ZMLUVA
O PREPOJENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SIETÍ

medzi spoločnosťami
Vodafone Czech Republic a.s., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
a
Slovak Telekom, a.s.

General

Slovak Telekom, a.s.
(ďalej ako “spoločnosť Telekom“ alebo „Telekom“ alebo „Zmluvná strana“)
so sídlom:
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
zapísaná:
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2081/B.
IČO:
35 763 469
Identifikačné číslo pre DPH:
SK2020273893
DIČ:
2020273893
Bankové spojenie:
UniCredit Bank AG, BIC/SWIFT: HYVEDEMM700
Číslo účtu
IBAN: DE12700202700015466575
v mene spoločnosti konajú:
Ing. Pavel Henke, Manažér sekcie veľkoobchodných vzťahov
Ing. Norbert Grolmus, Manažér úseku národného veľkoobchodu,
poverení podľa Podpisového poriadku Telekom
a
IC-PARTNER
Vodafone Czech Republic a.s.
so sídlom:
Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, Česká republika,
zapísaná:
u Městského soudu v Praze, B.6064,
IČ:
25 788 001
Identifikačné číslo pre DPH:
CZ25788001
Organizačná zložka v SR:
Vodafone Czech Republic a.s., organizačná zložka podniku zahraničnej
osoby
Adresa miesta činnosti v SR:
Prievozská 6, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
IČO organizačnej zložky:
51 413 256
Registrácia organizačnej zložky: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 4573/B
DIČ:
4120110687
Bankové spojenie:
CITIBANK N.A., 33 Canada Square Canary Wharf London
Číslo účtu
12997568/185008, IBAN: GB79CITI18500812997568
v mene spoločnosti konajú:
Jan Klouda, vedúci organizačnej zložky

ďalej ako “IC-PARTNER“ alebo „ICP“ alebo „Zmluvná strana“ spoločne ako „Zmluvné strany“
Preambula
VZHĽADOM NA TO, že v zmysle § 27 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov podniky poskytujúce verejnú sieť majú právo a na požiadanie iného podniku
poskytujúceho verejnú sieť povinnosť rokovať o prepojení sietí, a ak je to uskutočniteľné, na základe
zmluvy prepojiť svoju sieť so sieťou žiadajúceho podniku,
VZHĽADOM NA TO, že IC-PARTNER, dňa 03.07.2018 písomne požiadal spoločnosť TELEKOM
o vzájomné prepojení verejných sietí elektronických komunikácií,
VZHĽADOM NA TO, že spoločnosť TELEKOM predložila spoločnosti IC-PARTNER návrh tejto
Zmluvy o prepojení elektronických komunikačných sietí a zaručila, že podmienky tejto Zmluvy nie sú pre
IC-PARTNERa v žiadnom aspekte menej výhodné ako podmienky, za ktorých spoločnosť TELEKOM
uzavrela obdobné zmluvy s ostatnými podnikmi poskytujúcimi verejné siete elektronických komunikácií,
VZHĽADOM NA TO, že Zmluvné strany majú v úmysle vzájomne si prepojiť a udržiavať prepojenie
svojich verejných elektronických komunikačných telefónnych sietí a vzájomne si poskytovať elektronické
komunikačné služby a činnosti,
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1.

DEFINÍCIE

Nasledujúce pojmy majú pri použití v tejto Zmluve tento význam:

General

1.1

„Miesto bodu prepojenia“ – je lokalita, v ktorej sa nachádza Bod prepojenia.

1.2

„Bod prepojenia“ alebo “PoI“ (Point of Interconnection) znamená bod, v ktorom sú Systémy oboch
Zmluvných strán vzájomne prepojené, a cez ktorý môžu byť Správy prenášané z jedného Systému do
druhého, definovaný v Prílohe 1a (Fyzické prepojenie sietí na báze SS7 signalizácie) alebo Prílohe 1b
(Fyzické prepojenie sietí na báze IP/SIP) tejto Zmluvy. Každý bod prepojenia je deliacim bodom medzi
Systémami Zmluvných strán. Každá Zmluvná strana zodpovedá za prevádzkyschopnosť svojich
Systémov po bod prepojenia.

1.3

„Bod prestupu IC-PARTNERa”, alebo “PoP“ (Point of Presence) je miesto, ktoré je náležite vybavené
tak, aby tam bolo možné umiestniť koncové zariadenie Spojovacích okruhov (multiplexory, DDF a pod.)
zodpovedajúce príslušnému Prístupovému bodu siete Telekom.

1.4

“Cena za prepojenie“, alebo „Prepojovacia cena“ je suma účtovaná Zmluvnými stranami za prenášané
Volania medzi Systémami, ktorých výška je stanovená na základe cien uvedených v Prílohe 4 tejto
Zmluvy.

1.5

“Licencia“ znamená licenciu spoločnosti IC-PARTNERa alebo licenciu spoločnosti Telekom, alebo iný
dokument, alebo dokumenty, ktoré ju v úplnom, alebo čiastočnom rozsahu nahradia a na základe ktorých
je spoločnosť IC-PARTNERa alebo spoločnosť Telekom oprávnená poskytovať el. komunikačné siete
a/alebo el. komunikačné služby.

1.6

“Prepojenie“ znamená prepojenie Siete spoločnosti IC-PARTNERa a Siete spoločnosti Telekom, podľa
popisu uvedeného v Prílohe 1a (Fyzické prepojenie sietí na báze SS7 signalizácie) alebo Prílohe 1b
(Fyzické prepojenie sietí na báze IP/SIP) tejto Zmluvy, cez ktoré sa prenášajú Správy z jedného Systému
do druhého.

1.7

„Poplatky za spojovacie okruhy“ alebo „Prepojovacie poplatky“ je suma účtovaná Zmluvnou stranou
v súvislosti s prepojením sietí, ktorých výška je stanovená v Prílohe 4 tejto Zmluvy.

1.8

“Prístupový bod siete Telekom“ je miesto v Sieti spoločnosti Telekom, z ktorej sú Volania odovzdávané
do Siete spoločnosti IC-PARTNERa alebo prijímané z elektronických komunikačných sietí spoločnosti
IC-PARTNER .

1.9

“Sieť spoločnosti IC-PARTNER“ znamená spoločnosťou IC-PARTNER prevádzkované verejné mobilné
elektronické komunikačné telefónne siete ako aj pevné verejné telefónne siete s koncovými bodmi, ktoré
sú identifikované geograficky určenými číslami alebo negeografickými číslami podľa číslovacieho plánu
vydaného RÚ (viď. článok 1.15), ktoré boli individuálnym povolením na používanie čísla pridelené ICPARTNEROVI, alebo sa v prípade pevných verejných telefónnych sietí prevádzkovaných spoločnosťou
IC-PARTNER jedná o Hostované čísla tretej strany.

1.10

“Sieť spoločnosti Telekom“ znamená
 pevnú verejnú telefónnu sieť prevádzkovanú spoločnosťou TELEKOM s koncovými bodmi,

Zmluva o prepojení elektronických komunikačných sietí Vodafone Czech Republic a ST
2/53

C2 General

ktoré sú identifikované geograficky určenými číslami alebo negeografickými číslami podľa
číslovacieho plánu vydaného RÚ (viď. článok 1.15) , ktoré boli individuálnym povolením na
používanie čísla pridelené TELEKOMU alebo sa jedná o Hostované čísla tretej strany a
 v prípade, ak Zmluvné strany uzatvorili aj IC MOBIL Zmluvu, aj mobilnú elektronickú
komunikačnú sieť prevádzkovaná spoločnosťou TELEKOM, avšak len za predpokladu, že je
Prepojenie s mobilnou elektronickou komunikačnou sieťou TELEKOMu realizované na báze
technológie IP a SIP protokolom a v rozsahu podľa Prílohy 1b (Fyzické prepojenie sietí na báze
IP/SIP) tejto Zmluvy.

General

1.11

„Spojovací okruh“ znamená elektronický komunikačný okruh zriadený medzi Prístupovým bodom
spoločnosti TELEKOM a Bodom prestupu IC-PARTNERa, slúžiaci na Prepojenie sietí podľa tejto
Zmluvy alebo aj podľa uzatvorenej IC MOBIL Zmluvy (prepojenie sietí na báze IP/SIP). Ak je Spojovací
okruh určený na prepojenie Siete spoločnosti Telekom so sieťou ICP technológiou TDM a signalizáciou
SS7 je tento Spojovací okruh označený ako „TDM/SS7 Spojovací okruh“ a v prípade ak je Spojovací
okruh určený na prepojenie technológiou IP a SIP protokolom je takýto Spojovací okruh označený ako
„IP/SIP Spojovací okruh“

1.12

“Správa“ znamená prenos hlasu a signálov medzi sieťami spoločnosti IC-PARTNERa a spoločnosti
Telekom, ktoré sa používajú na aktiváciu a zostavenie volania.

1.13

“Systém“ znamená Sieť spoločnosti IC-PARTNER alebo Sieť spoločnosti Telekom, tak ako to kontext
pripúšťa či vyžaduje a “Systémy“ znamenajú spoločne Sieť spoločnosti IC-PARTNER a Sieť spoločnosti
Telekom.

1.14

“Účastník“ je užívateľ elektronických komunikačných služieb niektorej zo Zmluvných strán, ktorý na
základe zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretej s niektorou zo Zmluvných strán využíva Sieť
spoločnosti IC-PARTNERa alebo Sieť spoločnosti Telekom, a to bez ohľadu na tú skutočnosť, či sa
účastník nachádza v sieti Zmluvnej strany, s ktorou má uzavretú zmluvu o poskytovaní verejných služieb
alebo sa nachádza (roamuje) v sieti tretej (na tejto Zmluve nezúčastnenej) strany ako podniku
prevádzkujúceho elektronické komunikačné služby.

1.15

“RÚ “ znamená Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb (do 31.12.2013
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky).

1.16

“Volanie“ znamená uskutočnenie spojenia prostredníctvom jednej alebo viacerých elektronických
komunikačných sietí a počas neho prepravu a doručenie Správy z koncového zariadenia, v ktorom Správa
vznikla, do koncového zariadenia, do ktorého je Správa určená, alebo do iného zariadenia poskytujúceho
automatickú odpoveď, ak spojenie s koncovým zariadením nie je možné vytvoriť.

1.17

“Zmluva“ znamená túto Zmluvu (hlavné telo – články 1 až 22 a Prílohy 1a, 1b., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
a doplnky príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

1.18

„IC MOBIL Zmluva“ znamená zmluvu o prepojení s mobilnou elektronickou komunikačnou sieťou
spoločnosti Telekom na základe referenčnej ponuky Telekomu, obsahujúcu aj podmienky vzájomného
prepojenia prostredníctvom technológie IP/SIP protokolu

1.19

„Hostovaný podnik“ je podnik s vlastnými pridelenými číslami, a/ alebo CSC kódom (Kód výberu
zvoleného podniku), ktorý na základe vzájomného zmluvného vzťahu prevádzkuje
 tieto čísla a/alebo CSC kód na pevnej verejnej telefónnej sieti IC-PARTNERA alebo
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1.20

„Hostované číslo“ je číslo podľa číslovacieho plánu vydaného RÚ pridelené individuálnym povolením
na používanie čísla Hostovaného podniku iného ako TELEKOM resp. IC-PARTNER a ktoré je pre účely
prepojenia pevných verejných telefónnych sietí prevádzkované v Sieti spoločnosti TELEKOM alebo v
Sieti spoločnosti IC-PARTNERA a je teda dostupné prostredníctvom Prepojenia.
2.

2.1

PREDMET ZMLUVY - PREPOJENIE

Predmetom tejto Zmluvy je vzájomné prepojenie Siete spoločnosti IC-PARTNERa so Sieťou spoločnosti
TELEKOM za účelom poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb Účastníkom
oboch Zmluvných strán, pri dodržaní príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov
v oblasti elektronických komunikácií, najmä zákona o elektronických komunikáciách a príslušných
technických noriem ako aj Licencií pridelených obom Zmluvným stranám, ktoré ich oprávňujú na
vykonávanie relevantných elektronických komunikačných činností. Zmluvné strany si budú poskytovať
vzájomné Prepojenie tak, aby Účastníci jednej Zmluvnej strany mali prístup k verejným elektronickým
komunikačným telefónnym službám druhej Zmluvnej strany.

3.

3.1

CENY ZA PREPOJENIE A PREPOJOVACIE POPLATKY

Na základe tejto Zmluvy
a)
spoločnosť TELEKOM súhlasí s úhradou cien účtovaných podľa Prílohy 4 tejto Zmluvy zo strany
Spoločnosti IC-PARTNERa,
b)

3.2

spoločnosť IC-PARTNER súhlasí s úhradou cien účtovaných podľa Prílohy 4 tejto Zmluvy zo
strany Spoločnosti TELEKOM.

Druhej Zmluvnej strane možno doručiť návrh na zmenu cien najmä v týchto prípadoch:
a) ak nastanú podstatné zmeny regulačného rámca pre oblasť elektronických komunikácií, ktoré
súvisia s Cenami za prepojenie a Prepojovacími poplatkami,
b)

4.

General

tieto čísla na pevnej verejnej telefónnej sieti TELEKOM a ktoré sú na základe plnej moci
udelenej týmto podnikom
IC-PARTNEROVI, v prípade prevádzkovania uvedených čísel a/alebo CSC kódu na pevnej
verejnej telefónnej sieti IC-PARTNERA alebo
TELEKOM, v prípade prevádzkovania uvedených čísel na pevnej verejnej telefónnej sieti
TELEKOM, dostupné prostredníctvom Prepojenia.

ak sa postavenie ktorejkoľvek zo Zmluvných strán ako poskytovateľa elektronickej komunikačnej
služby zmení v súvislosti s významným vplyvom na trhu a vo vzťahu k Cenám za prepojenie a
Prepojovacím poplatkom.
ÚČTOVNÉ A PLATOBNÉ POSTUPY

4.1

Zmluvné strany musia disponovať systémom pre vzájomné odúčtovanie (a to minimálne pre prevádzku,
pri ktorej dochádza k plneniu služby príslušnou Zmluvnou stranou), ktorý umožňuje meranie počtu
úspešných Volaní a celkového trvania Volaní v členení do kategórií a časových dôb, ktoré definuje
Príloha 2.

4.2

Spoločnosť IC-PARTNERa bude viesť vlastné záznamy o všetkých Volaniach, pri ktorých dochádza
k plneniu služby zo strany spoločnosti IC-PARTNERa a spoločnosť TELEKOM bude viesť vlastné
záznamy o všetkých Volaniach pri ktorých dochádza k plneniu služby zo strany spoločnosti TELEKOM
takým spôsobom, aby si Zmluvné strany na základe vlastných záznamov mohli vzájomne vystavovať
faktúry (daňové doklady) za prepojené volania na základe tejto Zmluvy v jednotlivých zúčtovacích
obdobiach, podľa podmienok definovaných v Prílohe 6.
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4.3

Každá Zmluvná strana zodpovedá za riadne vystavovanie faktúr druhej Zmluvnej strane za Volania, pri
ktorých dochádza k plneniu služby z jej strany druhej Zmluvnej strane pre dané zúčtovacie obdobie.
Každá faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej slovenskej legislatívy ako aj podľa
podmienok definovaných v bode 5 Prílohy 6.

4.4

V prípade, ak niektorá zo Zmluvných strán zašle nesprávne vystavenú faktúru, druhá Zmluvná strana má
právo takúto faktúru zaslať späť na prepracovanie, pričom sa splatnosť faktúry predĺži o počet dní
zodpovedajúci trvaniu omeškania s dodaním správne vystavenej faktúry. Faktúry si Zmluvné strany
poskytnú elektronickou poštou na emailové adresy podľa Prílohy 7. V prípade, že Zmluvná strana bude
v omeškaní s doručením faktúry podľa tejto Zmluvy, doba splatnosti na dotknutej faktúre sa posúva o
počet dní omeškania s doručením faktúry.

4.5

Všetky sumy s daňou z pridanej hodnoty vyfakturované jednou Zmluvnou stranou podľa tejto Zmluvy je
možné započítať proti sumám s daňou z pridanej hodnoty fakturovanými za rovnaké obdobie druhou
Zmluvnou stranou podľa tejto Zmluvy. Táto Zmluva slúži ako podklad pre zápočet fakturovaných Cien
za prepojenie, a Prepojovacích poplatkov. Zmluvná strana, ktorej platobná povinnosť je vyššia než táto
povinnosť druhej Zmluvnej strany, uhradí výsledný rozdiel druhej Zmluvnej strane do 30 dní od
vystavenia faktúry. Návrh na zápočet spracuje Zmluvná strana, ktorá ma povinnosť uhradiť výsledný
rozdiel. Pred vykonaním úhrady Zmluvná strana uhrádzajúca výsledný rozdiel zašle elektronickou poštou
informáciu o výške výsledného rozdielu na odsúhlasenie druhej Zmluvnej strane v zmysle kontaktných
bodov Zmluvných strán, bližšie špecifikovaných v Prílohe 7.

4.6

Ceny za prepojenie a Prepojovacie poplatky podľa tejto Zmluvy (Prílohy č. 4) nezahŕňajú daň z pridanej
hodnoty, ktorú je každá Zmluvná strana oprávnená vyúčtovať podľa príslušných právnych predpisov.

4.7

Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek peňažný záväzok platený na základe tejto Zmluvy
prostredníctvom banky alebo prostredníctvom poštového podniku je splnený pripísaním sumy na účet
oprávnenej Zmluvnej strany v jej banke. V prípade, že jedna Zmluvná strana nezaplatí ktorúkoľvek sumu
splatnú podľa tejto Zmluvy, príjemca tejto platby je oprávnený účtovať a obdržať úrok z omeškania z
nezaplatenej sumy podľa podmienok definovaných v bode 7. Prílohy 6.

5.
5.1.

Zmluvné strany sú povinné pri plnení tejto Zmluvy postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo
rušeniu elektronických komunikačných sietí druhej Zmluvnej strany, poškodeniu alebo rušeniu zariadení
druhej Zmluvnej strany alebo k obmedzovaniu poskytovania elektronických komunikačných sietí, ako aj
služieb druhou Zmluvnou stranou.

5.2.

Zmluvné strany sú povinné pri zriaďovaní svojich sietí postupovať tak, aby nedochádzalo k narušeniu
fyzickej, logickej prípadne elektromagnetickej kompatibility so sieťou druhej Zmluvnej strany, ak ide o
Systémy vzájomne prepojené na základe tejto Zmluvy.

5.3.

Každá Zmluvná strana je na základe odôvodnenej písomnej žiadosti druhej Zmluvnej strany povinná
poskytnúť druhej Zmluvnej strane všetky primerané potrebné prostriedky na to, aby sa druhá Zmluvná
strana mohla presvedčiť o splnení povinností podľa článkov 5.1 a 5.2 tejto Zmluvy, s tým, že ani jedna
Zmluvná strana nesmie pri plnení tejto povinnosti vykonať nič, čo by mohlo zmariť alebo škodlivo
narušiť obvyklú prevádzku siete prevádzkovanej druhou Zmluvnou stranou.

6.

General

OCHRANA SYSTÉMOV ZMLUVNÝCH STRÁN

PRÁVA Z DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
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6.1.

S výhradou ustanovení článku 6.2 tejto Zmluvy zostávajú ochranné známky, vynálezy, patenty, autorské
práva, registrované vzory a ďalšie práva z duševného vlastníctva (ďalej len “duševné vlastníctvo“) vo
vlastníctve ich pôvodcu a nič tu obsiahnuté nie je prevodom ani sa nepovažuje za prevod akýchkoľvek
licencií alebo práv z duševného vlastníctva na ktorúkoľvek zo Zmluvných strán.

6.2.

V prípadoch, kedy sa duševné vlastníctvo vytvorí v súvislosti s plnením tejto Zmluvy pri absencii
akejkoľvek inej dohody medzi Zmluvnými stranami, toto duševné vlastníctvo zostáva vo vlastníctve
Zmluvnej strany, ktorá toto duševné vlastníctvo vytvorila s tým, že ako protiplnenie k tejto Zmluve druhá
Zmluvná strana získava bezodplatné právo na používanie tohto duševného vlastníctva pre účely a počas
účinnosti tejto Zmluvy a v období šiestich (6) mesiacov bezprostredne nasledujúcich po skončení
účinnosti tejto Zmluvy.

6.3.

Žiadna zo Zmluvných strán nebude používať ochranné známky, služobné označenie, logo alebo iné
obchodné označenie druhej Zmluvnej strany v reklame, tlačových oznámeniach, v propagácii alebo v
iných materiáloch bez predchádzajúceho písomného súhlasu takej Zmluvnej strany.

7.
9.
7.1.

Zmluvné strany sú povinné pri skúšaní, oznamovaní a odstraňovaní závad a údržbe postupovať podľa
Prílohy 5.

7.2.

Každá zo Zmluvných strán je oprávnená uskutočniť zmeny v jej Systéme, ktoré môžu mať vplyv na
prepojenie sietí, ak Zmluvná strana vykoná zmeny v poskytovaní týchto technických charakteristík aj
svojim Účastníkom alebo iným poskytovateľom elektronických komunikačných sietí.

7.3.

Zmeny v poskytovaní služieb prepojenia musia byť oznámené podľa lehôt a podmienok definovaných
v Prílohe 1a alebo Prílohe 1b, kontaktným osobám podľa Prílohy 7. tejto Zmluvy, s primeraným časovým
predstihom. Písomné oznámenie bude odoslané spolu s návrhom budúcej štruktúry a podmienok
poskytovania dotknutých služieb prepojenia, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak.

7.4.

Každá zo Zmluvných strán ponesie náklady vyplývajúce zo zmien, ktoré vzniknú v jej sieti, pokiaľ sa
Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

8.

General

PREVÁDZKOVATEĽSKÁ SÚČINNOSŤ

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

8.1.

Žiadna zo Zmluvných strán tejto Zmluvy nenesie zodpovednosť za akékoľvek nesplnenie svojich
záväzkov z tejto Zmluvy, ak je takéto nesplnenie spôsobené okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť
podľa slovenského práva a pokiaľ taká udalosť nastala po podpise tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa
nevzťahuje na záväzok platiť Ceny za prepojenie a Prepojovacie poplatky účtované podľa ustanovení
tejto Zmluvy.

8.2.

Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej
Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná
Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku
záväzku túto prekážku predvídala. Žiadna zo Zmluvných strán tak nenesie zodpovednosť za akékoľvek
nesplnenie svojich záväzkov z tejto Zmluvy, ak je takéto nesplnenie spôsobené najmä: povstaním alebo
občianskymi nepokojmi, vojnou alebo vojenskými operáciami, celoštátnymi alebo miestnymi
mimoriadnymi udalosťami, konaním alebo opomenutím zo strany vlády, pracovnoprávnymi spormi
akejkoľvek povahy (nezahrňujúce zamestnancov danej Zmluvnej strany), požiarom, bleskom,
výbuchom, prírodnou katastrofou, poklesom pôdy, konaním alebo opomenutím osôb alebo orgánov,
pokiaľ taká udalosť nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bránia jej v splnení jej povinností podľa
tejto Zmluvy (prípady “vyššej moci“).

8.3.

Zmluvná strana dotknutá prípadom okolnosti vylučujúcej zodpovednosť urýchlene oznámi druhej
Zmluvnej strane odhadovaný rozsah a dobu trvania nemožnosti plniť svoje záväzky a vynaloží primerané
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úsilie na zmiernenie vzniknutých následkov.

8.4.

Po skončení omeškania v plnení alebo neplnení z dôvodu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť Zmluvná
strana dotknutá okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť urýchlene oznámi druhej strane takéto skončenie.

8.5.

Ak je z dôvodu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť plnenie Zmluvy jednou zo Zmluvných strán
ovplyvnené len čiastočne, takáto Zmluvná strana zostáva zodpovedná za plnenie tých záväzkov, ktoré
okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť nie sú dotknuté. Druhá Zmluvná strana bude zbavená tej časti
svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, ktoré zodpovedajú tým povinnostiam dotknutej Zmluvnej
strany, ktoré táto prestala vykonávať z dôvodu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť.

8.6.

Obe Zmluvné strany vynaložia čo najväčšie možné úsilie v smere minimalizovania dôsledkov okolnosti
vylučujúcej zodpovednosť pre druhú Zmluvnú stranu.

8.7.

Po 60 dňoch trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, Zmluvná strana, ktorá nie je dotknutá
okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť, je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy ku dňu
doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

9.

9.1.

Ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán poruší povinnosť vyplývajúci z tejto Zmluvy, je povinná nahradiť
druhej Zmluvnej strane škodu, ktorá jej týmto vznikla. Túto zodpovednosť možno vylúčiť len v tom
prípade, keď Zmluvná strana, ktorá porušila svoju povinnosť podľa tejto Zmluvy preukáže, že toto
porušenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa článku 8 tejto Zmluvy.

9.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že škodou v zmysle tejto Zmluvy sa rozumie škoda, ktorá vznikla ako
následok porušenia právnych povinností niektorej Zmluvnej strany vyplývajúcich z tejto Zmluvy
a zahŕňa skutočne spôsobenú škodu na majetku a ušlý zisk v súlade so slovenským právnym poriadkom.
Náhrada škody spôsobená porušením povinností podľa tejto Zmluvy nepresiahne v akomkoľvek
kalendárnom mesiaci sumu rovnajúcu sa 35 percentám priemernej hodnoty faktúr vystavovaných
mesačne oprávnenou Zmluvnou stranou (odškodňovaná strana) podľa tejto Zmluvy za obdobie
bezprostredne predchádzajúcich šiestich (6) mesiacov druhej Zmluvnej strane.

9.3.

Každá Zmluvná strana („odškodňujúca Zmluvná strana“) odškodní druhú Zmluvnú stranu
(„odškodňovaná Zmluvná strana“) za nároky, konania a súdne spory, vznesené alebo vedené voči
odškodňovanej Zmluvnej strane zo strany tretích osôb, v takej miere, v akej taký nárok, konanie alebo
súdny spor súvisí so službami alebo zariadeniami poskytovanými odškodňujúcou Zmluvnou stranou
a porušením jej povinnosti.

9.4.

Odškodňovaná Zmluvná strana bezodkladne písomne upovedomí odškodňujúcu Zmluvnú stranu o
akomkoľvek nároku, konaní alebo súdnom spore vznesenom treťou stranou, o ktorom odškodňovaná
Zmluvná strana má za to, že v zmysle tohto článku spadá pod zodpovednosť odškodňujúcej Zmluvnej
strany. Odškodňujúca strana nebude zodpovedať za vyrovnanie alebo ujednanie vykonané
odškodňovanou stranou vo veci ľubovoľného nároku, požiadavky alebo žaloby, pokiaľ odškodňujúca
strana vopred také vyrovnanie alebo ujednanie neschválila alebo pokiaľ prostriedok právnej ochrany proti
nároku požiadavke alebo požiadaviek nebol v písomnej forme predložený odškodňujúcej strane a
odškodňujúca strana nepristúpila bez odkladu k uplatneniu takéhoto prostriedku právnej ochrany.

9.5.

Každá Zmluvná strana bude niesť plnú zodpovednosť za plnenie všetkých podmienok a povinností
v zmysle platných právnych predpisov, ktoré sú potrebné pre výkon jej povinností v zmysle tejto Zmluvy,
pre prevádzku jej systému, ako aj pre poskytovanie služieb.
10.

General

ZODPOVEDNOSŤ

DÔVERNÁ POVAHA INFORMÁCIÍ
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10.1.

Ak si Zmluvné strany pri rokovaní o uzavretí Zmluvy alebo počas jej platnosti poskytnú informácie
označené ako dôverné, nesmie Zmluvná strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, prezradiť alebo
umožniť ich prezradenie tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s účelom, na ktorý boli použité. Za
dôverné informácie sa považujú údaje o prevádzke, technické informácie, plány sietí, prieskumy trhu,
marketingové plány, obchodné tajomstvo, údaje týkajúce sa finančných záležitostí a ďalšie informácie
označené Zmluvnými stranami za dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú chrániť dôverné informácie aj
po skončení tejto Zmluvy, a to pokiaľ sa nestanú všeobecne známymi.

10.2.

Ustanovenie článku 10.1 tejto Zmluvy sa nevzťahuje na informácie, ktoré:
a)
sú zákonným spôsobom získané príjemcom od akejkoľvek tretej strany; alebo
b)
sú už zákonným spôsobom známe príjemcovi k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a
nejde o informácie uvedené v článku 10.1 tejto Zmluvy; alebo
c)
už sú alebo sa následne stanú verejne prístupnými inak ako porušením Zmluvy jednej zo
Zmluvných strán;
d)
sú Cenami za prepojenie dohodnutými alebo stanovenými postupom uvedeným v tejto Zmluve,
pokiaľ z príslušných právnych predpisov vyplýva, že Ceny za prepojenie nesmú byť označené za
predmet obchodného tajomstva.

10.3.

Za porušenie povinnosti stanovenej v článku 10.1 tohto článku Zmluvy sa nepovažuje plnenie povinností
podľa platných právnych predpisov, najmä povinnosti zverejniť základné technické a ekonomické
podmienky prepojenia vyplývajúcich z tejto Zmluvy, povinnosti predložiť uzatvorenú Zmluvu o prepojení
RÚ, povinností týkajúcich sa ochrany telekomunikačného tajomstva a ochrany osobných údajov. Zmluvne
strany súčasne súhlasia a zaväzujú sa označiť poskytnuté údaje ako predmet obchodného tajomstva. Zmluvná
strana je tiež oprávnená poskytnúť informácie podľa tejto Zmluvy tretej osobe, ktorá vykonáva pre Zmluvnú
stranu konzultantskú, právnu alebo daňovú službu alebo inú službu potrebnú pre realizáciu tejto Zmluvy
alebo vlastníkovi aspoň 10% obchodného podielu pokiaľ je táto osoba viazaná zákonnou povinnosťou
zachovávať mlčanlivosť alebo pokiaľ takúto povinnosť nemá tak výlučne za predpokladu, že takúto osobu
zaviaže zachovávať mlčanlivosť v rozsahu nie menšom ako jej vyplýva z tejto Zmluvy.

10.4.

Ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán poruší povinnosti podľa článku 10 tejto Zmluvy, zaplatí druhej strane
zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR (slovom: „tritisíc EUR“ ), pokiaľ nepreukáže, že porušenie povinnosti
nezavinila. Zaplatením zmluvnej pokuty však nezaniká povinnosť Zmluvnej strany dodržiavať dôvernosť
podľa tejto Zmluvy a ani právo poškodenej strany domáhať sa náhrady spôsobenej škody, ktorá jej vznikla
porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Poškodená strana je oprávnená domáhať sa
náhrady spôsobenej škody, ak škoda presiahne výšku zmluvnej pokuty.

