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SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ| 

ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

(dále jen "Smlouva") 

 

uzavřená mezi 

   

VM Telecom CZ, s.r.o. 

se sídlem:   Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1  

zastoupena:   Simon Hauf, jednatel 

IČ:   24764990 

DIČ:   CZ24764990 

zápis v OR:   Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 172464 

bankovní spojení:   Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1,  

   č. účtu: 2300785662/2010 

(dále jen "VM Telecom") 

 

a  

 

.............................................. 

se sídlem:   ..............................................  

zastoupena:   .............................................. 

IČO:   .............................................. 

DIČ:   .............................................. 

zápis v OR:   .............................................. 

bankovní spojení:   .............................................. 

 

(dále jen "OLO")  

  

(dále nazývané též jednotlivě "smluvní strana" nebo společně "smluvní strany") 
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PREAMBULE 

  

A. Společnost VM Telecom je oprávněna na základě osvědčení č. 3027, vydaného ČTÚ 

dne 8.2.2011, č. j. ČTÚ-3 728/2011-631, zajišťovat veřejnou pevnou komunikační síť a 

poskytovat veřejné telefonní služby prostřednictvím této sítě na celém území České 

republiky. Společnosti VM Telecom bylo ČTÚ přiděleno identifikační číslo veřejné 

komunikační sítě (OpID) 268. 

 

B. Společnost OLO je oprávněna na základě ....................................................................... 

.................................................................................... zajišťovat veřejnou pevnou komunikační 

síť a poskytovat veřejné telefonní služby prostřednictvím této sítě na celém území 

České republiky. Společnosti OLO bylo ČTÚ přiděleno identifikační číslo veřejné 

komunikační sítě (OpID) ......... 

 

C. Smluvní strany se rozhodly propojit své veřejné komunikační sítě a uzavřít tuto Smlouvu 

o propojení. 
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1. Definice pojmů 

 

1.1. Níže uvedené pojmy mají v této Smlouvě následující význam:  

 

1.1.1. Hovor (volání) - spojení uskutečněné prostřednictvím veřejně dostupné 

telefonní služby, které umožňuje obousměrnou komunikaci v reálném čase.  

  

1.1.2. Osvědčení - osvědčení udělené ČTÚ potvrzující, že VM Telecom a OLO oznámili 

výkon komunikační činnosti v souladu se zákonem o elektronických 

komunikacích. Osvědčení VM Telecom a OLO jsou uvedená v Preambuli této 

Smlouvy. 

 

1.1.3. Propojovací bod (POI) - Fyzicky existující bod, v němž dochází k propojení 

infrastruktur smluvních stran, ve kterém je technicky specifikováno rozhraní mezi 

oběma propojenými komunikačními sítěmi a přes který jsou mezi těmito sítěmi 

poskytovány veřejně dostupné telefonní služby.  

 

1.1.4. Provozovatel - právnická nebo fyzická osoba, která jako operátor zajišťuje síť 

elektronických komunikací k poskytování služeb elektronických komunikací 

a/nebo která poskytuje takové služby fyzickým či právnickým osobám pro 

podnikatelské či jiné účely;  

 

1.1.5. Síť VM Telecom - veřejná pevná komunikační síť provozovaná společností VM 

Telecom na základě Osvědčení. 

 

1.1.6. Síť OLO - veřejná ...................... komunikační síť provozovaná společností OLO na 

základě Osvědčení. 

 

1.1.7. Telefonní služba – veřejně dostupná telefonní služba ve smyslu § 2 písm. p) 

zákona o elektronických komunikacích, která kromě zajišťování přepravy 

mluvené řeči v reálném čase zahrnuje pro potřebu této Smlouvy i přepravu 

faximilních a datových přenosů přes propojovací body sítí smluvních stran.  
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1. Předmět smlouvy 

 

1.1. Předmětem této Smlouvy je sjednání podmínek propojení a udržování propojení 

veřejných komunikačních sítí smluvích stran. 

 

1.2. Smluvní strany si budou poskytovat vzájemně služby elektronických komunikací, které 

umožní přístup účastníků sítě jedné smluvní strany, případně třetí strany, ke službám 

sítě druhé smluvní strany, jak je uvedeno v Příloze III Smlouvy.  

