SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
(dále jen „Smlouva“)

Účastníci Smlouvy:

BT Limited, organizační složka
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 41370,
osvědčení ČTÚ o oznámení vykonávání komunikačních činností č. 358 se sídlem
V celnici 1031/4, Nové město, 110 00 Praha 1, IČ: 708 02 025 DIČ: CZ70802025
zastoupena Nelou -PARAĐINA, vedoucí odštěpného závodu
(dále jen "BT" nebo „BT Limited“)
a

obchodní firma XXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .................... soudem v ................ , odd ....... , vl. ...
osvědčení ČTÚ o oznámení vykonávání komunikační činností č .........................
se sídlem .................................
kontaktní e-mail:
IČ: ................................
DIČ: ..............................
zastoupena ....................................
bankovní spojení: ..........
č. účtu: ..............

(dále jen "XXX")
dále také jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany"
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PREAMBULE

1. BT je na základě oznámení o podnikání v elektronických komunikacích ze dne 31. ledna 2001,
osvědčeného Českým telekomunikačním úřadem (dále jen „ČTÚ“), oprávněna zajišťovat
veřejnou síť elektronických komunikací a poskytovat služby elektronických komunikací na
území České republiky.

2. XXX je na základě oznámení o podnikání v elektronických komunikacích ze dne [-],
osvědčeného ČTÚ osvědčením č. [-], č.j. [-] ze dne, oprávněna zajišťovat veřejnou síť
elektronických komunikací a poskytovat služby elektronických komunikací na území České
republiky.

I.
Definice pojmů
1. Pojmy definované v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění a
jeho prováděcích předpisech (dále také jen „ZEK") mají význam uvedený v těchto předpisech a
pro účely této Smlouvy nejsou proto zvlášť vymezeny, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy a jejích příloh mají pojmy v nich uvedené
následující význam:

Pojem

Definice

Hovor

Pojmem „hovor" se rozumí pojem „volání" dle §2 odst. s) ZEK

Rozhraní veřejné
komunikační sítě
elektronických komunikací

Viz § 2 odst. l) ZEK, kterým se stanoví druhy koncových bodů a
rozhraní veřejné komunikační sítě

Osvědčení

Osvědčení udělené smluvním stranám Českým telekomunikačním
úřadem (dále jen „ČTÚ“) potvrzující, že každá ze smluvních stran
předložila oznámení výkonu komunikační činnosti v souladu s ZEK

Propojovací bod

Fyzický bod, který je rozhraním ve smyslu § 2 odst. l) ZEK, kde
dochází k propojení sítí smluvních stran dle této Smlouvy, a
přes který je uskutečňována komunikace mezi oběma sítěmi

Provozovatel

Právnická nebo fyzická osoba, která jako operátor zajišťuje síť
elektronických komunikací k poskytování služeb elektronických
komunikací a/nebo která poskytuje takové služby fyzickým či
právnickým osobám, podnikatelské či jiné účely

Síť XXX

Veřejná komunikační síť ve smyslu § 2 odst. j) ZEK zřízená a
provozovaná společností XXX na základě jí vydaného
osvědčení ČTÚ

Síť BT

Veřejná komunikační síť ve smyslu § 2 odst. j) ZEK zřízená a
provozovaná společností BT Limited na základě jí vydaného
osvědčení ČTÚ
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Telefonní služba

Veřejně dostupná telefonní služba ve smyslu § 2 odst. p) ZEK,
která kromě zajišťování přepravy mluvené řeči v reálném čase
zahrnuje pro potřebu této Smlouvy i přepravu faximilních a
datových přenosů přes propojovací body sítí smluvních stran

Služba

Služby uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy

Směr volání

Směr volání udává, do sítě kterého operátora jsou směrovány hovory
daného prefixu

