím této služby neposkytne zákazník�m p�ímý nebo nep�ímý p�ístup k dalším 
službám elektronických komunikací a sítím nebo propojení hlasové komunikaci své komunika�ní sít�
s dalšími ve�ejnými komunika�ními sít�mi, p�íp. s jinými sít�mi sloužícími pro poskytování hlasové 
služby.
7.2  Zpoplatn�ní služby  
Níže uvedená tabulka definuje ceny aplikované na Službu p�ístup ke službám typu Linka bezplatného 
volání poskytovanou spole�ností NejTV. 

Volání z FOLO do NejTV 

Ceny hrazené spole�ností NejTV spole�nosti FOLO 
Silný provoz (K�/min) Slabý provoz (K�/min) 

Linka bezplatného volání 0,31 0,31 
  
Volání z OLO VoIP 910 do NejTV 

Ceny hrazené spole�ností NejTV spole�nosti OLO 
Silný provoz (K�/min) Slabý provoz (K�/min) 

Linka bezplatného volání 0,31 0,31 



Volání z MOLO do NejTV 

Ceny hrazené spole�ností NejTV spole�nosti MOLO 
Silný provoz (K�/min) Slabý provoz (K�/min) 

Linka bezplatného volání 2,79 2,79 

8. Služba p�ístup ke službám se sdílenými náklady poskytovaná spole�ností NejTV 
8.1 Popis služby 
a) Služba p�ístup ke službám typu Modrá linka poskytovaná spole�ností NejTV, p�enáší provoz 
z ve�ejné komunika�ní sít� spole�nosti OLO na �ísla se sdílenými náklady ve�ejné komunika�ní sít�
spole�nosti NejTV. 
b) �íselné rozsahy pro Službu jsou 81Y, 83Y (Y=1 až 0) a 84Y (Y=3,4,5,6). 
c) Spole�nost NejTV je povinna u�init taková opat�ení, která zabrání zneužití služby typu Modrá linka k 
vzájemnému propojení služeb elektronických komunikací a sítí. Zejména se zavazuje, že 
prost�ednictvím této služby neposkytne zákazník�m p�ímý nebo nep�ímý p�ístup k dalším službám 
elektronických komunikací a sítím nebo propojení hlasové komunikaci své komunika�ní sít� s dalšími 
ve�ejnými komunika�ními sít�mi, p�íp. s jinými sít�mi sloužícími pro poskytování hlasové služby. 
d) Smluvní strany jsou oprávn�ny umožnit prost�ednictvím Služby p�ístupu ke službám typu Modrá 
linka p�ístup pouze ke službám elektronických komunikací, jež jsou poskytovány v souladu se zákonem 
o  elektronických komunikacích a �íslovacím plánem. P�ed zahájením poskytování této služby jsou 
smluvní strany povinny informovat druhou smluvní stranu o všeobecných a cenových podmínkách pro 
poskytování služby. 

8.2. Zpoplatn�ní služby 

Volání z OLO do nejTV 
Ceny za propojení  hrazené spole�ností OLO spole�nosti NejTV 

Silný provoz (K�/min) Slabý provoz (K�/min) 
Služba se sdílenými náklady 0,10 0,10 

9. Služba p�ístup ke službám univerzálního p�ístupového �ísla (UAN – Universal Access Number) 
poskytovaná spole�ností NejTV 

9.1 Popis služby 
a) Služba UAN poskytovaná spole�ností, poskytovanou spole�ností NejTV , p�enáší provoz z ve�ejné 
komunika�ní sít� spole�nosti OLO na �ísla služby UAN ve�ejné komunika�ní sít� spole�nosti NejTV . 
Tato služba má p�ístupový kód 84Y (Y=0,1,2,7,8,9). 
b) Spole�nost NejTV je povinna u�init taková opat�ení, která zabrání zneužití Služby univerzálního 
p�ístupového �ísla (UAN – Universal Access Number) poskytované spole�ností NejTV k vzájemnému 
propojení služeb elektronických komunikací a sítí. Zejména se zavazuje, že prost�ednictvím této 
služby neposkytne uživatel�m služby p�ímý nebo nep�ímý p�ístup k dalším službám elektronických 
komunikací a sítím nebo propojení hlasové komunikaci své komunika�ní sít� s dalšími ve�ejnými 
komunika�ními sít�mi, p�íp. s jinými sít�mi sloužícími pro poskytování hlasové služby. 

9.2 Zpoplatn�ní služby 

Ceny za propojení  hrazené spole�ností OLO spole�nosti NejTV 
Silný provoz (K�/min) Slabý provoz (K�/min) 

Služba UAN 0,93 0,46 



10. Služba p�ístupu k informa�ním linkám poskytované spole�ností NejTV, p�ípadn� jinými 
subjekty v síti spole�nosti nejTV 

10.1 Popis služby 
P�ístup k informa�ním linkám poskytované spole�ností NejTV, p�ípadn� jinými subjekty v síti 
spole�nosti NejTV, p�enáší volání z ve�ejné komunika�ní sít� spole�nosti OLO na službu komer�ních 
linek poskytované spole�ností NejTV, p�ípadn� jinými subjekty v síti spole�nosti NejTV . Telefonní 
�ísla pro službu P�ístup k informa�ním linkám poskytované spole�ností NejTV, p�ípadn� jinými 
subjekty v síti spole�nosti NejTV , která mohou být zm�n�na, jsou ve formátu 12YX, kde Y je 0 až 3, 
1240, 14YXX, kde Y� 1 (není rovno 1), 12YXX, kde Y je 5 až 9 a 124YX, kde Y je 1 až 9. Tato volání 
budou p�edávána do sít� spole�nosti nejTV nejblíže místu vzniku volání. 

10.2 Zpoplatn�ní služby 
Níže uvedená tabulka definuje ceny za použití aplikované na službu p�ístupu k informa�ním linkám 
poskytované spole�ností NejTV, p�ípadn� jinými subjekty v síti spole�nosti NejTV. 

Ceny  hrazené spole�ností OLO spole�nosti NejTV 
Služba p�ístupu k informa�ním linkám poskytované spole�ností 
NejTV, p�ípadn� jinými subjekty v síti spole�nosti NejTV Silný provoz  Slabý provoz  

Cena za volání (K�/volání)/(sestavení hovoru) 1,28 0,66 
Cena (K�/min) 1,28 0,66 

11. Koncové volání VoIP k ú�astník�m ve�ejn� dostupné služby elektronických komunikací 
založené na VoIP spole�nosti NejTV 

11.1 Popis služby 
a) Na tuto celou službu se nevztahují žádná spole�ná ustanovení v �ásti 1.0 (Obecná �ást). 
b) Služba koncové volání VoIP k ú�astník�m ve�ejn� dostupné služby elektronických komunikací 
založená na VoIP spole�nosti NejTV (dále jen „Služba koncové volání VoIP“) je poskytována 
spole�ností NejTV druhému provozovateli komunika�ní sít�, (tj. spole�nosti OLO) v souladu s termíny 
a podmínkami této Smlouvy. Tato služba je poskytována pro ú�ely hlasové komunikace. Služba 
koncové volání VoIP umož�uje ukon�ení volání k ú�astníkovi s ú�astnickým �íslem z rozsahu 91x 
xxx xxx ve ve�ejné komunika�ní síti spole�nosti nejTV. Služba koncové volání VoIP popisuje volání 
od ú�astník�: 
• ve�ejn� dostupné telefonní služby spole�nosti OLO 
• ve�ejn� dostupné služby elektronických komunikací založené na VoIP spole�nosti OLO 
k ú�astník�m s ú�astnickým �íslem z rozsahu 91x xxx xxx ve ve�ejné komunika�ní síti 
spole�nosti NejTV. 
c) Služba koncové volání VoIP, poskytovanou spole�ností NejTV, poskytuje p�enos volání od 
spojovacího pole bránové úst�edny (v�etn�) spole�nosti OLO, p�es bránovou úst�ednu spole�nosti 
NejTV a dále p�es sí� využívající protokol IP dále ke koncovému za�ízení VoIP ú�astníka. Konverzi 
formátu dat a signalizace z IP sít� na formát dat a signalizace sít� PSTN provádí spole�nost NejTV. 

11.2 Zpoplatn�ní služby

Ceny  hrazené spole�ností OLO spole�nosti NejTV 
Silný provoz (K�/min) Slabý provoz (K�/min) 

Koncové volání na VoIP z EHP 0,03 0,03 
Volání z prostoru mimo EHP a špatným CLI 0,4 0,4 

12. Testování a zkušební provoz 
12.1 Objednání a popis 
a) Testování každého propojovacího bodu bude písemn� dohodnuto mezi OLO a spole�ností NejTV 
minimáln� šest týdn� p�ed plánovaným zahájením testovacího provozu. 
b) Na tuto službu se nevztahují žádná spole�ná ustanovení v obecné �ásti. 
12.2 Testovací provoz 



a) Testovacím provozem se rozumí ov��ení spolupráce sít� OLO se sítí spole�nosti NejTV p�es 
specifikované rozhraní propojovacího bodu podle P�ílohy 2 a P�ílohy 3. Základním p�edpokladem pro 
zahájení testovacího provozu je prokázání spln�ní podmínky stanovené podle § 73 odst. 2 zákona �. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o 
elektronických komunikacích). 
b) Podrobný popis testování je uveden v P�ílohách 2 a 3. 

12.3 Zkušební provoz 
a) Zkušební provoz bude zahájen na základ� úsp�šného testování a po podepsání testovacího protokolu, 
na dobu nezbytn� nutnou k odstran�ní chyb, bránících p�evedení spojovací a p�enosové technologie do 
trvalého provozu. V �ase zahájení zkušebního provozu ob� strany spole�n� odsouhlasí termín p�edání 
prvních výsledk�. 
b) Podrobný popis zkušebního provozu je uveden v P�ílohách 2 a 3. 

12.4 Trvalý provoz 
Trvalý provoz bude možno zahájit ve stanovené kapacit� okamžit� po úsp�šném dokon�ení testovacího 
a zkušebního provozu a po kladném vyhodnocení testovacího a zkušebního provozu v souladu 
s P�ílohami 2 a 3. 
12.5 Cena testování 
Cena se ú�tuje na základ� údaj� uvedených v protokolu o testování. Cena za testování hrazená 
spole�nosti NejTV 

Ceny hrazené spole�ností OLO spole�nosti NejTV 
Cena testování (Testování služby v jednom bod�) K�/hod 
Level 1 - testy na fyzické úrovni, m��ení chybovosti podle doporu�ení ITU 
(Q.781, G.821) 

639,- 

M��ení kvality synchronizace 4 636,- 
Level 2 - testy na signaliza�ních linkách 4 636,- 
Level 3 - m��ení vzájemné spolupráce, provozních stav� a testování 4 636,- 
Level 4 - testy na hovorových kanálech 5 726,- 

13. Služba tranzit národního provozu poskytovaná spole�ností NejTV 

13.1 Popis služby 
Služba tranzit národního provozu poskytovaná spole�ností NejTV, poskytuje p�enos hlasového volání 
ze sít� OLO p�es sí� spole�nosti NejTV do sítí jiného oprávn�ného provozovatele v �eské republice. 
13.2 Zpoplatn�ní služby 
a) Cena zahrnuje použití sít� spole�nosti NejTV. 
b) Ceny za službu tranzit národního provozu poskytovanou spole�ností NejTV zahrnují úhrady splatné 
spole�ností OLO spole�nosti NejTV (v p�ípad� tranzitu ke služb� bezplatného volání splatné i 
spole�ností NejTV spole�nosti OLO). 
13.3 P�ímé odú�tování 
Níže uvedená tabulka definuje ceny aplikované na službu tranzit národního provozu poskytovanou 
spole�ností NejTV pro p�ímé odú�tování. 
Tyto ceny p�edstavují pouze úhradu za použití sít� spole�nosti NejTV. Celková cena za volání je 
tvo�ena sou�tem poplatku za tranzit a minutové ceny, p�ípadn� jednorázové ceny za volání. 



