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

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

Ceny uvedené v Příloze V platí počínaje dnem zahájení poskytování služeb (vč. zkušebního 
provozu), pokud se strany nedohodnou jinak. 

Případné jednorázové ceny, kromě cen za zrušení služby, budou splatné k datu zahájení 
zkušebního provozu. Jednorázové ceny za zrušení (pokud jsou dohodnuty) budou splatné k datu 
požadovaného zrušení služby - pokud se strany nedohodnou jinak. 

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

Strany budou periodicky hodnotit úrovně kvality služby dosažené v předcházejícím období pro 
službu koncového volání k účastníkům veřejné sítí elektronických komunikací v souladu 
s Přílohou II. 

Smluvní strany budou směrovat volání v souladu se zásadami směrování popsanými ve 
Smlouvě, v Příloze I a Příloze IV. 

Vyúčtování cen za použití služby bude prováděno měsíčně podle Přílohy III a bude zahájeno 
současně se zahájením zkušebního provozu.  

Čísla účastníků volaných ze sítě jedné mluvní strany do sítě druhé smluvní strany budou 
předávána oběma společnostmi v dohodnutém formátu. 

Jestliže dojde k rozšíření číselné kapacity pro již poskytovanou službu, bude z hlediska 
vykazování volání na tuto rozšířenou číselnou kapacitu zahrnuto do této služby. 

Doba silného provozu pro všechny služby mimo služby vytáčeného internetu (NEWTEL-up - 
971) je od 7.00 do 19.00 hodin v pracovních dnech.  Doba silného provozu pro službu 
vytáčeného internetu (NEWTEL-up - 971) je od 6.00 do 18.00 hodin v pracovních dnech. 
Neplatí u mezinárodního provozu a pokud je u konkrétní služby dohodnuto jinak. 

Doba slabého provozu pro všechny služby mimo služby vytáčeného internetu (NEWTEL-up - 
971) je od 19.00 do 7.00 hodin následujícího pracovního dne, celých 24 hodin ve dnech 
pracovního volna, ve dnech pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátků. Doba slabého 
provozu pro službu vytáčeného internetu (NEWTEL-up - 971) je od 18.00 do 6.00 hodin 
následujícího pracovního dne, celých 24 hodin ve dnech pracovního volna, ve dnech 
pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátků. Neplatí u mezinárodního provozu a 
pokud je u konkrétní služby dohodnuto jinak. 

Ceny za propojení jsou pro jednotlivé druhy volání uvedeny v Příloze V a VI. Veškeré 
dohodnuté ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH) či jiné příslušné daně, pokud 
není výslovně uvedeno jinak.  
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Článek 1.  
Služba koncového volání k účastníkům veřejné komunikační sítě poskytovaná 

společností NEWTEL/OLO 

1.1. Služba koncového volání k účastníkům veřejné komunikační sítě zajišťuje přepravu 
mluvené řeči, včetně faxových a datových signálů z bodu propojení ke koncovému 
zařízení účastníka sítě NEWTEL/OLO. Z hlediska společnosti NEWTEL jde o zakončení 
hovoru v síti OLO. Z hlediska společnosti OLO jde o zakončení hovoru v síti NEWTEL. 

1.2. Cena pro každý přihlášený hovor v rámci služby koncového volání k účastníkům veřejné 
komunikační sítě společnosti NEWTEL/OLO bude vypočtena na základě doby trvání 
volání a časového období podle Přílohy V.  

1.3. Souhrnná cena hrazená společností OLO/NEWTEL společnosti NEWTEL/OLO za 
službu koncového volání k účastníkům veřejné komunikační sítě společnosti 
NEWTEL/OLO je součtem cen za jednotlivé hovory. 

1.4. Cena za propojení je závislá na umístění volaného účastníka v síti NEWTEL/OLO 
a umístění propojovacího bodu sítě NEWTEL a sítě OLO.  

