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1 Obecně 
Pro poskytování služeb elektronických komunikací platí následující pravidla, pokud u 
konkrétní služby není uvedeno jinak 
1.1 Smluvní strany si poskytují dohodnuté služby nepřetržitě, tj. dvacet čtyři 

hodiny denně, sedm dní v týdnu a všechny dny v roce v předepsaném 
rozsahu a kvalitě stejné, jako je poskytují svým uživatelům.  

1.2 Strany budou periodicky hodnotit úrovně kvality služby dosažené 
v předcházejícím období v souladu s Přílohou 1. 

1.3 Ceny za propojení pro jednotlivé druhy volání jsou uvedeny v Příloze 3 a platí 
počínaje dnem zahájení poskytování si služeb (vč. zkušebního provozu) do 
dohodnutého data. 

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

1.5 Cena pro každý přihlášený hovor bude vypočtena na základě doby trvání 
volání a časového období (popř. další ceny) podle této Přílohy 2 a Přílohy 3. 

1.6 Smluvní strany budou registrovat dobu trvání každého přihlášeného volání 
(mezi příjmem zprávy ANM nebo CON a příjmem zprávy REL) a vypočtou 
počet aplikovaných časových jednotek. Časová jednotka pro přihlášené volání 
je jedna sekunda. Pro každé přihlášené volání bude doba trvání měřena s 
přesností na jednotky sekund pomocí matematického zaokrouhlování. 

1.7 Jestliže v průběhu volání (mezi příjmem zprávy ANM nebo CON a příjmem 
zprávy REL) dojde ke změně časového období, ve kterém se mění cena, dělí 
se čas uskutečněného hovoru do příslušných časových období a cena za 
službu operátora (pokud je dohodnuta) se stanoví podle časového období, ve 
kterém hovor začal.  

1.8 Souhrnná cena za jednotlivou službu hrazená smluvní stranou druhé smluvní 
straně je součtem cen za jednotlivé hovory. 

1.9 Vyúčtování cen za použití služby bude prováděno měsíčně podle Přílohy 4 a 
bude zahájeno současně se zahájením zkušebního provozu.  

1.10 Smluvní strany budou směrovat volání v souladu se zásadami směrování 
popsanými v Příloze 1. 

1.11 Smluvní strany jsou odpovědné za platnost volaných čísel a nebudou 
předávat druhé smluvní straně žádná volání, která nejsou ve shodě 
s Číslovacím plánem (vč. mezinárodního). Smluvní strany nejsou povinny 
přenášet volání, jestliže volané číslo není v souladu číslovacím plánem a není v 
dohodnutém formátu.  

1.12 Smluvní strany si budou vzájemně předávat přidělená čísla účastníků a služeb 
ve své síti v předstihu tak, aby mohlo být zajištěno správné směrování hovorů. 
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1.13 Jestliže dojde k rozšíření číselné kapacity pro již poskytovanou službu, bude z 
hlediska vykazování volání na tato čísla zahrnuto mezi tuto službu. 

1.14 Za volání uskutečněná účastníky první smluvní strany k účastníkům druhé 
smluvní strany odpovídá vůči účastníkům první smluvní strany první smluvní 
strana. 

1.15 Každá smluvní strana je oprávněna omezit v POI provoz na konkrétní čísla se 
zvláštním tarifem, která jsou zneužívána poskytovatelem služeb 
k poškozování uživatelů. 

1.16 Smluvní strany si nezávisle zajistí přístup k databázím přenesených čísel, která 
je jediným platným zdrojem informací o číslech přenesených mezi operátory a 
tedy i o aktuálním provozovateli telefonního čísla, aby mohly správně 
směrovat hovory ze své sítě. 

1.17 Smluvní strany se zavazují, že budou okamžitě informovat druhou smluvní 
stranu ve všech případech, kdy zjistí, že služba poskytovaná poskytovatelem 
služby v jejich sítích je v rozporu s touto Smlouvou. Každá smluvní strana je 
oprávněna omezit přístup svých uživatelů k jednotlivým číslům služby v 
případě, kdy druhá smluvní strana umožňuje využívání této služby v rozporu s 
touto Smlouvou či platnými právními předpisy a nenapraví tento rozpor 
bezprostředně po prokazatelném doručení výzvy k nápravě od druhé smluvní 
strany.  