11.

General

DEŇ ÚČINNOSTI A TRVANIE ZMLUVY

11.1.

Táto Zmluva nadobudne účinnosť k dátumu uvedenému v jej záhlaví a zostane v účinnosti po dobu neurčitú.

11.2.

Zmluvné strany majú právo túto Zmluvu kedykoľvek vypovedať, pričom účinky písomnej výpovede
nastanú uplynutím výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane spôsobom upraveným v tejto
Zmluve. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy zanikajú uplynutím dvanásťmesačnej
(12-mesačnej) výpovednej lehoty.

11.3.

Táto Zmluva zaniká:
a)
automaticky, ak Licencia alebo iné oprávnenie jednej zo Zmluvných strán relevantné pre výkon
povinností v zmysle tejto Zmluvy je odňaté, stratí účinnosť alebo je ukončené z akéhokoľvek
dôvodu bez toho, aby bolo bezodkladne nahradené oprávnením zakladajúcim príslušnej Zmluvnej
strane právo prevádzkovať siete a služby v súlade s touto Zmluvou;
b)
jednostranným odstúpením od Zmluvy pri podstatnom porušení Zmluvy podľa článku 12.3 tejto
Zmluvy;
c)
jednostranným odstúpením od Zmluvy, ak bol na druhú Zmluvnú stranu vyhlásený konkurz alebo
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
d)
jednostranným odstúpením od Zmluvy, ak druhá Zmluvná strana ukončila svoju podnikateľskú
činnosť na základe rozhodnutia spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti alebo
na základe rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti;
e)
jednostranným odstúpením od Zmluvy, ak druhá Zmluvná strana vstúpila do likvidácie;
f)
písomnou dohodou Zmluvných strán.
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12.

General

PORUŠENIE, POZASTAVENIE A UKONČENIE

12.1.

Pokiaľ Systém jednej zo Zmluvných strán nepriaznivo ovplyvňuje riadnu funkciu Systému druhej
Zmluvnej strany („ohrozená strana“) a/alebo bezprostredne ohrozuje bezpečnosť, život, alebo zdravie
ktorejkoľvek osoby, môže ohrozená Zmluvná strana po tom, čo poskytne primerane okolnostiam s čo
možno najväčším predstihom oznámenie druhej Zmluvnej strane, v nevyhnutnej miere pozastaviť plnenie
svojich záväzkov po takú dobu, ako považuje za primeranú pre zaistenie riadnej funkcie svojho Systému
a/alebo pre zaistenie bezpečnosti osôb, ich života a zdravia. Akékoľvek také pozastavenie bude uvážlivé,
primerané a zacielené na zaistenie riadnej funkcie Systému ohrozenej strany a/alebo na zaistenie
bezpečnosti osôb, ich života a zdravia.

12.2.

Pri podstatnom porušení Zmluvy jednou Zmluvnou stranou má druhá Zmluvná strana právo pozastaviť
plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy a/alebo na základe oznámenia jednostranne odstúpiť od
Zmluvy.

12.3.

Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
a)
neuhradenie dlžnej sumy do 30 dní od dátumu obdržania písomnej upomienky;
b)
ohrozenie bezpečnosti osôb alebo závažné poškodenie majetku jednej Zmluvnej strany
vyplývajúce z porušenia záväzku z tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou;
c)
zmena v dohodnutom Prepojení vykonaná jednostranne, bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej
strany, spôsobujúca vážne okamžité alebo hroziace potenciálne poškodenie oprávnených záujmov
druhej Zmluvnej strany;
d)
ukončovanie Volaní v sieti niektorej Zmluvnej strany spôsobom iným ako je definované v tejto
Zmluve (napr. použitím GSM brán, alebo pobočkových ústrední);
e)
poskytovanie iných služieb ako tých, ktoré sú určené v Prílohe 2 alebo poskytovanie služieb v
rozpore s podmienkami stanovenými v Prílohe 2;
f)
porušenie povinností z tejto Zmluvy tak, ako je uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka,
pokiaľ protiprávny stav a jeho následky nie sú porušujúcou stranou odstránené ani napriek
písomnej výzve druhej Zmluvnej strany v dodatočnej primeranej lehote, ktorú jej na tento účel
poskytla.

12.4.

Pri podstatnom porušení Zmluvy podľa bodu 12.3 písm. a) tejto Zmluvy má poškodená Zmluvná strana
právo až do doby uskutočnenia nápravy pozastaviť plnenie svojich povinností zo Zmluvy primerane a
úmerne podľa okolností a/alebo na základe oznámenia jednostranne odstúpiť od Zmluvy. Pokiaľ jedna
zo Zmluvných strán podstatne porušuje túto Zmluvu inak ako podľa bodu 12.3 písm. a) tejto Zmluvy,
druhá Zmluvná strana môže porušujúcej Zmluvnej strane podať písomné oznámenie s uvedením
porušenia a žiadosti o uskutočnenie nápravy:
a)
do tridsiatich (30) dní od dátumu takéhoto oznámenia; alebo
b)
v naliehavom prípade v takej kratšej lehote, ktorú neporušujúca Zmluvná strana môže primerane
požadovať.
Pokiaľ porušujúca Zmluvná strana neuskutoční nápravu v lehote, ktorú určí neporušujúca Zmluvná strana
podľa ustanovenia tohto bodu, neporušujúca Zmluvná strana môže až do doby uskutočnenia nápravy, a
po predchádzajúcom poskytnutí oznámenia porušujúcej Zmluvnej strane, pozastaviť plnenie svojich
povinností zo Zmluvy primerane a úmerne podľa okolností a/alebo jednostranne odstúpiť od Zmluvy.

12.5.

V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy nesie porušujúca Zmluvná
strana zodpovednosť za všetky škody vzniknuté neporušujúcej Zmluvnej strane z dôvodu predčasného
ukončenia Zmluvy, a to maximálne v rozsahu stanovenom peňažným limitom podľa článku 9.2. Týmto
nie je dotknutá povinnosť porušujúcej Zmluvnej strany zaplatiť Prepojovacie poplatky za zrušenie služieb
podľa tejto Zmluvy.

12.6.

Po ukončení Zmluvy bude každá zo Zmluvných strán alebo osoby ňou poverené oprávnení, po podaní
predchádzajúceho písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane, vstupovať do objektov druhej
Zmluvnej strany za účelom uskutočnenia nevyhnutných odpojení a zadržania zariadenia a vybavenia tejto
Zmluvnej strany alebo tretej strany inštalovaného tou Zmluvnou stranou alebo pre ňu. Zmluvná strana, v
ktorej objektoch bolo takéto zariadenie alebo vybavenie inštalované, odškodní druhú Zmluvnú stranu za
takéto zariadenie alebo vybavenie alebo veci prislúchajúce druhej Zmluvnej strane alebo tretej strane,
pokiaľ zariadenie alebo vybavenie nie je odovzdané v dobrom stave (s výnimkou bežného opotrebenia).
Zmluvná strana vykonávajúca takéto odpojenie odškodní druhú Zmluvnú stranu za akékoľvek škody tým
vzniknuté v objektoch a na predmetoch takej Zmluvnej strany s tým, že Zmluvná strana usilujúca sa o
vstup do objektov primerane vyrozumie a požiada Zmluvnú stranu, aby v stanovenej primeranej lehote
uskutočnila odpojenie a vrátila takéto zariadenia a vybavenia, a do objektov vstúpi len vtedy, pokiaľ
požiadaná Zmluvná strana tak v stanovenej lehote nevykoná.
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13.
PRAVIDELNÉ REVÍZIE
13.
13.1.
Každá zo Zmluvných strán môže požadovať zmeny tejto Zmluvy vo forme jej dodatku v ktorejkoľvek
časti tejto Zmluvy podľa ustanovenia článku 13.2.
13.2.

Tá Zmluvná strana, ktorá žiada revíziu ustanovení tejto Zmluvy podľa ustanovenia článku 13.1, podá
druhej Zmluvnej strane oznámenie obsahujúce v rozumnom rozsahu popis zmien, ktoré požaduje.
Bezodkladne potom, čo príslušná Zmluvná strana obdrží oznámenie, budú Zmluvné strany diskutovať a
rokovať v dobrej viere so zreteľom k popísaným zmenám.

13.3.

Ak ktorákoľvek časť tejto Zmluvy odporuje Licencii udelenej Zmluvnej strane alebo inému oprávneniu
Zmluvnej strany na vykonávanie relevantných činností, je táto časť Zmluvy neplatná. Zmluvné strany sú
povinné bez zbytočného odkladu začať vzájomné rokovania o konvalidácii alebo zrušení dotknutej časti
Zmluvy.

13.4.

Ak dôjde k prijatiu právneho predpisu pre oblasť elektronických komunikácií, ktorý súvisí s touto
Zmluvou a je s ňou v zásadnom nesúlade, Zmluvné strany, na žiadosť jednej z nich, urýchlene začnú
rokovania v dobrej viere za účelom aktualizácie tejto Zmluvy tak, aby boli zohľadnené nové právne
predpisy pre oblasť elektronických komunikácií.

13.5.

Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať, že ak by v priebehu realizácie Zmluvy akékoľvek rozhodnutie
alebo opatrenie zo strany súdu, alebo orgánu štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií
podstatným spôsobom zasiahlo do práv a povinností Zmluvných strán, vyplývajúcich z jednotlivých častí
Zmluvy, budú tieto úpravy predmetom dodatku k Zmluve, ktorým sa znenie Zmluvy zosúladí s týmto
rozhodnutím alebo opatrením. Ak nebude možné v lehote do 2 mesiacov od právoplatnosti súdneho alebo
regulačného rozhodnutia alebo opatrenia alebo uplynutia lehoty na implementáciu súdneho, regulačného
rozhodnutia alebo opatrenia (podľa toho ktorá z týchto skutočností nastane neskôr) uzatvoriť takýto
Dodatok k Zmluve, táto skutočnosť zakladá právo na odstúpenie od Zmluvy alebo jej časti.

14.
DOBRÁ VIERA
14.
14.1.
Každá zo Zmluvných strán bude vždy konať v dobrej viere tak, aby dosiahla cieľ zamýšľaný touto
Zmluvou.

15.
DELITEĽNOSŤ
15.
15.1.
Ak bude akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy nevynútiteľné alebo neplatné, zostanú zostávajúce
ustanovenia tejto Zmluvy naďalej plne platné a účinné, a to v takom rozsahu, ktorý nie je v rozpore s
pôvodnými zámermi Zmluvných strán. Zmluvné strany bez zbytočného odkladu dohodnú náhradu,
pričom takáto náhrada bude odzrkadľovať podstatu ustanovenia, ktoré sa považuje za neplatné alebo
nevynútiteľné, a to v maximálnej možnej miere zosúladené s právnymi predpismi a s pôvodným zámerom
Zmluvných strán alebo sa dohodnú, že náhrada nie je nutná.
16.
POSTÚPENIE
17
16.1.
Táto Zmluva je záväzná pre Zmluvné strany a ich prípadných univerzálnych právnych nástupcov alebo
oprávnených nadobúdateľov práv a povinností.
16.2.

17.
17.1.

General

Žiadna zo Zmluvných strán nepostúpi túto Zmluvu alebo práva a povinnosti z nej vyplývajúce bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, ktorý nebude bezdôvodne odopieraný.
DODATKY A ZMENY
Akýkoľvek dodatok alebo zmena akýchkoľvek ustanovení tejto Zmluvy sú neplatné a neúčinné, pokiaľ
nebudú vykonané v písomnej podobe vo forme dodatkov k tejto Zmluve a podpísané oprávnenými
zástupcami Zmluvných strán.
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18.
18.1.

Akékoľvek oznámenie, nárok alebo žiadosť, u ktorých sa vyžaduje, aby boli podané podľa tejto Zmluvy
alebo v súvislosti s touto Zmluvou alebo v súvislosti s rozhodcovským konaním podľa tejto Zmluvy,
budú v písomnej forme v slovenskom jazyku a budú vykonané náležite, pokiaľ budú doručené osobám
na adresy a čísla uvedené v Prílohe 7. k tejto Zmluve, alebo na také odlišné číslo alebo adresu, ktoré boli
za týmto účelom oznámené druhej Zmluvnej strane.

18.2.

Akékoľvek oznámenie vyžadované alebo povolené podľa tejto Zmluvy sa doručí ľubovoľným z
nasledujúcich spôsobov: osobne, faxom, elektronickou poštou alebo doporučenou poštou, pokiaľ táto
Zmluva neustanovuje inak. V prípade osobného doručenia sa oznámenie nezvratne považuje za vykonané
v okamihu doručenia. V prípade zaslania faxom sa oznámenie nezvratne považuje za vykonané v
okamihu, keď bolo prijaté potvrdenie na konci takéhoto prenosu. V prípade zaslania elektronickou poštou
sa oznámenie nezvratne považuje za vykonané v okamihu, keď príslušný systém použitý k prenosu
vytvorí potvrdenie o úspešnom odoslaní alebo doručení oznámenia. V prípade zaslania doporučenou
poštou sa oznámenie nezvratne považuje za vykonané v okamihu, keď sa potvrdenie o prevzatí vráti
odosielateľovi. V prípade pochybností sa oznámenie zaslané poštou nezvratne považuje za vykonané
siedmym pracovným dňom po jeho odoslaní doporučenou poštou na príslušnú adresu podľa Prílohy 7,
resp. v deň, kedy adresát odmietol prijatie takéhoto oznámenia.

19.

ROZHODNÉ PRÁVO

19.1.

Formulácia, výklad a plnenie tejto Zmluvy sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky.

19.2.

Vzťahy medzi Zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, okrem práv a povinností výslovne upravených
zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

20.

RIEŠENIE SPOROV

20.1

V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami alebo vo vzťahu k tretím
osobám pri plnení tejto Zmluvy, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne vo vzájomnej
súčinnosti a vzájomným rokovaním za účelom dosiahnutia zmieru v spornej otázke.

20.2

Akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi Zmluvnými stranami, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou
dohodou, môže ktorákoľvek Zmluvná strana spor predložiť na rozhodnutie príslušnému súdu so sídlom
v Slovenskej Republike.

21.

General

OZNÁMENIA

RÔZNE

22.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že tvrdenia uvedené v Preambule tejto Zmluvy sú pravdivé a zodpovedajú
skutočnosti v čase nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

22.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva ani akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy a ani akákoľvek
dohoda Zmluvných strán prijatá v súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy nie je považovaná za záväzok
ani obmedzenie, ktoré by zabraňovalo či znemožňovalo ktorejkoľvek Zmluvnej strane uzatvoriť zmluvu
s rovnakým alebo obdobným predmetom zmluvy ako je predmet tejto Zmluvy s iným subjektom ako je
druhá Zmluvná strana. Zmluvné strany sa teda výslovne dohodli, že všetky ustanovenia tejto Zmluvy,
ktoré by prípadne technicky, právne alebo akýmkoľvek iným spôsobom mohli zabraňovať alebo
obmedzovať možnosť, resp. právo ktorejkoľvek Zmluvnej strany smerovať akúkoľvek telekomunikačnú
prevádzku odchádzajúcu zo siete ktorejkoľvek Zmluvnej strany alebo prichádzajúcu do siete
ktorejkoľvek Zmluvnej strany, inak ako prostredníctvom siete druhej Zmluvnej strany, nebudú vykladané
týmto spôsobom.

22.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna formulácia textu tejto Zmluvy a ani žiadne ustanovenie tejto
Zmluvy nesmie byť chápané a ani interpretované Zmluvnými stranami ako ustanovenie ukladajúce
povinnosť, či záväzok ktorejkoľvek Zmluvnej strane k smerovaniu určitého minimálneho objemu
akejkoľvek elektronickej komunikačnej prevádzky odchádzajúcej zo siete alebo prichádzajúcej do siete
ktorejkoľvek Zmluvnej strany prostredníctvom siete druhej Zmluvnej strany podľa tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že objem akejkoľvek elektronickej komunikačnej
prevádzky odchádzajúcej zo siete alebo prichádzajúcej do siete ktorejkoľvek Zmluvnej strany smerovanej
prostredníctvom siete druhej Zmluvnej strany podľa tejto Zmluvy bude závisieť výlučne od rozhodnutia
danej Zmluvnej strany, zo siete ktorej táto elektronická komunikačná prevádzka odchádza, resp. do siete
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ktorej táto elektronická komunikačná prevádzka prichádza.
22.4.

Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nebude pokladané za úkon zakladajúci združenie alebo spoločný podnik
strán, ani za ustanovenie jednej Zmluvnej strany za zástupcu druhej Zmluvnej strany. Vzťah medzi
Zmluvnými stranami založený prostredníctvom tejto Zmluvy je iba vzťahom vzájomne prepojených
podnikov prevádzkujúcich verejné elektronické komunikačné siete.

22.5.

Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť im vyplývajúca z § 27 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorej sú Zmluvné strany povinné
predložiť uzavretú Zmluvu o prepojení RÚ, si každá Zmluvná strana splní samostatne. Každá zo
Zmluvných strán je oprávnená na základe samostatného posúdenia zvážiť, ktoré časti Zmluvy o prepojení
považuje za predmet obchodného tajomstva a tieto časti označiť za predmet obchodného tajomstva pri
plnení zákonnej povinnosti. Zmluvné strany sú si vedomé, že Cena za prepojenie nie je predmetom
obchodného tajomstva.

22.6.

V prípade rozporu medzi ustanoveniami a podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, Prílohami k tejto
Zmluve a ďalšími dokumentmi, na ktoré táto Zmluva odkazuje, hierarchia vzájomnej prednosti bude
nasledujúca, s tým, že ustanovenia v rámci Priority I prevládajú nad nejasnosťami Priority II atď.
Priorita I
Prílohy 1a., 1b., 2.,3., 4., 5., 6., 7.
Priorita II
Preambula a články a tejto Zmluvy,
Priorita III
Ľubovoľný dokument, na ktorý hore uvedené dokumenty odkazujú.

Žiadne ustanovenia tohto článku nezbavujú Zmluvné strany ich vlastných povinností vyplývajúcich z
Licencie a žiadne ustanovenia tohto článku nezbavujú Zmluvné strany ich vlastných práv vyplývajúcich
z licencie, a to v takom rozsahu, v akom tieto práva nie sú predmetom tejto Zmluvy.
22.
POČET VYHOTOVENÍ
22.1.

Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku, a to v piatich (5) rovnopisoch. Telekom obdrží tri (3)
rovnopisy a ICP dva (2) rovnopisy.
NA DÔKAZ PREJAVENEJ VÔLE bola táto Zmluva podpísaná v mene Zmluvných strán vyššie
uvedeného dňa. Každá zo Zmluvných strán prehlasuje a zaručuje, že osoba, ktorá podpísala túto Zmluvu
v jej mene, je k tomu plne oprávnená.

Za spoločnosť Vodafone Czech Republic a.s.,
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby.

Za spoločnosť Slovak Telekom, a.s.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Jan Klouda
vedúci organizačnej zložky Konateľ

General
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Ing. Pavel Henke
Manažér sekcie veľkoobchodných vzťahov
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Ing. Norbert Grolmus
Manažér úseku národného veľkoobchodu

Príloha 1b. - Fyzické prepojenie sietí na báze IP/SIP
1. Fyzické prepojenie sietí na báze IP/SIP
1.1

Na základe ustanovení tejto Prílohy, bude Prepojenie realizované prostredníctvom IP/SIP Spojovacích
okruhov prevádzkovaných na strane Zmluvných strán. Rozsah služieb fyzického prepojenia sietí zahŕňa
Miesta bodov prepojenia na strane sietí obidvoch Zmluvných strán:
 Prepojenie na strane Siete spoločnosti Telekom (IP/SIP Spojovacie okruhy poskytnuté ICPartnerom1 a ukončené v Prístupovom bode siete Telekom)
 Prepojenie na strane Siete IC-Partnera (IP/SIP Spojovacie okruhy poskytnuté Telekomom a
ukončené v Bode prestupu IC-Partnera)

1.2

Miesta bodov prepojenia môžu byť doplňované, menené, rušené, premiestňované a nanovo zriaďované
a ich technické špecifikácie a parametre menené iba na základe akceptovanej žiadosti, postupu a
ustanovení podľa tejto Prílohy a Prílohy 5. Pokiaľ uvedená zmena bude znamenať zmenu akéhokoľvek
ustanovenia Zmluvy, zmluvné strany budú postupovať v zmysle čl.13 Zmluvy (hlavné telo).

1.3

Prepojenie medzi IP/SIP Sieťou spoločnosti ICP a IP/SIP Sieťou spoločnosti Telekom musí zodpovedať
technickým normám a špecifikáciám stanoveným v tejto Prílohe a Prílohe 5. Každá Zmluvná strana pre
druhú Zmluvnú stranu zaistí kvalitu prepojenia určenú v Prílohe 5.

1.4

Pokiaľ Zmluvné strany neodsúhlasia písomne niečo iné, žiadna Zmluvná strana nesmie na prepojenie
svojho Systému so Systémom druhej Zmluvnej strany používať pobočkové ústredne alebo GSM brány a
ani iné zariadenia, či technické riešenia s inými technickými a kvalitatívnymi parametrami a
štandardami, ako sú špecifikované v Prílohe 5.

1.5

Zmluvné strany sa zaväzujú, že po predložení výsledkov meraní v zmysle bodu 6 tejto Prílohy jednou
zo Zmluvných strán preukazujúcich, že objem Volaní v jej Systéme vyžadujúci prepojenie so Systémom
druhej Zmluvnej strany prostredníctvom Miesta bodu prepojenia podľa bodu 2 tejto Prílohy presahuje
po dobu štyroch týždňov hodnoty kapacity uvedené v Tab. 1, bodu 2 tejto Prílohy. Zmluvné strany v
dobrej viere pristúpia k zriadeniu dodatočnej kapacity a/alebo zriadeniu dodatočných Miest bodov
prepojenia. Pri zriaďovaní takejto dodatočnej kapacity v Mieste bodu prepojenia a pri zriaďovaní
takýchto ďalších Miest bodov prepojenia budú uprednostnené tie miesta v Systémoch oboch Zmluvných
strán, ktoré sú podľa meraní realizovaných na strane obidvoch Zmluvných strán poddimenzované podľa
kvalitatívnych parametrov zadefinovaných v bode 6.4 v tejto Prílohe, resp. v bode 3, Prílohy 5. Proces
rozširovania kapacity existujúcich Bodov prepojenia a zriaďovania nových Bodov prepojenia sa riadi
ustanoveniami bodu 7 tejto Prílohy.

1.6

Zmluvné strany budú pri prognózovaní prevádzky spolupracovať na základe vzájomnej dohody. Prvú
prognózu je IC-Partner v spolupráci s Telekomom povinný predkladať v súlade s ustanoveniami
uvedenými v bode 8 tejto Prílohy a to vyplnením prognózovacích formulárov. Takto vyplnené
prognózovacie formuláre budú slúžiť na plánovanie postupného rozširovania kapacít vzájomného
Prepojenia sietí.

1.7

Zmluvné strany majú právo na základe písomného oznámenia zmeniť umiestnenie, ako aj technické
charakteristiky (najmä IP/SIP adresy, kodeky ) Prístupového bodu siete Telekom (Telekom), ako aj
Bodu prestupu IC-Partnera (IC-Partner). Písomné oznámenie musí spĺňať základné náležitosti a to
najmä identifikáciu dotknutého Prístupového bodu siete Telekom / Bodu prestupu IC-Partnera, rozsah
zmeny a lehotu implementácie zmien. Oznámenie musí byť predložené v dostatočnom predstihu pred
uplatnením zmeny. Požadovaná zmena bude realizovaná v lehotách definovaných v bode 7.12 tejto

1

Ide o vlastné IP/SIP Spojovacie okruhy IC-Partera alebo IP/SIP Spojovacie okruhy prenajaté od tretej strany. Voči
Telekomu však ako zmluvný partner zodpovedný za funkčnosť a kapacitu IP/SIP Spojovacích okruhov vystupuje v oboch
prípadoch IC-Partner
General
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Prílohy. V prípade zásadných zmien (napr. nasadenie novej technológie) budú tieto implementované až
po vzájomnom prerokovaní a úprave Zmluvy. Náklady súvisiace s implementáciou zmeny na prepojení
sietí znáša tá Zmluvná strana, ktorá ich navrhla, avšak zmeny v sieťach Zmluvných strán vyplývajúcich
z tejto úpravy znášajú Zmluvné strany samostatne.
2. Rozsah služieb prepojenia sietí poskytovaných Telekomom
2.1 Prepojenie na strane Prístupového bodu siete Telekom – IP/SIP Spojovacie okruhy IC-Partnera, bude zo
strany Telekomu zahŕňať:
 Umožnenie ukončenia IP/SIP Spojovacích okruhov ICP implementovaných zo strany ICPartnera2



Implementáciu smerovacieho mechanizmu (osobitne služba Carrier Selection – služba výberu
Podniku, ktorá je riešená v bode 8 Prílohy 2. k tejto Zmluve)
Testovanie prepojenia sietí (podľa podmienok Prílohy 5. k tejto Zmluve)

2.2 Prepojenie na strane Bodu prestupu IC-Partnera – IP/SIP Spojovacie okruhy Telekomu, bude zo strany
Telekomu zahŕňať:
 Implementáciu IP/SIP Spojovacích okruhov Telekom
 Implementáciu smerovacieho mechanizmu (osobitne služba Carrier Selection – služba výberu
Podniku, ktorá je riešená v bode 8 Prílohy 2. k tejto Zmluve)
 Testovanie prepojenia sietí (podľa podmienok Prílohy 5. k tejto Zmluve)
2.3 Bod prepojenia pri spôsobe prepojenia zadefinovanom článkami 2.1 a 2.2 tejto Prílohy sa nachádza
v Prístupovom bode siete Telekom, resp. v Bode prestupu siete IC-Partnera.
2.4 Prepojenie sietí ST a ICP je realizované prostredníctvom konfigurácie prepojenia v Miestach bodov
prepojenia - v Prístupovom bode siete Telekom resp. bode prestupu IC-Partnera podľa rozsahu
poskytovaných služieb a s tým súvisiacimi podmienkami smerovania Volaní medzi Systémami zmluvných
strán. Konfigurácia Bodov prepojenia sa riadi Tabuľkou 1:
Tabuľka 1:
Zoznam Prístupových bodov siete
Telekom**
Označenie
Prístupového
bodu
Telekom:
iSBC BA
iSBC KE

Zoznam Bodov prestupu siete ICP***

Adresa

Adresa:
IP
adresy*:

Bratislava, Za
kasárňou 11

Prepojenie
na strane
Telekom
/ICP

*

Označenie
ústredne ICP:
BRANV

IP
adresy*:
SITEL,
Kopčianska
18, BA

TBD

ICP

Košice, Poľská
ul. 4

*
*IP/SIP adresy sú poskytované z neverejného rozsahu a budú špecifikované v IP dotazníku žiadateľa o
prepojenie a v Testovacom manuáli predloženom Telekomom.
**Prístupové body uvedené v Tabuľke 1. sa nachádzajú výlučne na území SR.
***Miesta Bodov prestupu siete IC-Partnera sa nachádzajú v katastrálnom území obce, kde je definovaný
Prístupový bod siete Telekom.
2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že každá zmena konfigurácie prepojovacích kapacít v Miestach bodov
prepojenia sietí, IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom 1 – shared“, bude realizovaná v súlade s postupom
definovaným v bode 7. tejto Prílohy. Každá zmena bude následne doplnená do Tabuľky 1, tejto Prílohy,
vzájomne potvrdená v písomnej forme (e-mailom) oprávnenými osobami uvedenými v Prílohe 7. tejto
Zmluvy a následne obojstranne potvrdená v najbližšom písomnom dodatku k tejto Zmluve.

2

General

Umožnenie ukončenia IP/SIP Spojovacích okruhov IC-Partnera sa realizuje v priestore vyhradenom pre technológiu
IC-Partnera v špecifikovanom Prístupovom bode siete Telekom (podľa zoznamu Prístupových bodov siete Telekom,
uvedených v Tabuľke 1.) – v tzv. kolokácii. Podmienky poskytovania služby kolokácie zo strany Telekomu sa budú
riadiť samostatnou Referenčnou ponukou pre službu ST kolokácie.

Zmluva o prepojení elektronických komunikačných sietí Vodafone Czech Republic a ST
14/53

C2 General

2.6 V prípade potreby nového Bodu prepojenia v lokalitách zoznamu uvedených v Tabuľke 1. požadujúca
Zmluvná strana oznámi svoju požiadavku druhej Zmluvnej strane minimálne 3 mesiace pred požadovaným
zriadením. K zriadeniu nového Bodu prepojenia v novom Mieste bodu prepojenia sa pristúpi v súlade so
znením ustanovení tejto Prílohy, vrátane doplnenia evidencie prepojenia do Tabuľky 1.
2.7 V prípade poskytovania služieb v atrakčnom obvode tranzitného Prístupového bodu siete Telekom je ICPartner povinný na požiadanie Telekomu zriadiť Bod prestupu siete IC-Partnera zodpovedajúci uvedenému
Prístupovému bodu siete Telekomu v lehote do 3 mesiacov od požiadania, vrátane doplnenia evidencie
prepojenia do Tabuľky 1.
3. IP/SIP Spojovacie okruhy
Ako nosné kanály IP/SIP spojovacích okruhov s požadovanou kapacitou počtu kanálov v prepočte na šírku pásma
n Mbit/s budú použité RTP spojenia, ktoré podľa zvolenej komprimácie (vychádzajúcej zo zvoleného
kodeku) budú zaberať príslušnú kapacitu – šírku pásma IP/SIP Spojovacieho okruhu:
Kodek
(codec)

Kodek (codec) - Paketizácia
(msec.)