II.
Předmět a účel Smlouvy
1. Smluvní strany se rozhodly, podle § 78 až 82 ZEK, příp. dalších platných právních předpisů (např.
opatření obecné povahy ČTÚ) za účelem poskytování služeb elektronických komunikací a činností
účastníkům připojeným ke svým sítím a dalším uživatelům, propojit a udržovat propojení svých
veřejných sítí elektronických komunikací a vzájemně si poskytovat služby elektronických komunikací
podle podmínek této Smlouvy (dále jen „Služby“).
2. Smluvní strany si budou poskytovat vzájemně služby elektronických komunikací, které umožní
přístup účastníků sítě jedné smluvní strany, případně třetí strany, ke službám sítě druhé smluvní
strany, jak je uvedeno v této Smlouvě a jejích přílohách. Poskytované Služby i jejich rozsah mohou
smluvní strany měnit na základě vzájemné dohody v souladu s podmínkami této Smlouvy a jejími
přílohami.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Propojení sítí
1.1. Propojení sítí elektronických komunikací BT a XXX dle této Smlouvy je realizováno v
propojovacích bodech uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy a v souladu s časovým
harmonogramem specifikovaným v Příloze č. 5.
1.2. Propojovací body, technické parametry propojení a jejich kapacity, podmínky testování
a samotné testování propojení, jakož i vlastnictví a provozování technických prostředků k tomu
určených, a dále umístění bránových ústředen, charakteristiky rozhraní pro propojení, určení
síťové hierarchie pro pojení a popis signalizace jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.
1.3. Každá smluvní strana zajistí soulad parametrů svých rozhraní používaných na propojovacích
bodech s technickými a právními předpisy a normami platnými v oblasti elektronických komunikací, sítí a služeb.
1.4. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za zajišťování vlastní sítě elektronických
komunikací.
1.5. V případě, že kterákoliv smluvní strana se rozhodne jakkoliv změnit infrastrukturu své sítě nebo
služeb elektronických komunikací nabízených prostřednictvím této infrastruktury a
předpokládá, že taková změna může mít jakýkoli vliv na Služby, nebo v případě že se jakákoliv
smluvní strana dozví o změnách, které mohou mít podstatný vliv na poskytování Služeb, je
povinna o tom písemně informovat druhou smluvní stranu, a to alespoň 1 (jeden) měsíc před
takovou změnou (za předpokladu, že tato změna je plánovaná) nebo bez zbytečného odkladu
(v případě, že tato změna není plánovaná předem). Druhá smluvní strana je oprávněna zaslat
námitky proti návrhu změn do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o
předpokládaných změnách. Smluvní strany se zavazují projednat oprávněnost námitek a
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poskytnout si v tomto směru veškerou potřebnou součinnost, např. ve smyslu úprav
předpokládaných změn.
1.6. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, veškeré změny a doplňky Smlouvy a jejích příloh se
provádějí v písemné formě a musejí být schváleny oprávněnými zástupci obou smluvních
stran..
1.7. Podmínky a termíny pro umístění, zřízení a provozování zařízení pro realizaci propojení a
propojovacích bodů, včetně podmínek a termínů k zajištění přístupu zaměstnanců obou
smluvních stran nebo zaměstnanců dodavatelských společností, pověřených některou ze
smluvních stran, k propojovacím bodům a k zařízením pro realizaci propojení, jsou uvedeny v
Příloze č. 1 a Příloze č. 5 této Smlouvy.
1.8. Za zřízení a provozování propojovací kapacity mezi propojovacím bodem a příslušnou
ústřednou sítě elektronických komunikací smluvní strany odpovídá a náklady nese ta smluvní
strana, které tato ústředna patří.
2. Služby
2.1. Ustanovení této Smlouvy platí pouze pro vzájemně si poskytované Služby, specifikované
v Příloze č. 2, za podmínek uvedených v této Příloze č. 2. Smluvní strany se zavazují, že žádná
z nich nepředá druhé smluvní straně k přenosu volání jiného typu, než jsou volání
specifikovaná v Příloze č. 2 Smlouvy a druhá smluvní strana není povinna zprostředkovávat
nebo přenášet volání v této Příloze č. 2 nespecifikovaná a je oprávněna taková volání ve své
síti omezit nebo pozastavit.
2.2. Každá smluvní strana má právo poskytovat účastníkům ve své síti jakékoliv další služby
elektronických komunikací, které nejsou předmětem této Smlouvy, a které je smluvní strana
oprávněna poskytovat na základě osvědčení ČTÚ.
2.3. Pokud jedna ze smluvních stran využije některou ze služeb provozovaných druhou smluvní
stranou, i když není uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy, bude toto využití považováno za přijetí
podmínek, za kterých je uvedená služba druhou smluvní stranou nabízena. V takovém případě
se smluvní strany zavazují neprodleně uzavřít k této Smlouvě dodatek upravující další
podmínky poskytování takové služby.
2.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že žádná z nich nemůže být odpovědná za jednání nebo
opominutí jednání ostatních provozovatelů sítí elektronických komunikací a poskytovatelů