1.5. Za volání uskutečněná účastníky veřejné komunikační sítě společnosti NEWTEL/OLO s 
využitím služby koncového volání k účastníkům veřejné komunikační sítě společnosti 
OLO/NEWTEL odpovídá vůči účastníkům veřejné telekomunikační sítě společnosti 
NEWTEL/OLO společnost NEWTEL/OLO. 

 
Článek 2.  

Služba koncového volání VoIP poskytovaná společností NEWTEL/OLO 

2.1. Služba koncové volání VoIP společnosti OLO/NEWTEL (dále jen „Služba koncové 
volání VoIP“) je poskytována společností OLO/NEWTEL druhému provozovateli 
komunikační sítě (tj. společnosti NEWTEL/OLO) v souladu s termíny a podmínkami této 
Smlouvy. Službu koncové volání VoIP poskytuje společnost OLO/NEWTEL účastníkovi 
připojenému k veřejné komunikační síti OLO/NEWTEL, který má číslo začínající 
prefixem určeným pro VoIP.  

2.2. Služba koncové volání VoIP přenáší volání k účastníkům veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací založené na VoIP společnosti OLO/NEWTEL.  

2.3. Služba koncové volání VoIP poskytuje přenos volání od bodu propojení mezi sítěmi 
společností NEWTEL a OLO přes bránovou ústřednu společnosti OLO/NEWTEL přes 
síť ke koncovému zařízení účastníka. Konverzi formátu dat a signalizace z IP sítě na 
formát dat a signalizace sítě PSTN provádí společnost OLO/NEWTEL.  

2.4. Společnost NEWTEL/OLO je odpovědná za ověřování platnosti volaných čísel a nebude 
předávat žádná volání, která nejsou ve shodě s národním číslovacím plánem. Společnost 
OLO/NEWTEL nebude povinna přenášet volání, jestliže volané číslo není číslem v síti 
společnosti OLO/NEWTEL. Číselný příděl z rozsahu 910 xxx xxx, který je přidělen 
společnosti OLO/NEWTEL v souladu s Číslovacím plánem v platném znění, bude předán 
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kontaktním osobám uvedeným v Příloze VI této Smlouvy. Toto přidělené číslo používá 
síť jako A číslo při volání od účastníka veřejně dostupné služby elektronických 
komunikací založené na VoIP.  

2.5. Společnost OLO/NEWTEL poskytující službu koncové volání VoIP je povinna používat 
normy a specifikace nutné pro interoperabilitu služeb a síťové plány zveřejněné ČTÚ. Na 
službu koncové volání VoIP se vztahuje Síťový plán signalizace veřejných 
komunikačních sítí. Síťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací 
založených na propojování okruhů je platný jen pro část spojení k (nebo od) účastníka 
služby koncové volání VoIP zahrnující propojované okruhy. Síťový plán přenosových 
parametrů veřejných telefonních sítí se na volání z a na účastníka veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací založené na VoIP nevztahuje. 

2.6. Společnost NEWTEL/OLO poskytující veřejně dostupnou telefonní službu je povinna 
zajistit předávání čísla volajícího v síti podle požadavku Síťového plánu signalizace 
veřejných komunikačních sítí. Bez předání čísla volajícího nemůže společnost 
OLO/NEWTEL, poskytující Službu koncové volání VoIP, zpřístupnit dotčenému 
účastníku veřejně dostupné služby elektronických komunikací založené na VoIP 
identifikaci volajícího. Dále pak i společnost OLO/NEWTEL poskytující veřejně 
dostupné služby elektronických komunikací založené na VoIP je povinna zajistit 
předávání čísla volajícího v síti podle požadavku Síťového plánu signalizace veřejných 
komunikačních sítí. Bez předání čísla volajícího nemůže společnost NEWTEL/OLO, 
poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, zpřístupnit dotčenému účastníku veřejně 
dostupné telefonní služby identifikaci volajícího.  