 

 

2. Všeobecná ustanovení  

 

2.1. Smluvní strany jednají vlastním jménem a na vlastní náklady, není-li výslovně písemně 

dohodnuto jinak. Žádné ustanovení této Smlouvy nebude pokládáno za úkon zakládající 

sdružení nebo společný podnik smluvních stran, ani za ustavení jedné smluvní strany 

zástupcem druhé smluvní strany. Vztah mezi smluvními stranami založený 

prostřednictvím této Smlouvy je pouze vztahem vzájemně propojených provozovatelů 

veřejných elektronických komunikačních sítí v souladu se zákonem o elektronických 

komunikací.  

 

2.2. Každá smluvní strana v plné míře odpovídá za plnění vlastních smluvních závazků 

týkajících se poskytování služeb sítí elektronických komunikací, včetně vyřizování 

reklamací a práv vyplývajících z odpovědnosti za vady při poskytování služeb 

elektronických komunikací či odpovědnosti za způsobenou újmu, apod.  

 

2.3. Tato Smlouva nezakládá žádný převod vlastnictví zařízení a jiného majetku užívaného 

kteroukoli smluvní stranou pro poskytování služeb sítí elektronických komunikací. Pokud 

není výslovně písemně uvedeno jinak, každá smluvní strana bude provozovat veškerá 

taková zařízení a jiný majetek na své náklady a odpovědnost.  

 

 

3. Propojení sítí  

 

3.1. Propojení veřejných komunikačních sítí smluvních stran se realizuje výhradně v 

propojovacích bodech uvedených v Příloze I. Propojovací body mohou být zřizovány a 

měněny pouze číslovanými písemnými Dodatky k této Smlouvě s výjimkou změny 

kapacity propojení.  
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3.2. Propojovací body mohou být zřizovány, rozšiřovány, rušeny a přemísťovány a jejich 

technické specifikace a parametry měněny pouze na základě vzájemné dohody 

smluvních stran učiněné formou písemných dodatků k této Smlouvě. 

 

3.3. Nebude-li oběma smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, bude každý 

propojovací bod sloužit k propojování provozu v obou směrech. 

 

3.4. Každá smluvní strana zajistí soulad parametrů svých rozhraní používaných na 

propojovacích bodech s technickými předpisy a normami platnými v oblasti 

elektronických komunikací, sítí a služeb.  

 

3.5. Jestliže si kterákoli ze smluvních stran přeje změnit, modifikovat nebo zdokonalit 

infrastrukturu své sítě nebo služby elektronických komunikací, nabízené prostřednictvím 

této infrastruktury a pokud přitom odůvodněně předpokládá, že tato změna bude mít 

technický nebo provozní dopad na služby podle této Smlouvy, zašle druhé smluvní 

straně předem písemné oznámení o této skutečnosti.  

 

3.6. Podmínky umístění, zřízení a provozování zařízení pro realizaci propojení a 

propojovacích bodů, technické vlastnosti jednotlivých typů propojovacích bodů, tj. 

přenosový rychlosti, kapacity a vlastnictví zařízení, jsou uvedena v Příloze I k této 

Smlouvě. 

 

3.7. Za zřízení a provozování propojovací kapacity mezi propojovacím bodem a příslušnou 

ústřednou sítě elektronických komunikací smluvní strany odpovídá a náklady nese ta 

smluvní strana, které tato ústředna patří.  

 

 

4. Poskytované služby 

 

4.1. Tato Smlouva platí pouze pro vzájemně si poskytované služby za podmínek uvedených 

v Příloze III. Žádná ze smluvních stran nepředá druhé smluvní straně k přenosu volání 

jiného typu, než jsou volání specifikovaná v Příloze III. Druhá smluvní strana nemá 

povinnost zprostředkovávat nebo přenášet volání zde nespecifikovaná a ve své síti je 

může omezit nebo pozastavit.  
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4.2. Smluvní strany se zavazují poskytovat si služby podle této Smlouvy nepřetržitě, t.j. 

dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu a všechny dny v roce v předepsaném 

rozsahu a kvalitě.  