IPv4 šírka pásma
(kbit/s)

G.711

20

104.720

G.729

20

43.120

G.729

40

25.960

Zmluvné strany budú používať IP/SIP Spojovacie okruhy výlučne na prístup k zmluvne zadefinovaným službám
prepojených Volaní, ako je to uvedené v Prílohe 2. Zmluvné strany nesmú ďalej predať alebo prenajať
IP/SIP Spojovacie okruhy zriadené a prevádzkované pre účel prepojenia podľa tejto Zmluvy alebo časť ich
kapacity tretím stranám (napríklad iným podnikom prevádzkujúcim telefónne siete), ak sa nedohodnú inak.
Uvedené sa netýka okruhov, ktoré nie sú zriadené a prevádzkované pre účely Prepojenia a služieb podľa
tejto Zmluvy.
IP/SIP Spojovacie okruhy s požadovanou kapacitou počtu kanálov budú vo vzájomnom prepojení prevádzkované
pre prichádzajúcu ako aj odchádzajúcu prevádzku do/z sietí Zmluvných strán, kde si každá Zmluvná strana
vytvorí IP/SIP zväzok (ďalej len IPTG). Rozsah služieb prepojených Volaní vzájomne poskytovaných
medzi Zmluvnými stranami:
IPTG
Prichádzaj
úca
prevádzka

General

Služba prepojených Volaní realizovaná prostredníctvom IP/SIP Spojovacích okruhov:
Služba ICP-OF-FR: ICP odchádzajúce Volanie z pevnej siete ICP na čísla služby volanie na účet
volaného v Telekome
Služba ICP-OM-FR: ICP odchádzajúce Volanie z mobilnej siete ICP na čísla služby volanie na účet
volaného v Telekome
Služba ICP-OF-IS: ICP odchádzajúce Volanie z pevnej siete ICP na informačné čísla v Telekome
Služba ICP-OM-IS: ICP odchádzajúce Volanie z mobilnej siete ICP na informačné čísla v Telekome
Služba ICP-OF-DU: ICP odchádzajúce Volanie z pevnej siete ICP na čísla v Telekome pre Internet
Dial-Up
Služba ICP-OF-DU: ICP odchádzajúce Volanie z mobilnej siete ICP na čísla v Telekome pre Internet
Dial-Up
Služba ICP-OF-CS: ICP odchádzajúce Volanie z pevnej siete ICP na čísla služieb s rozdelením
poplatkov v Telekome
Služba ICP-OM-CS: ICP odchádzajúce Volanie z mobilnej siete ICP na čísla služieb s rozdelením
poplatkov v Telekome
Služba ICP-OF-AX: ICP odchádzajúce Volanie z pevnej siete ICP na čísla služieb so zvýšenou
tarifou v Telekome
Služba ICP-OM-AX: ICP odchádzajúce Volanie z mobilnej siete ICP na čísla služieb so zvýšenou
tarifou v Telekome
Služba ST-T-FX: Telekom základné ukončenie Volania
Služba ST-T-EN: Telekom ukončenie Volania na čísla ohlasovne tiesňových volaní
Služba ST-T-ON: Telekom ukončenie Volania na čísla osobitných sietí, negeografické VoI čísla a
čísla pre službu ST Box
Služba ST-T-SN1: Telekom ukončenie Volania na skrátené čísla Telekom s geografickou
lokalizáciou
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Služba ST-T-SN2: Telekom ukončenie Volania na skrátené čísla Telekom s celonárodnou
lokalizáciou
Odchádzaj
úca
prevádzka

Služba ST-O-CS: Telekom základné odchádzajúce Volanie - Carrier Selection
Služba ST-O-FR: Telekom odchádzajúce Volanie na čísla služby volanie na účet volaného ICP
Služba ST-O-IS: Telekom odchádzajúce Volanie na informačné čísla ICP
Služba ST-O-DU: Telekom odchádzajúce Volanie na čísla ICP pre Internet Dial-Up
Služba ST-O-SC: Telekom odchádzajúce Volanie na čísla služieb ICP s rozdelením poplatkov
Služba ST-O-AX: Telekom odchádzajúce Volanie na čísla služieb ICP so zvýšenou tarifou
Služba ICP-T-FX: ICP základné ukončenie Volania
Služba ICP-T-EN: ICP ukončenie Volania na čísla ohlasovne tiesňových volaní
Služba ICP-T-MB: ICP základné ukončenie Volania v mobilnej sieti
Služba ICP-T-MBP: ICP základné ukončenie Volania na prenesené číslo do mobilnej siete tretej
strany
Služba ICP-T-ON: ICP ukončenie Volania na negeografické VoI čísla
Služba ICP-T-SN1: ICP ukončenie Volania na skrátené čísla Telekom s geografickou lokalizáciou
Služba ICP-T-SN2: ICP ukončenie Volania na skrátené čísla Telekom s celonárodnou lokalizáciou

Každá Zmluvná strana môže pre služby prepojených Volaní užívať vlastné IP/SIP Spojovacie okruhy, resp.
prenajaté okruhy od tretej strany alebo IP/SIP Spojovacie okruhy druhej Zmluvnej strany. V prípade IP/SIP
Spojovacích okruhov prenajatých Zmluvnou stranou od tretej strany Zmluvná strana vo vzťahu k druhej
Zmluvnej strane vystupuje ako za ne zodpovedajúca Zmluvná strana, ktorá zároveň zabezpečí, že uvedené
IP/SIP Spojovacie okruhy slúžia len pre účel Prepojenia podľa tejto Zmluvy, okrem prípadu podľa bodu
3.4.1.
3.4.1. Ak sa IC-Partner rozhodne v konkrétnom Prístupovom bode siete Telekom užívať IP/SIP
Spojovacie okruhy poskytnuté Telekomom, IC-Partner bude v zmysle cenníka uvedeného
v Prílohe 4 platiť Telekomu za zriadenie a prenájom IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom 1 –
Shared“. IC-Partner, ktorý má s Telekomom uzatvorenú aj IC MOBIL Zmluvu, si pre účel IC
MOBIL Zmluvy môže zvoliť použitie IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom 1 – Shared“
poskytovaných Telekomom na základe tejto Zmluvy.
3.4.2. Následne bude prepojenie sietí realizované výlučne touto formou IP/SIP Spojovacích okruhov
„Telekom 1 – Shared“ pre všetky prepojené Volania v konkrétnom Prístupovom bode siete
Telekom resp. Bode prestupu ICP a to za účelom zachovania konzistentnosti v smerovaní
prepojených volaní do sietí Zmluvných strán.
3.4.3. Zrušenie existujúcich TDM/SS7 Spojovacích okruhov (ak sa jedná o prechod z prepojenia sietí
na báze SS7 signalizácie) a zriadenie nových IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom 1 – Shared“
bude prebiehať postupne na základe dohodnutého harmonogramu vychádzajúceho zo vzájomných
rokovaní (podľa dostupných kapacít na strane obidvoch Zmluvných strán, resp. ich externých
dodávateľov). Žiadateľovi o zriadenie IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom 1 – Shared“ druhá
Zmluvná strana vyfakturuje 50% z poplatku za zriadenie nového IP/SIP Spojovacieho okruhu
„Telekom – 1 Shared“ uvedeného v bode 3.1.5. Prílohy 4, tejto Zmluvy.
3.4.4. Poplatky za prenájom IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom 1 – Shared“ bude Telekom
fakturovať ICP podľa výšky poplatkov uvedených v bode 3.1.6 ., Prílohy 4, tejto Zmluvy, kde tieto
budú ICP fakturované na mesačnej báze.
3.4.5. Po ukončení sledovaného obdobia, ktorým sa rozumie a) obdobie odo dňa zriadenia prvého
IP/SIP Spojovacieho okruhu Telekom 1 – Shared do dňa 31.12. kal. roka pokiaľ Zmluvné strany
nezdieľali čo i len jeden IP/SIP Spojovací okruh počas celého kal. roka a b) obdobie jedného
celého kalendárneho roka pokiaľ zmluvné strany zdieľali čo i len jeden IP/SIP Spojovací okruh
počas celého kal. roka (ďalej a) a b) označované spoločne ako „Sledované obdobie“), Telekom
vystaví za Sledované obdobie súhrnný ťarchopis, resp. dobropis k jednotlivým faktúram za
mesačný prenájom IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom 1 –Shared“ podľa pomeru celkovej
prepojenej fakturovanej prevádzky Telekomu (ktorá zahŕňa všetky Služby odchádzajúcich volaní
Telekom a Služby ukončenia volaní ICP) k celkovej prepojenej fakturovanej prevádzke ICP (ktorá
zahŕňa všetky Služby odchádzajúcich volaní ICP, Služby ukončenia volaní Telekom a Služby
tranzitných volaní Telekom) a to za všetky IP/SIP Spojovacie okruhy Telekom 1– Shared
evidované v Tabuľke 1 v bode 2.4 tejto Prílohy 1b, ktoré Zmluvné strany zdieľali za
predchádzajúce Sledované obdobie. Ťarchopis, resp. dobropis bude bezodkladne vystavený zo
strany ST pre ICP vždy po ukončení Sledovaného obdobia, hneď ako bude možné vyhodnotiť
pomer celkovej prepojenej fakturovanej prevádzky za príslušné Sledované obdobie. Pre účely
tohto bodu sa objem prepojenej prevádzky počíta v minútach. Ak IC-Partner, ktorý má
s Telekomom uzatvorenú aj IC MOBIL Zmluvu a zvolí si pre účel IC MOBIL Zmluvy použitie
IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom 1 – Shared“ Telekomu na základe tejto Zmluvy, v
celkovom pomere prevádzky sa zohľadní celková prepojená fakturovaná prevádzka Telekomu
a IC-Partnera podľa oboch zmlúv.
General
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Všetky poplatky za prenájom IP/SIP Spojovacích okruhov budú účtované vo výške špecifikovanej v Prílohe 4 tejto
Zmluvy, mesačne vopred. Postup objednávania služieb IP/SIP Spojovacích okruhov sa riadi ustanoveniami
článku 7. tejto Prílohy.
4. Prepojenie na strane Prístupového bodu siete Telekom:
4.1 Telekom umožní ukončenie IP/SIP Spojovacích okruhov IC-Partnera v Prístupovom bode siete Telekom
a to v priestore vyhradenom pre technológiu IC-Partnera (kolokácia) v súlade s podmienkami poskytovania
služby ST kolokácia uvedenými v osobitnej Referenčnej ponuke pre službu ST kolokácie.
4.2 Bod prepojenia je v tomto prípade v mieste ukončenia vnútorného vedenia poskytovaného Telekomom, kde
vnútorné vedenie vstupuje do odovzdávacieho Patch panelu prevádzkovaného IC-Partnerom v priestore
vyhradeného pre technológiu IC-Partnera v špecifikovanom Prístupovom bode siete Telekom, na ktorom je
ukončený IP/SIP Spojovací okruh IC-Partnera.
4.3 Prepojenie sa bude realizovať prostredníctvom metalického kábla s rozhraním: 10BASE-T/100BASETX/1000BASE-T, prípadne optického kábla s rozhraním 1000BASE-LX, Single mode fibre, 1000BASEBX10 (Bidirectional) Single mode fibre . Elektrické a fyzické charakteristiky sú špecifikované v Prílohe 5
tejto Zmluvy. Bod prepojenia je v mieste ukončenia vnútorného vedenia poskytovaného Telekomom na
HDDF prevádzkovanom IC-Partnerom.
5. Prepojenie na strane Bodu prestupu siete ICP:
5.1 Telekom poskytuje telefónne vedenie (ktorého súčasťou je/sú IP/SIP Spojovací/ie okruh/y Telekomu) s
cieľom spojenia prístupového bodu siete Telekom a bodu prestupu IC-Partnera. Telekom prevádzkuje
prenosové zariadenie v bode prestupu IC-Partnera.
5.2 Bod prepojenia nachádza na ukončení IP/SIP Spojovacieho okruhu na Patch paneli vnútri bodu prestupu IC
Partnera (podľa nižšie uvedenej schémy):

Vysvetlivky
Zariadenia poskytnuté Telekomom
Zariadenia poskytnuté ICP
Bod prepojenia = rozhranie elektrické (RJ45)
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
,
alebo optické 1000BASE-LX , 1000BASEBX10 na ukončení IP/SIP Spojovacieho
okruhu na Patch paneli

n xx2 Mb/s
n
počet
Vol
aní
na
zvä
zku

zariadenie

Bod prestupu
ICP

Prenosové
zariadenie

Bránová ústredňa
Telekom

Prístupovýbod
Telekom

5.3 Oba koncové body IP/SIP Spojovacieho okruhu poskytnutého Telekomom (Prístupový bod Telekomu aj
Bod prestupu IC-Partnera) sa musia nachádzať v rámci jedného (rovnakého) katastrálneho územia obce.
5.4 Štandardné rozhranie poskytnuté zo strany Telekomu je elektrické (RJ45) 10BASE-T/100BASETX/1000BASE-T. Zmluvné strany, môžu na základe písomnej požiadavky Zmluvnej strany, zmeniť typ
rozhrania aj na optické 1000BASE-LX Single mode fibre, 1000BASE-BX10 (Bidirectional) Single mode
fibre. Spoplatnenie implementácie optického rozhrania pre prepojenie sietí na báze IP/SIP spojovacích
okruhov bude riešené cenovou ponukou šetrenia realizovateľnosti na základe žiadosti podanej ICGeneral
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Partnerom, kde po objednaní tohto typu rozhrania budú náklady za implementáciu IC-Partnerovi
fakturované v súlade s ustanoveniami bode 2. Prílohy 6. tejto Zmluvy. Technická špecifikácia a podmienky
rozhraní sú definované v časti IV. Prílohy 5.
5.5 IC-Partner umožní Telekomu prístup k Bodu prestupu IC-Partnera na vykonanie inštalačných,
prevádzkových a údržbových prác na zariadeniach poskytnutých Telekomom nepretržite 24 hodín denne,
365 dní ročne, a za týmto účelom poskytne Telekomu požadovanú súčinnosť.
5.6 IC-Partner bude výhradne zodpovedný za stratu, krádež, zničenie alebo inak spôsobenú škodu na
zariadeniach Telekomu nachádzajúcich sa v priestoroch Bod prestupu siete ICP podľa Tabuľky 1. v bode 2.
tejto Prílohy s výnimkou prípadov, ak by boli spôsobené zavineným porušením povinností Telekomu.
6. Dimenzovanie počtu IP/SIP Spojovacích okruhov
6.1. Pre dimenzovanie IP/SIP Spojovacích okruhov v Prístupovom bode je určený Erlang-B-vzorec v hlavnej
prevádzkovej hodine (HPH). Pri uplatnení Erlang-B-vzorca, je podiel stratených volaní predpokladaný vo
výške 1% prevádzky v špičke. Ďalej sa predpokladá, že Spojovací okruh môže prenášať 31 hlasových
kanálov, každý s kapacitou 64 kbps. Erlang-B-vzorec vyzerá nasledovne:

pm

Am
 mm! k
A
 k!
k 0

kde
pm
= podiel stratených volaní
A
= ponúknutá prevádzka v HPH prepojovacieho toku vyjadrená v Erlangoch
m
= počet hlasových kanálov
Nasledujúca tabuľka podáva prehľad typických hodnôt vypočítaných pri uplatnení Erlang-B-vzorca:
Prevádzka
spojovacieho
okruhu ponúknutá v špičke
Erlang

21,2

48,8

77,5

106,8

136,3

166,2

196,2

226,3

256,6

286,9

Počet kanálov*

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

*následne bude počet kanálov násobený šírkou pásma podľa použitého kodeku v tabuľke v bode 3.1 tejto Prílohy.
6.2. IP/SIP Spojovacie okruhy medzi Sieťou spoločnosti Telekom a Sieťou spoločnosti IC-Partnera budú
dimenzované podľa Erlangových tabuliek pre 1 percento straty počas hlavných prevádzkových hodín.
6.3. V prípade odôvodneného podozrenia na nedostatočnú prepojovaciu kapacitu sietí Zmluvných strán sa tieto
zaväzujú bezodkladne zrealizovať merania aktuálnej prepojenej prevádzky na základe výzvy jednej zo
Zmluvných strán. Meranie bude vždy vykonané paralelne v dohodnutom časovom úseku na strane obidvoch
Zmluvných strán, ktoré si vzájomne vymenia a porovnajú. V prípade potvrdenia podozrenia výsledkom
uvedenej procedúry pristúpia Zmluvné strany na základe výzvy k rozšíreniu kapacity prepojovacích kapacít
vo vzájomnom Prepojení a ich rozšírenie tak, aby bola zabezpečená rezerva minimálne 20%, podľa
ustanovení uvedených v bode 6.1. tejto Prílohy. Ak IC-Partner po opakovanej výzve podľa tohto bodu
nepristúpi k objednaniu a rozšíreniu kapacity IP/SIP Spojovacích okruhov zo skupiny vedení „Telekom 1 –
shared“ bez preukázania, že uvedená situácia potvrdená meraniami aktuálnej prepojenej prevádzky
nenastala, Zmluvné strany sa dohodli, že v záujme zabezpečenia funkčnosti a kvality prepojenia ako
i dodržania obojstranných povinností Zmluvných strán voči svojim účastníkom maloobchodných služieb
Telekom bude oprávnený zvýšiť kapacitu tak, aby sa opätovne dosiahli podmienky podľa bodu 6.1tejto
Prílohy a na základe uvedeného zvýšenia fakturovať zvýšený poplatok za prenájom IP/SIP Spojovacieho
okruhu podľa navýšenej kapacity, podľa ustanovení uvedených v odsekoch 3.4 a nasl. tejto Prílohy.
Telekom oznámi IC-Partnerovi túto zmenu 1 mesiac pred zamýšľanou zmenou.

General
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6.4. Kapacita IP/SIP Spojovacích okruhov v každom Bode prepojenia bude dimenzovaná na základe počiatočnej
prognózy IC-Partnera v spolupráci s Telekomom podľa ustanovení v bode 8 tejto Prílohy, resp. merania
vývoja prepojenej prevádzky, v zmysle predchádzajúceho bodu a bude zvýšená o 20 percent, aby bola
zaistená bezpečnosť prevádzky.
6.5. Zriadenie potrebného počtu IP/SIP Spojovacích okruhov pre zvýšenie kapacity Bodu prepojenia
vyhovujúcich ustanoveniam tohto bodu, zrealizujú Zmluvné strany najneskôr do troch mesiacov od podania
záväznej Objednávky na zriadenie IP/SIP Spojovacích okruhov na strane Telekomu (IC-Partner podá
objednávku na zriadenie IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom 1 – shared“. Postup pri zadávaní
objednávky sa bude riadiť ustanoveniami v bode 7 tejto Prílohy.
7. Objednávanie a postup pri implementácii služieb fyzického prepojenia sietí
Služba prepojenia na strane Prístupového bodu siete Telekom (IP/SIP Spojovacie okruhy IC-Partnera), Služby
implementácie smerovacieho mechanizmu pre prepojené volania a služba prepojenia na strane Bodu
prestupu siete IC-Partnera (IP/SIP Spojovacích okruhov Telekomu) sa zriadi ustanoveniami tejto Prílohy
predkladanie objednávok bude riešené v jednotlivých prípadoch nasledovne:
7.1.1. Prepojenie na strane Prístupového bodu siete Telekom (spojovacie okruhy IC-Partnera):
 Zmluvné strany si vzájomne poskytnú súčinnosť pri implementácii prepojenia na strane
Prístupového bodu siete Telekom za účelom privedenia spojovacích okruhov IC-Partnera
do priestoru vyhradeného pre technológiu IC-Partner v špecifikovanom Prístupovom
bode siete Telekom.
7.1.2. Prepojenie na strane bodu prestupu siete IC-Partnera (Spojovacie okruhy Telekom):
 Služba IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom 1 – shared“ bude prevádzkovo využívaná
obidvoma Zmluvnými stranami a objednávaná na strane IC-, na základe predloženej
objednávky služby IP/SIP Spojovacích okruhov (objednávací formulár je v tejto Prílohe
uvedený ako Doplnok 1b.), kde Zmluvné strany budú postupovať podľa ustanovení bodu
7.5. tejto Prílohy.
7.1.3. Objednávka služieb implementácie prepojených volaní – smerovacieho mechanizmu:
 Každá zo Zmluvných strán je oprávnená požiadať o implementáciu nových služieb
prepojených Volaní v sieti druhej Zmluvnej strany, po predložení objednávky a
rozhodnutia o pridelení nového čísla, resp. skupiny čísel zo strany RÚ. Implementácia
bude realizovaná za súčinnosti Zmluvných strán podľa podmienok uvedených v bode 8.
Prílohy 2.
Ak zodpovedná Zmluvná strana, v zmysle ustanovení predchádzajúceho bodu 7.1. splní podmienky pre
objednávanie podľa ustanovení tohto bodu a neexistujú dôvody technickej alebo funkčnej povahy, ktoré
bránia v realizácii objednávky ICP, sa zmluvné strany zaväzujú akceptovať doručenú objednávku, resp.
požiadavku vrátane potvrdenia jej prijatia e-mailom do 5 dní od dňa jej doručenia a následne zriadiť/
rozšíriť požadované služby podľa podmienok uvedených v tomto odseku, najneskôr v termíne, ktorý
určuje táto Zmluva a tam, kde je to aplikovateľné, za cenu fakturovanú IC-Partnerovi za zriadenie, resp.
rozšírenie IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom 1 – shared“ podľa podmienok Prílohy 4 a Prílohy 6.
tejto Zmluvy.
Termínom zriadenia je okamih, keď sú IP/SIP Spojovacie okruhy a signálne linky inštalované a pripravené na
testovanie a ICP podpísal protokol o odovzdaní a prevzatí služby IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom
1 – shared.
Každá zo Zmluvných strán v roli objednávateľa a užívateľa služby zabezpečí poverenie zodpovednej osoby pre
zasielanie a podpisovanie objednávok, požiadaviek Telekomu o súčinnosť, resp. vyhlásenia o sfunkčnení
služby, konaním ktorej bude dotknutá zmluvná strana zaviazaná. Tieto zodpovedné osoby sú určené
v Prílohe 7. tejto zmluvy. Záväzná objednávka, vrátane odovzdávacieho protokolu resp. vyhlásenia
o sfunkčnení služby bude tvoriť podklad pre fakturáciu poplatku za zriadenie a prenájom služby v rozsahu
cien uvedených v Prílohe 4 a podmienok uvedených v Prílohe 6 tejto Zmluvy.
Postup pri spracovaní objednávky služieb IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom 1 – shared“ podľa bodov 7.5.1.
a 7.5.2. tejto Prílohy:
7.5.1.
IC-Partner vyplní Objednávku služieb IP/SIP Spojovacích okruhov a pošle ju
elektronickou poštou do Telekomu na kontaktnú osobu v Prílohe 7 tejto Zmluvy.
7.5.2.
Telekom potvrdí príjem objednávky na službu bez meškania. Následne Telekom
skontroluje či má IC-Partner nainštalované IP/SIP Spojovacie okruhy už v dostatočnej
kapacite na požadovanom Prístupovom bode, ak áno tak v tomto prípade Telekom
odmietne objednávku, alebo ju po dohode IC-Partner upraví na rozšírenie kapacity
General
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s ohľadom na požiadavku navýšenia počtu kanálov. V prípade voľby IC-Partnera
využívať inštalované IP/SIP okruhy „Telekom 1 – Shared“ poskytované Telekomom
na základe IC MOBIL Zmluvy, Telekom zohľadní kapacitu potrebnú na základe IC
MOBIL Zmluvy ako i tejto Zmluvy.
7.5.3.
Ak Telekom nepotvrdí termín zriadenia služby požadovaný IC-Partnerom, Telekom
navrhne najbližší možný termín zriadenia služby. Telekom dokončí objednávku a vráti
ju elektronickou formou IC-Partnerovi. Toto bude predstavovať potvrdenie prijatia
objednávky. Následne IC-Partner schváli nový navrhovaný dátum zriadenia služby
a podpísanú objednávku zašle na kontaktnú osobu do Telekomu, alebo objednávku
nepotvrdí a navrhne iný termín zriadenia, resp. ju zruší o čom informuje písomnou
formou (emailom) kontaktnú osobu na strane Telekomu.
7.5.4.
Telekom po doručení podpísanej objednávky IC-Partnerom túto zašle späť
spolupodpísanú IC-Partnerovi. Toto predstavuje Záväznú objednávku služby. Ďalej sa
proces zriaďovania riadi podľa podmienok a lehoty uvedenej v záväznej objednávke.
7.5.5.
Po zriadení bude IC-Partnerovi vystavená faktúra za zriadenie a prenájom služieb
IP/SIP Spojovacích okruhov podľa cenových podmienok uvedených v Prílohe 4.
a procesu vystavenia a úhrady faktúry podľa podmienok uvedených v Prílohe 6. tejto
Zmluvy.
Spracovanie Objednávky implementácie služieb prepojených volaní :
7.6.1.
V prípade požiadavky na implementáciu/ zmenu služby voľby operátora – Carrier
Selection predloží IC-Partner objednávku na implementáciu tejto služby (Objednávka
služby CS tvorí Doplnok 2b. k tejto Prílohe).
7.6.2.
Implementácia služieb prepojených Volaní, resp. služby voľby operátora bude
realizovaná za súčinnosti Zmluvných strán podľa podmienok uvedených v bode 8.
Prílohy 2 k tejto Zmluve.
Ak Zmluvná strana vezme späť alebo zruší svoju záväznú požiadavku resp. požiadavku na poskytnutie súčinnosti
ohľadom zriadenia dodatočnej kapacity počtu kanálov alebo dodatočného Bodu prepojenia, je táto
Zmluvná strana povinná nahradiť druhej Zmluvnej strane všetky náklady účelne a preukázateľne
vynaložené v priebehu príprav na uspokojenie požiadavky žiadajúcej Zmluvnej strany do doby doručenia
zrušenia žiadosti druhej Zmluvnej strane.
Ukončenie služby IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom 1 – shared“ zo strany IC-Partnera, sa bude riadiť
nasledujúcim postupom:
7.8.1.
IC-Partner je oprávnený výpoveďou ukončiť poskytovanie objednanej služby IP/SIP
Spojovacích okruhov „Telekom 1 – shared“ a to aj v časti.
7.8.2.
Výpoveď poskytovania objednanej služby IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom 1 –
shared“ musí byť podaná najmenej jeden (1) mesiac pred navrhovaným dátumom
deaktivácie. Telekom nerefunduje alikvotnú časť poplatku za prenájom, ak IC-Partner
špecifikoval dátum na ukončenie poskytovania služby, ktorá by bola v súlade
s dokončením užívania služby počas celého kalendárneho mesiaca.
7.8.3.
Výpoveď musí byť podaná na „Objednávke vnútorného vedenia v rámci služby IP/SIP
Spojovacích okruhov „Telekom 1 – shared“, ktorá je súčasťou tejto Prílohy ako
doplnok 1. Písomná výpoveď musí byť doručená kontaktnej osobe podľa Prílohy 7. .
V prípade, že využitie IP/SIP Spojovacích okruhov medzi sieťou IC-Partnera a Telekomu v HPH (Hlavnej
prevádzkovej hodine) v pracovných dňoch za obdobie troch po sebe idúcich kalendárnych mesiacoch
neprekročí hodnotu 70 %, Zmluvné strany pristúpia k úprave kapacity IP/SIP Spojovacieho okruhu, tak
aby nedochádzalo k prebytočnému viazaniu počtu kanálov na prepojovacích kapacitách medzi sieťami
Zmluvných strán. Postup pre zníženie počtu kanálov sa bude riadiť ustanoveniami uvedenými v tomto
bode 7. tejto Prílohy. Výsledkom procesu zníženia prebytočnej kapacity kanálov bude dohoda Zmluvných
strán o optimalizácii využitia IP/SIP Spojovacích okruhov alebo ukončenie ich užívania na základe
výpovede poskytovania / zmeny v počte využívaných kanálov IP/SIP Spojovacích okruhov podanej ICPartnerom alebo výlučne z dôvodu trvalého neprekračovania hodnoty využitia IP/SIP Spojovacích
okruhov na základe výpovede podanej Telekom pre okruhy „Telekom 1 – shared“ (v takom prípade sa
podmienky podanej výpovede a postavenie Telekomu primerane spravuje ustanovením bodu 7.10 tejto
Prílohy) na ich príslušný počet podľa meraní zmluvných strán.
Termíny zriadenia
7.10.1.

General

Zmluvné strany si vzájomne poskytnú služby súvisiace s implementáciou prepojenia
sietí na základe “maximálneho úsilia” v súlade s ich ekonomickými,
administratívnymi, prevádzkovými a technickými obmedzeniami, nie neskôr ako je to
načrtnuté v nasledujúcej tabuľke:
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Termín zriadenia po vzniku Záväznej
objednávky služby/ požiadavky na súčinnosť

Služba
Zriadenie služby IP/SIP Spojovacích okruhov medzi Prístupovým
bodom siete Telekom a Bodom prestupu IC-Partnera, s potrebou
výstavby dodatočného vedenia a/alebo dodatočného zariadenia
a/alebo modernizácie technológie umiestnenej v požadovanom
Prístupovom bode siete Telekom
Zriadenie služby IP/SIP Spojovacích okruhov Telekom medzi
požadovaným Prístupovým bodom siete Telekom a Bodom prestupu
IC-Partnera, s potrebou dodatočného vlákna alebo inštalácie
dodatočného prenosového zariadenia buď v Prístupovom bode siete
Telekom alebo v Bode prestupu IC-Partnera
Zriadenie služby IP/SIP Spojovacích okruhov Telekom medzi
požadovaným Prístupovým bodom siete Telekom a Bodom prestupu
IC-Partnera, bez potreby dodatočného prenosového zariadenia buď na
Prístupovom bode siete Telekom alebo na Bode prestupu IC-Partnera
(prenosové zariadenie už bolo inštalované)
Konfiguračné opatrenia v telefónnych sieťach Zmluvných strán
spojené s implementáciou služieb prepojených Volaní

7.10.2.
a.
b.
c.
7.10.3.

do 12 mesiacov

6 mesiacov

20 pracovných dní

do 1,5 mesiaca, ale nie skôr ako 2 pracovné dni
po inštalácii prepojovacieho vedenia

Termíny zriadenia uvedené v tabuľke v bode 7.10.1. sa nebudú vzťahovať na
nasledujúce prípady:
Telekom potrebuje vybudovať dodatočné zariadenia na realizáciu objednávky služby
IC-Partnera;
Poskytovanie služby je podmienené povolením alebo odsúhlasením tretími stranami
(úradné povolenia, súkromné pohľadávky, atď.);
Vyššia moc.
Objednávka služby IC-Partnerom sa v prípade nesúladu s prognózami podľa bodu 8.
resp. bez ich dodania zrealizuje s maximálnym úsilím v termínoch zriadenia
uvedených v tabuľke v bode 7.10.1. V prípade, ak technické šetrenie na strane
Telekomu preukáže, že dodatočné kapacity nemôžu byť v danej lehote dodané, druhá
strana bude informovaná o potrebnej lehote do 10 pracovných dní. Potrebná lehota
musí byť riadne odôvodnená. Po jej písomnej akceptácii sa bod 7.10.4. uplatní na
nedodržanie takto akceptovanej lehoty.