Ceny  hrazené spole�ností OLO spole�nosti NejTV 
Silný provoz (K�/min) Slabý provoz (K�/min) 

Pevný tranzit (volání na geografická �ísla sítí elektronických komunikací, ur�ená 
platným �íslovacím  plánem ve�ejných telefonních sítí pro službu ukon�ení volání 
(terminaci) ve ve�ejných pevných komunika�ních sítích, jestliže je volané �íslo v 
okamžiku volání provozováno v síti jiného operátora než je spole�nost NejTV)

0,22 0,22 

Tranzitu na služby se sdílenými náklady (volání na negeografická �ísla sítí 
elektronických komunikací, ur�ená platným �íslovacím plánem ve�ejných telefonních 
sítí pro službu p�ístupu ke službám se sdílenými náklady, jestliže je tato služba 
v okamžiku volání provozována v síti jiného operátora ve�ejné komunika�ní sít� než je 
spole�nost NejTV. 

0,29 0,29 

Tranzitu ke službám UAN - volání na negeografická �ísla sítí elektronických 
komunikací, ur�ená platným  �íslovacím plánem ve�ejných telefonních sítí pro službu 
p�ístupu ke službám univerzálního p�ístupového �ísla UAN, jestliže je tato služba v 
okamžiku volání provozována v síti jiného operátora ve�ejné komunika�ní sít� než je 
spole�nost NejTV.

1,12 0,65 

Tranzit ke službám ukon�ení VoIP volání ze zemí EHP - volání na 
negeografická �ísla sítí elektronických komunikací, ur�ená platným �íslovacím plánem 
ve�ejných telefonních sítí pro službu ukon�ení VoIP volání, jestliže je tato služba v 
okamžiku volání provozována v síti jiného operátora ve�ejné pevné komunika�ní sít�
než je spole�nost NejTV.

0,22 0,22 

Tranzit ke službám ukon�ení VoIP volání ze zemí
mimo EHP - volání na negeografická �ísla sítí elektronických komunikací, ur�ená 
platným �íslovacím plánem ve�ejných telefonních sítí pro službu ukon�ení VoIP volání, 
jestliže je tato služba v okamžiku volání provozována v síti jiného operátora ve�ejné 
pevné komunika�ní sít� než je spole�nost NejTV.

0,59 0,59 

Ceny  hrazené spole�ností OLO spole�nosti NejTV 
Silný provoz (K�/min) Slabý provoz (K�/min) 

Tranzit ke službám p�ístupu k neve�ejným sítím elektronických komunikací 
ze zemí EHP- volání na negeografická �ísla sítí elektronických komunikací, ur�ená 
platným �íslovacím plánem ve�ejných telefonních sítí pro službu p�ístupu k neve�ejným 
sítím elektronických komunikací, jestliže je tato služba v okamžiku volání provozována 
v síti jiného operátora ve�ejné pevné komunika�ní sít� než je spole�nost NejTV.

0,22 0,22 

Tranzit ke službám p�ístupu k neve�ejným sítím elektronických komunikací 
ze zemí mimo EHP volání na negeografická �ísla sítí elektronických komunikací, 
ur�ená platným �íslovacím plánem ve�ejných telefonních sítí pro službu p�ístupu k 
neve�ejným sítím elektronických komunikací, jestliže je tato služba v okamžiku volání 
provozována v síti jiného operátora ve�ejné pevné komunika�ní sít� než je spol. NejTV

0,59 0,59 

Ceny  hrazené spole�ností NejTV spole�nosti OLO 
Silný provoz (K�/min) Slabý provoz (K�/min) 

Tranzit ke službám Freephone –
volání na negeografická �ísla sítí elektronických komunikací, ur�ená platným �íslovacím 
plánem ve�ejných telefonních sítí pro službu p�ístupu ke služb� volání na ú�et volaného, 
jestliže je tato služba v okamžiku volání provozována ve ve�ejné pevné komunika�ní síti 
jiného operátora než je spole�nost NejTV.

0,31 0,31 

CENÍK TRANZITU KE SLUŽBÁM 

Název služby 
Sm�r Úhrada 

Minutová cena 
(K�/min) 

Jednorázová cena za 
volání (K�/volání) 

  Silný Slabý Silný Slabý 

Informace o telefonních �íslech v �R  (1180)
OLO, FOLO2, 

MOLO2, - NejTV 
OLO platí 

spol. NejTV 
8,2 8,2 7,1 7,1 

Informace o telefonních �íslech 
mezinárodních  (1181)

OLO, FOLO2, 
MOLO2, - NejTV 

OLO platí 
spol. NejTV 

13,4 13,4 7,1 7,1 

Služba „Informa�ní a asisten�ní služba 1188“ 
OLO, FOLO2, 

MOLO2, - NejTV 
OLO platí 

spol. NejTV 
12,0 12,0 7,0 7,0 

Informa�ní linky (140xx, 12xx apod.) 
OLO, FOLO2, 

MOLO2, - NejTV 
OLO platí 

spol. NejTV 
2,7 2,7 2,7 2,7 

Služba bezplatného volání, služba VCC, 
Služba Evropských harmonizovaných �ísel -

116xxx 

OLO – NejTV – 
FOLO2, MOLO2 

NejTV platí 
spol.OLO * 

0,31 0,31 - - 

OLO, VOIP910, 
NejTV – FOLO2, 

MOLO2 

NejTV platí 
spol.OLO * 

0,31 0,31 - - 

Ceny hrazené spole�ností OLO spole�nosti NejTV
Tranzit   0,19 0,19 - - 



14. Služby vyhledání p�eneseného �ísla s následným dosm�rováním volání poskytovaná 
spole�ností NejTV 

14.1 Popis služby 
Služba vyhledání p�eneseného �ísla s následným dosm�rováním volání je poskytovaná spole�nosti 
NejTV (dále jen Služba vyhledání a dosm�rování) spole�nosti OLO a �eší vyhledání p�eneseného �ísla a 
dosm�rování volání p�i níže uvedených typech p�enesení �ísel v telefonních sítích: 
• P�enositelnost geografických ú�astnických �ísel p�i zm�n� poskytovatele služby v Pevné 
síti (GNP - Geografická Number Portabilita) 
• P�enositelnost negeografických �ísel poskytovaných v Pevné síti (NGNP - Negeografická 
Number Portabilita) 
Vyhledáním se rozumí služba vyhledání sm�rovací informace p�eneseného �ísla pro správné ukon�ení 
volání v síti kam bylo p�eneseno telefonní �íslo v rámci služby p�enositelnost �ísel v telefonních sítích, 
kterou smluvní strany poskytují v souladu s §34 Zákona �. 127/2005 Sb. a navazujícím Opat�ením 
obecné povahy �.OOP/10/07.2005-3 (dále též jen „p�enositelnost �ísel“ ). 
Dosm�rování volání je další službou k vyhledání p�eneseného �ísla, kdy operátor, do jehož sít� bylo 
doru�eno volání na p�enesené �íslo, zajistí po vyhledání sm�rovací informace o p�eneseném �ísle 
doru�ení volání do propojovacího bodu své ve�ejné telefonní sít� s ve�ejnou telefonní sítí aktuálního 
provozovatele p�eneseného �ísla. 
14.2 Popis vyhledání a dosm�rování pro jednotlivé typy volání 
a) Volání z Pevné sít� na p�enesené geografické ú�astnické �íslo v Pevné síti – GNP 
Operátor Pevné sít� (Spole�nost OLO) bude sm�rovat do sít� spole�nosti NejTV volání na �íslo, které 
bylo p�eneseno dle definice p�enositelnosti �ísla v OOP ze sít� spole�nosti NejTV do sít� jiného 
Pevného  operátora, p�ípadn� bylo p�eneseno mezi jinými Pevnými operátory. P�i p�ijetí tohoto volání 
provede spole�nost NejTV vyhledání platné sm�rovací informace p�eneseného �ísla z databáze 
p�enesených �ísel a následn� provede dosm�rování hovoru do p�íslušného propojovacího bodu 
spole�ností OLO1 dle sm�rovací informace p�eneseného �ísla. 
b) Volání z Pevné sít� na p�enesené negeografické �íslo v Pevné síti NGNP 
Operátor Pevné sít� (Spole�nost OLO) bude sm�rovat do sít� spole�nosti NejTV volání na 
negeografické �íslo n�které ze služeb pro které je povolena p�enositelnost �ísla a které bylo p�eneseno 
dle definice p�enositelnosti �ísla v OOP ze sít� spole�nosti NejTV do sít� jiného Pevného operátora, 
p�ípadn� bylo p�eneseno mezi jinými Pevnými operátory. P�i p�ijetí tohoto volání provede spole�nost 
NejTV vyhledání platné sm�rovací informace p�eneseného �ísla z databáze p�enesených �ísel a následn�
provede dosm�rování hovoru do p�íslušného propojovacího bodu spole�nosti OLO1 dle sm�rovací 
informace p�eneseného �ísla. 

14.3 Zpoplatn�ní služby 
a) Volání z Pevné sít� na p�enesené geografické ú�astnické �íslo v Pevné síti – GNP. Za poskytnutí této 
služby popsané v odstavci a) náleží spole�nosti NejTV cena, která je složena ze dvou složek - z 
jednorázové ceny za vyhledání a z další ceny závislé na délce volání (viz tabulka v oddíle ceny). Do 
ceny je zohledn�na i skute�nost, zda se jedná o dosm�rování provozu v rámci jedné tranzitní úst�edny 
nebo zda se jedná o dosm�rování provozu s nutností mezitranzitního provozu v síti spole�nosti NejTV. 

