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přílohy       
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akce:       

 

PRONÁJEM DIGITÁLNÍHO OKRUHU 
Technická  specifikace  služby 

 

1. Údaje pro vyúčtování 
Jméno, příjmení a titul fyzické osoby, 

obchodní firma či název:        

Ulice, číslo popisné/orientační:        

Okres, obec, část obce a PSČ:        

Referenční číslo plátce:        IČO (je-li přiděleno):       

Bankovní spojení:         Číslo účtu:       
 

2. Kontaktní osoba1 
Kontaktní osoba:  Jméno, příjmení:       

  Telefon / Mobil:       /       Fax/E-mail:       /       
  Ulice  Č.popis./or.       /       

  Obec  PSČ       
 

3. Výběr služby Křížkem označte požadované změny 

      Žádám o:   zřízení  změnu  zrušení   

Express Set Up2: Zřízení/změna do 5 dní od data podání objednávky  Příplatek 200 % ke zřizovacímu poplatku 
Zřízení/změna do 10 dní od data podání objednávky  Příplatek 100 % ke zřizovacímu poplatku 
Zřízení/změna do 14 dní od data podání objednávky  Příplatek 50 % ke zřizovacímu poplatku  

Zřízení/změna později než 14 dní od data podání objednávky  Bez expresního příplatku. 
 

3.1. Doba trvání 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 60193336, DIČ CZ60193336 
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322. Platnost tiskopisu od 1.1.2008. 1/4 

 
 

 Trvalé poskytnutí okruhu od:       /     /       
 Dočasné poskytnutí okruhu od:    / /  do: / /       

Křížkem označte požadované změny 

 

3.2. Identifikace služby (při změně nebo rušení služby) 
Konec A:       Suffix A       Operátor A       Země A       
Konec B:       Suffix B    Operátor B Země B       

typ:       číslo:      
Požadované datum změny:      /     /      

 

3.3. Požadované změny (při změně nebo rušení služby) Křížkem označte jednu z níže uvedených možností 

 Doba trvání (3.1)  Druh služby (3.5)  Dočasné přerušení provozu  Obnovení provozu 
 Koncový bod A (4)  Umístění koncového bodu A  Umístění koncového bodu B  Koncový bod B (5) 
 Rozhraní koncového bodu A  Rozhraní koncového bodu B  Zálohování koncového bodu A  Zálohování koncového bodu B 
 Přenosová rychlost (3.6)    

 

3.4. Druh služby Křížkem označte požadovanou službu a služby doplňkové 

 STANDARD  PREMIUM  PREMIUM+  SLA 13
  SLA 2  SLA 3  Proaktivita  Síťové řešení4

 

    USERVIEW název WEB stránky:       
 KI ISVS kategorie: P       ZÁLOHOVÁNÍ  koncový bod A  koncový bod B 

 

3.5. Přenosová rychlost 
  64 kbit/s   128 kbit/s   192 kbit/s   256 kbit/s   320 kbit/s   384 kbit/s 
  512 kbit/s   768 kbit/s   1024 kbit/s   1536 kbit/s   2048 kbit/s Jiná5:        

Křížkem označte požadovanou službu a služby doplňkové 

                                                           
1 Kontaktní osobou se rozumí osoba, kterou Účastník (Žadatel) zmocňuje podpisem tohoto dokumentu k jednáním s poskytovatelem ve 
věcech týkajících se zřízení a převzetí pronajatého okruhu, zejména k podpisu předávacího protokolu, a k jednáním týkajících se 
provozování pronajatého okruhu včetně odstraňování případných závad. 
2 Express Set Up je možné využít pouze při souhlasu s Obchodními podmínkami pro poskytování služby Express Set Up (expresní 
zřízení/změna Služby). 
3 Služba SLA musí být zároveň uzavřena i smluvně. 
4 Podmínkou je ukončení alespoň čtyř okruhů v jedné lokalitě ve společném koncovém bodě (topologie hvězda) nebo jejich uspořádání 
v kruhové topologii nebo kombinace obou uvedených topologií. 
5 Pro rychlosti STM-4 a STM-16 je nutno uvádět, zda je požadováno zřetězení VC4 či nikoliv. 
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4. Koncový bod A 
4.1. Umístění koncového bodu A 

Místo: Jméno, příjmení a titul fyzické osoby, obchodní firma či název: 

       
 Ulice:    Č.popis./orient.: Posch.:   Č.míst.: 

           /                   
PSČ: Obec - městská část:  

             
Kontaktní osoba 

(technicky způsobilá): Jméno, příjmení a titul: 
       

Spojení: Telefon:       Fax:       

 Email:       
 
4.2. Specifikace vlastníka objektu, nemovitosti nebo vedení  Křížkem označte jednu z níže uvedených možností 

 
Účastník (Žadatel) je vlastníkem objektu nebo nemovitosti, kde je požadováno umístění tohoto koncového bodu, a souhlasí 
s provedením nezbytných úkonů nutných pro vybudování tohoto koncového bodu a přípojného vedení k tomuto koncovému 
bodu. 