služeb elektronických komunikací, pokud jde o komunikační provoz (i) předaný těmto
provozovatelům sítí elektronických komunikací a poskytovatelům služeb elektronických
komunikací; nebo (ii) od nich obdržený a odbavený prostřednictvím propojení. Každá ze
smluvních stran však bude ve svých smlouvách s těmito provozovateli sítí elektronických
komunikací nebo poskytovateli služeb elektronických komunikací vynakládat přiměřené úsilí k
ochraně zájmů druhé smluvní strany, o kterých se dozví, zejména však při plnění těchto smluv
s jinými provozovateli či poskytovateli.
2.5. Služby dle této Smlouvy budou realizovány, testovány a uvedeny do provozu (aktivovány) v
souladu s přesným vymezením dle Přílohy č. 2 a v souladu s termíny v Příloze č. 5 této
Smlouvy.
2.6. V případě, že jedna ze smluvních stran poruší tuto smlouvu podstatným způsobem a takové
porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemného
oznámení druhé smluvní strany o takovém porušení, je druhá smluvní strana oprávněna
pozastavit poskytování Služeb nebo jejich části podle této Smlouvy, popř. vyřadit síťová
propojení nebo jejich částí z provozu, s výjimkou tísňových volání.
2.7. Každá ze smluvních stran je oprávněna i bez předchozího upozornění přerušit na nezbytně
nutnou dobu provoz v bodu propojení v případě ohrožení života anebo zdraví, nebo v případě,
že by došlo nebo bezprostředně, s vysokou pravděpodobností, mohlo dojít k narušení integrity
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sítě a služeb, a dále v případech krizových situací, zejména za branné pohotovosti státu,
živelních pohrom, epidemií anebo na základě rozhodnutí státního orgánu ČR. Smluvní strana,
která přeruší provoz v Propojovacím bodě, je povinna o takovém přerušení bezprostředně
informovat druhou smluvní stranu.
2.8. Smluvní strana, která přerušila provoz nebo poskytování Služby dle čl. 2.7 nebo 2.8 této
Smlouvy, se zavazuje provoz nebo poskytování Služeb obnovit bezodkladně, jakmile smluvní
strana, jež porušila své smluvní povinnosti, toto porušení napraví nebo pomine důvod
přerušení dle čl. 2.8 této Smlouvy. Smluvní strana neplnící své povinnosti se zavazuje uhradit
veškeré splatné ceny za celé období omezení nebo pozastavení poskytování Služeb, zejména
stane-li se tak na z důvodů uvedených v čl. 2.7 a/nebo 2.8 výše.
2.9. BT zahájí poskytování Služby dnem podpisu Protokolu o převzetí služby, jehož vzor je uveden
v Příloze č. 1. Tímto dnem se Služba stane technicky dostupná pro XXX a jedná se tak o den
předání Služby a den její aktivace. Podpisem Protokolu o převzetí služby společnost XXX
potvrzuje plnou funkčnost Služeb.
2.10.
BT nenese odpovědnost za újmu způsobenou nefunkčností nebo sníženou dostupností
poskytované Služby.
2.11.
BT nenese odpovědnost za funkčnost či nekompatibilitu prostředků/zařízení společnosti
XXX potřebných pro řádné poskytování Služeb dle Smlouvy (a to ani v případě, že jsou takové
prostředky/zařízení umístěny v prostorách BT) a tedy ani za případnou nefunkčnost či
sníženou dostupnost Služeb; snížení kvality poskytovaných Služeb ve smyslu tohoto
ustanovení se nepovažuje za porušení smluvních ujednání (tj. ani za porušení garantované
dostupnosti a kvality Služby uvedené v Příloze č. 2).
2.12.
BT je oprávněna jednostranně změnit IP adresy přidělené společnosti XXX z rozsahu
sítě BT, pokud to bude vyžadovat konfigurace sítě.
3. Číslování
3.1. Smluvní strany si předaly kopie číselných přídělů nebo kódů, které ČTÚ přidělil BT nebo XXX
nebo jiné fyzické či právnické osobě připojené k jejich sítím. V případě získání nových
účastnických čísel či přístupových kódů nebo vrácení stávajících účastnických čísel či
přístupových kódů bude smluvní strana, které se bude tato skutečnost týkat, bez prodlení
informovat druhou smluvní stranu písemným oznámením o takové skutečnosti. Pokud bude
kterákoli smluvní strana požadovat, aby druhá smluvní strana zprostředkovala její žádost o
směrování volání na tato čísla ze sítí třetích stran prostřednictvím své sítě, pak ke kopii přídělu
přiloží i podepsaný originál Žádosti o takové směrování dle vzoru v Příloze č. 1.
3.2. Mezinárodní čísla/prefixy a ceny za propojení mezinárodních hovorů platné ke dni podpisu
smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2. Mezinárodní čísla/prefixy a ceny za propojení
mezinárodních hovorů je možné měnit jednostranným oznámením druhé smluvní straně
nejpozději 7 pracovních dní přede dnem účinnosti plánované změny.
3.3. Každá smluvní strana odpovídá za používání a správu čísel (včetně síťových a servisních
kódů) v souladu s Číslovacím plánem veřejných telefonních sítí a zavazuje se zajistit, že bude
oprávněna disponovat čísly, která používá sama nebo jiná fyzická nebo právnická osoba
připojená k její síti za účelem poskytování nebo užívání Služeb.
4. Odpovědnost
4.1. Každá smluvní strana je odpovědná za směrování odchozích hovorů až k propojovacímu bodu
a za směrování příchozích hovorů z propojovacího bodu k místu jejich určení, resp. k místu
přechodu do sítě třetí strany.