Služba Vyhledání a 
dosm�rování  - GNP 

Jednorázová cena za 
vyhledání p�eneseného �ísla hrazená 
spole�ností OLO 

Cena silný 
provoz hrazená 
spole�ností OLO 

Cena slabý 
provoz hrazená 
spole�ností OLO 

Cena pro p�edání volání 1,74 K�/hovor 0,22 K�/min 0,22 K�/min 

b) Volání z Pevné sít� na p�enesené negeografické �íslo v Pevné síti NGNP. Za poskytnutí této služby 
popsané v odstavci b) náleží spole�nosti NejTV cena, která je složena ze dvou složek – z jednorázové 
ceny za vyhledání a z další ceny závislé na délce volání a typu služby (viz tabulka v oddíle ceny). Do
ceny je zohledn�na i skute�nost zda se jedná o dosm�rování provozu v rámci jedné tranzitní úst�edny 
nebo zda se jedná o dosm�rování provozu s nutností mezitranzitního provozu v síti spole�nosti NejTV . 
Jedná se nap�. o stav, kdy spole�nost OLO1 nemá propojovací SIP trunk na stejné tranzitní úst�edn�
jako spole�nost OLO. 



Služba Vyhledání a 
dosm�rování pro volání na �ísla 
služby bezplatného volání

Jednorázová 
cena za   
vyhledání 
p�eneseného 
�ísla hrazená  
OLO 

Cena silný 
provoz 
hrazená 
spole�ností 
NejTV 

Cena slabý 
provoz 
hrazená 
spole�ností 
NejTV 

Cena silný 
provoz 
hrazená 
spole�ností 
OLO 

Cena slabý 
provoz 
hrazená 
spole�ností 
OLO 

Cena pro p�edání volání 1,74 K�/hovor 0,36 K�/min 0,18 K�/min 0,19 K�/min 0,19K�/min 

Služba Vyhledání a dosm�rování 
pro volání na �ísla služby se 
sdílenými náklady 

Jednorázová cena za 
vyhledání p�eneseného �ísla 
hrazená spole�ností OLO 

Cena silný provoz 
hrazená 
spole�ností OLO 

Cena slabý provoz hrazená 
spole�ností OLO 

Cena pro p�edání volání 1,74 K�/hovor 0,29 K�/min 0,29 K�/min 

Služba Vyhledání a dosm�rování 
pro volání na �ísla službyUAN 

Jednorázová cena za 
vyhledání p�eneseného �ísla 
hrazená spole�ností OLO 

Cena silný provoz 
hrazená 
spole�ností OLO 

Cena slabý provoz hrazená 
spole�ností OLO 

Cena pro p�edání volání 1,74 K�/hovor 1,12 K�/min 0,65 K�/min 

�ást B 
Služby poskytované spole�ností OLO spole�nosti NejTV 

Podmínky uvedené v obecné �ásti platí pro všechny služby poskytované spole�ností OLO spole�nosti 

NejTV , není-li v konkrétní služb� uvedeno jinak. 

1. Popis služby 
1.1 Služby jsou poskytovány spole�ností OLO spole�nosti NejTV v souladu s termíny a podmínkami 
Smlouvy. 
1.2 Z d�vodu zpracování provozu v souladu s P�ílohou 2 (Technická specifikace), musí být zajišt�no 
dostate�né dimenzování kapacity 
1.3 Spole�nost OLO poskytne na požádání spole�nosti NejTV úplný p�id�lený nebo odebraný �íselný 
rozsah (seznam) �ísel pro konkrétní službu spole�nosti OLO 

2. P�enos identifikace volající p�ípojky (CLI) 
Technická specifikace pro p�enos identifikace volající p�ípojky je v P�íloze 2. 

3. Zpoplatn�ní služby 
3.1 Souhrnná cena za službu poskytovanou spole�ností OLO je sou�tem cen za použití a p�íp. 
jednorázových cen. 
3.2 Ceny za použití pro každé p�ihlášené volání v rámci služby poskytované spole�ností OLO a budou 
vypo�teny na základ� doby trvání p�ihlášeného volání (p�íp. po�tu volání), p�íp. vzájemného umíst�ní 
propojovacího bodu a cíle nebo p�vodu volání, �asového období a �asové jednotky s využitím cen za 
propojení uvedených u jednotlivých služeb. 
3.3 Doba trvání p�ihlášeného volání je definována v P�íloze 2 (Technická specifikace). �asová jednotka 
pro p�ihlášené volání je jedna sekunda. Spole�nost NejTV bude registrovat dobu trvání každého 
p�ihlášeného volání a vypo�te po�et aplikovaných �asových jednotek. Pro každé p�ihlášené volání bude 
doba trvání m��ena s p�esností na jednotky sekund pomocí matematického zaokrouhlování. 
3.4 Pro každé p�ihlášené volání bude aplikována cena za volání p�i p�íjmu zprávy ANM nebo CON. 
3.5 Jestliže v pr�b�hu volání mezi p�íjmem zprávy ANM nebo CON a p�íjmem zprávy REL dojde ke 
zm�n� �asového období, ve kterém se m�ní tarif, d�lí se �as uskute�n�ného volání do p�íslušných 
�asových období. 
3.6 Silný provoz je v pracovní dny od 07.00 do 19.00 hod. Provoz v ostatním �ase je slabý provoz. 



3.7 Úhrada p�íslušných cen za službu spole�nosti OLO bude splatná v souladu s P�ílohou 4 (Vyú�tování 
a placení) od data zahájení zkušebního provozu, definovaného v P�íloze 3. 
3.8 Jestliže poskytnutí signaliza�ních spoj� je ve shod� s pravidly dimenzování specifikovanými v 
P�íloze 2, zahrnují ceny jednotlivé služby i zpracování signaliza�ních zpráv. 

4. Sm�rování volání 
Spole�nost OLO a spole�nost NejTV vytvo�í svazky v souladu s technickou specifikací v P�íloze 2. 
Spole�nost NejTV bude sm�rovat volání do svazku v souladu se zásadami sm�rování popsanými v 
P�íloze 2. 

5. Management 
5.1 Odpov�dnost za volání uskute�n�ná ú�astníky ve�ejné komunika�ní sít� spole�nosti NejTV 
k ú�astník�m �i službám ve�ejné komunika�ní sít� spole�nosti OLO spo�ívá v��i ú�astník�m ve�ejné 
komunika�ní sít� spole�nosti NejTV na spole�nosti NejTV. 
5.2 Spole�nost OLO poskytne služby dvacet �ty�i hodin denn�, sedm dní v týdnu a všechny dny v roce v 
p�edepsané kvalit� služby. 
5.3 Spole�nost OLO neposkytne spole�nosti NejTV p�ístup do systém� správy a �ízení spole�nosti 
OLO. 
5.4 Strany budou periodicky hodnotit úrovn� kvality služby dosažené v p�edcházejícím období 
v souladu s procedurami popsanými v P�íloze 3. 

6. Služba koncové volání k ú�astník�m ve�ejné komunika�ní sít� spole�nosti OLO 

6.1 Popis služby 
Služba koncové volání k ú�astník�m ve�ejné komunika�ní sít� spole�nosti OLO, poskytuje p�enos 
volání od spojovacího pole bránové úst�edny (v�etn�), k ú�astnické sad� p�íslušné místní úst�edny a 
dále až ke koncovému bodu sít�, ke kterému jsou p�ipojena koncová za�ízení ú�astníka OLO.

6.2. Zpoplatn�ní služby 

Ceny za propojení ve�ejných pevných komunika�ních sítí hrazené spole�ností NejTV spole�nosti OLO 
Silný provoz (K�/min) Slabý provoz (K�/min) 

1. Tranzit 0,03 0,03 

7. Služba p�ístup ke službám bezplatného volání poskytovaná spole�ností OLO 

7.1 Popis služby 
a) Služba p�ístup ke službám bezplatného volání poskytovaná spole�ností OLO p�enáší provoz z ve�ejné 
komunika�ní sít� spole�nosti NejTV, p�ípadn� ze sít� jiného OLO p�es sí� spole�nosti NejTV, na �ísla 
typu bezplatného volání ve�ejné komunika�ní sít� spole�nosti OLO. 
b) Spole�nost OLO je povinna u�init taková opat�ení, která zabrání zneužití služby bezplatného volání k 
vzájemnému propojení služeb elektronických komunikací a sítí. Zejména se zavazuje, že 
prost�ednictvím této služby neposkytne zákazník�m p�ímý nebo nep�ímý p�ístup k dalším službám 
elektronických komunikací a sítím nebo propojení hlasové komunikaci své komunika�ní sít� s dalšími 
ve�ejnými telefonními sít�mi, p�íp. s jinými sít�mi sloužícími pro poskytování hlasové služby. 

7.2 Zpoplatn�ní služby 
Ceny jsou hrazené spole�ností OLO spole�nosti NejTV za službu p�ístup ke službám bezplatného volání 
poskytovanou spole�ností OLO. 
NejTV � OLO 

Ceny hrazené spole�ností OLO spole�nosti NejTV 
Služba bezplatného volání Silný provoz (K�/min) Slabý provoz (K�/min) 

1 tranzit 0,31 0,31 
VoIP910 0,31 0,31 



8. Služba p�ístup ke službám se sdílenými náklady poskytovaná spole�ností OLO 

8.1 Popis služby 
a) Služba p�ístup ke službám se sdílenými náklady poskytovaná spole�ností OLO, p�enáší provoz z 
ve�ejné komunika�ní sít� spole�nosti NejTV na �ísla služeb se sdílenými náklady ve�ejné komunika�ní 
sít� spole�nosti OLO. 
b) �íselné rozsahy pro Službu jsou 81Y, 83Y (Y=1 až 0) a 84Y (Y=3,4,5,6) 
c) Spole�nost OLO je povinna u�init taková opat�ení, která zabrání zneužití služby se sdílenými náklady 
k vzájemnému propojení služeb elektronických komunikací a sítí. Zejména se zavazuje, že 
prost�ednictvím této služby neposkytne zákazník�m p�ímý nebo nep�ímý p�ístup k dalším službám 
elektronických komunikací a sítím nebo propojení hlasové komunikaci své komunika�ní sít� s dalšími 
ve�ejnými komunika�ními sít�mi, p�íp. s jinými sít�mi sloužícími pro poskytování hlasové služby. 

8.2 Zpoplatn�ní služby 
NejTV � OLO 

Ceny hrazené spole�ností NejTV spole�nosti OLO 
 Silný provoz (K�/min) Slabý provoz (K�/min) 

Služba se sdílenými náklady 0,10 0,10 

9. Služba p�ístup ke službám univerzálního p�ístupového �ísla (UAN – Universal Access Number) 
poskytovaná spole�ností OLO 
9.1 Popis služby 
a) Služba se sdílenými náklady – služba univerzálního p�ístupového �ísla UAN (dále jen služba UAN) 
poskytovaná spole�ností OLO p�enáší provoz z ve�ejné komunika�ní sít� spole�nosti NejTV na �ísla 
služby UAN ve�ejné komunika�ní sít� spole�nosti OLO. Tato služba má p�ístupový kód 84Y 
(Y=0,1,2,7,8,9). 
b) Spole�nost OLO je povinna u�init taková opat�ení, která zabrání zneužití Služby univerzálního 
p�ístupového �ísla (UAN – Universal Access Number) k vzájemnému propojení služeb elektronických 
komunikací a sítí. Zejména se zavazuje, že prost�ednictvím této služby neposkytne uživatel�m služby 
p�ímý nebo nep�ímý p�ístup k dalším službám elektronických komunikací a sítím nebo propojení 
hlasové komunikaci své komunika�ní sít� s dalšími ve�ejnými komunika�ními sít�mi, p�íp. s jinými 
sít�mi sloužícími pro poskytování hlasové služby. 