1.18 Pokud se smluvní strany dohodnou - Doba silného provozu je od 7.00 do 
19.00 hodin v pracovních dnech. Doba slabého provozu 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. 

1.19 Pro vyloučení pochybností strany uvádějí seznam kódů zemí Evropského 
hospodářského prostoru k 1.7.2014. 

Název CC 
Belgie 32 
Bulharsko 359 
Česká republika 420 
Dánsko 45 
Estonsko 372 
Finsko 358 
Francie 33 
Francouzská Guyana 594 
Gibraltar 350 
Guadaloupe 590 
Chorvatsko 385 
Irsko 353 
Island 354 
Itálie 39 
Kypr 357 
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Lichtenštejnsko 423 
Litva 370 
Lotyšsko 371 
Lucembursko 352 
Maďarsko 36 
Malta 356 
Martinik 596 
Německo 49 
Nizozemí 31 
Norsko 47 
Polsko 48 
Portugalsko 351 
Rakousko 43 
Francouzské departementy a území v Indickém oceánu 262 
Rumunsko 40 
Řecko 30 
Slovensko 421 
Slovinsko 386 
Španělsko 34 
Švédsko 46 
Velká Británie 44 

1.20 Strany jsou oprávněny okamžitě pozastavit poskytování Služby v celém 
rozsahu, případně v rozsahu týkajícím se jednotlivého čísla, v těchto 
případech: 

• extrémně krátká pravidelně se opakující volání, která neodpovídají 
charakteru poskytované služby, 

• detailní výpis hovorové korespondence (billing) vykazující velký počet 
volání, nesoucích znaky přístrojového nebo manuálního generování volání 
z jednotlivých účastnických stanic nebo ze skupin účastnických telefonních 
stanic (volání stejné délky, volání se stejnou periodou opakování, skupiny 
volání se stejnými znaky nebo vykazující znaky matematické řady apod.). 

1.21 Společnost O2 / OLO je oprávněna požadovat po společnosti OLO / O2 
zaplacení rozdílu mezi cenou Služby, jak by byla určena podle CLI v souladu 
se Smlouvou a skutečně zaplacenou cenou Služby na základě předaného CLI 
do šesti měsíců od okamžiku, kdy byla vystavena faktura za provoz 
s neoprávněně pozměněným CLI, ledaže společnost OLO / O2 prokáže 
postup v souladu se Smlouvou, zejména fakt, že nedošlo k nedovolenému 
zásahu nebo změně CLI. 
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2 Služba koncového volání – terminace hovorů  
 
2.1 Služba koncového volání je služba, která zajišťuje přenos mluvené řeči (včetně 

faxových a datových signálů a volání do záznamové schránky) z POI ke 
koncovému zařízení účastníka sítě smluvní strany – jde o zakončení hovoru 
v síti smluvní strany.  

2.2 Spojení ze sítě společnosti OLO do sítě O2 bude realizováno  

• volbou účastnického čísla, které bylo společnosti O2 přiděleno ČTÚ 
Seznam čísel je uveden na internetových stránkách Českého 
telekomunikačního úřadu (www.ctu.cz) a od 1.10.2010 v Referenční 
databázi čísel (https://rnpdbf.cnpac.cz/). 

• čísla přeneseného do sítě O2 z jiné mobilní sítě 
• volbou přístupového kódu záznamové schránky sítě O2 a čísla schránky 

962 a 966 
2.3 Spojení ze sítě společnosti O2 do sítě společnosti OLO bude realizováno 

volbou účastnického čísla z rozsahu, který společnosti OLO (nebo jiné 
společnosti na základě dohody se společností OLO) přidělil ČTÚ nebo čísla 
přeneseného do sítě OLO. 

