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1

ÚČASTNÍCI SMLOUVY
Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3,
IČ: 60193336,
DIČ: CZ60193336,
zastoupená …………….. generálním ředitelem,
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
bankovní spojení: Komerční banka – Centrála Praha, Na Příkopě 33, Praha 1,
č. účtu : 203- 69508-021/0100
(dále jen „společnost Telefónica O2”)
a
společnost/jméno a příjmení fyzické osoby…………,
se sídlem/místem podnikání ………………,
v případě podnikající fyzické osoby datum narození/rodné číslo ……………………
IČ: ……………………,
DIČ: ……………………,
zastoupená…………………..,
zapsaná/zapsaný v obchodním rejstříku/živnostenském rejstříku vedeném….
bankovní spojení: ………………..,
č. účtu: …………,
(dále jen „Nájemce”),
dále jen „Strana” nebo „Strany”.

PREAMBULE
A.
Společnost Telefónica O2 je oprávněna na základě osvědčení č. 516 vydaného
Českým telekomunikačním úřadem pod č.j. 31 618/2005-631 dne 7.10.2005 a
osvědčením č. 516/1 ze dne 26.04. 2006, pod č.j. 024 426/2006-631-Něm
vykonávat komunikační činnosti, pro tyto účely zejména provozovat veřejnou
pevnou telefonní síť a poskytovat veřejně dostupnou telefonní službu na celém
území České republiky.
Společnosti Telefónica O2 bylo Českým telekomunikačním úřadem přiděleno
identifikační číslo provozovatele (OpID) 202.
B.
Nájemce je, na základě osvědčení č.
vydaného Českým telekomunikačním
úřadem pod č.j. …………….. ze dne ………….. oprávněn zřizovat a provozovat
veřejnou pevnou komunikační síť elektronických komunikací a poskytovat veřejně
dostupné služby elektronických komunikací prostřednictvím na celém území České
republiky.
Nájemci bylo Českým telekomunikačním úřadem přiděleno identifikační číslo
provozovatele (OpID) ..., dále v této Smlouvě označováno jako „ID Nájemce“
C.
Nájemce předložil dne …………….společnosti Telefónica O2 návrh na uzavření
Rámcové smlouvy o kolokaci (dále jen „Smlouva“)
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2

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1

Předmětem této Smlouvy jsou obchodní, provozní a technické podmínky
pro poskytování služeb kolokace Nájemci. Služby kolokace zahrnují níže uvedené
služby:
•
•
•
•

Fyzická kolokace - viz Příloha 1
Vzdálená kolokace - viz Příloha 2
Jiné technické řešení kolokace – viz Příloha 14
Nájem prostoru pro umístění sběrného okruhu radioreléovým spojem – viz
Příloha 15
Nájem prostoru pro umístění sběrného okruhu vedeného zemí – viz Příloha 16

•
2.2

Nájemce má možnost výběru mezi produktem kolokace specifikovaným v Příloze 1
– Popis služby Fyzická kolokace nebo Příloze 2 – Popis služby Vzdálená kolokace a
Jiným technickým řešením specifikovaným v Příloze 14 - Popis služby Jiné
Technické Řešení Kolokace - nájem pásků na HR, které spočívá v umístění zařízení
Nájemce v prostorách mimo budovu společnosti Telefónica O2, ke kterým má
Nájemce vlastnická, nebo užívací práva za následujících podmínek:
•

V požadované lokalitě neexistuje kolokační místnost společnosti Telefónica
O2 s volným kolokačním prostorem.

•

V požadované lokalitě neprobíhá projekt výstavby kolokačního prostoru
společnosti Telefónica O2.

•

V požadované lokalitě neprobíhá podrobné místní šetření pro jiného
oprávněného provozovatele na Fyzickou kolokaci nebo Vzdálenou kolokaci.

3

OBECNÉ PODMÍNKY

3.1

Strany budou jednat vlastním jménem, na vlastní náklady a rizika. Žádné
ustanovení této Smlouvy nesmí být interpretováno jako akt založení partnerství
nebo společného podniku Stran, nebo jako ustanovení jedné Strany obchodním
jednatelem Strany druhé.

3.2

Strany nezískávají žádné právo exklusivity na základě této Smlouvy. Neplatí žádná
uzemní či jiná omezení týkající se uzavření Smlouvy s třetími stranami, kromě těch
omezení, která vyplývají z výlučných práv či omezení stanovených platnými
licencemi či oprávněními vydanými Stranám regulačním orgánem.

3.3

Tato Smlouva nevytváří žádný základ pro převod vlastnictví zařízení nebo majetku
používaných kteroukoli Stranou pro poskytování služeb elektronických komunikací a
vykonávání souvisejících komunikačních činností. Není-li písemně stanoveno jinak,
provozuje každá Strana všechna tato zařízení a další majetek na vlastní náklady a
riziko.

3.4

Jednotlivé přílohy této Smlouvy definují technické, provozní a obchodní podmínky.
Příloha 3 - Definice a seznam zkratkových slov uvádí přehled použitých zkratek a
symbolů. Všechny přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy.

3.5

Kolokaci dle této Smlouvy smí využívat pouze Nájemce a nesmí dát předmět
kolokace do podnájmu. Tato povinnost platí i pro jiné pronajímané a zřizované
prostředky v rámci této Smlouvy.
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3.6

Veškerá zařízení instalovaná Nájemcem v souvislosti se službami kolokace musí
odpovídat technické specifikaci uvedené v Příloze 12 – Technická specifikace.

3.7

Společnost Telefónica O2 si vyhrazuje právo přerušit nebo omezit provoz
kolokovaných zařízení na nezbytnou dobu v případě nutných oprav nebo nutných
stavebních úprav budovy s kolokací, které budou souviset s kolokačním prostorem
nebo příslušnými instalacemi. Taková situace bude písemně oznámena Nájemci
předem, včetně podmínek a předpokládané doby omezení nebo přerušení provozu
kolokovaného zařízení. V případě plánovaných prací bude společnost Telefónica
O2 informovat nejméně pět (5) pracovních dnů předem.

3.8

Pokud Nájemce nebude souhlasit s navrženými podmínkami omezení nebo
přerušení služeb kolokace, může společnost Telefónica O2 nebo Nájemce odstoupit
od Smlouvy podle článku 16.

3.9

Nájemce musí předložit žádost o přístup do kolokační místnosti pro všechny své
zaměstnance, kteří budou navštěvovat kolokační místnosti, jak je stanoveno
v Příloze 11 - Postupy a formuláře .

4

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI STRAN

4.1

Nájemce:

4.1.1

Nájemce se zavazuje dodržovat všechny principy účtování a platit ceny podle
Přílohy 5 - Ceny

4.1.2

Nájemce nesmí poskytnout
od společnosti Telefónica O2.

4.1.3

Nájemce musí zajistit, aby jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci pověřené firmy,
dodržovali veškerá ustanovení pro vstup do budov společnosti Telefónica O2 a
práce v těchto prostorech podle Přílohy 6 – Bezpečnost, ochrana majetku a osob.

4.2

Společnost Telefónica O2

4.2.1

Společnost Telefónica O2 poskytne Nájemci služby kolokace na základě uzavřené
Smlouvy o kolokaci pro konkrétní lokalitu a za podmínek stanovených touto
Smlouvou.

4.2.2

Společnost Telefónica O2 má povinnost uzavřít Smlouvu o kolokaci pro konkrétní
lokalitu pouze tehdy, pokud se jedná o žádost o službu kolokace realizovanou
v souvislosti se službou zpřístupnění a jsou splněny ostatní náležitosti této Smlouvy.

4.2.3

Poskytování informací

podnájem

kolokačního

prostoru

pronajatého

Informace o standardních kolokačních prostorách jsou v Příloze 13 - Struktura a
koncepce prostor pro kolokaci společnosti Telefónica O2. Další dodatečné
informace jsou :
a.
b.
c.
d.
4.2.4

Název objektu společnosti Telefónica O2
Adresa objektu
ID objektu
Velikost kolokační místnosti, která je v objektu k dispozici

Předběžné místní šetření
Společnost Telefónica O2 provede na žádost Nájemce předběžné místní šetření
v požadované lokalitě a předá Nájemci zprávu o předběžném místním šetření.
Proces předkládání požadavku na předběžné místní šetření a způsob jeho
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realizace jsou popsány v Příloze 11 - Postupy a formuláře. Cena za provedení
předběžného místního šetření je uvedena v Příloze 5 - Ceny. Předběžné místní
šetření není pro Nájemce povinné.
4.2.5

Podrobné místní šetření
společnost Telefónica O2 provede na žádost Nájemce podrobné místní šetření a
předá Nájemci zprávu o podrobném místním šetření obsahující údaje podle Přílohy
11 – Postupy a formuláře. společnost Telefónica O2 současně zašle návrh Smlouvy
o kolokaci pro konkrétní lokalitu.
Proces předkládání požadavku na provedení podrobného místního šetření je
uveden v Příloze 11 - Postupy a formuláře. Cena za podrobné místní šetření je
uvedena v Příloze 5 - Ceny.

5

ZŘÍZENÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KOLOKACE

5.1

Postupy pro zřízení a poskytování služeb kolokace, instalaci a testování zařízení
v souvislosti se službou kolokace se budou řídit ustanoveními Přílohy 11 - Postupy
a formuláře a Přílohy 12 - Technická specifikace.

5.2

Služba kolokace bude poskytnuta v těch lokalitách, kde je technicky možná
realizace kolokace podle kritérií uvedených v Příloze 12 - Technická specifikace.

5.3

Pokud kolokační místnost v dané lokalitě neexistuje, příprava pro potřeby kolokace
bude postupovat dle ustanoveními Přílohy 11 - Postupy a formuláře.

6

PROGNÓZOVÁNÍ

6.1

Nájemce je povinnen předkládat společnosti Telefónica O2 pravidelně každé
čtvrtletí odhadovaný počet nových objednávek na realizaci kolokace. Rozsah
prognózy je 8 následujících čtvrtletí.

7

CENY A ÚČTOVÁNÍ ZA SLUŽBY KOLOKACE

7.1

Ceny, cenové podmínky a účtování každého produktu služby kolokace jsou
uvedeny v Příloze 5 – Ceny, resp. v Příloze 10 – Účtování a placení.

7.2

Ceny budou účtovány dnem podpisu Protokolu o připravenosti kolokačního prostoru
definovaného v Příloze 11 - Postupy a formuláře. V případě, že Nájemce
bezdůvodně odmítne podepsat Protokol o připravenosti kolokačního prostoru, nebo
se nedostaví k převzetí kolokačního prostoru, ačkoliv byl k tomu vyzván
odpovídajícím způsobem dle článku 21.1, má společnost Telefónica O2 právo
účtovat od tohoto okamžiku příslušné ceny dle Přílohy 5-Ceny.

8

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

8.1

Jestliže jedna Strana způsobí jakoukoli škodu druhé Straně, bude tato Strana
povinna poskytnout náhradu škody v plném rozsahu v souladu s obecně platnými
právními předpisy.

8.2

Odpovědnost za plnění závazků nezaniká, jestliže překážka vylučující odpovědnost
vznikla v době, kdy zavázaná Strana již neplnila řádně své závazky, nebo vznikla
v důsledku její podnikatelské situace.
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8.3

Každá Strana odpovídá za škody způsobené vlastním účastníkům.

9

VYŠŠÍ MOC

9.1

Žádná ze Stran neodpovídá za opožděné plnění nebo neplnění povinností dle této
Smlouvy v důsledku vzniku situací neovlivnitelných danou Stranou (okolnosti
vylučující odpovědnost se zde nazývají “Vyšší mocí”).

9.2

Strana odvolávající se na působení Vyšší moci musí bez prodlení oznámit druhé
Straně vznik případu Vyšší moci. Toto oznámení bude obsahovat přiměřené důkazy
o výskytu nebo rozsahu vlivu Vyšší moci a odhadovanou dobu trvání vlivu Vyšší
moci. Strany co nejdříve po obdržení oznámení zahájí jednání s cílem nalézt
nestranné řešení problémů a těžkostí vzniklých v důsledku působení Vyšší moci.

9.3

Překážka, která brání možnému plnění smluvních závazků touto Stranou, je
neovlivnitelná zavázanou Stranou, když se nedá předpokládat, že by zavázaná
Strana mohla s použitím přiměřených prostředků, úsilí a času odvrátit, překonat tuto
překážku nebo její následky, a dále že by v době vzniku závazku mohla tuto
překážku předvídat.

9.4

Důsledky, které zbavují Stranu odpovědnosti, jsou omezeny pouze na dobu trvání
překážky a na důsledky s danou překážkou související a na ustanovení Smlouvy,
která byla dotčena působením Vyšší moci.

9.5

Strana odvolávající se na působení Vyšší moci se vynasnaží s použitím
přiměřených prostředků maximálně omezit důsledky působení Vyšší moci a v rámci
možností zajistí další fungování služeb poskytovaných dle této Smlouvy a bude
nadále plnit své povinnosti nedotčené působením Vyšší moci. Druhá Strana bude,
v rozsahu působení Vyšší moci, která brání Straně v poskytování Služeb kolokace
dle Smlouvy, vyvázána z plnění své povinnosti platit za tyto služby nebo prostředky,
nebo z plnění povinností s tím souvisejících.

9.6

Po skončení působení Vyšší moci oznámí Strana zasažená působením Vyšší moci
druhé Straně ukončení působení Vyšší moci.

9.7

Odpovědnost za plnění závazků nezaniká, jestliže překážka vznikla v době, kdy
zavázaná Strana již neplnila řádně své závazky, nebo vznikla v důsledku její
podnikatelské situace.

10

FINANČNÍ ZÁRUKY
K zaručení plateb ze strany Nájemce za poskytované služby kolokace společností
Telefónica O2 je nezbytné, aby Nájemce poskytl finanční záruky. Podmínky a
způsob výpočtu těchto záruk jsou uvedeny v Příloze 8 - Finanční záruky.

11

BEZPEČNOST A OCHRANA SÍTĚ

11.1

Nájemce musí zajistit, aby jeho zařízení umístěná v kolokační místnosti či prostoru
neohrozila zdraví a bezpečnost osob nebo nezpůsobila škodu na majetku
společnosti Telefónica O2 a nebo třetích stran. Nájemce se bude řídit ustanoveními
Přílohy 6 - Bezpečnost, ochrana majetku a osob .
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11.2

Pokud není výslovně stanoveno jinak v této Smlouvě, odpovídá každá Strana
za bezpečný provoz svých zařízení a sítě a dodržování stanovených
bezpečnostních zásad svými zaměstnanci.

12

OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A DŮVĚRNOST

12.1

Pokud v souvislosti s uzavřením nebo plněním této Smlouvy a Smlouvy o kolokaci
pro konkrétní lokalitu bude nutné poskytnout druhé Straně údaje, které jsou
považovány za obchodní tajemství, musí být před jejich poskytnutím uzavřena
Smlouva o ochraně obchodního tajemství.

12.2

Ochranu obchodního tajemství a důvěrných informací zajišťují obě Strany na
základě „Smlouvy o ochraně obchodního tajemství ”, kterou uzavřely dne ………..…

13

POZASTAVENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

13.1

V případě, že Nájemce podstatným způsobem poruší některou ze svých základních
povinností vyplývajících z této Smlouvy a takové porušení nenapraví ani ve lhůtě
třiceti (30) kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Nájemci o takovém
porušení, je společnost Telefónica O2 oprávněna omezit nebo pozastavit
poskytování služeb nebo jejich části podle této Smlouvy. Kopie písemného
oznámení bude současně zaslána na ČTÚ. Opatření přijatá dle tohoto článku
mohou být uplatněna pouze pro tu část plnění Smlouvy, které se porušení
povinností týká, pokud to bude možné.

13.2

Společnost Telefónica O2 v naléhavých případech nutných k odvrácení
bezprostředního ohrožení života a zdraví osob nebo škod na majetku, může služby
pozastavit bez předchozího písemného oznámení. V těchto případech mohou být
pozastaveny pouze ty služby, které bezprostředně souvisejí s tímto naléhavým
případem.

13.3

Bez písemného oznámení může být služba pozastavena rovněž v případě
rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy (státní správy, samosprávy, orgánů
krizového řízení), vyplývajícího z právních předpisů, učiněného v období krizové
situace, při vyhlášení krizového stavu v důležitém veřejném zájmu (ekologické
havárie, živelní pohromy, ohrožení bezpečnosti státu atd.). Nájemce bude
bezodkladně písemně informován.

13.4

Pominou-li podmínky pozastavení služby dle bodů 13.1, 13.2 a 13.3, bude
poskytování pozastavených služeb obnoveno bez zbytečného odkladu.

14

ŘEŠENÍ SPORŮ

14.1

Jakýkoli spor, vyplývající z plnění/neplnění povinností dle této Smlouvy, nebo spor,
vyplývající z jednání o návrzích na změny Smlouvy, bude řešen v souladu
s postupem řešení sporů uvedeným v tomto článku.

14.2

Za počátek vzniku sporu je považován den, kdy jedna Strana doručí druhé Straně
oznámení o sporu včetně návrhu řešení sporu.

14.3

Strany zahájí jednání nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po doručení oznámení
o vzniklém sporu s cílem dosažení urovnání záležitosti, která je předmětem sporu.
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Tato jednání budou od počátku vedena zástupci jmenovanými pro tento účel
každou Stranou, uvedenými v Příloze 4 - Seznam kontaktních osob.
14.4

Nedojde-li k dohodě Stran nebo jejich zmocněnců podle bodu Chyba! Nenalezen
zdroj odkazů., předloží některá ze Stran neprodleně spor ČTÚ.

14.5

Každá Strana má právo po vyčerpání všech opravných prostředků ve správním
řízení v daném sporu obrátit se na příslušný soud v České republice.

14.6

O jednání podle tohoto článku 13 se pořizují písemné zápisy.

15

ZMĚNY VE SMLOUVĚ

15.1

Jestliže u jedné nebo případně u obou Stran dojde ke změně ve vydaných
oprávněních, které jsou podmínkou k uzavření této Smlouvy, nebo dojde
ke změnám v zákonech a dalších právních předpisech, na jejichž základě byla tato
Smlouva uzavřena, v cenových předpisech, nebo k jiným změnám podmínek
v důsledku rozhodnutí správních orgánů, které mohou mít vliv na obsah Smlouvy,
přezkoumají Strany dotčená ustanovení bez zbytečného odkladu a podají druhé
Straně neprodleně návrh na změnu Smlouvy.

15.2

Dojde-li u jedné ze Stran ke změně technologie, která zásadním způsobem ovlivní
plnění povinností dle této Smlouvy, je tato Strana povinna druhou Stranu o této
skutečnosti neprodleně informovat. Strany bez zbytečného odkladu přezkoumají
a upraví dotčená ustanovení Smlouvy.

15.3

Podá-li jedna Strana druhé Straně písemný návrh na změnu Smlouvy, je druhá
Strana povinna do třiceti (30) dnů od doručení písemného návrhu na změnu
Smlouvy oznámit své stanovisko, nebo zahájit jednání o předloženém návrhu.
Strany budou usilovat o dosažení dohody o předložené změně nebo nové Smlouvě
do tří (3) měsíců od data doručení návrhu na změnu, nebo během jiného období, na
němž se Strany dohodnou. Jestliže Strany, navzdory jednání, nedosáhnou
v uvedeném období dohody, vynaloží veškeré úsilí, aby vyřešily svůj spor v souladu
s ustanoveními Článku 14.

15.4

Všechny změny a dodatky k této Smlouvě a k jejím přílohám jsou platné, pouze
jsou-li v písemné formě číslovaných dodatků a jsou-li podepsány oprávněnými
zástupci Stran vyjma Přílohy 4 - Seznam kontaktních osob.

15.5

Příloha 4 - Seznam kontaktních osob, obsahující seznam adres a kontaktních osob
určených každou Stranou, může být změněna na základě písemného sdělení
podepsaného oprávněnou osobou za společnost Telefónica O2 a za Nájemce
a předaného druhé Straně. Toto sdělení se stává neoddělitelnou součástí Smlouvy.

16

NEPLATNOST ČÁSTÍ SMLOUVY

16.1

Neplatnost nebo právní neúčinnost některých ustanovení této Smlouvy neovlivní
platnost nebo právní účinnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud podstata
nebo smysl této Smlouvy není vyjádřen v těch ustanoveních, která byla shledána
neplatnými nebo právně neúčinnými.

16.2

Jestliže jsou některá z ustanovení Smlouvy shledána neplatnými nebo právně
neúčinnými, Strany co nejdříve změní nebo nahradí tato ustanovení platnými
ustanoveními.
10
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17

PLATNOST A UKONČENÍ SMLOUVY

17.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu
oprávněnými zástupci obou Stran. Pokud Strany nepodepíší Smlouvu ve stejný den,
pak nabývá Smlouva platnosti v den pozdějšího podpisu.

17.2

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Stranami a složením finanční
záruky.

17.3

Kterákoli ze Stran má právo jednostranně odstoupit od Smlouvy z následujících
důvodů:
• Jestliže druhá Strana po upozornění podle článku 17.3.2 neuhradila dlužnou
částku do třiceti (30) kalendářních dnů od doby splatnosti faktury.
• Druhá Strana vyhlásila konkurs nebo na ní byl prohlášen konkurs, nebo bylo
povoleno vyrovnání a nebo vstoupila do likvidace.
• Jestliže druhá Strana využila práva Vyšší moci a tento případ Vyšší moci trval
déle než šest (6) měsíců, nebo jakmile bylo zřejmé, že bude trvat déle než šest (6)
měsíců.
• Postoupení práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy třetí straně bez
písemného souhlasu druhé Strany, pokud k postoupení těchto závazků nedojde
v důsledku pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu.
• Ohrožení bezpečnosti osob a zdraví nebo závažné poškození majetku druhé
Strany v důsledku porušení závazků jednou Stranou.
• Porušení závazků podle článku 12 Obchodní tajemství a důvěrnost.

17.3.1

Ve všech případech, opravňujících k jednostrannému odstoupení od Smlouvy
jednou ze Stran, učiní tato Strana, v dobré víře, vše pro to, aby nevyužila svého
práva na jednostranné ukončení Smlouvy.

17.3.2

Jestliže jedna ze Stran porušila tuto Smlouvu, je povinna druhá Strana zaslat této
Straně písemné oznámení (“oznámení o porušení povinností”) s uvedením
konkrétního porušení a žádostí o nápravu v přiměřené lhůtě, je-li náprava možná.

17.3.3

Nebude-li náprava provedena do doby stanovené v oznámení o porušení
povinností, pak poškozená Strana může ukončit tuto Smlouvu na základě
odstoupení. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení
o odstoupení druhé Straně.

17.4

Smlouva zaniká:
• Písemnou výpovědí kteroukoli Stranou s výpovědní lhůtou 90 dnů, která
počíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
kdy byla doručena výpověď.
• Jestliže jedna ze Stran zanikne bez právního nástupce
• Na základě písemné dohody Stran
• Jednostranným písemným odstoupením od Smlouvy s oznámením důvodů
uvedených podle bodu 17.3.
• Ukončením komunikačních činností a podnikání dle zákona č. 127/2005 Sb.
v platném znění, jednou ze stran,

17.5

Před ukončením platnosti této Smlouvy, nebo ukončením platnosti v případě
jednostranného odstoupení od Smlouvy jednou ze Stran, provedou obě Strany
vzájemné vyrovnání svých práv a povinností, nejpozději však do jednoho (1) měsíce
od skončení platnosti Smlouvy.
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18

SANKCE

18.1

Strana, která prokazatelně porušila konkrétní body této Smlouvy nebo dohodnuté
postupy, je povinna uhradit druhé Straně smluvní pokutu specifikovanou v Příloze 9
- Sankce.

18.2

Kromě udělení smluvní pokuty může společnost Telefónica O2 v případech
uvedených v článku 13 pozastavit poskytování služeb kolokace.

18.3

Strany sjednávají, že uhrazení smluvní pokuty nezbavuje Stranu, která smluvní
pokutu uhradila, povinnosti plnit všechny závazky vyplývající ze Smlouvy.

18.4

Uhrazené smluvní pokuty neovlivňují povinnosti vyplývající z odpovědnosti za škody
specifikované v článku 7 Smlouvy .

18.5

Smluvní pokuta nebude
od Smlouvy dle bodu 16.3.

19

POSTOUPENÍ PRÁV

19.1

Žádná ze Stran není oprávněna postoupit tuto Smlouvu nebo práva a povinnosti
z ní vyplývající třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany,
pokud se nebude jednat o právní nástupnictví nebo postoupení pohledávky.

19.2

Všechna práva a povinnosti dle této Smlouvy jsou závazné pro legitimní nástupce
Stran.

20

ROZHODNÉ PRÁVO

20.1

Smlouva a všechny právní vztahy s ní související se řídí a budou vykládány
v souladu se zákony a dalšími právními předpisy České republiky, zejména
zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, zákonem
č. 60/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů a
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2887/2000 o zpřístupnění
účastnického vedení v platném znění.

21

DORUČOVÁNÍ

21.1

Veškerá písemná oznámení, informace a sdělení požadovaná dle Smlouvy budou
v českém jazyce a budou zaslána buď poštou, faxem nebo elektronickou poštou na
adresy kontaktních osob uvedených v Příloze 6 - Seznam kontaktních osob. Faxová
sdělení a elektronická pošta budou považovány za přijaté okamžikem potvrzení
jejich přijetí ke kterému jsou zástupci Stran povinni poskytnout potřebnou
součinnost, jinak se má za to, že den odeslání je zároveň den přijetí. V případě
takto zaslaných sdělení budou tato znovu předána odesilatelem písemně, a to
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejich odeslání faxem nebo elektronickou
poštou.

21.2

Toto ustanovení se nevztahuje na provozní informace vyměňované v souladu
s obchodními podmínkami dle Přílohy 10 - Účtování a placení a Přílohy 11 Postupy a formuláře.

uplatněna

12

v případě

jednostranného

odstoupení
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22

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1

K této Smlouvě je přiloženo 14 Příloh (číslovaných od 1 do 14). Všechny Přílohy
jsou nedílnou součástí Smlouvy parafované zástupci Stran. Seznam Příloh je
uveden v obsahu.

22.2

V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními Příloh a ustanovením hlavního textu
Smlouvy jsou rozhodující ustanovení v hlavním textu Smlouvy.

22.3

Tato Smlouva byla vyhotovena v českém jazyce v 5 stejnopisech s platností
originálu, z nichž Nájemce obdrží 2 vyhotovení a Telefónica O2 obdrží 3 vyhotovení.

V ……… dne ………

V ……… dne ………

Za společnost
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.:

-------------------------------------jméno, funkce, podpis

Za společnost

…………………………..

---------------------------jméno, funkce, podpis
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Popis služby Fyzická kolokace

Příloha 1 – Popis služby Fyzická kolokace
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1

SLUŽBA FYZICKÁ KOLOKACE

1.1

Obecné podmínky

1.1.1

Fyzická kolokace je služba nabízená společností Telefónica O2, která
umožňuje Nájemci umístit svá zařízení v budově hlavního rozvodu (HR)
společnosti Telefónica O2 k připojení účastnických kovových vedení
společnosti Telefónica O2 pro poskytování služeb zpřístupnění.

1.1.2

Službu Fyzická kolokace je možné nabízet pouze v případě, že je k dispozici
vhodný prostor v požadované budově společnosti Telefónica O2. Kritéria
pro vyhodnocení vhodného prostoru jsou uvedena v Příloze 12 - Technická
specifikace.

1.1.3

Společnost Telefónica O2 není povinna provádět rozšíření budovy HR nebo
pronajímat dodatečný prostor pro poskytování služby kolokace, jestliže není
možné v požadovaném objektu službu Fyzické kolokace realizovat.

1.1.4

Před zahájením poskytování služby kolokace společností Telefónica O2
musí Nájemce podepsat Rámcovou smlouvu o kolokaci a Smlouvu o
kolokaci pro konkrétní lokalitu. V Příloze 11 - Postupy a formuláře je
specifikován proces poskytování služby kolokace.

1.2

Specifikace služby Fyzická kolokace
Technická specifikace služby Fyzická kolokace společnosti Telefónica O2 je
uvedena v Příloze 12 -Technická specifikace.

1.3

Typy služby zpřístupnění, které lze poskytovat pomocí služby Fyzická
kolokace
Služba Fyzická kolokace je poskytována s následujícími typy služby
zpřístupnění:
• Plný přístup k účastnickému kovovému vedení (PPV)
• Sdílený přístup k účastnickému kovovému vedení (SPV)

1.4

Popis služby Fyzická kolokace

1.4.1

Při využití služby Fyzická kolokace umožňuje společnost Telefónica O2
Nájemci umístit jeho zařízení ve stejné budově, kde je umístěn HR
společnosti Telefónica O2, ale v oddělené místnosti bez zařízení společnosti
Telefónica O2. Přístup zaměstnanců Nájemce do prostor společnosti
Telefónica O2 vymezuje Příloha 6 – Bezpečnost, ochrana majetku a osob.

1.4.2

Obr. 1 uvádí typickou konfiguraci služby Fyzická kolokace společnosti
Telefónica O2. V daném kolokačním prostoru se může nacházet zařízení
více Nájemců.
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Budova HR spol. Telefónica O2
Účastnická
kovová vedení

Spojovací
kabel

Kolokační prostor prvního
Nájemce
Předávací
rozvod
prvního
Nájemce

HR

Zařízení
prvního
Nájemce

Sběrný okruh
prvního
Nájemce

Spojovací
okruh
Spojovací
kabel

Kolokační prostor druhého
Nájemce
Předávací
Zařízení
rozvod
druhého
druhého
Nájemce
Nájemce

Místnost 1

Sběrný okruh
druhého
Nájemce

Místnost 2

Obr. 1. Konfigurace služby Fyzická kolokace
1.4.3

Nájemce dodá, nainstaluje, bude provozovat a udržovat své zařízení
v kolokační místnosti v souladu se specifikací společnosti Telefónica O2
uvedenou v příloze 12 - Technická specifikace.

1.4.4

Zařízení Nájemce bude připojeno k účastnickému kovovému vedení pomocí
vnitřního spojovacího kabelu mezi HR a PR

1.5

Komponenty služby Fyzická kolokace
Služba Fyzické kolokace obsahuje tyto komponenty:
• Kolokační prostor podle Přílohy 12 – Technická specifikace
• Přístup do kolokačního prostoru podle Přílohy 11 – Postupy a formuláře
a Přílohy 6 – Bezpečnost, zabezpečení a ochrana sítě
• Pásek na HR přidělený Nájemci podle Přílohy 12 – Technická
specifikace
• Vnitřní spojovací kabel podle Přílohy 12 – Technická specifikace
• Prvky pro uložení vnitřního spojovacího kabelu (např. kabelové rošty)
podle Přílohy 12 – Technická specifikace
• Klimatické podmínky podle Přílohy 12 – Technická specifikace
• Osvětlení podle Přílohy 12 – Technická specifikace
• Elektrické napájení podle Přílohy 12 – Technická specifikace
• Vybavení detektory kouře a požáru podle Přílohy 6 – Bezpečnost,
ochrana majetku a osob
• Zajištění bezpečnosti podle Přílohy 6 – Bezpečnost, ochrana majetku a
osob
• Možnost umístění antén pro potřeby vybudování sběrného okruhu tam,
kde je to technicky, architektonicky a hygienicky možné podle Přílohy
15 - Popis služby Nájem prostoru pro umístění sběrného okruhu
radioreléovým spojem a podle Přílohy 12 – Technická specifikace.
• Možnost vybudování sběrného okruhu zemí tam, kde je to technicky,
architektonicky a hygienicky možné podle Přílohy 16 - Popis služby
Nájem prostoru pro umístění sběrného okruhu vedeného zemí a podle
Přílohy 12 – Technická specifikace.
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•

Základní hygienické vybavení podle Přílohy 6 – Bezpečnost, ochrana
majetku a osob

1.5.1

Kolokační prostor
Společnost Telefónica O2 poskytne ve své budově, ve které je umístěný
HR, kolokační prostor pro poskytování služeb zpřístupnění za podmínek
stanovených Smlouvou o kolokaci pro konkrétní lokalitu. Minimální rozměr
kolokačního prostoru je definován v Příloze 12 - Technická specifikace.
Kritéria pro určení vhodnosti prostoru pro kolokaci v budově HR jsou
definována v Příloze 12 - Technická specifikace.

1.5.2

Společnost Telefónica O2 poskytne Nájemci pásky na ústřednové straně
HR pro ukončení vnitřního spojovacího kabelu.

1.5.3

Společnost Telefónica O2 poskytne Nájemci vnitřní spojovací kabel pro
spojení mezi páskem přiděleným Poskytovateli na HR a PR.

1.5.4

Společnost Telefónica O2 poskytne Nájemci prvky pro uložení vnitřního
spojovacího kabelu (např. kabelové rošty) v budově HR společnosti
Telefónica O2.

1.5.5

Společnost Telefónica O2 poskytne systémy detekce kouře a požáru
v kolokační místnosti pokud jsou jimi vybaveny technologické místnosti
v dané budově. Detekční systémy se budou lišit podle velikosti budovy a
typu instalovaných technologií.

1.5.6

Přístup do kolokačního prostoru v kolokační místnosti pro určené pracovníky
Nájemce bude umožněn pomocí elektronické vstupní karty nebo
s doprovodem. Postup je popsán v Příloze 11 - Postupy a formuláře.

1.5.7

Kabel (okruh v kolokačním místě ) může být poskytnut pouze v kolokačním
místě a to na vyžádání v metalickém nebo optickém provedení.

2

POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY FYZICKÁ KOLOKACE

2.1

Systém objednávek

2.1.1

Postupy pro podpis Rámcové smlouvy o kolokaci, Smlouvy o kolokaci pro
konkrétní lokalitu a postupy pro předběžné/podrobné místní šetření a
dodávku služby jsou popsány v Příloze 11 - Postupy a formuláře.

2.2

Přejímka služby kolokace
Obě Strany provedou kontrolu parametrů dodané služby podle Přílohy 11 –
Postupy a formuláře.

2.3

Zrušení služby Fyzická kolokace
Postup pro zrušení služby Fyzické kolokace je popsán v Příloze 11 Postupy a formuláře.
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3

PŘEDPOKLADY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
FYZICKÁ KOLOKACE
Předpoklady pro poskytování služby Fyzická kolokace jsou:
• Podepsaná a účinná Rámcová smlouva o kolokaci mezi společností
Telefónica O2 a Nájemcem.
• Dostupnost vhodného prostoru pro kolokaci.
• Podepsaná Smlouva o kolokaci na konkrétní lokalitu mezi společností
Telefónica O2 a Nájemcem.

4

OPRAVY PORUCH

4.1

Povinnosti Nájemce

4.1.1

Pokud se u služby Fyzická kolokace vyskytne závada nebo porucha, musí ji
Nájemce oznámit společnosti Telefónica O2 prostřednictvím rozhraní
popsaného v Příloze 11 - Postupy a formuláře.

4.1.2

Při předání informace o závadě nebo poruše související se službou Fyzická
kolokace ji musí Nájemce přesně specifikovat.

4.2

Povinnosti společnosti Telefónica O2

4.2.1

Společnost Telefónica O2 bude odpovídat za odstranění všech závad nebo
poruch, které se vyskytnou u služby Fyzická kolokace podle Přílohy 11 Postupy a formuláře.
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1. Služba Vzdálená kolokace
1.1

Obecné podmínky

1.1.1

Vzdálená kolokace je služba nabízená společností Telefónica O2, která umožňuje
Nájemci umístit svá zařízení v objektu společnosti Telefónica O2 mimo budovu
hlavního rozvodu (HR) pro poskytování služeb zpřístupnění.

1.1.2

Službu Vzdálená kolokace je možné nabízet pouze v případě, že je k dispozici
vhodný prostor v budově společnosti Telefónica O2 mimo budovu HR. Kritéria pro
vyhodnocení vhodného prostoru jsou uvedena v Příloze 12 - Technická specifikace.

1.1.3

Vzdálená kolokace je poskytována jen v případech, kdy není služba Fyzická kolokace
možná a jsou-li k dispozici prostředky pro službu Vzdálená kolokace.

1.1.4

Společnost Telefónica O2 není povinna provádět rozšíření budov nebo pronajímat
dodatečný prostor pro poskytování služby Vzdálená kolokace jestliže nejsou vhodné
budovy nebo prostory k dispozici.

1.1.5

Před zahájením poskytování služby kolokace společností Telefónica O2 musí
Nájemce podepsat Rámcovou smlouvu o kolokaci a Smlouvu o kolokaci pro
konkrétní lokalitu. V Příloze 11 - Postupy a formuláře je specifikován proces
poskytování služby kolokace.

1.1.6

Je-li služba kolokace požadována v souvislosti se službou zpřístupnění, je v souladu
s článkem 2.1 a článkem 2.2 Rámcové smlouvy o kolokaci přípustné řešení technicky
odpovídající službě Vzdálená kolokace s možností umístění zařízení Nájemce
v objektu, ke kterému má Nájemce vlastnická či užívací práva.V tom případě
nebudou využité všechny komponenty služby uvedené v článku 1.5.

1.2

Specifikace služby Vzdálená kolokace
Technická specifikace služby Vzdálená kolokace společnosti Telefónica O2 je
uvedena v příloze 12 - Technická specifikace.