9.2 Zpoplatn�ní služby 
NejTV � OLO 

Ceny hrazené spole�ností NejTV spole�nosti OLO 
 Silný provoz (K�/min) Slabý provoz (K�/min) 

UAN 0,93 0,46 

10. Koncové volání VoIP k ú�astník�m ve�ejn� dostupné služby elektronických komunikací 
založené na VoIP spole�nosti OLO 

10.1 Popis služby 
a) Na tuto celou službu se nevztahují žádná spole�ná ustanovení v obecné �ásti. 
b) Služba koncové volání VoIP k ú�astník�m ve�ejn� dostupné služby elektronických komunikací 
založená na VoIP spole�nosti OLO (dále jen „Služba koncové volání VoIP“) je poskytována spole�ností 
OLO druhému provozovateli komunika�ní sít�, (tj. spole�nosti NejTV ) v souladu s termíny a 
podmínkami této Smlouvy. Služba koncové volání VoIP je poskytována ú�astníkovi p�ipojenému k 
ve�ejné komunika�ní síti OLO, kde je k p�enosu hovoru používána p�ístupová technologie využívající 
internetový protokol (IP) s možností využití p�enosu po ve�ejné síti Internet. Služba koncové volání 
VoIP popisuje volání od ú�astník�: 
- ve�ejn� dostupné telefonní služby spole�nosti NejTV 



- ve�ejn� dostupné služby elektronických komunikací založené na VoIP spole�nosti NejTV k 
ú�astník�m ve�ejn� dostupné služby elektronických komunikací založené na VoIP spole�nosti OLO. 
c) Služba koncové volání VoIP, poskytovanou spole�ností OLO, poskytuje p�enos volání od 
spojovacího pole bránové úst�edny (v�etn�) spole�nosti NejTV , p�es bránovou úst�ednu spole�nosti 
OLO a dále p�es sí� využívající protokol IP dále ke koncovému za�ízení VoIP ú�astníka. Konverzi 
formátu dat a signalizace z IP sít� na formát dat a signalizace sít� PSTN provádí spole�nost OLO. 

10.2 Zpoplatn�ní služby 
Ceny za propojení  hrazené spole�ností NejTV spole�nosti OLO 

 Silný provoz (K�/min) Slabý provoz (K�/min) 
VoIP 0,03 0,03 



P�ÍLOHA 2 
SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

1   Obecné ustanovení 
Vzájemn� poskytované služby uvedené v této P�íloze nelze považovat za závazn� poskytované p�i 
propojení. 
Tato P�íloha uvádí obecné zásady používané p�i propojení, jako jsou nap�. rozd�lení služeb do svazk�, 
prognózování služeb, termíny dodání, apod. V této P�íloze budou vždy uvedeny služby minimáln�
v rozsahu základní nabídky. Konkrétní rozsah poskytovaných služeb je závazn� stanoven P�ílohou 1. 

2   Sí�ová hierarchie propojení 
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2.1 Specifikace za�ízení 

2.1.1 Úst�edna …….. spole�nosti OLO typu ……… výrobce …….., umíst�ná …….. bude propojena 
p�es propojovací bod (POI) s bránovou úst�ednou typu ………… výrobce ……………… spole�nosti 
NejTV, která je umíst�na na adrese …………………………... 
2.1.2 Další úst�edny spole�nosti OLO budou dopln�ny po vzájemném projednání o umíst�ní a zp�sobu 
propojení se sítí NejTV. v dostate�ném �asovém p�edstihu p�ed plánovanou realizací dalších 
propojení. 

3   Za�ízení propojovacího bodu a jeho umíst�ní 

3.1 Spole�nost OLO nebo NejTV vyhradí na základ� vzájemné dohody ve svých 
prostorách místnost, místo nebo domluvený po�et pozic „U“ v rámci 19“ racku o vhodné velikosti pro 
umíst�ní propojovacího bodu. Tato místnost musí být p�ístupná ob�ma stranám. Sou�ástí této 
místnosti bude dokumentace propojení, kterou jsou ob� strany povinny aktualizovat. 
3.2 Každé jednotlivé rozhraní 2Mbit/s je ukon�eno na digitálním rozvad��i DDF s možností rozpojení. 
3.3 Digitální rozvad�� v�etn� propojovacích kabel� je na základ� vzájemné dohody ve vlastnictví 
spole�nosti ……. (OLO nebo NejTV) 
3.4 Kabeláž mezi propojovacím bodem a za�ízením spole�nosti OLO zajiš�uje spole�nost OLO. 
Kabeláž mezi propojovacím bodem a za�ízením spole�nosti NejTV zajiš�uje spole�nost NejTV. 
3.5 Sou�et útlum� symetrické p�ipojovací kabeláže spole�nosti NejTV a spole�nosti 
OLO v�etn� útlum� symetrických propojovacích pár� nesmí p�ekro�it hodnotu 6 dB p�i frekvenci 
1024 kHz. Pokud se strany nedohodnou jinak, smí každá ze stran �erpat polovinu této hodnoty. 



3.6 Stín�ní p�ipojovací kabeláže je zemn�no pouze v jednom bod�, a to na výstupu p�ipojovaného 
p�enosového za�ízení. 
3.7 V DDF je stín�ní hladce propojeno a zemn�ní stín�ní zde není provád�no. 
3.8 Propojovací bod je umíst�n v úrovni bránové úst�edny v síti spole�nosti NejTV. 

3.9 Umíst�ní jednotlivých propojovacích bod� (POI): 

3.9.1 POI bude umíst�n v budov� CECOLO, Nad Elektrárnou 1428/47, 106 00 Praha 10 .
3.9.2 Další POI – umíst�ní a zp�sob realizace dalších POI bude vzájemn� projednán podle místních 
podmínek s dostate�ným �asovým p�edstihem p�ed plánovaným zprovozn�ním jednotlivých 
propojovacích bod�. 

4.  Dimenzování kapacity propojení mezi ve�ejnými komunika�ními sít�mi spole�nosti NejTV  a 
spole�nosti OLO 

4.1 Obecn�
4.1.1 Proces dimenzování kapacity propojení k ve�ejné komunika�ní síti se skládá ze stanovení po�tu 
p�ístup� 2 Mbit/s bez signaliza�ních spoj� a ze stanovení po�tu signaliza�ních spoj�. Níže popsané 
dimenzování se aplikuje na kapacitu propojení k ve�ejné komunika�ní síti spole�nosti NejTV a 
kapacitu propojení k ve�ejné komunika�ní síti spole�nosti OLO. 

4.2 Dimenzování p�ístup� 2 Mbit/s bez signaliza�ních spoj�
4.2.1 Svazky spojující úst�ednu spol. NejTV s úst�ednu OLO a naopak jsou navrhovány 
na plnou dostupnost a max. povolenou ztrátu 1% v HPH. 

4.3 Dimenzování signaliza�ních spoj�
4.3.1 Na základ� objemu vzájemn� poskytovaných služeb se spole�nost NejTV a spole�nost OLO 
vzájemn� dohodnou na celkovém po�tu signaliza�ních svazk� a po�tu signaliza�ních spoj� v nich. 
4.3.2 Signaliza�ní spoje budou navrženy pro maximální zatížení 0,2 Erl za normálního stavu a pro 
maximální zatížení 0,4 Erl p�i výpadku v síti ve smyslu ETS 300 008. 
4.3.3 Mezi ve�ejnou komunika�ní sítí spole�nosti NejTV a ve�ejnou komunika�ní sítí 
nebo infrastrukturou spole�nosti OLO budou poskytnuty minimáln� dva stejn� velké signaliza�ní 
svazky. Celkový po�et signaliza�ních spoj� bude vždy sudý. Pro dosažení rovnom�rného rozložení 
provozu v signaliza�ním svazku by celkový po�et signaliza�ních spoj� v signaliza�ním svazku m�l 
být mocnina dvou (1, 2, 4, 8). 
4.3.4 Orienta�ní vztah mezi po�tem signaliza�ních spoj� a po�tem provozních kanál� je následující: 

Po�et signaliza�ních spoj� = Po�et provozních kanál� / 900 

Vzorec je aplikovatelný, pokud jsou signaliza�ní spoje použity pouze pro signalizaci �ídící 
komutování okruh�. 
4.3.5 Spole�nost OLO i spole�nost NejTV budou, pokud je to technicky možné,udržovat rovnom�rné 
zatížení všech signaliza�ních spoj� jednotlivých signaliza�ních svazk�.V p�ípad� detekce 
nerovnom�rnosti zp�sobující nebo hrozící p�etížením sít� SS7 nebo degradující kvalitu poskytovaných 
služeb podnikne spole�nost OLO a spole�nost NejTV neprodlen� kroky vedoucí k eliminaci 
nerovnom�rnosti. 
4.3.6 V p�ípad�, že na základ� provozních m��ení spole�nost OLO nebo NejTV detekuje dlouhodobé 
nevyužívání plánované kapacity propojení nebo naopak p�etížení stávajících hovorových okruh� nebo 
signaliza�ních spoj�, bude jejich po�et resp. dimenzování po vzájemné dohod� obou stran 
modifikována ve smyslu výše uvedených odstavc�. 



4.4  Kapacita propojení k termínu realizace POI 
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Poznámka: 
Skute�ný po�et fyzicky realizovaných svazk� bude stanoven na základ� odebíraných služeb, které 
jsou uvedeny v P�íloze �. 1. 
P�edpokládaný rozvoj kapacit propojení – kapacita POI

4.4.1 Prognóza spole�nosti OLO 

Období 
Úst�edna 

spole�nosti OLO 
Propojovací bod Úst�edna NejTV 2 Mbps 

I.Q. 20XX     
II.Q.20XX     
III.Q.20XX     
IV.Q.20XX     
I.Q.20XX     
II.Q.20XX     

4.4.2 Prognóza spole�nosti NejTV 

Období 
Úst�edna 

spole�nosti OLO 
Propojovací bod Úst�edna NejTV 2 Mbps 

I.Q. 20XX     
II.Q.20XX     
III.Q.20XX     
IV.Q.20XX     
I.Q.20XX     
II.Q.20XX     

Kapacita POI – souhrn 

Období Smluvní strana Propojovací bod 2 Mbps Celkem
I.Q. 20XX     
II.Q.20XX     
III.Q.20XX     
IV.Q.20XX     
I.Q.20XX     
II.Q.20XX     



5   Bezpe�nost a ochrana 

5.1 Všechna za�ízení musí spl�ovat bezpe�nostní požadavky stanovené v zákon� �. 22/1997 Sb., a 
na�ízení vlády �. 17/2003 Sb., v platném zn�ní. 