7.10.4.
Ak Telekom (pre služby IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom 1 – shared“)
neposkytne v ustanovenej lehote služby zriadenia IP/SIP Spojovacích okruhov je ICPartner oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške jednomesačného prenájmu za
Služby IP/SIP Spojovacích okruhov špecifikované v bode 2.1. Prílohy 4. IC-Partner sa
zaväzuje poskytnúť primeranú súčinnosť v procese objednávania a zriaďovania služby
IP/SIP Spojovacích okruhov v súlade s ustanoveniami tohoto bodu. Ak požadovaná
súčinnosť nebude Telekomu poskytnutá, IC-Partnerovi nárok na zmluvnú pokutu
nevznikne.
Vývoj ponuky Prístupových bodov v sieti Telekomu:
7.11.1.

Uzavretie Prístupového bodu siete Telekom

12 mesiacov vopred, s definitívnym potvrdením
minimálne 3 mesiace vopred

Migrácia IP/SIP Spojovacích okruhov, alebo zmena IP/SIP
adries v danom Prístupovom bode siete Telekom

1 mesiac vopred

7.11.2.

General

Telekom bude informovať IC-Partnera o zmenách v telefónnej sieti Telekomu, pokiaľ
sa tieto dotýkajú tejto Zmluvy v nasledovných lehotách:

Telekom prekonzultuje s IC-Partnerom prevádzkové požiadavky týkajúce sa migrácie
IP/SIP Spojovacích okruhov v danom Prístupovom bode siete Telekom. IC-Partnerovi
sa nebudú účtovať inštalačné poplatky týkajúce sa migrácie.
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8. Prognózovanie
Prognózy slúžia ako podklad na plánovanie rozširovania/ znižovania prepojovacích kapacít zmluvných strán.
Prognózy sa riadia podmienkami uvedenými v bode 1.6, tejto Prílohy, t.j. prognózovanie prevádzky objemu
prepojených volaní a prepojovacích kapacít je záväzné pre nového IC-Partnera na začiatku implementácie
prepojenia sietí. Zmluvné strany sa po jednom roku od implementácie prepojenia sietí môžu aj naďalej
pokračovať vo vzájomnom vystavovaní prognózy, ak si to vyžadujú prevádzkové potreby, resp. zmluvné
strany plánujú zmeny v prepojení sietí, ktoré by zásadným spôsobom mohli ovplyvniť prevádzku
prepojených volaní, resp. kapacity prepojenia sietí.
Postup pri vystavení prognózy:
8.3.1.

Telekom zašle najneskôr do 15 dní od uzatvorenia tejto Zmluvy IC-Partnerovi
vyplnený podkladový formulár A1, ktorý je Doplnkom 3. tejto Prílohy, v rozsahu
služieb prognózovaných Telekomom. ICP je povinný doplniť do formulára A1 údaje v
rozsahu služieb prognózovaných ICP a upraviť údaje v rozsahu služieb
prognózovaných Telekomom podľa toho, či poskytne prognózované služby
Telekomu. Takto doplnený a odsúhlasený formulár zašle späť najneskôr do 15 dní.

8.3.2.

Každá zmluvná strana je povinná predložiť druhej zmluvnej strane pre potreby
výpočtu prognóz do 5 (slovom päť) pracovných dní od požiadavky druhej zmluvnej
strany nasledovné údaje v podkladovom formulári P1, ktorý je súčasťou Doplnku 3.
tejto Prílohy:

a.
b.

plánovaný počet kanálov účastníkov pripojených do vlastnej telefónnej siete v členení podľa
jednotlivých bodov prepojenia za prognózované obdobie.
Pre potreby výpočtu počtu kanálov účastníkov pripojených k telefónnej sieti zmluvnej strany
sa počet kanálov podľa Zmluvy o pripojení koncového účastníka definuje nasledovne:

Počet kanálov = TP + ISDNBRA + ISDNPRA + TP2M + IP prístupy,
kde






TP = počet telefónnych prípojok
ISDNBRA = počet prístupov ISDN BRA x 2
ISDNPRA = počet prístupov ISDN PRA x 30
TP2M = počet 2 Mbit/s prístupov x 30
Účastnícke IP prístupy (napr.VVN) podľa reálneho počtu účtov
8.3.3.

Nepredloženie požadovaných údajov podľa tohto bodu sa považuje za podstatné
porušenie tejto Zmluvy.

8.3.4.

Zmluvné strany musia predložiť svoju počiatočnú prognózu do 10 dní po uzavretí
tejto Zmluvy.
Ak je počiatočná prognóza predložená počas prvých troch kvartálov kalendárneho
roka X, musí obsahovať:

8.3.5.
a.
b.

formuláre prognóz A1, A2 a A3 s údajmi za zostávajúce kompletné štvrťroky v kalendárnom
roku X
formuláre prognóz A1, A2 a A3 s údajmi na kalendárny rok X+1

8.3.6.

Ak je počiatočná prognóza predložená počas štvrtého kvartálu kalendárneho roka X,
musí obsahovať:
a. formuláre prognóz A1, A2 a A3 s údajmi za zostávajúce kompletné štvrťroky v kalendárnom
roku X+1
b. formuláre prognóz A1, A2 a A3 s údajmi na kalendárny rok X+2
8.3.7.
Počet prognózovaných spojovacích okruhov za jeden štvrťrok vo formulári prognóz
A3 bude určený na podklade prognózovaných minút prepojených volaní za jeden
štvrťrok vo formulári prognóz A2 výpočtom podľa Erlang B vzorca, ktorý je súčasťou
makra vo formulári prognóz A3 a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Ak si IC-Partner objedná menej IP/SIP Spojovacích okruhov Telekom v danom bode prestupu siete IC-Partnera,
resp. Prístupovom bode siete Telekomu, ako bolo prognózované, resp. prognózy nedodá vôbec, alebo ako
General
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je potrebné pre zvládnutie prognózovanej prevádzky v špičke, Telekom je oprávnený využívať kapacity,
ktoré neboli objednané IC-Partnerom, na iné účely.
Ak si IC-Partner objedná viac IP/SIP Spojovacích okruhov Telekom ako bolo prognózované, resp. prognózy
nedodá vôbec, Telekom negarantuje technickú pripravenosť na zriadenie požadovaného počtu IP/SIP
Spojovacích okruhov. V tomto prípade sa môže predĺžiť lehota, definovaná v bode 7.10. tejto Prílohy, na
zriadenie dodatočných kapacít požadovaných zo strany IC-Partnera, resp. ak sa preukáže po pozitívnom
technickom šetrení na strane Telekomu, že dodatočné kapacity môžu byť dodané, Telekom pristúpi k ich
zriadeniu.
V prípade neposkytnutej počiatočnej prognózy potrebnej pre realizáciu nového prepojenia sietí IC-Partnerom bude
o čas dokedy túto Telekomu neposkytol oddialená implementácia prepojenia sietí. IC-Partnerovi týmto
nevznikajú žiadne nároky na uplatnenie škody vo vzťahu k Telekomu.

Príloha 2. – Popis prepojených volaní
1. Rozsah služieb
1.1.
“Služby prepojených volaní” zahŕňajú nasledovné kategórie služieb:
 Služby odchádzajúcich volaní Telekom,
 Služby odchádzajúcich volaní ICP,
 Služby ukončenia volaní Telekom,
 Služby ukončenia volaní ICP,
Služby tranzitných volaní môžu byť súčasťou Zmluvy v prípade záujmu Zmluvných strán a na základe
výsledku vzájomných rokovaní.
1.2.

1.3.







1.4.

1.5.

1.6.

“Služby prepojených volaní ”nie sú v Bode prepojenia obmedzené na nasledujúce druhy Volaní:

základné PSTN/ISDN volania založené na nosnej službe
reč a 3,1 kHz audio,

základné ISDN volania založené na neobmedzenej nosnej
službe 64 kbit/s.

základné volania z účastníckych IP prístupov (napr.VVN)
Podľa technických a prevádzkových možností, osobitne na základe kapacít svojich existujúcich
verejných sietí budú obe Zmluvné strany podporovať nasledovné ISDN doplnkové služby (v
súlade s dokumentmi ETS) prenášané cez hranice svojich verejných sietí, preTDM-SS7 , ako aj
IP/SIP prepojenie:
CLIP (Zobrazenie identifikácie volajúceho), CLIR (Zamedzenie identifikácie volajúceho)/ Calling
Line Identification Presentation, Calling Line Identification Restriction – ETS 300 089 Ed.1 01/92
CFU (Bezpodmienečné presmerovanie volania/ Call Forwarding Unconditional) – ETS 300 200
Ed.1 04/93
CFB (Presmerovanie volania pri obsadení/ Call Forwarding on Busy) – ETS 300 199 Ed.1 04/93
CFNR (Presmerovanie volania pri neprihlásení/ Call Forwarding on No Response) – ETS 300 056
Ed.1 10/91
Čakanie volania/ Call waiting – ETS 300 056 Ed.1 10/91
Podržanie volania/ Call hold – ETS 300 139 Ed.1 03/92
“Služby prepojených volaní” sú poskytované len v prípade, ak je inštalovaná dostatočná kapacita
na prepojení sietí v súlade s Prílohou 1 a Prílohou 5. Pri Službách odchádzajúcich volaní ICP a
ukončenia volaní ICP musí Telekom potvrdiť odoberanie týchto služieb. Pri Službách
odchádzajúcich volaní Telekom a ukončenia volaní Telekom, musí ICP potvrdiť odoberanie týchto
služieb.
Každá zo Zmluvných strán je povinná poskytovať CLI pre Volania vznikajúce v jej sieti podľa
bodov 4.2. a 4.3 Prílohy 5. Ak jedna zo Zmluvných strán neposkytuje CLI pre niektorú službu
prepojených Volaní, čím spôsobí, že druhá Zmluvná strana nebude môcť realizovať vyúčtovanie,
účtovanie na ťarchu alebo inú službu prepojenia podobného charakteru, má druhá Zmluvná strana
právo zastaviť poskytovanie prenosu prepojených Volaní.
Zmluvné strany nebudú poskytovať služby ani účtovať poplatky za služby prepojenia, ktoré nie sú
uvedené v bodoch 2 až 3. tejto Prílohy.

2. Služba odchádzajúcich volaní
2.1.
Služba odchádzajúcich volaní Telekom
2.1.1. “Služba odchádzajúcich volaní Telekom” je prenos volania zo Siete spoločnosti Telekom do
Siete spoločnosti ICP. Bod vzniku Volania sa nachádza v Sieti spoločnosti Telekom. Táto služba
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je ponúkaná, aby umožnila užívateľom prístupu a/alebo služieb Telekomu prístup k službám
ponúkaným IC-Partnerom.
2.1.2. “ Služba odchádzajúcich volaní Telekom ” zahŕňajú nasledovné služby:
 Služba ST-O-CS: Telekom základné odchádzajúce Volanie - Carrier Selection
 Služba ST-O-FR: Telekom odchádzajúce Volanie na čísla služby volanie na účet volaného ICP
 Služba ST-O-IS: Telekom odchádzajúce Volanie na informačné čísla ICP
 Služba ST-O-DU: Telekom odchádzajúce Volanie na čísla ICP pre Internet Dial-Up
 Služba ST-O-SC: Telekom odchádzajúce Volanie na čísla služieb ICP s rozdelením poplatkov
 Služba ST-O-AX: Telekom odchádzajúce Volanie na čísla služieb ICP so zvýšenou tarifou
2.1.2.1.
Poskytovanie služby ST-O-CS je podmienené konfiguračnými opatreniami v Sieti
spoločnosti Telekom:
spočívajúcimi v zavedení kódu pre výber podniku IC-Partnera a príslušného smerovacieho
mechanizmu v sieti Telekom:
 zavedenie kódu pre výber podniku IC-Partnera a príslušného smerovacieho v Sieti
spoločnostiTelekom
 implementácia príslušného smerovacieho mechanizmu v Prístupovom bode siete Telekom
nachádzajúcej sa v prístupových bodoch podľa TAB_2.
2.1.2.2.
Služba ST-O-CS bude poskytovaná, ak si užívateľ prístupu Telekomu vyberie ICPartnera za podnik poskytujúci Volania definované v Prílohe 3. Výber je možné uskutočniť
prostredníctvom individuálnej voľby čísla výbraného podniku IC-Partnera ("CS-CBC"), alebo
tam kde je to technicky možné aj prostredníctvom predvoľby čísla výbraného podniku ICPartnera („CS-CPS“).
2.1.2.3.
Služba ST- O-CS bude poskytnutá, len v súlade s podmienkami definovanými v
Prílohe 3.
2.1.2.4.
Služba ST-O-CS nebude poskytnutá, ak bodom vzniku volania je verejný telefónny
automat.
2.1.3. “ Služba odchádzajúcich volaní Telekom ” bude prebiehať podľa nasledujúcej schémy:
Poplatok za základné odchádzajúce
volanie
Zákazník prístupu ICP
(volaný účastník)

Zákazník prístupu Telekomu si
vyberie ICP pomocou CS-CBC, resp.
CS-CPS, alebo realizuje volanie na
služby VAS ICPalebo informačné
službyICP resp služby Intenret Dial
up ICP

ICP IN
platforma

Telekom TS

ICP TS
Telekom TS

Zákazník prístupu Telekomu
(volajúci účastník)

Telekom odchádzajúce volanie

WWW

Obr. ST-O-CS, FR, SC, IS, DU, AX

2.2.

General
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iná TS

Služba odchádzajúcich volaní ICP
2.2.1. Služba odchádzajúcich volaní IC-Partnera” je služba odchádzajúcich Volaní poskytovaná ICPartnerom, ktorých podmienkou je prenos Volania zo Siete spoločnosti ICP do Siete spoločnosti
Telekom. Bod vzniku Volania je v Sieti spoločnosti ICP. Táto služba je ponúkaná preto, aby
umožnila užívateľom IC-Partnera prístup k službám ponúkaným Telekomom alebo inými
podnikmi
2.2.2. “Služba odchádzajúcich volaní IC-Partnera” zahŕňajú nasledujúce služby:
 Služba ICP-OF-FR: ICP odchádzajúce Volanie z pevnej Siete spoločnosti ICP na čísla služby
volanie na účet volaného v Telekome
 Služba ICP-OM-FR: ICP odchádzajúce Volanie z mobilnej Siete spoločnosti ICP na čísla služby
volanie na účet volaného v Telekome
 Služba ICP-OF-IS: ICP odchádzajúce Volanie z pevnej Siete spoločnosti ICP na informačné čísla
v Telekome
 Služba ICP-OM-IS: ICP odchádzajúce Volanie z mobilnej Siete spoločnosti ICP na informačné
čísla v Telekome
 Služba ICP-OF-DU: ICP odchádzajúce Volanie z pevnej Siete spoločnosti ICP na čísla v
Telekome pre Internet Dial-Up
 Služba ICP-OM-DU: ICP odchádzajúce Volanie z mobilnej Siete spoločnosti ICP na čísla v
Telekome pre Internet Dial-Up
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Služba ICP-OF-SC: ICP odchádzajúce Volanie z pevnej Siete spoločnosti ICP na čísla služieb s
rozdelením poplatkov v Telekome
 Služba ICP-OM-SC: ICP odchádzajúce Volanie z mobilnej Siete spoločnosti ICP na čísla služieb
s rozdelením poplatkov v Telekome
 Služba ICP-OF-AX: ICP odchádzajúce Volanie z pevnej Siete spoločnosti ICP na čísla služieb so
zvýšenou tarifou v Telekome
 Služba ICP-OM-AX: ICP odchádzajúce Volanie z mobilnej Siete spoločnosti ICP na čísla služieb
so zvýšenou tarifou v Telekome
 Služba ICP-OM-AX: ICP odchádzajúce Volanie z mobilnej Siete spoločnosti ICP na čísla služieb
so zvýšenou tarifou v Telekome
2.2.3. „Služba odchádzajúcich volaní IC-Partnera ” bude prebiehať podľa nasledujúcej schémy:
Poplatok za odchádzajúce volanie
na čísla Telekom

Zákazník prístupu
prevádzkovateľa
mobilnej TS
(volajúci účastník)

Telekom IN
platforma

ICP TS

Telekom TS

WWW
ICP odchádzajúce volanie
Obr. ICP-OF/M-FR, SC, IS, DU, AX
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Zákazník prístupu
ICP – pevná sieť
(volajúci účastník)

3. Služby ukončenia volaní
3.1.
Telekom služba ukončenia volaní
3.1.1. “Telekom služba ukončenia volaní” je prenos Volania zo Siete spoločnosti ICP do Siete
spoločnosti Telekom. Volaný účastník je v Sieti spoločnosti Telekom.
3.1.2. “Telekom služba ukončenia volaní ” zahŕňajú nasledovné služby:
 Služba ST-T-FX: Telekom základné ukončenie Volania
 Služba ST-T-EN: Telekom ukončenie Volania na čísla ohlasovne tiesňových volaní
 Služba ST-T-ON: Telekom ukončenie Volania na čísla osobitných sietí, negeografické VoI čísla a
čísla pre službu ST Box
 Služba ST-T-SN1: Telekom ukončenie Volania na skrátené čísla Telekom s geografickou
lokalizáciou
 Služba ST-T-SN2: Telekom ukončenie Volania na skrátené čísla Telekom s celonárodnou
lokalizáciou
3.1.3. “ Telekom služba ukončenia volaní ” bude prebiehať podľa nasledujúcej schémy:
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Poplatok za základné ukončenie
volania

POLÍCIA

Zákazník prístupu ICP
(volajúci účastník)

ICP TS

Zákazník Osobitnej siete
Telekom, VoI účastník
Telekom, Tiesňové
TAXI
volania

Telekom TS

Telekom TS

Zákazník sieteTelekom ,
Skrátené čísla
(volaný účastník)

iná TS

Telekom ukončenie volania

Obr. ST-T-FX, EN, ON, SN1, SN2
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Zákazník prístupu
prevádzkovateľa
mobilnej TS
(volajúci účastník)

3.2.
Služba ukončenia volaní v sieti IC-Partnera
3.2.1. “Služba ukončenia volaní v sieti ICP” je prenos volania zo Siete spoločnosti Telekom do Siete
spoločnosti ICP. Volaný účastník je v Sieti spoločnosti ICP.
3.2.2. “Služba ukončenie volania v sieti ICP” pozostáva z nasledovných služieb:
 Služba ICP-T-FX: ICP základné ukončenie Volania
 Služba ICP-T-EN: ICP ukončenie Volania na čísla ohlasovne tiesňových volaní
 Služba ICP-T-MB: ICP základné ukončenie Volania v mobilnej sieti
 Služba ICP-T-MBP: ICP základné ukončenie Volania na prenesené číslo do mobilnej siete tretej
strany
 Služba ICP-T-ON: ICP ukončenie Volania na čísla osobitných sietí a negeografické VoI čísla
 Služba ICP-T-SN1: ICP ukončenie Volania na skrátené čísla ICP s geografickou lokalizáciou
 Služba ICP-T-SN2: ICP ukončenie Volania na skrátené čísla ICP s celonárodnou lokalizáciou
3.2.3. “Služba ukončenia volaní v sieti ICP” bude prebiehať podľa nasledujúcej schémy:

TAXI

Poplatok za základné ukončenie
volania

Zákazník prístupu Telekomu
(volajúci účastník)

Zákazník Osobitnej siete
ICP, Skrátené čísla

iná TS
Telekom TS

ICP TS

Zákazník prevádzkovateľa
mobilnej TS, resp. siete ICP,
alebo VoI účastník
(volaný účastník)

iná TS

Obr. ICP-T-FX, MB, MBP, ON, SN1, SN2

ICP ukončenie volania

© Slovak Telekom, a.s.

ICP TS

4. Služba Telekom Tranzit
4.1. “Služba Telekom Tranzit” je prenos volania zo Siete spoločnosti IC-Partnera do telefónnej siete tretej
strany cez Sieť spoločnosti Telekom alebo prenos volania z telefónnej siete tretej strany do Siete
spoločnosti IC-Partnera cez Sieť spoločnosti Telekom.
4.2. Poskytovanie " Služby Telekom Tranzit" je podmienené uzavretím Zmluvy o prepojení medzi
Telekom a treťou stranou.
4.3. “Služba Telekom Tranzit” pre vznik volaní v sieti tretej strany zahŕňajú nasledovné služby:
 Služby ST-XOF-FR: Telekom tranzit z pevnej siete tretej strany na čísla služby volanie na účet
volaného ICP
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 Služby ST-XOM-FR: Telekom tranzit z mobilnej siete tretej strany na čísla služby volanie na účet
volaného ICP
 Služby ST-XOF-IS: Telekom tranzit z pevnej siete tretej strany na čísla informačných služieb ICP
 Služby ST-XOM-IS: Telekom tranzit z mobilnej siete tretej strany na čísla informačných služieb
ICPSlužby ST-XOF-SC: Telekom tranzit z pevnej siete tretej strany na čísla s rozdelením poplatkov
ICP
 Služby ST-XOF-SC: Telekom tranzit z pevnej siete tretej strany na čísla s rozdelením poplatkov ICP
 Služby ST-XOM-SC: Telekom tranzit z mobilnej siete tretej strany na čísla s rozdelením poplatkov
ICP
 Služby ST-XOF-AX: Telekom tranzit z pevnej siete tretej strany na čísla so zvýšenou tarifou ICP
 Služby ST-XOM-AX: Telekom tranzit z mobilnej siete tretej strany na čísla so zvýšenou tarifou ICP
4.3.1. “Služby Telekom Tranzit” pre vznik volaní v sieti tretej strany bude prebiehať podľa
nasledujhúcej schémy:
Poplatok za
odchádzajúce volanie

Zákazník prístupu
prevádzkovateľa mobilnej TS
(volajúci účastník)

iná pevná/
mobilná TS

Poplatok za odchádzajúce
volanie na čísla služieb ICP

Telekom TS

ICP TS

ICP IN
platforma

© Slovak Telekom, a.s.

Zákazník prístupu iného
prevádkzkovateľa pevnej TS
(volajúci účastník)

Telekom tranzit na čísla služieb ICP z
pevnej siete tretej strany
Obr. ST-XOF/M-FR, SC, IS, AX

4.4. “Služba Telekom Tranzit” pre ukončenie volaní v sieti ICP zahŕňajú nasledovné služby:
 Služba ST-XT-FX: Telekom základný tranzit do inej slovenskej pevnej telefónnej siete
 Služba ST-XT-MB: Telekom tranzit na negeografické mobilné čísla prevádzkované treťou stranou
 Služba ST-XT-ON: Telekom tranzit na negeografické VoI čísla prevádzkované treťou stranou
 Služba ST-XT-SN1: Telekom tranzit na skrátené čísla s geografickou lokalizáciou prevádzkované
treťou stranou
 Služba ST-XT-SN2: Telekom tranzit na skrátené čísla s celonárodnou lokalizáciou prevádzkované
treťou stranou
4.4.1. “Služba Telekom Tranzit” bude prebiehať podľa nasledujúcej schémy:

Poplatok za základný
tranzit

Poplatok za
ukončenie volania

Zákazník prístupu ICP
(volajúci účastník)

TAXI

Zákazník Osobitnej siete Telekom,
Skrátené čísla (volaný účastník)

iná TS
ICP TS

Telekom TS

Iná TS

iná TS
Telekom základný tranzit
Obr. ST-XT-FX, MB, ON, SN1, SN2
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Zákazník prístupu
prevádzkovateľa inej pevnej/
mobilnej TS, VoI účastník siete
tretej strany
(volaný účastník)

© Slovak Telekom, a.s.

Telekom TS

5. Poplatky
5.1.
Štruktúra a úroveň poplatkov
5.1.1. Existujú dve kategórie poplatkov za používanie Služieb prepojených volaní:
 poplatok za zostavenie Volania a
 poplatok za dĺžku Volania berúc do úvahy spoplatňovanú dobu Volania meraného na sekundovom
základe.
5.1.2. V odôvodených prípadoch sa poplatky za zostavenie Volania (ak sa tento poplatok uplatňuje) a
dĺžku Volania líšia podľa aktuálneho denného času. Rozdelenie príslušných časových rozpätí je
definované v Prílohe 4. Prepojené Volanie bude spoplatňované jednou cenou, pokiaľ sa žiadna
jeho časť nerealizuje v inom časovom pásme. Prepojené Volanie, ktoré sa nerealizuje len
v jednom časovom pásme bude pomerne spoplatnené podľa taríf v príslušných časových
pásmach.
5.2.
Poplatky za dĺžku Volania
5.2.1. Pre účely účtovania prepojených Volaní sa začiatok Volania meria v závislosti typu prepojenia:
Začiatok merania prepojenej prevádzky:
Typ prepojenia :
TDM/SS7

IP/SIP

Začiatok Volania sa meria od okamihu, keď sa správa
ANM v ISUP alebo správa CON v ISUP
Zo Siete spoločnosti Telekom/ IC-Partnera obdrží v
Bode prestupu ICP/ Prístupovom bode sieteTelekom.

Začiatok Volania sa meria od okamihu, keď je v SIP
signalizacii
prijatý/odoslaný kód 200 OK na metódu INVITE

Poznámka:
Zostavenie Volania pri prepojeni TDM/SS7 sietí zvyčajne zahŕňa 3 hlavné stupne:
 Stupeň 1: Initial Address Message (IAM): Keď volaným číslom je číslo mimo kmeňového rozsahu
zdrojovej ústredne, táto vyšle správu IAM v ISUP s volaným číslom, ktorá je sieťou/sieťami
prenesená do cieľovej ústredne. Keď cieľová ústredňa obdrží IAM, analyzuje stav linky volaného a
vykonáva test kompatibility.
 Stupeň 2: Address Complete Message (ACM). Obdržanie úplnej adresnej informácie indikuje
cieľová ústredňa generovaním správy ACM. V prípade, že volaný účastník nie je obsadený, cieľová
ústredňa zabezpečí vyzváňanie na strane volaného a zároveň indikuje vyzváňanie smerom k
zdrojovej ústredni.
 Stupeň 3: Answer Message (ANM). Keď volaný účastník prístupu zodvihne telefón, cieľová
ústredňa ukončí vyzváňací tón a prenesie ANM do zdrojovej ústredne.
 Za určitých okolností v závislosti od typu použitého koncového zariadenia volaného účastníka
(auto answer), odozva sa môže obdržať od volaného účastníka skôr, ako je správa ACM poslaná do
zdrojovej ústredne. V takomto prípade cieľová ústredňa generuje správu CON, ktorá nahrádza
správy ACM a ANM.
Zostavenie Volania pri IP/SIP prepojeni zvyčajne zahŕňa 3 hlavné stupne:
 Stupeň 1: INVITE metóda: Keď volaným číslom je číslo mimo kmeňového rozsahu zdrojovej
brány, táto vyšle metódu INVITE s volaným číslom, ktorá je sieťou/sieťami prenesená do cieľovej
brány. Keď cieľová brána obdrží INVITE analyzuje stav linky volaného a vykonáva test
kompatibility.
 Stupeň 2: Stavový kód „180 Ringing“. Obdržanie úplnej adresnej informácie indikuje cieľová
brána generovaním stavového kódu 180 . V prípade, že volaný účastník nie je obsadený, cieľová
brána zabezpečí vyzváňanie na strane volaného a zároveň indikuje vyzváňanie smerom k zdrojovej
bráne
 Stupeň 3: Stavový kód „200 OK“. Keď volaný účastník prístupu zodvihne telefón, cieľová brána
ukončí vyzváňací tón a prenesie stavový kód „200 OK“ do zdrojovej brány.
 Za určitých okolností v závislosti od typu použitého koncového zariadenia volaného účastníka
(auto answer), odozva sa môže obdržať od volaného účastníka skôr, ako je stavový kód „180“
poslaný do zdrojovej brány. V takomto prípade cieľová brána generuje správu stavový kód „200
OK“s popisom médií protokolom SDP v tele správy.
5.2.2. Pre účely účtovania prepojených Volaní, koniec Volania sa meria v závislosti od skupiny vedení
priradenej typu prepojovanej prevádzky.
Ukončenie merania prepojenej prevádzky:
General
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Typ prepojenia:
TDM/SS7
IP/SIP

Za koniec Volania sa považuje okamih, keď správu
REL vyšle alebo obdrží bránova ústredna
Telekom/ICP, podľa toho čo nastane skôr.
Za koniec Volania sa považuje okamih, keď zdrojová/
cieľová brána vyšle metódu „BYE“ indikujúc zrušenie
hovoru

Poznámka:
Pre pripad rozhrania TDM/SS7:
 Ak volajúci účastník prístupu zloží ako prvý, zdrojová ústredňa vyšle správu o odpojení ISUP
(REL) na uvoľnenie okruhu
vedenia medzi ústredňami. STP smerujú REL do cieľovej
ústredne.
 Ak volaný účastník prístupu zloží ako prvý (alebo ak je linka obsadená), cieľový uzol vyšle
správu REL do zdrojovej ústredne indikujúc príčinu vybavenia nastavením “cause
value”v ISUP správe REL na príslušnú hodnotu.”.
Pre pripad rozhrania IP/SIP:
 Ak volajúci účastník prístupu zloží ako prvý, zdrojová brána vyšle metódu „BYE“ indikujúc
zrušenie Volania.
 Ak volaný zákazník prístupu zloží ako prvý cieľová brána vyšle metódu „BYE“ do zdrojovej
brány indikujúc zrušenie Volania.
 Ak pokus o zostavenie Volania nie je úspešný , vyšle príslušná brána zodpovedajúci stavový
kód „4XX, 5XX resp. 6XX“
5.3.
Poplatky za zostavenie Volania Telekom
5.3.1. Poplatky za zostavenie Volania sa vzťahujú na každé úspešné prepojené Volanie z rozsahu
Služieb odchádzajúcich volaní Telekom podľa cenových podmienok definovaných v Prílohe 4.
V tomto kontexte sa „Pokus o uskutočnenie IC volania“ považuje za úspešný, ak je v prípade
TDM/SS7 prepojenia správa ANM alebo CON vyslaná do signalizačného bodu, ktorý bol
zdrojom Volania, resp. keď v SIP signalizacii (v prípade IP/SIP prepojenia) je do do
signalizačného bodu, ktorý bol zdrojom Volania vyslaný kód 200 OK na metódu INVITE
inicializujúcu spojenie.“
5.3.2. Telekom bude fakturovat poplatok za „spracovanie volania pri odchode zo siete Telekom”–
prvok služieb definovaných v bode 2.1
5.3.3. Retailové odúčtovanie účastníkov prístupu Telekom, volajúcich na čísla ICP s rozdelením
poplatkov ako aj informačné služby bude upravené osobitnou vykonávacou zmluvou „Zmluva
o spolupráci pri poskytovaní služieb s pridanou hodnotou“.
5.4.
Poplatky za zostavenie Volania ICP
5.4.1. Poplatky za zostavenie Volania sa vzťahujú na každé úspešné prepojené Volanie z rozsahu
Služieb odchádzajúcich Volaní ICP podľa cenových podmienok definovaných v Prílohe 4.
V tomto kontexte sa „Pokus o uskutočnenie IC volania“ považuje za úspešný, ak je v prípade
TDM/SS7 prepojenia správa ANM alebo CON vyslaná do signalizačného bodu, ktorý bol
zdrojom volania, resp. keď v SIP signalizacii (v prípade IP/SIP prepojenia) je do do
signalizačného bodu, ktorý bol zdrojom Volania vyslaný kód 200 OK na metódu INVITE
inicializujúcu spojenie.“
5.4.2. ICP bude fakturovať poplatok za „spracovanie volania pri odchode zo siete ICP” – prvok služieb
definovaných v bode 2.2.
5.4.3. Retailové odúčtovanie účastníkov prístupu Telekom, volajúcich na čísla ICP s rozdelením
poplatkov ako aj informačné služby bude upravené osobitnou vykonávacou zmluvou „Zmluva
o spolupráci pri poskytovaní služieb s pridanou hodnotou“.
5.5.
Poplatky za ukončenie Volaní Telekom
5.5.1. Poplatky za ukončenie Volania sa vzťahujú na každé úspešné prepojené Volanie z rozsahu
Služieb ukončenia volaní Telekom podľa cenových podmienok definovaných v Prílohe 4.
V tomto kontexte sa „Pokus o uskutočnenie IC volania“ považuje za úspešný, ak je v prípade
TDM/SS7 prepojenia správa ANM alebo CON vyslaná do signalizačného bodu, ktorý bol
zdrojom volania, resp. keď v SIP signalizacii (v prípade IP/SIP prepojenia) je do do
signalizačného bodu, ktorý bol zdrojom Volania vyslaný kód 200 OK na metódu INVITE
inicializujúcu spojenie.“
5.5.2. Telekom bude fakturovat poplatok za „spracovanie volania pri ukončení v sieti Telekom”– prvok
služieb definovaných v bode 3.1.
5.5.3. Retailové odúčtovanie zákazníkov prístupu ICP, volajúcich na skrátené čísla Telekom s
geografickou a celonárodnou lokalizáciou bude upravené osobitnou vykonávacou zmluvou
„Zmluva o spolupráci pri poskytovaní služieb s pridanou hodnotou“.
5.6.
Poplatky za ukončenie Volania ICP
General
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5.6.1.