2.7. Služba koncové volání VoIP, nebo veřejně dostupná služba elektronických komunikací 
založená na VoIP je služba elektronických komunikací založená na VoIP a není veřejně 
dostupnou telefonní službou ve smyslu zákona o elektronických komunikacích. 

2.8. V případě, že bude hovor nebo hovory od účasníků veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací založené na VoIP uskutečněny mimo území České republiky 
jedná se o porušení číslovacího plánu a tudíž společnost NEWTEL/OLO má právo službu 
zablokovat. 

2.9. Společnost NEWTEL/OLO neumožní volání od účasníků veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací založené na VoIP na čísla, vyžadující regionální směrování 
a lokalizaci volajícího, tj. na zkrácená čísla 1x, kde x=1 až 5, včetně čísel tísňového 
volání. 

2.10. Parametry kvality služby dle opatření obecné povahy č. OOP/14/12.2005-43 nejsou pro 
službu koncové volání VoIP a veřejně dostupnou službu elektronických komunikací 
založenou na VoIP relevantní.  

2.11. Kvalitativní parametry Služby koncového volání VoIP a veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací založené na VoIP musí v síti společnosti OLO/NEWTEL 
splňovat následující hodnoty přenosových parametrů, které jsou blíže popsány v ITU-
T G.107 (2000):  
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Parametr Popis Hodnota 

OLR Celková míra hlasitosti (rozsah) 0 až 18 dB 

SLR Míra hlasitosti ve vysílacím směru 
(rozsah) 

1,75 až 10,75 
dB 

RLR Míra hlasitosti v přijímacím směru 
(rozsah) 

-1,75 až 7,25 
dB 

 

T Doba zpoždění hovorových signálů 
v jednom směru (max) 

~0 až 200 ms 

TELR Míra hlasitosti ozvěn na straně hovořícího 
(min) 

> 40 dB 

Leeff Faktor zhoršení vlivem nízko-rychlostních 
kodeků zahrnujících ztrátovosti paketů 
(max) 

< 15 

2.12. Součástí veřejně dostupné služby elektronických komunikací založené na VoIP je 
možnost nomadicity v rámci ČR (koncový bod sítě se mění podle toho, kde se účastník 
přihlásí do sítě). 

2.13. Společnost NEWTEL/OLO, která umožňuje svým účastníkům veřejně dostupné telefonní 
služby, veřejně dostupné služby elektronických komunikací založené na VoIP volání na 
službu koncové volání VoIP poskytovanou společností OLO/NEWTEL, je povinna 
informovat své účastníky o vlastnostech spojení s čísly veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací založené na VoIP.  

2.14. Ceny hrazené společností NEWTEL/OLO společnosti OLO/NEWTEL za službu koncové 
volání VoIP jsou další k cenám za ostatní služby poskytované společností 
OLO/NEWTEL společnosti NEWTEL/OLO za podmínek a v termínech podle Smlouvy. 

2.15. Cena za použití pro každé přihlášené volání v rámci služby koncové volání VoIP bude 
vypočtena na základě doby trvání volání a časového období podle Přílohy V.  

2.16. Odpovědnost za volání uskutečněná účastníky veřejné komunikační sítě společnosti 
NEWTEL/OLO s využitím služby koncové volání VoIP, spočívá vůči účastníkům veřejné 
komunikační sítě společnosti NEWTEL/OLO na společnosti NEWTEL/OLO. 
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Článek 3.  

Služba bezplatného volání poskytovaná společností NEWTEL/OLO 

3.1. Služba bezplatného volání (Volání na účet volaného) umožňuje prostřednictvím 
přístupového kódu a čísla přiřazené stanice spojení z kterékoliv telefonní stanice 
společnosti NEWTEL/OLO, na tuto stanici. Přiřazenou stanicí může být kterákoliv 
telefonní stanice, která je provozována v rámci Volání na účet volaného společnosti 
OLO/NEWTEL. 