Stránka 5 z 12

4.2. Každá smluvní strana je odpovědná za kvalitu provozu své sítě a za poskytování Služeb v
souladu s Přílohou č. 2 této Smlouvy za účelem plnění povinností podle svého osvědčení a
platných právních předpisů a norem.
4.3. Každá smluvní strana nese odpovědnost v rozsahu a kvalitě požadovaném svým oprávněním,
platnými právními předpisy a touto smlouvou zejména za:
4.3.1.zajišťování své sítě elektronických komunikací;
4.3.2.zajišťování Služeb ve své síti pro své koncové účastníky;
4.3.3.zajišťování Služeb požadovaných oprávněnými orgány podle obecně závazných
právních předpisů v případě krizových situací;
4.3.4. měření, zaznamenávání a ověřování údajů o užívání Služeb.

IV.
Cenové a platební podmínky
1. Za Služby dle této Smlouvy poskytnuté druhé smluvní straně bude každá smluvní strana účtovat
ceny uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „ceny za propojení" nebo jen „ceny"). Za
neuskutečněné hovory nebo neposkytnuté Služby nebudou žádnou smluvní stranou ceny účtovány
s výjimkou případů dle čl. 2.9 věta druhá této Smlouvy.
2. Pro účely výpočtu celkových cen za Služby podle této Smlouvy budou smluvní strany měřit provoz
a shromažďovat údaje podle Přílohy č. 3 Smlouvy a k tomu vyhotovovat podklady specifikované
Přílohou č. 3. Jednotkou měření hovorů je jedna sekunda. Ceny za Služby jsou součtem cen za
hovory, opakujících se a jednorázových cen dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
3. Účtování a fakturace cen bude probíhat v souladu s Přílohou č. 3 Smlouvy.
4. Cenami dle této Smlouvy se rozumí ceny bez DPH; DPH k nim bude připočtena v zákonné výši ke
dni poskytnutí (aktivace) Služby.
5. Další cenové a platební podmínky mohou být součástí zvláštního smluvního ujednání mezi
smluvními stranami.
6. Každá smluvní strana má právo stanovovat a měnit svým koncovým zákazníkům ceny za jí
poskytované služby, pokud není u Služby v Příloze č. 2 Smlouvy uvedeno jinak. Ceny stanovené
společností XXX pro její koncové zákazníky nemají žádný vliv na ceny za propojení stanovené v
Příloze č. 2 této Smlouvy, pokud není sjednáno jinak.