5.2 Jestliže je použito rádiové za�ízení, musí být spln�ny požadavky na ochranu obsluhy p�ed 
elektromagnetickým zá�ením. 
5.3 Prostory, ve kterých jsou umíst�na p�enosová za�ízení, budou zabezpe�eny p�ed vstupem 
neoprávn�ných osob. 

6   Testování technologie propojené prost�ednictvím POI se sítí spole�nosti NejTV 

6.1 Obecné p�ístupy 

6.1.1 Obecný p�ístup k testování p�ijatý spole�ností NejTV a spole�ností OLO je provedení takových 
test�, které jsou relevantní a nezbytné, aby se ov��ila vyhovující funkce a výkonnost propojení 
komunika�ních sítí, a to jak testováním vlastností bodu propojení, tak i testováním vlastností celého 
sí�ového propojení mezi koncovými body sítí. P�edm�tem testování je zejména ov��ení shody s 
relevantními standardy v�etn� sí�ových plán�. 
6.1.2 Testování bude zam��eno na komponenty, subsystémy a data, která jsou bu� nová nebo byla 

zm�n�na. 
6.1.3 Testování každé technologie propojené prost�ednictvím propojovacího bodu se sítí spole�nosti 

NejTV spole�nost OLO písemn� objedná u spole�nosti NejTV. 
6.1.4 Sou�ástí písemné objednávky bude seznam zkušebních �ísel obsahující minimáln� jedno 

zkušební �íslo které má spole�nost OLO p�id�lené. 
6.1.7 Ob� strany jsou povinny p�edat seznam testovacích �ísel nejpozd�ji jeden týden p�ed 

plánovaným zahájením testovacího provozu. 

6.2 Rozsah test�

V souladu s výše uvedeným popisem bude testování zahrnovat: 
- testování shody za�ízení se známými standardy 
- testování sí�ového propojení v reálném sí�ovém prost�edí, zahrnující End to End testy v�etn�
test� signaliza�ního propojení a ov��ení vlastností propojených sítí v jejich koncových bodech i 
v tranzitním provozu dle metodiky uvedené v P�íloze 3 (Procedury) 
- kontrolu billingu (tzn.odpo�tu) 

6.3 Testovací provoz 

6.3.1 Testovacím provozem se rozumí ov��ení spolupráce sít� spole�nosti OLO se sítí spole�nosti 
NejTV p�es specifikované rozhraní propojovacího bodu. 

6.3.2 Základním p�edpokladem pro zahájení testovacího provozu mezi sítí spole�nosti OLO a sítí 
spole�nosti NejTV je spln�ní podmínek podle § 78, zákona �íslo 127/2005 Sb. o elektronických 
komunikacích a z�ízení propojovacího bodu, v kapacit� nutné pro testovací provoz. 
6.3.3 Veškeré zjišt�né závady b�hem testovacího provozu musí být neprodlen� odstran�ny p�ed 

zahájením zkušebního provozu. 
6.3.4 Za úsp�šné ukon�ení testovacího provozu je považován stav po odstran�ní všech p�ípadných 

závad. 
6.3.5 Po úsp�šném ukon�ení testovacího provozu bude ob�ma stranami podepsán protokol o 

výsledcích testovacího provozu. Protokol je zárove� “oprávn�ním” k zahájení zkušebního provozu. 
6.3.6 Nebude – li písemn� p�edem odsouhlasen kontinuální p�echod testovacího provozu do provozu 
zkušebního, bude vždy po ukon�ení testování testovaná technologie v rámci propojení deaktivována 
do termínu zahájení zkušebního provozu. 
6.3.7 P�edm�t testování nebude b�hem testování komer�n� využíván. 



7   Zkušební provoz 

7.1 Zkušební provoz bude zahájen na základ� úsp�šného testování a po podepsání testovacího 
protokolu. V �ase zahájení zkušebního provozu ob� strany spole�n� odsouhlasí termín p�edání prvních 
výsledk�. 
7.2 B�hem zkušebního provozu bude úst�edna spole�nosti OLO p�ipojena na sí� spole�nosti NejTV v 
konfiguraci pro trvalý provoz, v dojednané kapacit�.Ú�elem zkušebního provozu je ov��it kontrolu 
sm�rování, tarifikace, odpo�tu, �íslování a synchronizace v reálném provozu. 
7.3 Konkrétní postupy ov��ování funkcí uvedených v odst. 6.2 budou dohodnuty p�ed zahájením 
zkušebního provozu. 
7.4 Podmínkou úsp�šného ukon�ení zkušebního provozu je odstran�ní a úsp�šné p�ezkoušení všech 
nalezených závad, které brání uvedení do trvalého provozu. Po ukon�ení zkušebního provozu budou 
výsledky zkušebního provozu vyhodnoceny ob�ma stranami. V p�ípad� rozporu bude postupováno v 
souladu s p�íslušnými ustanoveními Smlouvy. 
7.5 P�edm�t zkušebního provozu bude b�hem zkušebního provozu komer�n� využíván a vzájemn�
zpoplat�ován. 

8   Trvalý provoz 

Trvalý provoz bude možno zahájit ve stanovené kapacit� okamžit� po úsp�šném dokon�ení 
testovacího a zkušebního provozu a po kladném vyhodnocení testovacího a zkušebního provozu 
ob�ma stranami. 

9   Specifikace identifikace volající stanice (CLI) p�edávané mezi propojenými sít�mi 

9.1  Ob� strany se zavazují, že si p�edají �íslo volajícího ú�astníka pro veškerá volání procházející 
propojovacím bodem a p�enáší se úplné národní nebo úplné mezinárodní �íslo volající ú�astnické 
p�ípojky ve smyslu doporu�ení ITU-T E.164. 
9.2  Ob� strany se zavazují, že p�i uzavírání propojovacích smluv s t�etími stranami (národními i 
mezinárodními) budou od t�chto t�etích stran požadovat p�edávání �ísla volajícího ú�astníka (CLI), 
které budou dále p�enášet prost�ednictvím propojovacího bodu mezi stranami. 
9.3  Rozlišovací �íslo „00“ se za�azuje do mezinárodního �ísla. Rozlišení mezi národním a 
mezinárodním �íslem je provedeno pomocí parametru „indikátor druhu �ísla“. 
9.7  Ob� strany berou na v�domí, že u p�íchozích mezinárodních volání, m�že vzniknout stav, kdy 
nebude p�edáno CLI z d�vodu jeho prokazatelného neposkytnutí na stran� zahrani�ního operátora. 
9.8 Žádná ze stran nebude využívat CLI pro ú�ely maloprodejního obchodu a marketingu. Žádná ze 
stran nebude využívat poskytnuté CLI pro marketingové ú�ely dle zákona 101/2000 Sb. a 127/2005 
Sb. 
9.9 Ob� strany se zavazují, že žádným zp�sobem nebudou zasahovat nebo m�nit CLI a to jak z vlastní 
sít�, tak p�edané t�etími stranami. 

10   �íslování 

10.1 Obecn�
10.1.1 Struktura telefonního �ísla ú�astník� spole�nosti NejTV. a spole�nosti OLO musí spl�ovat 

Doporu�ení ITU-T E.164. 
10.1.2 Zárove� musí být spln�ny podmínky platného �íslovacího plánu ve�ejné telefonní sít�. 
10.2.2 P�ístupové oblasti spole�nosti OLO 
Níže uvedená tabulka specifikuje umíst�ní kapacity propojení (bránové úst�edny) spole�nosti OLO 
spole�n� s odpovídajícími p�ístupovými oblastmi - konkretizuje technologickou p�íslušnost TO 
k bránovým úst�ednám spol. OLO. 



Umíst�ní p�ístupových bod� sít�
Spole�nosti NejTV 

P�íslušnost p�ístupových oblastí – telefonních obvod�
(TO) k p�ístupovým bod�m sít� spole�nosti NejTV 
TC Název TO 

CEColo 
Nad elektrárnou 1428/47 

106 00 Praha 10 

2 
31 
32 

Praha 
St�edo�eský 

38 
39 

Jiho�eský 
Jiho�eský 

37 
35 

Plze�ský 
Karlovarský 

41 
47 
48 

Ústecký 
Ústecký 
Liberecký 

49 
46 

Královéhradecký 
Pardubický 

56 
51 
53 
54 
57 

Vyso�ina 
Jihomoravský 
Jihomoravský 
Jihomoravský 
Zlínský 

58 
55 
59 

Olomoucký 
Moravskoslezský 
Moravskoslezský 

11   Odpov�dnost 

Každá strana odpovídá za používání a správu �ísel v�etn� sí�ových a servisních kód� a zajistí, že bude 
oprávn�na disponovat �ísly, která používá k poskytování nebo užívání služeb. 



P�ÍLOHA 3 
SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

PROCEDURY 

1   Obecné ustanovení 

Tato p�íloha uvádí obecné zásady používané p�i propojení, jako jsou nap�. rozd�lení služeb do svazk�, 
prognózování služeb, termíny dodání, apod. V této p�íloze budou vždy uvedeny služby minimáln�
v rozsahu základní nabídky. Konkrétní rozsah poskytovaných služeb je závazn� stanoven v P�íloze 1. 

2   Úvod 

2.1 P�íloha 3 popisuje pravidla a postupy, které se používají p�i vzájemném poskytování služeb 
mezi spole�ností NejTV a spole�ností OLO.  
2.2 Popsané postupy jsou shodn� aplikovány na služby nabízené ob�ma spole�nostmi. Pro vzájemné 
vyjád�ení vztah� mezi ob�ma spole�nostmi – smluvními stranami (dále jen stranami) - je p�i t�chto 
postupech použito také vyjád�ení pomocí výraz� odb�ratel služby a dodavatel služby. 
2.3 Postupy stanovené v P�íloze 3 jsou zam��eny na dosažení, udržení a zabezpe�ení vzájemn�
dohodnuté úrovn� kvality služeb. 
2.4 Všechny popsané postupy budou ob�ma stranami vyhodnocovány b�hem platnosti smlouvy. 
Kdykoli to bude nutné, budou postupy upraveny tak, aby se zlepšila celková kvalita služeb pro jednu 
nebo ob� strany. 
2.5 Postupy uvedené v P�íloze 3 pokrývají celý pr�b�h služby, tj. od prognózování až ke zrušení 
služby. 

3   Prognózování služeb 

3.1 Úvod 
Smluvní strany si pravideln� dle dohody, minimáln� však jednou v kalendá�ním roce vym�ní 
prognózu p�edpokládaných propojovacích kapacit. Na základ� p�edložených prognóz smluvní strany 
naplánují pot�ebnou vzájemnou kapacitu. 

3.2 Rozsah, obsah a použití 

3.2.1 Prognóza požadovaná pro kapacitu propojení k ve�ejné komunika�ní síti spole�nosti NejTV nebo 
pro kapacitu propojení k ve�ejné komunika�ní síti spole�nosti OLO obsahuje: 
- Kapacitu SIP propoje vyjád�enou datovou Kapacitou v Mb. 
- ur�ení druhu propojení 
3.2.2 Všechna vym��ovaná data v pr�b�hu prognózování služeb budou ozna�ena jako „obchodní 
tajemství“. 