3.2. Společnost OLO/NEWTEL nesmí na službě bezplatného volání poskytovat přístup 
k dalším službám elektronických komunikací. 

3.3. Společnost OLO/NEWTEL za každé uskutečněné spojení ke službě Volání na účet 
volaného zaplatí společnosti NEWTEL/OLO cenu uvedenou v Příloze V. 

3.4. Odpovědnost za volání uskutečněná účastníky veřejné telefonní sítě společnosti 
OLO/NEWTEL s využitím služby Volání na účet volaného poskytované společností 
NEWTEL/OLO spočívá vůči účastníkům veřejné telefonní sítě společnosti OLO/NEWTEL 
na společnosti OLO/NEWTEL. 

3.5. Společnost NEWTEL/OLO předává hovor do sítě OLO/NEWTEL v místě propojení, které 
je nejbližší místu vzniku hovoru v síti NEWTEL/OLO. 

Článek 4.  
Služba VCC poskytovaná společností OLO/NEWTEL 

4.1. Služba virtuálních volacích karet (dále VCC) umožňuje vnitrostátní i mezinárodní volání 
z telefonních stanic společnosti NEWTEL/OLO. Cena za hovory uskutečněné 
prostřednictvím této služby není účtována telefonní stanici, ze které jsou hovory 
uskutečněny, za hovory platí volající prostřednictvím karty s určitým kreditem. Z tohoto 
kreditu se účastníkovi odečítá cena za volání. 

4.2. Po volbě přístupového čísla ke službě VCC se přihlásí platforma služby VCC společnosti 
NEWTEL/OLO, volající se identifikuje zadáním ID - čísla karty a PINem a poté volí číslo 
volaného. 

4.3. Společnost NEWTEL/OLO bude přenášet volání od propojovacího bodu k platformě 
služby VCC. 

4.4. Ceny za použití pro každé přihlášené volání v rámci služby VCC, poskytované společností 
NEWTEL/OLO, jsou hrazeny společností NEWTEL/OLO společnosti OLO/NEWTEL 
a budou vypočteny na základě doby trvání volání a časové jednotky s využitím cen 
uvedených v Příloze V. 

4.5. Souhrnná cena hrazená společností NEWTEL/OLO společnosti OLO/NEWTEL za službu 
VCC poskytovanou společností NEWTEL/OLO je součtem cen za použití. 

4.6. Společnost NEWTEL/OLO předává hovor do sítě OLO/NEWTEL v místě propojení, které 
je nejbližší místu vzniku hovoru v síti NEWTEL/OLO. 
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4.7. Společnost NEWTEL/OLO je odpovědná za ověřování platnosti volaných čísel a nebude 
předávat žádná volání, která nejsou ve shodě se seznamem čísel pro službu VCC 
poskytovanou společností OLO/NEWTEL. Společnost NEWTEL/OLO nebude povinna 
přenášet volání, jestliže volané číslo není platné. 

 
Článek 5.  

Služby se sdílenými náklady poskytované společností NEWTEL/OLO 

5.1. Služba přístupu ke službám se sdílenými náklady poskytovaná společností OLO nebo 
NEWTEL umožňuje realizovat prostřednictvím přístupového kódu a následné číselné 
kombinace spojení z kterékoli telefonní stanice sítě společnosti NEWTEL nebo OLO na 
předem vybranou stanici dohodnutou se zadavatelem služby z číselných rozsahů 81Y, 83Y 
(Y=1 až 0) a 84Y (Y=3,4,5,6). 

5.2. Cena pro každý přihlášený hovor v rámci služby se sdílenými náklady bude vypočtena na 
základě doby trvání volání a časového období podle Přílohy V. 

5.3. Společnost NEWTEL/OLO primárně předává hovor do sítě OLO/NEWTEL v místě 
propojení, které je nejbližší místu vzniku hovoru v síti NEWTEL/OLO. 