V.
Spolupráce smluvních stran
1. Obě smluvní strany se zavazují vzájemně v dobré víře spolupracovat a navzájem si průběžně
poskytovat technické informace nezbytné k plnění závazků a povinností dle této dohody mezi
smluvními stranami, jakož i další informace o záležitostech významných pro propojení zařízení a
sítí a informace o Službách a výkonech, jejichž poskytování je předmětem této Smlouvy.
2. Smluvní strany se budou vzájemně informovat ve lhůtách stanovených v Příloze č. 2 této Smlouvy
o závažných poruchách svých zařízení a sítí. Postupy při lokalizaci poruch a součinnost smluvních
stran jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy.
3. Smluvní strany zajistí plnění této Smlouvy tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost osob nebo
majetek druhé smluvní strany či třetích osob. Každá smluvní strana bude odpovědná za bezpečnost
provozu zařízení použitého v síti příslušné smluvní strany až do bodu propojení.
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4. Smluvní strany se zavazují, že při činnostech prováděných podle této Smlouvy vyžadujících vstup
zaměstnanců jedné smluvní strany do objektu/-ů druhé smluvní strany (zejména budovy, zařízení či
přístup ke komunikační síti), budou dodržovány normy a pravidla stanovené příslušnou smluvní
stranou ke vstupu do jejích objektů, k ochraně jejího majetku a pro vnášení a vynášení vlastních
věcí do objektů a z objektů druhé smluvní strany, se kterými je druhá strana povinna se předem
seznámit. Žádná ze smluvních stran nesmí zasahovat do zařízení, kabelů a rozvodů druhé smluvní
strany, a to ani v průběhu výstavby, s výjimkou případů, kdy k tomu byl udělen písemný souhlas
druhou smluvní stranou.
5. Smluvní strany si budou poskytovat veškeré informace, které by mohly mít vliv na plnění této
Smlouvy, zejména však informace týkající se změny sídla, fakturační adresy, změny obchodní firmy
a právní formy a dále údaje o tom, že dochází/došlo k zániku smluvní strany bez právního nástupce,,
že na smluvní stranu byl prohlášen konkurs nebo návrh na konkurs byl zamítnut z důvodu
nedostatku majetku nebo že bylo zahájeno vyrovnávací řízení či že smluvní strana vstoupila do
likvidace. Tyto informace musí příslušná smluvní strana prokazatelné oznámit druhé smluvní straně
nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy došlo k rozhodné skutečnosti.
6. BT nezajišťuje pro XXX číselné rozsahy pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby
prostřednictvím veřejné pevné komunikační sítě. XXX je povinna zajistit si tyto samostatně, vlastním
jménem a na vlastní náklady. Údaje o volajících předává BT společnosti XXX v rozsahu a za
podmínek a zvyklostí uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy.

VI.
Povinnost mlčenlivosti, obchodní tajemství, důvěrnost informací
1. Smluvní strany jsou povinny nakládat se skutečnostmi utajovanými a se skutečnostmi tvořícími
předmět obchodního a telekomunikačního tajemství a dále s osobními, provozními a lokalizačními
údaji ve smyslu § 87 a násl. ZEK, které druhá smluvní strana předá při vzájemné spolupráci podle
této Smlouvy nebo které byly takto označeny, v souladu s příslušnými právními předpisy a touto
Smlouvou. Smluvní strany se zavazují dodržovat důvěrnost komunikací a zacházet s osobními,
provozními a lokalizačními údaji, které získají od druhé smluvní strany, v souladu s § 87 a násl. ZEK.
2. Smluvní strany se dohodly, že budou považovat veškeré informace získané při sjednávání a při
plnění této Smlouvy za důvěrné a za předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, a nebudou je zpřístupňovat třetím stranám. Smluvní strany
souhlasí, že toto pravidlo se neuplatní na informace, které:
a) se staly všeobecně dostupnými veřejnosti bez porušení této Smlouvy;
b) v době předání byly přijímající smluvní straně známy;
c) smluvní strana, která tyto informace poskytla, udělila k jejich zpřístupnění písemný souhlas;
d) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným státním nebo správním
orgánem na základě zákona;
e) jsou předány právním zástupcům, daňovým poradcům, auditorům či jiným třetím osobám a dále
zaměstnancům smluvní strany a to v nezbytném rozsahu.
3. Předmětem obchodního tajemství dle čl. VI této Smlouvy jsou zejména:
a) všechny skutečnosti technické a ekonomické povahy v písemné nebo ústní formě, které nejsou
běžně dostupné, byly jednou ze smluvních stran za obchodní tajemství označeny v této smlouvě
nebo kdykoliv dříve či později, a/nebo byly poskytnuty druhé smluvní straně v souvislosti s přípravou, uzavřením a plněním této Smlouvy, včetně případných zápisů z jednání mezi smluvními
stranami,
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b) technické a ekonomické otázky propojení sítí a podklady a informace pro zpracování těchto
otázek, zejména:

-

údaje o ústřednách a jejich kapacitě,

-

informace o plánovaném rozvoji,

-

informace a podklady o možnostech propojení sítí a o způsobu propojení,

-

termíny a způsoby propojení sítí,

-

informace a podklady o plánované výstavbě spojovacích a přenosových prostředků a
elektronických komunikací objektů,

-

údaje o předpokládaném provozu,

c) ekonomické údaje pro výpočet propojovacích poplatků a podklady pro vzájemné účtování
poplatků za poskytnuté služby:

d)

-

výchozí údaje pro stanovení nákladů a výnosů,

-

metody výpočtu podílu na výnosech a cen za propojení pro měřitelné jednotky provozu,

provozní podklady pro vzájemné účtování.

4. Každá smluvní strana se zavazuje užívat skutečnosti a informace tvořící obchodní tajemství druhé
smluvní strany výlučně pro činnosti související s propojením sítí dle této Smlouvy a nesmí je dál
rozšiřovat, reprodukovat nebo zpřístupňovat třetí straně, s výjimkou rozsahu povoleného touto
Smlouvou. Smluvní strany omezí počet zaměstnanců pro styk s informacemi a skutečnostmi tvořící
obchodní tajemství a přijmou účinná opatření pro zamezení úniku informací.
5. Smluvní strany se dohodly, že budou s důvěrnými informacemi dle tohoto článku VI. nakládat jako
s vlastním obchodním tajemstvím.
6. V případě, že jedna smluvní strana bude nezbytně potřebovat k zajištění některé činnosti související
s touto smlouvou součinnost třetí strany, může jí předat skutečnosti, které jsou předmětem
obchodního tajemství druhé smluvní strany, pouze s předchozím písemným souhlasem druhé
smluvní strany a za podmínky, že se třetí strana smluvně zavážek jejich ochraně. Písemný souhlas
druhé smluvní strany se nevyžaduje pro případy předávání informací o skutečnostech, které jsou
předmětem obchodního tajemství podle této Smlouvy, pro účely zajišťování auditů smluvních stran,
pro účely poskytování externích právních služeb a pro účely rozhodování ČTÚ nebo ÚOHS podle
zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Za třetí stranu se pro účely tohoto článku Smlouvy nepovažují právní zástupci
a poradci smluvních stran a dále zaměstnanci smluvních stran, kteří takové informace potřebují za
účelem plnění této Smlouvy. Za třetí stranu se rovněž nepovažují subdodavatelé BT pověření k
plnění této Smlouvy nebo jejích částí.
7. Závazky sjednané v tomto čl. VI platí po celou dobu platnosti Smlouvy a dále tři roky po jejím
ukončení.
8. Při ukončení doby mlčenlivosti budou veškeré skutečnosti tvořící obchodní tajemství, v držení
nabývající smluvní strany vráceny předávající smluvní straně nebo zničeny podle volby a podle
pokynů předávající smluvní strany, pokud již nebyly příjemcem zničeny.
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VII.
Náhrada škody a smluvní pokuty
1. Náhrada škody
1.1. Smluvní strany se dohodly, a to v nejširším právními předpisy povoleném rozsahu, že BT není
odpovědná za žádnou škodu, kterou by mohla XXX utrpět v souvislosti s touto Smlouvou.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že ani jedna ze smluvních stran nemá žádný závazek
k náhradě ušlého zisku nebo jakékoli další nepřímé škody, která může vzniknout druhé smluvní
straně.
1.2. Smluvní strany souhlasí s tím, že rozsah odpovědnosti za škodu vyplývající z této Smlouvy,
včetně skutečných škod a ušlého zisku, je přiměřený podmínkám předmětu této Smlouvy a
obchodním vztahům.
1.3. Každá smluvní strana bude odpovědná za škody způsobené svým vlastním účastníkům nebo
uživatelům. Žádná ze smluvních stran neponese odpovědnost za nároky vznesené vůči ní
uživateli druhé smluvní strany.
2. Smluvní pokuty
2.1. Smluvní strana, která prokazatelně způsobila nedodržení termínů dohodnutých ve Smlouvě
podle článku III. odst. 1.1, 1.7 a 2.6 je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu
vyúčtovanou ve výši, která byla dohodnuta smluvními stranami pro jednotlivá porušení ve
Smlouvě.
2.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením smluvních pokut podle Smlouvy nejsou
zbaveny povinnosti splnit závazek vyplývající ze Smlouvy.
2.3. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje právo smluvních stran na náhradu škody v rozsahu podle
ustanovení článku VII.
2.4. Smluvní pokuta za nedodržení termínů dle této Smlouvy či Přílohy č. 5 činí 1.000 Kč za každý
započatý pracovní den prodlení, nejvýše však 100.000 Kč.
2.5. Smluvní pokuta za neuhrazení dlužných částek dle článku IV. Smlouvy či Přílohy č. 3 do 5
kalendářních dnů po lhůtě splatnosti a po uplynutí dalších 5 kalendářních dnů zaplatí smluvní
strana, která je v prodlení s placením peněžité částky, druhé smluvní straně smluvní pokutu ve
výši 0,5 % z dlužné částky.