5.6.2.
5.6.3.

Poplatky za ukončenie Volania sa vzťahujú na každé úspešné prepojené Volanie z rozsahu
Služieb ukončenia volaní ICP podľa cenových podmienok definovaných v Prílohe 4. V tomto
kontexte sa „Pokus o uskutočnenie IC volania“ považuje za úspešný, ak je správa v prípade
TDM/SS7 prepojenia ANM alebo CON vyslaná do signalizačného bodu, ktorý bol zdrojom
volania, resp. keď v SIP signalizacii (v prípade IP/SIP prepojenia) je do do signalizačného
bodu, ktorý bol zdrojom volania vyslaný kód 200 OK na metódu INVITE inicializujúcu
spojenie.“
ICP bude fakturovat poplatok za „spracovanie volania pri ukončení v sieti ICP” – prvok služieb
definovaných v bode 3.2.
Retailové odúčtovanie účastnkov prístupu Telekom, volajúcich na skrátené čísla ICP s
geografickou a celonárodnou lokalizáciou bude upravené osobitnou vykonávacou zmluvou
„Zmluva o spolupráci pri poskytovaní služieb s pridanou hodnotou“.

6. Smerovanie Volaní zo Siete spoločnosti ICP do Siete spoločnosti Telekom
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.5.1.

6.5.2.
6.5.3.
6.5.4.
6.5.5.
6.5.6.
6.5.7.

General

Smerovanie prevádzky zo Siete spoločnosti ICP do Siete spoločnosti Telekom je realizované
prostredníctvom Miest bodov prepojenia definovaných v tabuľke 1. Prílohy 1a a tabuľke 1
Prílohy1b, s použitím v prípade IP/SIP prepojenia vyhradených a osobitne označených
obojsmerných IP/SIP Spojovacích okruhov podľa pravidiel definovaných v bode 3 Prílohy 1b, a
v prípade TDM/SS7 prepojenia prostredníctvom vyhradených a osobitne označených
jendnosmerných alebo obojsmerných Spojovacích okruhov podľa pravidiel definovaných v bode.
3 Prílohy 1a. Volania zo Siete spoločnosti ICP do Siete spoločnosti Telekom sú spoločnosťou ICP
ďalej smerované podľa všeobecných pravidiel smerovania, ako i osobitných pravidiel pre
jednotlivé služby uvedené v tejto Prílohe.
Pre zabezpečenie dovolateľnosti celého územia Slovenskej Republiky služieb Telekom ukončenia
Volaní resp. ICP odchádzajúcich Volaní, je potrebné, aby Zmluvné strany prepojili svoje siete
aspoň v jednom (1) Bode prepojenia.
V prípade prepojenia vo viac ako 1 Bode prepojenia budú pravidla smerovania Volaní riadené
podľa dohody zmluvných strán evidovanej v Tabuľke smerovania volaní zo Siete spoločnosti ICP
do Siete spoločnosti Telekom (TAB_1) tejto Prílohy a ktorá zohľadní prípadné vyššie objemy
smerovanej prevádzky, ak by tieto mohli spôsobiť kapacitné problémy spracovania Volaní pri
základnom nastavení smerovania. Základné nastavenie je, že smerovanie bude prebiehať na blízky
koniec, t.j. Volanie Zmluvná strana odovzdá čo najbližšie k bodu vzniku Volania v jej sieti.
Formáty čísel Volaní do Siete spoločnosti Telekom, posielané do PoI sú uvedené v TAB_1 tetjo
Prílohy.
Ukončovanie Volaní na čísla ohlasovní tiesňových volaní prevádzkovaných v Sieti spoločnosti
Telekom sa budú riadiť nasledujúcimi pravidlami:
Ak účastník IC-Partnera užívajúci jeho prístup k Sieti spoločnosti ICP volí číslo 150, 155 alebo
158, IC-Partner prekonvertuje číslo ohlasovne tiesňových volaní, ktoré volí jeho účastník, na
geografické číslo organizácie poskytujúcej službu tiesňových volaní zodpovednú za oblasť, v
ktorej Volanie vzniká. Ak účastník IC-Partnera užívajúci jeho prístup k Sieti spoločnosti ICP
volí číslo 112, IC-Partner prekonvertuje číslo ohlasovne tiesňových volaní, ktoré volí jeho
účastník, na cieľové číslo organizácie poskytujúcej službu tiesňových volaní zodpovednú za
oblasť, v ktorej Volanie vzniká a doplní o identifikáciu vlastného podniku (NRN v zmysle
Opatrenia TU SR z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne). Formát čísla uvedený
v TAB_1 tejto Prílohy ako alternatíva č. 2. je v súlade s prílohou k vyhláške č. 91/2013 Z. z..
Tento uvedený formát čísla sa začne využívať od momentu otestovania obidvomi Zmluvnými
stranami, vrátane otestovania zabezpečenia úspešného dovolania sa aj na strane operačného
strediska tiesňového volania.
IC-Partner zabezpečí potlačenie prístupového kódu podniku potenciálne zvoleného účastníkom
prístupu Telekom.
Telekom poskytne identifikáciu volajúceho účastníka, pokiaľ je organizácia poskytujúca službu
tiesňových volaní pripojená do Siete spoločnosti Telekom cez digitálnu prístupovú linku.
Telekom neposkytne identifikáciu volajúceho účastníka, pokiaľ je organizácia poskytujúca
službu tiesňových volaní pripojená do Siete spoločnosti Telekom cez analógovú prístupovú
linku.
Bez súčinnosti IC-Partnera v ktorého sieti volanie vzniká, Telekom nebude schopný okamžite
poskytnúť informácie o identite koncového účastníka.
V prípade záujmu ICP mu Telekom za odplatu poskytne databázu núdzových Volaní, ktorá slúži
na konvertovanie čísla tiesňových volaní na geografické číslo organizácie poskytujúcej službu
tiesňových volaní zodpovednú za oblasť, v ktorej Volanie vzniká.
IC-Partner zabezpečí správne preloženie vytočeného čísla na geografické číslo poskytovateľa
služby tiesňových volaní, resp. formát čísla uvedený v TAB_1 ako alternatíva č. 2., za
podmienky stanovenej v bode 6.5.1. IC-Partner zodpovedá za správne priradenie poskytovateľa
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služby tiesňových volaní k atrakčnému obvodu volajúceho zákazníka prístupu IC-Partnera a za
vloženie správnej identifikácie podniku do volaného čísla v prípade čísla 112.
6.5.8. IC-Partner zabezpečí, aby jeho účastník prístupu nemohol vstúpiť do Siete spoločnosti Telekom
priamo vytočením geografického čísla organizácie poskytujúcej službu tiesňových volaní.
6.5.9. IC-Partner zabezpečí, aby jeho účastník prístupu nemohol byť spojený s poskytovateľom služby
tiesňových volaní, ktorý nie je kompetentný vytočením iného smerového čísla primárnej oblasti.
6.5.10. IC-Partner zabezpečí, aby slovenské čísla služieb tiesňových volaní nemohli byť volané zo
zahraničia.
6.5.11. ST na požiadanie poskytne poskytovateľovi služieb tiesňových volaní informácie o identite
a adrese účastníkov prístupu, ktorí volali tiesňové čísla. ICP na požiadanie poskytne
poskytovateľovi služieb tiesňových volaní informácie o identite a adrese účastníkov prístupu,
ktorí volali tiesňové čísla. V prípade volaní z prenesených čísiel bude za poskytnutie informácií
o identite a adrese zákazníkov zodpovedný prijímajúci podnik, t.j. podnik, v ktorom je účastník
prístupu s preneseným číslom zriadený, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6.5.12. V prípade prepojenia IC-Partnera s Telekomom len v jednom Bode prepojenia je v prípade
výpadku alebo poruchy na prepojení sietí zodpovedný za zabezpečenie dovolateľnosti na čísla
ohlasovní tiesňových volaní záložnou trasou zo svojej siete IC-Partner. Uvedené platí i v prípade
prepojenia IC-Partnera s Telekomom vo viacerých Bodoch prepojenia v prípade výpadku alebo
poruchy na prepojení sietí.
TAB_1 : Tabuľka smerovania Volaní zo Siete spoločnosti ICP do Siete spoločnosti Telekom
Formát čísla, posielaný do PoI
Volané číslo
SIP

ISUP
(NA=NAT)

Zoznam otvorených ST čísel
na prepojení

Smerovanie

Označenie
kategórie volaní

ST-T-EN
112

INVITE
sip:+421NDC112NRN@host; user=phone
SIP/2.0

1. INVITE
sip:+421NSN@host; user=phone SIP/2.0

150

2. INVITE
sip:+421NDC150aoNRN@host; user=phone
SIP/2.0 **
1. INVITE
sip:+421NSN@host; user=phone SIP/2.0

155

2. INVITE
sip:+421NDC155NRN@host; user=phone
SIP/2.0 **
1. INVITE
sip:+421NSN@host; user=phone SIP/2.0

NDC 112 NRN

1. NSN

najbližší prístupový
name: ST
bod k bodu vzniku
Termination volania
Emergency
Numbers
ST-T-EN

2. NDC 150 ao NRN **

1. NSN

najbližší prístupový
name: ST
bod k bodu vzniku
Termination volania
Emergency
Numbers
ST-T-EN

2. NDC 155 NRN **

2. INVITE
sip:+421NDC158aoNRN@host; user=phone
SIP/2.0 **

2. NDC 158 ao NRN **

najbližší prístupový
name: ST
bod k bodu vzniku
Termination volania
Emergency
Numbers

159

INVITE
sip:+421NSN@host;user=phone SIP/2.0

NSN

ST-T-FX
najbližší prístupový
name: ST
bod k bodu vzniku
Termination volania
Fix

118x

INVITE
sip:+421118x@host;user=phone SIP/2.0*

118x

158

General

najbližší prístupový
name: ST
bod k bodu vzniku
Termination volania
Emergency
Numbers
ST-T-EN

1. NSN

ICP-OF/M-IS
najbližší prístupový
name: ICP
bod k bodu vzniku
Origination volania
Info Services

*1): 1181
2): 118x

12xxx

INVITE
sip:+42112xxx@host;user=phone SIP/2.0*

12xxx

*12111, 12777

ICP-OF/M-IS
najbližší prístupový
name: ICP
bod ST k bodu
Origination vzniku volania
Info Services

14xxx

INVITE
sip:+42114xxx@host;user=phone SIP/2.0*

14xxx

*14222

ICP-OF/M-IS
najbližší prístupový
name: ICP
bod k bodu vzniku
Origination volania
Info Services
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Formát čísla, posielaný do PoI
Volané číslo
SIP

General

Označenie
kategórie volaní

ST-T-SN2
najbližší prístupový
name: ST
bod k bodu vzniku
Termination volania
Short Numbers

19xx

*01919

ICP-OF/M-DU
najbližší prístupový
name: ICP
bod k bodu vzniku
Origination volania
Dial Up

INVITE
sip:+421NDC16xxx@host;user=phone
SIP/2.0*

NDC 16xxx

02 16 xxx, (031-038) 16 xxx,
(041-044) 16 xxx, (045-048) 16
xxx, (051-058) 16 xxx
Detaily v Tab_1B *

ST-T-SN1
najbližší prístupový
name: ST
bod k bodu vzniku
Termination volania
Short Numbers 1

INVITE
sip:+421NDC17xxx@host;user=phone
SIP/2.0*

NDC 17xxx

02 17 xxx, (031-038) 17 xxx,
(041-044) 17 xxx, (045-048) 17
xxx, (051-058) 17 xxx
Detaily v Tab_1B

ST-T-SN1
najbližší prístupový
name: ST
bod k bodu vzniku
Termination volania
Short Numbers 1

*1): 02+4xxx xxxx, 5xxx xxxx,
6xxx xxxx, 7xxx xxxx,
EE21+02+xxxx xxxx
Detaily v Tab_1A
2): 02+2xxx xxxx, 3xxx xxxx,
EExy+02+xxxx xxxx

ST-T-FX
najbližší prístupový
name: ST
bod k bodu vzniku
Termination volania
Fix

*1): (031-038)+4xxx xxx, 5xxx
xxx, 6xxx xxx, 7xxx xxx,
EE21+0+(31-38)+(4-7)xxx xxx
Detaily v Tab_1A
2): (031-038)+2xxx xxx, 3xxx
xxx, EExy+0+(31-38)+xxxx xxx

ST-T-FX
najbližší prístupový
name: ST
bod k bodu vzniku
Termination volania
Fix

INVITE
sip:+42118xxx@host;user=phone SIP/2.0*

019 xx

INVITE
sip:+42119xx@host;user=phone SIP/2.0*

(0+NDC+)
16 xxx

(0+NDC+)
17 xxx

031 xxxx
xxx,
032 xxxx
xxx,
033 xxxx
xxx,
034 xxxx
xxx,
035 xxxx
xxx,
036 xxxx
xxx,
037 xxxx
xxx,
038 xxxx
xxx
041 xxxx
xxx,
042 xxxx
xxx,
043 xxxx
xxx,
044 xxxx
xxx,
045 xxxx
xxx,
046 xxxx
xxx,
047 xxxx
xxx,
048 xxxx
xxx
051 xxxx
xxx,
052 xxxx
xxx,
053 xxxx
xxx,
054 xxxx
xxx,
055 xxxx
xxx,
056 xxxx
xxx,
057 xxxx
xxx,
058 xxxx
xxx

Smerovanie

18xxx
Detaily v Tab_1B *

18xxx

02 xxxx
xxxx

ISUP
(NA=NAT)

Zoznam otvorených ST čísel
na prepojení

INVITE
sip:+421NSN@host;user=phone SIP/2.0*
INVITE
tel:+421NSN@host;npdi;rn=+421NRNNSN;
user=phone SIP/2.0

INVITE
sip:+421NSN@host;user=phone SIP/2.0*
INVITE
tel:+421NSN@host;npdi;rn=+421NRNNSN;
user=phone SIP/2.0

INVITE
sip:+421NSN@host;user=phone SIP/2.0*

18xxx

2 xxxx xxxx
EExx 0 NSN

3y xxxx xxx
EExx 0 NSN

4y xxxx xxx

INVITE
tel:+421NSN@host;npdi;rn=+421NRNNSN;
user=phone SIP/2.0

EExx 0 NSN

INVITE
sip:+421NSN@host;user=phone SIP/2.0*

5y xxxx xxx

INVITE
tel:+421NSN@host;npdi;rn=+421NRNNSN;
user=phone SIP/2.0

EExx 0 NSN

*1): (041-048)+4xxx xxx, 5xxx
xxx, 6xxx xxx, 7xxx xxx,
EE21+0+(41-48)+(4-7)xxx xxx
Detaily v Tab_1A
2): (041-048)+2xxx xxx, 3xxx
xxx, EExy+0+(41-48)+xxxx
xxx,

*1): (051-058)+4xxx xxx, 5xxx
xxx, 6xxx xxx, 7xxx xxx,
EE21+0+(51-58)+(4-7)xxx xxx
Detaily v Tab_1A
2): (051-058)+2xxx xxx, 3xxx
xxx, EExy+0+(51-58)+xxxx xxx
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ST-T-FX
najbližší prístupový
name: ST
bod k bodu vzniku
Termination volania
Fix

ST-T-FX
najbližší prístupový
name: ST
bod k bodu vzniku
Termination volania
Fix

Formát čísla, posielaný do PoI
Volané číslo
SIP
069y xxx
xxx , y=0-6

065y xxx
xxx , y=0-4

0800 xxx
xxx

ISUP
(NA=NAT)

Zoznam otvorených ST čísel
na prepojení

INVITE
sip:+42169yxxxxxx@host;user=phone
SIP/2.0*

69y xxx xxx

INVITE
sip:+42165yxxxxxx@host;user=phone
SIP/2.0

*1): 0692 0xx xxx, 0692 1xx
xxx
2):069y xxx xxx, y=0-6

65y xxx xxx

065y xxx xxx, y=0-4

INVITE
sip:+421800xxxxxx@host;user=phone
SIP/2.0**
INVITE
tel:+421800xxxxxx@host;npdi;rn=+421NR
N800xxxxxx;user=phone SIP/2.0*

800 xxx xxx
EExx 0 800 xxx
xxx
99xx 0 800 xxx
xxx

*1): 0800 000 xxx, 0800 001
xxx, 0800 002 xxx, 0800 003
xxx, 0800 004 xxx, 0800 005
xxx, 0800 006 xxx, 0800 008
xxx, 0800 035 xxx, 0800 042
xxx, 0800 044 xxx, 0800 049
xxx, 0800 080 xxx, 0800 087
xxx, 0800 097 xxx, 0800 1xx
xxx, 0800 222 xxx, 0800 328
xxx, 0800 404 040, 0800 505
050, 0800 536 xxx, 0800 643
531, 0800 707 070, 0800 726
xxx, 0800 800 xxx, 0800 828
747, 0800 864 xxx, 00800 xxxx
xxxx

Smerovanie

Označenie
kategórie volaní

ST-T-ON
najbližší prístupový name: ST
bod k bodu vzniku Termination –
volania
VoI - Other
Numbers

ICP-OF/M-FR
najbližší prístupový
name: ICP
bod k bodu vzniku
Origination volania
Freephone

EE21 + 0+800 xxx xxx
0809 xxx
xxx

0850 xxx
xxx

0+NDC+MS
N (mobile
subscriber
number)

General

INVITE
sip:+421809xxxxxx@host;user=phone
SIP/2.0
INVITE
sip:+421850xxxxxx@host;user=phone
SIP/2.0
INVITE
tel:+421850xxxxxx@host;npdi;rn=+421NR
N850xxxxxx;user=phone SIP/2.0*
INVITE
sip:+421NDCMSN@host;user=phone
SIP/2.0
INVITE
tel:+421NDCMSN@host;npdi;rn=+421NRN
NDCMSN;user=phone SIP/2.0

ST-T-ON
najbližší prístupový
name: ST
bod k bodu vzniku
Termination volania
Other Numbers

1): 0809 102 xxx
809 xxx xxx
2): 0809 xxx xxx
850 xxx xxx
EExx 0 850 xxx
xxx
99xx 0 850 xxx
xxx
NDC MSN
99xx 0 NDC
MSN

*1): 0850 111 xxx, 0850 122
xxx, 0850 123 xxx, 0850 166
xxx, 0850 184 xxx, 0850 211
xxx, 0850 311 xxx, 0850 325
xxx, 0850 536 xxx, 0850 638
xxx, 0850 643 xxx, 0850 850
xxx, EE21+0+850 xxx xxx
"0901 xxx xxx, 0902 xxx xxx,
0903 xxx xxx, 0904 xxx xxx,
0909 1-9xx xxx, 0910 xxx xxx,
0911 xxx xxx, 0912 xxx xxx,
0914 xxx xxx,
9900+0+NDC+MSN
*pre neprepojené siete s ST
Mobil"

ICP-OF/M-SC
najbližší prístupový name: ICP
bod k bodu vzniku Origination volania
Shared Costs
Services

najbližší prístupový "ST-XT-MB
bod k bodu vzniku name: ST Transit
volania
to MO"

0960 xxx
xxx

INVITE
sip:+421960xxxxxx@host;user=phone
SIP/2.0

960 xxx xxx

0960 xxx xxx

ST-T-ON
najbližší prístupový
name: ST
bod k bodu vzniku
Termination volania
other numbers

0961 xxx
xxx

INVITE
sip:+421961xxxxxx@host;user=phone
SIP/2.0

961 xxx xxx

0961 xxx xxx

ST-T-ON
najbližší prístupový
name: ST
bod k bodu vzniku
Termination volania
other numbers
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C2 General

Formát čísla, posielaný do PoI
Volané číslo
SIP

097y Txx
xxx, y=2, 6

098y Txx
xxx
y = 0, 6, 8

0900 Txx
xxx

INVITE
sip:+42197yTxxxxxx@host;user=phone
SIP/2.0
INVITE
tel:+42197yTxxxxx@host;npdi;rn=+421NR
N97yTxxxxx;user=phone SIP/2.0*

INVITE
sip:+42198yTxxxxxx@host;user=phone
SIP/2.0
INVITE
tel:+42198yTxxxxx@host;npdi;rn=+421NR
N98yTxxxxx;user=phone SIP/2.0*

INVITE
sip:+421900Txxxxxx@host;user=phone
SIP/2.0
INVITE
tel:+421900Txxxxx@host;npdi;rn=+421NR
N900Txxxxx;user=phone SIP/2.0*

ISUP
(NA=NAT)

97y Txx xxx
EExx 0 97y Txx
xxx
99xx 0 97y Txx
xxx

98y Txx xxx
EExx 0 98y Txx
xxx
99xx 0 98y Txx
xxx

900 Txx xxx
EExx 0 900 Txx
xxx
99xx 0 900 Txx
xxx

Zoznam otvorených ST čísel
na prepojení

Označenie
kategórie volaní

0972 T09 XXX; T = 2
0972 T22 XXX; T = 2
0972 T23 XXX; T = 2
0972 T34 XXX; T = 2
0972 T50 XXX; T = 2;3;5;6;7
0972 T52 XXX; T = 2;5;6;7
0972 T55 XXX; T = 2;5;6
0976 T00 XXX; T = 2;3;5;7
0976 T01 XXX; T = 2
0976 T03 XXX; T = 2
0976 T09 XXX; T = 2
0976 T10 XXX; T = 2
0976 T11 XXX; T = 2
0976 T12 XXX; T = 2;5
0976 T13 XXX; T = 2
0976 T15 XXX; T = 2
0976 T20 XXX; T = 2
0976 T22 XXX; T = 2
0976 T33 XXX; T = 2;3;5;7
0976 T44 XXX; T = 2
0976 T50 XXX; T = 2
0976 T52 XXX; T = 2
0976 T53 XXX; T = 2
0976 T54 XXX; T = 2
0976 T55 XXX; T = 2;4;5;6;8
0976 T56 XXX; T = 2
0976 T66 XXX; T = 2
0976 T76 XXX; T = 5
097y TXX XXX; T =
1;2;3;4;5;6;7;8

ICP-OF/M-AX
name: ICP
najbližší prístupový
Origination bod k bodu vzniku
Audiotex &
volania
Premium
Services

0980 T00 XXX; T = 2;3;5;6;7
0980 T22 XXX; T = 5;6
0980 T50 XXX; T = 2;3;5;6;7
0980 T55 XXX; T = 5;6
0988 T00 XXX; T =
1;2;3;4;5;6;7;8
0988 T12 XXX; T = 1;2;5;6;7
0988 T13 XXX; T = 2;5;6;7
0988 T15 XXX; T = 2;5;6;7
0988 T16 XXX; T = 2;5;6
0988 T18 XXX; T = 2;3;5;6;7
0988 T20 XXX; T = 5;6
0988 T22 XXX; T = 2;5;6
0988 T23 XXX; T = 1;2;5;6
0988 T33 XXX; T = 2;5;6
0988 T44 XXX; T = 4;5;6
0988 T50 XXX; T = 2;5;6;7
0988 T52 XXX; T = 2;5;6;7
0988 T55 XXX; T = 2;3;5;6;7
0988 T56 XXX; T = 2;5;7
0988 T72 XXX; T = 2;5;6;7
0988 T88 XXX; T = 2;5;6;7;8
0986 T12 XXX; T =
2;3;4;5;6;7;8
098y TXX XXX; T =
1;2;3;4;5;6;7;8

ICP-OF/M-AX
name: ICP
najbližší prístupový
Origination bod k bodu vzniku
Audiotex &
volania
Premium
Services

0900 T11 XXX;
T=1,2,3,4,5,6,7,8,9
0900 T18 XXX; T = 2;3;5;6;7
0900 T59 XXX; T = 5
0900 T12 XXX; T =
0;1;2;3;4;5;6;7
0900 T78 XXX; T = 6
0900 TXX XXX; T =
0;1;2;3;4;5;6;7

ICP-OF/M-AX
name: ICP
najbližší prístupový
Origination bod k bodu vzniku
Audiotex &
volania
Premium
Services

NSN = NDC+SN
General

Smerovanie
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C2 General

NDC = 02; 031-038; 041-044; 045-048; 051-058
Ao = číslo atrakčného obvodu
TAB_1A : Zoznam otvorených ST čísel na prepojení
NDC
Číselné rozsahy ST