1.3
1.3.1

Typy služby zpřístupnění, které lze poskytovat pomocí služby Vzdálená kolokace
Služba Vzdálená kolokace je poskytována s následujícími typy služby zpřístupnění:
1. Plný přístup k účastnickému kovovému vedení (PPV)
2. Sdílený přístup k účastnickému kovovému vedení (SPV)
3. Plný přístup k úseku účastnického kovovému vedení (PPÚ)
4. Sdílený přístup k úseku účastnického kovovému vedení (SPÚ)
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1.3.2

1.4

Zařízení Nájemce bude připojeno k účastnickému kovovému vedení přes HR
společnosti Telefónica O2 v případě zpřístupnění celého účastnického vedení nebo
přes rozvaděče v přístupové síti v případě zpřístupnění úseku účastnického
kovovoého vedení.
Popis služby Vzdálená kolokace

1.4.1

Při použití služby Vzdálená kolokace umožňuje společnost Telefónica O2 Nájemci
umístit jeho zařízení v jiné budově společnosti Telefónica O2, než ve které je umístěn
HR společnosti Telefónica O2, v oddělené místnosti bez zařízení společnosti
Telefónica O2. Přístup zaměstnanců Nájemce do prostor společnosti Telefónica O2
vymezuje Příloha 6 – Bezpečnost, ochrana majetku a osob.

1.4.2

Obr. 1 uvádí typickou konfiguraci služby Vzdálená kolokace společnosti Telefónica
O2. V daném kolokačním prostoru se může nacházet zařízení více Nájemců.
Budova ústředny spolTelefónica O2

účastnická
kovová
vedení

Jiná budova spol. Telefónica O2
Kolokační prostor prvního Nájemce

vnější
spojovací kabel

HR

PR
prvního
Nájemce

zařízení
prvního
Nájemce

sběrný okruh
prvního
Nájemce

Kolokační prostor druhého Nájemce

vnější
spojovací kabel

PR
druhého
Nájemce

zařízení
druhého
Nájemce

sběrný okruh
druhého
Nájemce

Obr. 1. Konfigurace služby Vzdálená kolokace

1.4.3

Nájemce dodá, nainstaluje, bude provozovat a udržovat své zařízení v kolokační
místnosti v souladu se specifikací společnosti Telefónica O2 uvedenou v příloze 12 Technická specifikace.

1.4.4

Zařízení Nájemce bude připojeno k účastnickému kovovému vedení pomocí vnějšího
spojovacího kabelu mezi HR a PR v případě zpřístupnění celého účastnického
kovového vedení a mezi rozvaděčem v přístupové síti a PR v případě zpřístupnění
úseku kovového účastnického vedení.

1.5

Komponenty služby Vzdálená kolokace
Služba Vzdálená kolokace obsahuje tyto komponenty:
• Kolokační prostor podle Přílohy 12 – Technická specifikace.
• Přístup do kolokačního prostoru podle Přílohy 11 – Postupy a formuláře a
Přílohy 6 – Bezpečnost, ochrana majetku a osob.
• Pásek na HR přidělený Poskytovateli pro služby PPV a SPV podle Přílohy 12 –
Technická specifikace.
• Pásek na rozvaděči v přístupové síti společnosti Telefónica O2 přidělený
Poskytovateli pro služby PPÚ a SPÚ podle Přílohy 12 – Technická specifikace.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

1.5.1

Vnější spojovací kabel nebo protažení vnějšího spojovacího kabelu podle
Přílohy 12 – Technická specifikace.
Prvky pro uložení vnějšího spojovacího kabelu (např. kabelové rošty) podle
Přílohy 12 – Technická specifikace.
Klimatické podmínky podle Přílohy 12 – Technická specifikace.
Osvětlení podle Přílohy 12 – Technická specifikace.
Elektrické napájení podle Přílohy 12 – Technická specifikace.
Vybavení detektory kouře a požáru podle Přílohy 6 – Bezpečnost, ochrana
majetku a osob.
Zajištění bezpečnosti podle Přílohy 6 – Bezpečnost, ochrana majetku a osob.
Možnost umístění antén pro potřeby vybudování sběrného okruhu tam, kde je to
technicky, architektonicky a hygienicky možné podle Přílohy 15 - Popis služby
Nájem prostoru pro umístění sběrného okruhu radioreléovým spojem a podle
Přílohy 12 – Technická specifikace.
Možnost vybudování sběrného okruhu zemí tam, kde je to technicky,
architektonicky a hygienicky možné podle Přílohy 16- Popis služby Nájem
prostoru pro umístění sběrného okruhu vedeného zemí a podle Přílohy 12 –
Technická specifikace.
Základní hygienické vybavení podle Přílohy 6 – Bezpečnost, ochrana majetku a
osob.

Kolokační prostor
Společnost Telefónica O2 poskytne ve své budově nebo prostorách, mimo budovu s
HR, kolokační prostor pro poskytování služeb zpřístupnění za podmínek stanovených
Smlouvou o kolokaci pro konkrétní lokalitu. Minimální rozměr kolokačního prostoru je
definován v Příloze 12 - Technická specifikace. Kritéria pro určení vhodnosti prostoru
pro kolokaci jsou definována v Příloze 12 - Technická specifikace.

1.5.2

Společnost Telefónica O2 poskytne Nájemci pásky na ústřednové straně HR nebo
pásky na rozvaděči v přístupové síti společnosti Telefónica O2 pro ukončení vnějšího
spojovacího kabelu.

1.5.3

Společnost Telefónica O2 poskytne Nájemci vnější spojovací kabel pro spojení mezi
páskem přiděleným Poskytovateli na HR nebo na rozvaděči v přístupové síti
společnosti Telefónica O2 a PR a nebo protažení vnějšího spojovacího kabelu

1.5.4

Společnost Telefónica O2 poskytne Nájemci prvky pro uložení vnějšího spojovacího
kabelu (např. kabelové rošty) v budově HR a budově nebo prostorách PR společnosti
Telefónica O2 a prvky pro vnější instalaci na pozemcích společnosti Telefónica O2.

1.5.5

Společnost Telefónica O2 poskytne systémy detekce kouře a požáru v kolokační
místnosti, pokud jsou jimi vybaveny technologické místnosti v dané budově.
Společnost Telefónica O2 poskytne systémy detekce kouře a požáru v místnosti,
pokud jsou v této místnosti k dispozici. Detekční systémy se budou lišit podle velikosti
budovy a typu instalovaných technologií.

1.5.6

Přístup do kolokačního prostoru v kolokační místnosti pro určené pracovníky
Nájemce bude umožněn pomocí elektronické vstupní karty nebo s doprovodem.
Postup je popsán v Příloze 11 - Postupy a formuláře. Přístup do kolokačního prostoru
bude řešen podle individuálních podmínek.

1.5.7

Kabel (okruh v kolokačním místě ) může být poskytnut pouze v kolokačním místě a
5
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to na vyžádání v metalickém nebo optickém provedení. Na tento kabel dále za
hranice kolokačního místa navazuje Sběrný okruh Nájemce..

2. Poskytování služby Vzdálená kolokace
2.1

Systém objednávek
Postupy pro podpis Rámcové smlouvy o kolokaci, Smlouvy o kolokaci pro konkrétní
lokalitu a postupy pro předběžné/podrobné místní šetření a dodávku služby jsou
popsány v Příloze 11 - Postupy a formuláře.

2.2

Přejímka služby kolokace
Obě Strany provedou kontrolu parametrů dodané služby podle Přílohy 11 – Postupy a
formuláře.

2.3

Zrušení služby Vzdálená kolokace
Postup pro zrušení služby Vzdálená kolokace je popsán v Příloze 11 - Postupy a
formuláře.

3. Předpoklady pro poskytování služby Vzdálená kolokace
Předpoklady pro poskytování služby Vzdálená kolokace jsou:
• Podepsaná a účinná Rámcová smlouva o kolokaci mezi společností Telefónica
O2 a Nájemcem.
• Dostupnost vhodného prostoru pro kolokaci.
• Podepsaná Smlouva o kolokaci na konkrétní lokalitu mezi společností
Telefónica O2 a Nájemcem.

4. Opravy poruch
4.1

Povinnosti Nájemce

4.1.1

Pokud se u služby Vzdálená kolokace vyskytne závada nebo porucha, musí ji
Nájemce oznámit společnosti Telefónica O2 prostřednictvím rozhraní popsaného
v Příloze 11 - Postupy a formuláře.

4.1.2

Při předání informace o závadě nebo poruše související se službou Vzdálená
kolokace ji musí Nájemce přesně specifikovat.

4.2
4.1.3

Povinnosti společnosti Telefónica O2
Společnost Telefónica O2 bude odpovídat za odstranění všech závad nebo poruch,
které se vyskytnou u služby Vzdálená kolokace podle Přílohy 11 – Postupy a
formuláře.
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1. Definice
Následující tabulka obsahuje seznam termínů , objevujících se v textu Rámcové smlouvy o
kolokaci a jejích Přílohách, a jejich definice.
Termín
Asymetrická digitální účastnická
přípojka (Asymetric Digital Subscriber
line – ADSL)
Český telekomunikační úřad
(ČTU)

Externí kabel
Heterogenní kabelový strom

Hlavní rozvod (HR)

Homogenní kabelový strom
HOST

Kolokační prostor
Kabelový rošt

Kabelový strom

Kabelový úsek
Kolokace

Křížová kabelová čtyřka
Maximální spektrální využití

Definice
Technologie pro vytvoření asymetrického
širokopásmového přenosu dat
v nadhovorové části kmitočtového spektra
účastnického kovového vedení.
Ústřední správní úřad pro výkon státní
správy včetně regulace trhu a
stanovování podmínek pro podnikání
v oblasti elektronických komunikací a
poštovních služeb - www.ctu.cz.
Kabel, který vychází z objektu společnosti
Telefónica O2 a je zakončen mimo tento
objekt.
Kabelová struktura , která se skládá
z metalických a optických kabelů
Zařízení v budově místní ústředny, kde
jsou zakončena účastnická kovová
vedení. Propojení v HR k ostatním
zařízením je realizováno pomocí
měnitelných propojek.
Kabelová struktura složená jen
z metalických kabelů
Samostatná spojovací jednotka obsahující
veškeré funkce spojovacího systému. Je
připojena k HR a sdílí číslovací rozsah
s podřízenými RSU.
Prostor poskytovaný společností
Telefónica O2, ve kterém může Nájemce
umístit svá zařízení
Kabelový rošt slouží k uložení
spojovacích kabelů
Kabelový strom tvoří traťový kabel
s velkou kapacitou a menší
navazující.rozvodné kabely které
rozvádějí kovové páry do jednotlivých ulic
a objektů účastníků.
Segment kabelové trasy, v níž se nemění
průřez kabelu.
Kolokace je poskytování fyzického
prostoru a technických prostředků
k umístění a připojení příslušného
zařízení Nájemce.
Páry v kabelu seskupené do čtyřek.
Každá křížová čtyřka se skládá ze dvou
kovových párů (čtyř drátů).
Stav, kdy všechny instalované nebo
plánované systémy DSL v kabelovém
3
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Termín

Účastnické kovové vedení
Operator ID (OpID)
Pásek

Plný přístup k účastnickému kovovému
vedení

Plný přístup k úseku účastnického
kovového vedení

Předávací bod

Předávací rozvod – PR

Rozbočovač

Sběrný okruh Nájemce

Sdílený přístup k účastnickému
kovovému vedení (SPV)

Definice
stromu přenášejí signály odpovídající
povoleným maskám PSD umožňující
dosáhnout potřebné kvality služby při
šumové reservě 6 dB.
Kovový pár vodičů spojující koncový bod
sítě s hlavním rozvodem nebo obdobným
zařízením ve veřejné pevné telefonní síti.
Třímístné číslo v rozsahu 200-999,
identifikující operátora. Toto číslo přiděluje
operátorům ČTÚ
Technologie pro ukončení kabelů a
propojek na HR.
Plný přístup k účastnickému kovovému
vedení (PPV) umožňuje jinému subjektu
pronajmutí a využívání celého
kmitočtového spektra účastnického
kovového vedení operátora s významnou
tržní silou na relevantním trhu za
účelem poskytování služeb elektronických
komunikací jeho uživatelům.
Plný přístup k úseku účastnického
kovového vedení (PPÚ) umožňuje jinému
subjektu pronajmutí a využívání úseku
účastnického vedení operátora
s významnou tržní silou na relevantním
trhu za účelem poskytování služeb
elektronických komunikací jeho
uživatelům.
Bod, v němž se propojují dva
provozovatelé
Zařízení, kde na jedné straně jsou
ukončeny spojovací kabely z hlavního
rozvodu a z druhé strany je připojeno
zařízení poskytovatele. Slouží jako
předávací bod mezi sítí společnosti
Telefónica O2 a sítí Nájemce.
Zařízení, které rozděluje kmitočtové
spektrum účastnického kovového vedení
na dvě nezávislá pásma: hovorové a
nadhovorové.
Propojení zařízení Nájemce z kolokační
místnosti s přípojným bodem Nájemce.
budovaný Nájemcem
Sdílený přístup k účastnickému kovovému
vedení (SPV) umožňuje jinému
oprávněnému subjektu společné
využívání kovového vedení se společností
Telefónica O2 k poskytování vlastních
služeb elektronických komunikací
v nadhovorové části kmitočtového spektra
účastnického kovového vedení.
Společnost Telefónica O2 přitom nadále
poskytuje hlasové služby svým
4
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Termín

Sdílený přístup k úseku účastnického
kovového vedení (SPÚ)

Síťový kabel

Síťový rozvaděč (SR)

Smlouva o zpřístupnění účastnického
kovového vedení

Spektrální hustota výkonu signálu
Spojovací kabel
Systém vícenásobného využití
účastnického kovového vedení
Škálovatelnost
Tranzitní ústředna

Uživatel
Vnitřní kabel
Vzdálená kolokace
DR
OR

Definice
uživatelům.
Sdílený přístup k úseku účastnického
kovového vedení (SPU) umožňuje jinému
oprávněnému subjektu společné
využívání části úseku účastnického
kovového vedení se společností
Telefónica O2 k poskytování vlastních
služeb elektronických komunikací svým
uživatelům v nadhovorové části
kmitočtového spektra účastnického
kovového vedení. Společnost Telefónica
O2 přitom poskytuje nadále hlasové
služby svým uživatelům.
Hlavní kabelový úsek vycházející z HR a
budovy ústředny. Síťový kabel se dále
větví do menších kabelových úseků, které
slouží k rozvodu kabelových párů v ulicích
a budovách, které nejsou připojeny přímo
na síťový kabel.
Síťový rozvod (SR) je zařízení
v přístupové síti, kde se větví kabelový
strom .
Smlouva o podmínkách, za kterých
společnost Telefónica O2 zpřístupňuje
svá účastnická kovová vedení jiným
oprávněným subjektům pro služby PPV,
SPV, PPU, SPÚ
Spektrální hustota výkonu datového
signálu udává rozložení měrného výkonu
v kmitočtovém pásmu.
Kabel spojující pásky přidělené
Poskytovateli na HR a předávací rozvod.
Zařízení, které umožňuje použití méně
metalických párů než je počet účastníků
určitému počtu koncových uživatelů.
Nejmenší odstupňování kapacit instalace
prvků.
Tranzitní ústředna přenáší provoz mezi
příslušnými podřízenými ústřednami a
ústřednami, které jsou ve vyšší síťové
úrovni.
Uživatel je fyzická nebo právnická osoba,
které je poskytována služba
elektronických komunikací.
Kabel pro instalaci uvnitř budov.
Poskytnutí kolokačního prostoru
v blízkosti budovy ústředny společnosti
Telefónica O2.
Digitální rozvaděč pro propojení
metalických 2Mbit vedení
Optický rozvaděč pro propojení optických
vláken
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Termín
Vzdálená účastnická jednotka (RSU –
Remote Subscriber Unit)

Definice
Podřízená vzdálená spojovací jednotka,
která je z části závislá na své řídicí
ústředně z hlediska dohledu nad hovory,
ale zároveň schopná poskytovat
spojovací funkci uvnitř jednotky.
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2. Zkratková slova
Následující tabulka obsahuje seznam zkratkových slov, která se objevují v textu Nabídky služby
kolokace a souvisejících Přílohách.
Zkratka
ADSL
BA ISDN
CAF
CLI
COS
ČTÚ
DMT
DSL
ECTRA
ETP
ETSI
EU
FEXT
GDN
HDSL
HR
ID
ISDN
ITU
ITU -T
ITZ
LLU
NEXT
ONU
OSS
PABX
PAM 16
PCM 4, 11
PoP
PPÚ
PPV
PR
PSD
QoS
R
RSU
RUO

Význam
Asymetrická digitální účastnická přípojka
Základní přípojka ISDN
Účastnický autorizační formulář
Calling Line Identification
Class of Service
Český telekomunikační úřad
Diskrétní MultiTón
Digitální účastnická přípojka
European Committee for Telecommunications
Regulatory Affairs
European Telecommunications Platform
European Telecommunications
Standardisation Institute
Evropská unie
Rušení přeslechem na vzdáleném konci
General Directory Number
High Density Digital Subscriber Line
Hlavní rozvod
Identifikátor příslušného prvku
Integrovaná síť digitálních služeb
International Telecommunication Union
ITU Telecommunication Standardisation
Sector
Systém integrovaného technického
zabezpečení
Local Loop Unbundling (zpřístupnění
účastnického kovového vedení)
Rušení přeslechem na blízkém konci
Optical Network Unit (optická síťová jednotka)
Operation Support Systems (Systémy
provozní podpory)
Private Automatic Branch Exchange
Pulzně amplitudová modulace s využitím 16
úrovní signálu
Uživatelský multiplexor pro 4 až 11 účastníků
Point of Presence (Přístupový bod)
Plný přístup k úseku účastnického kovového
vedení
Plný přístup k účastnickému kovovému vedení
Předávací rozvaděč
Power Spectral Density (Spektrální hustota
výkonu signálu)
Kvalita služby
Rozváděč v síti
Remote Subscriber Unit (Vzdálená účastnická
jednotka)
Reference Unbundling Offer (Referenční
nabídka zpřístupnění)
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SDSL
SLA
SPÚ
SPV
SR
TR
ÚR
xDSL

Symetrická DSL (Evropské označení SHDSL)
Service Level Agreement (Smlouva o úrovni
poskytovaných služeb)
Sdílený přístup k úseku účastnického
kovového vedení
Sdílený přístup k účastnickému kovovému
vedení
Síťový rozvaděč
Traťový rozvaděč
Účastnický rozvaděč
Různé verze technologie DSL,např. ADSL,
VDSL a SDSL
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1. Kontaktní osoby k náležitostem Smlouvy
Telefónica O2

Nájemce

Jméno, příjmení

Ing. Petr Mádle

Adresa :

Olšanská 6
130 00 Praha 3 - Žižkov

Pevná linka
Fax
e-mailová adresa

2714 22671
2714 25586
petr.madle@ct.cz

2. Kontaktní osoby pro operativní řešení otázek
souvisejících s kolokačními službami a obchodními
vztahy
Telefónica O2

Nájemce

Jméno, příjmení

account manager

Adresa :

Olšanská 6
130 00 Praha 3 - Žižkov

Pevná linka
Fax
e-mailová adresa

………
……..
……@ct.cz

3. Kontaktní osoby pro řešení technických záležitostí
Telefónica O2

Nájemce

Jméno, příjmení

Jiří Mezenský / Michal
Pekárek

Adresa :

Olšanská 6
130 00 Praha 3 - Žižkov

Pevná linka
Fax

2714 25276 / 271464526
2714 25266

e-mailová adresa

jiri.mezensky@ct.cz /
michal.pekarek@ct.cz

Kontaktní osoby pro řešení záležitostí odúčtování
Telefónica O2

Nájemce

Jméno, příjmení

Ing. Karel Strynk

Adresa :

Olšanská 6
130 00 Praha 3 - Žižkov

Pevná linka
Fax
e-mailová adresa

2714 25288
271425266
karel.strynk@ct.cz
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4. Technická podpora pro operativní řízení provozu
Telefónica O2

Nájemce

Pracoviště /Jméno,
příjmení

Centrum řízení sítě (NMC)
nepřetržitá služba

Adresa firmy:

Olšanská 6
130 00 Praha 3
800 129 100
2714 64774
wholesale.nmc@ct.cz

Pevná linka
Fax
e-mailová adresa

5. Adresy pro doručování daňových a dalších účetních
dokladů
Telefónica O2

Nájemce

Pracoviště /Jméno,
příjmení

Telefónica O2 Czech
Republic, a.s.

Adresa:

Olšanská 5
130 34 Praha 3

6. Kontaktní pracoviště / osoby pro otázky bezpečnosti
Telefónica O2
Jméno, příjmení
Adresa:
Pevná linka
Fax
e-mailová adresa

Nájemce

CBD Praha
Olšanská 6
130 34 Praha 3
800 130 027
271 464 871
praha.drcb@ct.cz

7. Kontaktní osoby pro zasílání objednávek
Telefónica O2

Nájemce

Jméno, příjmení

account manager

Adresa :

Olšanská 6
130 00 Praha 3 - Žižkov

Pevná linka
Fax
e-mailová adresa

………
……..
……@ct.cz
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8. Osoby odpovědné za plnění povinností na úseku
požární ochrany
Telefónica O2

Nájemce

Jméno, příjmení

Ing. Bohumilem Suttner

Adresa :

Ottova 2508
269 02 Rakovník II

Pevná linka
Fax
e-mailová adresa

2714 68181
2714 64214
bohumil.suttner@ct.cz

9. Kontaktní místa pro řešení problémů bezpečnosti s 24
hodinovou službou
Telefónica O2

Nájemce

Jméno, příjmení

Centrum bezpečnostního
dohledu

Adresa :

n/a

Pevná linka
Fax
e-mailová adresa

800 130 027
n/a
cbpha@ct.cz

10. Kontaktní místa pro řešení odkupu pásků
Telefónica O2

Nájemce

Pevná linka

Bedřich Bohuslav
PO Praha, pracoviště řízení
prací (DRP)
Olšanská 6
130 34 Praha 3
271 462 014

Fax

271 463 054

e-mailová adresa

bedrich.bohuslav@ct.cz

Jméno, příjmení
Adresa :

11. Změny kontaktních informací
Společnost Telefónica O2 a Nájemce jsou povinni se navzájem neprodleně informovat
v případě změny jakéhokoliv kontaktního údaje.
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1

Rozsah dokumentu

1.1

Ceny za poskytnutí služeb kolokace uvedené v této Příloze hradí Nájemce
v souladu s níže popsanými podmínkami.

1.2

Postup vyúčtování a placení za poskytnuté služby kolokace je uveden
v Příloze 10 – Účtování a placení

1.3

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

2

Ceny za službu kolokace

2.1

Ceny za místní šetření
Produkt

Předběžné místní
šetření

Cena
2 693 Kč

Podrobné místní šetření

12 432 Kč

Podrobné místní šetřenídalší zpráva

7 085 Kč

Měrná jednotka
1 zpráva
předběžného
místního šetření
1 zpráva
podrobného
místního šetření pro
kolokační místnost
Další zpráva
podrobného
místního šetření pro
kolokační místnost

Poznámka

První zpráva
podrobného místního
šetření

002

Další zpráva
podrobného místního
šetření. Podrobnosti
uvedeny v Příloze č.11 –
Postupy a formuláře

002a

2.2

Ceny související s kolokačním prostorem uplatňované jednorázově

2.2.1

Cena za poskytnutí kolokačního prostoru uplatňovaná jednorázově
Produkt

Poskytnutí kolokačního
prostoru

Cena
36 726 Kč

Měrná jednotka
Skříň

Poznámka
Příprava plochy pro
umístění jedné skříně
v kolokačním prostoru a
všechny s tím
související činnosti

3

Kód
ceny
001

Kód
ceny
003
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2.2.2

Ceny za produkty v kolokačním prostoru uplatňované jednorázově
Produkt

Poskytnutí
technologického
napájení 48V
Stíněný vnitřní spojovací
kabel a pásek na HR
přidělený Poskytovateli
Nestíněný vnitřní
spojovací kabel a pásek
na HR přidělený
Poskytovateli
Stíněný vnitřní spojovací
kabel, metalický 2Mbit/s,
včetně DR

Optický vnitřní spojovací
kabel včetně OR

2.2.3

Cena

Měrná jednotka

Poznámka

Kód
ceny
004

4 758 Kč

Skříň

4 651Kč

Spojovací kabely v
kapacitě 96 párů

005

4 651 Kč

Spojovací kabely v
kapacitě 96 párů

006

1 037 Kč

Pár

Škálovatelnost je jeden
pár, účtuje se pouze
tehdy pokud není
součástí služby
pronájem okruhů

007

5 031 Kč

Pár vláken

Škálovatelnost je jeden
pár vláken, účtuje se
pouze tehdy pokud není
součástí služby
pronájem okruhů

008

Ceny za produkty v kolokačním prostoru uplatňované jednorázově
Produkt

Cena

Měrná jednotka

Poznámka

Zdroj nepřetržitého
napájení (UPS)
Kabel sběrného okruhu
– optický včetně OR

3 288 Kč

Jednotka UPS

5 031 Kč

Pár vláken

Kabel sběrného okruhu
metalický- včetně pásku
na PR

1 037 Kč

Pár

Vnější spojovací kabelmetalický - pro vnitřní
prostředí, včetně pásku
na HR i pásku na PR
Vnější spojovací kabel
stíněný - metalický - pro
vnitřní prostředí, včetně
pásku na HR i pásku na
PR
Vnější spojovací kabel metalický - pro vnější
prostředí, včetně pásku
na HR i pásku na PR

6 036 Kč

Spojovací kabely
v kapacitě 96 párů

012

6 036 Kč

spojovací kabely
v kapacitě 96 párů

013

7 883 Kč

spojovací kabely
v kapacitě 96 párů

014

4

Cena za poskytnutí
jedné UPS
Kabel společnosti
Telefónica O2,
poskytovaný pouze v
kolokačním prostoru
Kabel společnosti
Telefónica O2,
poskytovaný pouze v
kolokačním prostoru

Kód
ceny
009
010

011
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Vnější spojovací kabel
stíněný - metalický – pro
vnější prostředí, včetně
pásku na HR i pásku na
PR
Poskytnutí napájení
230V

7 883 Kč

Spojovací kabely v
kapacitě 96 párů

015

4 758 Kč

Skříň, stojan

016

2.3

Ceny související s kolokačním prostorem uplatňované měsíčně

2.3.1

Ceny za kolokační prostor uplatňované měsíčně
Produkt

Cena/měsíc

Měrná jednotka

Stíněný vnitřní spojovací
kabel a pásek na HR
přidělený Poskytovateli
Nestíněný vnitřní
spojovací kabel a pásek
na HR přidělený
Poskytovateli
Stíněný vnitřní spojovací
kabel – metalický 2
Mbit/s, včetně DR

607 Kč

Spojovací kabely
v kapacitě 96 párů

116 Kč

Spojovací kabely
v kapacitě 96 párů

Optický vnitřní spojovací
spojovací kabel včetně
OR

62 Kč

Spotřeba energie
Poskytování napájení
48V
Pronájem kolokačního
prostoru:
Zóny

Zóna A:
Zóna B:
Zóna C:
Zóna D:
Zóna E:
Zóna F:

9 Kč

2 214 Kč
11 Kč

9 550 Kč
8 113 Kč
8 975 Kč
7 363 Kč
7 992 Kč
10 008 Kč

Pár

Pár vláken

kW příkonu
instalovaného
zařízení
Skříň
Umístění jedné
skříně (cena se bude
lišit podle níže
uvedených zón A - F)

Poznámka

Kód
ceny
017
018

Škálovatelnost je jeden
pár, účtuje se pouze
tehdy pokud není
součástí služby
pronájem okruhů. Kabel
společnosti Telefónica
O2, poskytovaný pouze
v kolokačním prostoru
Kabel společnosti
Telefónica O2,
poskytovaný pouze v
kolokačním prostoru

019

020

021
Cena za nájem a údržbu
přívodu 48V

022
023

Cena za pronájem kolokačního prostoru se bude lišit podle zóny, ve které se kolokační
prostor nachází – na základě počtu obyvatel v daném městě či obci. Definice zón je
následující:
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Zóna

Počet obyvatel od

A
B
C
D
E
F

2.3.2

1 000 001
250 001
80 001
30 001
5 001
0

999 999 999
1 000 000
250 000
80 000
30 000
5 000

Ceny za další produkty v rámci kolokačního prostoru uplatňované měsíčně
Produkt

Zdroj nepřetržitého
napájení (UPS)
Kabel sběrného okruhu
– optický
Kabel sběrného okruhu
–metalický
Pásek na HR pro službu
JTŔK
Vnější spojovací kabel metalický – pro vnitřní
prostředí
Vnější spojovací kabel
stíněný - metalický – pro
vnitřní prostředí
Vnější spojovací kabelmetalický - pro vnější
prostředí
Vnější spojovací kabel
stíněný - metalický – pro
vnější prostředí
Poskytování
technologického
napájení 230V
Kamerový systém

2.4

Počet obyvatel do

Cena za
jednotku/
měsíc
454 Kč
62 Kč

9 Kč

Měrná jednotka

Poznámka

Jednotka UPS
Pár vláken

Pár

Kód
ceny
024

Kabel společnosti
Telefónica O2,
poskytovaný pouze
v kolokačním prostoru
Kabel společnosti
Telefónica O2,
poskytovaný pouze
v kolokačním prostoru
Pro 96 párový kabel
jsou potřeba 2 pásky.

025

025a

129 Kč

1 ks pásku na HR

131 Kč

Spojovací kabely
v kapacitě 96 párů

027

1 341 Kč

Spojovací kabely
v kapacitě 96 párů

028

131 Kč

Spojovací kabely
v kapacitě 96 párů

029

1 341 Kč

Spojovací kabely
v kapacitě 96 párů

030

11 Kč

Skříň

519 Kč

Skříň

Cena za nájem a údržbu
přívodu napájení 230V –
nezálohované
Cena za dohled
kamerovým systémem

026

031
032

Ceny za zřízení kartového přístupu do kolokačního prostoru
Produkt

Výdej čipové karty a
realizace požadavku na
jeden přístup do
kolokačního prostoru

Cena
1 891 Kč

Měrná jednotka
Za jednoho
zaměstnance
Nájemce a
kolokační místnost
prostoru

6

Poznámka
Cena nezahrnuje
čipovou kartu, která je
dodávaná Nájemcem.
Cena zahrnuje zavedení
karty a zaměstnance
Nájemce do systémů

Kód
ceny
033
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Produkt

Realizace požadavku na
jeden další přístupu do
kolokačního prostoru

2.5

Cena

1 173 Kč

Měrná jednotka

Za jednoho
zaměstnance
Nájemce a
kolokační místnost

Poznámka
společnosti Telefónica
O2.
Cena zahrnuje rozšíření
přístupů do jedné
lokality na exitující kartu
příslušného
zaměstnance Nájemce

Kód
ceny
034

Cena za vstup s doprovodem do kolokačního prostoru
Produkt

Cena

Vstup s doprovodem –
paušální cena

1 256 Kč

Vstup s doprovodem –
využití

377 Kč

Měrná jednotka
Jedna návštěva
libovolného počtu
pracovníků
Nájemce v jednom
kolokačním prostoru
Jedna započatá
hodina přístupu
s doprovodem
v jednom
kolokačním prostoru
libovolného počtu
pracovníků
Nájemce

7

Poznámka

Kód
ceny
035

036
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2.6

Ceny za změnu Smlouvy na kolokační prostor

2.6.1

Jednorázově uplatňované ceny za změny - rozšíření služby kolokace
Produkt

Technologické napájení
48V
Stíněný vnitřní spojovací
kabel a pásek na HR
přidělený Poskytovateli
Nestíněný vnitřní
spojovací kabel a pásek
na HR přidělený
Poskytovateli
Stíněný vnitřní spojovací
kabel, metalický 2Mbit/s,
včetně DR

Cena

Měrná jednotka

Poznámka

Kód
ceny
037

4 758 Kč

Za skříň

4 651 Kč

Spojovací kabely v
kapacitě 96 párů

038

4 651 Kč

Spojovací kabely v
kapacitě 96 párů

039

1 037 Kč

Pár

Optický vnitřní spojovací
kabel včetně OR

5 031 Kč

Pár vláken

Vnější spojovací kabelmetalický - pro vnitřní
prostředí a pásek na HR
přidělený Poskytovateli
Vnější spojovací kabel
stíněný - metalický - pro
vnitřní prostředí a pásek
na HR přidělený
Poskytovateli
Vnější spojovací kabelmetalický - pro vnější
prostředí a pásek na HR
přidělený Poskytovateli
Vnější spojovací kabel
stíněný - metalický – pro
vnější prostředí a pásek
na HR přidělený
Poskytovateli
Kabel sběrného okruhu
– optický

6 036 Kč

Spojovací kabely v
kapacitě 96 párů

042

6 036 Kč

Spojovací kabely v
kapacitě 96 párů

043

7 883 Kč

Spojovací kabely v
kapacitě 96 párů

044

7 833 Kč

Spojovací kabely v
kapacitě 96 párů

045

5 031 Kč

Pár vláken

Kabel sběrného okruhu
– metalický

1 037 Kč

Pár

Zdroj nepřetržitého
napájení (UPS)
Poskytnutí napájení
230V
Poskytnutí kolokačního
prostoru

3 288 Kč

Jednotka UPS

4 758 Kč

Skříň

049

36 726 Kč

Skříň

050

8

Kabel společnosti
Telefónica O2,
poskytovaný pouze
v kolokačním prostoru
Kabel společnosti
Telefónica O2,
poskytovaný pouze
v kolokačním prostoru

Kabel společnosti
Telefónica O2,
poskytovaný pouze
v kolokačním prostoru
Kabel společnosti
Telefónica O2,
poskytovaný pouze
v kolokačním prostoru
Cena za poskytnutí
jedné UPS

040

041

046

047

048
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2.6.2

Jednorázově uplatňované ceny za změny - redukci či zrušení služby kolokace
Produkt

Cena

Měrná jednotka

Poznámka

Kód
ceny
051

Deinstalace
technologického
napájení 48V
Deinstalace stíněného
vnitřního spojovacího
kabelu a pásku na HR
přidělených
Poskytovateli
Deinstalace nestíněného
vnitřního spojovacího
kabelu a pásku na HR
přidělených
Poskytovateli
Deinstalace stíněného
vnitřního spojovacího
kabelu, metalický 2
Mbit/s, včetně DR
Deinstalace optického
vnitřního spojovacího
kabelu včetně OR

4 203 Kč

Skříň

4 132 Kč

Spojovací kabely
v kapacitě 96 párů

052

4 132 Kč

Spojovací kabely
v kapacitě 96 párů

053

2 971 Kč

Pár vláken

Deinstalace vnějšího
spojovacího kabelu metalický - pro vnitřní
prostředí
Deinstalace vnějšího
spojovacího kabelu
stíněného - metalický pro vnitřní prostředí
Deinstalace vnějšího
spojovacího kabelu metalický - pro vnější
prostředí
Deinstalace vnějšího
spojovacího kabelu
stíněného - metalický –
pro vnější prostředí
Deinstalace zdroje
nepřetržitého napájení
(UPS)
Deinstalace kabelu
sběrného okruhu –
optický

4 132 Kč

Spojovací kabely
v kapacitě 96 párů

056

4 132 Kč

Spojovací kabely
v kapacitě 96 párů

057

4 132 Kč

Spojovací kabely
v kapacitě 96 párů

058

4 132 Kč

Spojovací kabely
v kapacitě 96 párů

059

3 780 Kč

Jednotka UPS

Cena za odstranění
jedné UPS

060

2 971 Kč

Pár vláken

Kabel společnosti
Telefónica O2,
poskytovaný pouze
v kolokačním prostoru
Kabel společnosti
Telefónica O2,
poskytovaný pouze
v kolokačním prostoru

061

Deinstalace kabelu
sběrného okruhu –
metalický
Deinstalace
technologického
napájení 230V
Uvedení kolokačního
prostoru do původního

809 Kč

809 Kč

Pár

Pár

Kabel společnosti
Telefónica O2,
poskytovaný pouze
v kolokačním prostoru
Kabel společnosti
Telefónica O2,
poskytovaný pouze
v kolokačním prostoru

054

055

062

4 203 Kč

Skříň

063

2 675 Kč

Skříň

064
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stavu

V případě ukončení poskytování daného produktu, přestane být účtována měsíční cena
za tento produkt dnem podpisu Protokolu o dokončení demontáže zařízení v souladu
s Přílohou 11 – Postupy a formuláře. Měsíčně uplatňované ceny za služby kolokace budou
po změně nově účtovány dnem podpisu Protokolu o připravenosti kolokačního prostoru a
Protokolu o dokončení instalace nebo Protokolu o dokončení demontáže zařízení.

3

Ceny za službu Nájem prostoru pro umístění sběrného
okruhu radioreléovým spojem a za službu Nájem prostoru
pro umístění sběrného okruhu vedeného zemí

3.1

Ceny uplatňované jednorázově

3.1.1

Cena za produkt Práce na projekčním průzkumu a schvalování projektové
dokumentace
Tato cena je účtována po schválení projektové dokumentace nebo po finálním odmítnutí
projektové dokumentace a je účtována pro každou změnu na zařízení Nájemce, která
vyžaduje schválení Projektové dokumentace.
Produkt
Práce na projekčním
průzkumu a schvalování
projektové dokumentace

3.2
3.2.1

Cena
7 825 Kč

Měrná jednotka

Poznámka

Jeden projekt
Nájemce, ke
kterému je vydáno
stanovisko

Jednorázová standardní
cena za práci na
projekčním průzkumu a
schvalování projektu
Nájemce společností
Telefónica O2

Kód
ceny
065

Ceny uplatňované měsíčně
Měsíčně uplatňované ceny za službu Nájem prostoru pro umístění sběrného okruhu
RR spojem a za službu Nájem prostoru pro umístění sběrného okruhu vedeného
zemí se účtují od data předání staveniště.

Služba

Cena/měsíc

Nájem prostoru pro
umístění roštu Nájemce
v Budově

56 Kč /metr

Nájem prostoru pro
umístění lišty Nájemce
v Budově

26 Kč /metr

Měrná
jednotka
Běžný metr
kabelového
roštu
Běžný metr
lišty

10

Poznámka
Průběh vedení
v Budově je určen
pracovníkem
společnosti
Telefónica O2.
Průběh vedení
v Budově je určen
pracovníkem
společnosti
Telefónica O2.