2.4 Zpoplatnění služby 

2.4.1 Cenu za službu koncového volání k účastníkům veřejné komunikační sítě 
společnosti O2 tvoří: 

a) cena za volání do sítě společnosti O2 

- z telefonních čísel v národním formátu z čísel uvedených v Příloze 1 
vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb 
elektronických komunikací, ke kterým bylo uděleno Českým 
telekomunikačním úřadem platné oprávnění k využívání čísel (dále jen 
„číslo z číslovacího plánu ČR“) a  

- z telefonních čísel obsahujících kódy zemí Evropského 
hospodářského prostoru dle bodu 1.19 (dále EHP),  

kde je v CDR platně identifikovatelné CLI (viz Příloha 2), které nebylo 
změněno a odpovídá všem požadavkům Smlouvy (dále „telefonní čísla 
s kódy zemí EHP“), 

b) cena za volání do sítě společnosti O2, na které se nevztahuje 
ustanovení a) výše, včetně volání s neplatně identifikovatelným CLI. 
Společnost O2 je oprávněna tuto cenu změnit jednostranným 
oznámením učiněným elektronickou poštou zaslaným do 30.4. 
kalendářního roku s účinností k 1.7. téhož roku a s oznámením do 
31.10. kalendářního roku s účinností od 1.1. následujícího roku. 
Oznámení bude potvrzeno též dopisem. 
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2.4.2 Cenu za službu koncového volání k účastníkům veřejné komunikační sítě 
společnosti FOLO tvoří: 

a) cena za místní provoz a 1 tranzit, která je účtována, pokud se koncový 
bod propojené veřejně dostupné telefonní sítě, do které je volání 
směrováno, nachází v přístupové oblasti bránové ústředny podle 
Přílohy 2, ve které jsou sítě propojeny, přičemž bránovou ústřednou je 
ústředna místní / tranzitní nebo při volání na hlasovou schránku. Tato 
cena se vztahuje na volání: 

- z telefonních čísel v národním formátu z čísel uvedených v Příloze 1 
vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb 
elektronických komunikací, ke kterým bylo uděleno Českým 
telekomunikačním úřadem platné oprávnění k využívání čísel (dále jen 
„číslo z číslovacího plánu ČR“) a  

- z telefonních čísel obsahujících kódy zemí Evropského 
hospodářského prostoru dle bodu 1.19 (dále EHP),  

kde je v CDR platně identifikovatelné CLI (viz Příloha 2), které nebylo 
změněno a odpovídá všem požadavkům Smlouvy (dále „telefonní čísla 
s kódy zemí EHP“), 

b) cena za 2 tranzity, která je účtována, pokud se koncový bod 
propojené veřejně dostupné telefonní sítě, do které je volání 
směrováno, nenachází v přístupové oblasti bránové ústředny, ve které 
jsou sítě propojeny, přičemž bránovou ústřednou je ústředna tranzitní. 
Tato cena se vztahuje na volání: 

- z telefonních čísel v národním formátu z čísel uvedených v Příloze 1 
vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb 
elektronických komunikací, ke kterým bylo uděleno Českým 
telekomunikačním úřadem platné oprávnění k využívání čísel (dále jen 
„číslo z číslovacího plánu ČR“) a  

- z telefonních čísel obsahujících kódy zemí Evropského 
hospodářského prostoru dle bodu 1.19 (dále EHP),  

kde je v CDR platně identifikovatelné CLI (viz Příloha 2), které nebylo 
změněno a odpovídá všem požadavkům Smlouvy (dále „telefonní čísla 
s kódy zemí EHP“), 

c) cena za volání do sítě společnosti OLO pro volání místní / 1 tranzit / 2 
tranzit, na které se nevztahují ustanovení a) a b) výše, včetně volání 
s neplatně identifikovatelným CLI. Společnost OLO je oprávněna tuto 
cenu změnit jednostranným oznámením učiněným elektronickou 
poštou zaslaným do 30.4. kalendářního roku s účinností k 1.7. téhož 
roku a s oznámením do 31.10. kalendářního roku s účinností od 1.1. 
následujícího roku. Oznámení bude potvrzeno též dopisem. 
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2.4.3 Cenu za službu koncového volání k účastníkům veřejné komunikační sítě 
společnosti MOLO tvoří: 

a) cena za volání do sítě společnosti OLO 

- z telefonních čísel v národním formátu z čísel uvedených v Příloze 1 
vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb 
elektronických komunikací, ke kterým bylo uděleno Českým 
telekomunikačním úřadem platné oprávnění k využívání čísel (dále jen 
„číslo z číslovacího plánu ČR“) a  