VIII.
Vyšší moc

1. Smluvní strana, která má plnit své povinnosti, není v prodlení v případě zásahu vyšší moci. Vyšší
mocí se má na mysli mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na
vůli škůdce ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

IX.
Doba trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem aktivace Služby dle čl. III odst. 2.5 Smlouvy a
Přílohy č. 2 Smlouvy.
2. Smlouva může být ukončena:
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2.1. písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany s 1 měsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně;
2.2. ukončením, resp. pozbytím účinnosti osvědčení jedné ze smluvních stran. Smluvní strana, jejíž
osvědčení pozbylo účinnosti, je povinna neodkladně o této skutečnosti informovat druhou
stranu, Smlouva bude ukončena ke dni prokazatelného doručení oznámení této skutečnosti
druhé smluvní straně;
2.3. jednostranným odstoupením od Smlouvy při podstatném porušení Smlouvy nebo v případech,
kdy je plnění závazků jedné ze smluvních stran znemožněno nebo zásadním způsobem
omezeno událostí vyšší moci v délce přesahující 30 kalendářních dnů. Odstoupení je účinné
dnem jeho doručení druhé smluvní straně;
2.4. zánikem společnosti BT nebo XXX bez právního nástupce;
2.5. jednostranným oznámením o ukončení Smlouvy v případech, kdy byl na druhou smluvní stranu
prohlášen konkurs nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku
nebo druhá smluvní strana vstoupila do likvidace, Smlouva bude ukončena ke dni
prokazatelného doručení oznámení o ukončení Smlouvy druhé smluvní straně; nebo
2.6. písemnou dohodou smluvních stran.
3. Ukončením této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z
této Smlouvy, která mají trvat i po jejím ukončení, zejména nejsou dotčena ustanovení týkající se
ochrany důvěrných informací a nezaniká právo na smluvní pokutu či náhradu škody.
4. Za podstatné porušení se pro účely této Smlouvy považuje zejména:
4.1. neuhrazení dlužných částek ani v náhradní lhůtě, která nesmí být kratší než 30 (třicet)
kalendářních dnů ode dne doručení písemného výzvy k zaplacení dlužné částky;
4.2. přímo hrozící ohrožení života či zdraví osob v důsledku porušení povinností dle této Smlouvy
nebo závažné poškození majetku druhé smluvní strany způsobené záměrně nebo hrubou
nedbalostí. Škoda způsobená opakovaně druhé smluvní straně ve výši nejméně 100 000,- Kč
se považuje za závažné poškození majetku;,
4.3. jednostranná změna v dohodnutém propojení provedená bez písemného souhlasu druhé
smluvní strany, způsobující vážné okamžité nebo hrozící potenciální poškození oprávněných
zájmů druhé smluvní strany;
4.4. závažné a opakované porušování ustanovení Smlouvy; nebo
4.5. nedodržení Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí v platném znění.