5.4. Odpovědnost za volání uskutečněná účastníky veřejné telefonní sítě společnosti 
OLO/NEWTEL s využitím služby se sdílenými náklady poskytované společností 
NEWTEL/OLO spočívá vůči účastníkům veřejné telefonní sítě společnosti OLO/NEWTEL 
na společnosti OLO/NEWTEL. 

 
Článek 6.  

Služby UAN poskytované společností NEWTEL/OLO 

6.1. Služba UAN poskytovaná společností OLO nebo NEWTEL umožňuje realizovat 
prostřednictvím přístupového kódu a následné číselné kombinace spojení z kterékoli 
telefonní stanice sítě společnosti NEWTEL nebo OLO na předem vybranou stanici 
dohodnutou se zadavatelem služby z číselných rozsahů 84Y, 84Y (Y=0 až 2) a 84Y 
(Y=7,8,9) 

6.2. Cena pro každý přihlášený hovor v rámci služby UAN bude vypočtena na základě doby 
trvání volání a časového období podle Přílohy V. 

6.3. Společnost NEWTEL/OLO primárně předává hovor do sítě OLO/NEWTEL v místě 
propojení, které je nejbližší místu vzniku hovoru v síti NEWTEL/OLO. 

6.4. Odpovědnost za volání uskutečněná účastníky veřejné telefonní sítě společnosti 
OLO/NEWTEL s využitím služby UAN poskytované společností NEWTEL/OLO spočívá 
vůči účastníkům veřejné telefonní sítě společnosti OLO/NEWTEL na společnosti 
OLO/NEWTEL. 
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Článek 7.  

Služba vytáčeného internetu poskytovaná společností OLO/NEWTEL 
7.1. Služba vytáčeného internetu zajišťuje přepravu dial-up volání z bodu propojení k platformě 

služby. 

7.2. Spojení ze sítě společnosti NEWTEL/OLO do sítě NEWTEL/OLO bude realizováno 
volbou čísla s prefixem 971. 

7.3. Cena pro každý přihlášený hovor v rámci služby bude vypočtena na základě doby trvání 
volání a časového období podle Přílohy V.  

7.4. Souhrnná cena hrazená společností NEWTEL/OLO společnosti OLO/NEWTEL za službu 
je součtem cen za jednotlivé hovory. 

7.5. Za volání uskutečněná účastníky veřejné komunikační sítě společnosti NEWTEL/OLO s 
využitím služby vytáčeného internetu společnosti OLO/NEWTEL odpovídá vůči 
účastníkům veřejné telekomunikační sítě společnosti NEWTEL/OLO společnost 
NEWTEL/OLO. 

Článek 8.  
Služba přístupu k neveřejným sítím a velkoplošným sítím s přístupovým kódem 95x 

připojeným k síti NEWTEL/OLO 

8.1. Služba přístupu k neveřejným sítím s kódem 95x připojeným k síti NEWTEL/OLO 
umožňuje přístup uživatelů sítě OLO/NEWTEL k neveřejným sítím a velkoplošným sítím 
s přístupovým kódem 95x připojeným k veřejné komunikační síti společnosti 
NEWTEL/OLO. 

8.2. V rámci služby si budou strany vzájemně předávat seznam čísel rozsahu 95x, ketrá jsou 
platná pro službu přístupu k neveřejným sítím. 

8.3. Celková kvalita služby bude stejná jako kvalita služby, kterou nabízí NEWTEL/OLO svým 
uživatelům pro přenášení volání na čísla s přístupovými kódy. 

8.4. Cena pro každý přihlášený hovor v rámci služby bude vypočtena na základě doby trvání 
volání a časového období podle Přílohy V. 