- z telefonních čísel obsahujících kódy zemí Evropského 
hospodářského prostoru dle bodu 1.19 (dále EHP),  

kde je v CDR platně identifikovatelné CLI (viz Příloha 2), které nebylo 
změněno a odpovídá všem požadavkům Smlouvy (dále „telefonní čísla 
s kódy zemí EHP“), 

b) cena za volání do sítě společnosti OLO, na které se nevztahuje 
ustanovení a) výše, včetně volání s neplatně identifikovatelným CLI. 
Společnost OLO je oprávněna tuto cenu změnit jednostranným 
oznámením učiněným elektronickou poštou zaslaným do 30.4. 
kalendářního roku s účinností k 1.7. téhož roku a s oznámením do 
31.10. kalendářního roku s účinností od 1.1. následujícího roku. 
Oznámení bude potvrzeno též dopisem. 

2.5 Ceny aplikované na službu koncové volání k účastníkům veřejné komunikační 
sítě společnosti O2 / OLO jsou uvedeny v Příloze 3.  
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7 Služba Vyhledání přeneseného čísla (ze sítě smluvní strany)  
7.1 Jestliže společnost OLO / O2 směruje hovor do sítě O2 / OLO na číslo, které 

bylo přeneseno do jiné (mobilní - pevné) sítě, nebo neuvedla správné 
Operator ID (NRN), druhá smluvní strana vyhledá v databázi přenesených čísel 
(mobilní – pevné sítě) správnou síť a hovor tam dosměruje.  

7.2 Za vyhledání správné sítě zaplatí smluvní strana, která chybně směrovala 
hovor, jednorázovou cenu za službu vyhledání přeneseného čísla uvedenou 
v Příloze 3 a současně i cenu za dosměrování hovoru (tranzit) podle Přílohy 3. 
Stejné pravidlo platí i pro příchozí mezinárodní hovory. 

7.3 Cena za službu vyhledání čísla je účtována současně s cenou za dosměrování 
a cenou za terminaci hovoru v třetí síti. Účtování je kaskádní. 

 
 

8 Služba dosměrování pro čísla přenesená ze společnosti O2 / 
OLO  

8.1 Služba dosměrování hovoru (tranzit do sítě, kam bylo číslo v rámci MNP 
přeneseno, případně při nesprávném směrování hovoru) spočívá v přenosu 
volání z bodu propojení mezi smluvními stranami přes síť O2 / OLO do sítě 
jiného (pevného/mobilního) operátora. 

8.2 Služba dosměrování se vztahuje jen na volání na čísla, která jsou podle 
vyhlášky Číslovací plán přenositelná. 

8.3 Cena za službu dosměrování se využijí i v případě přelivu hovorů (NRN je 
správný, ale hovor je s ohledem na nepřístupný POI sítě třetí strany směrován 
do sítě O2 / OLO). O2 / OLO směruje hovor podle NRN do správné sítě. 
V případě přelivu se směrování vztahuje jen na volání do sítí, se kterými je síť 
O2 / OLO přímo propojena, pokud není smluvně dohodnuto jinak. 

8.4 Cena za službu dosměrování je v Příloze 3. 

a) Koncové volání – cena je účtována současně s cenou za terminaci hovoru 
v třetí síti. Účtování je kaskádní. 

b) Služba Freephone (volání na účet volaného) – společnost O2 / OLO hradí 
společnosti OLO / O2 pouze cenu za dosměrování. 
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10 Síťové služby (smluvní strany si poskytují recipročně a 
bezplatně)  

 
10.1 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). 
 

10.2 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) 
 

10.3 Čekající volání 

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

10.4 Podržení volání 

HOLD - podržení volání / HOLD (ETS 300 139) 
 

10.5 Konferenční volání 

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

10.6 Identifikace volané linky 

COLP - zobrazení identifikace volané linky / Connected Line Identification 
Presentation (ETS 300 094) 
COLR - zamezení zobrazení identifikace volané linky / Connected Line 
Identification Restriction (ETS 300 095) 
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11 Služba přenesení čísla (MNP) – jen pro mobilní operátory 
 
11.1 Smluvní strany si vzájemně podle zákona poskytují službu MNP, která 

umožňuje účastníkovi jedné smluvní strany ponechat si své telefonní číslo a 
stát se účastníkem druhé smluvní strany.  