02

031

032

033

034

035

036

037

038

041

General

02400x xxxx; 02402x xxxx; 02405x xxxx; 02430x xxxx; 02431x xxxx; 02432x xxxx; 02433x xxxx; 02434x xxxx; 02436x xxxx;
02437x xxxx; 02440x xxxx; 02442x xxxx; 02443x xxxx; 02444x xxxx; 02446x xxxx; 02448x xxxx; 02449x xxxx; 02450x xxxx;
02452x xxxx; 02455x xxxx; 02456x xxxx; 02459x xxxx; 02480x xxxx; 02482x xxxx; 02484x xxxx; 02485x xxxx; 02486x xxxx;
02487x xxxx; 02490x xxxx; 02491x xxxx; 02492x xxxx; 02493x xxxx; 02494x xxxx; 02495x xxxx; 02496x xxxx; 02497x xxxx;
02498x xxxx; 02499x xxxx; 02500x xxxx; 02501x xxxx; 02502x xxxx; 02505x xxxx; 02506x xxxx; 02507x xxxx; 02509x xxxx;
02510x xxxx; 02511x xxxx; 02512x xxxx; 02513x xxxx; 02514x xxxx; 02515x xxxx; 02516x xxxx; 02517x xxxx; 02518x xxxx;
02519x xxxx; 02520x xxxx; 02524x xxxx; 02526x xxxx; 02527x xxxx; 02529x xxxx; 02530x xxxx; 02534x xxxx; 02536x xxxx;
02540x xxxx; 02541x xxxx; 02544x xxxx; 02546x xxxx; 02547x xxxx; 02550x xxxx; 02554x xxxx; 02555x xxxx; 02556x xxxx;
02559x xxxx; 02570x xxxx; 02571x xxxx; 02572x xxxx; 02573x xxxx; 02574x xxxx; 02575x xxxx; 02577x xxxx; 02578x xxxx;
02580x xxxx; 02581x xxxx; 02582x xxxx; 02583x xxxx; 02585x xxxx; 02586x xxxx; 02588x xxxx; 02590x xxxx; 02591x xxxx;
02592x xxxx; 02593x xxxx; 02594x xxxx; 02595x xxxx; 02596x xxxx; 02597x xxxx; 02598x xxxx; 02599x xxxx; 02600x xxxx;
02601x xxxx; 02602x xxxx; 02603x xxxx; 02604x xxxx; 02606x xxxx; 02607x xxxx; 02608x xxxx; 02609x xxxx; 02620x xxxx;
02622x xxxx; 02623x xxxx; 02624x xxxx; 02625x xxxx; 02626x xxxx; 02627x xxxx; 02628x xxxx; 02630x xxxx; 02634x xxxx;
02635x xxxx; 02638x xxxx; 02640x xxxx; 02642x xxxx; 02643x xxxx; 02644x xxxx; 02645x xxxx; 02647x xxxx; 02650x xxxx;
02653x xxxx; 02654x xxxx; 02657x xxxx; 02659x xxxx; 02670x xxxx; 02672x xxxx; 02680x xxxx; 02682x xxxx; 02685x xxxx;
02686x xxxx; 02687x xxxx; 02689x xxxx; 02690x xxxx; 02692x xxxx; 02693x xxxx; 02696x xxxx; 028881 0xxx; 028881 1xxx;
028881 2xxx; 028881 3xxx; 028881 4xxx; 028881 5xxx; 028889 1xxx; 028889 9xxx
031485 xxxx; 031500 xxxx; 031550 xxxx; 031551 xxxx; 031552 xxxx; 031553 xxxx; 031554 xxxx; 031555 xxxx; 031557 xxxx;
031558 xxxx; 031559 xxxx; 031560 xxxx; 031562 xxxx; 031563 xxxx; 031569 xxxx; 031590 xxxx; 031591 xxxx; 031626 xxxx;
031627 xxxx; 031700 xxxx; 031701 xxxx; 031702 xxxx; 031703 xxxx; 031770 xxxx; 031771 xxxx; 031772 xxxx; 031773 xxxx;
031774 xxxx; 031775 xxxx; 031778 xxxx; 031779 xxxx; 031780 xxxx; 031781 xxxx; 031782 xxxx; 031783 xxxx; 031784 xxxx;
031785 xxxx; 031786 xxxx; 031787 xxxx; 031788 xxxx; 031789 xxxx; 0318822 xxx; 0318823 xxx
032485 xxxx; 032600 xxxx; 032621 xxxx; 032626 xxxx; 032640 xxxx; 032641 xxxx; 032642 xxxx; 032648 xxxx; 032649 xxxx;
032650 xxxx; 032651 xxxx; 032652 xxxx; 032653 xxxx; 032654 xxxx; 032655 xxxx; 032656 xxxx; 032657 xxxx; 032658 xxxx;
032659 xxxx; 032700 xxxx; 032740 xxxx; 032743 xxxx; 032744 xxxx; 032746 xxxx; 032748 xxxx; 032770 xxxx; 032771 xxxx;
032774 xxxx; 032776 xxxx; 032777 xxxx; 032778 xxxx; 032779 xxxx; 0328830 xxx; 0328831 xxx; 0328832 xxx; 0328833 xxx;
0328834 xxx; 0328835 xxx
033485 xxxx; 033500 xxxx; 033531 xxxx; 033532 xxxx; 033533 xxxx; 033534 xxxx; 033535 xxxx; 033544 xxxx; 033550 xxxx;
033551 xxxx; 033552 xxxx; 033553 xxxx; 033554 xxxx; 033555 xxxx; 033556 xxxx; 033557 xxxx; 033558 xxxx; 033559 xxxx;
033580 xxxx; 033590 xxxx; 033591 xxxx; 033592 xxxx; 033593 xxxx; 033595 xxxx; 033596 xxxx; 033597 xxxx; 033598 xxxx;
033600 xxxx; 033626 xxxx; 033640 xxxx; 033641 xxxx; 033642 xxxx; 033643 xxxx; 033644 xxxx; 033645 xxxx; 033646 xxxx;
033647 xxxx; 033648 xxxx; 033649 xxxx; 033690 xxxx; 033691 xxxx; 033700 xxxx; 033730 xxxx; 033732 xxxx; 033733 xxxx;
033734 xxxx; 033735 xxxx; 033736 xxxx; 033742 xxxx; 033743 xxxx; 033744 xxxx; 033762 xxxx; 033771 xxxx; 033772 xxxx;
033773 xxxx; 033774 xxxx; 033776 xxxx; 033778 xxxx; 033779 xxxx; 033790 xxxx; 033791 xxxx; 033793 xxxx; 033794 xxxx;
033795 xxxx; 033796 xxxx; 033797 xxxx; 033798 xxxx; 0338817 xxx; 0338818 xxx; 0338819 xxx; 0338820 xxx; 0338821 xxx;
0338822 xxx; 0338823 xxx; 0338824 xxx; 0338825 xxx; 0338895 xxx
034483 xxxx; 034485 xxxx; 034600 xxxx; 034621 xxxx; 034622 xxxx; 034624 xxxx; 034625 xxxx; 034626 xxxx; 034628 xxxx;
034651 xxxx; 034652 xxxx; 034653 xxxx; 034654 xxxx; 034656 xxxx; 034657 xxxx; 034658 xxxx; 034659 xxxx; 034660 xxxx;
034662 xxxx; 034664 xxxx; 034666 xxxx; 034668 xxxx; 034669 xxxx; 034690 xxxx; 034694 xxxx; 034695 xxxx; 034696 xxxx;
034697 xxxx; 034698 xxxx; 034699 xxxx; 034700 xxxx; 034701 xxxx; 034772 xxxx; 034773 xxxx; 034774 xxxx; 034775 xxxx;
034777 xxxx; 034778 xxxx; 034779 xxxx; 034795 xxxx; 034796 xxxx; 034797 xxxx; 0348816 xxx; 0348826 xxx; 0348827 xxx
035485 xxxx; 035600 xxxx; 035626 xxxx; 035640 xxxx; 035641 xxxx; 035642 xxxx; 035643 xxxx; 035644 xxxx; 035645 xxxx;
035646 xxxx; 035647 xxxx; 035648 xxxx; 035649 xxxx; 035650 xxxx; 035651 xxxx; 035653 xxxx; 035657 xxxx; 035658 xxxx;
035659 xxxx; 035690 xxxx; 035691 xxxx; 035692 xxxx; 035700 xxxx; 035760 xxxx; 035761 xxxx; 035765 xxxx; 035768 xxxx;
035769 xxxx; 035770 xxxx; 035771 xxxx; 035772 xxxx; 035773 xxxx; 035774 xxxx; 035775 xxxx; 035777 xxxx; 035778 xxxx;
035779 xxxx; 035784 xxxx; 035785 xxxx; 035786 xxxx; 035787 xxxx; 035788 xxxx; 035789 xxxx; 035790 xxxx; 035792 xxxx;
0358842 xxx; 0358843 xxx; 0358844 xxx
036485 xxxx; 036600 xxxx; 036622 xxxx; 036626 xxxx; 036629 xxxx; 036630 xxxx; 036631 xxxx; 036632 xxxx; 036633 xxxx;
036634 xxxx; 036635 xxxx; 036636 xxxx; 036637 xxxx; 036638 xxxx; 036639 xxxx; 036700 xxxx; 036741 xxxx; 036742 xxxx;
036743 xxxx; 036745 xxxx; 036748 xxxx; 036749 xxxx; 036751 xxxx; 036752 xxxx; 036753 xxxx; 036755 xxxx; 036756 xxxx;
036757 xxxx; 036758 xxxx; 036759 xxxx; 036771 xxxx; 036772 xxxx; 036773 xxxx; 036775 xxxx; 036777 xxxx; 036778 xxxx;
036779 xxxx; 0368843 xxx
037485 xxxx; 037600 xxxx; 037625 xxxx; 037626 xxxx; 037630 xxxx; 037631 xxxx; 037632 xxxx; 037633 xxxx; 037634 xxxx;
037635 xxxx; 037640 xxxx; 037641 xxxx; 037642 xxxx; 037645 xxxx; 037650 xxxx; 037651 xxxx; 037652 xxxx; 037653 xxxx;
037654 xxxx; 037655 xxxx; 037656 xxxx; 037657 xxxx; 037658 xxxx; 037659 xxxx; 037690 xxxx; 037692 xxxx; 037693 xxxx;
037694 xxxx; 037700 xxxx; 037733 xxxx; 037741 xxxx; 037772 xxxx; 037773 xxxx; 037775 xxxx; 037776 xxxx; 037777 xxxx;
037778 xxxx; 037779 xxxx; 037781 xxxx; 037782 xxxx; 037783 xxxx; 037787 xxxx; 037788 xxxx; 037789 xxxx; 037791 xxxx;
037792 xxxx; 037793 xxxx; 0378840 xxx; 0378841 xxx
038484 xxxx; 038485 xxxx; 038500 xxxx; 038522 xxxx; 038530 xxxx; 038531 xxxx; 038532 xxxx; 038534 xxxx; 038535 xxxx;
038536 xxxx; 038537 xxxx; 038538 xxxx; 038539 xxxx; 038542 xxxx; 038543 xxxx; 038626 xxxx; 038740 xxxx; 038746 xxxx;
038747 xxxx; 038748 xxxx; 038749 xxxx; 038760 xxxx; 038762 xxxx; 038766 xxxx; 038768 xxxx; 038769 xxxx; 0388832 xxx;
0388836 xxx; 0388846 xxx
041400 xxxx; 041420 xxxx; 041421 xxxx; 041422 xxxx; 041423 xxxx; 041424 xxxx; 041425 xxxx; 041428 xxxx; 041430 xxxx;
041431 xxxx; 041432 xxxx; 041433 xxxx; 041434 xxxx; 041435 xxxx; 041436 xxxx; 041437 xxxx; 041438 xxxx; 041439 xxxx;
041460 xxxx; 041485 xxxx; 041500 xxxx; 041503 xxxx; 041504 xxxx; 041505 xxxx; 041506 xxxx; 041507 xxxx; 041509 xxxx;
041510 xxxx; 041511 xxxx; 041512 xxxx; 041513 xxxx; 041515 xxxx; 041516 xxxx; 041517 xxxx; 041518 xxxx; 041519 xxxx;
041525 xxxx; 041528 xxxx; 041529 xxxx; 041530 xxxx; 041540 xxxx; 041541 xxxx; 041542 xxxx; 041548 xxxx; 041549 xxxx;
041550 xxxx; 041552 xxxx; 041553 xxxx; 041554 xxxx; 041555 xxxx; 041557 xxxx; 041558 xxxx; 041560 xxxx; 041562 xxxx;
041563 xxxx; 041564 xxxx; 041565 xxxx; 041566 xxxx; 041567 xxxx; 041568 xxxx; 041569 xxxx; 041596 xxxx; 041597 xxxx;
041598 xxxx; 041599 xxxx; 041626 xxxx; 041627 xxxx; 041700 xxxx; 041701 xxxx; 041702 xxxx; 041705 xxxx; 041706 xxxx;
041707 xxxx; 041709 xxxx; 041723 xxxx; 041724 xxxx; 041734 xxxx; 041763 xxxx; 041764 xxxx; 041777 xxxx; 041780 xxxx;
0418850 xxx; 0418851 xxx; 0418852 xxx; 0418853 xxx
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C2 General

NDC
042

043

044

045

046

047

048

051

052

053

054

055

056

057

General

Číselné rozsahy ST
042400 xxxx; 042411 xxxx; 042412 xxxx; 042426 xxxx; 042430 xxxx; 042431 xxxx; 042432 xxxx; 042433 xxxx; 042434 xxxx;
042435 xxxx; 042436 xxxx; 042437 xxxx; 042438 xxxx; 042439 xxxx; 042440 xxxx; 042442 xxxx; 042443 xxxx; 042444 xxxx;
042445 xxxx; 042446 xxxx; 042447 xxxx; 042448 xxxx; 042449 xxxx; 042450 xxxx; 042460 xxxx; 042461 xxxx; 042462 xxxx;
042463 xxxx; 042464 xxxx; 042465 xxxx; 042466 xxxx; 042467 xxxx; 042468 xxxx; 042469 xxxx; 042470 xxxx; 042471 xxxx;
042485 xxxx; 042626 xxxx; 0428837 xxx
043400 xxxx; 043401 xxxx; 043404 xxxx; 043411 xxxx; 043413 xxxx; 043420 xxxx; 043421 xxxx; 043422 xxxx; 043423 xxxx;
043424 xxxx; 043426 xxxx; 043427 xxxx; 043428 xxxx; 043429 xxxx; 043430 xxxx; 043434 xxxx; 043438 xxxx; 043444 xxxx;
043482 xxxx; 043485 xxxx; 043490 xxxx; 043491 xxxx; 043492 xxxx; 043493 xxxx; 043494 xxxx; 043495 xxxx; 043496 xxxx;
043511 xxxx; 043530 xxxx; 043531 xxxx; 043532 xxxx; 043533 xxxx; 043538 xxxx; 043539 xxxx; 043550 xxxx; 043551 xxxx;
043552 xxxx; 043554 xxxx; 043557 xxxx; 043558 xxxx; 043559 xxxx; 043580 xxxx; 043581 xxxx; 043582 xxxx; 043583 xxxx;
043586 xxxx; 043588 xxxx; 043589 xxxx; 043599 xxxx; 043626 xxxx; 0438854 xxx; 0438857 xxx; 0438858 xxx
044400 xxxx; 044430 xxxx; 044431 xxxx; 044432 xxxx; 044433 xxxx; 044434 xxxx; 044435 xxxx; 044436 xxxx; 044437 xxxx;
044439 xxxx; 044485 xxxx; 044486 xxxx; 044520 xxxx; 044521 xxxx; 044522 xxxx; 044523 xxxx; 044526 xxxx; 044527 xxxx;
044528 xxxx; 044529 xxxx; 044530 xxxx; 044543 xxxx; 044544 xxxx; 044547 xxxx; 044550 xxxx; 044551 xxxx; 044552 xxxx;
044553 xxxx; 044554 xxxx; 044556 xxxx; 044557 xxxx; 044558 xxxx; 044559 xxxx; 044562 xxxx; 044563 xxxx; 044626 xxxx;
0448856 xxx; 0448859 xxx
045485 xxxx; 045500 xxxx; 045520 xxxx; 045521 xxxx; 045522 xxxx; 045524 xxxx; 045525 xxxx; 045530 xxxx; 045531 xxxx;
045532 xxxx; 045533 xxxx; 045534 xxxx; 045535 xxxx; 045536 xxxx; 045537 xxxx; 045538 xxxx; 045539 xxxx; 045540 xxxx;
045541 xxxx; 045542 xxxx; 045544 xxxx; 045545 xxxx; 045546 xxxx; 045547 xxxx; 045549 xxxx; 045550 xxxx; 045551 xxxx;
045552 xxxx; 045554 xxxx; 045555 xxxx; 045556 xxxx; 045557 xxxx; 045558 xxxx; 045559 xxxx; 045560 xxxx; 045566 xxxx;
045601 xxxx; 045608 xxxx; 045626 xxxx; 045660 xxxx; 045670 xxxx; 045671 xxxx; 045672 xxxx; 045673 xxxx; 045674 xxxx;
045675 xxxx; 045676 xxxx; 045677 xxxx; 045678 xxxx; 045679 xxxx; 045680 xxxx; 045681 xxxx; 045682 xxxx; 045683 xxxx;
045684 xxxx; 045685 xxxx; 045686 xxxx; 045689 xxxx; 045690 xxxx; 045691 xxxx; 045692 xxxx; 045693 xxxx; 045694 xxxx;
045699 xxxx; 0458864 xxx; 0458867 xxx
046485 xxxx; 046500 xxxx; 046511 xxxx; 046512 xxxx; 046515 xxxx; 046517 xxxx; 046518 xxxx; 046519 xxxx; 046540 xxxx;
046541 xxxx; 046542 xxxx; 046543 xxxx; 046544 xxxx; 046545 xxxx; 046546 xxxx; 046547 xxxx; 046548 xxxx; 046549 xxxx;
046560 xxxx; 046567 xxxx; 046568 xxxx; 046626 xxxx; 046627 xxxx; 0468838 xxx
047411 xxxx; 047420 xxxx; 047421 xxxx; 047422 xxxx; 047429 xxxx; 047430 xxxx; 047431 xxxx; 047432 xxxx; 047433 xxxx;
047434 xxxx; 047437 xxxx; 047438 xxxx; 047439 xxxx; 047440 xxxx; 047447 xxxx; 047448 xxxx; 047449 xxxx; 047451 xxxx;
047480 xxxx; 047481 xxxx; 047482 xxxx; 047483 xxxx; 047484 xxxx; 047485 xxxx; 047487 xxxx; 047488 xxxx; 047489 xxxx;
047491 xxxx; 047501 xxxx; 047521 xxxx; 047540 xxxx; 047542 xxxx; 047548 xxxx; 047549 xxxx; 047550 xxxx; 047551 xxxx;
047552 xxxx; 047558 xxxx; 047559 xxxx; 047560 xxxx; 047561 xxxx; 047562 xxxx; 047563 xxxx; 047564 xxxx; 047566 xxxx;
047567 xxxx; 047568 xxxx; 047569 xxxx; 047581 xxxx; 047625 xxxx; 047626 xxxx; 0478862 xxx; 0478866 xxx; 0478869 xxx
048400 xxxx; 048410 xxxx; 048411 xxxx; 048412 xxxx; 048413 xxxx; 048414 xxxx; 048415 xxxx; 048416 xxxx; 048417 xxxx;
048418 xxxx; 048419 xxxx; 048420 xxxx; 048423 xxxx; 048424 xxxx; 048428 xxxx; 048429 xxxx; 048430 xxxx; 048431 xxxx;
048432 xxxx; 048433 xxxx; 048434 xxxx; 048435 xxxx; 048436 xxxx; 048437 xxxx; 048439 xxxx; 048464 xxxx; 048470 xxxx;
048471 xxxx; 048472 xxxx; 048473 xxxx; 048480 xxxx; 048485 xxxx; 048600 xxxx; 048611 xxxx; 048612 xxxx; 048617 xxxx;
048618 xxxx; 048619 xxxx; 048626 xxxx; 048630 xxxx; 048631 xxxx; 048645 xxxx; 048670 xxxx; 048671 xxxx; 0488860 xxx;
0488861 xxx; 0488862 xxx; 0488863 xxx; 0488864 xxx; 0488865 xxx
051451 xxxx; 051452 xxxx; 051455 xxxx; 051456 xxxx; 051457 xxxx; 051458 xxxx; 051459 xxxx; 051485 xxxx; 051488 xxxx;
051489 xxxx; 051626 xxxx; 051627 xxxx; 051700 xxxx; 051708 xxxx; 051709 xxxx; 051735 xxxx; 051739 xxxx; 051741 xxxx;
051746 xxxx; 051747 xxxx; 051748 xxxx; 051749 xxxx; 051756 xxxx; 051757 xxxx; 051758 xxxx; 051759 xxxx; 051770 xxxx;
051771 xxxx; 051772 xxxx; 051773 xxxx; 051774 xxxx; 051775 xxxx; 051776 xxxx; 051777 xxxx; 051778 xxxx; 051779 xxxx;
051791 xxxx; 051793 xxxx; 051794 xxxx; 051795 xxxx; 051799 xxxx; 0518880 xxx; 0518881 xxx
052400 xxxx; 052418 xxxx; 052426 xxxx; 052428 xxxx; 052431 xxxx; 052432 xxxx; 052436 xxxx; 052438 xxxx; 052439 xxxx;
052441 xxxx; 052442 xxxx; 052446 xxxx; 052448 xxxx; 052449 xxxx; 052451 xxxx; 052452 xxxx; 052456 xxxx; 052458 xxxx;
052459 xxxx; 052466 xxxx; 052468 xxxx; 052471 xxxx; 052478 xxxx; 052482 xxxx; 052485 xxxx; 052489 xxxx; 052492 xxxx;
052626 xxxx; 052700 xxxx; 052711 xxxx; 052712 xxxx; 052714 xxxx; 052715 xxxx; 052716 xxxx; 052717 xxxx; 052771 xxxx;
052772 xxxx; 052773 xxxx; 052774 xxxx; 052775 xxxx; 052776 xxxx; 052778 xxxx; 052779 xxxx; 052784 xxxx; 052785 xxxx;
052786 xxxx; 052787 xxxx; 052788 xxxx; 052789 xxxx; 0528884 xxx; 0528885 xxx; 0528886 xxx; 0528887 xxx
053400 xxxx; 053415 xxxx; 053416 xxxx; 053417 xxxx; 053418 xxxx; 053419 xxxx; 053428 xxxx; 053429 xxxx; 053441 xxxx;
053442 xxxx; 053443 xxxx; 053444 xxxx; 053445 xxxx; 053446 xxxx; 053447 xxxx; 053448 xxxx; 053449 xxxx; 053450 xxxx;
053451 xxxx; 053454 xxxx; 053458 xxxx; 053459 xxxx; 053469 xxxx; 053479 xxxx; 053481 xxxx; 053482 xxxx; 053485 xxxx;
053487 xxxx; 053488 xxxx; 053489 xxxx; 053590 xxxx; 053626 xxxx; 0538876 xxx
054400 xxxx; 054470 xxxx; 054472 xxxx; 054474 xxxx; 054475 xxxx; 054476 xxxx; 054479 xxxx; 054485 xxxx; 054486 xxxx;
054488 xxxx; 054626 xxxx; 054700 xxxx; 054718 xxxx; 054732 xxxx; 054736 xxxx; 054739 xxxx; 054742 xxxx; 054746 xxxx;
054749 xxxx; 054752 xxxx; 054756 xxxx; 054757 xxxx; 054759 xxxx; 054778 xxxx; 054786 xxxx; 054788 xxxx; 0548882 xxx;
0548886 xxx
055460 xxxx; 055461 xxxx; 055464 xxxx; 055466 xxxx; 055485 xxxx; 055488 xxxx; 055489 xxxx; 055550 xxxx; 055600 xxxx;
055602 xxxx; 055610 xxxx; 055611 xxxx; 055613 xxxx; 055614 xxxx; 055619 xxxx; 055620 xxxx; 055621 xxxx; 055622 xxxx;
055623 xxxx; 055624 xxxx; 055625 xxxx; 055626 xxxx; 055630 xxxx; 055632 xxxx; 055633 xxxx; 055635 xxxx; 055636 xxxx;
055640 xxxx; 055641 xxxx; 055642 xxxx; 055643 xxxx; 055644 xxxx; 055645 xxxx; 055646 xxxx; 055670 xxxx; 055671 xxxx;
055673 xxxx; 055674 xxxx; 055675 xxxx; 055676 xxxx; 055677 xxxx; 055678 xxxx; 055680 xxxx; 055681 xxxx; 055682 xxxx;
055683 xxxx; 055684 xxxx; 055685 xxxx; 055693 xxxx; 055694 xxxx; 055695 xxxx; 055696 xxxx; 055697 xxxx; 055698 xxxx;
055699 xxxx; 055720 xxxx; 055722 xxxx; 055723 xxxx; 055724 xxxx; 055725 xxxx; 055726 xxxx; 055727 xxxx; 055728 xxxx;
055729 xxxx; 055735 xxxx; 055783 xxxx; 055785 xxxx; 055786 xxxx; 055787 xxxx; 055788 xxxx; 055789 xxxx; 055790 xxxx;
055792 xxxx; 055795 xxxx; 055796 xxxx; 055797 xxxx; 055798 xxxx; 055799 xxxx; 0558870 xxx; 0558871 xxx; 0558872 xxx;
0558873 xxx; 0558874 xxx; 0558875 xxx
056485 xxxx; 056600 xxxx; 056621 xxxx; 056625 xxxx; 056626 xxxx; 056628 xxxx; 056631 xxxx; 056632 xxxx; 056635 xxxx;
056636 xxxx; 056637 xxxx; 056638 xxxx; 056639 xxxx; 056640 xxxx; 056641 xxxx; 056642 xxxx; 056643 xxxx; 056644 xxxx;
056646 xxxx; 056647 xxxx; 056648 xxxx; 056649 xxxx; 056652 xxxx; 056658 xxxx; 056659 xxxx; 056660 xxxx; 056666 xxxx;
056667 xxxx; 056668 xxxx; 056670 xxxx; 056671 xxxx; 056672 xxxx; 056676 xxxx; 056678 xxxx; 056679 xxxx; 056681 xxxx;
056682 xxxx; 056683 xxxx; 056685 xxxx; 056686 xxxx; 056687 xxxx; 056688 xxxx; 056689 xxxx; 056698 xxxx; 0568877 xxx;
0568878 xxx; 0568879 xxx
057400 xxxx; 057441 xxxx; 057442 xxxx; 057443 xxxx; 057445 xxxx; 057446 xxxx; 057447 xxxx; 057448 xxxx; 057449 xxxx;
057485 xxxx; 057486 xxxx; 057487 xxxx; 057488 xxxx; 057626 xxxx; 057700 xxxx; 057732 xxxx; 057739 xxxx; 057746 xxxx;
057748 xxxx; 057756 xxxx; 057758 xxxx; 057759 xxxx; 057762 xxxx; 057765 xxxx; 057767 xxxx; 057768 xxxx; 057769 xxxx;
057770 xxxx; 057771 xxxx; 057772 xxxx; 057775 xxxx; 057776 xxxx; 057778 xxxx; 057779 xxxx; 057786 xxxx; 057787 xxxx;
057788 xxxx; 057789 xxxx; 0578883 xxx; 0578888 xxx
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NDC

Číselné rozsahy ST

058

058400 xxxx; 058442 xxxx; 058443 xxxx; 058448 xxxx; 058449 xxxx; 058481 xxxx; 058482 xxxx; 058483 xxxx; 058485 xxxx;
058486 xxxx; 058488 xxxx; 058625 xxxx; 058626 xxxx; 058700 xxxx; 058732 xxxx; 058733 xxxx; 058734 xxxx; 058777 xxxx;
058786 xxxx; 058787 xxxx; 058788 xxxx; 058790 xxxx; 058792 xxxx; 058793 xxxx; 058794 xxxx; 058795 xxxx; 058796 xxxx;
058797 xxxx; 058798 xxxx; 058799 xxxx; 0588868 xxx; 0588878 xxx

Tab_1B - Tabuľka skrátených čísel v geografickom umiestnení
skrátené
Číselné rozsahy ST
číslo
16000; 16001; 16002; 16005; 16007; 16016; 16020; 16022; 16066; 16077; 16100; 16107; 16111; 16112; 16116; 16123;
16126; 16134; 16150; 16154; 16155; 16158; 16159; 16160; 16161; 16166; 16183; 16186; 16187; 16200; 16216; 16222;
NDC + 16 xxx 16223; 16300; 16302; 16303; 16305; 16321; 16322; 16333; 16345; 16444; 16464; 16500; 16505; 16516; 16555; 16600;
16601; 16602; 16611; 16616; 16661; 16662; 16666; 16700; 16747; 16777; 16789; 16800; 16877; 16880; 16888; 16900;
16909; 16969; 16999
NDC + 17 xxx 17007; 17017; 17100; 17111; 17112; 17150; 17158; 17200; 17222; 17333; 17444; 17555; 17699; 17727; 17777
18080; 18108; 18111; 18112; 18118; 18120; 18121; 18123; 18124; 18150; 18154; 18155; 18158; 18177; 18181; 18185;
18188; 18208; 18211; 18277; 18300; 18321; 18373; 18400; 18444; 18500; 18551; 18585; 18600; 18649; 18666; 18800;
18 xxx
18811; 18880; 18881; 18900

* ICP smeruje volania zo siete spoločnosti ICP do siete spoločnosti Telekom na Hostované čísla na základe
a)
plnej moci Hostovaného podniku (s osvedčeným podpisom osoby oprávnenej konať v mene tretej strany)
udelenej Telekom, predmetom ktorej je zabezpečenie smerovania volaní zo Siete spoločnosti ICP do
Siete spoločnosti Telekom na Hostované čísla z číselnej množiny Hostovaného podniku prevádzkované
v Sieti spoločnosti Telekom a
b)
preukázania a zdokladovania (úradne overenou kópiou rozhodnutia – individuálneho povolenia na
používanie čísla) skutočnosti, že Hostované čísla boli rozhodnutím RÚ pridelené Hostovanému podniku,
ktorá splnomocnila Telekom, aby ukončoval volania na Hostované čísla zo Siete spoločnosti ICP v
Sieti spoločnosti Telekom na základe tejto Zmluvy.
Okamihom kedy sa ICP hodnoverne dozvie o zániku plnej moci udelenej v prospech Telekom podľa bodu a) tejto
poznámky resp. o zániku individuálneho povolenia na používanie Hostovaného čísla je ICP oprávnený prerušiť
resp. ukončiť smerovanie volaní do Siete spoločnosti Telekom na Hostované čísla.
** uvedený formát čísla sa začne využívať od momentu otestovania obidvomi Zmluvnými stranami, vrátane
otestovania zabezpečenia úspešného dovolania sa aj na strane operačnéstredisko tiesňového volania.
6.6.

6.7.

6.8.

Tabuľka smerovania Volaní a tabuľka otvorených prefixov zo Siete spoločnosti ICP do Siete
spoločnosti Telekom (TAB_1) predstavuje reálny a aktuálny stav smerovania vnútroštátnych
Volaní. Každá aktualizácia TAB 1 bude realizovaná „Oznámením o zmene tabuľky smerovania
vnútroštátnych volaní zo siete spoločnosti ICP do siete Telekomu“, zaslaním Oznámenia zo strany
Telekom IC-Partnerovi, elektronickou poštou na emailovú adresu v prílohe 7, po predchádzajúcom
vzájomnom odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami. Zabezpečenie smerovania na základe
daného Oznámenia sa bude riadiť zásadami uvedenými v bode 8 tejto Prílohy a stane sa pre
Zmluvné strany platné a záväzné na ďalšie obdobie faktickým konaním prevádzkovateľa
spoločnosti ICP spočívajúcom v smerovaní svojej odchádzajúcej národnej prevádzky zo Siete
spoločnosti ICP do Siete spoločnosti Telekom, po dni účinnosti na základe Oznámenia o zmene
tabuľky smerovania vnútroštátnych Volaní zo Siete spoločnosti ICP do Siete spoločnosti Telekom.
Zmena smerovania nebude požadovaná častejšie ako jeden krát za kalendárny mesiac.
Každu fakticky realizovanú a druhej strane oznámenú zmenu otvorených prefixov a) zo siete
spoločnosti IC-Partnera do Siete spoločnosti Telekomu (TAB_1) Zmluvné strany následne
obojstranne potvrdia v najbližšom písomnom dodatku k tejto Zmluve. Do času uzatvorenia
dodatku platia otvorené prefixy uvedené v poslednom Oznámení o zmene tabuľky smerovania
vnútroštátnych volaní adresovanom druhej strane.
Telekom poskytne IC-Partnerovi príslušné individuálne rozhodnutie o pridelení čísla/čísiel vydané
RÚ, ktoré potvrdzuje, že zmienené čísla služieb volaní boli pridelené Telekomu. Telekom
bezodkladne informuje IC-Partnera o zmene alebo strate platnosti takéhoto individuálneho
rozhodnutia o pridelení čísla/čísiel.

7. Smerovanie volaní zo Siete spoločnosti Telekom do Siete spoločnosti ICP
7.1.

General

Smerovanie prevádzky zo Siete spoločnosti Telekom do Siete spoločnosti ICP je realizované
prostredníctvom Miest bodov prepojenia definovaných v tabuľke 1. Prílohy 1a a tabuľke 1 Prílohy
1b , s použitím v prípade IP prepojenia vyhradených a osobitne označených obojsmerných IP
Spojovacích okruhov podľa pravidiel definovaných v bode3, Prílohy 1b, a v prípade TDM/SS7
prepojenia prostredníctvom vyhradených a osobitne označených jednosmerných a obojsmerných
TDM/SS7 Spojovacích okruhov podľa pravidiel definovaných v bode3, Prílohy 1a, tejto Zmluvy.