8.5. Souhrnná cena hrazená společností NEWTEL/OLO společnosti OLO/NEWTEL za službu 
je součtem cen za jednotlivé hovory. 

8.6. Společnost NEWTEL/OLO primárně předává hovor do sítě OLO/NEWTEL v místě 
propojení, které je nejbližší místu vzniku hovoru v síti NEWTEL/OLO 

8.7. Za volání uskutečněná účastníky veřejné komunikační sítě společnosti NEWTEL/OLO s 
využitím služby přístupu k neveřejným sítím s kódem 95x OLO/NEWTEL odpovídá vůči 
účastníkům veřejné telekomunikační sítě společnosti NEWTEL/OLO společnost 
NEWTEL/OLO. 
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Článek 9.  
Služba přístup k infromačním službám společnosti NEWTEL/OLO 

9.1. Služba přístup k infromčním službám společnosti NEWTEL/OLO zajišťuje přenos volání 
z propojovacího bodu na komerční linky poskytované společností NEWTEL/OLO. 
Přístupové kódy pro službu přístup k infromačním linkám jsou podle platného číslovacího 
plánu „11“, „12“, „13“ a „14“. Volání si strany předávají v POI, ketrý je nejblíže místu 
vzniku volání. 

9.2. V případě většího počtu volání, než je kapacita pracovišť informačních služeb, jsou volání 
řazena do čekací fronty, o čemž je volající účastník informován příslušnou hláskou. Pokud 
zařazení do čekací fronty není již možné, je volajícímu účastníkovi vyslán obsazovací tón. 

9.3. Strany si budou čísla pro tuto službu oznamovat nejméně 30 dní před požadovaným 
otevřením směrování. 

9.4. Cena pro každý přihlášený hovor v rámci služby bude vypočtena na základě doby trvání 
volání a časového období podle Přílohy V. 

9.5. Souhrnná cena hrazená společností NEWTEL/OLO společnosti OLO/NEWTEL za službu 
je součtem cen za jednotlivé hovory. 

9.6. Společnost NEWTEL/OLO primárně předává hovor do sítě OLO/NEWTEL v místě 
propojení, které je nejbližší místu vzniku hovoru v síti NEWTEL/OLO. 

9.7. Za volání uskutečněná účastníky veřejné komunikační sítě společnosti NEWTEL/OLO s 
využitím služby přístupu k informačním službám OLO/NEWTEL odpovídá vůči 
účastníkům veřejné telekomunikační sítě společnosti NEWTEL/OLO společnost 
NEWTEL/OLO. 

Článek 10.  
Služba tranzitu do veřejných komunikačních sítí v ČR poskytovaná společností 

NEWTEL/OLO 

10.1. Služba tranzitu do veřejných komunikačních sítí (VTS) v ČR je služba poskytovaná 
společností OLO/NEWTEL, která zajišťuje přenos volání z bodu propojení 
s NEWTEL/OLO do bodu propojení OLO/NEWTEL s VTS třetích stran (OLO). 

10.2. V propojovacím bodě nebudou smluvními stranami předávány hovory na služby, které 
nejsou vymezeny touto smlouvou. Smluvní strany nejsou povinny přenášet volání na tyto 
služby. 

10.3. Cena pro každý přihlášený hovor v rámci služby tranzitu do veřejných komunikačních 
sítí v ČR bude vypočtena na základě doby trvání volání a časového období podle Přílohy V  

10.4. Souhrnná cena hrazená smluvními stranami za službu tranzitu do veřejných 
komunikačních sítí v ČR je součtem cen za jednotlivé hovory. 
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10.5. Cena za tranzit je závislá na umístění volaného účastníka v pevných VTS a zahrnuje 
veškeré poplatky spojené s ukončením hovoru – např. cenu za vyhledání a cenu terminace 
do cílové destinace.  

10.6. Za volání uskutečněná účastníky veřejné komunikační sítě společnosti NEWTEL/OLO s 
využitím služby tranzitu do veřejných komunikačních sítí v ČR společnosti 
OLO/NEWTEL odpovídá vůči účastníkům veřejné komunikační sítě společnosti 
NEWTEL/OLO společnost NEWTEL/OLO. 