Kód
ceny
066

067
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Nájem prostoru v
kabelovém roštu nebo
liště společnosti
Telefónica O2 v Budově

Nájem prostoru pro
umístění antény na
střeše:
Zóna A:
Zóna B:
Zóna C:
Zóna D:
Zóna E:
Zóna F:
Nájem prostupu do
Budovy
Nájem prostoru pro
vybudování prostupu do
Budovy z pozemku
společnosti Telefónica
O2 mimo Budovu do
kabelovny v Budově
Nájem prostoru pro
umístění kabelu
Nájemce na pozemku
společnosti Telefónica
O2 mimo Budovu
Zóna A:
Zóna B:
Zóna C:
Zóna D:
Zóna E:
Zóna F:

5 Kč/metr

Běžný metr
pokládky
jednoho kabelu
v kabelovém
roštu nebo liště

1 anténa RR
spoje
2 659 Kč
2 188 Kč
1 991 Kč
1 873 Kč
1 272 Kč
715 Kč
5 Kč/metr

56 Kč /metr

Běžný metr
pokládky
jednoho kabelu
Běžný metr
kabelové trasy

Běžný metr
kabelové trasy

18 Kč
10 Kč
9 Kč
8 Kč
8 Kč
8 Kč

Definice zón A - F je uvedena v bodu 2.3.1.

11

Vedení kabelu je
určeno pracovníkem
společnosti
Telefónica
O2.Kabelový rošt
společnosti
Telefónica O2.je
nabídnut pouze jestli
je v Budově dostatek
redundantní kapacity.
Na střechu Budovy
společnosti
Telefónica O2.je
možno umístit
výlučně anténu,
ostatní zařízení
(např. kontejner),
musí být umístěno
v kolokační místnosti
Vedení kabelu je
určeno pracovníkem
společnosti
Telefónica O2.
Vedení trasy je
určeno pracovníkem
společnosti
Telefónica O2.
Vedení trasy je
určeno pracovníkem
společnosti
Telefónica O2.

068

069

070

071

072
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Bezpečnost, ochrana majetku
a osob
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1. Rozsah dokumentu
Strany při své činnosti odpovídají za dodržování příslušných ustanovení obecně
platných právních předpisů a norem upravujících jejich povinnosti v oblasti BOZP,
ochrany majetku, požární ochrany, bezpečnosti technických zařízení a ochrany
životního prostředí, jakož i dalších interních řídících dokumentů Stran, se kterými byla
druhá Strana seznámena. K zajištění řádného plnění požadavků stanovených těmito
předpisy všemi svými zaměstnanci provedou Strany jejich proškolení, poučení či
seznámení v rozsahu odpovídajícím jejich pracovnímu zařazení. Na základě
požadavku společnosti Telefónica O2 mohou být do rozsahu tohoto školení zahrnuty i
některé vybrané části nebo celé interní řídící dokumenty společnosti společnost
Telefónica O2, pokud s nimi bude Nájemce seznámen.
1.1

V této příloze jsou blíže specifikována některá ustanovení obecných právních předpisů
a norem, které jsou Strany povinny dodržovat v oblasti bezpečnosti a zajištění ochrany
majetku a osob.
Současně jsou zde uvedeny další požadavky, stanovené v těchto oblastech interními
předpisy společnosti Telefónica O2, které je povinen Nájemce využívající služby
kolokace rovněž dodržovat, pokud je s nimi seznámen

2. Ochrana informací
2.1

Pro poskytování služby kolokace a zpřístupnění platí v plném rozsahu příslušná
ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v platném znění, a ustanovení o ochraně osobních, provozních a lokalizačních
údajů a důvěrnosti komunikací ve smyslu § 87 a násl. zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích).
Proto:
zaměstnanci a orgány Stran, nesmějí získávat pro jiné než pracovní účely, vyplývající
z jejich komunikační činnosti, informace o skutečnostech, které jsou předmětem
ochrany ve větší míře, než je pro vykonávání komunikačních činností nezbytně nutné.
A dále:
Nájemce se zavazuje nezveřejňovat a nesdělovat třetí osobě informace, týkající se
obchodních a interních záležitostí společnosti Telefónica O2, které se dozvěděl při své
činnosti v jeho objektech.
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3. Zajištění vstupu pracovníků Nájemce a jeho smluvních
partnerů do kolokačních prostor a k trase sběrného
okruhu po prostředcích Nájemce
3.1

Určení kontaktních osob smluvních partnerů a jejich povinnosti
V uzavřené Rámcové smlouvě o kolokaci musí být uvedeny kontaktní osoby Nájemce
a kontaktní osoby společnosti Telefónica O2 odpovědné za administrativní vyřizování
potřebných vstupních dokladů a souvisejících náležitostí.

3.2

Pro vstup pomocí systému IVS mohou nastat následující případy:
Celá přístupová trasa ke kolokační místnosti a k trase sběrného okruhu
po prostředcích Nájemce je zabezpečena elektronicky řízenými filtry (průchody),
vstup do kolokačních prostor je organizován prostřednictvím elektronické vstupní
karty naprogramované na přístupovou trasu.
Vstup do objektu je osazen tubusem – jednoklíčovým, elektronicky dohlíženým
KeyBoxem pro přístup ke klíčům na vstup do objektu, nebo na celou přístupovou
trasu ke kolokační místnosti a k trase sběrného okruhu po prostředcích Nájemce.
V přístupové trase ke kolokační místnosti a k trase sběrného okruhu po prostředcích
Nájemce jsou průchody opatřeny uzamykanými zámky
•
•

jednotného typu (centrální klíč) – Nájemce má klíč v držení
různých, nejednotných typů – Nájemce si vyzvedává klíč v elektronicky
provozovaném klíčovém hospodářství (KeyBoxu)

Přístup do vlastní kolokační místnosti je vždy ovládán elektronickou vstupní kartou.
Výjimku tvoří pouze přístup realizovaný podle článku 3.3
Zpracování a výdej vstupních dokladů
Nájemce si na vlastní náklady pořídí odpovídající počet vstupních karet typu RI-TRPR4FF TIRIS R/O v počtech dle potřeb pro zajištění přístupů do objektů společnosti
Telefónica O2.
Vyhotovení a vydání vstupních dokladů zaměstnancům Nájemce a jeho smluvním
partnerům zajišťuje kontaktní osoba jednotky velkoprodeje společnosti Telefónica O2.
Kontaktní osoba Nájemce zajišťuje ve vztahu ke kontaktní osobě společnosti
Telefónica O2:
• předložení žádosti o vydání Smluvního průkazu Povolení ke vstupu a přidělení
vstupních oprávnění se seznamem zaměstnanců Nájemce a jeho smluvních
partnerů, pro které vyžaduje vstup do objektů společnosti. Tiskopis tohoto
seznamu je uveden v Příloze č. 1,
• předložení (zapůjčení) vstupních karet k provedení aktivace (zaevidování)
v systému IVS ALTEX,
• předložení žádosti s požadavky na změny vstupních oprávnění, oznámení
o ukončení potřeby vstupu apod., a to vždy s dostatečným časovým předstihem,
• převzetí vstupních dokladů - Smluvních průkazů Povolení ke vstupu a vlastních,
v systému IVS ALTEX již aktivovaných vstupních karet zaměstnanců Nájemce a
4
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•
•

jeho smluvních partnerů. Převzetí vstupních dokladů stvrzuje svým podpisem
na kopii Přílohy č. 1, stránce 2 této Přílohy.
vrácení podepsaných Protokolů o převzetí vstupních dokladů (Příloha č. 3),
vrácení vstupních dokladů - Smluvních průkazů Povolení ke vstupu, pomine-li
důvod k jejich užívání.

Kontaktní osoba Nájemce zajišťuje ve vztahu k vlastním zaměstnancům a
smluvním partnerům:
• distribuci vydaných průkazů a vstupních karet jejich uživatelům, potvrzení
převzetí těchto vstupních médií (Příloha č. 3), v případě ukončení potřeby
přístupu i jejich odebrání,
• seznámení a proškolení pracovníků Nájemce s pravidly a podmínkami vstupu
do objektů společnosti Telefónica O2 a s bezpečnostním chováním v nich.
Kontaktní osoba společnosti Telefónica O2 provádí:
• převzetí a sumarizaci požadavků na zajištění průkazů a dalších dokladů
ke vstupu do objektů společnosti od kontaktní osoby Nájemce na vyplněném
tiskopisu (Příloha č. 1). Tento vyplněný tiskopis slouží k administraci vstupních
dokladů kontaktní osobou společnosti Telefónica O2,
• převzetí vstupních karet Nájemce a zprostředkování jejich aktivace
(zaevidování) v systému IVS ALTEX společnosti Telefónica O2,
• shromažďování požadavků na změny nebo ukončení udělených vstupních
oprávnění, převzetí vstupních dokladů po ukončení důvodu pro jejich užívání
od Nájemce,
• zajištění materiálů a dokumentů k seznámení zaměstnanců Nájemce a jeho
smluvních partnerů s pravidly a podmínkami vstupu do objektů společnosti a
s bezpečnostním chováním v nich,
• zajištění potvrzení Protokolu o převzetí vstupních dokladů (viz Příloha č. 1,
str. 2) kontaktní osobou Nájemce a jeho vrácení výdejnímu místu průkazů spolu
s podepsanými individuálními protokoly (Příloha č. 3).
Zajištění funkčnosti vydaných vstupních oprávnění
Od okamžiku převzetí vstupních dokladů kontaktní osobou společnosti od výdejního
místa průkazů (Smluvního průkazu Povolení ke vstupu vydaného na základě
elektronického požadavku), je elektronicky řízený vstup funkční a dálkově dohlížený.
Jeho platnost je časově omezena, stejně jako v případě Smluvního průkazu Povolení
ke vstupu, a to maximálně na dobu jednoho roku.
Ztráta vstupní karty
Po zjištění ztráty vstupní karty je Kontaktní osoba Nájemce povinna neprodleně
informovat kontaktní místo společnosti Telefónica O2 a podat informaci o ztrátě
s následujícími údaji:
•

Příjmení, jméno, titul osoby, pro kterou byla vstupní karta registrována

•

Číslo vstupní karty

Společnost Telefónica O2 provede na základě této informace bezplatně blokování
vstupní karty.
Registrace nové karty po ztrátě
Společnost Telefónica O2 může po ztrátě vstupní karty provést registraci nové karty na
základě žádosti o vydání „SMLUVNÍHO PRŮKAZU POVOLENÍ KE VSTUPU“ a
registraci/aktivaci „VSTUPNÍ KARTY“ IVS. Do položky „Adresa a číslo místnosti“ se
5
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uvede text „kopie aktivovaných vstupů po ztrátě karty“. Za tuto činnost bude společnost
Telefónica O2 účtovat cenu za registraci čipové karty a realizaci požadavku na aktivaci
přístupu do jednoho kolokačního prostoru, kód ceny 033.
Závady na systému
Jakékoliv závady na vstupních systémech a systémech ITZ instalovaných v
kolokovaných prostorách a zjištění nefunkčnosti přidělených vstupních dokladů
(oprávnění), jsou jejich uživatelé povinni ihned oznámit na pracovišti CBD, resp. BD.
Operátoři těchto pracovišť slouží v nepřetržitém režimu a podle charakteru oznámené
závady zajistí její urychlené odstranění. Pro spojení s těmito pracovišti je zřízena
bezplatná zelená linka 800 130 027.
Události systému
V případě podezření na neoprávněný vstup nebo zjištění jiné mimořádné události ve
smluvně pronajatém prostoru Nájemce, lze prostřednictvím kontaktní osoby
společnosti Telefónica O2 vyžádat výpis událostí z IVS ALTEX, resp. celého ITZ
zabezpečeného prostoru kolokace a trasy kabelu. Výpisy událostí mohou být předány
jak v tištěné, tak elektronické formě.
Povinnosti zaměstnanců Nájemce při používání klíčů
3.2.1.1 Nájemce je vybaven tzv. centrálním klíčem, který má trvale v držení:
•

klíč proti podpisu převezme kontaktní osoba Nájemce od kontaktní osoby
společnosti Telefónica O2 a disponuje jím dle níže uvedených zásad jejichž
akceptování potvrdí podpisem

3.2.1.2 Nájemce má pro vstupní kartu naprogramována elektronická oprávnění k obsluze
KeyBoxu a automatizovanému převzetí příslušných klíčů:
•
•
•
•
•
•

•

prezentací vstupní karty na čtecím místě KeyBoxu jsou po otevření dveří
uživateli nabídnuty (podsvíceny) schránky s klíči, ke kterým získal
uživatelská oprávnění,
kontrolu umístění klíčů v KeyBoxu si uživatel může ověřit na seznamu
obsazenosti KeyBoxu, vylepeném na vnitřní straně dveří KeyBoxu. Tento
zpracovává správce nemovitosti (KeyBoxu),
vyjme příslušnou, dle nastavených oprávnění uvolněnou schránku a
odebere klíče,
do schránky vloží svoji navštívenku s uvedeným telefonním kontaktem na
svoji osobu, nebo ručně napsaný lístek s tímto kontaktem a schránku vrátí
zpět na místo a uzavře dveře KeyBoxu,
pomine-li potřeba klíče používat, v nejkratší možné době je stejným
postupem vrátí a odebere si zpět kontaktní lístek (navštívenku),
v případě, že příslušná schránka neobsahuje klíč ani kontaktní lístek,
konzultuje uživatel tuto skutečnost se stálou službou CBD (800 130 027),
kde z výpisu události zjistí posledního uživatele schránky (klíče) a pomohou
zajistit přístup a nápravu stavu,
pro případ výpadku napájení je KeyBox vybaven podsvíceným nouzovým
tlačítkem, jehož stisk umožní při současném načtení vstupní karty odběr
klíče ze schránky.
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3.2.1.3 Nájemce má naprogramována na vstupní kartě elektronická oprávnění k užívání
jednoklíčového KeyBoxu instalovaného na fasádě u vstupu do objektu:
•
•
•
•

prezentací vstupní karty na označeném čtecím místě jednoklíčového
KeyBoxu je uvolněn a vysunut tubus s klíči,
po jeho vyjmutí lze odebrat nabízený klíč, tubus se vsune a zamáčkne zpět
na místo a klíče lze používat k odemčení průchodů,
při odchodu z objektu se vždy klíč stejným postupem vrací na místo do
tubusu!
v případě, že příslušná schránka klíč neobsahuje, konzultuje uživatel tuto
skutečnost se stálou službou CBD (800 130 027), kde z výpisu události zjistí
posledního uživatele schránky (klíče) a pomohou zajistit přístupa nápravu
stavu.

3.2.1.4 Je zakázáno:
•
•
•
•
•
•
3.3
3.3.1

ponechat si klíče v držení, pomine – li důvod jejich užívání,
klíče, poškozovat, upravovat, pořizovat jejich kopie,
klíče půjčovat aniž by o tom byl proveden záznam v elektronickém klíčovém
hospodářství (opětovné načtení jiného uživatele a převzetí klíče
samostatně), nebo v dokumentaci výdeje klíčů správce nemovitosti,
umožnit na přidělený, nebo elektronicky převzatý klíč vstup jiným osobám,
aniž by uživatel měl přehled o jejich konání v objektu,
odebírat z KeyBoxu klíče z více schránek najednou na delší dobu a s těmito
se přemisťovat mezi objekty v delším časovém úseku,
klíče zaměňovat mezi schránkami, nebo vkládat do schránek jiné klíče

Vstup s doprovodem
Žádost o vstup pracovníků Nájemce a jeho smluvních partnerů
Vstup s doprovodem je zajišťován do prostor kolokace a k trase sběrného okruhu po
prostředcích Nájemce, kde nelze technicky při účelném a efektivním vynaložení
přiměřených nákladů, elektronicky nebo mechanicky oddělit pronajaté prostory od
ostatních prostor na přístupové trase nebo technologií společnosti, nebo v případech
kdy Nájemce z provozních (havarijních) důvodů nestihne zajistit standardním
postupem vydání a aktivaci vstupních dokladů. Zaměstnanec Nájemce nebo jeho
smluvního subjektu nedisponuje v tomto případě žádnými vstupními doklady
společnosti Telefónica O2 a určenému doprovodu se prokáže průkazem (pas,
občanský, řidičský nebo zaměstnanecký průkaz s fotem) uvedeným v Žádosti
k zajištění přístupu do prostor kolokace (Příloha č. 2).
Pokud je vstup plánovaný tak, aby mohla být žádost o vstup písemně oznámena
kontaktní osobě společnosti Telefónica O2 v pracovní době, je kontaktní osobou
společnosti Telefónica O2 kontaktní osoba jednotky velkoprodeje společnosti
Telefónica O2. V tomto případě je vstup zajištěn na čas uvedený v požadavku. Žádost
připraví kontaktní osoba Nájemce a předá kontaktní osobě společnosti Telefónica O2.
Neobsahuje-li žádost veškeré předepsané náležitosti, je vrácena Nájemci k doplnění.
Vstup je umožněn nepřetržitě.
Pokud je vstup neplánovaný a slouží k provedení neodkladného servisního zásahu a to
v mimopracovní době, nebo když není kontaktní osoba jednotky velkoprodeje
společnosti Telefónica O2 dostupná, zasílá kontaktní místo Nájemce požadavek na
vstup na pracoviště Bezpečnosti (CBD) společnosti Telefónica O2 (Příloha 4 Rámcové
smlouvy o kolokaci, článek 7 - Kontaktní pracoviště/osoby pro otázky bezpečnosti),
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které zajistí vyslání doprovodu ve sjednaném čase. Doba zajištění vstupu je maximálně
120 minut od doručení požadavku na toto pracoviště.
3.3.2

Doprovod realizovaný smluvním subjektem
Zaměstnanec smluvního subjektu zajišťující doprovod je aktivován pracovištěm CBD
(BD) na základě písemného požadavku na plánovaný nebo neplánovaný přístup
(vyplněný formulář Přílohy č. 2).
Zaměstnanec smluvního subjektu zajišťující doprovod porovná totožnost pracovníků
Nájemce a/nebo pracovníků jeho smluvního subjektu s údaji v požadavku na vstup a
zpřístupní prostory kolokace ve smluveném čase. Nesouhlasí-li identifikace osob
provedená před vstupem do objektu, není vstup těmto osobám umožněn.
Po celou dobu přítomnosti pracovníka pracovníků Nájemce a/nebo pracovníků jeho
smluvního subjektu v objektu provádí dozor nad jeho konáním.
Zaměstnanec smluvního subjektu zajišťující doprovod bude viditelně označen
Smluvním průkazem Povolení ke vstupu do objektu společnosti Telefónica O2,
doprovázení pracovníci Nájemce a/nebo pracovníci jeho smluvního subjektu musí být
viditelně označení zaměstnaneckými průkazy (vizitkami) Nájemce.

3.4

Informace o způsobu vstupu
Informace o způsobu přístupu ke kolokační místnosti a vstupu do kolokační místnosti
bude poskytnuta při předání kolokační místnosti pro instalaci zařízení. Informace o
způsobu přístupu k trase sběrného okruhu bude poskytnuta současně se schválení
projektové dokumentace.

3.5

Změna způsobu vstupu
Pokud dojde v průběhu poskytování služby Kolokace k částečné nebo úplné změně
způsobu vstupu, bude o tom kontaktní osoba Nájemce informována kontaktní osobou
společnosti Telefónica O2.

3.6

Smluvní úprava podmínek vstupu
Bezpečnostní podmínky, za kterých lze zajistit vstup pracovníků Nájemce a jeho
smluvních partnerů do smluvně vymezených prostor objektů společnosti jsou
zapracovány a konkretizovány v Rámcové smlouvě o kolokaci.

3.7

Přílohy

3.2.1.5 Příloha 1 - Žádost o vydání „SMLUVNÍHO PRŮKAZU POVOLENÍ KE VSTUPU“
a aktivaci „VSTUPNÍ KARTY“ IVS
3.2.1.6 Příloha 2 - Žádosti k zajištění přístupu do prostor kolokace a k trase sběrného
okruhu (s doprovodem)
3.2.1.7 Příloha 3 - Protokol o převzetí vstupních dokladů do objektů společnosti
Telefónica O2
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4. Ochrana majetku
4.1

Obě Strany přijmou opatření k tomu, aby při své činnosti nezpůsobily škodu či jinou
újmu na majetku a zařízení druhé Strany nebo třetích stran (včetně Uživatelů) a jejich
zaměstnanců.

4.2

V případě, že zaměstnanci jedné Strany způsobí neúmyslné poškození nebo poruchu
na zařízení druhé Strany, musí o tom ihned informovat druhou Stranu, a to buď
vzájemnou dohodou techniků obou Stran přímo v místě škody, nebo telefonicky na
stanovenou linku Helpdesk druhé Strany.

4.3

Úmyslné poškození zařízení používaného k poskytování služeb sítě je považováno
za závažné porušení pravidel s příslušnými sankcemi.

4.4

Obě strany se zavazují, že budou v kolokační místnosti udržovat pořádek tak, aby
nedocházelo ke zbytečnému nadměrnému znečisťování prostoru kolokační místnosti a
společných prostor. Dále se obě strany zavazují, že jejich zaměstnanci a smluvní
partneři nebudou v kolokačních prostorách konzumovat jakékoliv potraviny či nápoje, a
to z toho důvodu, aby nemohlo dojít nedopatřením k poškození zařízení umístěných
v těchto prostorách.

5. Požární ochrana
5.1

Obě Strany zajistí, aby jejich zaměstnanci i zaměstnanci jejich smluvních dodavatelů
byli řádně proškoleni podle zákona o požární ochraně a dodržovali bezpečnostní
pravidla a zásady požární ochrany, stanovené příslušnými obecnými právními předpisy
a interními předpisy společnosti Telefónica O2, vydanými v této oblasti, pokud je s nimi
Nájemce seznámen.

5.2

Zaměstnanci obou Stran musí neustále udržovat na pracovišti pořádek a zajistit, aby
požární východy a evakuační cesty byly trvale volné. Po skončení prací musí být
odstraněny všechny nebezpečné předměty.

5.3

Nájemce nesmí v objektech společnosti Telefónica O2, používat bez povolení vlastní
tepelné spotřebiče. V případě, že by Nájemce chtěl provádět činnosti spojené se
zvýšeným požárním nebezpečím, musí tuto skutečnost předem ohlásit ČESKÉMU
TELECOMU, získat k tomu jeho souhlas a zajistit všechna nezbytná protipožární
opatření. Zaměstnanci obou Stran odpovědné za plnění povinností na úseku požární
ochrany jsou uvedené v Příloze 4 – Seznam kontaktních osob.

5.4

Nájemce je povinen ohlásit každý vzniklý požár nebo situaci vedoucí ke vzniku požáru
na stanovenou linku Helpdesk společnosti Telefónica O2.

5.5

V budovách společnosti Telefónica O2 je zakázáno pracovat s otevřeným ohněm.

6. Ochrana životního prostředí
6.1

Obě Strany zajistí, aby jejich zaměstnanci i zaměstnanci jejich smluvních dodavatelů
byli řádně proškoleni a dodržovali příslušné předpisy a normy pro ochranu životního
prostředí. Hlavní pozornost budou věnovat zejména odpadovému hospodářství a
manipulaci se škodlivými látkami.

6.2

Společnost Telefónica O2 může uplatnit náhradu škody, včetně škody uložením
sankcí od orgánů státní či veřejné správy, kterou mu Nájemce prokazatelně způsobil
porušením předpisů pro ochranu životního prostředí v jeho prostorech.
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6.3

Nájemce je původcem odpadů, které vzniknou při jeho činnosti. Pro tyto odpady plní
Nájemce veškeré povinnosti původce odpadu stanovené právními předpisy. Pokud tyto
činnosti Nájemce zajišťuje dodavatelsky, zabezpečí plnění povinností původců odpadů
u svých dodavatelů.

6.4

K ověření plnění environmentálních smluvních závazků a environmentálních
zákonných povinností umožní Nájemce ČESKÉMU TELECOMU provádět
environmentální audity způsobem stanoveným interními předpisy společnosti
Telefónica O2, se kterými bude seznámen.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
7.1

Obě Strany zajistí, aby jejich zaměstnanci i zaměstnanci jejich smluvních dodavatelů
byli řádně proškoleni a dodržovali pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, stanovené příslušnými obecnými právními předpisy a interními předpisy
společnosti Telefónica O2, vydanými v této oblasti,pokud je s nimi Nájemce seznámen.

7.2

Ve všech budovách a prostorech společnosti Telefónica O2, s výjimkou prostor k tomu
vyhrazených, je zakázáno kouřit.

8. Kontaktní místa pro řešení problémů
8.1

K řešení vzniklých problémů v oblasti bezpečnosti, ochrany majetku a osob zřídí obě
Strany kontaktní místa s nepřetržitou 24 hodinovou službou. Kontaktní údaje na tato
kontaktní místa obou Stran jsou uvedeny v Příloze 4 – seznam kontaktních osob.

8.2

V rámci společnosti Telefónica O2 plní funkci tohoto kontaktního místa HelpDesk
útvaru Bezpečnost.

8.3

Na toto kontaktní místo mohou zaměstnanci Nájemce oznamovat všechny případy
porušení bezpečnosti, vznik úrazu, poškození majetku a zařízení, ztráty vstupních
karet nebo klíčů, případy vandalizmu, nebezpečné situace apod.

8.3.1 Zaměstnanci Nájemce mohou toto kontaktní místo rovněž informovat o každé
pracovní aktivitě, která podle jejich úsudku může ohrozit jejich osobní bezpečnost,
nebo způsobit škody na objektu, zařízení nebo službách Nájemce a žádat o jejich
okamžité ukončení.
8.4

Pracoviště HelpDesk útvaru Bezpečnost společnosti Telefónica O2 současně provádí
s využitím prvků ITZ nepřetržitý monitoring a vyhodnocování stavu bezpečnosti všech
objektů a prostor společnosti, včetně prostor vyčleněných pro poskytování služby
kolokace.
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8.5

Zaměstnanci společnosti Telefónica O2 mohou prostřednictvím kontaktního místa
Nájemce žádat, aby Nájemce zastavil všechny své pracovní aktivity, které podle jejich
úsudku ohrožují jejich osobní bezpečnost nebo mohou způsobit škody na objektu,
zařízení nebo službách společnosti Telefónica O2

8.6

V případě, že konkrétní pracovní aktivita jedné Strany představuje bezprostřední
ohrožení bezpečnosti zaměstnanců druhé Strany, přímý zásah do plnění závazků při
poskytování služeb, nebo bezprostředně ohrožuje fyzickou integritu zařízení druhé
strany, pak tato Strana provede příslušná opatření k nápravě vzniklé situace
na náklady Strany, která tuto situaci způsobila.

8.7

Strany odpovídají za seznámení svých zaměstnanců a zaměstnanců jejich smluvních
dodavatelů a partnerů s uvedenými bezpečnostními požadavky a možnými sankcemi
při jejich nedodržení.
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9. Příloha 1
ŽÁDOST o vydání :

„SMLUVNÍHO PRŮKAZU POVOLENÍ KE VSTUPU“ a
registraci/aktivaci „VSTUPNÍ KARTY“ IVS*
Pro smluvního partnera :
…......................................…....................,
Nájemce

………….…..….......................................,
adresa, telefon

na základě smlouvy ve věci :
…………..........................................................................................................,

ev. č. : ..........................................…….,

ze dne : .....................................,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádám pro osoby uvedené v seznamu na druhé straně v celkovém počtu ….., o vydání / prolongaci
„SMLUVNÍHO PRŮKAZU POVOLENÍ KE VSTUPU“ a aktivaci „VSTUPNÍ KARTY“ IVS, do níže
uvedených budov společnost Telefónica O2, a.s., s platností do : .................... (max. na 1 rok)

Objekt – budova

Adresa a číslo místnosti

Název lokality / ID lokality

Pozn.: Lze vyžadovat jen pro každý objekt samostatně.
Smluvně určená kontaktní osoba Nájemce:

•
…………………………………………………………………
Příjmení, jméno

tlf. spojení

podpis

Záznam o průběhu řešení požadavku :
-

Pracovníci Nájemce byli zanesení do databáze aplikace Správa přístupů a prostorů dne :……………………

-

Žádost o vydání vstupních dokladů byla v aplikaci Správa přístupů a prostorů provedena dne: ………………

-

Pracoviště výdeje průkazů vydalo (aktivovalo) vstupní doklady dne :

-

Záznam o jiném předání vstupních dokladů /dne, kam,kde, jak/ :

………………………

Podpis kontaktní osoby společnosti Telefónica O2 ……………………

*) tento formulář se použije i pro registraci duplikátu vstupní karty pro kterou bude aktivována kopie aktivních vstupů
ztracené karty
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Seznam osob
K žádosti Nájemce o vydání „SMLUVNÍHO PRŮKAZU POVOLENÍ KE VSTUPU“ a
„VSTUPNÍ KARTY“ IVS do objektů společnosti Telefónica O2 pro smluvního
partnera:
Poř.
Čís.

Příjmení, jméno, titul

Datum
narození

Druh a evid. Číslo Vydáno povolení
průkazu totožnosti č. / ke vstupní kartě
(OP, ŘP, pas)
IVS č.

Převzal /*
(podpis / dne)

1.
2.
3.
4.
5.

• za posledním záznamem se zbývající řádky tabulky proškrtnou nebo se tabulka ukončí. Při přidávání řádků
do seznamu, níže uvedené vysvětlivky a instrukce vyjmout

/* kontaktní osoba Nájemce
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10. Příloha 2
Žádost k zajištění přístupu do prostor kolokace a k trase sběrného okruhu
radioreléovým spojem*/ zemí* (s doprovodem)
k zajištění plánovaného/neplánovaného /* přístupu do prostor kolokace a k trase sběrného okruhu po prostředcích
Nájemce pro smluvního partnera:
……...................................……................., ………….…..……....................................,
Nájemce

adresa, telefon

na základě smlouvy ve věci:
…………….......................................................................................................,

ev. č. : ….......................................…….,

ze dne: …..................................,

Žádám pro osoby uvedené v seznamu o zajištění přístupu do kolokačního prostoru a k trase sběrného okruhu po
prostředcích Nájemce v objektu společnosti Telefónica O2
Objekt – budova

Specifikace místnosti

Název lokality / ID lokality

na den : ………………………………….

Poř.
čís.

Příjmení, jméno, titul

v čase od ……………………. hod.

Druh a evid. číslo
průkazu totožnosti
(OP, ŘP, pas,
zaměstnanecký /**)

Ověření totožnosti
před vstupem do
objektu: /*

Vstup
uskutečněn
v čase od –
do : /***

Souhlasí/Nesouhlasí
1.
•
•
2.
Souhlasí/Nesouhlasí
3.
Souhlasí/Nesouhlasí
Souhlasí/Nesouhlasí
4.
5.
Souhlasí/Nesouhlasí
• za posledním záznamem se zbývající řádky tabulky proškrtnou nebo se tabulka ukončí.

Podpis
doprovázejícího
/***

•

Smluvně určená kontaktní osoba Nájemce:
……………………………………………………………………………………………
Příjmení, jméno

tlf. spojení

podpis

Prověření požadavku pracovištěm společnosti Telefónica O2:
Údaje souhlasí / nesouhlasí /* :
A/ žádám o vyslání doprovodu na objekt v požadované čase /*
B/ nesouhlasí, vracím k doplnění údajů /*:
C/ zamítám z důvodu /*:
……………………………………………………
Příjmení, jméno

podpis

Průběh vyřízení požadavku pracovištěm CBD:
Doprovod aktivován dne …………………. v ………………… hod.
ID (č.j.) protokolu IBIS o výjezdu : ……………………… (podklad pro fakturaci služby)
……………………………………………………
Příjmení, jméno

/* nehodící se škrtni,

/** jen průkaz s fotem,

podpis

/*** doplňuje Zaměstnanec smluvního subjektu zajišťující doprovod
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11. Příloha 3

PROTOKOL
o převzetí vstupních dokladů do objektů společnosti Telefónica O2
Titul

:

Jméno

:

Příjmení

:

Název firmy

:

(zaměstnavatel pracovníka přebírajícího vstupní doklad)

Smluvní průkaz Povolení ke vstupu evidenční číslo :
Tomuto Smluvnímu průkazu Povolení ke vstupu je
příslušná aktivovaná vstupní karta TIRIS,
evidenční číslo :

Stvrzuji svým podpisem převzetí výše uvedených vstupních dokladů a současně beru na vědomí, že v souladu se
sjednanými smluvními podmínkami jsem povinen zapůjčené vstupní doklady chránit před ztrátou, poškozením,
nebo zneužitím zejména předáním vstupní karty neoprávněné osobě.
Beru na vědomí, že ztrátu vstupních dokladů jsem povinen neprodleně hlásit na pracovišti bezpečnostního
dohledu společnosti Telefónica O2,
tel. 800 130 027.
Současně svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly upravujícími používání identifikační
karty v objektech společnosti Telefónica O2.

V …………………………. Dne : ………………..

---------------------------------------------

podpis
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1. Principy kvality služby
1.1

Standardy a normy

1.1.1

Pro zajištění technické kvality zpřístupněných vedení se musí smluvní Strany řídit
příslušnými normami a standardy Evropského institutu pro normalizaci
v telekomunikacích (ETSI), interními předpisy společnosti Telefónica O2, českými
státními normami (ČSN) a doporučeními Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
uvedenými v kapitole 2 této přílohy.

1.1.2

Tyto standardy a normy se vztahují jak k funkci poskytování služby, tak funkci
zajištění služby kolokace. Podrobná specifikace technických aspektů těchto funkcí je
uvedena v Příloze 12 - Technická specifikace. Procesy pro ohlašování poruch, jejich
detekci a odstraňování jsou popsány v Příloze 11 – Procesy a formuláře.

1.1.3

Parametry poskytované služby kolokace v konkrétní lokalitě vychází z vyhodnocení
Podrobného místního šetření, které je nedílnou součástí Smlouvy o kolokaci pro
konkrétní lokalitu.

1.1.4

Smluvní Strany učiní maximum pro splnění výkonnostních norem pro účastnická
vedení a související zařízení a prostředky definované v Příloze 11 – Procesy a
formuláře a Příloze 12 - Technická specifikace této Smlouvy.

1.1.5

Kvalita služby kolokace poskytované společností Telefónica O2 bude, pokud to bude
prakticky možné, stejná jako standardní kvalita služby, kterou společnost Telefónica
O2 nabízí svým zákazníkům; a bude odpovídat podmínkám pro poskytování
univerzální služby.
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2. Odkazy
V následující tabulce jsou uvedeny příslušné standardy a normy, které musí společnost
Telefónica O2 i Nájemce dodržovat při zajišťování kvality služeb kolokace..
Tab. 1. Odkazy na standardy pro kvalitu služby kolokace
Standard
ČSN 330120
ČSN 331500
ČSN 331600
ČSN 331610
ETSI EN 300 132-2
ETSI 300 019-1-3
ČSN 36 0450
ČSN 360451
ČSN 34 1382
ČSN 33 2030
ČSN EN 100015-1
DIN 51953
IEC 1340-4-1
TPP 2001-4A

Název
Napětí standardizované IEC
Revize elektrických přístrojů
Revize a kontrola elektrického ručního nářadí během jejich
používání
Revize a kontrola elektrických strojů během jejich používání
Rozhraní dodávky energie na vstupu do telekomunikací
Podmínky a testy týkající se životního prostředí pro
telekomunikační zařízení
Umělé osvětlení interiéru
Umělé osvětlení průmyslových zón
Požadavky
na
elektrické
vlastnosti
bezpečnostních
elektrostatických podlahových materiálů v nových prostorách a
objektech
Výstavba přístupové sítě – Metalické kabely – Část IV (bude
Nájemci předána po podepsání Smlouvy o ochraně obchodního
tajemství)
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1. Předmět poskytnutí trvalé zálohy
1.1

Předmětem poskytnutí trvalé zálohy je dohoda o poskytnutí trvalé vratné zálohy ve výši
217 952,-Kč.

2. Způsob a doba úhrady
2.1

Zálohu uhradí nájemce bezhotovostně na neúročený účet společnosti Telefónica O2,
vedený u Citibank, a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6, č.ú.2003521708/2600, KS 0308,
VS (vložit číslo statistické zakázky), neprodleně po platnosti Rámcové smlouvy o
kolokaci.

2.2

Uhrazení zálohy je podmínkou účinnosti Rámcové smlouvy o kolokaci.

3. Podmínky použití zálohy a vrácení zálohy
3.1

Záloha může být společností Telefónica O2 použita na úhradu nevypořádaných závazků
z Rámcové smlouvy o kolokaci nebo smluv o kolokaci pro konkrétní lokalitu při ukončení
účinnosti Rámcové smlouvy o kolokaci.

3.2

Záloha nebo její část bude vrácena ke dni vyrovnání práv a povinností smluvních stran
po ukončení Rámcové smlouvy o kolokaci z jakéhokoliv důvodu.
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1. Smluvní pokuty
1.1

Uplatnění smluvní pokuty
Smluvní pokutu, na kterou vznikl Straně nárok dle této Smlouvy, uplatní tato Strana
u druhé Strany, která je povinna uplatněnou smluvní pokutu uhradit. Uplatněná částka
smluvní pokuty je splatná do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení jejího
vyúčtování.

1.2

Neoprávněné nárokování smluvní pokuty
V kterémkoliv případě, kdy jedna Strana uplatní právo na smluvní pokutu (“První
Strana) a smluvní Strana tuto pokutu zaplatí (“Druhá Strana”) a následně je na základě
pravomocného rozhodnutí vydaného příslušným orgánem rozhodnuto, že nedošlo
k porušení Smlouvy zakládajícímu právo nárokovat smluvní pokutu, tj. První Strana
nebyla oprávněna tuto pokutu nárokovat, je pak První Strana povinna obdrženou
smluvní pokutu vrátit Druhé smluvní Straně spolu s úrokem z prodlení ve výši 0,05% za
dobu od zaplacení smluvní pokuty do dne jejího vrácení, to vše do 15 (patnácti)
kalendářních dnů poté, co se shora uvedené rozhodnutí stane pravomocným.