Zmluva o prepojení elektronických komunikačných sietí Vodafone Czech Republic a ST
37/53

C2 General

7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

Volania zo Siete spoločnosti Telekom do Siete spoločnosti ICP sú spoločnosťou Telekom ďalej
smerované podľa všeobecných pravidiel smerovania, ako i osobitných pravidiel pre jednotlivé
služby uvedených v tejto Prílohe.
Pre zabezpečenie dovolateľnosti celého územia Slovenskej Republiky služieb ICP ukončenia
Volaní resp. Telekom odchádzajúcich Volaní, je potrebné, aby Zmluvné strany prepojili svoje
siete aspoň v jednom (1) Mieste bodu prepojenia.
IC-Partner musí prijať vo svojom Bode prestupu akékoľvek Volanie v súlade s bodom 2.1
prichádzajúce od účastníkov prístupu Telekom, ktorí si zvolili IC-Partnera za poskytovateľa
Volaní prostredníctvom služby CS-CBC alebo CS-CPS. V Bode prepojenia sietí nie je možné
rozlíšiť či Volanie vzniklo ako CS-CBC alebo CS-CPS. Pre zabezpečenie dovolateľnosti celého
územia Slovenskej Republiky prostredníctvom služieb ICP ukončenia Volaní resp. Telekom
odchádzajúcich Volaní, je potrebné, aby Zmluvné strany prepojili svoje siete aspoň v jednom (1)
Bode prepojenia.
V prípade prepojenia vo viac ako 1 Bode prepojenia budú pravidla smerovania Volaní riadené
podľa dohody Zmluvných strán kde bude táto dohoda evidovaná v Tabuľke smerovania Volaní zo
Siete spoločnosti Telekom do Siete spoločnosti ICP (TAB_2) a ktorá zohľadní prípadné vyššie
objemy smerovanej prevádzky, ak by tieto mohli spôsobiť kapacitné problémy spracovania Volaní
pri základnom nastavení smerovania. Základné nastavenie je, že smerovanie bude prebiehať na
blízky koniec, t.j. volanie Zmluvná strana odovzdá čo najbližšie k bodu vzniku volania,
s výnimoku uvedenou v poznámke * k tabuľke TAB_2.
Formáty čísel volaní do siete Telekom, posielané do PoI sú uvedené v TAB_2

TAB_2 : Tabuľka smerovania Volaní zo Siete spoločnosti Telekom do Siete spoločnosti ICP:
Formát čísla, posielaný do PoI
Volané číslo
SIP

ISUP
(NA=NAT)

Zoznam
otvorený
ch ICP
čísel na
prepojen
í

Smerova
nie

Označeni
e
kategórie
volaní

najbližší
prístupov
ý bod ST
k bodu
vzniku
volania

ST-O-CS
name: ST
Originati
on Carrier
Selection

Carrier preselection :
INVITE;tel:+421NSN@host;cic=+42110xy;(dai=presub@ho
st;)user=phone SIP/2.0***;
INVITE
tel:+421NDCMSN@host;cic=+42110xy;(dai=presub@host;)
user=phone SIP/2.0***
INVITE
tel:+421CCall@host;cic=+42110xy;(dai=presub@host;)user
=phone SIP/2.0***
10xy+0+NSN;
INVITE
10xy+0+NDC+MS tel:+421FR@host;cic=+42110xy;(dai=presub@host;)user=p
N;
hone SIP/2.0***
10xy+00+CC+all; INVITE
10xy+0+FR;
tel:+421SC@host;cic=+42110xy;(dai=presub@host;)user=p
10xy+0+SC;
hone SIP/2.0***
10XY+0+AX;
INVITE
10xy+IS;
tel:+421AX@host;cic=+42110xy;(dai=presub@host;)user=p
10xy+0+ON;
hone SIP/2.0***
10xy+0+DU;
INVITE
10xy+0+SN1/2
tel:+421IS@host;cic=+42110xy;(dai=presub@host;)user=ph
one SIP/2.0***
INVITE
tel:+421ON@host;cic=+42110xy;(dai=presub@host;)user=p
hone SIP/2.0***
INVITE
tel:+421DU@host;cic=+42110xy;(dai=presub@host;)user=p
hone SIP/2.0***
INVITE
tel:+421SN1/2@host;cic=+42110xy;(dai=presub@host;)user
=phone SIP/2.0***

General
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10xy+0+NSN
10xy+0+NDC+
MSN
10xy+00+CC+al
l
10xy+0+FR
**
10xy+0+SC
10XY+0+AX
10xy+IS
10xy+0+ON
10xy+0+DU
10xy+0+SN1/2

C2 General

Formát čísla, posielaný do PoI
Volané číslo
SIP

Zoznam
otvorený
ch ICP
čísel na
prepojen
í

Smerova
nie

Označeni
e
kategórie
volaní

10xy+0+NSN
10xy+0+NDC+
MSN
10xy+00+CC+al
l
10xy+0+FR
**
10xy+0+SC
10XY+0+AX
10xy+IS
10xy+0+ON
10xy+0+DU
10xy+0+SN1/2

najbližší
prístupov
ý bod ST
k bodu
vzniku
volania

ST-O-CS
name: ST
Originati
on Carrier
Selection

NDC 112 NRN

**

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania

ICP-TEN
name:
ICP
Terminati
on Emergen
cy
Numbers

**

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania

ST-O-IS
name: ST
Originati
on - Info
Services

**

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania

ST-O-FR
name: ST
Originati
on –
Freephon
e

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania

1) ST-OIS
name: ST
Originati
on - Info
Services
2) STXOF/MIS
name: ST
Transit to
ICP Info
Services
(from
OLO)

ISUP
(NA=NAT)

Carrier selection Call-by-Call :
INVITE
tel:+421NSN@host;cic=+42110xy;(dai=da@host;)user=pho
ne SIP/2.0***
INVITE
tel:+421NDCMSN@host;cic=+42110xy;(dai=da@host;)user
=phone SIP/2.0***
INVITE
tel:+421CCall@host;cic=+42110xy;(dai=da@host;)user=pho
ne SIP/2.0***
10xy+0+NSN;
INVITE
10xy+0+NDC+MS
tel:+421FR@host;cic=+42110xy;(dai=da@host;)user=phone
N;
SIP/2.0***
10xy+00+CC+all;
INVITE
10xy+0+FR;
tel:+421SC@host;cic=+42110xy;(dai=da@host;)user=phone
10xy+0+SC;
SIP/2.0***
10XY+0+AX;
INVITE
10xy+IS;
tel:+421AX@host;cic=+42110xy;(dai=da@host;)user=phone
10xy+0+ON;
SIP/2.0***
10xy+0+DU;
INVITE
10xy+0+SN1/2
tel:+421IS@host;cic=+42110xy;(dai=da@host;)user=phone
SIP/2.0***
INVITE
tel:+421ON@host;cic=+42110xy;(dai=da@host;)user=phone
SIP/2.0***
INVITE
tel:+421DU@host;cic=+42110xy;(dai=da@host;)user=phone
SIP/2.0***
INVITE
tel:+421SN1/2@host;cic=+42110xy;(dai=da@host;)user=ph
one SIP/2.0***

112

118x

116 xxx

12xxx

General

INVITE
sip:+421NDC112NRN@host; user=phone SIP/2.0

INVITE
sip:+421118x@host;user=phone SIP/2.0**

INVITE
sip:+421116xxx@host;user=phone SIP/2.0**

INVITE
sip:+42112xxx@host;user=phone SIP/2.0**
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118x

116 xxx

12xxx

**

C2 General

Formát čísla, posielaný do PoI
Volané číslo

ISUP
(NA=NAT)

SIP

INVITE
sip:+42114xxx@host;user=phone SIP/2.0**

14xxx

INVITE
sip:+42118xxx@host;user=phone SIP/2.0**

18xxx

019

14xxx

xx

0819 xxx xxx

(0+NDC+) 16 xxx

(0+NDC+) 17 xxx

INVITE
sip:+42119xx@host;user=phone
INVITE
sip:+421819xxxxxx@host;user=phone SIP/2.0**

Smerova
nie

Označeni
e
kategórie
volaní

**

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania

ST-O-IS
name: ST
Originati
on - Info
Services

**

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania*

ICP-TSN2
name:
ICP
Terminati
on - Short
Numbers

**

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania

ST-O-DU
name: ST
Originati
on - Dial
Up

**

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania

**

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania

18xxx

SIP/2.0

19xx
819 xxx xxx

INVITE
sip:+421NDC16xxx@host;user=phone SIP/2.0**

NDC 16xxx

INVITE
sip:+421NDC17xxx@host;user=phone SIP/2.0**

INVITE
sip:+421NSN@host;user=phone

Zoznam
otvorený
ch ICP
čísel na
prepojen
í

NDC 17xxx

SIP/2.0 2 xxxx xxxx

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania

ICP-TFX
name:
ICP
Terminati
on - Fix

**

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania

ICP-TFX
name:
ICP
Terminati
on - Fix

**

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania

ICP-TFX
name:
ICP
Terminati
on - Fix

**

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania

ICP-TFX
name:
ICP
Terminati
on - Fix

02 222
03 xxx

02 xxxx xxxx
INVITE
tel:+421NSN@host;npdi;rn=+421NRNNSN;user=phone
SIP/2.0**

General

031 xxxx
032 xxxx
033 xxxx
034 xxxx
035 xxxx
036 xxxx
037 xxxx
038 xxxx xxx,

xxx, INVITE
xxx, sip:+421NSN@host;user=phone SIP/2.0
xxx,
xxx,
xxx,
xxx, INVITE
xxx, tel:+421NSN@host;npdi;rn=+421NRNNSN;user=phone
SIP/2.0**

041 xxxx
042 xxxx
043 xxxx
044 xxxx
045 xxxx
046 xxxx
047 xxxx
048 xxxx xxx,

xxx, INVITE
xxx, sip:+421NSN@host;user=phone SIP/2.0
xxx,
xxx,
xxx,
xxx, INVITE
xxx, tel:+421NSN@host;npdi;rn=+421NRNNSN;user=phone
SIP/2.0**

051 xxxx
052 xxxx
053 xxxx
054 xxxx
055 xxxx
056 xxxx
057 xxxx
058 xxxx xxx,

xxx, INVITE
xxx, sip:+421NSN@host;user=phone SIP/2.0
xxx,
xxx,
xxx,
xxx, INVITE
xxx, tel:+421NSN@host;npdi;rn=+421NRNNSN;user=phone
SIP/2.0**
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EE78
xxx

EExx 0 NSN

3y xxxx xxx

EExx 0 NSN

4y

xxxx

ICP-TSN1
name:
ICP
Terminati
on - Short
Numbers
ICP-TSN1
name:
ICP
Terminati
on - Short
Numbers

xxx

EExx 0 NSN

5y xxxx xxx

EExx 0 NSN
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Formát čísla, posielaný do PoI
Volané číslo

ISUP
(NA=NAT)

SIP

06yz xxx
y
=
z=0-4

xxx INVITE
5,9 sip:+42165zxxxxxx@host;user=phone
sip:+42169zxxxxxx@host;user=phone SIP/2.0**

INVITE
sip:+421800xxxxxx@host;user=phone

SIP/2.0**

800

INVITE
tel:+421800xxxxxx@host;npdi;rn=+421NRN800xxxxxx;use
r=phone SIP/2.0**

0850 xxx xxx

0+NDC+MSN
(mobile subscriber
number)

0+NDC+MSN
(mobile subscriber
number)

0960 xxx xxx

0961 xxx xxx

xxx

INVITE
sip:+421NDCMSN@host;user=phone SIP/2.0

EExx 0 800 xxx
xxx
99xx 0 800 xxx
xxx
850 xxx xxx

**

EExx 0 850 xxx **
xxx
421 99xx 0 850
xxx xxx

NDC MSN

SIP/2.0 NDC

INVITE
tel:+421NDCMSN@host;npdi;rn=+421NRNNDCMSN;user
=phone SIP/2.0

INVITE
sip:+421960xxxxxx@host;user=phone SIP/2.0

NDC

960 xxx xxx

INVITE
sip:+421961xxxxxx@host;user=phone SIP/2.0

961 xxx xxx

97y

INVITE
sip:+42197yTxxxxxx@host;user=phone

SIP/2.0

INVITE
sip:+42198yTxxxxxx@host;user=phone

SIP/2.0

Txx

098y Txx xxx, y=0,
6, 8
INVITE
tel:+42198yTxxxxx@host;npdi;rn=+421NRN98yTxxxxx;use
r=phone SIP/2.0**

General
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Txx

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania*

ICP-TON
name:
ICP
Terminati
on – VoI
– Other
numbers

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania

ST-O-FR
name: ST
Originati
on –
Freephon
e

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania

**

**

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania*

**

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania*

**

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania*

xxx

EExx 0 97y Txx
097y Txx xxx, y=2,
xxx
**
6
INVITE
tel:+42197yTxxxxx@host;npdi;rn=+421NRN97yTxxxxx;use
99xx 0 97y Txx
r=phone SIP/2.0**
xxx
98y

Označeni
e
kategórie
volaní

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania*

MSN

99xx 0
MSN

Smerova
nie

xxx

SIP/2.0

INVITE
tel:+421850xxxxxx@host;npdi;rn=+421NRN850xxxxxx;use
r=phone SIP/2.0**

INVITE
sip:+421NDCMSN@host;user=phone

65z xxx xxx
**
69z xxx xxx

SIP/2.0

0800 xxx xxx

INVITE
sip:+421850xxxxxx@host;user=phone

Zoznam
otvorený
ch ICP
čísel na
prepojen
í

xxx

EExx 0 98y Txx
**
xxx
99xx 0 98y Txx
xxx

C2 General

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania

ST-O-SC
name: ST
Originati
on Shared
Costs
Services
ICP-TMB
name:
ICP
Terminati
on Mobile
ICP-TMBP
name:
ICP
Terminati
on Mobile
PortedOut
Numbers
ICP-TON
name:
ICP
Terminati
on Other
Numbers
ICP-TON
name:
ICP
Terminati
on Other
Numbers
ST-O-AX
name: ST
Originati
on Audiotex
&
Premium
Services
1): ST-OAX
name: ST
Originati
on Audiotex
&
Premium
Services

Formát čísla, posielaný do PoI
Volané číslo
SIP
INVITE
sip:+421900Txxxxxx@host;user=phone SIP/2.0
0900 Txx xxx

ISUP
(NA=NAT)
900

Txx

Zoznam
otvorený
ch ICP
čísel na
prepojen
í

xxx

EExx 0 900 Txx
**
INVITE
xxx
tel:+421900Txxxxx@host;npdi;rn=+421NRN900Txxxxx;use 99xx 0 900 Txx
r=phone SIP/2.0**
xxx

Smerova
nie

Označeni
e
kategórie
volaní

najbližší
prístupov
ý bod
k bodu
vzniku
volania

ST-O-AX
name: ST
Originati
on Audiotex
&
Premium
Services

NSN = NDC+SN
* v prípade smerovania Volaní odovzdaných na ukončenie v rámci služieb ICP-T-MB, ICP-T-MBP, ICP-T-SN2
a ICP-T-ON ako dôsledok poskytnutia tranzitných služieb ST v prospech tretej strany sa pre smerovanie použije
namiesto príslušného najbližšieho bodu vzniku Volania príslušný najbližší bod vstupu Volania do siete
tranzitujúcej zmluvnej strany.
* *Telekom smeruje volania zo Siete spoločnosti Telekom do Siete spoločnosti ICP na Hostované čísla na
základe
a) plnej moci Hostovaného podniku (s osvedčeným podpisom osoby oprávnenej konať v mene
tretej strany) udelenej ICP, predmetom ktorej je zabezpečenie smerovania Volaní zo Siete
spoločnosti Telekom do Siete spoločnosti ICP na Hostované čísla z číselnej množiny
Hostovaného podniku prevádzkované v Sieti spoločnosti ICP a
b) preukázania a zdokladovania (úradne overenou kópiou rozhodnutia – individuálneho povolenia
na používanie čísla) skutočnosti, že Hostované čísla boli rozhodnutím RÚ pridelené
Hostovanému podniku, ktorá splnomocnila ICP aby ukončoval volania na Hostované čísla zo
Siete spoločnosti Telekom vSsieti spoločnosti ICP na základe tejto Zmluvy.
Okamihom kedy sa Telekom hodnoverne dozvie o zániku plnej moci udelenej v prospech ICP podľa bodu a)
tejto poznámky resp. o zániku individuálneho povolenia na používanie Hostovaného čísla je Telekom oprávnený
prerušiť resp. ukončiť smerovanie volaní do Siete spoločnosti ICP na Hostované čísla.
***Telekom spracuje volania služby Výberu podniku prostredníctvom individuálnej voľby (CS-CBC), alebo
pedvoľbou čísla vybraného podniku (CS-CPS) zo Siete spoločnosti Telekom do Siete spoločnosti ICP na
CSC Hostovaného podniku na základe:
a) plnej moci Hostovaného podniku (s osvedčeným podpisom osoby oprávnenej konať v mene
Hostovaného podniku) udelenej ICP, predmetom ktorej je zabezpečenie smerovania Volaní zo
Siete spoločnosti Telekom do Siete spoločnosti ICP na CSC Hostovaného podniku a
b) implementácie služby Výberu podniku prostredníctvom prideleného CSC Hostovaného
podniku podľa ustanovení Prílohy 3. – Popis služby CS.
7.7.

7.8.

7.9.

Tabuľka smerovania Volaní a tabuľka otvorených prefixov zo Siete spoločnosti Telekom do Siete
spoločnosti ICP (TAB_2) predstavuje reálny a aktuálny stav smerovania vnútroštátnych Volaní.
Každá aktualizácia uvedených tabuliek bude realizovaná „Oznámením o zmene tabuľky
smerovania vnútroštátnych volaní zo siete spoločnosti Telekom do siete ICP“, elektronickou
poštou na emailovú adresu Telekomu uvedené v prílohe 7, po predchádzajúcom vzájomnom
odsúhlasení obidvoma Zmluvnými stranami. Zabezpečenie smerovania na základe daného
Oznámenia sa bude riadiť zásadami uvedenými v bode 8. tejto Prílohy, a stane pre Zmluvné strany
platné a záväzné na ďalšie obdobie faktickým konaním prevádzkovateľa spoločnosti Telekom
spočívajúcom v smerovaní svojej odchádzajúcej národnej prevádzky zo Siete spoločnosti Telekom
do Siete spoločnosti ICP, po dni účinnosti na základe Oznámenia o zmene tabuľky smerovania
vnútroštátnych Volaní zo siete spoločnosti Telekom do siete ICP. Zmena smerovania nebude
požadovaná častejšie ako jeden krát za kalendárny mesiac.
Každu fakticky realizovanú a druhej strane oznámenú zmenu otvorených prefixov zo Siete
spoločnosti Telekom do Siete spoločnosti ICP (TAB_2) strany následne obojstranne potvrdia
v najbližšom písomnom dodatku k tejto Zmluve. Do času uzatvorenia dodatku platia otvorené
prefixy uvedené v poslednom Oznámení o zmene tabuľky smerovania vnútroštátnych volaní
adresovanom druhej strane.
IC-Partner poskytne Telekomu príslušné individuálne rozhodnutie o pridelení čísla/čísiel vydané
RÚ, ktoré potvrdzuje, že zmienené čísla služieb volaní boli pridelené danému poskytovateľovi
telefónnej služby. IC-Partner bezodkladne informuje Telekom o zmene alebo strate platnosti
takéhoto individuálneho rozhodnutia o pridelení čísla/čísiel.

8. Signalizačná prevádzka medzi Sieťou spoločnosti Telekom a Sieťou spoločnosti ICP
8.1.

General

Signalizačná prevádzka SS7 medzi sieťou Telekomu a sieťou spoločnosti ICP je smerovaná
priamo cez STP body obidvoch sietí. V prípade výpadku priamych liniek CCS7 bude táto
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8.2.
8.3.

prevádzka v rámci siete Telekomu, alebo siete spoločnosti ICP smerovaná cez sekundárny STP
bod, podľa konfigurácie signalizačnej siete. Signalizačné siete Telekomu a sieť spoločnosti ICP sú
od seba oddelené nastavením bitov C, D Sub-service field (Network indicator) v Service
information octet na hodnotu 11 (14.2/Q.704). Signalizačná prevádzka medzi siete Telekomu
a sieťou spoločnosti ICP je smerovaná nezávisle od hovorovej prevádzky, tzn. Môže využívať iný
zväzok pre prepojenie, prípadne aj iné miesto bodu prepojenia ako príslušná hovorová prevádzka
(obe siete si zabezpečujú funkcionalitu STP). Za priradenie príslušnej hovorovej prevádzky
k signalizačnej prevádzke zodpovedá sieť, v ktorej je prevádzka ukončená.
Signalizačná prevádzka SIP medzi Sieťou spoločnosti Telekom a Sieťou spoločnosti ICP je
smerovaná priamo medzi signalizačnými bodmi v sieťach Telekomu a ICP.
V prípade technického obmedzenia ktorejkoľvek Zmluvnej strany sa iné zásady smerovania
signalizačnej prevádzky dohodnú samostatnou dohodou medzi prevádzkovateľom siete Telekomu
a spoločnosťou ICP.

9. Implementácia smerovacieho mechanizmu pre prepojené Volania

General

9.1.

Rozsah služieb
9.1.1. Obe Zmluvné strany sú zodpovedné za Implementáciu / Deaktiváciu / Zmenu smerovacieho
mechanizmu pre riadne zabezpečenie poskytovania vzájomných služieb prepojených
Volaní vo svojej sieti.
9.1.2. Telekom poskytne službu implementácie / deaktivácie / zmeny smerovacieho mechanizmu
pre služby výberu podniku IC-Partnera (resp. na jeho sieti Hostovaného podniku) na
základe jeho požiadavky a tým si kupuje od Telekomu službu ST-O-CS („ST základné
odchádzajúce volania“), kód výberu podniku IC-Partnera (resp. na jeho sieti Hostovaného
podniku), resp. príslušný smerovací mechanizmus, musí byť implementovaný do
technológie zabezpečujúcej logiku korektného smerovania predmetných volaní v sieti
Telekomu za podmienok uvedených v bode 2. Prílohy 6. a bode 4. Prílohy 4.

9.2.

Postup pri implementácii nových, resp. rozšírení existujúcich služieb volaní:
9.2.1. Zmluvné strany si vzájomne poskytnú prístup k ďalším službám volaní alebo upraveným
službám volaní, ktoré ponúkajú svojim koncovým účastníkom a nie sú zaradené v službách
volaní uvedených v tejto Prílohe, ak sú tieto služby volaní poskytované na číslach
pridelených, alebo prenesených do siete niektorej zo zmluvných strán, nie sú určené
výhradne pre užívateľov siete, v ktorej sú prevádzkované a nie sú sprístupnené na základe
osobitnej zmluvy o prepojení alebo o prístupe. Zmluvné strany si vzájomne poskytnú
informácie o zavedení takejto novej služby, prípadne o zmene v poskytovanej službe
volaní. Zmluvná strana majúca záujem o sprístupnenie takejto novej služby volaní, resp. o
zaradenie nového prideleného, resp. preneseného čísla/ čísel do existujúcej služby volaní, je
povinná písomne alebo e-mailom požiadať o jej sprístupnenie druhú zmluvnú stranu,
pričom musí v žiadosti uviesť nové číslo alebo prefix, o ktorého zaradenie žiada, ako aj
navrhovanú službu volaní (existujúcu alebo zadefinuje novú) vrátane návrhu ceny za
prepojenie a ceny služby, ktorá bude upravená v osobitnej vykonávacej zmluve „Zmluva
o spolupráci pri poskytovaní služieb s pridanou hodnotou“ a scanu Rozhodnutia o pridelení
čísla od RÚ.
9.2.2. Druhá Zmluvná strana je povinná bezodkladne potvrdiť doručenie takejto žiadosti emailom a v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti sa vyjadriť, či s návrhom
žiadajúcej Zmluvnej strany súhlasí, resp. nesúhlasí. Ak s návrhom žiadajúcej Zmluvnej
strany druhá Zmluvná strana nesúhlasila, musí druhej zmluvnej strane písomne alebo emailom špecifikovať dôvody nesúhlasu. O žiadosti a dôvodoch nesúhlasu s ňou začnú
zmluvné strany bez zbytočného odkladu rokovať s cieľom zaradenia navrhovanej služby
volaní podľa tejto Prílohy, pričom v takomto prípade bude nová služba sprístupnená po
vzájomnej dohode o vytvorení novej služby volaní, alebo zaradenia požadovaného čísla/
čísel, alebo prefixu do existujúcej služby volaní uvedenej v tejto Prílohe. Druhá Zmluvná
strana je povinná sprístupniť novú, resp. rozšírenú kategóriu pre svojich užívateľov
najneskôr do 60 dní od súhlasu s návrhom žiadajúcej Zmluvnej strany alebo od uzavretia
dohody o zavedení novej kategórie, resp. zaradenia služby do existujúcej kategórie.
9.2.3. V prípade, ak ktorejkoľvek zo Zmluvných strán bude RÚ pridelené nové číslo alebo prefix,
ktoré nie je spojené s novou alebo upravenou službou v zmysle bodu 8.2.1. tejto Prílohy, je
druhá zmluvná strana povinná sprístupniť nové číslo alebo nový prefix pre svojich
užívateľov, a to
 najneskôr do 45 dní od potvrdenia doručenia písomnej alebo e-mailovej žiadosti o
sprístupnenie nového čísla alebo prefixu v sieti partnerskej Zmluvnej strany od Zmluvnej
strany, ktorej bol nový prefix pridelený, ak je ku dňu doručenia žiadosti takéto číslo alebo
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9.2.4.
a)
b)

9.2.5.
9.2.6.

prefix už zaradený vo všetkých príslušných maloobchodných cenníkoch partnerskej
zmluvnej strany, alebo
najneskôr do 60 dní od potvrdenia doručenia písomnej alebo e-mailovej žiadosti o
sprístupnenie nového čísla alebo prefixu v sieti partnerskej Zmluvnej strany od zmluvnej
strany, ktorej bol nový prefix pridelený, ak ku dňu doručenia žiadosti takéto číslo alebo
prefix nie je zaradený vo všetkých príslušných maloobchodných cenníkoch partnerskej
zmluvnej strany.
Prílohou žiadosti podľa bodu 9.2.1. alebo 9.2.3. tejto Prílohy musí byť
kópia (scan) príslušného individulneho rozhodnutia RÚ o pridelení čísla, ibaže je
pridelenie predmetného čísla alebo prefixu žiadajúcej zmluvnej strane už zverejnené na
webovej stránke RÚ;
v prípade žiadosti týkajúcej sa poskytovania ukončovania volaní na mobilné čísla či
odchádzajúcich volaní z mobilných čísel musí žiadajúca Zmluvná strana aj hodnoverne
preukázať, že
i)
je držiteľom individuálneho povolenia na používanie frekvencií pridelených
na poskytovanie mobilnej telefónnej služby v mobilnej telefonnej sieti a je
zároveň prevádzkovateľom mobilnej tel. siete, ibaže je individuálne
povolenie na používanie frekvencií aj uverejnené na webovej stránke RÚ,
alebo
ii)
má s prevádzkovateľom mobilnej tel. siete zmluvný vzťah odôvodňujúci
ukončovanie prepojených Volaní v mobilnej sieti resp. odchod prepojených
Volaní z mobilnej siete t.j. je prevádzkovateľom virtuálnej mobilnej siete
(MVNO),
V prípade nesplnenia podmienok uvedených pod písm. a) a b) tohto bodu sa žiadosť
považuje za neúčinnú.
Poplatok za mobilné ukončovanie resp. mobilný odchod Volaní účtovaný ICP voči
Telekomu bude v takom prípade dohodnutý maximálne vo výške poplatku určeného
rozhodnutím RÚ pre účely ukončovania a odchodu Volaní do/z mobilnej siete Telekomu.
Maximálna výška poplatku za ukončenie volaní sa uplatní aj pre odchádzajúce volania
z mobilnej siete, ak nie je rozhodnutím RU ustanovená iná maximálna cena poplatku za
odchádzajúce volania z mobilnej siete Telekom.
Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne potvrdiť doručenie žiadosti o zavedenie
nového čísla alebo prefixu e-mailom.
Ak s ohľadom na charakter čísla prichádza do úvahy jeho zaradenie do viacerých kategórií,
postupuje sa v súlade so zásadami podľa bodu 9.2.2. tejto Prílohy.
Dátum komerčného sprístupnenia prepojenia sietí pre každé ďalšie pridelené číslo alebo
prefix / číselnú množinu si potvrdia Zmluvné strany e-mailom. Uvedená zmena bude kvôli
úplnosti a prehľadnosti, avšak bez dosahu na skoršie sprístupnenie v zmysle bodu 9.2.3.
tejto Prílohy, zapracovaná aj do dodatku k tejto Zmluve.

10. Testovanie
10.1.
Povinnosť poskytovať prepojené Volania podľa tejto Zmluvy vznikne po:
 uzavretí tejto Zmluvy medzi IC-Partnerom a Telekomom a
 predložení počiatočných prognóz a
 úspešnom ukončení testov podľa doplnku 1. Prílohy 5.
10.2.
Podmienky testovania sú predmetom časti V. Prílohy 5.

Príloha 4: Cenník
1. Všeobecné ustanovenia:
1.1.
1.2.

1.3.

General

Prepojovacie poplatky , uvedené v bode 2., 3. a 4. tejto Prílohy, ako aj Ceny za prepojenie (za služby
prepojených volaní), podľa bodu 5. tejto Prílohy sú uvedené bez DPH.
Prepojovacie poplatky fakturované za zriadenie/ zmenu (preloženie), resp. prenájom Spojovacích
okruhov poskytnutých Telekomom budú v prípade okruhov zo skupiny vedení „Telekom 1 –
shared“ účtované podľa podmienok bodu 3., Prílohy 1a, alebo bodu 3. Prílohy 1b.
Všetky Prepojovacie poplatky ako aj Ceny za prepojenie budú fakturované podľa podmienok
Prílohy 6,.
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2. Výber podniku predvoľbou čísla vybraného podniku
2.1.

Poplatok za aktiváciu CPS pre jedného účastníka Telekomu
Názov položky
Poplatok za aktiváciu CPS

Cena
37,10

Splatnosť
jednorazovo

Cena sa uplatňuje za každú realizovanú objednávku na aktiváciu CPS pre jedného účastníka
Telekomu na jednej prístupovej linke. Položka zahŕňa náklady na prijatie a spracovanie
objednávky od CPSO a realizáciu aktivácie CPS pracovníkmi Telekomu. Poplatok v tomto bode
sa voči IC-Partnerovi uplatní aj v prípade, ak IC-Partner o uvedenú/é službu/y žiada pre prípad
CSC Hostovaného podniku v jeho sieti.