Článek 11.  
Služba přístup k pracovištím tísňových volání poskytovaná společností NEWTEL 

11.1. Volání na pracoviště pro příjem tísňových volání (Policie ČR, Záchranná služba, Hasiči, 
Jednotné evropské číslo tísňového volání) určená voleným číslem si každá smluvní strana 
pro své účastníky zajišťuje sama. Obě strany budou dále postupovat podle zásad 
dohodnutých s příslušnými orgány příjemců tísňových volání a v souladu s rozhodnutím 
ČTÚ.  

Článek 12.  
Služba tranzitu z veřejných komunikačních sítí v ČR do sítě OLO poskytovaná 

společností NEWTEL 

12.1. Služba tranzitu z veřejných komunikačních sítí (VTS) v ČR do sítě OLO je služba 
poskytovaná společností NEWTEL, která zajišťuje přenos volání z bodu 
propojení NEWTEL s VTS třetích stran (OLO) do bodu propojení NEWTEL s OLO. 

12.2. V propojovacím bodě nebudou smluvními stranami předávány hovory na služby, které 
nejsou vymezeny touto smlouvou. Smluvní strany nejsou povinny přenášet volání na tyto 
služby. 

12.3. Cena pro každý přihlášený hovor v rámci služby tranzitu do veřejných komunikačních 
sítí v ČR bude vypočtena na základě doby trvání volání a časového období podle Přílohy V  

12.4. Souhrnná cena hrazená smluvními stranami za službu tranzitu do veřejných 
komunikačních sítí v ČR je součtem cen za jednotlivé hovory. 

11.5. Společnost OLO se zavazuje respektovat veškeré právní předpisy platné v České 
republice při poskytování služeb na telefonních číslech jmenovaných v odstavci 11.5, 
zejména pak zákon č 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášku vydanou podle § 29 tohoto zákona (číslovací plán). Dále je společnost 
OLO povinna respektovat podmínky uvedené v rozhodnutích o udělení oprávnění 
k využívání čísel. OLO je zodpovědná za číselné rozsahy jmenované v odstavci 11.5 jako 
by jí byly přímo přiděleny. 

 
11.6. Společnost OLO bude respektovat případné uplatnění procesu přenosu čísla, bude 

v dobré víře spolupracovat se společností NEWTEL tak, aby proces přenosu čísla proběhl 
dle platných právních předpisů. Společnost OLO nebude žádat ČTÚ o odnětí čísel, která 
byla od ní přenesena. 



Smlouva o propojení veřejných sítí elektronických komunikací mezi NEWTEL a OLO             Příloha č. IV 
 

Služby elektronických komunikací a výkony 
   

 

Strana 11 (celkem 13) 
Za NEWTEL: OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ                                       Za OLO: 

 

  
 

Článek 13.  
Služba Mezinárodní provoz poskytovaná společností NEWTEL/OLO 

13.1. Služba automatického odchozího mezinárodního provozu poskytovaná společností 
NEWTEL/OLO poskytuje přenos volání z veřejné komunikační sítě společnosti 
OLO/NEWTEL přes veřejnou komunikační síť společnosti NEWTEL/OLO do 
infrastruktury zahraničních telekomunikačních poskytovatelů, které jsou zpřístupněné 
použitím mezinárodních směrových čísel pro země uvedené v Příloze VI. 

13.2. Společnost NEWTEL/OLO je odpovědná za ověřování platnosti volaných čísel 
a nebude předávat žádná volání, která nejsou ve shodě s mezinárodním číslovacím plánem. 
Společnost NEWTEL/OLO nebude povinna přenášet volání, jestliže volané číslo není 
v souladu s mezinárodním číslovacím plánem. 

13.3. Pro volání platí ceny uvedené v Příloze VI. 

13.4. Ceníky včetně mezinárodních směrových čísel jsou předávány příslušným kontaktním 
osobám druhé smluvní strany, a to elektronickou poštou, poštou či osobně. 