 
Účastník (Žadatel) je vlastníkem vedení k místu, kde je požadováno umístění tohoto koncového bodu, a souhlasí s tím, aby 
poskytovatel zdarma použil toto vedení pro vybudování tohoto koncového bodu a přípojného vedení k tomuto koncovému bodu, 
pokud bude k tomuto účelu vyhovující. 

 

Účastník (Žadatel) není vlastníkem objektu, nemovitosti nebo vedení k místu, kde je požadováno umístění tohoto koncového 
bodu. Účastník (Žadatel)  zajistí vyjádření vlastníka (správce) objektu, nemovitosti nebo vedení k místu, kde je požadováno 
umístění tohoto koncového bodu, k provedení nezbytných úkonů nutných pro vybudování tohoto koncového bodu a přípojného 
vedení k tomuto koncovému bodu, a přiloží jej. 

 
Křížkem označte jednu z možností, popř.vyplňte 4.3. Rozhraní koncového bodu 

  V.24   V.35   X.21   G.703   jiné:6        
  Strukturovaný tok E1(G.703/G.704) Název toku E1:       Timeslot:7        

 
Vyplňte pouze v případě požadavku na zálohování dle bodu 3.3. 4.4. Zálohování přístupového vedení k bodu A 

Služba   Alternativní směrování8
   Dvojité přístupové vedení   Nezávislé přístup.vedení   Bezdrátový přístup 

Rozhraní  společné (1x rozhraní)9  oddělené (2x rozhraní) 

Směrování10
 

  Automatické   Manuální  

 
4.5. Přílohy, doplňující údaje a zvláštní ujednání k TSS týkající se koncového bodu A 

  Specifikace alternativního záložního směrování 
      

                                                           
6 Účastník (Žadatel) na základě předchozí dohody s poskytovatelem uvede jiný typ rozhraní digitálního okruhu. 
7 Pokud účastní (žadatel) neurčí timeslot, přidělí jej poskytovatel sám. Jakékoli následné žádosti o změnu budou považovány za změnu 
specifikace okruhů. 
8 V případě směrování do jiné lokality je nutno definovat záložní koncový bod okruhu na formuláři SPECIFIKACE ALTERNATIVNÍHO 
ZÁLOŽNÍHO SMĚROVÁNÍ. V případě směrování do stejné lokality se záložní koncový bod okruhu nedefinuje. 
9 V případě služeb zálohováním (vyjma služby Alternativní směrování) je možné volit ukončení záložního vedení na separátním 
rozhraní, které je shodné s rozhraním digitálního okruhu nebo ukončení na sjednoceném rozhraní, které je s rozhraním digitálního 
okruhu totožné. 
10 V případě vzniku poruchy je směrování na záložní přístupové vedení prováděno automaticky řídicím systémem, nebo manuálně na 
základě požadavku zákazníka, který se uplatňuje na operátorovi prostřednictvím bezplatné linky 0800 129 000. Zpětné přepnutí (po 
opravě přístupového vedení) je vždy prováděno manuálně na základě požadavku zákazníka, který se uplatňuje na operátorovi 
prostřednictvím bezplatné linky 0800 129 000. 
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5. Koncový bod B 
5.1. Umístění koncového bodu B 

Místo: Jméno, příjmení a titul fyzické osoby, obchodní firma či název: 

       
 Ulice:    Č.popis./orient.: Posch.:   Č.míst.: 

           /                   
PSČ: Obec - městská část:  

             
Kontaktní osoba 

(technicky způsobilá): Jméno, příjmení a titul: 
       

Spojení: Telefon:       Fax:       

 Email:       
 
5.2. Specifikace vlastníka objektu, nemovitosti nebo vedení  

 
Účastník (Žadatel) je vlastníkem objektu nebo nemovitosti, kde je požadováno umístění tohoto koncového bodu, a souhlasí 
s provedením nezbytných úkonů nutných pro vybudování tohoto koncového bodu a přípojného vedení k tomuto koncovému 
bodu. 

