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1. Úvod 

 

1.1. Ceny za propojení platí ode dne nabytí účinnosti Smlouvy nebo jejího Dodatku do data 

dohody o cenách nových.   

 

1.2. Příchozí volání z telefonních čísel z číslovacího plánu ČR a ze zemí s výše uvedenými 

prefixy, kde je v CDR platně identifikovatelné CLI, jsou považována za volání z 

telefonních čísel s kódy zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „originace 

v EHP“). Země, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru jsou uvedeny 

v Tab. 1. 

 

 

Tab. 1. - Seznam zemí Evropského hospodářského prostoru a jejich kódů. 

Země Kód země Země Kód země 

Belgie +32 Malta +356 

Bulharsko +359 Martinik +596 

Dánsko +45 Německo +49 

Estonsko +372 Nizozemsko +31 

Finsko +358 Norsko +47 

Francie +33 Polsko +48 

Francouzská Guyana +594 Portugalsko +351 

Gibraltar +350 Rakousko +43 

Guadeloupe +590 Reunion +262 

Chorvatsko +385 Rumunsko +40 

Irsko +353 Řecko +30 

Island +354 Slovensko +421 

Itálie +39 Slovinsko +386 

Kypr +357 Sv. Martin +590 

Lichtenštejnsko +423 Sv. Bartoloměj +590 

Litva +370 Španělsko +34 

Lotyšsko +371 Švédsko +46 

Lucembursko +352 Velká Británie +44 

Maďarsko +36   
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1.3. Všechna ostatní volání, včetně volání s neplatně identifikovatelným CLI, změněným CLI 

nebo nepředaným CLI, jsou považována za volání z prostoru mimo Evropský 

hospodářský prostor (dále jen „originace mimo EHP“).  

 

 

2. Ceny za služby poskytované společností VM Telecom 

 

2.1. Služba koncového volání k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě společnosti VM 

Telecom 

 

Cena za službu koncového volání  (terminace) z telefonních čísel s kódy zemí 

Evropského hospodářského prostoru ve veřejné pevné komunikační sítě společnosti VM 

Telecom činí: 

od 1.1.2023 včetne:       0,0172 Kč/min 

 

Cenu hradí společnost OLO společnosti VM Telecom. 

 

 

3. Ceny za služby poskytované společností OLO 

 

3.1. Služba koncového volání k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě společnosti VM 

Telecom 

 

Cena za službu koncového volání  (terminace) z telefonních čísel s kódy zemí 

Evropského hospodářského prostoru ve veřejné pevné komunikační sítě společnosti VM 

Telecom činí: 

od 1.1.2023 včetne:       0,0172 Kč/min 

 

Cenu hradí společnost VM Telecom společnosti OLO. 

 

 

4. Změny cen 

 

4.1. Vpřípadě, že kterákoliv ze smluvních stran bude požadovat změnu cen stanovených v 

Příloze IV, zašle druhé smluvní straně návrh Dodatku ke Smlouvě obsahující návrh změn. 
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Druhá smluvní strana je povinna tento návrh projednat s navrhující smluvní stranou do 

30-ti kalendářních dnů ode dne doručení oznámení. 

 

4.2. Smluvní strany znovu dojednají ceny za služby formou Dodatku ke Smlouvě bez 

zbytečného odkladu: 

 

 kdykoli vzájemnou dohodou nebo, 

 kdykoli na základě žádosti jedné ze smluvních stran, je-li taková nová dohoda 

vyžadována platnými právními předpisy, rozhodnutím příslušného státního 

orgánu ČR, zejména však rozhodnutím o ceně vydaným ČTÚ. 

 

4.3. Pokud nedojde do 60 (šedesáti) dnů od doručení žádosti jedné smluvní strany k dohodě 

o cenách nových, má právo navrhující smluvní strana jednostranně omezit/zablokovat 

danou službu (směr volání) do vyřešení sporu. 

 

 

5. Ceny za ostatní vzájemně poskytované služby 

 

5.1. Ceny za další vzájemně si poskytované služby zřízené podle článku 5.1 Přílohy III budou 

doplněny podle dohody. 

 

 