13.5. Ceny za použití za každé přihlášené volání v rámci služby automatického odchozího 
mezinárodního provozu poskytované společností NEWTEL/OLO budou vypočteny na 
základě doby trvání volání, časového období a časové jednotky s využitím cen uvedených 
v Příloze VI. 

13.6. Uskutečněné mezinárodní hovory budou vykazovány v souladu s platným ceníkem 
v členění po destinacích. 

13.7. Ceny za službu automatického odchozího mezinárodního provozu poskytovanou 
společností NEWTEL/OLO zahrnují veškeré úhrady splatné mezinárodním 
telekomunikačním poskytovatelům za toto přihlášené volání. 

13.8. Odpovědnost za volání uskutečněná účastníky veřejné telefonní sítě společnosti 
OLO/NEWTEL s využitím služby automatického odchozího mezinárodního provozu 
poskytované společností NEWTEL/OLO spočívá vůči účastníkům veřejné telefonní sítě 
společnosti OLO/NEWTEL na společnosti OLO/NEWTEL. 

 
Článek 14.  

Služba přenesení čísla poskytovaná společností NEWTEL/OLO 

14.1. Přenositelnost telefonních čísel mezi společností NEWTEL/OLO a společností 
OLO/NEWTEL je upravena ve zvláštní smlouvě. 
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Článek 15.  
Síťové služby 

Smluvní strany si poskytují recipročně a bezplatně následující síťové služby: 

15.1. Identifikace volající linky  

CLIP  - zobrazení identifikace volající linky / Calling Line Identification Presentation 
(ETS 300 089).  
CLIR - zamezení zobrazení identifikace volající linky / Calling Line Identification 
Restriction (ETS 300 090). 

15.2. Přesměrování hovoru  

CFU  - přesměrování  hovorů / Call Forwarding Unconditional (ETS 300 200) 
CFB - přesměrování volání při obsazení / CF Busy (ETS 300 199) 
CFNR - přesměrování volání při nepřihlášení / CF No Response (ETS 300 201) 

15.3. Čekající volání 

CW  - čekající volání / Call Waiting (ETS 300 056) 

15.4. Podržení volání 

HOLD - podržení volání / HOLD (ETS 300 139) 

15.5. Konferenční volání 

CONF - konferenční volání / Conference Call (ETS 300 183) 

15.6. Identifikace volané linky 

OLOP - zobrazení identifikace volané linky / Connected Line Identification Presentation 
(ETS 300 094) 
OLOR - zamezení zobrazení identifikace volané linky / Connected Line Identification 
Restriction (ETS 300 095) 

15.7. Odpovědnost za využití síťové služby sítě společnosti NEWTEL/OLO spočívá vůči 
účastníkům veřejné telefonní sítě společnosti OLO/NEWTEL na společnosti 
OLO/NEWTEL. 

 
Článek 16.  

Testování a zkušební provoz 

16.1. Testování každého propojovacího bodu smluvní strany předem dohodnou. 

16.2. Testováním se rozumí ověření spolupráce sítě NEWTEL se sítí OLO přes 
specifikované rozhraní propojovacího bodu podle Přílohy I. Základním předpokladem pro 
zahájení testování je prokázání splnění podmínky stanovené podle § 73 odst. 2 zákona 
č. 127/2005 Sb.  

16.3. Zkušební provoz bude zahájen po podepsání Smlouvy o propojení na základě 
úspěšného testování a po podepsání testovacího protokolu, na dobu nezbytně nutnou 
k odstranění chyb, bránících převedení spojovací a přenosové technologie do trvalého 
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provozu. V čase zahájení zkušebního provozu obě strany společně odsouhlasí termín 
předání prvních výsledků.  

16.4. Trvalý provoz bude možno zahájit ve stanovené kapacitě okamžitě po úspěšném 
dokončení zkušebního provozu a po jeho kladném vyhodnocení v souladu s Přílohou I. 

16.5. Testování je prováděno na recipročním principu a není tudíž předmětem účtování mezi 
společnostmi NEWTEL a OLO. 

 