1.3

Podmínky pro uplatnění smluvní pokuty a sankce
Smluvní pokutu a sankce je možno uplatnit v případě, že jsou:
a) Porušeny podmínky poskytování Služeb (Příloha 11 – Procesy a formuláře)
b)

Neoprávněně manipulováno se zařízením, kabely, instalacemi druhé smluvní
Strany (Příloha 12 - Technická Specifikace)

c)

Použito neschválené zařízení (Příloha 12 - Technická Specifikace)

d)

Porušení obchodního tajemství (článek 11 - Důvěrnost Smlouvy o kolokaci).

e)

Umožněn další podnájem pronajatého prostoru pro kolokaci.

f)

Nedodržení minimální doby užívání smlouvy
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2. Výše smluvní pokuty a sankce
2.1

Výše smluvní pokuty
U bodů d) a e) článku 1.3, činí smluvní pokuta 50 000,- Kč za každý z uvedených
případů plus 0,05% z této částky za každý den prodlení v platbě za každý jednotlivý
případ.

2.2

Sankce ve formě pozastavení poskytování služeb kolokace
V případě porušení Rámcové smlouvy o kolokaci nebo Smlouvy o kolokaci pro
konkrétní lokalitu může společnost Telefónica O2 pozastavit plnění svých povinností
do doby, než dojde k nápravě, dle této Smlouvy, a to v míře přiměřené daným
okolnostem (nikoli však povinnost uhradit splatnou částku nebo částku, která bude
splatná dle podmínek této Smlouvy).Tato situace může nastat v případech uvedených
v bodech a), b), c) článku 1.3. Tato sankce se uplatňuje do doby, než dojde k nápravě.

2.3

Sankce za nedodržení minimální doby odběru služby pronájem kolokačního
prostoru v rozsahu smlouvy o kolokaci pro konkrétní lokalitu.
Minimální doba odběru služby pronájem kolokačního prostoru je pět (5) let, přičemž
tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po účinnosti smlouvy pronájem kolokačního
prostoru. Pokud Nájemce ukončí službu před koncem minimální doby poskytování
služby, zaplatí společnosti Telefónica O2 smluvní pokutu ve výši poměrné části nájmu
kterou by zaplatil do konce minimální doby odběru služby pronájem kolokačního
prostoru.
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1. Rozsah dokumentu
1.1

Tato Příloha popisuje postup vyúčtování a placení za službu poskytování kolokace
společností Telefónica O2.

2. Výpočet cen
2.1

Výpočet cen za služby zpřístupnění provádí účtující strana na své náklady za služby
specifikované v Příloze 1 a 2 dle produktů uvedených v Příloze 5 – Ceny.

2.2

Účtující Strana je odpovědná za včasné shromáždění účtovacích údajů a za sestavení
daňových dokladů. Příloha daňového dokladu obsahuje přehled produktů a cen
vztahujících se k daňovému dokladu.

2.3

Účtovací data jsou data nezbytná pro vystavení pravidelných účtů splatných
Nájemcem v rámci podmínek této Smlouvy. Jiné případně účtované položky, pro něž
nejsou k dispozici účtovací data, mohou být určeny jiným alternativním způsobem
podle výpočtového manuálu a/nebo úprav používaných postupů. Pokud nelze získat
úplná a přesná účtovací data, budou společnost Telefónica O2 a Nájemce
spolupracovat v dobré víře na vytvoření účtovacích dat vzájemně dohodnutým
způsobem s použitím všech dostupných relevantních dat (včetně dat z dřívějších
období).

2.4

Společnost Telefónica O2 si vyhrazuje právo na modifikaci nebo vložení dodatečných
účtovacích dat. Stanovení cen produktů a služeb je popsáno v Příloze 5 - Ceny této
Smlouvy a probíhá v souladu s touto přílohou.

2.5

Všechny jednorázové (neperiodické) ceny účtované podle této Smlouvy budou
uvedeny v příloze daňového dokladu jako jednorázové ceny za provedené práce a
budou vyúčtovány v nejbližším účtovacím období. Jednorázové ceny jsou v souladu
s Přílohou 5 - Ceny této Smlouvy.

2.6

Periodické ceny za produkty budou uvedeny v daňovém dokladu (jeho příloze) jako
periodické. Budou obsahovat výši ceny za celý měsíc za produkty poskytované za celé
zúčtovací období nebo bude zpoplatněna část zúčtovacího období, v němž byly
produkty v provozu. Periodické ceny jsou v souladu s Přílohou 5 – Ceny této Smlouvy.

2.7

Společnost Telefónica O2 rozdělí ceny v příloze k daňovému dokladu do skupin
samostatně uvádějících jednorázové (neperiodické) a periodické ceny.
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3. Vyúčtování
3.1

Účtovacím obdobím pro vyúčtování za službu poskytování kolokace je kalendářní
měsíc. V rámci kalendářního měsíce budou shromažďována data a účtovány ceny za
poskytované služby počínaje prvním dnem příslušného kalendářního měsíce do
posledního dne příslušného měsíce.

3.2

Byla–li služba specifikovaná v Příloze 1 – Popis služby Fyzická kolokace nebo
v Příloze 2 – Popis služby Vzdálená kolokace zřízena, nebo zrušena v průběhu
kalendářního měsíce, a je-li cena stanovena měsíční paušální částkou, pak za každý
den využívání této služby se účtuje poměrná část paušální ceny za kalendářní měsíc.
Nezapočítá se den, kdy byla služba zřízena. Den, kdy byla služba zrušena, se
započítá.

3.3

Účtující Strana vystaví Straně účtované daňový doklad vždy do 15. (patnáctého)
kalendářního dne následujícího účtovacího období a připojí rozpisy položek daňového
dokladu za služby účtované v daném období.

3.4

Dojde–li po vystavení daňového dokladu ke zjištění, že u některé služby nebo výkonu
byla účtovaná nižší částka, než odpovídá skutečně poskytnutému objemu služby nebo
výkonu, účtující Strana oznámí písemně tuto skutečnost Straně účtované a bude
provedeno řádné doúčtování formou vystavení daňového vrubopisu.

3.5

Při změně kontaktních adres pro účtování podle Přílohy 4 – Seznam kontaktních osob
je společnost Telefónica O2 povinen oznámit tuto skutečnost Nájemci bez zbytečného
odkladu a obě strany postupují dle Smlouvy.

3.6

Jestliže je nezbytné provést úpravu v účtování (mimo jiné z možných změn v Příloze 5
- Ceny této Smlouvy, řešení formálních sporů, nebo jednání mezi smluvními Stranami
majících zpětnou platnost), pak bude stanovena výše této úpravy a nový daňový
doklad nebo dobropis budou připraveny do 15 dnů od provedení dané úpravy.

3.7

Vyúčtování musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních
předpisů.

3.8

Daňový doklad bude zaslán Nájemci doporučenou poštou na jméno a adresu
kontaktní osoby pro otázky účtování a zpoplatňování uvedené v Příloze 4-Seznam
kontaktních osob této Smlouvy. Toto nevylučuje jiné formy doručování daňových
dokladů, které je možné sjednat a odsouhlasit mezi společností Telefónica O2 a
Nájemcem.
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4. Reklamace vyúčtování
4.1

Reklamaci účetních dokladů vystavuje Nájemce do 15 kalendářních dnů od doručení
daňového dokladu na adresu účetního místa společnost Telefónica O2 písemnou
formou s uvedením důvodů reklamace. společnost Telefónica O2 rozhodne o
reklamaci podle Všeobecného reklamačního řádu společnosti Telefónica O2,
v platném znění.

5. Placení
5.1

Daňové doklady budou zaplaceny ve lhůtě splatnosti, která je pro účely této Smlouvy
stanovena třicet (30) kalendářních dnů od doručení daňového dokladu.

5.2

Placení daňového dokladu se realizuje formou bezhotovostního platebního styku.
Peněžitý závazek je splněn připsáním placené částky na účet u banky věřitele.

5.3

Pokud Nájemce neprovede zaplacení vyúčtované finanční částky nejpozději v den
splatnosti, je společnost Telefónica O2 oprávněn vyúčtovat a vymáhat úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení a Nájemce je povinen
vyúčtovaný úrok z prodlení zaplatit.

5.4

Úrok z prodlení bude účtován od a včetně prvního dne následujícího po datu splatnosti
dlužné částky, která měla být uhrazena, až do jejího úplného uhrazení.
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1

ROZSAH DOKUMENTU
Postupy popsané v této příloze na úrovni provozních procesů se týkají
služeb Fyzická kolokace a Vzdálená kolokace pro služby zpřístupnění
účastnických kovových vedení (dále jen „služby zpřístupnění“) a pro kolokaci
k jiným účelům (dále jen „služba kolokace“).

2

ZŘÍZENÍ SLUŽBY KOLOKACE
Proces zřízení služby umožňuje společnosti Telefónica O2 a Nájemci
sjednat podmínky pro službu kolokace. Proces zahrnuje všechny činnosti
vedoucí k podepsání Smlouvy o kolokaci a je popsán v následujícím
diagramu.
Návrh na uzavření Rámcové
smlouvy o kolokaci zaslaný spol.
Telefónica O2

Je podepsána
smlouva o
ochraně
obchodního
tajemství ?

Podepsání smlouvy o
ochraně obchodního
tajemství

NE

ANO

Podepsání Rámcové smlouvy o
kolokaci

Finanční záruka je na účtu spol.
Telefónica O2

Služba zřízena

Obrázek 1 Zřízení služby kolokace
3

POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY KOLOKACE
Poskytování služby kolokace je podmíněno zasláním objednávky ve formě
řádně vyplněného požadavku na místní šetření. Pro poskytnutí služby
kolokace v souvislosti se službou Zpřístupnění jsou potřebná data pro
vyplnění formuláře k dispozici po podepsání Smlouvy o zpřístupnění
účastnických kovových vedení (dále jen „Smlouva o zpřístupnění“).
Proces poskytování služby kolokace je popsán v následujícím diagramu.
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Poskytování služby

Zřízení služby
Žadatel podepíše
Rámcovou smlouvu o
kolokaci

Spol. Telefónica O2
provede předběžné
šetření prostoru a
informuje Nájemce
o výsledku.

Nájemce požádá
spol. Telefónica O2
o předběžné šetření.

Je prostor
k
dispozici?

Ne
Spol. Telefónica O2
nabídne možnost
vzdálené kolokace,
pokud je to možné.

Ano
Nájemce požádá o
podrobné místní šetření.

Spol. Telefónica O2 provede
podrobné místní šetření a zašle
výsledek Nájemci spolu s
návrhem smlouvy na kolokaci
pro konkrétní lokalitu.
Nájemce
nepodepíše návrh
smlouvy na
kolokaci pro
konkrétní lokalitu.
Požadavek Nájemce
není dále řešen.

Spol. Telefónica O2
provede příslušné
změny ke splnění
sjednané
specifikace.

Ano

Ne

Kolokační
prostor je v
rozporu se
specifikací?

Jsou
výsledky
podrobného šetření
přijatelné pro
Nájemce?

Nájemce odmítne
kolokační prostor.

Nájemce podepíše Smlouvu
na kolokaci pro konkrétní
lokalitu a zašle ji spol.
Telefónica O2.

Ano

Ne

Přijme
Nájemce
kolokační
prostor?

Po dokončení
výstavby zorganizuje
spol. Telefónica O2
prohlídku
kolokačního
prostoru.

Ano
Prostor pro fyzickou kolokaci je nyní
připraven k instalaci zařízení Nájemce
Obě strany podepíší protokol o
připravenosti kolokačního prostoru.

Ne
Následuje postup
pro řešení sporů

Nájemce dodá
prohlášení o
shodě a o
spektrální
kompatibilitě.

Začíná příprava
kolokačního
prostoru.

Instalace zařízení je
dokončena a oba
operátoři podepíší
protokol o
dokončení instalace.

Obrázek 2 Proces poskytování služby kolokace

3.1

Specifikace čísla objednávky

3.1.1

Každá nová objednávka Předběžného místního šetření nebo Podrobného
místního šetření musí mít nové číslo objednávky a každá odpověď musí
obsahovat odkaz k příslušenému číslu objednávky

3.1.2

Obsah čísla objednávky:
• musí být devítimístné
• pozice 1 obsahuje “O” (písmeno)
• pozice 2 až 9 obsahují číslice

3.1.3

Každý Nájemce bude mít vlastní jednoznačné číslo objednávky, kde čísla na
pozicích 2 až 9 musí být přidělována ve vzestupném pořadí. Pokud je
dosaženo maxima, je přetečení povoleno a začne nové číslování. Mezery
v pořadí čísel objednávek jsou povoleny. Dva subjekty vykonávající
komunikační činnost mohou použít stejné číslo objednávky.
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3.2

Předběžné místní šetření
Nájemcem požadované předběžné místní šetření slouží k ověření možnosti
poskytnutí služby kolokace v konkrétní lokalitě. Společnost Telefónica O2
provede předběžné místní šetření po obdržení objednávky ze strany
Nájemce. Účelem tohoto šetření je poskytnout Nájemci rychlou možnost
zjistit, zda je možné v jím vybrané lokalitě realizovat službu kolokace.
Objednávka Předběžného místního šetření není povinná. Formulář pro
objednávku Předběžného místního šetření je uveden v článku 8.1.

3.2.1

Objednávku posílá Nájemce elektronicky a písemnou formou (fax, pošta,
kurýr). Pro sledování doby zpracování je určující přijetí písemné verze.
Společnost Telefónica O2 potvrdí Nájemci přijetí písemné formy
elektronicky. Pokud nebude souhlasit elektronická verze s písemnou, bude
objednávka odmítnuta. Společnost Telefónica O2 odpoví elektronickou i
písemnou formou.

3.2.2

Tento formulář musí obsahovat minimálně následující údaje:
Č.j. Rámcové smlouvy o kolokaci
ID Nájemce (přidělené Operator ID)
číslo objednávky
označení objektu, kde se požaduje služba kolokace
požadavky na kolokační prostor – počet požadovaných skříní

•
•
•
•
•
3.2.3

Společnost Telefónica O2 ověří správnost a úplnost vyplnění formuláře.

3.2.4

Pokud formulář obsahuje neplatné údaje, bude žádost zamítnuta a Nájemci
bude sdělen důvod.

3.2.5

Objednávky budou přijímány v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 9.00
do 17.00 hod.

3.2.6

Přijaté objednávky budou označeny datem a časem přijetí.

3.2.7

Objednávky budou vyřizovány podle pořadí jejich přijetí.

3.2.8

Po přijetí objednávky provede společnost Telefónica O2 šetření a výsledek
zašle Nájemci do deseti (10) pracovních dnů. Výsledek tohoto šetření
neznamená rezervaci prostoru pro kolokaci.

3.2.9

Jestliže není k dispozici prostor v rozsahu požadovaném Nájemcem,
společnost Telefónica O2 uvede podrobnosti v odpovědi.

3.2.10

Pokud nemá společnost Telefónica O2 k dispozici dostatek prostoru pro
Fyzickou kolokaci, nabídne případnou možnost Vzdálené kolokace.

3.3

Podrobné místní šetření
Podrobné místní šetření v konkrétní lokalitě objednané Nájemcem znamená
ověření možnosti poskytnutí kolokačního prostoru se všemi nezbytnými
detaily a stanovení termínu připravenosti tohoto prostoru a jeho vybavení
v požadované lokalitě. Žádost o podrobné místní šetření prostoru je povinná
pro poskytnutí kolokačního prostoru. Formulář pro objednávku podrobného
místního šetření je uveden v článku 8.2
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3.3.1

Objednávku posílá Nájemce elektronicky a písemnou formou (fax, pošta,
kurýr). Pro sledování doby zpracování je určující přijetí písemné verze.
společnost Telefónica O2 potvrdí Nájemci přijetí písemné formy
elektronicky. Pokud nebude souhlasit elektronická verze s písemnou, bude
objednávka odmítnuta. Společnost Telefónica O2 odpoví elektronickou i
písemnou formou.

3.3.2

Nájemce může požádat o podrobné místní šetření bez provedení
předběžného místního šetření.

3.3.3

Příslušný formulář musí obsahovat minimálně následující údaje:
• Číslo objednávky
• ID Nájemce (přidělené Operator ID)
• Č.j. Rámcové smlouvy o kolokaci
• Informace o lokalitě
• Informace o počtu požadovaných skříní
• Požadavky na napájení
• Požadavky na spojovací kabely – počet přenosových prvků kabelů a
typ spojovacích kabelů
• Požadavky na instalaci (např. záložní zdroj, požadavek na jiný kabel )

3.3.4

Společnost Telefónica O2 ověří správnost a úplnost vyplnění formuláře.

3.3.5

Pokud formulář obsahuje neplatné údaje, bude žádost zamítnuta a Nájemci
bude sdělen důvod.

3.3.6

Objednávky budou přijímány v pracovních dnech od 9.00 do 17.00.

3.3.7

Přijaté objednávky budou označeny datem a časem přijetí.

3.3.8

Objednávky budou vyřizovány podle pořadí jejich přijetí.

3.3.9

Po přijetí objednávky provede společnost Telefónica O2 šetření.
Předběžnou informaci o výsledku spolu s kategorií výstavby (A/B/C) a
informaci o tom, zda objekt je či není památkově chráněn zašle společnost
Telefónica O2 Nájemci do 20. pracovního dne. Kategorie výstavby jsou
stanoveny na základě náročnosti stavby kolokace v konkrétní lokalitě, a to:
A
B
C

18 pracovních dnů
28 pracovních dnů
36 pracovních dnů

3.3.10

Výsledek podrobného místního šetření zašle společnost Telefónica O2
Nájemci spolu s návrhem Smlouvy o kolokaci pro konkrétní lokalitu do 52.
pracovního dne od přijetí objednávky.

3.3.11

Pokud Nájemce hodlá uplatnit další požadavky nebo doplnit stávající
požadavky po provedeném podrobném místním šetření, informuje o svých
dodatečných požadavcích společnost Telefónica O2. Pokud takové doplnění
objednávky není zásadní, společnost Telefónica O2 je posoudí a realizuje
nové požadavky bez nutnosti předložení další žádosti na podrobné místní
šetření Nájemcem.
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3.3.12

Po obdržení podepsané Smlouvy o kolokaci pro konkrétní lokalitu
společnost Telefónica O2 ověří tuto Smlouvu, podepíše ji a vrátí příslušný
počet kopií Nájemci.

3.3.13

Strany se dohodly, že Smlouva bude oboustranně podepsána do 105.
pracovního dne od přijetí objednávky. Výjimky mohou nastat z následujících
důvodů:
• Nájemce uplatní další požadavky nebo doplní stávající požadavky
po provedení podrobného místního šetření, které budou znamenat nutnost
předložení nové žádosti o podrobné místní šetření. Takový požadavek se
vrátí znovu do vstupní části procesu a společnost Telefónica O2 jej zařadí
jako nový do pořadí.

• Společnost Telefónica O2 ode dne odeslání zprávy o podrobném místním
šetření rezervuje Nájemci kolokační prostor, a to po dobu 20 pracovních
dnů ode dne odeslání zprávy o podrobném místním šetření. Během této
doby mohou smluvní Strany jednat o uzavření Smlouvy o kolokaci pro
konkrétní lokalitu.
3.3.14 Jeden (1) pracovní den po oboustranném podpisu Smlouvy (ne však dříve
než 106. den po přijetí objednávky), uzavře společnost Telefónica O2
smlouvu s dodavatelem a zahájí výstavbu fyzické kolokace. Výjimky, pro
které může být smlouva s dodavatelem uzavřena později, jsou následující:
• V případě, že nezbytným podkladem žádosti o vydání stavebního povolení
je závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, je v závazném
časovém harmonogramu procesu poskytování služby kolokace
kalkulováno s tím, že uvedené stanovisko bude vydáno ve lhůtě 30
kalendářních dnů, přičemž počátek této lhůty je stanoven na 30. pracovní
den po přijetí objednávky (viz. obrázek č. 3 níže). Jestliže společnost
Telefónica O2 podá u příslušného orgánu státní památkové péče
kompletní a platnou žádost o vydání závazného stanoviska a uvedené
stanovisko nebude vydáno ve lhůtě 30 kalendářních dnů od podání žádosti
o závazné stanovisko, pak se datum realizace stavby kolokace v konkrétní
lokalitě posune o počet kalendářních dnů přesahujících uvažovanou lhůtu
30 kalendářních dnů pro vydání závazného stanoviska. V takovém případě
se společnost Telefónica O2 zavazuje, že předloží Nájemci doklady o tom,
že 30. pracovní den po přijetí objednávky podal u příslušného orgánu
státní památkové péče kompletní a platnou žádost o vydání závazného
stanoviska a uvedené stanovisko ve lhůtě 30 kalendářních dnů nebylo
vydáno.
• V závazném časovém harmonogram procesu poskytování služby kolokace
je kalkulováno s tím, že stavení úřad (odbor obecního úřadu) vydá
stavební povolení ve lhůtě 60 kalendářních dnů plus 15 dní na nabytí
právní moci. Není-li nezbytným podkladem žádosti o vydání stavebního
povolení závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, zavazuje se
společnost Telefónica O2 doručit kompletní a platnou žádost o vydání
stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu 30. pracovní den po
přijetí objednávky (viz. obrázek č. 3 níže). V opačném případě společnost
Telefónica O2 podá žádost o vydání stavebního povolení v den, kdy mu
bude oznámeno závazné stanovisko orgánu státní památkové péče.
Jestliže stavební povolení nebude vydáno ve lhůtě 30 kalendářních dnů od
zahájení správního řízení (tj. v případě zvlášť složitých případů dle § 49
odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád), pak se datum realizace stavby
8
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kolokace v konkrétní lokalitě posune o počet kalendářních dnů
přesahujících uvažovanou lhůtu 30 kalendářních dnů pro vydání
stavebního povolení. V takovém případě se společnost Telefónica O2
zavazuje, že předloží Nájemci doklady o tom, že v souladu s časovým
harmonogramem podal u příslušného stavebního úřadu kompletní a
platnou žádost o vydání stavebního povolení.
• V případě, kdy se vyžaduje stavební povolení, je možné uzavřít smlouvu
s dodavatelem 1 (jeden) pracovní den po nabytí právní moci stavebního
povolení. Lhůta pro nabytí právní moci je 15 kalendářních dnů. Jestliže je
vydáno stavební povolení a společnost Telefónica O2 je jediným
účastníkem správního řízení, zavazuje se, že se vzdá bez zbytečného
odkladu práva odvolání v případech, kdy nebudou dotčeny oprávněné
zájmy společnosti Telefónica O2.
• V případě, že celková doba pro rozhodnutí odboru památkové péče,
rozhodnutí stavebního úřadu a nabytí právní moci přesáhne 31 pracovních
dnů, pak se podpis smlouvy s dodavatelem posune o rozdíl této doby nad
31 pracovních dnů.
3.3.15

Po uzavření smlouvy s dodavatelem bude zahájena vlastní výstavba fyzické
kolokace.

3.3.16

Jestliže je vydáno kolaudační rozhodnutí, které neukládá společnosti
Telefónica O2 povinnosti provést zásadní dodatečné úpravy
zkolaudovaného prostoru a společnost Telefónica O2 je jediným účastníkem
kolaudačního řízení, podepíše se následně Protokol o připravenosti
kolokačního prostoru a proběhne instalace telekomunikačních zařízení obou
stran. Následně proběhne podpis Protokolu o dokončení instalace.
Na následujícím obrázku je uveden časový harmonogram procesu
poskytování služby kolokace:

Nájemce
požádá o
podrobné
místní
šetření

Spol. Telefónica O2
předá předběžnou
informaci o PMŠ a
kategorii A/B/C

Spol.
Telefónica
O2 předá
výsledek
PMŠ

Podpis
smlouvy
na
konkrétní
lokalitu

Spol. Telefónica
Spol. Telefónica O2 O2 a Nájemce
a Nájemce
podepíší
podepíší
protokol o
dokončení
protokol o
instalace
připravenosti
prostoru

Podpis
smlouvy s
dodavatelem

Den D
Podrobné místní šetření

1

Zpracování požadavku v ČTc
Řízení na stavebním a památkovém úřadu

Den 0

Den 20

Den 30

Den 52

Den 105

Realizace
A = 18

Instalace nájemce

B = 28
C = 36

Obrázek 3 Časový harmonogram procesu poskytování služby kolokace
s podrobným místním šetřením kolokačního prostoru
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3.4

Komunikace mezi společností Telefónica O2 a Nájemcem

3.4.1

Společnost Telefónica O2 přidělí Nájemci kontaktní osobu(y) pro vyřizování
objednávek na kolokaci. Všechny vyplněné formuláře budou zasílány
elektronicky a písemnou formou (fax, pošta, kurýr). Pro sledování doby
zpracování je určující přijetí písemné verze. Společnost Telefónica O2
potvrdí Nájemci přijetí písemné formy elektronicky. Pokud nebude souhlasit
elektronická verze s písemnou, bude objednávka odmítnuta. Společnost
Telefónica O2 odpoví elektronickou i písemnou formou.

3.5

Příprava kolokačního prostoru

3.5.1

Společnost Telefónica O2 a Nájemce určí projektové manažery, kteří budou
spolupracovat při realizaci projektu. Projektoví manažeři budou zodpovídat
za:
• poskytování informací o průběhu projektu
• zajišťování operativního řešení případných problémů

3.5.2

Po dokončení přípravy kolokačního prostoru zorganizuje společnost
Telefónica O2 do pěti pracovních dnů pro Nájemce prohlídku.

3.5.3

Po prohlídce prostoru bude oběma Stranami podepsán Protokol
o připravenosti kolokačního prostoru. Tím bude prostor připraven k instalaci
skříní a zařízení. Formulář protokolu je v článku 8.3.

3.5.4

Pokud jsou ze strany Nájemce námitky k připravenosti kolokačního prostoru
bude záležitost řešena dohodou, nebo eskalována v rámci postupu pro
řešení sporů podle Rámcové smlouvy o kolokaci.

3.6

Prohlášení o shodě zařízení

3.6.1

Nájemce zašle před zahájením instalace prohlášení o shodě svého zařízení
určeného pro instalaci v kolokační místnosti podle zákona 22/1997 Sb.,
v platném znění, a uvede příslušné standardy těchto zařízení v oblastech:
• Zdraví a bezpečnost
• Elektromagnetická kompatibilita

3.6.2

Pokud bude zařízení určené pro instalaci v kolokační místnosti nebo
v prostorách, ke kterým má Nájemce vlastnická, nebo užívací práva
používáno pro poskytování služeb na zpřístupněných účastnických
kovových vedeních, pak před zahájením instalace zařízení musí Nájemce
zaslat společnosti Telefónica O2 formulář potvrzující, že zařízení splňuje
spektrální požadavky PSD masek podle Přílohy 16 – Správa spektra
Smlouvy o zpřístupnění společnosti Telefónica O2. Formulář Prohlášení o
spektrální kompatibilitě zařízení je uveden v článku 8.4 a obsahuje:
Jméno výrobce zařízení
Typ zařízení
Potvrzení, že zařízení vyhovuje všem uvedeným třídám PSD masek
uvedených tříd služeb.
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Informace o konkrétním zařízení je považována za platnou pro všechny
komponenty zařízení daného výrobce, proto nemusí Nájemce vyjmenovávat
v seznamu zařízení všechny jeho části.
Toto prohlášení se posílá jen pro první instalaci (připojení na spojovací
kabel) každého výrobce a typu zařízení. Další prohlášení se posílá pouze při
rozšíření kolokačního prostoru/instalaci v jiné kolokační místnosti
(připojením na spojovací kabel) s jiným typem/výrobcem zařízení
V případě změny podmínek správy spektra dodá Poskytovatel nejpozději do
data účinnosti takové změny prohlášení o spektrální kompatibilitě znovu pro
zařízení každého výrobce a typ zařízení.
3.6.3

Společnost Telefónica O2 má právo vznést námitky k zařízení určenému
k instalaci do 10 dnů po obdržení formuláře o splnění spektrálních
požadavků společnosti Telefónica O2. Důvodem k námitce bude i
nedodržení příslušných technických standardů z oblastí podle článku 3.6.1.
Vznesenou námitku je možno řešit dohodou mezi zúčastněnými
Stranami.V případě nutnosti je problém řešen postupem pro řešení sporů
podle článku 15 Rámcové smlouvy o kolokaci.

3.7

Instalace zařízení

3.7.1

Nájemce, případně jeho dodavatelé, budou vstupovat do kolokační místnosti
za účelem instalace zařízení v termínech sjednaných v projektovém plánu.
K tomu si musí Nájemce zajistit vstup pro své zaměstnance, případně i pro
zaměstnance jeho dodavatelů v souladu s Přílohou 6 – Bezpečnost,
ochrana majetku a osob.

3.7.2

Po předání kolokačního prostoru Nájemce nainstaluje svá zařízení
v termínech sjednaných v Projektovém plánu.

3.7.3

Pokud jedna ze Stran nedokončí svou činnost související s instalací zařízení
ve sjednané době, pokusí se obě Strany najít řešení úpravou Projektového
plánu. Pokud nebude nalezeno vyhovující řešení, bude se postupovat
procesem pro řešení sporů.

3.7.4

Po dokončení instalace zařízení a před jeho uvedením do provozu oznámí
Nájemce společnosti Telefónica O2, že bylo zařízení nainstalováno. Po
tomto oznámení podepíší obě Strany protokol o dokončení instalace - viz
článek 8.5

3.7.5

Obě Strany budou po dobu jednoho měsíce od instalace věnovat zvýšenou
pozornost instalovanému zařízení použitému pro nově zpřístupňovaná
vedení v rámci služby zpřístupnění.

4

PROCES ZMĚN V KOLOKAČNÍCH SLUŽBÁCH

4.1

Objednávky změny s výjimkou změny dle článku 4.2
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4.1.1

Pro objednávku změny se použije formulář podrobného místního šetření
který je uveden v článku 8.2. a procesy dle článku 3.

4.1.2
4.1.3

Smlouva o kolokaci pro konkrétní lokalitu bude doplňována formou
číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.

4.2

Objednávka přidání spojovacího kabelu

4.2.1

Tento odstavec 4.2 se vztahuje na případ změny, kdy jsou pro přidání
spojovacího kabelu v lokalitě, kde je již nájemci poskytována služba Fyzická
kolokace, splněny tyto podmínky:
• v jednom kalendářním týdnu nebude předáno více objednávek než pět
objednávek PMŠ pro oblast Prahy a u dalších krajů lze předat maximálně
2 objednávky
• nebude nutné zvětšovat stávající průrazy či dělat zcela nové průrazy
• nebude nutné dělat nové rošty
• nové kabely budou vedeny do stávajícího stojanu Nájemce
• nebude nutné rozšiřovat konstrukci HR

4.2.2

Pro závaznou objednávku přidání spojovacího kabelu se použije formulář
podrobného místního šetření který je uveden v článku 8.2.

4.2.3

Do 13. pracovního dne od objednávky dle bodu 4.2.1 předá společnost
Telefónica O2 Nájemci předběžný výsledek PMŚ.

4.2.4

Do 24. pracovního dne od objednávky dle bodu 4.2.1 předá společnost
Telefónica O2 Nájemci finální výsledek PMŚ. Ten se stává přílohou
Smlouvy o kolokaci pro konkrétní lokalitu a podle něj je prováděno účtování
za produkty v něm uvedené.

4.2.5

Do 2. pracovního ode dne předání finálního výsledku PMŚ nainstaluje
Nájemce pásky na předávacím rozvodu pro zakončení nového objednaného
spojovacího kabelu.

4.2.6

Nájemce se zavazuje umožnit přístup k předávacímu rozvodu tak, aby
společnost Telefónica O2 mohl bez jakéhokoliv zdržení instalovat objednaný
nový spojovací kabel a dává souhlas s touto instalací na zařízení Nájemce.

4.2.7

Do 16. pracovního dne od předání výsledku dle bodu 4.2.4 dokončí
společnost Telefónica O2 instalaci nového objednaného spojovacího kabelu
a tuto skutečnost oznámí Nájemci elektronickou poštou ve formě:
„Oznamujeme vám, že dne……… byla dokončena instalace nového vámi
objednaného spojovacího kabelu v lokalitě…………….“

4.2.8

Od doručení oznámení článku 4.2.7 Nájemci započne účtování za produkty
dle bodu 4.2.4 a Nájemce může objednávat služby zpřístupnění na tento
kabel.
Do tří pracovních dnů ode dne v čl. 4.2.8 obdrží Nájemce od společnosti
Telefónica O2 tabulku rozpárování na PR.
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5

PROCES ZRUŠENÍ SLUŽBY KOLOKACE
Proces zrušení služby kolokace v konkrétní lokalitě požadované Nájemcem
je uveden na následujícím diagramu:

Nájemce/spol.
Telefónica O2
se rozhodne
zrušit službu
kolokace

rozhodnutí spol.
Telefónica O2?

Ne

Zašle Nájemci
objednávku
zrušení
služby
Ano
s nabídkou
náhradního
kolokačního
prostoru

Nájemce zasílá spol.
Telefónica O2 objednávku
zrušení služby

Následuje
postup pro
řešení sporů

Ne

Souhlasíspol.
Telefónica
O2?

Souhlasí
Nájemce ?

Ne

Následuje
postup pro
řešení sporů

Ano
Nájemce
souhlasí
s datem zrušení

Spol. Telefónica
O2 a Nájemce
zkoordinují plán
zrušení

Ano

zrušení kolokačního
prostoru proběhne
dle dohody

Obrázek 4 Proces zrušení služby kolokace
5.1

Objednávka zrušení služby kolokace

5.1.1

Nájemce předloží společnosti Telefónica O2 objednávku zrušení služby
kolokace
v konkrétní
lokalitě
s uvedením
požadovaného
data
zrušení..Objednávka zrušení služby kolokace bude obsahovat minimálně
následující údaje:
• Název Nájemce
• Druh poskytované služby (např. PPV, SPV )
• ID rušeného zařízení (označení stojanů, definování kabeláže,…)
• Datum zrušení služby kolokace
• Číslo/název kolokačního místa kde je konkrétní kolokační místnost

5.1.2

Pokud Nájemce požaduje zrušení služby kolokace ve více lokalitách, musí
zaslat objednávku na zrušení služby kolokace pro každou lokalitu zvlášť.

5.1.3

Objednávka zrušení služby kolokace musí být zaslána minimálně 30
pracovních dní před požadovaným zahájením procesu ukončení služby
kolokace. Formulář pro zrušení služby kolokace je uveden v článku 8.6.
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5.2

Podmínky pro zrušení služby kolokace

5.2.1

Zrušení služby kolokace je možné pouze v případě, že v dané lokalitě byla
vrácena všechna metalická účastnická vedení.

5.2.2

Společnost Telefónica O2 vypracuje projekt zrušení služby kolokace.

5.2.3

Nájemce odpovídá za odstranění svého zařízení podle projektu. Po
demontáži zařízení Nájemce a společnost Telefónica O2 vyplní Protokol o
demontáži zařízení, viz článek 8.7.

5.2.4

Účtování za službu kolokace v konkrétní lokalitě bude ukončeno v den
podpisu Protokolu o demontáži zařízení .

5.3

Proces pozastavení a obnovení poskytování služby kolokace
v případě, že Nájemce neplní povinnosti podle Smlouvy o kolokaci
Proces pozastavení a obnovení služby kolokace v konkrétní lokalitě je
uveden na následujícím diagramu:
Spol. Telefónica O2
zjistí porušení
povinností

oznámení
Nájemci

Ano

spor

řešení sporu

Ne

Ano

náprava

porušují

Ne

služby pokračují

Ano
pozastavení služeb a
přijímání objednávek

Ne

Obrázek 5 Proces pozastavení a obnovení služby kolokace
6

ÚDRŽBA

6.1

Údržba prováděná společností Telefónica O2

6.1.1

Společnost Telefónica O2 bude předem informovat faxem Nájemce o
plánovaných pracích, které by mohly mít vliv na provoz zařízení Nájemce.V
článku 8.8 je uveden formulář Oznámení plánované práce.
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6.1.2

Údržba, která má vliv na služby Nájemcům, bude plánována na dobu
od 1.00 do 5.00.

6.2

Údržba prováděná Nájemcem

6.2.1

Žádná údržba prováděná Nájemcem nesmí ovlivnit služby společnosti
Telefónica O2 a ostatních Nájemců.

7

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KOLOKACE A ŘEŠENÍ PORUCH
Proces opravy poruch je uveden na následujícím diagramu:
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Nájemce

Spol. Telefónica
O2

šetření problému

lokalizace poruchy
mimo zařízení
Nájemce
porucha lokalizována
na prostředcích spol.
Telefónica O2

ohlášení poruchy s
popisem a ID
lokality spol.
Telefónica O2

kontrola informace
zaslané Nájemcem

dodatečné
informace
obdrženy

Ano

Ne
vyžádání
dodatečných
informací

informace o
problému
úplná

Ne

Ano

zpětně informovat
Nájemce

Ne

problém
spol. Ano
Telefónica O2
Ano
najít/ opravit
poruchu

problém
vyřešen

Ne

Ano
informovat
Nájemce o
odstranění
poruchy
Uzavření
Ano

uzavření
poruchového lístku
/případné
zpoplatnění

Ano

problém na
zařízení
Nájemce
Ne

problém
vyřešen
Ne

následuje postup pro
řešení sporů

Obrázek 6 Proces opravy poruch
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7.1

Ohlašování poruch vzniklých v kolokační místnosti

7.1.1

Ohlášení poruchy bude obsahovat minimálně následující údaje:
• Identifikace Nájemce
• Název lokality
• ID lokality
• Podrobný popis poruchy
• ID skříně

7.1.2

Ohlášená porucha bude označena datem a časem přijetí.