 

4.3. Každá smluvní strana je oprávněna poskytovat svým účastníkům a uživatelům jakékoliv 

další služby elektronických komunikací, které nejsou předmětem této Smlouvy a které 

je smluvní strana oprávněna poskytovat na základě svého osvědčení. Tato Smlouva 

neovlivňuje právo každé smluvní strany zavést nové nebo změnit své stávající služby. 

Nebude-li mezi oběma smluvními stranami výslovně ujednáno jinak, služby nově 

zavedené kteroukoliv ze smluvních stran nebudou podléhat této Smlouvě. 

 

4.4. Každá smluvní strana vynaloží nejvyšší úsilí, aby poskytla druhé smluvní straně alespoň 

1 (jeden) měsíc předem písemné oznámení o jakékoliv změně, která může mít podstatný 

dopad na poskytování služeb podle této Smlouvy, s výjimkou změn, které vyplývají z 

rozhodnutí příslušného orgánu státní správy zveřejněného obvyklým způsobem. Po 

takovém oznámení o změně budou smluvní strany jednat o potřebných činnostech, 

resp. opatřeních, které je třeba provést v souvislosti s touto změnou. 

 

4.5. Žádná ze stran neučiní nic, co by mohlo způsobit, že kterékoliv volání určitého typu dle 

této Smlouvy nebo volání typu, které není předmětem této Smlouvy, bude 

prezentováno druhé straně jako volání jiného typu (zejména překódování čísel, 

směrování provozu nebo přidělení čísel telekomunikačním koncovým zařízením). 

 

4.6. Tato Smlouva upravuje pouze přímé propojení sítí obou smluvních stran a každá ze 

smluvních stran je oprávněna poskytovat služby tranzitem prostřednictvím jakékoliv třetí 

strany provozující veřejnou telefonní síť dle svého uvážení, bez souhlasu druhé smluvní 

strany a za podmínek, které si s touto třetí stranou smluvně dohodne.  

 

4.7. Služby budou instalovány, realizovány, testovány a uvedeny do provozu v souladu s 

podmínkami uvedenými v Příloze I a Příloze III.  

 

 

5. Ceny za poskytované služby 

 

5.1. Za služby poskytnuté druhé smluvní straně podle této Smlouvy bude každá smluvní 

strana účtovat druhé smluvní straně ceny dle Přílohy IV této Smlouvy. Veškeré ceny jsou 

v této Smlouvě a v jejích přílohách uváděny bez DPH. Povinná strana se zavazuje uhradit 
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oprávněné straně vyúčtované ceny v českých korunách (Kč) a DPH bude k cenám 

připočtena, uplatněna a hrazena Povinnou stranou podle právních daňových předpisů. 

 

5.2. Pro účely výpočtu cen za služby podle této Smlouvy jsou smluvní strany povinny měřit 

provoz v obou směrech pro jednotlivé poskytované služby. Jednotkou měření délky 

volání je jedna sekunda. Způsob měření provozu a specifikace účtovacích jednotek je 

uveden v Příloze IV Smlouvy. 

 

5.3. Za volání, při nichž nedošlo ke spojení s telekomunikačním koncovým zařízením   veřejné 

komunikační sítě (neuskutečněné hovory), nesmí být účtovány ceny dle této Smlouvy 

žádnou smluvní stranou. V případě přesměrovaní hovoru je telekomunikačním 

koncovým zařízením myšleno zařízení, na které je konkrétní hovor přesměrován. 

 

 

6. Účtování a placení  

 

6.1. Účtování a placení mezi smluvními stranami bude probíhat podle ustanovení Přílohy II 

teto Smlouvy.  

 

6.2. Každá smluvní strana odpovídá za vyúčtování služeb uvedených v Příloze svým vlastním 

účastníkům. 

 

6.3. Každá smluvní strana má právo stanovovat a měnit pro účastniky její vlastní veřejné 

komunikační sítě ceny za jí poskytované služby a výkony. Ceny stanovené smluvní 

stranou pro její účastníky nemají žádný vliv na ceny za propojení stanovené v Příloze IV, 

pokud není sjednáno jinak.  