3. Služba Spojovacích okruhov Telekom
3.1. Základné tarify
Poplatok za zriadenie TDM/SS7 Sspojovacích okruhov poskytnutých Telekomom zo skupiny vedení
„Telekom 1“ a „Telekom 1 – shared“, alebo preloženie koncového bodu týchto okruhov,
prípadne migráciu TDM/SS7 Spojovacích okruhov na „Telekom 1 – shared“:
Názov položky za zriadenie/ preloženie TDM/SS7
Spojovacieho okruhu poskytnutéhoTelekomom
Zriadenie /preloženie koncového bodu (2 Mb/s)*

Cena

Splatnosť

1 004,3 €

jednorazovo

Migrácia TDM/SS7 Spojovacieho okruhu na
jednorázovo
736,1 €
„Telekom 1 – Shared“
* V prípade potreby stavebných prác bude cena určená individuálne v závislosti od reálnych
nákladov.
Poplatok za preloženie koncového bodu sa účtuje v prípade, keď IC-Partner zmení umiestnenie
svojho Bodu
prestupu IC-PARTNERa.
Poplatok za multizriadenie/preloženie* TDM/SS7 Spojovacích okruhov poskytnutých Telekomom zo
skupiny vedení Telekom „1“ a Telekom „1“ – shared:
Názov položky za multizriadenie*/ preloženie
TDM/SS7 Spojovacích okruhov poskytnutých
Telekomom
Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP – 2 x 2
Mb/s*
Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP – 3 x 2
Mb/s*
Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP – 4 x 2
Mb/s*
Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP – 5 x 2
Mb/s*
Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP – 6 x 2
Mb/s*
Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP – 7 x 2
Mb/s*
Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP – 8 x 2
Mb/s*
Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP – 9 x 2
Mb/s*
Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP –10 x 2
Mb/s*
Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP –11 x 2
Mb/s*
Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP –12 x 2
Mb/s*
Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP –13 x 2
Mb/s*
Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP –14 x 2
Mb/s*
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Cena

Splatnosť
jednorazovo

1 827
jednorazovo
2 719
jednorazovo
3 611
jednorazovo
4 503
jednorazovo
5 395
jednorazovo
6 287
jednorazovo
7 179
jednorazovo
8 071
jednorazovo
8 963
jednorazovo
9 855
jednorazovo
10 747
jednorazovo
11 639
jednorazovo
12 531
C2 General

Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP –15 x 2
Mb/s*
Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP –n x 2
Mb/s*, pre n väčšie ako 15

jednorazovo
13 423
=935+(n-1)*892

jednorazovo

* V prípade potreby stavebných prác bude cena určená individuálne v závislosti od reálnych
nákladov.
Poplatok za multizriadenie TDM/SS7 Spojovacích okruhov poskytnutých Telekomom zo
skupiny vedení „Telekom 1“ a „Telekom 1 – shared“ sa uplatňuje len v prípade:
 ak sú okruhy zriadené medzi rovnakým prístupovým bodom Telekomu a bodom prestupu ICPartnera a
 ak objednávky na zriadenie boli doručené do Telekomu súčasne a budú fakturované súčasne
na jednej faktúre.
Poplatok za preloženie koncového bodu TDM/SS7 Spojovacích okruhov poskytnutých
Telekomom zo skupiny vedení „Telekom 1“ a „Telekom 1 – shared“ sa účtuje v prípade, keď
IC-Partner zmení umiestnenie svojho Bodu prestupu.

Poplatok za multimigráciu** TDM/SS7 Spojovacích okruhov na spojovacie okruhy Telekom „1“ –
shared:
Názov položky za
multimigráciu** TDM/SS7
Cena v závislosti počtu prístupových bodov a súčtu
Spojovacích okruhov na
migrovaných okruhov
„Telekom 1 – Shared“
Počet migrovaných TDM/SS7
Spojovacích okruhov (n) / počet
prístupových bodov (z)
1
2
3
4
5
Splatnosť
1
736,1
jednorazovo
2
886,4
1 117,5 jednorazovo
3
1 036,7
1 267,9
1 499,0 jednorazovo
4
1 187,1
1 418,2
1 649,3
1 880,4 jednorazovo
5
1 337,4
1 568,5
1 799,7
2 030,8
2 261,9 jednorazovo
6
1 487,8
1 718,9
1 950,0
2 181,1
2 412,2 jednorazovo
7
1
1 869,2
2 100,3
2 331,5
2 562,6 jednorazovo
8
1
2 019,6
2 250,7
2 481,8
2 712,9 jednorazovo
638,1
9
1
2 169,9
2 401,0
2 632,1
2 863,3 jednorazovo
788,4
10
2
2 320,2
2 551,4
2 782,5
3 013,6 jednorazovo
938,8
11
2 239,5
2 470,6
2 701,7
2 932,8
3 163,9 jednorazovo
089,1
12
2 389,8
2 620,9
2 852,0 3 083,2
3 314,3 jednorazovo
13
2 540,1
2 771,3
3 002,4 3 233,5
3 464,6 jednorazovo
14
2 690,5
2 921,6
3
3 383,8
3 615,0 jednorazovo
15
2 840,8
3 071,9 152,7
3
3 534,2
3 765,3 jednorazovo
Migrácia
TDM/SS7
303,1
Spojovacieho okruhu – n x 2
Mb/s, pre (n) väčšie ako 15
=1,07*(331,4+216*“z“+132*“n“)+9,1*“n“ €***
jednorazovo
**Poplatok za multimigráciu TDM/SS7 Spojovacích okruhov poskytnutých Telekomom zo
skupiny vedení „ICP 2“ na zdieľané TDM/SS7 Spojovacie okruhy „Telekom 1 – shared“ sa
uplatňuje:
 ak objednávky na zmenu parametrov - multimigráciu boli doručené do Telekomu súčasne
a budú fakturované súčasne na jednej faktúre.
 Na základe súčtu migrovaných TDM/SS7 Spojovacích okruhov (n) a počtu prístupových
bodov v ktorých sú siete ST a ICP prepojené.
*** Cena podľa vzorca sa zaokrúhľuje na 1 desatinné miesto

Poplatok za prenájom TDM/SS7 Spojovacích okruhov poskytnutých Telekomom zo skupiny vedení
„Telekom 1“ a „Telekom 1 – shared“:
Názov položky za prenájom TDM/SS7 Spojovacích okruhov
Poplatok
Splatnosť
poskytnutých Telekomom
Mesačný prenájom TDM/SS7 Spojovacieho okruhu (2 Mb/s)
123,8 €
mesačne
Mesačný prenájom TDM/SS7 Spojovacieho okruhu Telekom
mesačne
1 - shared(2 Mb/s)
61,9 €*
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* Tento poplatok zahŕňa 50% využívanie kapacity TDM/SS7 Spojovacích okruhov „Telekom1 - shared“
a na základe ustanovení uvedených v odseku 3.6.6 Prílohy 1. tejto Zmluvy bude po ukončení Sledovaného
obdobia ICP vystavený dobropis/ ťarchopis k fakturovaným poplatkom k jednotlivým faktúram za
mesačný prenájom TDM/SS7 Spojovacích okruhov „Telekom 1 –shared“ podľa pomeru celkovej
prepojenej fakturovanej prevádzky.

Poplatok za zriadenie IP/SIP Spojovacích okruhov poskytnutých Telekomom zo skupiny vedení
„Telekom 1 – shared“, alebo preloženie koncového bodu týchto okruhov:
Názov položky za zriadenie/ preloženie IP/SIP
Cena
Splatnosť
Spojovacieho okruhu poskytnutých Telekomom
Zriadenie /preloženie koncového bodu IP/SIP
jednorazovo
Spojovacieho okruhu Telekom 1 – Shared
1 560,6 €
* V prípade potreby stavebných prác bude cena určená individuálne v závislosti od reálnych
nákladov.
Poplatok za preloženie koncového bodu sa účtuje v prípade, keď IC-Partner zmení umiestnenie
svojho Bodu
prestupu IC-PARTNERa.
Poplatok za prenájom IP/SIP Spojovacích okruhov poskytnutých Telekomom zo skupiny vedení
„Telekom 1 – shared“*:
Názov položky za prenájom IP/SIP Spojovacích okruhov poskytnutých
Poplatok
Splatnosť
Telekomom
Mesačný prenájom IP/SIP Spojovacieho okruhu Telekom 1 – shared šírka
mesačne
pásma 2 Mb/s
62,0 €
Mesačný prenájom IP/SIP Spojovacieho okruhu Telekom 1 – shared šírka
mesačne
pásma 4 Mb/s
69,0 €
Mesačný prenájom IP/SIP Spojovacieho okruhu Telekom 1 – shared šírka
mesačne
pásma 6 Mb/s
76,0 €
Mesačný prenájom IP/SIP Spojovacieho okruhu Telekom 1 – shared šírka
mesačne
pásma 8 Mb/s
82,5 €
Mesačný prenájom IP/SIP Spojovacieho okruhu Telekom 1 – shared šírka
mesačne
pásma 10 Mb/s
89,5 €
Mesačný prenájom IP/SIP Spojovacieho okruhu Telekom 1 – shared šírka =151,5+10
mesačne
pásma 20 Mb/s + N x 10 Mb/s , kde N=0,1,2,3…
,5*N
* Tento poplatok zahŕňa 50% využívanie kapacity IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom1 - shared“ a
na základe ustanovení uvedených v odseku 3.6.6 Prílohy 1b. tejto Zmluvy bude po ukončení Sledovaného
obdobia ICP vystavený dobropis/ ťarchopis k fakturovaným poplatkom k jednotlivým faktúram za
mesačný prenájom IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom 1 –shared“ podľa pomeru celkovej prepojenej
fakturovanej prevádzky. Ak IC-Partner, ktorý má s Telekomom uzatvorenú aj IC MOBIL Zmluvu a zvolí
si pre účel IC MOBIL Zmluvy použitie IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom 1 – Shared“ Telekomu na
základe tejto Zmluvy, v celkovom pomere prevádzky sa zohľadní celková prepojená fakturovaná
prevádzka Telekomu a IC-Partnera podľa oboch zmlúv.

4. Implementácia smerovacieho mechanizmu pre služby výber podniku
4.1.

Implementácia / Deaktivácia / Zmena smerovacieho mechanizmu pre služby výber podniku
poskytované Telekomom voči IC-Partnerom

Názov položky za implementáciu / deaktiváciu / zmenu smerovacieho
mechanizmu pre služby výber podniku

Poplatok

Splatnosť

Implementácia / Deaktivácia / Zmena kódu pre voľbu podniku IC Partnera
225,1 €
v sieti Telekom

jednorazovo

Implementácia / Deaktivácia / Zmena smerovacieho mechanizmu na
50,2 €
Prístupovom bode siete Telekom

jednorazovo

Poznámka: Ak chce IC-Partner poskytovať služby na báze predvoľby podniku, uplatňuje sa dodatočný
poplatok v ods. 2.1 tejto Prílohy. Poplatok v tomto bode sa voči IC-Partnerovi uplatní aj v prípade, ak ICPartner o uvedenú/é službu/y žiada pre prípad CSC Hostovaného podniku v jeho sieti.

General

Zmluva o prepojení elektronických komunikačných sietí Vodafone Czech Republic a ST
47/53

C2 General

5. Ceny za prepojenie – cenník služieb prepojených volaní
5.1.

Ceny služieb prepojených volaní predstavujú ceny služieb odchádzajúcich volaní a ukončenia volaní
Telekomu a IC-Partnera, ako i ceny služieb tranzitu Telekom.

6. Cenník služieb volaní Telekomu
6.1.

Služby ochádzajúcich volaní Telekom*

Služba
ST-O-CS („ST odchádzajúce
- voľba opeátora”)
ST-O-FR ("ST odchádzajúce
volania na čísla služby
volanie na účet volaného
ICP")
ST-O-IS („ST odchádzajúce
volania na informačné čísla
ICP”)
ST-O-DU („ST odchádzajúce
volania na čísla ICP pre
internet Dial-Up”)
ST-O-SC („ST odchádzajúce
volania na čísla služieb ICP s
rozdelením poplatkov”)
ST-O-AX („ST odchádzajúce
volania na čísla služieb ICP
so zvýšenou tarifou”)

Tarifa
Cena za vznik volania

Časové pásmo
24 h

Cena za vznik volania

24 h

Cena za vznik volania

24 h

Cena za vznik volania

24 h

Cena za vznik volania

24 h

Cena za vznik volania

24 h

Poplatok za zostavenie
volania (v EUR za volanie)

Poplatok za dĺžku
volania (v EUR za
minútu)

0,0000

0,003454

0,0000

0,003454

0,0000

0,003454

0,0000

0,003454

0,0000

0,003454

0,0000

0,003454

* v prípade regulačného rozhodnutia RÚ resp. schválenia/zmeny cien RÚ (ďalej len „cenové rozhodnutie“),
týkajúcich sa ceny odchádzajúcich volaní Telekomu sa k dátumu vykonateľnosti cenového rozhodnutia uplatní
cena v súlade s cenovým rozhodnutím.
6.2.

Služby ukončenia volaní Telekom*

Služba
ST-T-FX („Telekom základné
ukončenie volania originované
v krajinách EU+EHP”)
ST-T-FXC („Telekom základné
ukončenie volania originované
mimo krajín EU+EHP ”) **
ST-T-EN („Telekom ukončenie volania
na čísla ohlasovne tiesňových volaní”)

Tarifa
Cena za ukončenie
volania

Časové pásmo
24 h

Komerčná cena za
ukončenie volania

24 h

Cena za ukončenie
volania

24 h

ST-T-ON („Telekom ukončenie volania
na čísla osobitných sietí, negeografické
VoI čísla a čísla pre službu ST Box ")
ST-T-SN1 („Telekom ukončenie volania
na skrátené čísla Telekom s
geografickou lokalizáciou“)
ST-T-SN2 („Telekom ukončenie volania
na skrátené čísla Telekom s
celonárodnou lokalizáciou“)

Cena za ukončenie
volania

24 h

Cena za ukončenie
volania

24 h

Priemerná cena

24 h

Poplatok za
zostavenie volania
(v EUR za volanie)
0,0000
0,0000

0,000976
Na základe Oznámenia
podľa bodu 6.2.1
( k 1.9.2018 0,000976)

0,0000

0,000976

0,0000

0,0072

0,0000

0,0050

0,0000

0,0110

Cena za ukončenie volania v pevnej sieti ST je určená regulačným rozhodnutím RÚ.
** Zoznam krajín EU a EHP
p.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
General

Krajina (predvoľba)
Austria (+43)
Belgium (+32)
Bulgaria (+359)
Croatia (+385)
Cyprus (+357)
Czech Rep (+420)
Denmark (+45)
Estonia (+372)

p.č.
17
18
19
20
21
22
23
24

Krajina (predvoľba)
Latvia (+371)
Liechtenstein (+423)
Lithuania (+370)

Luxembourg (+352)
Malta (+356)
Netherlands (+31)
Norway (+47)
Poland (+48)
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9
10
11
12
13
14
15
16

Finland (+358)
France (+33)

Germany (+49)
Greece (+30)
Hungary (+36)
Iceland (+354)
Ireland (+353)
Italy (+39)

25
26
27
28
29
30
31

Portugal (+351)
Romania (+40)
Slovakia (+421)

Slovenia (+386)
Spain (+34)
Sweden (+46)
United Kingdom (+44)

Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „Úrad“
alebo „RÚ“) Číslo: 48/OER/2018-3323 zo dňa 23.7.2018 Úrad rozhodol, že ukončenie hlasových volaní
zostavených v krajinách mimo členských štátov EÚ/EHP nepodlieha cenovej regulácii a cena je výsledkom
komerčnej dohody medzi jednotlivými podnikmi. Za volania zostavené v krajinách mimo členských štátov
EÚ/EHP sa považujú i také volania, pri ktorých z prenášanej informácie nie je jednoznačne zrejmé, že ide o volania
zostavené v členských štátoch EÚ/EHP. Tabuľku „Zoznam krajín EU a EHP“ môže ST zmeniť jednostranne na
základe „Oznámenia o zmene Tabuľky: Zoznam krajín EU a EHP“, doručeného druhej zmluvnej strane emailom
na emailovú adresu uvedenú v Prílohe 7 – „Všeobecné kontakty“, a to najmenej 30 kalendárnych dní vopred, pred
nadobudnutím platnosti novej úplnej Tabuľky (zoznamu krajín EU a EHP), pričom Tabuľka bude obsahovať
minimálne zoznam krajín, začlenených do EÚ alebo EHP v čase nadobudnutia platnosti zmeny. Oznámenia
o zmene Tabuľky: „Zoznam krajín EU a EHP“ bude obsahovať názov krajiny, predvoľbu krajiny a dátum
nadobudnutia platnosti zmeny „Zoznamu krajín EU a EHP“.
6.2.1
Zmena ceny za službu ST-T-FXC - Telekom základné ukončenie volania, ktoré vzniklo mimo
krajín EU alebo EHP
Pre zmenu ceny za službu ST-T-FXC - Telekom základné ukončenie volania, ktoré vzniklo mimo krajín EU
alebo EHP platí že ST môže cenu takéhoto volania zmeniť jednostranne na základe „Oznámenia o zmene
komerčnej ceny služby ST-T-FXC“, doručeného druhej zmluvnej strane emailom na emailovú adresu uvedenú
v Prílohe 7 – „Všeobecné kontakty“, a to najmenej 30 kalendárnych dní vopred, pred nadobudnutím platnosti
novej ceny. Oznámenie bude obsahovať názov a označenie služby, poplatok za dĺžku volania (v EUR za
minútu) a dátum začiatku platnosti novej ceny volania.

6.3.

Služby tranzitu Telekom*

Služba
ST-XT-FX („ST základný
tranzit")

ST-XT-ON („ST ukončenie
volania v sieti ST pre: čísla
osobitnej siete, negeografické
VoI čísla a čísla pre službu ST
Box")
ST-XT-SN1 („ST Tranzit na
skrátené čísla s miestnou
lokalizáciou prevádzkované
treťou stranou“)

ST-XT-SN2 („ST Tranzit na
skrátené čísla s celonárodnou
lokalizáciou prevádzkované
treťou stranou“)

ST-XT-MB („ST Tranzit na
negeografické mobilné čísla
prevádzkované treťou
stranou“)

General

Tarifa
cena za tranzit

cena za tranzit

cena za tranzit

cena za tranzit

priemerná cena

Časové
pásmo
24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

Komponenty ceny
„spracovanie volania pri
prechode cez sieť ST” vrátane
prvku služby "Ukončenie
volaní v sieti tretej strany
(služba ICP-T-FX)

Poplatok za
zostavenie volania
(v EUR za
volanie)

Poplatok za dĺžku
volania
(v EUR za minútu)

0,0000

0,0025

cena spolu

0,0000

0,0025

„spracovanie volania pri
prechode cez sieť ST” vrátane
prvku služby "Ukončenie
volaní v sieti tretej strany
(služba ICP-T-FX)

0,0000

0,0097

cena spolu

0,0000

0,0097

„spracovanie volania pri
prechode cez sieť ST” vrátane
prvku služby "Ukončenie
volaní v sieti tretej strany
(služba ICP-T-FX)

0,0000

0,0097

cena spolu

0,0000

0,0097

„spracovanie volania pri
prechode cez sieť ST” vrátane
prvku služby "Ukončenie
volaní v sieti tretej strany
(služba ICP-T-FX)

0,0000

0,0135

cena spolu

0,0000

0,0135

0,0000

0,0025

„spracovanie volania pri
prechode cez sieť ST”
poplatok za ukončenie volania
v mobilnej sieti slovenskej
tretej strany**
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0,0000 *k 1.11.2017 – 0,01226

Služba

Tarifa

ST-XOF-FR („ST Tranzit na
čísla služby volanie na účet
volaného ICP“)

ST-XOM-FR („ST Tranzit na
čísla služby volanie na účet
volaného ICP“)

ST-XOF-SC („ST tranzit na
čísla služieb ICP s rozdelením
poplatkov”)

ST-XOM-SC („ST tranzit na
čísla služieb ICP s rozdelením
poplatkov”)

ST-XOF-IS („ST Tranzit na
čísla informačných služieb
ICP“)

ST-XOM-IS („ST Tranzit na
čísla informačných služieb
ICP“)

ST-XOF-AX („ST tranzit na
čísla služieb so zvýšenou
tarifou ICP”)

ST-XOM-AX („ST tranzit na
čísla služieb so zvýšenou
tarifou ICP”)

cena za tranzit

cena za tranzit

cena za tranzit

cena za tranzit

cena za tranzit

cena za tranzit

cena za tranzit

cena za tranzit

Časové
pásmo
24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

Poplatok za
zostavenie volania
(v EUR za
volanie)
0,0000

Poplatok za dĺžku
volania
(v EUR za minútu)
*k 1.11.2017 –
0,01476

spracovanie volania pri
prechode cez sieť ST vrátane
poplatku za odchod volania v
pevnej sieti slovenskej tretej
strany

0,0000

0,0097

cena spolu

0,0000

0,0097

0,0000

0,0025

Komponenty ceny
cena spolu

„spracovanie volania pri
prechode cez sieť ST”
poplatok za odchod volania v
mobilnej sieti slovenskej tretej
strany**
cena spolu

0,0000
0,0000

spracovanie volania pri
prechode cez sieť ST vrátane
poplatku za odchod volania v
pevnej sieti slovenskej tretej
strany

0,0000

0,0097

cena spolu

0,0364

0,0097

0,0000

0,0025

„spracovanie volania pri
prechode cez sieť ST”
poplatok za odchod volania v
mobilnej sieti slovenskej tretej
strany**
cena spolu

0,0000
0,0000

spracovanie volania pri
prechode cez sieť ST vrátane
poplatku za odchod volania v
pevnej sieti slovenskej tretej
strany

0,0000

0,0097

cena spolu

0,0364

0,0097

0,0000

0,0025

„spracovanie volania pri
prechode cez sieť ST”
poplatok za odchod volania v
mobilnej sieti slovenskej tretej
strany**
cena spolu

0,0000
0,0000

spracovanie volania pri
prechode cez sieť ST vrátane
poplatku za odchod volania v
pevnej sieti slovenskej tretej
strany

0,0000

0,0097

cena spolu

0,0000

0,0097

0,0000

0,0025

„spracovanie volania pri
prechode cez sieť ST”
poplatok za odchod volania v
mobilnej sieti slovenskej tretej
strany **
cena spolu

0,0000
0,0000

**Cena za vznik volania v mobilnej sieti tretej strany bude vychádzať z aktuálne platnej ceny podľa zmluvy
o prepojení s mobilnými operátormi, zahŕňajúc aj prepojenie pevnej verejnej telekomunikačnej siete
Telekomu s verejnou mobilnou telekomunikačnou sieťou Telekomu bez ohľadu na formálnu zmluvu
o prepojení, zodpovedajúcej službe ukončenia volania v mobilnej sieti.
Cena za ukončenie volania v mobilnej sieti tretej strany je určená regulačným rozhodnutím RÚ.
7. Cenník služieb volaní IC-Partnera
7.1.

General

Služby odchádzajúcich volaní IC-Partnera*
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Služba
ICP-O-SC („ST odchádzajúce - voľba
opeátora”)
ICP-OF-FR ("ICP odchádzajúce
volania z pevnej siete na čísla služby
volanie na účet volaného ST")
ICP-OF-IS („ICP odchádzajúce volania
z pevnej siete na informačné čísla ST”)
ICP-OM-IS („ICP odchádzajúce
volania z mobilnej siete na informačné
čísla ST”)

ICP-OF-DU („ICP odchádzajúce
volania z pevnej siete na čísla ST pre
internet Dial-Up”)
ICP-OM-DU („ICP odchádzajúce
volania z mobilnej siete na čísla ST
pre internet Dial-Up”)

ICP-OF-SC („ICP odchádzajúce
volania z pevnej siete na čísla služieb
ST s rozdelením poplatkov”)
ICP-OM-SC („ICP odchádzajúce
volania z mobilnej siete na čísla
služieb ST s rozdelením poplatkov”)

ICP-OF-AX („ICP odchádzajúce
volania z pevnej siete na čísla služieb
ST so zvýšenou tarifou”)
ICP-OM-AX („ICP odchádzajúce
volania z mobilnej siete na čísla
služieb ST so zvýšenou tarifou”)

Tarifa
cena za vznik volania

Časové
pásmo
24 h

Komponenty
ceny
cena

cena za vznik volania

24 h

cena

cena za vznik volania

24 h

cena

cena za vznik volania v mobilnej sieti**

24 h

„spracovanie
volania pri
odchode z
mobilnej
siete ICP”
cena

cena za vznik volania

24 h

cena

cena za vznik volania v mobilnej sieti**

24 h

„spracovanie
volania pri
odchode z
mobilnej
siete ICP”
cena

cena za vznik volania

24 h

cena

cena za vznik volania v mobilnej sieti**

24 h

„spracovanie
volania pri
odchode z
mobilnej
siete ICP”
cena

cena za vznik volania

24 h

cena

cena za vznik volania v mobilnej sieti**

24 h

„spracovanie
volania pri
odchode z
mobilnej
siete ICP”
cena

Poplatok za
zostavenie volania
(v EUR za volanie)
sadzba ceny ST-OCS v bode 6.1

Poplatok za dĺžku
volania (v EUR za
minútu)
sadzba ceny STO-CS v bode 6.1

sadzba ceny ST-OFR v bode 6.1
sadzba ceny ST-OIS v bode 6.1

sadzba ceny STO-FR v bode 6.1
sadzba ceny STO-IS v bode 6.1

0,0000
0,0000
sadzba ceny ST-ODU v bode 6.1

n/a
n/a
sadzba ceny STO-DU v bode 6.1

0,0000
0,0000
sadzba ceny ST-OSC v bode 6.1

0,0000
0,0000
sadzba ceny ST-OAX v bode 6.1

n/a
n/a
sadzba ceny STO-SC v bode 6.1

n/a
sadzba ceny STO-AX v bode 6.1

0,0000

n/a

0,0000

* Uvedené ceny sú stanovené ako symetrické k cenám odchádzajúcich volaní Telekomu podľa bodu 6.1 tejto
Prílohy. V prípade regulačného rozhodnutia RÚ resp. schválenia/zmeny cien RÚ týkajúcich sa ceny
odchádzajúcich volaní Telekomu (ďalej len „cenové rozhodnutie“), sa k dátumu vykonateľnosti cenového
rozhodnutia uplatní symetricky cena odchádzajúcich volaní ICP zodpovedajúca sadzbe cien za
odchádzajúce volania Telekomu určených v súlade s cenovým rozhodnutím.
**Cena za vznik volania v mobilnej sieti tretej strany bude vychádzať z aktuálne platnej ceny podľa zmluvy
o prepojení s mobilnými operátormi, zahŕňajúc aj prepojenie pevnej verejnej telekomunikačnej siete Telekomu s
verejnou mobilnou telekomunikačnou sieťou Telekomu bez ohľadu na formálnu zmluvu o prepojení,
zodpovedajúcej službe ukončenia volania v mobilnej sieti.
7.2.

Služby ukončenia volaní IC-Partnera*

Služba
ICP-T-FX („ICP základné
ukončenie volania
originované v krajinách
EU+EHP ”)
ICP-T-FXC („ICP základné
ukončenie volania
originované mimo krajín
EU+EHP ”)
ICP-T-MB („ICP základné
ukončenie volania v
mobilnej sieti”) **
ICP-T-MBP („ICP základné
ukončenie volania na
prenesené číslo do
mobilnej siete tretej
strany”) **
General

Tarifa
cena za ukončenie volania

cena za ukončenie volania

Časové pásmo
24 h

24 h

cena za ukončenie volania v mobilnej
sieti

24 h

cena za ukončenie volania v mobilnej
sieti

24 h

Poplatok za
zostavenie
volania (v EUR
za volanie)
sadzba ceny STT-FX v bode 6.2
Na základe
Oznámenia
podľa bodu
7.2.1

n/a
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Poplatok za dĺžku volania
(v EUR za minútu)
sadzba ceny ST-T-FX
v bode 6.2
Na základe Oznámenia
podľa bodu 7.2.1

( k 1.9.2018 0,000976)

n/a

n/a

ICP-T-ON („ICP ukončenie
volania na čísla osobitných
sietí a negeografické VoI
čísla")
ICP-T-SN1 („ICP
ukončenie volania na
skrátené čísla ICP s
geografickou lokalizáciou“)
ICP-T-SN2 („ICP
ukončenie volania na
skrátené čísla ICP s
celonárodnou lokalizáciou“)
ICP-T-EN („ICP ukončenie
volania na čísla ohlasovne
tiesňových volaní”)

cena za ukončenie volania

cena za ukončenie volania

cena za ukončenie volania

cena za ukončenie volania

24 h

24 h

24 h

24 h

sadzba ceny STT-ON v bode 6.2

sadzba ceny ST-T-ON
v bode 6.2

sadzba ceny STT-SN1v bode
6.2

sadzba ceny ST-T- SN1
v bode 6.2

sadzba ceny STT- SN2 v bode
6.2
sadzba ceny STT- EN v bode
6.2

sadzba ceny ST-T- SN2
v bode 6.2
sadzba ceny ST-T- EN
v bode 6.2

* Uvedené ceny sú stanovené ako symetrické k cenám ukončenia volaní Telekomu podľa bodu 6.2 tejto Prílohy,
s výnimkou služby ICP-T-FXC („ICP základné ukončenie volania originované mimo krajín EU+EHP, ktorá sa
stanovuje individuálne na základe Oznámenia podľa bodu 7.2.1)
7.2.1
Zmena ceny za službu ICP-T-FXC – IC-Partner základné ukončenie volania, ktoré vzniklo mimo krajín
EU alebo EHP
Pre zmenu ceny za službu ICP-T-FXC – IC Partner základné ukončenie volania, ktoré vzniklo mimo krajín EU
alebo EHP platí, že IC-Partner môže cenu takéhoto volania zmeniť jednostranne na základe „Oznámenia o zmene
komerčnej ceny služby ICP-T-FXC“, doručeného druhej zmluvnej strane emailom na emailovú adresu uvedenú v
Prílohe 7 – „Všeobecné kontakty“, a to najmenej 30 kalendárnych dní vopred, pred nadobudnutím platnosti novej
ceny. Oznámenie bude obsahovať názov a označenie služby, poplatok za dĺžku volania (v EUR za minútu) a dátum
začiatku platnosti novej ceny volania.

General
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