7.1.3

Nájemce odpovídá za to že nahlášená porucha je na zařízení společnosti
Telefónica O2.
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8

FORMULÁŘE

8.1

Formulář objednávky na předběžné místní šetření

Předběžné místní šetření
Vyplňuje společnost Telefónica O2
(označí A, pokud je údaj správný,
N pokud je údaj chybný,
pak označí Ano, Částečně nebo Ne
pro celkové přijetí nebo odmítnutí
objednávky)

Ano
Částečně
Ne

Číslo objednávky
ID Nájemce
č,j. Rámcové smlouvy o
kolokaci
Informace o lokalitě
Název lokality
ID lokality

A
A

N
N

A

N

Informace o kolokačním prostoru
počet skříní
Další podrobnosti objednávky (doplní společnost Telefónica O2)
Datum/čas přijetí
Datum/čas odeslání zpět
Pokud nelze požadavky splnit
Důvod
Vzdálená kolokace možná

A

Název lokality Vzdálené kolokace
ID lokality Vzdálené kolokace

Jméno
Podpis
Datum

18
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8.2

Formulář objednávky na podrobné místní šetření pro první instalaci
i změny kolokačního prostoru

Podrobné místní šetření

První instalace pro fyzickou nebo vzdálenou kolokaci
První instalace pro Jiné technické řešení

(v tomto případě se nevyplňují informace o
kolokačním prostoru a napájení)

Žádost o změnu fyzické nebo vzdálené kolokace
Žádost o změnu Jiného technického řešení

Vyplňuje ČESKÝ
TELECOM (označí A,
pokud je údaj správný,
N pokud je údaj chybný,
pak označí Ano,
Částečně nebo Ne pro
celkové přijetí nebo
odmítnutí objednávky)

(v

tomto případě se nevyplňují informace o kolokačním
prostoru a napájení)

Ano

Částečně

Ne

Číslo objednávky
ID Nájemce
č.j. Rámcové smlouvy o kolokaci
Informace o lokalitě
Název lokality
ID lokality

A
A

N
N

A

N

A

N

A

N

Místnost číslo (číslo dveří)/ podlaží
ID HR 1
Pozice pásků na HR 1 (pouze pro
JTŘK)
Kapacita pásků na HR 1 pro
rozšíření
ID HR 2
Pozice pásků na HR 2 (pouze pro
JTŘK)
Kapacita pásků na HR 2 pro
rozšíření
ID HR 3
Pozice pásků na HR 3 (pouze pro
JTŘK)
Kapacita pásků na HR 3 pro
rozšíření

Adresa lokality, kde bude umístěno zařízení nájemce pro Jiné technické řešení
Místo
Ulice
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Číslo orientační
Číslo popisné
Informace o kolokačním prostoru
Oddíl A ↓
Vyplní Žadatel v případě žádosti o nové poskytnutí služby
kolokace a v případě žádosti o změnu služby, pokud se změna
uvedeného zařízení dotýká.

Skříň

ID

Oddíl B ↓
Vyplní pouze Žadatel žádající
o změnu služby kolokace

Hmotnost skříně včetně
instalovaného zařízení a
kabeláže [kg]
(V případě žádosti o změnu
nová hmotnost)

Identifikace skříně 1
Identifikace skříně 2
Identifikace skříně 3
Identifikace skříně 4

A
A
A
A

ID

N
N
N
N

Stávající hmotnost skříně
včetně instalovaného zařízení
a kabeláže [kg]

A
A
A
A

N
N
N
N

Při dalším požadavku je nutné přidat řádky
Celkem

[kg]

(vyplní

ČESKÝ TELECOM)

Informace o napájení

napájení
DC 48V

Požadované
jištění (V případě
žádosti o změnu
nové jištění)

Proudová spotřeba [A]
(V případě žádosti
změnu nová spotřeba)

skříň 1
skříň 2
skříň 3
skříň 4

A
A
A
A

o

N
N
N
N

ID

Stávající proudová spotřeba
[A]
A
A
A
A

Při dalším požadavku je nutné přidat řádky
Celkem
Celkový příkon [kW]

skříň č.

Kapacita [párů/párů vláken]
(V případě žádosti o změnu
nová
kapacita,
včetně
stávající)
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Spojovací kabel
vnitřní metalický stíněný

A

N

A

N

vnitřní metalický stíněný
Spojovací kabel – plánovaná
cílová kapacita

A

N

A

N

vnitřní metalický stíněný

A

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

N

vnitřní metalický stíněný

A

N

A

N

vnitřní metalický stíněný

A

N

A

N

Sběrný okruh – možnost
instalace
vnitřní metalický stíněný

A

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

N

Sběrný okruh
vnitřní metalický stíněný
Ostatní

Jištěné napájení 230V/6A,
zásuvka
Napájení AC přerušitelná síť
230V/10A zásuvka ke stojanu
UPS
Napájení AC nepřerušitelná síť
230V/10A (záloha 15 min.)
zásuvka mimo stojan

A

N

A

N

Při dalším požadavku je nutné přidat řádky
skříň č.
Spojovací kabel

Sběrný okruh – objednávka
instalace
vnitřní metalický stíněný
Ostatní
Jištěné napájení 230V/6A,
zásuvka
UPS

A

N

A

N

Při dalším požadavku je nutné přidat řádky
Cílová kapacita
spojovacího kabelu

Nelze-li uspokojit cílový požadavek
pak maximální kapacita

Informace o požárním zabezpečení

Jedná se o snížení kapacity stávajícího zařízení?

A

N

A

N

Kategorie výstavby (A/B/C)
Zóna
Objekt památkově chráněný

A
A
Na kartu
S doprovodem

Typ přístupu
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Dodavatel ČESKÉHO TELECOMU pro instalační
práce v této lokalitě
(pro požadavek jiného
technického řešení)

Projektový manažer
Nájemce

Jméno
Telefon
Email

Projektový manažer
ČESKÉHO TELECOMU

Jméno
Telefon
Email

Pokud nelze požadavky splnit
Důvod
Fyzická kolokace možná
Vzdálená kolokace možná
Název lokality Vzdálené kolokace
ID lokality Vzdálené kolokace

A
A

Náležitosti objednávky (doplní ČESKÝ TELECOM)
Datum/čas přijetí
Datum/čas vyřízení

Jméno
Podpis
Datum

22
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8.3

Protokol o připravenosti kolokačního prostoru

Protokol o připravenosti kolokačního prostoru

Název lokality
ID lokality
Místnost číslo/ podlaží
Umístění kolokačního prostoru

Bude vyznačeno na situačním plánku kolokační
místnosti, který bude přílohou protokolu

Název Nájemce
ID Nájemce
Projektový manažer Nájemce
č.j. Rámcové smlouvy o kolokaci:
Projektový manažer společnosti
Telefónica O2

Vady a nedodělky:
Vyjádření Nájemce
Vyjádření společnosti
Telefónica O2

Kolokační prostor je připraven v souladu s objednávkou (kromě odsouhlasených vad
a nedodělků).
Nájemce přebírá kolokační prostor k instalaci svého zařízení.
za společnost Telefónica O2
za Nájemce
Jméno
Jméno
Podpis
Podpis
Datum
Datum
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8.4

Formulář prohlášení o spektrální kompatibilitě zařízení

Prohlášení o spektrální kompatibilitě zařízení
Název Nájemce
ID Nájemce
Datum
A

Zařízení pro třídu služby podle Přílohy
16 – Správa spektra Referenční nabídky
zpřístupnění

Výrobce
Název / číslo modelu
Třída masky PSD podle Přílohy 16 –

PSD-A

Správa spektra Referenční nabídky zpřístupnění

Zařízení pro třídu služby podle Přílohy

B

16 – Správa spektra Referenční nabídky
zpřístupnění

Výrobce
Název / číslo modelu
Třída masky PSD podle Přílohy 16 –
Správa spektra Referenční nabídky zpřístupnění

PSD-B-1700
PSD-B-3400

PSD-B-2400
PSD-B-3800

PSD-B-3000
PSD-B

C

Zařízení pro třídu služby podle Přílohy
16 – Správa spektra Referenční nabídky
zpřístupnění

Výrobce
Název / číslo modelu
Třída masky PSD podle Přílohy 16 –
Správa spektra Referenční nabídky zpřístupnění

PSD-CPSD-C1700
2400
PSD-C-3800

Zařízení pro třídu služby podle Přílohy

PSD-CPSD-C3000
3400
PSD-C
D

16 – Správa spektra Referenční nabídky
zpřístupnění

Výrobce
Název / číslo modelu
Třída masky PSD podle Přílohy 16 –
Správa spektra Referenční nabídky zpřístupnění

PSD-D1700

Zařízení pro třídu služby podle Přílohy

PSD-D2400

PSD-D3000
E

16 – Správa spektra Referenční nabídky
zpřístupnění

Výrobce
Název / číslo modelu
Třída masky PSD podle Přílohy 16 –

PSD-E

Správa spektra Referenční nabídky zpřístupnění

24

PSD–D3400

PSD-D3800

PŘÍLOHA 11 – POSTUPY A FORMULÁŘE

Prohlašujeme, že veškeré zařízení je v souladu s pravidly společnosti Telefónica O2 pro
Správu spektra
V případě, že zařízení nebude pro danou třídu služby používáno, vyplní se do položky
Výrobce a Název / číslo modelu: „Nepoužité“
Jméno
Podpis
Datum
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8.5

Protokol o dokončení instalace

Protokol o dokončení instalace
Název lokality
ID lokality
Místnost číslo/ podlaží
Datum dokončení instalace
Umístění kolokačního prostoru

Bude vyznačeno na situačním plánku
kolokační místnosti, který bude přílohou
protokolu

Identifikátor PR
ID skříně
Při dalším požadavku je nutné přidat řádky

Název Nájemce
ID Nájemce
Projektový manažer Nájemce
Projektový manažer společnosti
Telefónica O2
ID skříně
Instalovaný příkon [kW]
Při dalším požadavku je nutné přidat řádky

Instalace zařízení byla provedena v souladu s Projektovým plánem a Nájemce má
všechny potřebné dokumenty (např. výchozí revize elektrických zařízení)
za společnost Telefónica O2
Jméno
Podpis
Datum
Příloha:

za Nájemce
Jméno
Podpis
Datum

Tabulka rozpárování spojovacích kabelů
Tabulka vybavení skříně včetně příkonu desek
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8.6

Formulář objednávky ukončení služby kolokace

UKONČENÍ KOLOKACE V KONKRÉTNÍ LOKALITĚ
Vyplňuje společnost
Telefónica O2 (označí A,
pokud je údaj správný, N
pokud je údaj chybný, pak
označí Ano nebo Ne pro
celkové přijetí nebo

Číslo objednávky
ID Nájemce
č.j. Rámcové smlouvy o kolokaci

ANO
NE

A
A
A

N
N
N

A
A
A
A
A
A
A

N
N
N
N
N
N
N

A

N

Informace o lokalitě
Název lokality
ID lokality
Místnost číslo/ podlaží
Identifikace skříně 1
Identifikace skříně 2
Identifikace skříně 3
Identifikace skříně 4
Při dalším požadavku
je nutné přidat řádky

Druh poskytované služby
Datum zrušení služby kolokace
Podrobnosti (vyplní společnost Telefónica O2)
Datum/čas přijetí
Datum/čas vyřízení

Jméno
Podpis
Datum

8.7

Protokol o dokončení demontáže zařízení
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Protokol o dokončení demontáže zařízení

Název lokality
ID lokality
Místnost číslo/ podlaží
Datum dokončení demontáže zařízení
Umístění kolokačního prostoru
ID zařízení
Název Nájemce
ID Nájemce
Projektový manažer Nájemce
Projektový manažer společnosti
Telefónica O2
za společnost Telefónica O2
Jméno
Podpis
Datum

za Nájemce
Jméno
Podpis
Datum
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8.8

Oznámení plánované práce

Oznámení plánované práce
Pro: (Nájemce)
Od:
Datum:

společnost Telefónica O2

Budou provedeny plánované technické práce vyžadující následující přerušení služby:
Datum/čas začátku přerušení služby
Datum /čas ukončení přerušení služby
Popis přerušení Služby:

Jméno
Podpis
Datum

29

PŘÍLOHA 11 – POSTUPY A FORMULÁŘE

9

VZOR SMLOUVY O KOLOKACI PRO KONKRÉTNÍ LOKALITU

Tato smlouva tvoří přílohu k Rámcové smlouvě.

Smlouva o kolokaci
pro konkrétní lokalitu
Obsah
1 ÚČASTNÍCI SMLOUVY ......................................................... 31
2 PŘEDMĚT SMLOUVY ........................................................... 32
3 SMLUVNÍ PODMÍNKY........................................................... 32
4 DORUČOVÁNÍ....................................................................... 34
5 TRVÁNÍ SMLOUVY ............................................................... 34
6 ÚČINNOST SMLOUVY.......................................................... 34
7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ................................................ 35
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1

ÚČASTNÍCI SMLOUVY

Společnost Telefónica O2, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34
Praha 3,
IČ: 60193336,
DIČ: CZ60193336,
zastoupená Ing. Davidem Šitou, výkonným ředitelem pro regulaci a
propojování,
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2322
bankovní spojení: Komerční banka – Centrála Praha, Na Příkopě 33,
Praha 1,
č. účtu. : 203- 69508-021/0100
(dále jen “společnost Telefónica O2”)
•

a
společnost/jméno a příjmení fyzické osoby…………,
se sídlem/místem podnikání ………………,
v případě podnikající fyzické osoby datum narození/rodné číslo
……………………
IČ: ……………………,
DIČ: ……………………,
zastoupená…………………..,
zapsaná/zapsaný v obchodním rejstříku/živnostenském rejstříku
vedeném….
bankovní spojení: ………………..,
č. účtu: …………,
(dále jen “Nájemce”),
dále též “ Strana” nebo “ Strany”.

31

PŘÍLOHA 11 – POSTUPY A FORMULÁŘE

PREAMBULE
Tato Smlouva o kolokaci pro konkrétní lokalitu (dále jen „Smlouva“) se uzavírá
na základě účinné Rámcové smlouvy o kolokaci uzavřené mezi smluvními
Stranami dne …… Podkladem pro uzavření této Smlouvy je Zpráva o
podrobném místním šetření pro tuto konkrétní lokalitu.

2

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1

Předmětem této Smlouvy je poskytnutí kolokačního prostoru a služeb
kolokace v nemovitosti č.p. ……, stojící na pozemku parc. č. …., v k.ú.
……, obec…., to vše zapsané na LV č….. . Výpis LV je nedílnou
součástí této Smlouvy.

2.2

Kolokační prostor a služby kolokace jsou specifikovány obsahem
Zprávy o podrobném místním šetření, která je nedílnou součástí této
Smlouvy.

2.3

Pokud bude v dané lokalitě poskytována služba Nájem prostoru
pro umístění antény a sběrného okruhu k anténě podle Přílohy 15 Popis

služby

Nájem

prostoru

pro

umístění

sběrného

okruhu

radioreléovým spojem nebo služba podle Přílohy 16 - Popis služby
Nájem prostoru pro umístění sběrného okruhu vedeného zemí, tak
bude specifikována obsahem příslušné Projektové dokumentace, která
se stane nedílnou součástí této Smlouvy.

3

SMLUVNÍ PODMÍNKY

3.1

Veškeré podmínky týkající se přípravy kolokačního prostoru, jeho
využívání, poskytování dalších služeb souvisejících s kolokací a cen
za tyto služby jsou platné podle Rámcové smlouvy o kolokaci není-li
v této Smlouvě dohodnuto jinak.

3.2

Společnost Telefónica O2 je povinna předat Nájemci kolokační prostor
nejpozději

do

termínu

stanoveného

kategorií

A/B/C

v souladu

s článkem 3.3.9. Přílohy 11 – Postupy a formuláře Rámcové smlouvy o
kolokaci (dle Zprávy o podrobném místním šetření) k instalaci jeho
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zařízení ve stavu způsobilém k smluvnímu využívání na základě
Protokolu o připravenosti kolokačního prostoru, v tomto stavu jej
udržovat a zajistit Nájemci řádný a nerušený výkon práv spojených se
službami kolokace podle podmínek Rámcové smlouvy o kolokaci.
3.3

Kolokační prostor je zařazen do zóny

…v souladu s článkem

Přílohy 5 – Ceny k Rámcové smlouvě o kolokaci

33
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4

DORUČOVÁNÍ

4.1

Všechna písemná oznámení týkající se předmětu této Smlouvy, nebo z
něho vyplývající musí být zasílána na adresu:

Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Ing. Petr Mádle
Olšanská 55/5
130 34 Praha 3
………………………..
Společnost / Jméno a příjmení
Adresa
…………………………

5

TRVÁNÍ SMLOUVY

5.1

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího
podpisu oprávněnými zástupci obou Stran. Pokud nebude tento den
totožný u obou Stran, pak Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu
Strany podepsané později.

5.2

Tato Smlouva zaniká :
•
nebo
•

5.3

ukončením platnosti Rámcové smlouvy o kolokaci
ukončením platnosti této Smlouvy

Ukončení platnosti této Smlouvy se řídí podle bodu 16.4. a příslušných
ustanovení Rámcové smlouvy o kolokaci.

6

ÚČINNOST SMLOUVY
Smlouva nabývá účinnosti dnem stanoveným dle podmínek uvedených
v Rámcové smlouvě o Kolokaci článek 7.2
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7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1

Veškeré změny Smlouvy budou mít formu číslovaných dodatků, které
jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě nesrovnalostí mezi
ustanoveními Smlouvy a ustanoveními Rámcové smlouvy o kolokaci
jsou rozhodující ustanovení Rámcové smlouvy o kolokaci.

7.2

Tato Smlouva byly vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá
Strana obdrží jedno vyhotovení včetně příloh.

V Praze dne ……………………….

V Praze dne ……………………….

Za společnost Telefónica O2 Czech
Republic, a.s.:

Za

..........................................................
Ing. David Šita
výkonný ředitel pro regulaci a propojování

..........................................................
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1

ROZSAH DOKUMENTU

1.1

V této příloze jsou uvedeny technické specifikace, kterým musí odpovídat
zařízení Nájemce, aby bylo možné je použít pro službu kolokace nabízenou
společností Telefónica O2. Jsou zde rovněž uvedeny odkazy na příslušné
mezinárodní standardy a specifikace společnosti Telefónica O2, která bude
Nájemci k dispozici po podepsání Smlouvy o obchodním tajemství. Kromě
toho musí zařízení odpovídat dalším příslušným normám a standardům,
především pro bezpečnost výrobků a elektromagnetickou kompatibilitu.

1.2

Nájemce musí dodržet technické požadavky společnosti Telefónica O2
k zajištění integrity služeb v budově ústředny a výkonnosti širokopásmových
služeb na účastnickém kovovém vedení. Dodržení technických požadavků
společnosti Telefónica O2 všemi uživateli přístupové sítě je nezbytné, pokud
má být výkonnost a dostupnost širokopásmových služeb optimální.
Nedodržení specifikací uvedených v této příloze může mít za následek
značné snížení kvality služeb poskytovaných koncovým uživatelům
přístupové sítě.

1.3

Služby kolokace nabízené společností Telefónica O2 jsou detailně popsány
v Příloze 1 – Popis služby Fyzická kolokace a v Příloze 2 – Popis služby
Vzdálená kolokace.

2

STANDARDY

2.1

(EMC) [viz ETSI EN 300 386 V1.2.1].

2.2

Interní specifikace pasivních prvků budou k dispozici Nájemci po podpisu
Smlouvy o ochraně obchodního tajemství.

2.3

Další normy a požadavky na zařízení jsou uvedeny dále v textu.

3

KRITÉRIA PRO VÝBĚR KOLOKAČNÍ MÍSTNOSTI
Společnost Telefónica O2 zavádí následující kritéria pro kolokační
místnosti, na jejichž základě se určí, zda je v objektu společnosti Telefónica
O2 možné poskytovat službu fyzické a/nebo vzdálené kolokace:
• Místnost se musí nacházet v takové vzdálenosti od hlavního
rozvodu (HR), aby nebyla překročena maximální délka spojovacího
kabelu HR – PR.
• Plocha pro umístění minimálně 6 stojanů
• Minimální výška 2,5 m.
• Minimální nosnost podlahy 400 kg/m2.
• V prostoru není umístěné žádné zařízení společnosti Telefónica O2
nesouvisející se službami poskytovanými v kolokační místnosti.
• Samostatný vstup do místnosti bez průchodu technologickými
prostory společnosti Telefónica O2
• Lze v budově provést kabeláž sběrného okruhu Nájemce mezi
danou místností a kabelovnou (nebo střechou v případě radiového
spoje).

3
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•

V objektu je k dispozici rezervní kapacita v napájení, pro zařízení
Nájemce.

Všechny kolokační místnosti musí splňovat tato kritéria.
4

ROZVÁDĚČE

4.1

Hlavní rozvod společnosti Telefónica O2 (HR)

4.1.1

Společnost Telefónica O2 dodá a nainstaluje rozpojovací pásky pro
Nájemce na HR.

4.2

Předávací rozvod Nájemce (PR)

4.2.1

Na předávacím rozvodu je možné použít následující typy rozpojovacích
pásků:
- Siemens S 30264-D1017-S50 (12 x 8 párů) pro horizontální část R
- Siemens S 30264-D1017-S46 (8 x 13 párů) pro vertikální část R
nebo stejné typy pásků jiného výrobce

4.2.2

Instalace pásků PR do kolokační skříně a jejich číslování
Pásky do skříní nainstaluje Nájemce, montáž spojovacích kabelů provede
společnost Telefónica O2. Pásky budou Nájemcem očíslovány pořadovým
číslem svislice a za lomítkem číslem vodorovné řady.
Počítání na páscích: svislých - zleva doprava a dolů,
vodorovných – shora dolů a doprava

4.3

Propojky na PR

4.3.1

Maximální odpor jednoho vodiče je 5 Ω.

4.3.2

Doporučení: pro propojení použít CuSn drát, izolace PVC dle VDE 0207 Vodič sděl. nf U 2x0.5, nebo 2x 0.6.

5

SPOJOVACÍ KABELY

5.1

Vnitřní spojovací kabely HR-PR

5.1.1

U služby Fyzické kolokace bude společnost Telefónica O2 instalovat ty
vnitřní spojovací kabely HR-PR, které splňují elektrické a mechanické
charakteristiky uvedené v Doplňku 1 - Specifikace metalických kabelů této
přílohy, 2Mbit/s stíněné a optické

5.1.2

Maximální délka vnitřních spojovacích kabelů HR-PR je 100 metrů.

5.1.3

Maximální odpor žíly vnitřních nestíněných spojovacích kabelů HR-PR je
10 Ω.

5.1.4

Základní škálovatelnou jednotkou kapacity spojovacích kabelů bude plné
vykabelování pásku na PR, přičemž bude respektována kapacita
jednotlivých kabelů.

4
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5.1.5

Základní škálovatelnou jednotkou rozšíření kapacity spojovacího kabelu HR
– PR bude plné vykabelování pásku na PR přičemž bude respektována
kapacita jednotlivých kabelů.

5.2

Vnější spojovací kabely HR-PR

5.2.1

U služby Vzdálené kolokace bude instalovat vnější spojovací kabely od HR
k PR společnost Telefónica O2 nejvýše pouze ve/na své/svém nemovitosti/
pozemku. Mimo nemovitosti a pozemky společnosti Telefónica O2 bude
vnější spojovací kabely instalovat Nájemce dle projektu odsouhlaseného
společností Telefónica O2 a následně jej odprodá ČESKÉMU TELECOMU
za ceny obvyklé na trhu. Pro vnější prostředí bude instalovat
úložné/závlačné kabely typu TCEPKPFLE XN0,6 nebo optické, v budovách
vnitřní kabely typu UCEKFY XN0,6.

5.2.2

Maximální délka vnějších spojovacích kabelů HR-PR nestíněných je 100
metrů.

5.2.3

Maximální odpor žíly vnějších spojovacích kabelů HR-PR nestíněných je
10 Ω, pro celkovou maximální délku 100 metrů.

5.2.4

Specifikace kapacity vnějších spojovacích kabelů HR-PR a jejího možného
rozšíření je stejná jako u vnitřních spojovacích kabelů HR-PR (v případě
kabelů pro vnitřní použití), v násobcích použitých kabelů TCEPKPFLE
(v případě kabelů pro vnější použití).

5.3

Spojovací kabely pro přístup k úseku účastnického vedení (vnitřní a vnější
spojovací kabely)

5.3.1

U služby PPÚ a SPÚ pro zpřístupnění úseku účastnického kovového vedení
budou spojovací kabely instalovány v souladu s 5.2.

5.3.2

Pro kapacity a možnosti jejich rozšíření platí bod 5.2.4.

5.3.3

Při instalaci spojovacího kabelu pro službu PPÚ a SPÚ budou všechny páry
zakončeny na pásku pro Nájemce v Rozvaděči společnosti Telefónica O2 a
na PR.

6

KABELY SBĚRNÉHO OKRUHU NÁJEMCE

6.1

Sběrný okruh je
(kabel/optika/radio).

konstruován

6.1.1

Okruh je ukončen na OR, DR Nájemce.

6.1.2

Připojení (kabely) v/na nemovitostech společnosti Telefónica O2 bude
zřízeno dle projektu zpracovaného Nájemcem a odsouhlaseného
společností Telefónica O2. Instalace bude probíhat za dohledu společnosti
Telefónica O2.

6.1.3

Budou použity kabely optické, a/nebo koaxiální, a/nebo symetrické.

5
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7

VSTUPNÍ KABELOVODY A VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KABELÁŽ

7.1

Kabelové prostupy do budov společnosti Telefónica O2

7.1.1

Konstrukce kabelovodů, technické řešení kabelovodů, použitý materiál,
zatahování kabelů, utěsnění kabelových vstupů jsou definovány
v technických instrukcích TPP 2001 a TPP 2003. Potřebné pasáže těchto
dokumentů budou Nájemci předány po podpisu Smlouvy o ochraně
obchodního tajemství.

7.2

Instalace vnějších a vnitřních kabelů

7.2.1

Na přechodu z kabelů pro vnější prostředí na kabely pro vnitřní prostředí
(UCEKFY) pro HR nebo PR, budou použity rozbočovací spojky Interní
specifikace pasivních prvků budou k dispozici Nájemci po podpisu Smlouvy
o ochraně obchodního tajemství.

7.2.2

Pokud je vzdálenost kratší než 15 m, je možné použít kabelové zipy
(zipování) Interní specifikace pasivních prvků budou k dispozici Nájemci po
podpisu Smlouvy o ochraně obchodního tajemství.

8

MASKY SPEKTRÁLNÍ HUSTOTY VÝKONU SIGNÁLU (PSD)
Přenosové zařízení Nájemce musí zajistit dodržení masek PSD, které jsou
uvedeny v Příloze 16 - Správa spektra Smlouvy o zpřístupnění.

9

KOLOKAČNÍ MÍSTNOST

9.1

Vstup

9.1.1

Nájemci bude zajištěn samostatný vchod do kolokační místnosti, který
budou využívat i ostatní Nájemci požadující vstup do kolokační místnosti.
Pravidla bezpečnosti vstupu ze Strany Nájemce jsou uvedena v Příloze 6 Bezpečnost, ochrana majetku a osob.

9.2

Skříně

9.2.1

Veškeré zařízení Nájemce musí být instalováno do uzamykatelných
typyzovaných skříní 600 mm x 600 mm x 2200 mm, které jsou majetkem
Nájemce a jsou instalovány podle projektu zpracovaného společností
Telefónica O2. společnost Telefónica O2 musí mít přístup do té části skříně,
kde jsou umístěny pásky předávacích rozvodů.

9.2.2

Umístění skříně Nájemce v kolokační místnosti určuje společnost Telefónica
O2.

9.2.3

Uličky po obvodu zdí budou široké minimálně 80 cm a uličky mezi řadami
skříní minimálně 120 cm.

9.2.4

Skříně musí odpovídat normám a standardům uvedeným v bodě 5.

9.2.5

Nájemce označí každou skříň na viditelném místě nálepkou. Nálepka musí
obsahovat následující informace:
• Jméno Nájemce.

6
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•
•

Kontaktní čísla na 24 hodinovou pohotovostní službu Nájemce
v souladu s Přílohou 4 -Seznam kontaktních osob.
ID skříně.

9.3

Způsob instalace skříně
Společnost Telefónica O2 předá Nájemci podklady pro instalaci skříně,
které budou zpracovány na základě projektu pro službu kolokace .

9.4

Rozpojovací pásky na rozvodech a rozvaděčích v síti

9.4.1

Specifikace rozpojovacích
v Dopňku 2.

9.4.2

Po ukončení montáže spojovacího kabelu na rozpojovacím pásku PR bude
pracovníkem společnosti Telefónica O2 zpracována tabulka rozpárování
kabelu. Tato tabulka bude předána Nájemci jako příloha Protokolu o
dokončení instalace.Tabulka rozpárování musí Nájemce trvale ponechat ve
skříni k dispozici pro řešení poruchových stavů.

9.5

Kabelové rozvody uvnitř skříní

9.5.1

Potřeba kabelových rozvodů ve skříni se bude lišit podle příslušenství
skříně, kterou Nájemce použije. Kabelové rozvody ve skříni budou řešeny
individuálně na základě instalačního projektu.

9.5.2

Specifikace metalické kabeláže je uvedena v Doplňku 1.

9.6

Kabelové propojení skříní

9.6.1

Kabelové propojení skříní Nájemce bude řešeno individuálně na základě
projektu vypracovaného Nájemcem a odsouhlaseného společností
Telefónica O2.

9.6.2

Vstupní kabely a propojení mezi stojany budou vedeny: buď ve zdvojené
podlaze, nebo po kabelových roštech, podle technického řešení kolokační
místnosti.

9.6.3

Specifikace kovové kabeláže je uvedena v Doplňku 1.

9.7

Zajištění provozních klimatických podmínek

9.7.1

Specifikace provozních klimatických podmínek je stejná jako pro ostatní
technologické prostory v budovách společnosti Telefónica O2 dle místních
technických možností.

9.8

Osvětlení

9.8.1

Společnost Telefónica O2 zajistí osvětlení kolokační místnosti minimálně
400 Luxů v úrovni podlahy. Osvětlení bude provedeno podle normy pro
technologické prostory včetně nouzového osvětlení.

9.9

Napájení

9.9.1

Společnost Telefónica O2 zajistí napájení 230V stř. (osvětlení a elektrická
instalace zásuvek) společné pro kolokační místnost. Možnost zálohování je

pásků
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závislá na vybavení jednotlivých lokalit. Na vyžádání poskytne společnost
Telefónica O2 technologické napájení 230V do skříně Nájemce. Nájemce je
povinnen připojit svůj stojan na centrální sběrnici PE a označit ve shodě se
zařízením.
9.9.2

Společnost Telefónica O2 poskytne rozvod technologického napájení 48V
ss dle technických možností . Provozní a instalační rozhraní je stanoveno
následovně:
- Nájemce je povinnen vybavit svůj vlastní stojan univerzálním Rack
headem pro připojení DC 48V. Připojovací svorky Rack headu musí být
dimenzovány na průřez vodičů přívodu, odpovídající odběru zařízení a
předřazenému jištění společnosti Telefónica O2. Instalaci, připojení a
další provoz Rack headu, včetně jištění a navazujícího rozvodu ve
stojanu si zajišťuje Nájemce.
- Předřadné jištění přívodu Rack headu stojanu Nájemce je umístěno
v rozvaděči společnosti Telefónica O2, a individuální vybavení tohoto
jištění není považováno za poruchu na zařízení společnosti Telefónica
O2. Při nutné manipulaci s tímto jisticím prvkem musí být přítomni
pracovníci Nájemce i společnosti Telefónica O2 a zapnutí nebo vypnutí je
provedeno pouze na pokyn pracovníka Nájemce. Nájemce odpovídá za
splnění veškerých bezpečnostních a normativních podmínek včetně
provádění předepsaných kontrol a revizí ve své napájecí části rozvodu. .

9.9.3

Společnos Telefónica O2 na vyžádání poskytne technologické napájení AC
přerušitelná síť 230V/10A nebo AC nepřerušitelná síť 230V/10A s
garantovanou zálohou po dobu 15 min. Možnost zálohování je závislá na
vybavení jednotlivých lokalit. Na vyžádání poskytne společnost Telefónica
O2 technologické napájení 230V do skříně Nájemce.
Uváděné proudové hodnoty znamenají maximální odběr, limitovaný
velikostí jistícího prvku. Provozní a instalační rozhraní je stanoveno
následovně:
- Zásuvka 230V je v majetku společnosti Telefónica O2 a je instalována
vždy mimo stojan Nájemce. Pohyblivý přívod z této zásuvky do stojanu
včetně vidlice a rozvod ve stojanu si z hlediska instalace, zapojení a
provozu zajišťuje Nájemce.
- Předřadné jištění zásuvky 230V stojanu Nájemce je umístěno v rozvaděči
společnosti Telefónica O2, a individuální vybavení tohoto jištění není
považováno za poruchu na zařízení společnosti Telefónica O2. Při nutné
manipulaci s tímto jisticím prvkem musí být přítomni pracovníci Nájemce i
společnosti Telefónica O2 a zapnutí nebo vypnutí je provedeno pouze na
pokyn pracovníka Nájemce.
- Nájemce odpovídá za splnění veškerých bezpečnostních a normativních
podmínek včetně provádění předepsaných kontrol a revizí ve své
napájecí části rozvodu.

9.10

Zatížení podlahy

9.10.1

Společnost Telefónica O2 povoluje maximální zatížení podlahy 400 kg/m2.

9.11

Detekce kouře a protipožární ochrana

9.11.1

Společnost Telefónica O2 nainstaluje zařízení pro detekci kouře a požáru,
hasicí přístroje, zřídí a označí únikové cesty v souladu s platnými pravidly
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bezpečnosti. Podrobná specifikace pro detekci kouře a protipožární ochranu
je uvedena v Příloze 6 - Bezpečnost, ochrana majetku a osob.
9.11.2

10

Nájemce musí pro zařízení a elektrické instalace dodržet bezpečnostní
normy a předpisy platné v České republice i bezpečnostní předpisy dle
Přílohy 6 - Bezpečnost, ochrana majetku a osob.
PŘEJÍMKA KOLOKAČNÍHO PROSTORU
Detaily týkající se přejímky prostoru pro kolokaci viz Příloha 11 – Postupy a
formuláře.

9
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Doplněk 1: Specifikace metalických kabelů –
kabel pro vnitřní použití
1
1.1

KONSTRUKCE
Obecně

1.1.1
Profil kabelu
Požadují se kabely párové stíněné 8 a 16 párů a nestíněné 24 párů.
1.1.2
Natrhávací lanko
Požaduje se kabel opatřit nekovovým natrhávacím lankem, dle ČSN IEC 189-2,
čl.2.12.
1.2

Jádro

1.2.1
Materiál jádra
Kabelové jádro musí být vyrobeno ze standardní žíhané tažené mědi s hladkým
povrchem. Musí být homogenní a musí mít kruhový průřez. Požaduje se průměr 0,5
+0,02 –0,00 mm.
1.2.2

Spojování jader
Spoje na jádrech uvnitř kabelu nejsou přípustné.

1.2.3
Tažnost jádra
Tažnost holého jádra musí být minimálně 10%.
1.3

Izolace jádra

1.3.1

Materiál izolace jádra

1.3.2

Požaduje se materiál izolace z FRNC dle HD 624.6 (směsi se zpomaleným
šířením plamene).

1.3.3
Tloušťka izolace jádra
Izolační vrstva musí být souvislá a takové tloušťky, aby dokončený kabel odpovídal
specifikovaným el. parametrům. Vnější průměr izolované kabelové žíly může být
maximálně 1,5 mm.
1.3.4
Provedení izolace
Izolace musí být nanesena tak, aby těsně přiléhala k jádru.
1.4

Duše kabelu

1.4.1

Kabelový prvek
Kabelovými prvky jsou symetrické páry dle ČSN IEC 189-2, čl. 2.3.
Sousedící páry v každé poloze musí mít různou délku zkrutu. Jednotlivé
páry jsou odlišeny kombinací barev izolace žil.