 

 

7. Testování a vytvoření Propojení 

 

7.1. Postup a harmonogram pro zřízení propojení a jeho testování podle této Smlouvy jsou 

uvedeny v Příloze I Smlouvy. 
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8. Číslování 

 

8.1. Smluvní strany si předaly kopie informace o rozsazích číselných přídělů na oprávnění k 

využívání čísel, nebo kódů které ČTÚ přidělil společnosti OLO nebo společnosti VM 

Telecom, nebo fyzické nebo právnické osobě připojené k jejich síti. V případě získání 

nových účastnických čísel či přístupových kódů nebo odejmutí stávajících účastnických 

čísel či přístupových kódů bude příslušná smluvní strana bez prodlení informovat 

druhou smluvní stranu písemných oznámením o takové skutečnosti.  Pokud bude 

společnost OLO požadovat, aby společnost VM Telecom zprostředkovala její žádost o 

směrování volání na tato čísla ze sítí třetích stran přes síť VM Telecom, tak ke kopii 

přídělu přiloží i podepsaný originál žádosti o takové směrování dle vzoru v Příloze 1B 

Přílohy I Smlouvy.  

 

8.2. Smluvní strany budou spolupracovat bez zbytečných průtahů na přizpůsobení se 

jakýmkoliv změnám stávajícího schématu číslování stanovenému ČTÚ tak, aby změny 

neovlivnily plnění této Smlouvy.  

 

8.3. Každá smluvní strana odpovídá za používání a správu čísel (včetně síťových a servisních 

kódů) v souladu s Číslovacím plánem veřejných telefonních sítí a zajistí, že bude mít 

oprávnění k používání čísel, která jsou umístěna v její síti. 

 

 

9. Odpovědnost 

 

9.1. Každá smluvní strana je odpovědná za směrování odchozích volání až k propojovacímu 

bodu a za směrování příchozích volání z propojovacího bodu k místu jejich určení, resp. 

k místu přechodu do sítě třetí strany.  

 

9.2. Každá smluvní strana je odpovědná za jakost provozu své sítě a za poskytování služeb 

v souladu s Přílohou I Smlouvy, plnění povinností podle svého osvědčení a předpisů a 

norem platných v ČR.  

 

9.3. Každá smluvní strana je plně odpovědná v rozsahu požadovaném svým  Osvědčením, 

platnými právními předpisy a touto Smlouvou za:  

 

• zajišťování své sítě, 

• zajišťování služeb ve své síti pro své koncové zákazníky, 
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• zajišťování služeb požadovaných oprávněnými orgány podle obecně závazných 

právních předpisů v případě krizových situací, 

• měření, zaznamenávání a ověřování údajů o užívání služeb.  

 

 

10.  Důvěrnost, mlčenlivost, obchodní tajemství 

 

10.1. Smluvní strany souhlasí, že všechny součásti obsahu této Smlouvy, jakož i informace, 

které si sdělily v průběhu vyjednávání této Smlouvy, budou považovat za důvěrné a že 

žádné informace související s touto Smlouvou nebudou zpřístupněny třetím stranám 

bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, kromě případů 

vyplývajících z právních předpisů a kromě informací poskytnutých v nezbytně nutném 

rozsahu třetím stranám za účelem uskutečňování plnění dle této Smlouvy (např. 

dodavatel, banka, pojišťovna), za účelem auditu, či za účelem poskytnutí právní pomoci, 

případně za účelem rozhodnutí sporu z této Smlouvy. Smluvní strana, která informace 

v souladu s touto Smlouvou zpřístupňuje, je povinna zajistit, aby třetí strany, kterým byly 

důvěrné informace v souladu s touto Smlouvou zpřístupněny, byly písemně zavázány 

(např. Smlouvou o ochraně obchodního tajemství) dodržovat ohledně takto získaných 

informací povinnosti uvedené v tomto článku. 

 

10.2. Výjimku z článku 10.1 tvoří informace, které: 

 

• se staly všeobecně dostupnými veřejnosti bez porušení této Smlouvy ze strany 

přijímající smluvní strany nebo její organizační jednotky, 

• byly přijímající smluvní straně známé ještě před jejich zpřístupněním 

zpřístupňující smluvní stranou, 

• jsou zpřístupněny přijímající smluvní straně bez omezení třetí stranou, která má 

plné právo na jejich zpřístupnění. 