11.2 Každá smluvní strana uzavřela samostatnou smlouvu se společností CNPAC 
s.r.o., která provozuje národní referenční databázi přenesených čísel 
v mobilních sítích (jde o jediný platný zdroj informací o přenesených číslech 
v ČR). 

11.3 Smluvní strany mají uzavřenu Smlouvu o užívání národní referenční databáze 
přenesených čísel v prostředí mobilních sítí a Smlouvu o zajištění provozu 
národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí 
RNPDB-M s jejím provozovatelem. 

11.4 Zadávání objednávek služby přenesení čísla od 1.9.2013 včetně a následný 
proces zpracování objednávek se řídí platnými právními a regulačními 
předpisy1. Smluvní strany se zavázaly pro proces přenesení čísla dodržovat 
Kodex procesu přenášení mobilního telefonního čísla, přístupu a užívání 
Referenční databáze přenesených mobilních čísel, zveřejněný na stránkách 
APMS (www.apms.cz). 

11.5 Přenositelnost čísel mezi smluvními stranami byla otestována a je zcela 
funkční. 

11.6 Smluvní strany jsou v souladu s § 37 zákona o elektronických komunikacích 
č. 127/2005 povinny platit poplatky za právo využívat čísla. V souladu 
s ustanovením čl. 16 opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 se 
smluvní strany dohodly na vzájemném hrazení částky odpovídající výši 
poplatku za právo využívat číslo, které je oprávněna využívat jedna smluvní 
strana, avšak které bylo přeneseno do sítě druhé smluvní strany. Účtování 
u mobilního telefonního čísla se provádí jednou ročně. Účtování 
u negeografického čísla se provádí jednou ročně. 

11.7 Za každé přenesené číslo ze společnosti O2 do společnosti OLO zaplatí 
společnost OLO společnosti O2 cenu uvedenou v Příloze 3. 

11.8 Za každé přenesené číslo ze společnosti OLO do společnosti O2 zaplatí 
společnost O2 společnosti OLO cenu uvedenou v Příloze 3. 

11.9 Platby probíhají podle Přílohy 4 Smlouvy o propojení a jsou součástí 
měsíčního vyúčtování. 

                                                           
1 zejména zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích 
plánech sítí a služeb elektronických komunikací a opatření obecné povahy ČTÚ č. OOP/10/10.2012-12, 
kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady 
pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel 
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18 Služba pronájem propojovacích okruhů 
 
18.1 Na tuto celou službu se nevztahují žádná společná ustanovení v obecné části.  

18.2 Služba pronájem propojovacích okruhů poskytovaná společností O2 je 
poskytována společnosti OLO v souladu s termíny a podmínkami Smlouvy. 

18.3 Propojovací svazky jsou vždy jednosměrné, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

18.4 Služba pronájem propojovacích telekomunikačních okruhů poskytovaná 
společností O2 se skládá ze dvou nebo více toků 2 Mbit/s. Příchozí a odchozí 
svazek tvoří společný propojovací svazek a služba pronájem propojovacích 
telekomunikačních okruhů poskytovaná společností O2 se skládá z počtu 
toků 2 Mbit/s v rámci společného propojovacího svazku, za jejichž 
dimenzování je zodpovědná společnost OLO. 

18.5 Propojovací okruhy nejsou v páteřní ani v přístupové síti zálohovány. 

18.6 Společnost OLO umožní společnosti O2 umístění a údržbu zařízení, které je 
požadováno pro účely služby pronájem propojovacích okruhů poskytované 
společností O2, v lokalitě společnosti OLO v samostatné uzamykatelné 
místnosti, nebo odděleném uzamykatelném prostoru. 

18.7 V níže uvedené tabulce jsou specifikovány lokality koncových bodů služby 
pronájem propojovacích okruhů společnosti O2 a lokality koncových bodů 
služby pronájem propojovacích okruhů u společnosti OLO. O přesném 
umístění propojovacích bodů se bude jednat s přihlédnutím k technickým 
a provozním možnostem stran. 