1.4.2

Kabel se stíněnými prvky

10
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1.4.2.1 Funkční požadavky
Požaduje se stínění kabelových prvků, které musí umožnit ukončení na
zářezových modulech.
1.4.2.2 Vodič stínění
Stínění musí odpovídat EN 50.288-2-1 čl. 4.5, tj. požaduje se ke stínicí fólii
přiložit jeden pocínovaný měděný drát * 0.4 mm.
1.4.3

Barevné značení

1.4.3.1 Značení žil
Barevné značení žil musí být v souladu s ČSN IEC 189-2, Příloha A.
1.4.3.2 Trvanlivost barevného značení
Trvanlivost barevného značení musí být zaručena po celou dobu životnosti kabelu.
Značení nesmí být odstranitelné desetinásobným otěrem kouskem bavlněné příze
nebo látky namočené ve vodě.
1.4.4
Obvodová izolace
Kabelová duše musí být dle ČSN IEC 708-1, čl. 12, opatřena ochrannou vrstvou.
1.4.5

Stínění duše kabelu

1.4.5.1 Funkční požadavky
Požaduje se stínění duše kabelu, které musí umožnit uzemnění pomocí pájivé i
nepájivé technologie. Nepájivá technologie musí umožnit ukončení na zářezových
modulech nebo ovíjených konektorech. Stínění musí odpovídat ČSN IEC 189-2, čl.
2.11.
1.4.5.2 Vodič stínění
Požaduje se ke stínící fólii přiložit jeden pocínovaný měděný drát ∅ 0.4 mm, dle ČSN
IEC 189-2, čl.2.11.
1.5

Plášť kabelu

1.5.1
Materiál pláště
Plášť musí být vyroben z bezhalogenové směsi dle HD 624.7 se zpomaleným
šířením plamene
• odolnost proti šíření plamene (ČSN EN 50265-2-1) - zuhelnatění ≤ 425mm
(ČSN IEC 332-3)
zuhelnatění ≤ 2,5m
• vyvíjení kyselého plynu pH ≥ 4,3, vodivost ≤ 10μS.mm-1
• vyvíjení dýmu ≥ 60% propustnost světla
1.5.2
Tloušťka pláště
Plášť musí být souvislý se stejnoměrnou tloušťkou. Tloušťka se určí podle metody
8.2 uvedené v EN 60811-1-1.
Jmenovitá tloušťka pláště musí být 0.6-0.8 mm.
2

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

2.1
Elektrický odpor jader
Elektrický odpor žil nesmí překročit hodnotu 97,8 Ω/km v souladu s EN 50288-2-1,
část 5.1.1.1, příp. s EN 50288-3-1, část 5.1.1.1.
11
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2.2
Odporová nesymetrie
Odporová nesymetrie jádra nesmí překročit hodnotu 2% v souladu s EN 50288-2-1,
část 5.1.1.2, příp. s EN 50288-3-1, část 5.1.1.2.
2.3
Elektrická pevnost izolace
Elektrická pevnost izolace dle EN 50288-2-1, část 5.1.1.3, příp. s EN 50288-3-1, část
5.1.1.3 musí být
• mezi žilami 1 kV d.c. nebo 700 V a.c., doba měření 60 s.
• mezi žilami a stíněním 2,5 kV d.c. nebo 1,7kV a.c., doba měření 2 s.
2.4
Izolační odpor žil
Izolační odpor žil nesmí být nižší než 5 GΩ.km.
2.5
Kapacitní nerovnováha
Hodnota kapacitní nerovnováhy
• vůči zemi musí být menší než 1600 pF/km v souladu s EN 50288-2-1, část
5.1.1.6, příp. s EN 50288-3-1, část 5.1.1.6.
2.6
Rychlost šíření
Rychlost šíření musí být větší než 0,60 c při 1MHz a 0,65 c při 10 až 100MHz,
souladu s EN 50288-2-1, část 5.1.2.1, příp. s EN 50288-3-1, část 5.1.2.1.
2.7
ObrazovÝ útlum
Obrazový útlum a0 musí být souladu s EN 50288-2-1, část 5.1.2.3, příp. s EN 502883-1, část 5.1.2.3.
f (MHz)
a0 (dB/100m)

1
2,1

4
4,3

10
6,6

16
8,2

20
9,2

2.8
Podélná konverzní ztráta
Podélná konverzní ztráta musí být, v souladu s EN 50288-2-1, část 5.1.2.4, příp.
s EN 50288-3-1, část 5.1.2.4 větší než 40dB pro kmitočty do 1MHz, a nad 1MHz
nesmí s kmitočtem klesat více než 10dB/dek.
2.9
Přeslech na blízkém konci
Minimální hodnota aNEXT útlumu přeslechu na blízkém konci
následující tabulkou:
f (MHz)
1
4
10
Nestíněné
aNEXT (dB) 62
53
47
Stíněné
aNEXT (dB) 68
59
53
*/měření se provádí na vzorku o délce -minimálně 300m

musí být v souladu s
16
44
50

20
42
48

2.10
Vlnová impedance
Modul vlnové impedance pro stíněný a nestíněný kabel musí být v souladu
s požadavky v následující tabulce:
f (kHz)
40
100
≥ 300
|Z| (Ω)
≤ 150
≤ 135
120 ± 10

12
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3

MECHANICKÉ PARAMETRY

3.1
Smrštivost izolace
Smrštivost izolace max. 4%, zkouší se dle EN 60811-3, část 10
4

KLIMATICKÉ PODMÍNKY

4.1
Skladovací teplota
Skladovací teplota kabelu, dle ETS 300-019-1-1, třída 1.2, musí být -25 °C až +55
°C.
4.2
Montážní teplota
Všechny materiály a konstrukce kabelu musí umožňovat položení a montáž kabelu
při teplotě v rozsahu -5 °C až +60 °C.
4.3
Provozní teplota
Provozní teplota kabelu musí být v rozsahu -10 °C až +60°C.
5

DALŠÍ POŽADAVKY NA KABEL

5.1
Vnější rozměry
Maximální vnější průměr kabelu nesmí být větší než 12 mm. Vnější rozměry musí být
měřeny postupy, které jsou v souladu s ČSN IEC 189-1, odstavec 2.2.2.
5.2

Tvarová paměť kabelu

5.2.1
Minimální poloměr ohybu
Konstrukce kabelu musí dovolovat minimální poloměr ohybu rovný 10 násobku
vnějšího průměru kabelu a 5 vratných ohybů o 180°, aniž dojde k poškození žil,
stínění a pláště kabelu.
5.2.2
Položený kabel
Po položení kabelu se nesmí projevit zvlnění v důsledku jeho navinutí na expediční
cívku nebo buben.
5.2.3
Ovalita
Kabel musí zachovávat kruhový průřez. Je povolena ovalita 90% (poměr minimálního
průměru kabelu k maximálnímu × 100).
5.3
Životnost
Požaduje se životnost kabelů minimálně 30 let.
6

OZNAČENÍ KABELU

6.1
Potisk pláště
Na plášti kabelu musí být v pravidelných intervalech v podélné ose označení:
VZOR: SCHKFH 24 x 2 x 0,5- název výrobce- rok výroby- vzdálenostní značka od
počátku X(m)

• typ kabelu, počet prvků, druh prvků, průměr jader

13
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SCH(F)KFH 24 x 2 x 0,5 -typ kabelu (SCHKFH)
počet prvků (24)
přenosový prvek - pár (2)
průměr jádra (0,5 mm)
• název výrobce
• rok výroby
• vzdálenostní značka od počátku X(m)
Význam písmen v písmenové značce kabelu
S – sdělovací kabel vnitřní
C - měděné jádro
H - materiál izolace žil (nezesítěný, bezhalogenový oheň retardující polymer)
F – stínění párů
K - kabel
F – stínící obal nad duší kabelu
H - plášť kabelu (nezesítěný, bezhalogenový oheň retardující polymer)
6.1.1
Kvalita označení
• Povrch pláště nesmí být značením deformován.
• Životnost značení musí být stejná jako kabelu, tj. minimálně 30 let.
6.1.2
Formát označení
• Identifikační znaky musí být vysoké nejméně 3 mm. Mezi jednotlivými znaky musí
být dostatečné mezery, aby znaky byly dobře čitelné.
• Opakování označení po 1m.

14
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DOPLNĚK 2. SPECIFIKACE ROZVADĚČŮ
1

ZÁŘEZOVÝ PRVEK

1.1

Obecně

1.2

Zářezový kontakt musí umožňovat zapojení vodičů s plastovou izolací žil o
průměru jader 0,4; 0,5 a 0,6 mm a vnějším průměru izolace (PE, PVC) max.
1,2 mm. Zářezový kontakt musí mimo elektricky vodivého propojení umožnit
odstřižení přebytečné délky žíly při použití pouze zarážecího nástroje.

1.3

Materiálové požadavky

1.3.1

Požaduje se zářezový prvek ze slitin mosaz nebo bronz s postříbřenými
kontakty tl. min.5μm. Požaduje se u kovových dílů i kontaktů protikorozní
odolnost pro prostředí podle ETS 300-019-1-3, třída 3.2.

1.4

Mechanické vlastnosti kontaktu v modulu

•

•
•
•

Opakované zapojení
Síla potřebná k vytržení vodiče ze zářezu, dle IEC 512-8
neporušené žíly
Kontaktní síla příčného tahu
Míra těsnosti zářezového spoje

min. 80% pevnosti
> 10N
plynotěsnost

1.5
Elektrické parametry kontaktu v modulu
Maximální pracovní napětí kontaktů je 500Vss proti zemi, přičemž musí být zajištěn
přenos signálu při intenzitě proudu, která se předpokládá v požadavcích na žíly
sdělovacích kabelů (tj. max. 2A).
Přechodový odpor kontaktu
Izolační odpor
Elektrická pevnost eff.
Elektrická pevnost impulsní
1.6

max. 3mΩ
≥ 5.104MΩ
min. 2kV
min. 4kV

Přenosové parametry kontaktu v modulu

1.6.1
Kapacitní vazba
Kapacitní vazba sousedních párů

max. 1pF

max. 1pF

1.6.2
Útlum přeslechu
Útlum přeslechu mezi dvěma páry sousedních kontaktů ax (dB) při zakončení 135 Ω
je dán vztahem, kam se za f dosazuje kmitočet v MHz
100 ≤ ax
………. …..… ….. f ≤ 1 MHz
100 - 6 log(f/150) ≤ ax …..……….1 MHz < f ≤ 15 MHz
1.6.3
Vložný útlum
Vložný útlum při f≤ 1 MHz

max. 0.02dB

15
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2

MODULY PRO PR

2.1
Obecně
Požaduje se, aby základním konstrukčním prvkem byl 8 párový zářezový modul se
zářezovými kontakty uspořádanými v řadě. Manipulace s moduly musí být možná i
při současném zapojení kabelů a převáděcích vodičů v ostatních modulech na
páscích.
2.2
Skladba a typy modulů
Požadují se moduly rozpojovací.
Požaduje se, aby se z těchto modulů byly vytvořeny pásky o kontaktové kapacitě
násobků jednotlivých modulů:
•
96 P
• 104 P
2.3
Materiálové vlastnosti
Požaduje se materiál plastu s klasifikací hořlavosti V-0 dle UL94.
2.4

Klimatické podmínky

2.4.1
Skladovací teplota
Požaduje se skladovací teplota dle ETS 300-019-1-1, třída 1.2
2.4.2
Provozní teplota
Požaduje se provozní teplota ETS 300-019-1-3, třída 3.2
2.5
Životnost
Požaduje se životnost 30 let.
2.6
Požární bezpečnost
Pro posouzení odolnosti proti šíření požáru jsou nezbytné následující údaje:
• bod vzplanutí
• rychlost hoření
• charakteristika produktů hoření - toxicita
• doporučený hasicí prostředek
3

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁSTROJE

3.1
Příslušenství
Požaduje se následující příslušenství k zářezovému modulu
•
•
•
•

krycí pásek s označením
označovací pásky
označovací štítky
krytky označovací (barevné označení párů)
- barevné provedení: černá, červená, zelená, bílá, žlutá, modrá, hnědá
• kolíky
- rozpojovací kolíky
- spojovací kolíky
- slepé označovací kolíky
- útlumové kolíky

16

PŘÍLOHA 12 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

3.2

Ochrana proti přepětí a nadproudu

3.2.1
Obecně
Bleskojistkové moduly musí plnit úlohu přepěťové a tepelné ochrany.
3.2.2
Bleskojistkové moduly
Zářezový modul musí umožňovat připojení jištění proti přepětí a nadproudu
s parametry dle Technických požadavků na bleskojistkové moduly společnosti
Telefónica O2.
3.2.2.1 Konstrukce držáku bleskojistek
Požaduje se držák bleskojistek pro 8,10P, zářezové moduly. Uzemnění musí být
řešeno přes uzemňovací sběrnici izolovanou od konstrukce.
3.2.2.2 Proudové jištění
Požaduje se rovněž varianta s individuálním jištěním párů dle dop. ITU-T K.11.
3.2.2.3 Proudová zatížitelnost
Požaduje se dovolené zatížení podle dop. ITU-T K.12, 10A, 50Hz, impulsní vlna
8/20 μs. Proudová zatížitelnost 10 kA.
3.2.3
Bleskojistky
Použité bleskojistky musí jako samostatný prvek vyhovovat Technickým požadavkům
společnosti Telefónica O2.
3.3

Nástroje

3.3.1
Funkční popis
Nástroj je určen k zatlačení kabelové žíly do zářezu kontaktu, resp. k ustřižení
přebytečné délky této žíly. Nástroj by měl být současně opatřen přípravkem k
vytažení žíly ze zářezu, případně k uvolnění zářezového modulu z nosné konstrukce.
3.3.2
Životnost zarážecího a stříhacího nástroje
Požaduje se životnost zarážecího a stříhacího nástroje minimálně 100 000 zapojení
zářezových kontaktů bez nutnosti ostření.
3.4

Zkušební šňůry
jednopólová
dvoupólová
třípólová
čtyřpólová

3.4.1
Rozměrová řada
Požaduje se provedení v délkách: 2, 3, 4, 5, 6m.
3.4.2
Životnost šňůr
Požaduje se, aby šňůry byly plně funkční pro 1000 x použití v prostředí dle ETS 300019-1-3, třída 3.2.
4

MECHANICKÉ KONSTRUKCE

4.1
Obecně
• Univerzální konstrukce s možností postupného rozšiřování, bez narušení
provozu.
17
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•
•

V provedení jako jednostranná stojanová konstrukce do 19“ skříní – svislá/svislá
Možnost přívodu kabelu horní i spodní částí konstrukce

4.2
Materiálové vlastnosti
U kovových dílů se požaduje protikorozní odolnost danou určenými skladovacími a
provozními podmínkami.
4.2.1
Skladovací podmínky
Požaduje se skladovací teplota dle ETS 300-019-1-1, třída 1.2.
4.2.2
Provozní teplota
Požaduje se provozní teplota ETS 300-019-1-3, třída 3.2.
4.3
Uzemnění
Všechny konstrukční součásti stojanu montážních profilových rámů a příslušenství
stojanu musí být na jednom společném zemnicím potenciálu. Mechanická konstrukce
musí být vodivě propojená, s možností připojení na okružní uzemňovací sběrnici.
5

SKŘÍNĚ

Parametry skříní jsou uvedené v řadě norem:
ČSN IEC 297-1 Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm(19"), část 1:
Panely a stojany
ČSN IEC 297-2 Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm(19"), část 2:
Skříně a rozteče stojanových konstrukcí
ČSN IEC 297-3 Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm(19"), část 3:
Kostry a související zásuvné jednotky
ČSN ETC 300 119-2 Navrhování zřízení, část 2: Technické požadavky na
stojany a skříně
ČSN ETC 300 119-3 Navrhování zřízení, část 3: Technické požadavky na
universální stojany a skříně
ČSN ETC 300 119-4 Navrhování zřízení, část 4: Technické požadavky na
rámy
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Doplněk 3. Specifikace optických kabelů
1

OBECNĚ

1.1

Profil kabelu
Kabely 6 a 12 vláknové v páskovém (Ribbon) provedení

1.2

Konstrukce kabelu
Konstrukce typu Unit Tube, v jedné centrální trubce uloženy jedna nebo
dvě pásky se šesti vlákny každá. Centrální trubka není chráněna proti
vnějším vlivům. Kabel je určen pro instalaci zafukováním do mikrotrubiček.

1.3

Mechanické parametry
Kabel průměr 2,8 mm, hmotnost 6kg/km.
Mikrotrubičky 7/5,5 mm.

1.4

Značení
Vlákna : modrá, oranžová, zelená, hnědá, šedá, bílá
Pásky : 1, 2.

1.5

Teplota
provozní –10°C až +60°C
instalační 0°C až +60°C
skladovací –15°C až +60°C

2

VLÁKNA
Optická vlákna SM s optimálními disperzními charakteristikami na 1310 nm
vyhovující požadavkum IEC 60973-2-50 B1.1.
Průměr vidového pole 9,3 ± 0,4 μm (1310nm).
Průměr pláště: 125 ± 0,1 μm.
Průměr primární ochrany : 245 ± 1 0 μm.
Měrný útlum v oblasti 1280 – 1335 nm: max. 0,36dB/km.
Měrný útlum v oblasti 1520 – 1580 nm: max. 0,22dB/km.
Směrnice chromatické disperze v místě nulové chr. disp. (S0): max.0,093
ps/nm2*km.
Chromatická disperze na 1310 nm: max.3,5 ps/nm2*km.
Chromatická disperze na 1550 nm: max.18 ps/nm2*km.
Koeficient PMD: typický 0.2 ps/ km-1/2; maximální 0.5 ps/km-1/2
Index lomu na 1310/1550 nm : 1,4690/1,4695.
MFD na 1310 nm : 9,2 ± 0,4 μm.

19

PŘÍLOHA 13
RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI

Struktura a koncepce
prostoru pro kolokaci
společnosti Telefónica O2

PŘÍLOHA 13 - STRUKTURA A KONCEPCE PROSTOR PRO KOLOKACI

OBSAH
1
2
3

Rozsah dokumentu
Realizace služby kolokace
Typické řešení kolokačního prostoru
společnosti Telefónika O2

2

3
3
3

PŘÍLOHA 13 - STRUKTURA A KONCEPCE PROSTOR PRO KOLOKACI

1

ROZSAH DOKUMENTU
Účelem této přílohy je poskytnout základní popis standardního prostoru pro kolokaci
v kolokační místnosti společnosti Telefónica O2.

2

REALIZACE SLUŽBY KOLOKACE

2.1

Obecně

2.1.1

Jak je uvedeno v Příloze 1 - Popis služby Fyzická kolokace, poskytne společnost
Telefónica O2 Nájemci prostor pro kolokaci pouze v případě, je-li vhodný prostor
k dispozici. V Příloze 12 - Technická specifikace služby kolokace jsou definována
kritéria pro určení, zda je vhodný prostor pro kolokaci k dispozici.

2.1.2

Jak je uvedeno v Příloze 2 - Popis služby Vzdálená kolokace, bude společnost
Telefónica O2 nabízet službu Vzdálená kolokace pouze v jednotlivých případech, kdy
není možné poskytnout vhodnou fyzickou kolokaci a existuje možnost vzdálené
kolokace.

3

TYPICKÉ ŘEŠENÍ KOLOKAČNÍHO PROSTORU
Místnost hlavního rozvodu HR

Koncový rozvaděč 48V=

800

Vstupní chodba

kolokační chladící jednotky

Vstupní dveře
5 stojanů 600x600x2200 - prostor pro rozšíření
pojistkové panely
10 skříní 600x600x2200

1200
10 skříní 600x600x2200

10 skříní 600x600x2200

Ulička v mm
Prostor pro rozšíření

Kabelové průchodky
pod zdvojenou podlahou

DR E1

Prostor pro rozšíření

1200

10 skříní 600x600x2200
ReseReseReseOR
ČTc ČTc ČTc

Re Re

Re

DR E3, STM1 electric

800

2300

Legenda:
TO2
OR

společnost Telefónica O2
Optický rozvaděč
RE

DR Digitální rozvaděč
rezervovaný prostor

Obr 1. Standardní kolokační místnost společnosti Telefónica O2

3

Kabelový žlab

10 skříní 600x600x2200
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3.1.1

Na obr.1 je znázorněna standardní kolokační místnost společnosti Telefónica O2
včetně rozmístění skříní a kabelů. V každé kolokační místnosti je vybudována
samostatná pojistková skříň. Kabely jsou přivedeny do kolokační místnosti otvory ve
zdvojené podlaze nebo po kabelových roštech.

3.1.2

Ve většině kolokačních místností bude prostor pro další rozšíření zařízení Nájemců.
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1

SLUŽBA JINÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOLOKACE – NÁJEM PÁSKŮ
NA HLAVNÍM ROZVODU (HR)

1.1

Obecné podmínky

1.31.1

Služba Jiné technické řešení kolokace – nájem pásků na HR (dále jen
„JTŘK“) je služba nabízená společností Telefónica O2, která umožňuje
Nájemci umístit svá zařízení v prostorách mimo budovu společnosti
Telefónica O2, ke kterým má Nájemce vlastnická, nebo užívací práva, a
propojit svá zařízení se zařízeními společnosti Telefónica O2 pro
poskytování služeb zpřístupnění účastnických kovových vedení (dále jen
„služby zpřístupnění“). Společnost Telefónica O2 nabízí tuto službu při
splnění podmínek uvedených v článku 2.2 Rámcové smlouvy o kolokaci.

1.31.2

Před zahájením poskytování služby JTŘK je Nájemce povinen uzavřít
se společností Telefónica O2 následující smlouvy:

o
o
o
o

Rámcovou smlouvu o kolokaci
Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na pásky na HR,
Kupní smlouvu na pásky na HR,
Smlouvu o JTŘK pro konkrétní lokalitu

1.31.3

V případě, že společnost Telefónica O2 obdrží objednávku Podrobného
místního šetření (dále jen „PMŠ“) od jiného nájemce na lokalitu, kde je
Nájemcem již vybudováno JTŘK, Nájemce se zavazuje projednat se
všemi zúčastněnými stranami možnost kolokace zařízení jiného nájemce
v prostoru, kde má Nájemce umístěno svoje zařízení.

1.31.4

Nájemce sám a na své náklady zajistí souhlas s umístěním a provozem
předávacího rozvodu (PR) od třetí strany, v jejíž prostorách bude PR
umístěn.

1.32

Specifikace služby JTŘK

1.32.1

Pro službu JTŘK je přípustné využití pouze materiálů, které jsou
definovány v příloze 12 -Technická specifikace.

1.32.2

Všechny prvky pro uložení kabelu musí odpovídat prvkům, které jsou
využívány společností Telefónica O2.

1.32.3

Protipožární prostupy budou utěsněny tak, jak je definováno v interním
dokumentu společnosti Telefónica O2 POS 20-2003 „Prostupy požárně
dělícími konstrukcemi“ v platném znění.

1.32.4

Nájemce je povinen dodržet postupy uvedené v dokumentech společnosti
Telefónica O2 uvedených v článku 9 této Přílohy.

1.33

Typy služeb zpřístupnění, které lze poskytovat pomocí služby JTŘK
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1.33.1

Služba JTŘK umožňuje následující typy služeb zpřístupnění:

•
•
•
•

Plný přístup k účastnickému kovovému vedení (PPV)
Sdílený přístup k účastnickému kovovému vedení (SPV)
Plný přístup k úseku účastnického kovového vedení (PPÚ)
Sdílený přístup k úseku účastnického kovového vedení (SPÚ)

1.33.2

Zařízení Nájemce bude připojeno k účastnickému kovovému vedení přes
HR společnosti Telefónica O2 v případě zpřístupnění celého
účastnického kovového vedení nebo přes rozvaděče v přístupové síti
v případě zpřístupnění úseku účastnického kovového vedení.

1.34

Popis služby JTŘK

1.34.1

Obr. 1 uvádí typickou konfiguraci služby JTŘK

Budova ústředny spol.
Telefónica O2
účastnická
kovová
vedení

Budova s prostorem, ve kterém je umístěn PR

Prostor Nájemce ve kterém je umístěn PR

HR

Vnější
spojovací kabel

PR
Nájemce

zařízení
Nájemce

Obr. 1. Konfigurace služby JTŘK

1.34.2

Služba zpřístupnění je předávána společností Telefónica O2 Nájemci
na PR.

1.34.3

Nájemce dodá, a nainstaluje pásky na HR a PR a spojovací kabel
v souladu se specifikací v Příloze 12 - Technická specifikace. Nájemce
bude provozovat spojovací kabel a pásky na PR. Nájemce je zodpovědný
za provoz a údržbu spojovacího kabelu a pásků na PR a poskytne tento
spojovací kabel a pásky na PR společnosti Telefónica O2 na své
náklady. Tento spojovací kabel a pásky na PR budou použity výlučně pro
poskytování služby zpřístupnění společností Telefónica O2 Nájemci.
Údržbu spojovacího kabelu může pro Nájemce zajišťovat pouze
dodavatel schválený společností Telefónica O2. Společnost Telefónica
O2 je zodpovědna za provoz a údržbu pásků na HR.
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1.34.4

Zařízení Nájemce bude připojeno k účastnickému kovovému vedení
pomocí Vnějšího spojovacího kabelu mezi HR a PR v případě
zpřístupnění celého účastnického kovového vedení a mezi rozvaděčem v
přístupové síti a PR v případě zpřístupnění úseku účastnického kovového
vedení.

1.34.5

Přístup zaměstnanců společnosti Telefónica O2 do prostorů Nájemce,
ve kterých je umístěn předávací rozvod, popisuje článek 5.

1.34.6

Služba JTŘK obsahuje tyto komponenty:

•

Pásek na HR přidělený Nájemci pro služby PPV a SPV podle Přílohy 12
– Technická specifikace
Pásek v rozvaděči v přístupové síti společnosti Telefónica O2 přidělený
Nájemci pro služby PPÚ a SPÚ podle Přílohy 12 – Technická specifikace

•
1.34.7

Společnost Telefónica O2 poskytne Nájemci prvky pro uložení
spojovacího kabelu (tj. kabelové rošty, prostor pro stavbu roštů/lišt
Nájemcem) v rozsahu služby JTŘK podle článku 7. Tyto produkty jsou
zpoplatňovány dle údajů v Dokumentaci skutečného provedení a dle
Přílohy 5 – Ceny, kód 66, 67, 68. V rámci prostor společnosti Telefónica
O2 bude Nájemci umožněno instalovat kabelové rošty maximální velikosti
400*100 mm nebo lišty o maximální velikosti 250*200 mm (schválené
společností Telefónica O2 podle Projektové dokumentace). Průběh
vedení těchto kabelových roštů/lišt bude určen příslušným pracovníkem
společnosti Telefónica O2.

2

POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY JTŘK

2.1

Systém objednávek

2.1.1

Před objednáním služby JTŘK je Nájemce povinen uzavřít se společností
Telefónica O2 Rámcovou smlouvu o kolokaci.

2.1.2

Následně po uzavření Rámcové smlouvy o kolokaci je Nájemce oprávněn
zažádat o provedení PMŠ pro JTŘK v požadované lokalitě.

2.1.3

Společnost Telefónica O2 do 15 pracovních dnů od obdržení objednávky
zašle předběžný výsledek Podrobného místního šetření pro JTŘK (dále
jen „PMŠ“).

2.1.4

Předběžný výsledek PMŠ bude obsahovat pozice pásků na HR a
kapacitní možnosti na HR pro budoucí rozšiřování kapacit Vnějšího
spojovacího kabelu.

2.1.5

Projekční průzkum proběhne nejpozději do 7 pracovních dnů po přijetí
předběžného výsledku PMŠ.

2.1.6

Termín projekčního průzkumu je možné dohodnout již před předáním
předběžného výsledku PMŠ, přičemž projekční průzkum lze provést
pouze po předání předběžného kladného výsledku PMŠ.
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2.1.7

Na projekčním průzkumu pro část, týkající se prostor společnosti
Telefónica O2, ve kterých je umístěn HR, bude spolupracovat kontaktní
osoba společnosti Telefónica O2, určená projektovým manažerem
společnosti Telefónica O2. Tato osoba bude určena před projekčním
průzkumem.

2.1.8

Výsledkem Projekčního průzkumu je písemný zápis specifikující zejména:

•
•
•

Navrhovaný průběh kabelové trasy
Navrhované umístění průrazu do místnosti HR
Navrhovaný průběh kabelové trasy v místnosti HR

2.1.9

Pro objekty vlastněné společností Telefónica O2 dodá společnost
Telefónica O2 do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se uskuteční Projekční
průzkum, následující dokumenty:

•
•
•

Půdorysy a bokorysy HR
Půdorysy a bokorysy prostor pro vedení spojovacího kabelu
Pokud některý z výše uvedených dokumentů nemá společnost Telefónica
O2 k dispozici, uvede tuto skutečnost do zápisu a tyto nebudou součástí
projektové dokumentace kabelové trasy.

2.1.10

Po Projekčním průzkumu je Nájemce oprávněn zahájit přípravu
projektové dokumentace na spojovací kabel s dodavatelem, schváleným
společností Telefónica O2 pro požadovanou lokalitu.

2.1.11

Seznam
schválených
dodavatelů
pro
zpracování
Projektové
dokumentace i vlastní realizaci pro příslušnou lokalitu bude uveden v
předběžném výsledku PMŠ pro JTŘK.

2.1.12

Na přípravě dokumentace pro část, týkající se prostor společnosti
Telefónica O2, ve kterých je umístěn HR, bude spolupracovat kontaktní
osoba společnosti Telefónica O2, určená projektovým manažerem
společnosti Telefónica O2 pro projekční průzkum.
Po ukončení přípravy projektové dokumentace ji Nájemce v rozsahu
uvedeném v článku 6 předloží společnosti Telefónica O2 ke schválení.

2.1.13

Stanovisko k předložené Projektové dokumentaci vydá společnost
Telefónica O2 nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Nájemce
předložil zpracovanou projektovou dokumentaci, nejdříve však 35. den po
objednávce PMŠ pro JTŘK.

2.1.14

Stanovisko bude vydáno ve formě:
•
•
•

2.1.15

Ano, souhlasíme
Ne, nesouhlasíme z těchto důvodů
Ano, podmíněně souhlasíme a tyto nedostatky musí být
odstraněny ve lhůtě 5 pracovních dnů, ode dne kdy
společnost Telefónica O2 doručila Nájemci stanovisko.

Společnost Telefónica O2 předá konečný výsledek PMŠ pro JTŘK
společně se stanoviskem k projektové dokumentaci, nejdříve však 35.
pracovní den ode dne, kdy obdržel objednávku na PMŠ pro JTŘK.
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2.1.16

Po schválení projektové dokumentace společností Telefónica O2, bude
Nájemci předložen společností Telefónica O2 podepsaný návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě kupní na pásky na HR, a to do 5 pracovních dnů ode
dne, kdy společnost Telefónica O2 doručila Nájemci stanovisko
k projektové dokumentaci.

2.1.17

Pro případ, kdy společnost Telefónica O2 vydala podmíněné stanovisko
dle článku 2.1.13 a Nájemce ve lhůtě dle článku 2.1.14 neodstranil
nedostatky, pak lhůta pro předložení návrhů výše uvedených Smluv se
prodlužuje o počet dnů, o který je Nájemce v prodlení s nápravou
nedostatků projektové dokumentace. Pro případ, že Nájemce nedoručí
společnosti Telefónica O2 podepsanou Smlouvu o budoucí smlouvě
kupní do 15 pracovních dnů ode dne, kdy společnost Telefónica O2
doručil Nájemci podepsaný návrh Smlouvy o budoucí smlouvě kupní,
dojde ke zrušení rezervace.

2.1.18

Souhlasné či podmíněně souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci
bude obsahovat souhlas společnosti Telefónica O2 se stavbou pro účely
stavebního řízení v případě, že společnost Telefónica O2 je majitelem
objektu s HR.

2.1.19

Po uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní se uskuteční předání
staveniště za účasti Nájemce, společnosti Telefónica O2 a dodavatele
instalace. Nájemce vždy vyzve společnost Telefónica O2 k účasti na
předání staveniště a společnost Telefónica O2 rozhodne o účasti svých
pracovníků. Z předání staveniště se vyhotoví zápis.

2.1.20

Nájemce do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní předloží společnosti Telefónica O2 podepsaný návrh
Smlouvy o JTŘK pro konkrétní lokalitu. Společnost Telefónica O2 návrh
akceptuje do 10 pracovních dnů ode dne, kdy od Nájemce obdržel návrh
Smlouvy o JTŘK pro konkrétní lokalitu, a následně jej doručí zpět
Nájemci.

2.1.21

Po dokončení výstavby spojovacího kabelu a úspěšném přejímacím
řízení budou pásky na HR společností Telefónica O2 odkoupeny za
podmínek stanovených ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní na pásky
na HR, kterou Nájemce a společnost Telefónica O2 uzavřeli. Kupní cena
bude stanovena podle pravidel uvedených v článku 7 této Přílohy.

2.1.22

Po předání kladného výsledku PMŠ pro JTŘK Nájemci je po dobu 20
pracovních dnů ode dne předání kladného výsledku podrobného místního
šetření rezervována pozice pro umístění pásku Nájemce na HR.

2.1.23

Formulář PMŠ je uveden v Příloze 11 – Postupy a formuláře.

2.2

Přejímací řízení

2.2.1

Po dokončení instalace spojovacího kabelu, pásků na PR a pásků na HR
vyzve Nájemce společnost Telefónica O2 k přejímacímu řízení.
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2.2.2

Přejímací řízení se uskuteční nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy za
předpokladu, že Nájemce spolu s takovou výzvou předložil podklady
specifikované v článku 8.2 této Přílohy.

2.2.3

Detailní specifikace Přejímacího řízení je v článku 8.

2.2.4

Společnost Telefónica O2 provede kontrolu parametrů dodané instalace
spojovacího kabelu podle Přílohy 12 – Technická specifikace, článků 8 a
9 této Přílohy a kontrolu shody instalace elektronického komunikačního
zařízení
se schválenou projektovou dokumentací. Dále budou
kontrolovány všechny náležitosti dohodnuté smluvními stranami ve
Smlouvě o budoucí smlouvě kupní.

2.2.5

Přejímací řízení je ukončeno podpisem Zápisu o předání a převzetí ,
jehož vzor je v článku 10 této Přílohy, a to s jedním z následujících
stanovisek:

•

řízení ukončeno s kladným výsledkem v rozsahu definicí bodu Chyba!
Nenalezen zdroj odkazů.,
řízení ukončeno s tím, že pásky na HR jsou převzaty s vadami a
nedodělky, které nebrání provozu a je stanovena lhůta pro jejich
odstranění a je podepsán Zápis o předání a převzetí,
řízení je ukončeno s tím, že pásky na HR nejsou převzaty z důvodů vad,
které brání provozu. Důvody nepřevzetí budou uvedeny v Zápisu o
předání a převzetí. Po odstranění vad Nájemce vyzve společnost
Telefónica O2 k novému Přejímacímu řízení.

•
•

2.2.6

V případě, že pásky jsou převzaty, společnost Telefónica O2 do 3
pracovních dnů ode dne ukončení Přejímacího řízení předá Nájemci
podepsaný Protokol o dokončení instalace dle vzoru v bodě 12, za
předpokladu, že Nájemce předal spolu s výzvou k Přejímacímu řízení
Prohlášení o spektrální kompatibilitě a Prohlášení o shodě.

2.2.7

Nájemce předá na Přejímacím řízení podepsaný návrh Smlouvy kupní.

2.2.8

Společnost Telefónica O2 po úspěšném Přejímacím řízení podepíše
Smlouvu kupní do 5 pracovních dnů.

2.2.9

Do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a
převzetí je společnost Telefónica O2 oprávněna zadržet úhradu kupní
ceny v plné výši.

2.2.10

Dnem účinnosti Smlouvy o JTŘK pro konkrétní lokalitu Nájemce počíná
platit nájemné v souladu s Přílohou 10 Rámcové smlouvy o kolokaci.
Počínaje prvním pracovním dnem následujícím po dni účinnosti Smlouvy
je společnost Telefónica O2 povinna přijímat objednávky na Službu
zpřístupnění pro konkrétní lokalitu.

2.3

Zrušení služby JTŘK

2.3.1

Pro ukončení Smlouvy o JTŘK zašle Nájemce Objednávku ukončení
služby kolokace dle postupu v Příloze 11-Postupy a formuláře.
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2.3.2

Po ukončení Smlouvy o JTŘK pro účely služby zpřístupnění, nebude-li
dohodnuto jinak, obě strany vypracují a odsouhlasí harmonogram
demontáže spojovacího kabelu a trasy.

2.3.3

Nájemce je povinen na své náklady na žádost společnosti Telefónica O2
demontovat trasu nebo část trasy v prostorách společnosti Telefónica O2.

2.3.4

Po demontáži spojovacího kabelu je Nájemce na vlastní náklady povinen
utěsnit prostupy a uvést i ostatní prostory společnosti Telefónica O2 do
původního, nebo náležitého stavu se zohledněním běžného opotřebení,
pokud se s společností Telefónica O2 nedohodne jinak. Po demontáži
vyzve Nájemce společnost Telefónica O2 (NCP) k účasti na kontrolní
schůzce (minimálně 2 pracovní dny předem), kde bude zkontrolován stav
prostor společnosti Telefónica O2 po demontáži. Pokud bude demontáž
provedena v souladu s Rámcovou smlouvou o kolokaci, podepíší obě
strany Protokol o dokončení demontáže zařízení dle postupu v Příloze
11-Postupy a formuláře. Dle data uvedeného na protokolu bude
ukončeno účtování služby JTŘK.

3

OPRAVY PORUCH

3.1

Povinnosti Nájemce

3.1.1

Pokud se u služby související se službou JTŘK v dané lokalitě vyskytne
závada nebo porucha, musí Nájemce postupovat dle Přílohy 11 Postupy a formuláře.

3.1.2

Při předání informace o závadě nebo poruše související se službou JTŔK
ji musí Nájemce přesně specifikovat.

3.1.3

Proces řešení poruchy JTŘK

3.1.4
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Nájemce

hlášení poruchy
služby

kontrola služby

Telefónica O2

-

je porucha na SK ?

standardní proces
řešení poruch

Telefónica O2

+
existuje volný pár
na jiném SK ?

-

je volný
nepoškozený pár
na stejném SK?

+

-

oznámení Nájemci, že
spojovací kabel je
poškozen +
vyúčtování
neoprávněného
hlášení poruchy

+

+
přepojení služby na
zdravý pár na HR a
PR

oznámení Nájemci, že
přepojení bylo
provedeno a
oznámení o
porušeném kabelu
Nájemci +
zaevidování vadného
páru

informace spol. Telefónica O2
o dalším
postupu Nájemce s
poškozeným SK:
a)bude vyměněn celý
b)bude ponechán
beze změny s
vadným párem

Telefónica O2
Telefónica O2

Telefónica O2

Telefónica O2
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3.2

Povinnosti společnosti Telefónica O2

3.2.1

společnost Telefónica O2 bude odpovídat za odstranění všech závad
nebo poruch, které se vyskytnou u služby JTŘK, podle Přílohy 11 –
Postupy a formuláře.