 

10.3. Smluvní strany se dohodly, že budou s důvěrnými informacemi podle tohoto článku 

nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím. 

 

10.4. Obchodní tajemství podle této Smlouvy tvoří: 

 

• všechny skutečnosti technické, ekonomické a výrobní povahy v hmotné nebo 

nehmotné formě, které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně 

dostupné, byly jednou ze smluvních stran za obchodní tajemství označeny buď 
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přímo v této Smlouvě nebo kdykoliv dříve či později, a byly poskytnuty druhé 

smluvní straně v souvislosti s přípravou, uzavřením a plněním této Smlouvy, 

• zápisy z jednání smluvních stran o této Smlouvě a jejích Přílohách,  

• technické a ekonomické návrhy propojení sítí a podklady a informace pro 

zpracování těchto návrhů, 

• ekonomické údaje pro výpočet propojovacích poplatků a podklady  pro 

vzájemné účtování poplatků za poskytnuté výkony, 

• provozní podklady pro vzájemné účtování.   

 

10.5. Každá smluvní strana se zavazuje používat skutečnosti tvořící obchodní tajemství druhé 

smluvní strany výlučně pro činnosti související s propojením sítí podle této Smlouvy a 

nesmí je dále rozšiřovat, reprodukovat nebo zpřístupňovat třetí straně, s výjimkou 

rozsahu povoleného touto Smlouvou. Smluvní strany omezí počet zaměstnanců pro 

styk s obchodním tajemstvím a přijmou účinná opatření pro zamezení úniku informací.  

 

10.6. Závazek zachování důvěrnosti informací jsou smluvní strany povinny zachovávat po 

dobu trvání této Smlouvy a zároveň i po ukončení účinnosti této Smlouvy, a to po 

dobu, po kterou nebudou tyto informace veřejně známé. 

 

10.7. Smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy svých povinností při ochraně osobních 

údajů a dat uživatelů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, v platném znění, zákona o elektronických komunikací a 

dalších souvisejících právních předpisů při plnění této Smlouvy.  

 

10.8. Za porušení Článku 11 se nepovažuje sdělení dat, která byla vyžádána soudem, státním 

zastupitelstvím nebo věcně příslušným orgánem státní správy na základě zákona.  

 

 

11. Odpovědnost za škodu 

  

11.1. Způsobí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv škodu, bude tato 

smluvní strana odpovědná za náhradu skutečné škody v souladu s obecně platnými 

právními předpisy. Celkový rozsah náhrady škody uplatňovaný jednou smluvní stranou 

vůči druhé smluvní straně může zahrnovat náhrady škody uhrazené touto smluvní 

stranou svým uživatelům pouze do výše stanovené obecně závaznými právními 

předpisy. 
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11.2. Každá smluvní strana bude odpovědná za škody způsobené svým vlastním účastníkům 

nebo uživatelům. Smluvní strana neponese odpovědnost za nároky vznesené vůči ní 

uživateli druhé smluvní strany. 

 

11.3. Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že rozsah odpovědnosti za škodu vyplývající 

z této Smlouvy je přiměřený podmínkám předmětu této Smlouvy a obchodním 

vztahům. Dohoda o omezení rozsahu a míry náhrady škody v tomto Článku 12 

přestavuje předvídatelnou a přiměřenou výši náhrady za škodu, kterou v den uzavření 

této Smlouvy smluvní strany předvídaly jako možný důsledek porušení závazků 

vyplývajících z této Smlouvy a kterou by bylo možno předvídat v souvislosti s danými 

skutečnosti a cíli této Smlouvy. 

 

 

12. Vyšší moc 

 

12.1. V případě, že jedné ze smluvních stran je bráněno v plnění převzatých závazků 

vyplývajících z této Smlouvy událostmi způsobenými vyšší mocí, je tato smluvní strana 

zbavena povinností vyplývajících z této Smlouvy a druhá smluvní strana z adekvátního 

protiplnění, avšak pouze v takovém rozsahu v jakém je nemožnost plnění ovlivněna 

těmito událostmi. 