 
Lokality koncových bodů služby pronájem 
propojovacích okruhů společnosti O2 

Lokality koncových bodů služby pronájem 
propojovacích okruhů společnosti OLO 

Praha 3, Olšanská 2681/6  

Praha 5, Na Vidouli 496/9  

Brno, Jana Babáka 2733/11  

Ostrava, 1. máje 2673/3  

Hradec Králové, Akademika Bedrny 365/10  

Plzeň, Chotíkov 338  

 

18.8 Všechny parametry a úrovně kvality služby, které se vztahují na specifické 
možnosti služby pronájem propojovacích okruhů poskytované společností 
O2, jsou popsány v Příloze 1. 

18.9 Procedury zprostředkování, včetně kontraktační doby dodání a zrušení, služby 
pronájem propojovacích okruhů poskytované společností O2 jsou uvedeny 
v Příloze 1. 
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18.10 Ceny hrazené společností OLO společnosti O2 za každou službu pronájem 
propojovacích okruhů poskytovanou společností O2 jsou další k cenám za 
jakékoli ostatní služby poskytované za podmínek a termínů Smlouvy. 

18.11 Ceny hrazené společností OLO společnosti O2 za každou službu pronájem 
propojovacích okruhů poskytovanou společností O2 jsou součtem 
jednorázové ceny a ceny za používání účtované měsíčně. 

18.12 Skladba jednorázové ceny a ceny za používání účtované měsíčně jsou 
uvedeny v Příloze 3. 

18.13 Cena za použití služby pronájem propojovacích okruhů hrazená společností 
OLO je účtovaná měsíčně a stanoví se podílem z celkového počtu toků 
2 Mbit/s společného propojovacího svazku a počtu toků, za jejichž 
dimenzování je zodpovědná společnost OLO. Příklad: OLO dimenzuje ve 
společném propojovacím svazku 11 toků, O2 dimenzuje 9 toků, OLO pak 
platí měsíčně 11/20 z celkové ceny 20 toků, uvedené v Příloze 3, v řádku pro 
počet 20 x 2 Mbit/s. 

18.14 Cena za použití účtovaná měsíčně pro toky 2 Mbit/s mezi různými obcemi se 
stanovuje individuálně. 

18.15 Úhrada jednorázových cen, kromě jednorázových cen za zrušení, bude 
splatná k datu zahájení zkušebního provozu, definovaného v Příloze 1. 
Úhrada jednorázových cen za zrušení bude splatná k datu požadovaného 
zrušení služby pronájem propojovacích okruhů poskytované společností O2 
v souladu s Přílohou 1. 

18.16 Příslušné ceny za použití jsou hrazeny od data zřízení okruhu uvedeného 
v příslušném předávacím protokolu. Ceny za použití jsou splatné od data 
zahájení zkušebního provozu definovaného v Příloze 1 a budou účtovány 
měsíčně. 
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19 Testování a zkušební provoz 
 
19.1 Objednání a popis 

19.1.1 Testování každého propojovacího bodu bude písemně dohodnuto mezi OLO 
a společností O2 minimálně šest týdnů před plánovaným zahájením 
testovacího provozu. 

19.1.2 Na tuto službu se nevztahují žádná společná ustanovení v obecné části. 

19.2 Testovací provoz 

19.2.1 Testovacím provozem se rozumí ověření spolupráce sítě OLO se sítí 
společnosti O2 přes specifikované rozhraní propojovacího bodu podle Přílohy 
1. Základním předpokladem pro zahájení testovacího provozu je prokázání 
splnění podmínky stanovené podle § 73 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o elektronických komunikacích). 

19.2.2 Podrobný popis testování je uveden v Příloze 1. 

19.3 Zkušební provoz 

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

19.3.2 Podrobný popis zkušebního provozu je uveden v Příloze 1. 

19.4 Trvalý provoz 

19.4.1 Trvalý provoz bude možno zahájit ve stanovené kapacitě okamžitě po 
úspěšném dokončení testovacího a zkušebního provozu a po kladném 
vyhodnocení testovacího a zkušebního provozu v souladu s Přílohou 1. 

19.5 Cena testování 

19.5.1 Cena se účtuje na základě údajů uvedených v protokolu o testování. Ceny za 
testování hrazené společnosti O2 jsou uvedeny v Příloze 3. 

 