4

POSTUP PRO ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ LOKALITY JTŘK

Podmínky pro aplikaci tohoto postupu
•
•
•
•
•

Tento postup je možno aplikovat pouze v lokalitách, kde je již
poskytována služba JTŔK.
Pro dále uvedený postup platí pravidla posuzování projektové
dokumentace a přejímek uvedená výše v této Příloze 14.
Níže uvedený postup lze dodržet pouze v případě, že nedojde
k žádnému zdržení z důvodů na straně Nájemce.
V jednom kalendářním týdnu nebude předáno více objednávek
PMŚ než jedna objednávka pro oblast jednoho kraje s výjimkou
Prahy, kde mohou být předány max. 2 objednávky v jednom týdnu.
Nebude docházet k rozšíření konstrukce HR.

Popis procesu přidání spojovacího kabelu a pásku
4.31.1

Nájemce zašle objednávku PMŚ.

4.31.2

Do 8. (osmého) pracovního dne po obdržení objednávky PMŚ zašle
společnost Telefónica O2 Nájemci předběžný výsledek PMŠ.

4.31.3

Po obdržení předběžného výsledku
připravovat projektovou dokumentaci.

4.31.4

Po předání návrhu projektové dokumentace Nájemcem společnosti
Telefónica O2 má společnost Telefónica O2 nejméně 13 pracovních dnů
na vyjádření. Zároveň vyjádření předá společnost Telefónica O2 Nájemci
nejdříve 28. pracovní den po obdržení objednávky PMŚ.

4.31.5

Nejpozději 28. (dvacátý osmý) pracovní den po obdržení objednávky
PMŚ zašle společnost Telefónica O2 Nájemci výsledek PMŠ.

4.31.6

Nejpozději 32. (třicátý druhý) pracovní den po obdržení objednávky PMŚ
zašle společnost Telefónica O2 Nájemci návrh Smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na pásky.

4.31.7

Po obdržení návrhu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pásky
zorganizuje Nájemce předání staveniště a o termínu s předstihem
minimálně 2 pracovních dnů informuje společnost Telefónica O2 (NZP),
který se zúčastní dle uvážení. Protokol o úspěšném předání staveniště
zpracuje Nájemce. Poté může Nájemce zahájit realizaci stavby.
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4.31.8

Po podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pásky Nájemcem a
jejímu doručení společnosti Telefónica O2 a po dokončení realizace
stavby Nájemce vyzve společnost Telefónica O2 (Stavební dozor TDI)
k přejímce. Společnost Telefónica O2 je povinna uskutečnit přejímku
nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy Nájemce. Na přejímce
proběhnou tyto činnosti:
•

přejímka pásků,

•

kontrola provedení trasy,

•

kontrola a předání měřících protokolů společnosti Telefónica O2
Nájemcem

•

vytvoření a podepsání zápisu o předání a převzetí oběma stranami,

•

Nájemce předává podepsanou Smlouvu kupní na pásky společnosti
Telefónica O2,

•

podpis protokolu o dokončení instalace oběma stranami (slouží jako
potvrzení objednávky PMŠ pro účely účtování).
Ihned po úspěšné přejímce může Nájemce podávat objednávky na
služby zpřístupnění a zahájit provoz na daném zařízení.

4.31.9

Podpis Smlouvy o koupi pásku společností Telefónica O2 a její odeslání
Nájemci proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od přejímky.

5

PRAVIDLA PŘÍSTUPU ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA
O2 A SMLUVNÍCH PARTNERŮ SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA O2 DO
PROSTORŮ NÁJEMCE

5.1

Účel

5.1.1

Tento článek upravuje režim přístupu zaměstnanců společnosti
Telefónica O2 a smluvních partnerů společnosti Telefónica O2 do
prostorů Nájemce, ve kterých je umístěn předávací rozvod (dále také
„PR“) pro poskytování služby zpřístupnění.
Společnost Telefónica O2 jako poskytovatel služby zpřístupnění je
povinna zajistit, pokud možno, bezchybný provoz této služby na PR. Za
tímto účelem má společnost Telefónica O2 od Nájemce zajištěn přístup
k PR za účelem provádění měření a údržby k nezbytnému zajištění
poskytované služby. Nájemce jako nájemce prostorů, ve kterých je
umístěn PR, je povinen tuto skutečnost řádně ošetřit v nájemní smlouvě
s majitelem nemovitosti.

5.2

Zajištění procesu

5.2.1

Vstup do prostorů Nájemce, ve kterých je umístěn PR je chráněn zámky.
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5.2.2

Klíče od všech prostorů, které je potřeba otevřít k dosažení prostorů,
ve kterých je umístěn PR jsou umístěny v KEYBOXu, který je pro
zaměstnance společnosti Telefónica O2 dosažitelný předaným klíčem od
KEYBOXu.

5.2.3

Seznam oprávněných osob pro vstup do prostoru Nájemce, ve kterých je
umístěn PR, je společnost Telefónica O2 povinna předat kontaktní osobě
Nájemce při přejímacím řízení. Tento seznam obsahuje jména a čísla
průkazů zaměstnanců společnosti Telefónica O2 oprávněných pro vstup
do prostoru Nájemce, ve kterém je umístěn PR. Při předání tohoto
seznamu Nájemci, kontaktní osoba Nájemce předá určenému zástupci
společnosti Telefónica O2 klíč od příslušného KEYBOXu, který obsahuje
všechny klíče umožňující přístup do prostoru Nájemce, ve kterém je
umístěn PR. Zároveň seznámí určeného zástupce společnosti Telefónica
O2 s umístěním KEYBOXu. Společnost Telefónica O2 je pak nadále
zodpovědna za bezpečné uložení, použití či případné zneužití tohoto
klíče. V případě ztráty tohoto klíče, je určený zástupce společnosti
Telefónica O2 tuto skutečnost povinen neprodleně nahlásit kontaktní
osobě Nájemce, případně pracovišti nepřetržité služby Nájemce.

5.2.4

Po ukončení služby společnosti Telefónica O2 v prostoru Nájemce,
ve kterém je umístěn PR vrátí určený zástupce společnosti Telefónica O2
klíč od příslušného KEYBOXu kontaktní osobě Nájemce.

5.2.5

Oprávněné osoby ze strany společnosti Telefónica O2 jsou povinny se v
prostoru Nájemce, ve kterém je umístěn PR, chovat řádně a zanechat
tyto prostory v čistotě a pořádku. V těchto prostorách je přísně zakázáno
kouřit či manipulovat s otevřeným ohněm.

5.3

Vstupní a výstupní procedura

5.3.1

Před zamýšleným vstupem je oprávněná osoba pro vstup do prostoru
Nájemce, ve kterém je umístěn PR, povinna tento vstup telefonicky
nahlásit pracovišti nepřetržité služby Nájemce nejméně 15 minut předem
tak, aby Nájemce byl schopen případně deaktivovat příslušné
zabezpečovací systémy. Oprávněná osoba nahlásí zamýšlený čas
vstupu, jména oprávněných osob, které vstoupí do prostoru Nájemce,
ve kterém je umístěn PR a prostorů trasy spojovacích kabelů a
předpokládanou dobu setrvání. Pracovník nepřetržité služby Nájemce po
deaktivaci zabezpečovacích systémů oznámí oprávněné osobě
společnosti Telefónica O2, která požadavek nahlásila, že lze do prostoru
vstoupit.

5.3.2

Po vstupu do prostoru Nájemce, ve kterém je umístěn PR, ještě před
samotným započetím prací, jsou oprávněné osoby společnosti Telefónica
O2 povinny se zapsat do Návštěvní knihy prostorů Nájemce a uvést
následující údaje: jméno a příjmení osoby, číslo průkazu, datum a čas
vstupu.

5.3.3

Těsně před opuštěním prostoru Nájemce, ve kterém je umístěn PR, a
prostorů trasy spojovacích kabelů, jsou oprávněné osoby povinny doplnit
do návštěvní knihy čas opuštění prostoru a všechny uvedené údaje
stvrdit svým podpisem.
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5.3.4

Neprodleně po opuštění prostoru Nájemce, ve kterém je umístěn PR,
jsou oprávněné osoby společnosti Telefónica O2 povinny řádně tyto
prostory zamknout, či jinak zajistit (závisí na způsobu zajištění), vrátit
přístupové klíče do KEYBOXu, zamknout jej a ohlásit opuštění prostorů
pracovišti nepřetržité služby Nájemce telefonicky.

5.3.5

Po provedení prací v prostoru Nájemce (resp. hned jak to bude technicky
možné) je zaměstnanec společnosti Telefónica O2 povinen zaslat email
na adresu ………………….. s informacemi:
•
•
•
•

Jména osob, které navštívily prostor Nájemce, ve kterém je umístěn
PR.
Datum a přesný čas vstupu.
Přesný čas opuštění kolokační prostory Nájemce.
Rozsah prováděných činností v kolokační místnosti - tento email je
nutné zaslat nejpozději do 1 týdne od vstupu.

5.3.6

Do prostoru Nájemce, ve kterém je umístěn PR, smí vstoupit pouze ty
oprávněné osoby, které společnost Telefónica O2 již dříve nahlásila
Nájemci a předala jejich identifikační údaje. Seznam oprávněných osob
ze strany společnosti Telefónica O2 je vždy vyhotoven zvlášť pro každý
prostor Nájemce, ve kterém je umístěn PR.

5.4

Závěr
Obě strany se zavazují informovat se o případném porušení těchto
pravidel.

5.5

Kontaktní osoby
Kontaktní osoby řešící záležitosti spojené s plněním těchto pravidel jsou
uvedeny v Příloze 4 – Kontaktní osoby. Jde zejména o předávání a
změny seznamů osob oprávněných ke vstupu do prostor Nájemce,
ve kterých je umístěn PR, a k trase spojovacích kabelů a předávání klíčů
od KEYBOXů.

6

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO JTŘK V KONKRÉTNÍ
LOKALITĚ
•
•
•
•
•
•

Titulní list
Obsah PD
Technická zpráva
Výkresová část
Rozpočet
Doklady
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Titulní list
•
•
•
•

Název stavby
Nájemce
Zpracovatel PD
Jméno odpovědného projektanta včetně otisku autor. razítka a
podpisu
• Data zhotovení PD
• Délka spojovacího kabelu mezi PR a HR s rozlišením, zda se jedná o
prostory společnosti Telefónica O2 či nikoliv, a dále s označením, zda
se jedná o rošt/lištu společnosti Telefónica O2, nebo Nájemce.

Obsah PD
• Podrobný položkový přehled jednotlivých kapitol
Technická zpráva
• vlastníci objektů, kde je umístněn HR (MDF) společnosti Telefónica
O2, PR (HDF) Nájemce a návrh kabelových roštů
• výsledek projekčního průzkumu a podrobného místního šetření
kapacitních možností na vodorovné straně HR (MDF)
• průběh roštových a kabelových konstrukcí pro uložení kabelů se
zvláštním zaměřením na křížení sítí
• prostupy (kde a jak velké)
• dimenze, počet kabelů ukončených na rozpojovacích páscích, délka a
typ kabelů pro zřízení spojovacího mostu, popis průběhu,
• ukončení všech kabelů (typ rozpojovacích pásků a jejich umístění na
vodorovné straně HR a umístění na PR), specifikace ukončení
rezervních kabelů (projednání s provozní složkou společnosti
Telefónica O2)
• použitý materiál (TPT 0036 a TPT 0037), projednání použití
rozpojovacích pásků se správcem rozvodu ( S50 nebo FK 133 13)
• projektované kapacity, km kabelů, km páry ukončených kabelů
• protipožární ochrana kolokačních místností, prostupů (požární zpráva
na trasu a kolokační místnost)
• bezpečnost práce při výstavbě, vstupy do budov
• předpokládaný harmonogram výstavby, zahájení a ukončení realizace
Výkresová část
• situační půdorysné plány
v el. formátu xxx dle specifikace
s umístěním HR, PR, kabel. roštů, kabel. konstrukcí , žlabů, prostupů
a trasy kabelů, s okótováním a popisem typů a délek
• situační bokorysné plány v el. formátu dle specifikace ve formátu xxx
s umístěním HR, PR, kabel.roštů, kabel. konstrukcí, žlabů, prostupů a
trasy kabelů, s okótováním a popisem typů a délek
• řezy křížení s jiným zařízením (detaily)
• vzorové řezy prostupů včetně kabelů
• přehledné schéma technického řešení (dimenze, typ a počet kabelů,
typ a počet rozpojovacích pásků, obsazení pozic na vodorovné straně
HR a PR)
• umístění rozpojovacích pásků v kolokačním rozváděči PR
• obsazení rozpojovacích pásků
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• detailní řešení případných specifických problémů
Výkaz výměr a rozpočet
• rozpočet nákladů pro společnost Telefónica O2 na odkup a rozpočet
nákladů, který hradí Nájemce po odsouhlasení pravidel
• soupis materiálu a montážních prací
Doklady
•
•
•
•

7

seznam zařazených dokladů
formulář podrobného místního šetření (potvrzený podpisy)
zápis z projekčního šetření
výpisy z KN u dotčených nemovitostí – zdroj internet

VLASTNICTVÍ
ČÁSTÍ
ELEKTRONICKÉHO
ZAŘÍZENÍ A ZPŮSOB URČENÍ KUPNÍ CENY

KOMUNIKAČNÍHO

Následující tabulka určuje vlastnictví jednotlivých částí elektronického komunikačního
zařízení :
Projektová dokumentace kabelové
trasy
Předávací rozvod Nájemce
Průraz do místnosti Nájemce
Kabelové lávky a rošty v místnosti
Nájemce
Průrazy po trase (budova není
vlastněna společností Telefónica O2
a je odlišná od budovy HR)
Průrazy po trase (budova je
vlastněna společností Telefónica
O2)
Průrazy po trase (budova není
vlastněna společností Telefónica O2
a obsahuje HR společnosti
Telefónica O2)
Kabelová trasa (budova není
vlastněna společnost Telefónica O2
a je odlišná od budovy HR)
Kabelová trasa (budova je vlastněna
společností Telefónica O2)
Kabelová trasa (budova není
vlastněna společností Telefónica O2
a obsahuje HR společnosti
Telefónica O2)

Vypracování dokumentace

Nájemce

Konstrukce nástěnného rozvodu
Pásky
Ukončení kabelů na páscích
Zhotovení
Protipožární zatěsnění
Materiál

Nájemce
Nájemce
Nájemce
Nájemce
Nájemce
Nájemce

Montáž
Zhotovení

Nájemce
Nájemce

Protipožární zatěsnění
Zhotovení

Nájemce
Nájemce

Protipožární zatěsnění
Zhotovení

Nájemce
Nájemce

Protipožární zatěsnění
Kabelové rošty a lávky - materiál

Nájemce
Nájemce

Kabelové rošty a lávky - montáž
Kabelové rošty a lávky - materiál

Nájemce
Nájemce

Kabelové rošty a lávky - montáž
Kabelové rošty a lávky - materiál

Nájemce
Nájemce

Kabelové rošty a lávky - montáž

Nájemce
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Prostup do místnosti HR společnosti
Telefónica O2
Hlavní rozvod společnosti
Telefónica O2
Spojovací kabel SCHKFH
v kapacitě objednané v PMŠ
Rezervní kabely (kabely natažené
do kabelové trasy, ale nepřipojené
na PR a HR)
Zvýšení kapacity spojovacího
kabelu v kapacitě objednané v PMŠ

Zhotovení

Nájemce

Protipožární zatěsnění
Pásky
Ukončení kabelů na páscích
Materiál

Nájemce
Společnost
Telefónica O2
Nájemce
Nájemce

Montáž
Materiál

Nájemce
Nájemce

Montáž
Materiál

Nájemce
Nájmce

Montáž
Protipožární zatěsnění

Nájemce
Nájemce

Kupní cena pásků bude stanovena na základě rozpočtu v Projektové dokumentaci v
návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro pásky na HR, a to tak, že budou
oceněny, jako by oceňované telekomunikační zařízení instalovala společnost
Telefónica O2 prostřednictvím svých smluvních zhotovitelů.
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8

PODMÍNKY DOHLEDU SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA O2 NAD
REALIZACÍ SPOJOVACÍHO KABELU A PÁSKŮ NA HR A NA PR

8.1

Různé

8.1.1

Nájemce informuje společnost Telefónica O2 o termínu zahájení a
provádění výstavby a vyzve jej k přejímce staveniště zhotovitelem.
společnost Telefónica O2 rozhodne o své případné účasti.

8.1.2

Nájemce a společnost Telefónica O2 si před zahájením prací sdělí jména
zaměstnanců pověřených technickým dozorem na jedné straně a
občasným dohledem stavby na druhé straně, neboť jejich prostřednictvím
bude spolupráce obou stran uplatňována především.

8.1.3

V průběhu výstavby bude Nájemce provádět odborný technický dozor
(TDI). Zástupci společnosti Telefónica O2 pověřenému občasným
dohledem bude umožněno uplatnit případné připomínky zápisem do
stavebního deníku zhotovitele.

8.1.4

Nájemce sdělí včas společnosti Telefónica O2 případné změny v
termínech výstavby nebo změny oproti schválenému projektu.

8.1.5

Pověřený zaměstnanec společnosti Telefónica O2 bude může provádět
občasný dohled po předchozím oznámení. Na vyžádání Nájemce sdělí
společnost Telefónica O2 svá stanoviska k problémům technického rázu,
pokud se v průběhu výstavby vyskytnou, popřípadě navrhne způsob
jejich řešení.

8.1.6

Proces Přejímacího řízení je zahájen výzvou Nájemce
řízení.

8.1.7

Výzva je zasílána mailem na společnost Telefónica O2 - dozor investiční
zakázky (DIZ) jmenovaného pro konkrétní lokalitu JTŘ, v kopii na
projektového manažera společnosti Telefónica O2 jmenovaného pro
kolokace.

8.1.8

Zároveň s výzvou k přejímce je zasílána Dokumentace skutečného
provedení (DSP), dále Protokol o spektrální kompatibilitě zařízení a
Prohlášení o shodě zařízení.

8.1.9

Přejímací řízení svolává společnost Telefónica O2 - DIZ, zápis o předání
a převzetí zajišťuje společnost Telefónica O2, přejímacího řízení se
zúčastňuje zástupce výstavby a provozu, v případě nejasností je
rozhodující stanovisko předsedy přejímací komise.

8.2

Rámcový obsah dokumentace skutečného provedení stavby

Byly dohodnuty formáty
•

výkresová dokumentace PDF, případně JPG
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•

půdorys místnosti Nájemce s umístěním rozvodu DGN

Dokument

Formát

Počet ks

Papír
1. Schéma kabelové sítě
(V tomto výkresu bude uvedena tabulka délek kabelů, typů
JPG
pásků a jejich pozice, zejména pak délka spojovacího kabelu
mezi PR a HR s rozlišením, zda se jedná o prostory společnosti
Telefónica O2 či nikoliv, a dále s označením, zda se jedná o
rošt/lištu společnosti Telefónica O2, nebo Nájemce.)

1

Papír
2. Dokumentace půdorysů místností s nově budovaným
DGN
telekomunikačním zařízením a pohledy na vnitřní uspořádání
nových rozvaděčů ( HR,.kolokační rozváděč), definice ukončení JPG
spojovacích kabelů na rozvaděčích – typ zakončení, pozice na
rozvaděči (dokumentace místnosti HR pokud byly předány
podklady ze strany ČTc)

1

3. Tabulky rozpárování pásků na HR spol. Telefónica O2 a
HDF Nájemce

1

Papír
XLS

4. Důležité řezy křižování sítí

Papír

1

5. Výpis listu vlastnictví dotčené nemovitosti (kopie ověřeného
LV)

JPG
Papír
JPG

1

6. Dokumentace metalických spojovacích kabelů: Dokumentace Papír
musí obsahovat adresné údaje koncových míst, průběh kabelu
v nemovitosti, profil kabelů
TXT
DOC

1

7. Povinné dokumenty požadované ve formě JPG, DGN, TXT, CD
DOC,XLS, předat na CD při přejímacím řízení
nosič
(nepřepisovatelné).

1

8. Výkaz výměr skutečně provedených prací a seznam
zastavěného materiálu

1

Papír
XLS

9. Měřící protokoly závěrečných měření (stejnosměrné měření) Papír
Výstup
z měř.
Přístroje
JPG

2

10. Technická zpráva včetně popisu trasy spojovacího kabelu
v budovách

1

19
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Poznámka: Uvedené formáty jsou v současné době standardem společnosti
Telefónica O2. Změna formátů vlivem povýšení verzí software bude oznámena.
Formáty zpracování
•
•
•
•
•

9

DGN – MicroStation 95
DOC – Word-Office 97
JPG – digitální fotografie, scanovaný dokument
TXT – textový soubor (v ASCII tvaru dle specifikace TSM2022)
XLS – Excel-Office 97

SEZNAM PŘEDPISŮ SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA O2
• TPT 0036A „Technologie propojení kolokačního rozváděče s MDF
ČESKÉHO TELECOMU, a.s.
• TPP 2001-4A „Výstavba přístupových sítí – Metalické kabely – část IV
včetně změny A“
• Dokumentace půdorysných plánů místností
zařízením, dokumentace HR – fyzická vrstva

s telekomunikačním

• Pracovní pokyn – Dokumentace hlavních rozváděčů, fyzická vrstva
• Schematický průběh spojovacího kabelu, zakreslený v půdorysu
objektu – průběh přes dvě podlaží
• POS 20-2003 „Prostupy požárně dělícími konstrukcemi“
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PREZENČNÍ LISTINA PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PREZENČNÍ LISTINA PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZE DNE
Název akce :
SPP :
Jméno a příjmení

Funkce

Zástupci zhotovitele :

Zástupci
Nájemce :

objednatele

Zástupci
uživatele
společnost Telefónica O2
:

Ostatní účastníci řízení :

Rozdělovník :

21
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ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ – VZOR

Název akce:
Přejímající (objednatel) :
název a sídlo (razítko):

SPP:

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A
PŘEVZETÍ
elektronického
komunikačního zařízení dle
smlouvy

Datum zahájení přejímacího řízení :

Počet stran :

Přílohy :

Číslo zápisu:

Název a číslo stavby nebo její dokončené části :

Datum ukončení přejímacího řízení:

SPP:
Popis :

Kapacity získané výstavbou přístupové sítě:
Kabelovody:
KM (km)
KMO(km)

Metalické kabely
a přístupová síť:
KMP (km)
KMMK (km)
PP HR (pár)
PP UR (pár)
KMNT (km)
KMVYK (km)
KMTRU (km)

Odpovědný stavbyvedoucí :

Optické kabely
a trubičkový
systém:
KMOK (km)
KMVL (km)
KMVYK (km)
KM TRU (km)
KMTRK (km)

HDPE trubky a
výkopy pro optické
kabely:
KMOK (km)
KMVL (km)
KMVYK (km)
KMTRU (km)

Zhotovitel díla (obchodní název, spojení, sídlo) :

Odpovědný projektant :
Dozor investiční zakázky:

Odpovědný zástupce uživatele :

Územní rozhodnutí : ANO

NE

č.j. :

ze dne :

vydal :

ze dne :

vydal :

ze dne :

včetně

ukončen :

počet listů :

Schvalovací protokol :
č.j. :
Smlouva
č.j. :

dodatků

Stavební deník :
veden od :

Datum zahájení prací podle smluvního vztahu :

Datum dokončení prací podle smluvního vztahu :

Datum předání staveniště:

Datum doručení výzvy k přejímce (zodpovídá DIZ) :
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Důvody nedodržení lhůt zahájení, dokončení elektronického komunikačního zařízení:

Název akce:
Odchylky od schválené projektové dokumentace a jejich důvody :

SPP:

Vyjádření projektanta - autorský dozor:

Soupis vad a nedodělků při předání a převzetí elektronického komunikačního zařízení nebo jeho dokončených částí
a jejich opatření a lhůty k odstranění :
Popis vady/nedodělku:

Opatření k odstranění:

Cena elektronického komunikačního zařízení
dle smluvního vztahu :

Kč

Částka pozastavená podle smluvního vztahu :

Kč

Záruční lhůta (konečné datum):

(s vyjímkou vad a nedodělků)
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Termín odstranění:
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Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu :
Příloha č.1 - Prezenční listina přítomných účastníků
Příloha č.2 - Seznam předávané dokumentace

Název akce:

SPP:

Vyjádření účastníků řízení:

Zástupce společnosti Telefónica O2 prohlašuje, že přejímá od Nájemce telekomunikační zařízení , jež je
specifikováno tímto Zápisem a zástupce provozní složky společnosti Telefónica O2 prohlašuje, že přejímá
elektronické komunikační zařízení specifikované tímto Zápisem do své operativní správy se všemi právy
a povinnostmi dnem

podpis Nájemce

podpis zástupce společnosti Telefónica O2
(DIZ)

podpis zástupců provozních složek
společnosti Telefónica O2
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PROTOKOL O DOKONČENÍ INSTALACE ZAŘÍZENÍ PRO JTŘK VZOR

Protokol o dokončení instalace zařízení pro JTŔK
Název lokality
ID lokality
Médium spojovacího kabelu
Datum dokončení instalace
Název Nájemce
ID Nájemce
Projektový manažer Nájemce
Projektový manažer společnosti
Telefónica O2
Instalace zařízení byla provedena v souladu s Projektovou dokumentací a Nájemce
má všechny potřebné dokumenty
za společnost Telefónica O2
Jméno
Podpis
Datum

13

za Nájemce
Jméno
Podpis
Datum

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Nedílnou součástí této Přílohy 14 jsou následující závazné vzory smluv:
Vzor 1: Smlouva o budoucí smlouvě kupní na pásky na HR
Vzor 2: Smlouva JTŘK (Nájem pásků na HR)
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1

ÚČASTNÍCI SMLOUVY
Budoucí prodávající:
………………………………………..
se sídlem:
…………………………………………
zastoupený:
…….
IČ:
……………….
DIČ:
…………………
zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl …, vložka
…
(dále jen „budoucí prodávající“)
Budoucí kupující:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

se sídlem:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3
…………
60 19 33 36
CZ60193336
Komerční banka, a.s., pobočka centrála Praha,
Václavské nám. 42
Číslo účtu :
203-69508-021/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
2322
(dále jen „budoucí kupující“)

všichni účastníci a jejich oprávnění zástupci dle vlastního prohlášení jsou plně
způsobilí k právním úkonům

2

a)

PŘEDMĚT SMLOUVY

Tato smlouva se uzavírá na základě účinné Rámcové smlouvy o kolokaci č.
………………… uzavřené mezi smluvními stranami dne ……………. (dále jen
„Rámcová smlouva o kolokaci“). Budoucí prodávající je investorem stavby
pod názvem:
stavba výše uvedená bude zřízena v budově čp:
na adrese:
postavené na parc. č.:
v katastrální území:
obec:
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zapsané na LV č.:
u Katastrálního úřadu v:
b)

(dále jen „nemovitost/nemovitosti“) a to dle budoucím prodávajícím
vypracované a budoucím kupujícím schválené projektové dokumentace. V
rámci uvedené stavby umístí budoucí prodávající ve výše uvedené nemovitosti
elektronické komunikační zařízení specifikované v Projektové dokumentaci
(dále jen „Zařízení“)
Budoucí kupující a budoucí prodávající se zavazují, že za podmínek a ve lhůtě
uvedené v článku 2 Přílohy č. 14 Rámcové smlouvy o kolokaci uzavřou Kupní
smlouvu, jejíž závazný text je uveden v čl. 3 této smlouvy.
Budoucí prodávající v souladu s článkem 2 Přílohy č. 14 Rámcové smlouvy o
kolokaci vyzve budoucího kupujícího k Přejímacímu řízení.
Budoucí prodávající prohlašuje, že je oprávněn Zařízení zřídit a prodat a
budoucí kupující prohlašuje, že je oprávněn Zařízení koupit a zaplatit za něj
dohodnutou kupní cenu.

c)

3

Zařízení, uvedené v článku 2.a této smlouvy bude zřízeno dle podmínek
uvedených v Rámcové smlouvě o kolokaci (zejména v její Příloze 14), v
souladu s projektovou dokumentací, za dodržení všech platných právních
předpisů ČR, a závazných norem tak, aby Zařízení bylo způsobilé k použití pro
účel, ke kterému má sloužit a vyhovovalo všem stanoveným požadavkům pro
řádný provoz.

BUDOUCÍ SMLOUVA KUPNÍ

Smluvní strany se dohodly, že kupní smlouva bude po případných drobných
oboustranně schválených změnách a doplnění aktuálních dat uzavřena
takto:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kupní smlouva
kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného dle ustanovení § 409 a násl.
obchodního zákoníku uzavřeli
1.Prodávající:
……..
zapsán
se sídlem:
……..
zastoupený:
…….
IČ:
…….
DIČ:
…….
bankovní spojení:
…….
číslo účtu:
…….
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zapsaný v obchodním rejstříku ……………………, oddíl ….., vložka ……….
(dále jen „prodávající“)
2. kupující:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

se sídlem:
Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3
zastoupená:
........................
IČ:
60 19 33 36
DIČ:
CZ60193336
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka centrála Praha,
Václavské nám. 42
Číslo účtu :
203-69508-021/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
(dále jen „kupující“)
všichni účastníci a jejich oprávnění zástupci dle vlastního prohlášení plně
způsobilí k právním úkonům
takto:
1

Předmět koupě

1.1 Tato smlouva se uzavírá na základě účinné Rámcové smlouvy o kolokaci
uzavřené mezi smluvními stranami dne ……………. (dále jen „Rámcová smlouva
o kolokaci“). Předmětem této smlouvy je koupě níže uvedeného elektronického
komunikačního zařízení specifikovaného v Projektové dokumentaci (dále jen
„Zařízení“)
1.2 Prodávající jako investor stavby pod názvem……
zřídil Zařízení::
v budově čp.:
na adrese:
postavené na parc. č.:
v katastrální území:
obec:
zapsané na LV č.:
u Katastrálního úřadu:
1.3 Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Zařízení uvedeného v
článku 1.1 této Smlouvy.
1.4 Prodávající touto Smlouvou prodává Zařízení uvedené v článku 1.1 s
veškerým příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a povinnostmi, včetně
projektové dokumentace a ve stavu v jakém se ke dni ukončení přejímacího řízení
nachází. Přejímací řízení bylo provedeno dne……… Zápisem o předání a převzetí
podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
2

Cena a platební podmínky
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2.1 Smluvní cena kupovaného Zařízení je na základě dohody smluvních stran
stanovena v souladu s projektovou dokumentací a Rámcovou smlouvou o
kolokaci ve výši ………………….,- Kč (slovy: ………………………. korun
českých).
2.2 Smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH), která bude účtována
v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
2.3 Prodávající je povinen provést vyúčtování kupní ceny formou daňového
dokladu a daňový doklad zaslat kupujícímu na adresu uvedenou v článku 2.6. této
smlouvy do 15 dnů ode dne podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.
2.4 Kupující je oprávněn pozastavit úhradu dohodnuté kupní ceny v plné výši do
doby, než vady a nedodělky na Zařízení uvedené v Zápise o předání a převzetí
budou zcela odstraněny.
2.5 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle příslušných ustanovení
zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
2.6 Prodávající je povinen daňový doklad zaslat na adresu:
Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
útvar speciálního účtování a skenu
Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3.
2.7 Splatnost daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne
jeho doručení kupujícímu na adresu podle článku2.6 této smlouvy. Platba bude
provedena v Kč (českých korunách) formou bankovního převodu na účet
prodávajícího, uvedený v této smlouvě.
3

Podmínky předání a převzetí Zařízení

3.1 Vlastnické právo k Zařízení nabyl kupující dnem předání a převzetí.
Prodávající výslovně prohlašuje, že na Zařízení neváznou žádná autorská,
průmyslová či jiná práva třetích stran.
3.2 Kupující převzal Zařízení dne………..na základě přejímacího řízení.
3.4 Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že Zařízení zřídil v souladu s
projektovou dokumentací, za dodržení všech platných právních předpisů ČR,
závazných norem a předpisů a v souladu s pravidly uvedenými Přiloze 14 – Popis
služby JTŘK Rámcové smlouvy o kolokaci, tak, že Zařízení je způsobilé k použití
a pro účel, kterému má sloužit a vyhovuje všem stanoveným požadavkům pro
řádný provoz.
4

Záruka, odpovědnost za vady a sankce

4.1 Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku v délce 36 měsíců. Záruční
doba začíná běžet okamžikem převzetí předmětu koupě kupujícím.
4.2 Uplatnění nároku na odstranění vad (reklamace) musí být kupujícím podáno
písemně neprodleně po jejich zjištění. Prodávající je povinen se k němu vyjádřit
nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho doručení nebo v této době zahájit práce
na odstranění vady. Konečný termín odstranění vady bude stanoven po vzájemné
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dohodě v zápisu o projednání uplatnění nároku na odstranění vad. Záruční doba
se prodlužuje o dobu, potřebnou k odstranění zjištěné vady.
4.3 Prodávající hradí všechny náklady, vzniklé při odstraňování záruční závady
kupujícím nebo jiným zhotovitelem, pokud kupující na základě nutnosti dodržení
jemu stanovených ukazatelů jakosti o způsobu odstranění závady takto rozhodl v
případě, že prodávající nedodržel dobu pro vyjádření k reklamaci podle tohoto
článku nebo v této době nezahájil práce na odstranění této vady.
4.4 Jestliže prodávající, kterému byla vada v záruce oznámena, tuto neodstraní
během doby, stanovené po dohodě smluvních stran, je prodávající povinen na
základě daňového dokladu kupujícího uhradit náklady, které kupující vynaložil na
odstranění uvedené vady.
5

Odstoupení od smlouvy

5.1 Odstoupit od této smlouvy je každá ze smluvních stran oprávněna v
případech, které jsou v této smlouvě výslovně uvedeny nebo jestliže došlo k
podstatnému porušení podmínek této smlouvy, pokud jsou tyto podmínky v této
smlouvě výslovně uvedeny.
5.2 Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o
odstoupení druhé smluvní straně s uvedením důvodů pro toto odstoupení od
smlouvy.
6

Závěrečná ujednání

6.1 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana
obdrží po jednom vyhotoveních.
6.2 Právní vztahy se řídí touto smlouvou, režimem obchodního a občanského
zákoníku, předpisy souvisejícími a provádějícími v platném znění.
6.3 Smluvní strany se zavazují, že spory vzniklé v důsledku této smlouvy budou
nejdříve řešit smírnou cestou.
6.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou řešeny pouze formou
písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. V
korespondenci se smluvní strany zavazují uvádět číslo a název smlouvy.
6.5 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce
smluvních stran.
6.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy oprávněnými
zástupci smluvních stran.
6.7 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a
na důkaz toho připojují své podpisy.
V ………… dne ……………. …….
prodávající:
........................................................

V ……………dne ........................
Kkupující:
.........................................................
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a)

Smluvní strany se dohodly, že vlastnictví k Zařízení přejde na budoucího
kupujícího dnem předání a převzetí Zařízení budoucím kupujícím.

b)

Odstoupit od této smlouvy je každá ze smluvních stran oprávněna v případech,
které jsou v této smlouvě výslovně uvedeny nebo došlo k podstatnému
porušení podmínek této smlouvy, pokud jsou tyto podmínky v této smlouvě
výslovně uvedeny. Odstoupení od této smlouvy je účinné doručením
písemného oznámení o odstoupení s uvedením důvodů pro toto odstoupení od
smlouvy.

c)

Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana
obdrží po dvou vyhotoveních.

d)

Tato smlouva je uzavřena dle ustanovení § 289 a násl. obchodního zákoníku.
Právní vztahy se řídí touto smlouvou, režimem obchodního a občanského
zákoníku, předpisy souvisejícími a provádějícími v platném znění.

e)

Smluvní strany se zavazují, že spory vzniklé v důsledku této smlouvy budou
nejdříve řešit smírnou cestou.

f)

Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou řešeny pouze formou písemných
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. V
korespondenci se smluvní strany zavazují uvádět číslo, název této smlouvy.

g)

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce
smluvních stran.

h)

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy oprávněnými
zástupci smluvních stran.

i)

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na
důkaz toho připojují své podpisy.

V ………… dne …………….

V ……………dne ........................

budoucí kupující:
........................................................

budoucí prodávající:
.........................................................
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Vzor 2
Smlouva JTŘK
pro konkrétní lokalitu
(nájem pásků na HR)
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ÚČASTNÍCI SMLOUVY

1

……………………se sídlem …………………………………….,
IČ: ………………….,
DIČ: …………………,
zastoupený ................,
zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl …………,
vložka ……..
bankovní spojení: ………………………..,
č. účtu: ……………………..,

NA STRANĚ JEDNÉ JAKO „NÁJEMCE“
a
Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5,
130 34 Praha 3,
IČ: 60193336,
DIČ: CZ60193336,
zastoupená:………………………………
zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
bankovní spojení: Komerční banka – Centrála Praha, Na Příkopě 33, Praha 1,
č. účtu. : 203- 69508-021/0100
na straně druhé jako “Pronajímatel”
(dále jen „Smluvní strany“)
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PREAMBULE
Tato Smlouva se uzavírá na základě účinné Rámcové smlouvy o kolokaci
uzavřené mezi Smluvními stranami dne ……………

2

PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL NÁJMU

2.1

Předmětem této Smlouvy je poskytnutí služeb JTŘK

2.2

v lokalitě:

….

ID:

….

adresa:

….

Za podmínek stanovených Rámcovou smlouvou o kolokaci se Pronajímatel
stane
vlastníkem pásku na hlavním rozvodu (počet dle objednávky Podrobného
místního šetření, 2 pásky na 1 spojovací kabel pro 96 párů), který je přidělený
Nájemci pro služby PPV a SPV, případně pásku na rozvaděči v přístupové síti
Pronajímatele (počet dle objednávky Podrobného místního šetření, 2 pásky na 1
spojovací kabel pro 96 párů), který je přidělený Nájemci pro služby PPÚ a SPÚ
(dle objednávky Podrobného místního šetření),
(společně dále jen „předmět nájmu“).

2.3

Pro případ, že se Pronajímatel stane vlastníkem předmětu nájmu,
prohlašuje, že bude oprávněn s předmětem nájmu nakládat bez jakýchkoliv
omezení.