 

12.2. Podmínky, za nichž jedna smluvní strana může použít princip ”vyšší moci” za účelem 

zbavení se svých závazků podle této Smlouvy a rozsah takového zbavení, budou 

podléhat ustanovení § 374 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 

 

 

13. Pozastavení poskytování služeb 

 

13.1. V případě, že jedna ze smluvních stran podstatně poruší Smlouvu a takové porušení 

nenapraví ani v dodatečné lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od doručení písemného 

oznámení druhé smluvní strany o takovém porušení, je druhá smluvní strana oprávněna 

pozastavit poskytování služeb nebo jejich části podle této Smlouvy, popř. vyřadit síťová 

propojení nebo jejich částí z provozu, s výjimkou tísňových volání.   

13.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna bez předchozího upozornění přerušit na 

nezbytně nutnou dobu provoz v bodu propojení v případě porušení zákona o 

elektronických komunikacích nebo jiných obecně platných předpisů druhou smluvní 

stranou, ohrožení života anebo zdraví, nebo v případě, že by došlo nebo 
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bezprostředně, s vysokou pravděpodobností, mohlo dojít k narušení integrity sítě a 

služeb, a dále v případech krizových situací, zejména za branné pohotovosti státu, 

živelních pohrom, epidemií anebo na základě rozhodnutí státního orgánu ČR. 

Skutečnost, která opravňuje jednu ze smluvních stran k přerušení provozu dle tohoto 

bodu, musí objektivně existovat a příslušná smluvní strana je povinna ji prokázat druhé 

smluvní straně, jinak odpovídá za škodu takto vzniklou. Smluvní strana, která takto 

přeruší provoz je o tomto kroku povinna neprodleně informovat druhou smluvní 

stranu.  

 

13.3. Smluvní strana neplnící své povinnosti bude povinna zaplatit veškeré splatné ceny za 

využívané služby za celé období omezení nebo pozastavení poskytování služeb, na 

které odkazuje bod 13.1. Omezení nebo pozastavení služeb, na které odkazuje bod 13.1, 

bude zrušeno, jakmile smluvní strana, jež neplní své povinnosti, toto neplnění napraví. 

Porušující smluvní strana nemá právo na odstoupení od Smlouvy, ani na případnou 

náhradu škody vzniklou pozastavením služeb.  

 

13.4. Smluvní strany jsou oprávněny okamžitě pozastavit poskytování Služby, případně 

konkrétního 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.).  

 

 

14. Platnost a účinnost Smlouvy 

 

14.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

 

14.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou 

smluvních stran. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemně služby dle této 

Smlouvy po jejím uzavření a po uvedení fyzického propojení do provozu, tj. po jeho 

úspěšném otestování, oboustranně stvrzeném podpisem příslušných protokolů. 
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14.3. Smlouva může být ukončena také: 

 

• vzájemnou dohodou smluvních stran, 

• písemnou výpovědí podanou bez udání důvodu kteroukoliv smluvní stranou s 

výpovědní lhůtou 6 (šest) měsíců, která začne běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, 

• písemným odstoupením kterékoliv smluvní strany pro podstatné porušení této 

Smlouvy druhou smluvní stranou. Poškozená smluvní strana má povinnost 

písemně upozornit druhou smluvní stranu na porušení Smlouvy. Od obdržení 

písemné výzvy má druhá strana 15 (patnáct) dní pro nápravu, pokud v daném 

termínu smluvní strana porušení  nenapraví, Smlouva zaniká s okamžitou 

platností ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, 

• písemným odstoupením kterékoliv smluvní strany, pokud dojde k 

pravomocnému prohlášení úpadku druhé smluvní strany. Odstoupení od 

Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně,   

• odstoupením kterékoliv ze smluvních stran s okamžitou účinností ke dni 

doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně v případě, že se 

propojení stalo objektivně technicky nerealizovatelným. 

 

14.4. Účinnost této Smlouvy končí také dnem, ke kterému ztratí některá ze smluvních stran 

oprávnění k podnikání potřebné k plnění této Smlouvy a/nebo ke dni, ke kterému ztratí 

způsobilost k podnikání potřebnému k plnění této Smlouvy dle zákona o elektronických 

komunikacích. 

 

14.5. Před ukončením účinnosti Smlouvy nebo po ukončení účinnosti Smlouvy v případě 

jednostranného odstoupení od Smlouvy provedou smluvní strany vzájemné 

vypořádání práv a závazků, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce po ukončení 

platnosti Smlouvy. 