3.3 Zvláštní události 

3.3.1 Jestliže odb�ratel služby p�edpokládá událost se zna�ným nár�stem provozu, bude kontaktovat 
dodavatele služby alespo� 10 pracovních dn� p�ed plánovanou událostí, aby projednali p�íslušná 
opat�ení v �ízení sít�. 
3.3.2 V p�ípad�, že se aktuální množství objednaných kapacit propojení k ve�ejné komunika�ní síti liší 
od prognózy o více než akceptovatelnou hodnotu dodavatele, bude pracovník útvaru technické 
podpory dodavatele služby kontaktovat pracovníka technické podpory odb�ratele služby, aby 
projednali a dohodli nezbytná opat�ení k možnosti rozší�ení. Dodavatel služby nemusí plnit 
kontrakta�ní dobu dodání kapacity propojení k ve�ejné komunika�ní síti, dokud následná opat�ení 
nejsou provedena dodavatelem služby po vzájemné dohod� obou stran. 
3.3.3 Kontrakta�ní doby dodání pro zm�ny v konfiguraci svazk� a pro fyzické odstran�ní z bodu 
propojení jsou specifikovány v níže uvedené tabulce. 



Zm�na 
Kontrakta�ní doba dodání 

NejTV 
Kontrakta�ní doba dodání 

OLO 
Zm�na v konfiguraci svazku 1 m�síc 1 m�síc 

Fyzické odstran�ní z propojovacího 
bodu 

1 m�síc 1 m�síc 

3.3.4 Kontrakta�ní doby dodání pro ostatní zm�ny budou projednány mezi stranami s ohledem na 
povahu zm�ny a naléhavost zm�ny. Dodavatel služby bude informovat odb�ratele služby o cenách za 
zm�ny. 

4   Služby a provoz 

4.1 Úvod 
4.1.1 Postupy popsanými v této �ásti se bude zabezpe�ovat správné �ízení služeb v pr�b�hu jejich 
poskytování. 

4.2 Odpov�dnost 
4.2.1 Ob� strany jsou odpov�dné za monitorování efektivnosti dodaných služeb a udržování 
efektivnosti  služeb na dohodnuté úrovni. 
4.2.2 Ob� strany jsou odpov�dné za udržování vzájemné informovanosti o událostech, které ovliv�ují 
efektivnost služeb. 
4.2.3 Ob� strany zajistí, aby úrovn� kvality služeb byly spln�ny p�i p�im��ených nákladech. Proto 
obnovení služby má prioritu p�ed opravou chyby, když náklady týkající se obnovení služby jsou 
p�im��ené. 
4.2.4 Pokud dojde z viny odb�ratele služby k prodloužení doby opravy (nap�. nevpušt�ní do objektu, 
apod.), tato doba se nebude zapo�ítávat do celkové délky poruchy a tedy ani p�ípadn� penalizovat za 
porušení Smlouvy z výše uvedeného d�vodu. 

4.3 Rozsah, obsah a použití 
4.3.1 Tato �ást obsahuje postupy p�i: 

-      udržování úrovní kvality služeb, které zaru�ují, že každá strana bude kontrolovat efektivnost 
             podle dohodnutých parametr� kvality, 

- analýze a odstra�ování chyb metodou ohlášení a odstran�ní chyb, �ímž se minimalizuje        
             p�erušení služby, 

- p�ístupu do prostor, v p�ípad� nutnosti vstupu do provozních budov, 
- plánovaných pracích, metodou �ízení �inností ovliv�ujících službu, �ímž se minimalizuje 

             p�erušení služby. 

4.4 Parametry spolehlivosti 
4.4.1 Technická podpora pro operativní �ízení provozu 
4.4.1.1 V p�ípad� zásadních problém� ve službách propojení jako jsou nap�. rozsáhlé výpadky sít�, 
zm�ny databáze apod., které dodává spole�nost NejTV, bude spole�nost OLO p�ímo kontaktovat 
nep�etržitou servisní službu spole�nosti NejTV dle P�ílohy 6. Tato služba m�že být kontaktována 24 
hodin denn�, 7 dní v týdnu a každý den v roce. 
4.4.1.2 V p�ípad� zásadních problém� ve službách propojení jako jsou nap�. rozsáhlé výpadky sít�, 
zm�ny databáze apod., které dodává spole�nost OLO, bude spole�nost �RA p�ímo kontaktovat 
nep�etržitou servisní službu OLO – viz P�íloha 6. Tato služba m�že být kontaktována 24 hodin denn�, 
7 dní v týdnu a každý den v roce. 

4.5 Udržování úrovní kvality služeb 
4.5.1 Každá strana bude testovat svou vlastní infrastrukturu, aby zajistila, že úrovn� kvality služeb je 
stále pln�na. Když efektivnost není na dohodnuté úrovni, budou provedeny p�íslušné akce. 
4.5.2 Strany si budou vym��ovat testovací �ísla a další technické informace, kdykoli je to možné a 
nezbytné. 



4.5.3 Strany vynaloží p�im��ené úsilí, aby odhalily a odstranily nep�íznivé tendence d�íve než budou 
mít za následek zhoršení výkonnosti. Jestliže strana identifikuje snížení úrovn� služby (nap�íklad 
prudce rostoucí provoz) nebo výskyt chyby ve své infrastruktu�e, která m�že mít nep�íznivý vliv na 
službu druhé strany, bude první strana, jakmile je to možné, informovat druhou stranu o �innostech, 
které budou podniknuty pro vy�ešení problému. 

4.6 Analýza a odstra�ování chyb 
4.6.1 Odb�ratel služby m�že oznámit chyby dodavateli služby. Dodavatel služby chybu zaregistruje a 
potvrdí. Chyba je analyzována a údaje o oprav� a �asových termínech jsou nahlášeny odb�rateli 
služby. Provede se oprava chyby a odb�ratel služby je informován. Následuje doba ov��ení, b�hem 
které se odb�ratel služby ujistí, že chyba byla odstran�na. 
4.6.2 Je - li to možné, p�íslušná strana opraví chybu okamžit�. V opa�ném p�ípad� musí být druhá 
strana pr�b�žn� informována o postupu opravy. 
4.6.3 Je – li provedena do�asná oprava, musí být druhá strana informována a dohodnou se �asové 
termíny pro úplnou opravu, p�edpokládaná ovlivn�ní služby a omezující podmínky. Dodavatel služby 
a odb�ratel služby projednají p�ípad od p�ípadu, zda použijí p�esm�rování nebo preventivní akce 
v p�ípad� p�erušení nebo degradace služby. 

4.7 Plánování prací 
4.7.1 Každá strana oznámí alespo� deset pracovních dní p�edem jakoukoli plánovanou údržbu, která 
m�že ovlivnit službu druhé strany. Každá strana vynaloží p�im��ené úsilí pro minimalizování 
p�erušení služby. Plánované práce, které nebudou ovliv�ovat službu stran, nebudou oznamovány. 
4.7.2 Ob� strany musí mít kone�ný program naplánovaných �inností alespo� deset pracovních dní 
p�ed zahájením prací. 
4.7.3 Obvykle plánované práce budou provedeny mezi 00.00 a 05.00 hodinou a to první pond�lí 
v každém m�síci. Jestliže se strany dohodnou jinak, mohou být tyto �asy zm�n�ny. 
4.7.4 Jestliže se strana domnívá, že služby jsou ohroženy a údržbová nápravná �innost je 
nevyhnutelná, upozorní na tuto skute�nost druhou stranu v dostate�ném p�edstihu. 
4.7.5 Strana provád�jící plánované práce bude informovat druhou stranu o za�átku a konci p�erušení 
služby z d�vodu �inností, které byly sou�ástí programu naplánovaných �inností. 

4.8 P�ístup do prostor 
4.8.1 Podmínkou 24-hodinového provozu je, že odb�ratel služby musí mít k dispozici dostate�ný po�et 
zodpov�dných pracovník� mimo obvyklé hodiny, aby umožnil p�ístup technikovi dodavatele služby 
do svých prostor za ú�elem lokalizace chyby nebo provedení test� nebo provedení plánovaných prací 
v souladu se systémem p�ístupu do prostor dohodnutým mezi odb�ratelem služby a dodavatelem 
služby. 
4.8.2 P�i dodání a instalaci bude p�ístup do prostor dohodnut ob�ma stranami b�hem pracovních hodin 
v pracovních dnech (pond�lí až pátek od 5.00 hod do 23.00 hod na základ� p�edchozí dohody). 
Zvláštní výjimky mohou být dohodnuty p�ípad od p�ípadu. 
4.8.3 Odb�ratel služby souhlasí, že poskytne takový p�ístup do prostor, aby umožnil dodavateli služby 
odstranit chyby ve službách, které jsou v souladu s touto Smlouvou. 
4.8.4 V p�ípad� chyby umožní odb�ratel služby p�ístup do budovy zástupci i dodavatele služby co 
možná nejd�íve. V ostatních p�ípadech dodavatel služby oznámí odb�rateli služby datum návšt�vy, 
p�edpokládaný �as p�íchodu, p�edpokládaný �as odchodu a jména zam�stnanc� dodavatele služby 
nebo t�etí strany vyžádané dodavatelem služby. 
4.8.5 Dodavatel služby bude dodržovat všechna p�im��ená opat�ení bezpe�nosti. 

5   Zvláštní ustanovení 

5.1 Sledování zlomyslných volání 
5.1.1 Strana m�že zahájit sledování zlomyslných volání na výslovnou žádost svého ú�astníka, který je 
obt�žován zlomyslnými voláními. 
5.1.2 Jestliže doty�ná strana b�hem tohoto sledování vysleduje t�i nebo více zlomyslných volání 
uskute�n�ných z jednoho telefonního �ísla druhé strany, budou ob� strany postupovat podle dále 



uvedených pravidel. 
5.1.3 Strana ú�astníka, který je obt�žován zlomyslnými voláními, prokazateln� písemn� požádá 
druhou stranu o spolupráci p�i identifikaci p�vodce zlomyslných volání. Tato žádost bude obsahovat 
minimáln� následující informace: 

- telefonní �íslo ú�astníka, který je obt�žován zlomyslnými voláními, 
- datum a �asové údaje zlomyslných volání, 

         -   telefonní �íslo ú�astníka, který je p�vodcem zlomyslných volání. 
5.1.4 Dotázaná strana provede šet�ení v rámci svých technických možností a výsledek tohoto šet�ení 
oznámí s ohledem na platnou legislativu a charakter ú�astnické stanice druhé stran�. V odpov�di 
budou uvedeny maximální informace, které dotázaná strana m�že poskytovat. Zárove� dotázaná strana 
zašle ú�astníkovi, který je p�vodcem zlomyslných volání, doporu�ený dopis, ve kterém mu oznámí, že 
byla zjišt�na potencionální zlomyslná volání, a výslovn� ho požádá o ukon�ení zlomyslných volání. 
Dopis musí obsahovat �asové údaje o zlomyslných voláních a jeho kopie musí být uložena u 
odesílatele pro p�ípad trestního �ízení. 
5.1.5 Jestliže n�která ze stran nebude spolupracovat b�hem této procedury, m�že se druhá strana 
obrátit na p�íslušný orgán státní správy.