 
Účastník (Žadatel) je vlastníkem vedení k místu, kde je požadováno umístění tohoto koncového bodu, a souhlasí s tím, aby 
poskytovatel zdarma použil toto vedení pro vybudování tohoto koncového bodu a přípojného vedení k tomuto koncovému bodu, 
pokud bude k tomuto účelu vyhovující. 

 

Účastník (Žadatel) není vlastníkem objektu, nemovitosti nebo vedení k místu, kde je požadováno umístění tohoto koncového 
bodu. Účastník (Žadatel)  zajistí vyjádření vlastníka (správce) objektu, nemovitosti nebo vedení k místu, kde je požadováno 
umístění tohoto koncového bodu, k provedení nezbytných úkonů nutných pro vybudování tohoto koncového bodu a přípojného 
vedení k tomuto koncovému bodu, a přiloží jej. 

 
Křížkem označte jednu z níže uvedených možností 5.3. Rozhraní koncového bodu 

  V.24   V.35   X.21   G.703   jiné:11        
  Strukturovaný tok E1(G.703/G.704) Název toku E1:       Timeslot:12        

 
5.4. Zálohování přístupového vedení k bodu B Křížkem označte vždy jednu z níže uvedených možností 

Služba   Alternativní směrování13   Dvojité přístupové vedení   Nezávislé přístup.vedení   Bezdrátový přístup 

Rozhraní  společné (1x rozhraní)14
  oddělené (2x rozhraní) 

Směrování15
 

  Automatické   Manuální  

 
5.5. Přílohy, doplňující údaje a zvláštní ujednání k TSS týkající se koncového bodu B 

  Specifikace alternativního záložního směrování 
      

                                                           
11 Účastník (Žadatel) na základě předchozí dohody s poskytovatelem uvede jiný typ rozhraní digitálního okruhu. 
12 Pokud účastní (žadatel) neurčí timeslot, přidělí jej poskytovatel sám. Jakékoli následné žádosti o změnu budou považovány za změnu 
specifikace okruhů. 
13 V případě směrování do jiné lokality je nutno definovat záložní koncový bod okruhu na formuláři SPECIFIKACE ALTERNATIVNÍHO 
ZÁLOŽNÍHO SMĚROVÁNÍ. V případě směrování do stejné lokality se záložní koncový bod okruhu nedefinuje. 
14 V případě služeb zálohováním (vyjma služby Alternativní směrování) je možné volit ukončení záložního vedení na separátním 
rozhraní, které je shodné s rozhraním digitálního okruhu nebo ukončení na sjednoceném rozhraní, které je s rozhraním digitálního 
okruhu totožné. 
15 V případě vzniku poruchy je směrování na záložní přístupové vedení prováděno automaticky řídicím systémem, nebo manuálně na 
základě požadavku zákazníka, který se uplatňuje na operátorovi prostřednictvím bezplatné linky 0800 129 000. Zpětné přepnutí (po 
opravě přístupového vedení) je vždy prováděno manuálně na základě požadavku zákazníka, který se uplatňuje na operátorovi 
prostřednictvím bezplatné linky 0800 129 000. 
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6. Přílohy Specifikace (vyplní Poskytovatel) 
  Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby Přenosu dat a Veřejně dostupné služby pronájmu okruhů 
  Prohlášení majitele objektu na konci A   Prohlášení majitele objektu na konci B 
  Obchodní podmínky pro poskytování služby Express Set Up (expresní zřízení/změna Služby) 
   jiné přílohy:       

  
7. Zvláštní ujednání 
      
      
      
 
8. Podpisy smluvních stran  
Za Poskytovatele: Za Zákazníka: 
V       dne       V       dne        

             
jméno a příjmení  jméno a příjmení 

                   
místo  místo / telefon  fax / e-mail 

  
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  podpis a razítko (obchodní firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifikační údaje obchodního zástupce – Vyplní obchodní zástupce před odesláním k dalšímu zpracování (pouze pro vnitřní potřebu). 

Jméno:       E-mail:      @ct.cz 
Telefon:       ID Siebel:       

Segment:       Prodejní kanál:       Profitcentrum:       
Prodejní útvar:       Kód prodejce:         
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