 

14.6. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje: 

 

• neuhrazení dlužných částek do 30 (třiceti) kalendářních dnů od data 

splatnosti, 

• změna v dohodnutém propojení provedená jednostranně, bez písemného 

souhlasu druhé Strany, způsobující vážné okamžité nebo rozumně 

očekávatelné poškození oprávněných zájmů druhé smluvní strany, 
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• postoupení práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy třetí straně bez 

předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, pokud k postoupení 

závazků nedojde v důsledku rozhodnutí kompetentního správního orgánu, 

• ohrožení bezpečnosti osob nebo závažné poškození majetku druhé smluvní 

strany vyplývající z porušení závazku ze Smlouvy jednou smluvní stranou,   

• porušení povinností stanovených v Článku 8 nebo Článku 10 této Smlouvy. 

 

14.7. Ukončením účinnosti této Smlouvy nezaniká povinnost smluvních stran plnit smluvní 

závazky existující v okamžiku jejího ukončení. 

 

 

15. Změny Smlouvy 

 

15.1. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy a jejích Příloh, které vyplynou z dohody 

smluvních stran, mohou být provedeny pouze písemnými číslovanými dodatky, které 

budou schváleny oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud není dále ve 

Smlouvě stanoveno jinak. 

 

15.2. Za společnost VM Telecom je Smlouvu a její dodatky oprávněn podepsat jednatel 

společnosti, technické specifikace je oprávněn podepsat jednatel společnosti a osoba 

uvedená v Příloze VI jako oprávněná jednat k náležitostem Smlouvy. 

 

15.3. Za společnost OLO je oprávněna podepisovat Smlouvu, dodatky a technické 

specifikace:.……………………….. 

 

15.4. Přílohu VI Smlouvy ”Kontaktní osoby a adresy”, rozšíření číselné kapacity u již 

dohodnutých služeb v Příloze III a ceny ze terminaci mezinárodních hovorů (včetně 

prefixů) uvedené v Příloze IV je možno měnit písemným sdělením kontaktní osoby 

jedné smluvní strany předaným kontaktní osobě druhé smluvní strany. Změnu kapacity 

propojení v dohodnutých bodech propojení je možné uskutečnit na základě zápisu o 

jednání podepsaného technickými zástupci smluvních stran. 
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16. Doručování 

 

16.1. Veškerá písemná oznámení, informace a sdělení požadovaná podle této Smlouvy 

budou zasílána poštou, e-mailem nebo faxem na adresy a kontaktní osoby uvedené v 

Příloze VI této Smlouvy. 

 

16.2. Elektronickou poštou či faxem lze komunikovat veškerá sdělení s výjimkou případů, kdy 

tato Smlouva výslovně stanoví jinak.   

 

16.3. Faxová sdělení budou považována za přijatá okamžikem uvedeným v písemném 

faxovém potvrzení o doručení příslušného faxu a e-mailová sdělení okamžikem 

uvedeným v elektronickém potvrzení o doručení příslušné zprávy kontaktní osobě 

druhé smluvní strany 

 

 

17. Spolupráce 

 

17.1. V souvislosti s plněním ustanovení této Smlouvy budou smluvní strany spolupracovat 

v dobré víře a budou si průběžně a v nezbytném rozsahu vyměňovat veškeré potřebné 

technické informace. 

17.2. Smluvní strany se budou zejména:  

• neprodleně navzájem informovat o všech podstatných závadách na svých 

zařízeních nebo svých veřejných komunikační sítích, 

• navzájem písemně informovat s dostatečným předstihem o podstatných 

plánovaných změnách na svých telekomunikačních koncových zařízeních nebo 

svých veřejných komunikační sítích, 

a to do té míry, do jaké je možno tyto informace rozumně pokládat za podstatné pro 

bezproblémové plnění této Smlouvy. 

 

17.3. Každá ze smluvních stran se zdrží jakékoliv činnosti, která může způsobit poškození 

veřejné komunikační sítě druhé smluvní strany. 

