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1. Úvod  

 

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, s ohledem na 

výjimky uvedené ve Smlouvě a jejích Přílohách. 

 

1.2. 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 I.  

 

1.3. Ustanovení Smlouvy ani této přílohy neomezují právo kterékoliv smluvní strany 

směrovat provoz do sítě druhé smluvní strany prostřednictvím jiné veřejné komunikační 

sítě, s jejímž provozovatelem má tato druhá smluvní strana uzavřenu řádnou smlouvu o 

propojení. 

 

1.4. Kódy zemí Evropského hospodářského prostoru jsou pro účely této Přilohy defonována 

v Příloze I. 

 

 

2. Služba koncového volání k účastníkům veřejné komunikační sítě společnosti 

VM Telecom  

 

2.1. Službou koncového volání k účastníkům veřejné komunikační sítě se rozumí přeprava 

mluvené řeči, včetně faxových a datových signálů z bodu propojení ke koncovému 

zařízení účastníka sítě VM Telecom.  

 

2.2. Spojení ze sítě OLO do sítě VM Telecom bude realizováno prostřednictvím jí přidělených 

čísel, popřípade čísel, která spoločnost VM Telecom provozuje ve své síti poté, co volaný 

účastník využil službu přenositelnosti telefonních čísel. Seznam čísel přidělených 

společnosti VM Telecom je uveden na internetových stránkách Českého 

telekomunikačního úřadu a v Referenční databázi čísel. 
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2.3. V příchozím mezinárodním styku budou spojení přes síť OLO přímo do sítě VM Telecom 

směrována prostřednictvím telefonních čísel v národním tvaru, doplňených o základní 

směrovací informaci v podobě NRN.  

 

2.4. Za každé uskutočněné spojení na službu koncového voláni z telefónních čisel s kódy 

zemí Evropského hospodářského prostoru v síti společnosti VM Telecom bude 

společnosti OLO vyúčtována cena stanovena dle Přílohy IV.  

 

2.5. Za každé uskutočněné spojení na službu koncového voláni z telefónních čisel s kódy 

zemí mimo Evropský hospodářský prostor v síti společnosti VM Telecom bude 

společnosti OLO vyúčtována cena stanovena dle Přílohy IV.  

 

2.6. Za volání uskutečněná účastníky veřejné komunikační sítě společnosti VM Telecom s 

využitím služby koncového volání k účastníkům veřejné komunikační sítě společnosti 

OLO odpovídá vůči účastníkům veřejné telekomunikační sítě společnosti VM Telecom 

společnost VM Telecom.  

 

 

3. Služba koncového volání k účastníkům veřejné komunikační sítě společnosti 

OLO 

 

3.1. Službou koncového volání k účastníkům veřejné komunikační sítě se rozumí přeprava 

mluvené řeči, včetně faxových a datových signálů z bodu propojení ke koncovému 

zařízení účastníka sítě OLO.  

 

3.2. Spojení ze sítě VM Telecom do sítě OLO bude realizováno prostřednictvím jí přidělených 

čísel, popřípade čísel, která spoločnost OLO provozuje ve své síti poté, co volaný 

účastník využil službu přenositelnosti telefonních čísel. Seznam čísel přidělených 

společnosti OLO je uveden na internetových stránkách Českého telekomunikačního 

úřadu a v Referenční databázi čísel. 

 

3.3. V příchozím mezinárodním styku budou spojení přes síť VM Telecom přímo do sítě OLO 

směrována prostřednictvím telefonních čísel v národním tvaru, doplňených o základní 

směrovací informaci v podobě NRN.  
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3.4. Za každé uskutočněné spojení na službu koncového voláni z telefónních čisel s kódy 

zemí Evropského hospodářského prostoru v síti společnosti OLO bude společnosti VM 

Telecom vyúčtována cena stanovena dle Přílohy IV.  

 

3.5. Za každé uskutočněné spojení na službu koncového voláni z telefónních čisel s kódy 

zemí mimo Evropský hospodářský prostor v síti společnosti OLO bude společnosti VM 

Telecom vyúčtována cena stanovena dle Přílohy IV.  

 

3.6. Za volání uskutečněná účastníky veřejné komunikační sítě společnosti OLO s využitím 

služby koncového volání k účastníkům veřejné komunikační sítě společnosti VM 

Telecom odpovídá vůči účastníkům veřejné telekomunikační sítě společnosti OLO 

společnost OLO.  

 

 

4. Doplňkové služby 

 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že si budou k základním službám uvedeným v článku 2. a 3. 

této Přílohy III, navzájem poskytovat anebo ve svých sítích podporovat níže 

vyjmenované doplňkové služby.  

 

4.2. Služby uvedené v tomto článku nebudou předmětem vzájemného účtování mezi 

smluvními stranami a za spojení vzniklá v důsledku využití těchto služeb si budou 

smluvní strany účtovat ceny odpovídající cenám příslušných služeb uvedených Příloze 

IV Smlouvy.  

 

4.3. Smluvní strany si poskytují recipročně a bezplatně následující síťové služby: 

 

• 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). 

 

• Přesměrování hovoru 

CFU - přesměrování  hovorů/Call Forwarding Unconditional (ETS 300 200)  
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CFB - přesměrování volání při obsazení/CF Busy (ETS 300 199) 

CFNR - přesměrování volání při nepřihlášení/CF No Response (ETS 300 201) 

 

 

• Čekající volání  

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

 

4.4. Ostatní podporované služby: 

 

• Konferenční volání  

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

 

• Přidržení hovoru  

HOLD – přidržení hovoru / Call Holding 

 

 

5. Ostatní vzájemně poskytované služby 

 

5.1. Smluvní strany si mohou po vzájemné dohodě na základě preferencí jednotlivých 

smluvních stran zpřístupnit i další služby poskytované mezi poskytované mezi 

provozovateli veřejných telefonních sítí. Tyto služby budou poskytovány v souladu s 

technickými specifikacemi uvedenými v Příloze I Smlouvy. 

 

 

 