X.
Změny osvědčení a dodatky
1. Pokud dojde u některé ze smluvních stran ke změně osvědčení ČTÚ z jakéhokoliv důvodu nebo jí
bude vydáno cenové nebo jiné rozhodnutí příslušného orgánu státní správy nebo soudu a taková
změna může mít vliv na obsah této Smlouvy či na plnění závazků z této Smlouvy, smluvní strany
se zavazují bez zbytečného odkladu o takové skutečnosti druhou smluvní stranu informovat
(nejpozději do 14 dnů od zjištění skutečnosti) a přezkoumat tuto Smlouvu a navrhnout druhé smluvní
straně příslušné změny Smlouvy.
2. Veškeré změny této Smlouvy, včetně jejích příloh, lze činit pouze ve formě písemných a číslovaných
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Za smluvní strany jsou Smlouvu, dodatky i technické specifikace oprávněny podepisovat osoby
uvedené v Příloze č. 4.
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4. Příloha č. 4 je nedílnou součástí této Smlouvy. Lze ji měnit pouze písemným oznámením druhé
smluvní straně.
5. Písemná oznámení, informace a sdělení dle této Smlouvy budou vyhotovena v české a anglickém
jazyce a budou zaslána doporučenou poštou a zároveň elektronickou poštou na adresy kontaktních
osob uvedené v Příloze č. 4.

XI.
Řešení sporů
1. Smluvní strany se budou snažit vyřešit všechny spory vzniklé z plnění této Smlouvy přednostně
vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů. V případě neúspěchu při řešení sporů dohodou je
dále postupováno dle níže uvedených odstavců tohoto článku.
2. Za den počátku sporu je považován den, kdy jedna smluvní strana doručí druhé smluvní straně
oznámení o sporu, včetně jeho popisu a případně také návrhu řešení. Smluvní strany co nejdříve
(nejpozději však do 14 kalendářních dnů od počátku sporu) zahájí jednání s cílem smírného
vyřešení sporu.
3. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporu dle odstavce 2 tohoto článku do 30 kalendářních dnů,
je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předat spor k vyřešení/rozhodnutí ČTÚ.
4. O jednáních ve věcech projednávání sporů pořizují smluvní strany písemné zápisy.
5. Podrobný postup týkající se sporů ve věci vyúčtování cen za propojení dle této Smlouvy je upraven
v Příloze č. 3 této Smlouvy.

XII.
Ostatní ujednání, doručování
1. Smluvní strany se zavazují si vzájemně neprodleně oznamovat jakékoliv změny svých
identifikačních a kontaktních údajů, uvedených v záhlaví této Smlouvy a v Příloze č. 4.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro zajištění pohledávek a/nebo jiných závazků lze použít standardní
instituty zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Písemnosti doručované v souvislosti s touto Smlouvou se považují za doručené také v den, kdy se
odesílateli vrátila zásilka obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu zpět jako nedoručitelná.
Písemnosti jsou doručovány na adresy sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy prostřednictvím pošty
anebo přepravní služby (kurýrem). Ve sjednaných případech mohou být oznámení zasílána také emailem na příslušnou e-mailovou adresu smluvní strany dle Přílohy č. 4.
4. Smluvní strany jednají nezávisle. Žádné ustanovení této Smlouvy nebude pokládáno za úkon
zakládající sdružení nebo společný podnik smluvních stran, ani za ustavení jedné smluvní strany
zástupcem druhé smluvní strany. Vztah mezi smluvními stranami založený touto Smlouvou jsou
pouze vztahy vzájemně propojených provozovatelů veřejných elektronických sítí.
5. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva nezakládá žádná exkluzivní práva mezi smluvními
stranami.
6. Tato Smlouva nezakládá žádný převod vlastnictví zařízení a jiného majetku užívaného kteroukoli
smluvní stranou pro poskytování Služeb. Pokud není výslovně písemně uvedeno jinak, každá
smluvní strana bude provozovat veškerá taková zařízení a jiný majetek na své náklady a
odpovědnost.
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XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Vztah mezi smluvními stranami založený touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky,
zejména ZEK a předpisy vydanými k jeho provedení (např. OOP) a zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
2. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a že si tuto smlouvu přečetly a s jejím
obsahem, jakož i obsahem všech příloh.
4. Ujednání obsažená v jednotlivých přílohách této Smlouvy mají v případě rozporu vždy přednost
před ujednáními této Smlouvy.
5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Služby – cenové podmínky, kvalita služeb
Příloha č. 3 - Měření provozu a vyúčtování
Příloha č. 4 - Kontaktní údaje smluvní stran¨
Příloha č. 5 – Časový harmonogram
V Praze dne .......................

V .................. dne..........................

BT Limited, organizační složka

XXX
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