 

17.4. Smluvní strany zajistí plnění této Smlouvy tak, aby nebylo ohroženo zdraví a 

bezpečnost osob. Každá smluvní strana bude odpovědná za bezpečnost provozu 

zařízení použitého v její veřejné komunikační síti až do propojovacího bodu. 
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18. Různé 

 

18.1. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit tuto Smlouvu nebo jednotlivá 

práva a povinnosti z ní vyplývající třetí straně bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany.   

 

18.2. Smluvní strany si budou poskytovat informace, které by mohly mít vliv na plnění této 

smlouvy, zejména však informace týkající se změny sídla, fakturační adresy, změny 

obchodní firmy a právní formy a dále údaje o tom, že dochází/došlo k zániku smluvní 

strany bez právního nástupce, dochází/došlo ke zrušení smluvní strany s přechodem 

jmění na právního nástupce, že na smluvní stranu byl prohlášen konkurs nebo návrh 

na konkurs byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku nebo že bylo zahájeno 

vyrovnávací řízení či že smluvní strana vstoupila do likvidace. Tyto informace musí 

příslušná smluvní strana prokazatelné oznámit druhé smluvní straně nejpozději do 7 

dnů ode dne, kdy došlo k rozhodné skutečnosti 

 

18.3. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy smluvních stran na ní založené či s ní související 

se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích, v platném znění, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění. 24 

 

18.4. Stane-li se libovolná část této Smlouvy neplatnou, nebude tím ovlivněna platnost 

ostatních ustanovení této Smlouvy. Bude-li to v daném případě vhodné a účelné, 

smluvní strany se pokusí nahradit příslušnou neplatnou část Smlouvy novým 

odpovídajícím zněním. 

 

18.5. Ustanovení této Smlouvy se nedotýkají práv smluvních stran na duševní nebo 

průmyslové vlastnictví a samy o sobě nezakládají žádné výslovné anebo nepřímé právo 

nebo převod práv k duševnímu vlastnictví z jedné smluvní strany na druhou. 

 

 

19.  Řešení sporů 

 

19.1. Smluvní strany vynaloží nejvyšší úsilí vyřešit veškeré spory vzniklé z této Smlouvy a v 

souvislosti s ní vzájemnou dohodou bez zbytečných průtahů. 
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19.2. Za počátek vzniku sporu je pokládán den, kdy jedna smluvní strana doručí druhé 

smluvní straně oznámení o sporu, včetně konkrétního a přiměřeně podrobného popisu 

sporu a, pokud je to možné, přesného návrhu řešení. 

 

19.3. Jestliže smluvní strany touto cestou do 30 dnů ode dne, kdy některá ze stran vyzvala 

druhou stranu ke smírnému řešení sporu, nedospějí k dohodě o vyřešení sporu, je 

kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit spor k rozhodnutí Českému 

telekomunikačnímu úřadu. Uvedené neplatí, hrozí-li prekluze nebo promlčení 

některého z práv. Není-li Český telekomunikační úřad příslušný k rozhodování sporu, 

může kterákoliv ze stran předložit spor k rozhodnutí příslušnému soudu. 

 

 

20. Seznam příloh 

 

20.1. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 

 

PŘÍLOHA I Propojovací bod a technické parametry 

PŘÍLOHA II Vyúčtování a placení 

PŘÍLOHA III Poskytované služby 

PŘÍLOHA IV Ceny za poskytované služby 

PŘÍLOHA V Ceník mezinárodního provozu 

PŘÍLOHA VI Kontaktní osoby a adresy 
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21.  Závěrečná ustanovení 

 

21.1. Tato Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou 

vyhotoveních obdrží každá smluvní strana a dvě vyhotovení Český telekomunikační 

úřad. 

 

21.2. V případě existence rozporu mezi zněním textu těla této Smlouvy a textu její Přílohy 

bude rozhodující text příslušné Přílohy. 

 

Na důkaz souhlasu se shora uvedeným textem Smlouvy připojují své podpisy zástupci obou 

smluvních stran.  

 

 

 

 

 

V ……………...............    dne  ……………...............            V ……………...............    dne  ……………...............     

 Za VM Telecom CZ, s.r.o.    Za OLO  

 

Simon Hauf      .................................................. 

Jednatel      .................................................. 

 

 

 

 

  