P�ÍLOHA 4 
SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

VYÚ�TOVÁNÍ A PLACENÍ 

Tato P�íloha popisuje shromaž�ování údaj�, postup vyú�tování, spory týkající se vyú�tování a placení 
cen za služby elektronických komunikací poskytované spole�ností NejTV spole�nosti OLO a 
poskytované spole�ností OLO pro NejTV uvedené v P�íloze 1 Smlouvy. 

1 Proces shromaž�ování ú�tovacích údaj� a výpo�tu cen 

1.1 Proces shromaž�ování údaj� (m��ení, záznam, ov��ování) a výpo�et cen za služby elektronických 
komunikací realizuje ú�tující strana na své náklady. Jednotky m��ení musí být v souladu s jednotkami 
specifikovanými v P�íloze 1. 

1.2 Ú�tující strana je odpov�dná za v�asné shromážd�ní ú�tovacích údaj� a za sestavení da�ových 
nebo ú�etních doklad� dle platné legislativy. 

1.3 Pokud ú�tující strana nezajistí data pot�ebná pro vystavení da�ového / ú�etního dokladu, bude 
povinna vystavit da�ový / ú�etní doklad na základ� dat vyžádaných od ú�tované strany, pokud se 
strany pro konkrétní p�ípad nedohodnou jinak. Ú�tovaná strana poskytne tato data ve struktu�e 
nezbytn� nutné pro provedení vyú�tování dle propojovací Smlouvy a pro p�ípad pozd�jších reklamací 
�i spor� platí, že data ú�tující strany se shodují s takto poskytnutými daty ú�tované strany. Zdrojová 
data da�ového / ú�etního dokladu (CDR) se nep�edávají. Ú�tovaná strana má sou�asn� nárok na 
zaplacení smluvní pokuty dle �lánku 4.2 P�ílohy 5. 

1.4 Pokud n�která ze stran se vzhledem k výši �ástky rozhodne za ú�tovací období da�ový / ú�etní 
doklad nevystavit, sd�lí písemn� tuto skute�nost druhé stran� nejpozd�ji do 15. (patnáctého) 
kalendá�ního dne následujícího ú�tovacího období. V p�ípad�, že tak neu�iní, má se za to, že toto 
ú�tovací období je uzav�eno, a druhá strana je oprávn�na provést zápo�et.  

2 Postup vyú�tování  

2.1 Ú�tovacím obdobím pro služby elektronických komunikací a výkony, které budou vzájemn�
poskytovány a ú�továny, je kalendá�ní m�síc. V rámci kalendá�ního m�síce budou shromaž�ována 
data a ú�továny ceny za vzájemn� poskytované služby a výkony po�ínaje prvním dnem p�íslušného 
kalendá�ního m�síce od 0:00:00 hodin do posledního dne p�íslušného m�síce do 23:59:59 hodin. 
Telefonní (hlasové) služby, poskytované bez p�erušení v období p�echodu do dalšího ú�tovacího 
období, budou vyú�továny v období, ve kterém za�aly. Paušální cena za uskute�n�ní hovoru se 
zapo�ítává do ú�tovacího období, ve kterém hovor za�al. Ostatní služby a výkony budou ú�továny za 
období, ve kterém byly skute�n� poskytnuty. 

2.2 �asové údaje o délce trvání automatických a poloautomatických spojení, uvád�né v minutách, jsou 
nas�ítávány s p�esností sekund a na konci ú�tovacího období zaokrouhleny. 

2.3 Jestliže v pr�b�hu trvání hovoru dojde ke zm�n� �asového pásma pro silný a slabý provoz, d�lí se 
pro stanovení ceny �as uskute�n�ného hovoru do p�íslušných �asových období. Paušální cena za 
uskute�n�ní hovoru se zapo�ítává do �asového období, ve kterém hovor za�al. 

2.4 Detailní �asový záznam o hovoru (CDR) po�izuje NejTV v maximální délce  30 minut. Denní 
p�ehledy CDR jsou výchozím podkladem p�i �ešení spor�. 

2.5 Byla–li služba specifikovaná v P�íloze 1 z�ízena nebo zrušena v pr�b�hu kalendá�ního m�síce a je-
li cena stanovena m�sí�ní paušální �ástkou, pak se ú�tuje p�íslušná pom�rná �ást ceny za m�síc. 



Nezapo�ítá se den, kdy byla služba z�ízena. Den, kdy byla služba zrušena, se zapo�ítá. Je-li 
podkladem pro m��ení dohodnutá jednotka, pak se cena ú�tuje pouze za uskute�n�né jednotky. 

2.6 Ú�tující strana p�edloží stran� ú�tované do5. (pátého) kalendá�ního dne v m�síci návrh vyú�tování 
za automatizovaný telefonní provoz za ukon�ené ú�tovací období (p�edcházející m�síc). Tento návrh 
nebude použit jako da�ový / ú�etní doklad. P�ipadne – li pátý kalendá�ní den na sobotu, ned�li nebo 
státem uznaný svátek, je posledním dnem lh�ty nejblíže následující pracovní den. Rozpisy návrhu 
vyú�tování budou mít formu dohodnutou mezi ob�ma stranami. Jestliže ú�tovaná strana nepodá stran�
ú�tující do posledního kalendá�ního dne m�síce následujícího po p�íslušném ú�tovacím období 
námitku k návrhu (p�ipadne – li poslední kalendá�ní den na sobotu, ned�li nebo státem uznaný svátek, 
je posledním dnem lh�ty pro uplatn�ní námitky ú�tované strany poslední p�edcházející pracovní den), 
považuje strana ú�tující návrh za akceptovaný. Námitku m�že ú�tovaná strana podat v p�ípad�, že dle 
doložitelných podklad� z vlastního m��ení vyplývá rozdíl v celkové finan�ní �ástce za automatizovaný 
telefonní provoz vyšší než procento sjednané v bodu 2.8. 

2.7 Ú�tující strana p�edloží stran� ú�tované zvláš� da�ový / ú�etní doklad za automatický telefonní 
provoz a zvláš� da�ový / ú�etní doklad za ostatní poskytované služby v každém ú�tovaném období.  

2.8 Procento rozdílu mezi celkovou finan�ní �ástkou za automatický telefonní provoz zjišt�nou 
z vlastních podklad� a �ástkou zjišt�nou z podklad� druhé strany pro uznání došlého da�ového / 
ú�etního dokladu se stanoví ve výši 1 %. Pokud se prokáže, že dohodnutá výše rozdílu je 
nevyhovující, strany jednáním stanoví jinou výši rozdílu a zapracují ji do Dodatku ke Smlouv�.  

2.9 Ú�tující strana vystaví stran� ú�tované da�ový / ú�etní doklad vždy do 15. (patnáctého) 
kalendá�ního dne následujícího ú�tovacího období a p�ipojí rozpisy položek da�ového / ú�etního 
dokladu za služby ú�tované v daném období. 

2.10 Dojde–li p�i vystavení da�ového / ú�etního dokladu ke zjišt�ní, že u n�které služby nebo výkonu 
byla ú�tovaná nižší �ástka, než odpovídá skute�n� poskytnutému objemu služby nebo výkonu, ú�tující 
strana  oznámí písemn� tuto skute�nost stran� ú�tované a po vzájemném odsouhlasení bude provedeno 
�ádné doú�tování formou vystavení vrubopisu k da�ovému / ú�etnímu dokladu. 

2.11 P�i zm�n� kontaktní adresy ú�etního místa a jiných údaj� nezbytných pro vystavení da�ového / 
ú�etního dokladu je každá strana povinna oznámit tuto skute�nost druhé stran� bez zbyte�ného 
odkladu a ob� strany postupují dle Smlouvy. 

2.12 Vyú�tování musí mít náležitosti ú�etního a da�ového dokladu dle platných právních p�edpis�. 

3 Spory týkající se vyú�tování 

3.1 Doru�ený da�ový / ú�etní doklad za automatickou telefonní službu k n�muž nebyla uplatn�na 
v dohodnuté lh�t� námitka nebo rozdíl mezi finan�ní �ástkou zjišt�nou podle vlastních podklad� nebyl 
vyšší než dohodnuté procento, je strana ú�tovaná povinna uhradit stran� ú�tující ve lh�t� splatnosti. 
Námitky k takovému da�ovému / ú�etnímu dokladu podané pozd�ji nejsou d�vodem pozd�jších oprav 
da�ového / ú�etního dokladu. 

3.2 Doru�ený návrh vyú�tování, u kterého rozdíl mezi finan�ní �ástkou zjišt�nou podle vlastních 
podklad� je vyšší než dohodnuté procento, je strana ú�tovaná oprávn�na odmítnout. V tom p�ípad� je 
povinna do posledního kalendá�ního dne m�síce následujícího po p�íslušném ú�tovacím období 
písemn� doru�it námitku na kontaktní adresu ú�etního místa strany ú�tující (p�ipadne-li poslední 
kalendá�ní den na sobotu, ned�li nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lh�ty pro uplatn�ní 
námitky ú�tované strany poslední p�edcházející pracovní den). Namítající strana p�edloží nejpozd�ji 
do konce ú�tovacího období, následujícího po namítaném období, všechny podrobnosti nezbytn�
nutné k od�vodn�ní svých výhrad v�etn� p�íslušných ov��ujících ú�tovacích údaj�. 



3.3 Strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby v rámci svých možností dosp�ly jednáním svých 
zástupc�, jmenovaných pro tento ú�el, k urovnání sporu. Strany si vzájemn� poskytnou informace o 
po�ízení ú�tovacích údaj� a jejich zpracování a zp�ístupní p�íslušné údaje, nezbytné pro vyú�tování, 
jako detailní rozbor skupin poskytovaných služeb v dohodnutém formátu. P�ípadné spory jsou �ešeny 
v souladu s �lánkem 24 Smlouvy 
. 
3.4 Jestliže se jmenovaným zástupc�m obou stran nepoda�í ukon�it spor do 15. (patnáctého) 
kalendá�ního dne od data zdanitelného pln�ní (p�ipadá-li 15. (patnáctý) kalendá�ní den na sobotu, 
ned�li nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lh�ty poslední p�edcházející pracovní den), 
ú�tující strana vystaví da�ový / ú�etní doklad na základ� vlastních podklad�. Strana ú�tovaná je 
povinna da�ový / ú�etní doklad uhradit v dob� jeho splatnosti. 

3.5 Skute�nosti uvedené v odst. 3.3 a odst. 3.4 neomezují práva žádné ze stran vyplývající ze Smlouvy 
ani neoprav�ují žádnou ze stran k porušování jiných ustanovení této Smlouvy. 

3.6 V souladu s výsledky urovnání sporu, nebo na základ� rozhodnutí soudu v p�ípad� neúsp�šného 
pokusu o urovnání sporu mimosoudní cestou, vystaví ú�tující strana neprodlen� opravný da�ový / 
ú�etní doklad (dobropis / vrubopis). 

4 Placení 

4.1 Da�ové / ú�etní doklady budou vyrovnávány zaplacením jejich salda ve lh�t� splatnosti, která je 
pro ú�ely této Smlouvy stanovena t�icet kalendá�ních dn� od data vystavení da�ového / ú�etního 
dokladu. 

4.2 Placení da�ového / ú�etního dokladu se realizuje formou bezhotovostního platebního styku. Údaje 
o bankovním spojení stran budou uvedeny na každém da�ovém / ú�etním dokladu. Pen�žitý závazek 
je spln�n p�ipsáním placené �ástky na ú�et u banky v��itele. 

4.3 Pokud ú�tovaná strana neprovede zaplacení vyú�tované finan�ní �ástky nejpozd�ji v den 
splatnosti, je ú�tující strana oprávn�na vyú�tovat a vymáhat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
�ástky za každý i zapo�atý den prodlení a ú�tovaná strana je povinna vyú�tovaný úrok z prodlení 
zaplatit.  

4.4 Úrok z prodlení bude ú�tován od a v�etn� prvního dne následujícího po datu splatnosti dlužné 
�ástky, která m�la být uhrazena, až do jejího úplného uhrazení. 

4.5 Ú�tovaná strana má právo ú�tovat a vymáhat smluvní sankci z �ástky opravného da�ového / 
ú�etního dokladu podle odst. 3.6 v p�ípad�, že �ešení sporu prokáže oprávn�nost námitky. Sankce bude 
ú�tována ode dne úhrady salda podle bodu 4.1 do dne vystavení da�ového dobropisu bez ohledu na 
délku trvání sporu. Sankce se sjednává ve výši 0,05% z finan�ní �ástky da�ového dobropisu za každý 
den. 

4.6 V p�ípad�, že by byl dán d�vod pro vznik ru�itelského závazku smluvní strany ve smyslu § 109 
zákona o dani z p�idané hodnoty, je smluvní strana, která hradí oprávn�na uhradit za druhou smluvní 
stranu �ástku stanovené DPH p�ímo na ú�et správce dan� druhé smluvní strany postupem dle §109a 
zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty. V p�ípad�, že smluvní strana takto uhradí DPH za 
druhou smluvní stranu, je povinna za �ádn� provedené dílo zaplatit druhé smluvní stran� pouze 
sjednanou cenu v �ástce po ode�tení DPH uhrazené p�ímo na ú�et správce dan� druhé smluvní strany. 
Zaplacením �ástky stanovené DPH p�ímo na ú�et správce dan� a sjednané ceny v �ástce bez DPH 
druhé smluvní strany zaniká zcela závazek smluvní strany platící v��i druhé smluvní stran�. 

4.7 V p�ípad�, že smluvní strana zaplatí celou �ástku v�etn� stanovené DPH na ú�et druhé smluvní 
strany a ze strany správce dan� druhé smluvní strany bude p�istoupeno k výzv� k pln�ní ru�itelského 
závazku ve smyslu § 109 zákona o dani z p�idané hodnoty, je druhá smluvní strana povinna p�íslušnou 



�ástku, kterou smluvní strana uhradí správci dan� druhé smluvní strany jako ru�itelský závazek, 
uhradit bezodkladn� smluvní stran�. Pokud neu�iní jak výše uvedeno, je smluvní strana, která uhradila 
p�íslušnou �ástku DPH p�ímo na ú�et správce dan� druhé smluvní strany, oprávn�na zapo�ítat takto 
vzniklou pohledávku v��i jakémukoliv dalšímu závazku vzniklého z titulu této smlouvy. 

4.8 Smluvní strany se zavazují uvést v této smlouv� a na každém da�ovém dokladu vystaveném dle 
této smlouvy pro úhradu pln�ní pouze bankovní ú�et, který správce dan� v souladu se zák. �. 235/2004 
Sb., o dani z p�idané hodnoty, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zve�ejnil zp�sobem umož�ujícím dálkový 
p�ístup (Oznámený ú�et). Bude-li na da�ovém dokladu vystaveném smluvní stranou uveden jiný než 
Oznámený ú�et, je smluvní strana, která hradí, oprávn�na poukázat p�íslušnou platbu na kterýkoli 
Oznámený ú�et dodavatele. Úhrada platby na kterýkoli Oznámený ú�et (tj. ú�et odlišný od ú�tu 
uvedeného na da�ovém dokladu) je smluvními stranami považována za �ádnou úhradu pln�ní dle 
smlouvy. 

4.9 Žádná pohledávka vzniklá z titulu této smlouvy nesmí být postoupena t�etí stran� bez p�edchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany.



P�ÍLOHA 5 
 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SMLUVNÍ POKUTY

1. Všeobecn�

Smluvní pokutu, na kterou vznikl stran� nárok dle této Smlouvy, uplatní tato smluvní strana u druhé 
strany, která je povinna uplatn�nou smluvní pokutu uhradit. Uplatn�ná �ástka smluvní pokuty je 
splatná do 15 (patnácti) kalendá�ních dn� od doru�ení jejího vyú�tování druhé stran�. 

2. Smluvní pokuty za nedodržení termín� dohodnutých ve Smlouv�

2.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu podle bodu Smlouvy: 
- 3.1    (z�ízení POI) 
- 3.12  ( pro p�edání místnosti a napájení pro montáž za�ízení pro z�ízení POI) 
- 4.2    (instalace, testování a uvedení služby do provozu) 
- 10.1  ( vým�na informací pro prognózování a pro zvláštní události) 

Pokuta za nedodržení termín� �iní: 

10.000,- K� za t�etí a každý další pracovní den prodlení, nejvýše však 150.000,- K�. 

2.2. Smluvní pokuta za nedodržení termín� podle bodu Smlouvy: 

-  7.1 porušení lh�t splatnosti 
-  9.3 porušení platebního postupu 

Za neuhrazení dlužných �ástek do 60 (šedesáti) kalendá�ních dn� po lh�t� splatnosti a po 
uplynutí dalších 15 (patnácti) dní zaplatí strana, která je v prodlení s placením pen�žitého 
závazku, druhé stran� smluvní pokutu ve výši 10% z dlužné �ástky, nejvýše však 300.000,- K�. 

3. Smluvní pokuty za nespln�ní další stanovené povinnosti vyplývající ze Smlouvy 

3.1. Smluvní pokuta za nespln�ní povinností podle bodu Smlouvy: 
-  3.10 ( p�edání ur�itého volání ozna�eného jako volání jiného typu) 
-  3.12 (za neumožn�ní p�ístupu zam�stnanc�) 
-  10.1 (za nedodržení postup� prognóz, monitoringu a vykazování provozu) 
-  12    (za porušení pravidel pro správu �ísel) 

a �lánku Smlouvy: 

-  5  (porušení povinností podpory a provozování služeb) 
-  8  (porušení postup� m��ení, zaznamenávání a ov��ování údaj� o užívání služeb) 
-  13 (porušení povinností ochrany a bezpe�nosti) 

Pokuta za nespln�ní �iní 
10.000,- K� za každý jednotlivý p�ípad nespln�ní. 

3.2. Smluvní pokuta za nespln�ní povinností podle bodu 3.13 Smlouvy (za neoprávn�ný zásah do 
za�ízení, kabel� a rozvod� druhé strany): 

Pokuta za nespln�ní �iní 
500.000,- K� za každý jednotlivý p�ípad nespln�ní. 



3.3. Smluvní pokuta za nespln�ní povinností podle bodu 10.3 Smlouvy (za nedodržení objemu kapacit 
v kone�né objednávce): 

 Pokuta za nespln�ní �iní  
20 000,-K� za každý tok 2 Mb/s rozdílu mezi objednávkou sníženou o objem akceptovatelný podle 

P�ílohy 3 a kone�nou objednávkou. 

3.4. Smluvní pokuta za nespln�ní povinností podle �lánku 18 Smlouvy (práva duševního vlastnictví): 

Pokuta za nespln�ní �iní 
50.000,- K� za každý jednotlivý p�ípad nespln�ní. 

4. Smluvní pokuty za nedodržení nebo porušení smluvních povinností dodávky služeb 

4.1. Strany mohou uplatnit smluvní pokutu za nedodržení termínu dodávky služeb za t�chto  
podmínek: 

-  V p�ípad� nedodržení termínu (p�ekro�ení doby ke spln�ní povinnosti) zahájení poskytování služby 
o více než 20% smluvní pokutu ve výši 5% z jednorázové ceny z�ízení služby za každý jednotlivý 
p�ípad, nejvýše však 1.000 K� za jeden typ služby za kalendá�ní m�síc  

nebo 

-  v p�ípad� výpadku objednávkových systém� na dobu delší než 1 pracovní den smluvní pokutu max. 
ve výši 500 K�. V p�ípad� výpadku na dobu delší než 5 pracovních dní m�že být uplatn�na pokuta 
max. ve výši 3.000 K�.  

4.2. V p�ípad� opakovaného nezajišt�ní dat pro vystavení da�ového / ú�etního dokladu podle bodu 
1.2, 1.3 a 2.6 P�ílohy 4 za poskytnuté služby, m�že ú�tovaná strana, která poskytla data v souladu 
s bodem 1.3, uplatnit pokutu ve výši 5.000 K� za každé zú�tovací období, za které poskytla data v 
souladu s bodem 1.3. 



P�ÍLOHA 6 
SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

ADRESY A KONTAKTNÍ OSOBY

Smluvní strany se dohodly, že všechna oznámení, informace, sd�lení, stížnosti, námitky, žádosti a 
požadavky pro ú�ely této Smlouvy budou p�edávány do kontaktních míst. 
Dále se smluvní strany dohodly, že každá ur�í pracovišt� pro operativní �ízení, které bude odpovídat 
za �ízení technického provozu. 
Pro vzájemný styk obou smluvních stran budou k dispozici dále uvedená kontaktní místa: 

1. K náležitostem smlouvy 
Za NejTV 
………………………, p�edseda p�edstavenstva 

Francouzská 75/4 
120 00 Praha 2 
Mobil: + 420 …………………. 
e-mail: …………………………..

Za NejTV 
……………………….. 

Francouzská 75/4 
120 00 Praha 2 
Mobil: + 420 ………………….. 
e-mail: ………………………….

Za OLO 
Za OLO 

2. K otázkám provozního a technického charakteru
Za NejTV 
………………………….. 

Francouzská 75/4 
120 00 Praha 2 
Mobil: + 420 ……………………… 
e-mail: …………………………    

Za NejTV 
…………………………  

Nám. Svobody 526 
73 961 T�inec 
Mobil: + 420 ……………………… 
e-mail:……………………………..

Za OLO 
Za OLO 

3. Pohotovostní služba (NOC) 
Za NejTV Nám. Svobody 526 

73 961 T�inec 
Tel: + 420 800 944 911 

e-mail:�������������

Za OLO 

4. Ú�tování a placení (fakturace) 
Za NejTV 
………………………………. 

Francouzská 75/4 
120 00 Praha 2 
Mobil: + 420 ……………………. 
e-mail: ……………………………

Za OLO 