2.4

Stane-li se Pronajímatel vlastníkem předmětu nájmu, pak se touto
Smlouvou:
a)

pronajímatel zavazuje přenechat Nájemci předmět nájmu, aby jej za
úplatu ve sjednané době a za podmínek dále uvedených užíval,

b)

Nájemce zavazuje předmět nájmu užívat řádně v souladu s touto
Smlouvou a Pronajímateli platit nájemné podle Přílohy 5 - Ceny
Rámcové smlouvy o kolokaci a dle specifikace ve výsledku zprávy
PMŚ.

3

Doba trvání Smlouvy

3.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
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3.2

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy se Pronajímatel stane vlastníkem
předmětu nájmu.

3.3

Tato Smlouva zaniká :
a) ukončením účinnosti Rámcové smlouvy o kolokaci
nebo
b) ukončením účinnosti této Smlouvy.

3.4

Ukončení účinnosti této Smlouvy se řídí podle příslušných ustanovení
Rámcové smlouvy o kolokaci.

4

Splatnost nájemného

4.1

Splatnost nájemného a je uvedena v Rámcové smlouvě o kolokaci.

5

Další práva a povinnosti smluvních stran

5.1

Veškerá další práva a povinnosti Smluvních stran se řídí dle Rámcové
smlouvy o kolokaci, není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak.

6

Závěrečná ustanovení

6.1

Tuto Smlouvu lze měnit jen číslovanými písemnými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci Smluvních stran. Kladný výsledek objednávky PMŚ
v případě požadavku na rozšíření stávající lokality je považován za dodatek
k této Smlouvě, který upravuje počet pásků na HR, za které platí Nájemce
Pronajímateli nájem, a který je nedílnou součástí této Smlouvy.

6.2

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z
nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

6.3

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že Smlouva byla jimi
uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, v souladu s jejich pravou
vůlí, což potvrzují níže připojenými podpisy.
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V Praze dne:

V Praze dne:

Za Pronajímatele:

Za ………………………..:

……………………………..
……………………………

Ing.David Šita
výkonný ředitel pro
regulaci a propojování
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Popis služby
Nájem prostoru pro umístění
sběrného okruhu radioreléovým
spojem

Příloha 15 - Popis služby Nájem prostoru pro umístění sběrného okruhu RR spojem

OBSAH
1 OBECNÉ PODMÍNKY SLUŽBY......................................................... 3
2 POPIS JEDNOTLIVÝCH PRODUKTŮ SLUŽBY ............................... 4
3 SANKČNÍ USTANOVENÍ................................................................... 5
4 ZŘÍZENÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY................................................ 6
5 REALIZACE ....................................................................................... 8
6 UKONČENÍ SLUŽBY ......................................................................... 9
7 FORMULÁŘE................................................................................... 10
8 ZÁVAZNÝ VZOR PLNÉ MOCI ......................................................... 15
9 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZAŘÍZENÍ
SBĚRNÉHO OKRUHU RR SPOJEM
V KONKRÉTNÍ
LOKALITĚ........................................................................................ 16

2

Příloha 15 - Popis služby Nájem prostoru pro umístění sběrného okruhu RR spojem

1

OBECNÉ PODMÍNKY SLUŽBY

1.1

Služba Nájem prostoru pro umístění sběrného okruhu Nájemce radioreléovým
spojem (dále jen „Služba“) umožňuje instalaci kabelu Nájemce z kolokační místnosti
k anténě Nájemce a umístění této antény na střeše budovy plně po prostředcích
Nájemce.

1.2

Služba zahrnuje níže uvedené produkty:
•

•

•
•
•

Nájem prostoru pro umístění roštu Nájemce v Budově – v tomto roštu Nájemce
bude umístěn kabel sběrného okruhu Nájemce mezi kolokační místností a
anténou RR spoje. Chránička o rozměrech roštu se pro účely zpoplatnění
považuje za rošt.
Nájem prostoru pro umístění lišty Nájemce v Budově – v této liště Nájemce
bude umístěn kabel sběrného okruhu Nájemce mezi kolokační místností a
anténou RR spoje. Chránička o rozměrech lišty se pro účely zpoplatnění
považuje za lištu.
Nájem prostoru v kabelovém roštu nebo liště společnosti Telefónica O2
v Budově - v tomto roštu nebo liště společnosti Telefónica O2 bude umístěn
kabel sběrného okruhu Nájemce mezi kolokační místností a anténou RR spoje.
Nájem prostoru pro umístění antény na střeše Budovy.
Práce na projekčním průzkumu a schvalování Projektové dokumentace – dále
také jen „Schvalování“.

1.3

Výše uvedené produkty budou poskytnuty za podmínky, že Nájemce odebírá služby
kolokace dle Smlouvy o kolokaci pro konkrétní lokalitu v dané budově společnosti
Telefónica O2.

1.4

Využití jednotlivých výše uvedených produktů v každé konkrétní lokalitě určuje
společnost Telefónica O2 dle svých technických možností v dané lokalitě. Produkt
Schvalování je využit vždy, když je posuzována Projektová dokumentace
předložená Nájemcem dle postupu uvedeného níže.

1.5

Ceny za výše uvedené uvedené produkty Služeb bude provedeno dle níže
uvedených pravidel a dle Přílohy 5 - Ceny a Přílohy 10 – Účtování a placení.

1.6

Instalační práce budou probíhat pouze dle Projektové dokumentace připravené
Nájemcem a písemně schválené společností Telefónica O2, a pokud tak společnost
Telefónica O2 určí, tak pouze za přítomnosti technického dozoru společnosti
Telefónica O2.

1.7

Nájemce je oprávněn provádět na vlastní náklady stavební úpravy pronajaté části
střechy, avšak jen po předchozím písemném souhlasu společnosti Telefónica O2 a
na základě a v souladu s předloženou a společností Telefónica O2 schválenou
Projektovou dokumentací, příslušnými povoleními, jakož i v souladu s příslušnými
právními předpisy.

1.8

Nájemce je oprávněn odepisovat technické zhodnocení případných stavebních
úprav v souladu s § 28 odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném
znění.

1.9

Nájemce je povinen za účelem umístnění a případně odstranění anténní jednotky
vlastním jménem a na vlastní náklady zajistit veškerá potřebná správní rozhodnutí a
3
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opatření státních orgánů ČR (v případě, že je to nutné), přičemž společnost
Telefónica O2 se zavazuje mu k tomuto poskytnout potřebnou součinnost.
1.10

Nájemce je povinen užívat místo pro umístění svého elektronického komunikačního
zařízení dle této smlouvy řádně a v souladu s touto smlouvou dbát o jeho dobrý
technický a estetický stav.

1.11

Nájemce je odpovědný za veškeré škody způsobené instalací, deinstalací,
provozem, údržbou, úpravami a/nebo odstraněním všech svých zařízení. Nájemce
je povinen případné škody okamžitě oznámit společnosti Telefónica O2 a okamžitě
odstranit, jinak je společnost Telefónica O2 oprávněna provést opravy na náklady
Nájemce.

1.12

Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu, nebo jeho část dle této smlouvy
do užívání a podnájmu třetí straně. Výše uvedené neplatí v případě, že Nájemce
na žádost společnosti Telefónica O2 umožní využití předmětu nájmu, nebo jeho
části (např. roštu, stožáru antény) třetí straně. Třetí straně nebude společností
Telefónica O2 účtován nájem za tento prostor.

1.13

Nájemce je povinen dle Projektové dokumentace zajistit vhodným způsobem
viditelně a zřetelně označení všech dílů své umístěné anténní jednotky, aby bylo
zřetelné, že se jedná o zařízení Nájemce.

1.14

Nájemce je odpovědný za provoz svého zařízení a za tím účelem je povinen
provádět údržbu a revize svého zařízení na vlastní náklady.

1.15

Společnost Telefónica O2 je kdykoliv oprávněn, za přítomnosti pracovníka Nájemce,
kontrolovat, zda Nájemce užívá předmět nájmu způsobem ve smlouvě sjednaným.

1.16

Společnost Telefónica O2 prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, že
na místech pro umístění zařízení Nájemce váznou práva nebo povinnosti, které by
bránily jejich řádnému užívání dle této smlouvy.

2

POPIS JEDNOTLIVÝCH PRODUKTŮ SLUŽBY

2.1

Nájem prostoru pro umístění roštu Nájemce v Budově

2.1.1

Společnost Telefónica O2 poskytne v budově, která je v jeho vlastnictví a ve které je
umístěný kolokační prostor za účelem poskytování služeb zpřístupnění za
podmínek stanovených Smlouvou o kolokaci pro konkrétní lokalitu prostor pro
umístění kabelových roštů, jejichž prostřednictvím si bude Nájemce moci připojit svá
zařízení v kolokační místnosti na střechu budovy, kde bude umístěna anténa RR
spoje pro připojení technologie umístěné v kolokační místnosti na síť Nájemce. V
rámci kolokační budovy bude Nájemci umožněno instalovat kabelové rošty
maximální velikosti 55*75 mm (schválený společností Telefónica O2 podle
Projektové dokumentace). Průběh vedení těchto kabelových roštů bude určen
příslušným pracovníkem společnosti Telefónica O2. V kabelovém roštu bude
danému Nájemci umožněno vést kabel sběrného okruhu splňující podmínky
specifikované v Rámcové smlouvě o kolokaci a v TPT 0050.

2.2

Nájem lišty Nájemce v Budově

2.2.1

Společnost Telefónica O2 poskytne v budově, která je v jejím vlastnictví a ve které
je umístěný kolokační prostor za účelem poskytování služeb zpřístupnění za
podmínek stanovených Smlouvou o kolokaci pro konkrétní lokalitu prostor pro
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umístění kabelových lišt, jejichž prostřednictvím si bude Nájemce moci připojit svá
zařízení v kolokační místnosti na střechu budovy, kde bude umístěna anténa RR
spoje pro připojení technologie umístěné v kolokační místnosti na síť Nájemce. V
rámci kolokační budovy bude Nájemci umožněno instalovat lišty o maximální
velikosti 30*15 mm (schválený společností Telefónica O2 podle Projektové
dokumentace). Průběh vedení těchto kabelových lišt bude určen příslušným
zaměstnancem společnosti Telefónica O2. V kabelové liště bude danému Nájemci
umožněno vést kabel sběrného okruhu splňující podmínky specifikované v
Rámcové smlouvě o kolokaci a TPT 0050.
2.3

Nájem prostoru v kabelovém roštu nebo liště společnosti Telefónica O2 v Budově

2.3.1

V místech, kde má společnost Telefónica O2 dostatek prostoru ve svých kabelových
roštech nebo lištách a tato nadbytečná kapacita neslouží jako rozvojová rezerva
společnosti Telefónica O2, může příslušný pracovník společnosti Telefónica O2
vyznačit trasu pro vedení sběrného okruhu po kabelových roštech nebo lištách
společnosti Telefónica O2. Po kabelových roštech nebo lištách společnosti
Telefónica O2 může potom být vedena část nebo celé vedení sběrného okruhu na
střechu budovy k anténě RR zařízení Nájemce.

2.4

Nájem prostoru pro umístění antény na střeše Budovy

2.4.1

Společnost Telefónica O2 jako výlučný vlastník budovy, přenechá Nájemci k užívání
nezbytnou část střechy objektu Budovy nebo nezbytnou část stožáru společnosti
Telefónica O2 na Budově. Pronajímaná část střechy nebo část stožáru je blíže
specifikována v Projektové dokumentaci – plánek střechy. Část střechy se
pronajímá za účelem instalace anténní jednotky RR spoje. Zda bude využita část
stožáru společnosti Telefónica O2, nebo si bude Nájemce budovat vlastní nosný
stožár, stanoví společnost Telefónica O2 dle podmínek v dané lokalitě.

2.4.2

V případě, že ve stejné době staví anténu na Budově i třetí subjekt, Nájemce se
zavazuje, že bude maximálně s tímto třetím subjektem spolupracovat na realizaci
prostorově co nejméně náročného řešení antény.

2.5

Schvalování

2.5.1

Schvalování spočívá v činnosti pracovníků společnosti Telefónica O2, kteří
připomínkují podklady pro provedení stavebních úprav a vyznačují prostor, kde je
možné stavební úpravy provést. Dále poté Schvalování spočívá v dohledové
činnosti pracovníků společnosti Telefónica O2, kteří kontrolují provedení řádné
instalace elektronického komunikačního zařízení Nájemce a v dalších návazných
činnostech pracovníků společnosti Telefónica O2.

3

SANKČNÍ USTANOVENÍ

3.1

Nájemce se dohodl s společností Telefónica O2, že v případě, že příslušný státní
orgán zahájí s společností Telefónica O2 správní řízení ve věci uložení pokuty v
důsledku porušení § 106 odst. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke
kterému došlo v souvislosti s instalací nebo provozem sběrného okruhu RR spojem
Nájemcem na základě Smlouvy o kolokaci pro konkrétní lokalitu, společnost
Telefónica O2 po dohodě s Nájemcem zmocní na základě plné moci, jejíž závazný
vzor je nedílnou součástí této přílohy, k zastupování v předmětném řízení fyzickou
osobu, která
a)

na základě smluvního vztahu poskytuje Nájemci právní služby nebo
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b)

která je zaměstnancem Nájemce.

3.2

Nájemce, popř. zmocněný zástupce, je povinen bez zbytečného odkladu informovat
společnost Telefónica O2 o všech úkonech a skutečnostech správního řízení,
společnost Telefónica O2 se zavazuje poskytnout zástupci potřebnou součinnost.
Veškeré náklady vzniklé společnosti Telefónica O2 nebo Nájemci v souvislosti se
správním řízením hradí Nájemce.

3.3

Pokud v tomto řízení správní orgán pravomocně uloží společnosti Telefónica O2
pokutu, společnost Telefónica O2 se zavazuje pokutu uhradit ve lhůtě stanovené
příslušným rozhodnutím správního orgánu.

3.4

Společnost Telefónica O2 bez zbytečného odkladu vyrozumí Nájemce o zaplacení
pokuty. Nájemce je povinen do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne doručení
písemného oznámení o uložení pokuty, jehož přílohou bude kopie pravomocného
rozhodnutí o uložení pokuty, uhradit společnosti Telefónica O2 smluvní pokutu
odpovídající výši pokuty uložené správním orgánem. Za každý den prodlení se
zaplacením dlužné částky je společnost Telefónica O2 oprávněna si účtovat úrok z
prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. Jestliže se Nájemce dostane do prodlení se
zaplacením uvedené smluvní pokuty a dlužnou částku nezaplatí ani ve lhůtě 10
kalendářních dnů po opakované písemné výzvě společnosti Telefónica O2, je to
považováno za podstatné porušení Rámcové smlouvy o kolokaci a společnost
Telefónica O2 je oprávněna odstoupit od Smlouvy o kolokaci pro konkrétní lokalitu.

4

ZŘÍZENÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

4.1

Služba je poskytována na základě Rámcové smlouvy o kolokaci, Smlouvy
o kolokaci pro konkrétní lokalitu a objednávky Schvalování, která může být podána
současně s objednávkou PMŚ nebo později. Postup objednání Podrobného
místního šetření je popsán v Příloze 11 – Postupy a formuláře.

4.2

Po oznámení kladného předběžného výsledku PMŠ, a pokud podal objednávku
Schvalování, může Nájemce požádat společnost Telefónica O2 o určení termínu
pro Projekční průzkum pro sběrný okruh RR spojem. Projekční průzkum proběhne
nejpozději do 7 pracovních dnů po žádosti Nájemce, není-li domluveno smluvními
stranami jinak.
4.2.1 Na projekčním průzkumu pro část, týkající se prostor společnosti Telefónica
O2 bude spolupracovat kontaktní osoba společnosti Telefónica O2, určená
projektovým manažerem společnosti Telefónica O2. Tato osoba bude určena před
projekčním průzkumem.

4.3

Výsledkem Projekčního průzkumu je písemný zápis specifikující zejména:
•
•
•

4.4

Navrhovaný průběh kabelové trasy
Navrhované umístění průrazů
Navrhovaný prostor pro umístění antény

Pro objekty vlastněné společností Telefónica O2 poskytne společnost Telefónica O2
do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se uskuteční Projekční průzkum, následující
dokumenty:
•
•

Půdorysy a bokorysy prostor pro vedení sběrného okruhu.
Plánek střechy.
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•

Pokud tyto dokumenty nemá společnost Telefónica O2 k dispozici, uvede tuto
skutečnost do zápisu.

4.5

Pokud dokumenty podle článku 4.4 nemá společnost Telefónica O2 k dispozici,
sdělí to Nájemci do 5 dnů a Nájemce je povinen si prostory změřit v rozsahu
nezbytném pro zadokumentování průběhu trasy.

4.6

Nejdříve po Projekčním průzkumu je Nájemce oprávněn zahájit přípravu Projektové
dokumentace. na sběrný okruh.

4.7

Projektová dokumentace musí mj. obsahovat zřetelně a jednoznačně
zaznamenanou délku sběrného okruhu Nájemce mezi kolokační místností a
anténou, a to v členění na kabel v roštu nebo liště společnosti Telefónica O2 a na
kabel v roštu nebo liště Nájemce. Podle těchto dat bude probíhat účtování těchto
produktů:
•
•

•

Nájem prostoru pro umístění roštu Nájemce v budově
Nájem prostoru pro umístění lišty Nájemce v budově
Nájem prostoru v kabelovém roštu nebo liště společnosti Telefónica O2
v budově

4.8

Projektová dokumentace musí respektovat příslušné ČSN, interní předpisy
společnosti Telefónica O2 (zvláště pak příslušný interní dokument společnosti
Telefónica O2 řešící technickou specifikaci sběrného okruhu RR spojem TPT
0050), tam kde si to vyžádá stavební konstrukce, tak také statický posudek kotvení
antény a musí předepisovat použití materiálů a technologií dle TPT 0050. Při
průměru antény do 1m a výšky anténní konstrukce do 2,5m nebude vyžadován
statický posudek.

4.9

Seznam schválených dodavatelů pro zpracování Projektové dokumentace i vlastní
realizaci pro příslušnou lokalitu bude uveden v předběžném výsledku PMŠ.

4.10

Na přípravě dokumentace bude spolupracovat kontaktní osoba společnosti
Telefónica O2, určená projektovým manažerem společnosti Telefónica O2 pro
projekční průzkum.

4.11

Po ukončení přípravy Projektové dokumentace ji Nájemce v rozsahu uvedeném
v článku 9 předloží společnosti Telefónica O2 ke schválení.

4.12

Stanovisko k předložené Projektové dokumentaci vydá za společnost Telefónica O2
projektový manažer do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Nájemce předložil
zpracovanou Projektovou dokumentaci.

4.13

Stanovisko k Projektové dokumentaci dle bodu 4.12 bude vydáno ve formě:
•
•
•

4.14

Ano, souhlasíme.
Ne, nesouhlasíme z těchto důvodů.
Ano, podmíněně souhlasíme a tyto nedostatky musí být odstraněny ve lhůtě 5
pracovních dnů, ode dne kdy společnost Telefónica O2 doručil Nájemci
stanovisko.

Nejdříve po podpisu smlouvy o kolokaci pro konkrétní lokalitu a po souhlasném
vyjádření společnosti Telefónica O2 k Projektové dokumentaci může Nájemce
požádat kontaktní osobu společnosti Telefónica O2 pro operativní řešení otázek
souvisejících s kolokačními službami a obchodními vztahy o určení termínu předání
staveniště. Jako termín bude určen pracovní den nejpozději do 5 pracovních dnů od
žádosti Nájemce. Nájemce bere na vědomí, že v případě, kdy termín předání
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staveniště předchází termínu předání kolokačního prostoru, nebude moci instalovat
část sběrného okruhu v dané místnosti, do doby předání kolokačního prostoru.
4.15

Pro případ, že Nájemce nezahájí stavbu do 15 pracovních dnů od předání
staveniště, dojde ke zrušení rezervace místa v kabelových roštech.

4.16

Nájemce může objednat Službu i později, než bylo objednáno PMŚ pro zřízení
služby Kolokace v dané lokalitě. V takovém případě se postupuje dle výše
uvedeného procesu a zároveň platí časová omezení definovaná výše ve vztahu
k procesu případně souběžně řešeného a dříve objednaného PMŚ.

4.17

Údržbu na vlastních kabelech sběrného okruhu provádí Nájemce na vlastní náklady.
V technologických budovách společnosti Telefónica O2 smí pracovat pouze
Nájemce, případně dodavatel, schválený společností Telefónica O2 pro
požadovanou lokalitu.

4.18

Schválená Projektová dokumentace se stává součástí Smlouvy o kolokaci pro
konkrétní lokalitu. Součástí Projektové dokumentace se stane po dokončení stavby
i dokumentace skutečného provedení stavby (v případě shody s Projektovou
dokumentací může být formou fotodokumentace v elektronické formě). Součástí
dokumentace skutečného provedení stavby bude i tabulka skutečných délek
instalovaných kabelů, a to v členění na kabel v roštu nebo liště společnosti
Telefónica O2 a na kabel v roštu nebo liště Nájemce.

5

REALIZACE

5.1

Realizační fáze začíná po předání staveniště a po podpisu Protokolu o předání
staveniště. Dnem předání staveniště mohou začít stavební úpravy dle schválené
Projektové dokumentace a Nájemce je povinen platit ceny za Službu.

5.2

V případě, že při realizaci požaduje Nájemce změnu společností Telefónica O2
schválené Projektové dokumentace, musí Nájemce předem tuto změnu předložit ke
schválení společnosti Telefónica O2. Pokud společnost Telefónica O2 tuto změnu
schválí, bude promítnuta do Projektové dokumentace, která bude předložena ke
schválení společnosti Telefónica O2. Nejdříve po odsouhlasení nové Projektové
dokumentace společností Telefónica O2 mohou být práce na části projektu dotčené
změnou zahájeny. Pokud společnost Telefónica O2 změnu neschválí, budou práce
realizovány podle původní Projektové dokumentace, nebo se společnost Telefónica
O2 a Nájemce mohou dohodnout na jiném způsobu řešení.

5.3

Práce, na instalaci zařízení pro Sběrný okruh, může provádět pouze dodavatel
schválený pro práce v prostorách společnosti Telefónica O2.

5.4

Nájemce zajistí v součinnosti společností Telefónica O2 protipožární zatěsnění
prostupů dle postupu POS 20-2003. Veškeré náklady na zbudování požárního
zatěsnění hradí Nájemce.

5.5

Nájemce vyzve společnost Telefónica O2 ke schůzce na místě za účelem
podepsání Protokolu o dokončení instalace zařízení pro sběrný okruh k anténě a
antény. Oznámení o schůzce obdrží společnost Telefónica O2 nejméně 5
pracovních dnů před termínem schůzky. Dnem podpisu protokolu je povoleno
užívání zařízení pro Sběrný okruh RR spojem. Nejpozději 3 pracovní dny po
schůzce Nájemce také předá jednu kopii/stejnopis skutečného provedení ve formě
fotodokumentace s označením čísel místností.
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6

UKONČENÍ SLUŽBY

6.1

Služba je ukončena na základě objednávky Nájemce o ukončení Služby.
Objednávka musí být zaslána minimálně 30 pracovních dnů před požadovaným
datem ukončení nájmu.

6.2

Demontáž zařízení pro sběrný okruh vč. antény, příp. stožáru je provedena dle
projektu Nájemce schváleného společností Telefónica O2. Kabel uložený v roštu
nebo liště společnosti Telefónica O2 se nedemontuje, pokud je demontáž
neproveditelná. Služba je ukončena podpisem Protokolu o dokončení demontáže
zařízení pro Sběrný okruh (podepsáním formuláře uvedeného v bodě 7 oprávněným
zástupcem společnosti Telefónica O2). Nájemce je povinnen uvést pronajaté
prostory do původního stavu. Tímto dnem je i ukončeno účtování Služby.
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7

FORMULÁŘE

7.1

Formulář objednávky na Schvalování

Objednávka Schvalování – sběrný okruh RR spojem
Vyplňuje společnost Telefónica O2 (označí A, pokud
je údaj správný, N pokud je údaj chybný)

Číslo objednávky
ID Nájemce
č,j. Rámcové smlouvy o
kolokaci
Informace o lokalitě
Název lokality
ID lokality

A
A

Další podrobnosti objednávky (doplní společnost Telefónica O2)
Datum/čas přijetí
Datum/čas odeslání zpět
Pokud nelze požadavky splnit
Důvod

Jméno
Podpis
Datum
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7.2

Protokol o dokončení instalace zařízení pro Sběrný okruh

Protokol o dokončení instalace zařízení - sběrný okruh RR spojem
Název lokality
ID lokality
Médium „Sběrného okruhu
Datum dokončení instalace
Název Nájemce
ID Nájemce
Projektový manažer Nájemce
Projektový
manažer
Telefónica O2

společnosti

Instalace zařízení byla provedena v souladu s Projektovou dokumentací a Nájemce má všechny
potřebné dokumenty
za společnost Telefónica O2
Jméno
Podpis
Datum

za Nájemce
Jméno
Podpis
Datum

Příloha: jedno paré dokumentace skutečného provedení Sběrného
společností Telefónica O2 po obdržení od Nájemce.
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7.3

Formulář objednávky ukončení Služby

Objednávka ukončení služby Nájem prostoru pro umístění
sběrného okruhu RR spojem
Vyplňuje společnost Telefónica O2 (označí A, pokud je
údaj správný, N pokud je údaj chybný

Číslo objednávky
ID Nájemce
č.j. smlouvy o kolokaci pro konkrétní
lokalitu

A
A

N
N

A

N

A
A
A
A

N
N
N
N

Informace o lokalitě
Název lokality
ID lokality
Místnost číslo/ podlaží
Při dalším požadavku
je nutné přidat řádky

Požadované datum zrušení Služby
Podrobnosti (vyplní společnost Telefónica O2)
Datum/čas přijetí
Datum/čas vyřízení

Jméno
Podpis
Datum

12

Příloha 15 - Popis služby Nájem prostoru pro umístění sběrného okruhu RR spojem

7.4

Protokol o dokončení demontáže zařízení Sběrného okruhu RR spojem

Protokol o dokončení demontáže zařízení Sběrného okruhu RR spojem

Název lokality
ID lokality
Místnost číslo/ podlaží
Datum dokončení demontáže zařízení
Název Nájemce
ID Nájemce
Projektový manažer Nájemce
Projektový manažer společnosti Telefónica
O2
za společnost Telefónica O2
Jméno
Podpis
Datum

za Nájemce
Jméno
Podpis
Datum

13

Příloha 15 - Popis služby Nájem prostoru pro umístění sběrného okruhu RR spojem

7.5

Protokol o předání staveniště

Protokol o předání staveniště – sběrný okruh RR spojem
Název lokality
ID lokality
Kód budovy (vyplňuje společnost Telefónica
O2)
Datum dokončení demontáže zařízení
Název Nájemce
ID Nájemce
Projektový manažer Nájemce
Projektový manažer společnosti Telefónica
O2
Stavba bude realizována dle Projektové
dokumentace schválené dne:

za společnost Telefónica O2
Jméno
Podpis
Datum

za Nájemce
Jméno
Podpis
Datum
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8

ZÁVAZNÝ VZOR PLNÉ MOCI

PLNÁ MOC
Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 130
34, IČ 60 19 33 36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, odd.
B, vložka 2322, tímto zmocňuje pana/paní

……………………………………….

trvale bytem ……………….., datem narození. ……………………., k zastupování
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ve správním řízení zahájeném stavebním
úřadem (přesný název) ve věci ………………………….. dne ……… pod č.j.
…………………………
Pan/paní …………………. je oprávněn/oprávněna v tomto správním řízení činit veškeré
procesně i hmotněprávní úkony nutné k zabezpečení práv a povinností zastoupené společnosti
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ve smyslu správního řádu a stavebního zákona, a to
včetně podávání návrhů a jiných podání u výše uvedeného správního orgánu ve věci
předmětného správního řízení.
Adresa pro přijímání písemností/dodání zásilek: ………………………..(adresa zástupce pro
účely doručování)
V Praze dne ………………
Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Představenstvo

………………………………

………………………………..
Ing. Juraj Šedivý
1. místopředseda představenstva

předseda představenstva

Přijímám zmocnění ………………………….
Jméno, příjmení
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OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZAŘÍZENÍ SBĚRNÉHO OKRUHU
RR SPOJEM V KONKRÉTNÍ LOKALITĚ

Titulní list
Obsah PD
Technická zpráva
Výkresová část
Doklady

Titulní list
Název stavby
Nájemce
Zpracovatel PD
Jméno odpovědného projektanta včetně otisku autor. razítka a podpisu
Data zhotovení PD
Zhotovitel stavby
Délka kabelu sběrného okruhu mezi kolokační místností a anténou, a to v členění na kabel
v roštu nebo liště společnosti Telefónica O2 a na kabel v roštu nebo liště Nájemce.

Obsah PD
podrobný položkový přehled jednotlivých kapitol:
Technická zpráva
• návrh kabelových roštů
• výsledek projekčního průzkumu a podrobného místního šetření kapacitních možností
• průběh a délka roštových a kabelových konstrukcí pro uložení kabelů se zvláštním
zaměřením na křížení sítí
• prostupy (kde a jak velké)
• dimenze, počet kabelů, délka a typ kabelů, popis průběhu
• ukončení všech kabelů (typ zařízení, zejm. způsob napájení vnější jednotky)
• umístění antény, příp. stožáru
• použitý materiál (podle příslušného interního dokumentu společnosti Telefónica O2
řešícího technickou specifikaci sběrného okruhu k anténě TPT 0050)
• protipožární ochrana kolokačních místností, prostupů (požární zpráva na trasu)
• bezpečnost práce při výstavbě, vstupy do budov během výstavby
• předpokládaný harmonogram výstavby, zahájení a ukončení realizace
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Výkresová část
• schématické půdorysné a bokorysné plány ve el. formátu PDF dle specifikace, kabel.
roštů, kabel. konstrukcí, žlabů, prostupů a trasy kabelů, se základním okótováním a
popisem typů a délek
• řezy křížení s jiným zařízením (detaily)
• vzorové řezy prostupů včetně kabelů
• přehledné schéma technického řešení
• detailní řešení případných specifických problémů
• způsob uchycení a umístění antény, příp. stožáru
• statické posouzení kotvení antény ke střeše (pokud je třeba)
• řešení přístupu do jednotlivých místností / částí budovy v případě poruchy ve formě
tabulky s úplným seznamem místností (čísla dveří), kudy prochází trasa. Společnost
Telefónica O2 doplní tuto tabulku o řešení přístupu.
Doklady
• seznam zařazených dokladů
• zápis z projekčního šetření
• revizní zpráva elektroinstalace
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1

OBECNÉ PODMÍNKY SLUŽBY

1.1

Služba Nájem prostoru pro umístění sběrného okruhu vedeného zemí, vlastněného
Nájemcem, (dále jen „Služba“) umožňuje realizaci sběrného okruhu z OR/DR
umístěného v kolokační skříni Nájemce instalované v budově, která je ve vlastnictví
společnosti Telefónica O2 a ve které je poskytována Nájemci služba Fyzická nebo
Vzdálená kolokace (dále také jen „Budova“), k síti elektronických komunikací
Nájemce přivedené na hranici pozemku příslušného k Budově (dále také jen
„Pozemek“), plně po prostředcích Nájemce.

1.2

Služba zahrnuje níže uvedené produkty:
•

•

•

•
•
•
•

Nájem prostoru pro umístění roštu Nájemce v Budově – v tomto roštu
Nájemce bude umístěn kabel sběrného okruhu Nájemce mezi OR/DR
Nájemce v Budově a kabelovnou v Budově. Chránička o rozměrech roštu se
pro účely zpoplatnění považuje za rošt.
Nájem prostoru pro umístění lišty Nájemce v Budově – v této liště Nájemce
bude umístěn kabel sběrného okruhu Nájemce mezi OR/DR Nájemce
v Budově a kabelovnou v Budově. Chránička o rozměrech lišty se pro účely
zpoplatnění považuje za lištu.
Nájem prostoru v kabelovém roštu nebo liště společnosti Telefónica O2
v Budově - v tomto roštu nebo liště společnosti Telefónica O2 bude
umístěn kabel sběrného okruhu Nájemce mezi OR/DR Nájemce v Budově a
kabelovnou v Budově.
Nájem kabelového prostupu pro vyústění kabelu Nájemce z Budovy na
Pozemek, případně části kabelovodu mezi Budovou a první kabelovou
komorou – dále také „Nájem prostupu do Budovy“.
Nájem prostoru pro vybudování prostupu do Budovy z pozemku společnosti
Telefónica O2 mimo Budovu do kabelovny v Budově - dále také „Nájem
prostoru pro vybudování prostupu“.
Nájem prostoru pro umístění kabelu Nájemce na pozemku společnosti
Telefónica O2 mimo Budovu – dále také „Nájem pozemku“.
Práce na projekčním průzkumu a schvalování Projektové dokumentace – dále
také jen „Schvalování“.

1.3

Výše uvedené produkty budou poskytnuty za podmínky, že Nájemce odebírá služby
kolokace dle Smlouvy o kolokaci pro konkrétní lokalitu v dané budově společnosti
Telefónica O2.

1.4

Využití jednotlivých výše uvedených produktů v každé konkrétní lokalitě určuje
společnost Telefónica O2 dle svých technických možností v dané lokalitě. Produkt
Schvalování je využit vždy, když je posuzována Projektová dokumentace
předložená Nájemcem dle postupu uvedeného níže.

1.5

Nájemce je povinen užívat místo pro umístění svého komunikačního zařízení dle
této smlouvy řádně a v souladu s touto smlouvou, dbát o jeho dobrý technický a
estetický stav.

1.6

Nájemce je odpovědný za veškeré škody způsobené instalací, provozem, údržbou,
úpravami a/nebo odstraněním svého komunikačního zařízení. Nájemce je povinen
případné škody okamžitě oznámit společnosti Telefónica O2 a okamžitě je odstranit,
jinak je společnost Telefónica O2 oprávněna provést opravy na náklady Nájemce.
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1.7

Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu, jeho část, nebo část své infrastruktury
v rámci tohoto nájmu dle této Smlouvy do užívání a podnájmu třetí straně nebo
v prostorách společnosti Telefónica O2 poskytovat jakékoliv služby elektronických
komunikací jiným subjektům oprávněným k podnikání v elektronických komunikací.
Za porušení ustanovení tohoto článku může společnost Telefónica O2 udělit
smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně až
do doby odstranění závadného stavu. Výše uvedené neplatí v případě, že:

1.7.1

Nájemce na žádost společnosti Telefónica O2 umožní využití předmětu nájmu nebo
jeho části (např. roštu, prostupu do budovy) třetí straně. Třetí straně nebude
společností Telefónica O2 účtován nájem za tento prostor.

1.7.2

Nájemce poskytuje třetí straně prostřednictvím své infrastruktury přístup z okolního
prostředí do volného terénu na pozemku společnosti Telefónica O2 nebo do první
kabelové komory. Nájemce ale není oprávněn dát předmět nájmu, jeho část nebo
část své infrastruktury v rámci tohoto nájmu (např. část svého optického kabelu) dle
této smlouvy do užívání a podnájmu třetí straně nebo jiným subjektům oprávněným
k podnikání v elektronických
komunikacích
poskytovat
jakékoliv
služby
elektronických komunikací v prostoru od volného terénu na pozemku společnosti
Telefónica O2 nebo od první kabelové komory do kolokační místnosti, tj. zejména v
Budově.

1.8

Nájemce je povinen dle Projektové dokumentace zajistit vhodným způsobem
viditelně a zřetelně označení všech dílů svého komunikačního zařízení, aby bylo
zřetelné, že se jedná o zařízení Nájemce.

1.9

Nájemce je odpovědný za provoz svého zařízení a za tím účelem je povinen
provádět údržbu a revize svého zařízení na vlastní náklady.

1.10

Společnost Telefónica O2 je kdykoliv oprávněna, za přítomnosti pracovníka
Nájemce, kontrolovat, zda Nájemce užívá předmět nájmu způsobem ve smlouvě
sjednaným.

1.11

Společnost Telefónica O2 prohlašuje, že jí nejsou známy žádné skutečnosti, že na
místech pro umístění zařízení Nájemce váznou práva nebo povinnosti, které by
bránily jejich řádnému užívání dle této smlouvy.

1.12

Instalační práce budou probíhat pouze za přítomnosti technického dozoru
společnosti Telefónica O2, pokud se tak společnost Telefónica O2 rozhodne a
pouze dle Projektové dokumentace připravené Nájemcem a písemně schválené
společností Telefónica O2 (dále také jen „Projektová dokumentace“).

1.13

Nájemce je oprávněn odepisovat technické zhodnocení případných stavebních
úprav v souladu s § 28 odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném
znění.

1.14

Nájemce je povinen za účelem umístnění a případně odstranění svého zařízení
vlastním jménem a na vlastní náklady zajistit veškerá potřebná správní rozhodnutí a
opatření státních orgánů ČR (v případě, že je to nutné), přičemž společnost
Telefónica O2 se zavazuje mu k tomuto poskytnout potřebnou součinnost.

1.15

Ceny za uvedené produkty Služeb bude provedeno dle pravidel uvedených v této
Příloze, dle Přílohy 5 - Ceny a Přílohy 10 – Účtování a placení.
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2

POPIS JEDNOTLIVÝCH PRODUKTŮ SLUŽBY

2.1

Nájem prostoru pro umístění roštu Nájemce v Budově

2.1.1

Společnost Telefónica O2 poskytne v budově, která je v jeho vlastnictví a ve které je
umístěný kolokační prostor za účelem poskytování služeb zpřístupnění
za
podmínek stanovených Smlouvou o kolokaci pro konkrétní lokalitu, prostor pro
umístění kabelových roštů, do nichž si Nájemce může umístit kabel sběrného
okruhu od OR/DR Nájemce v Budově do kabelovny v Budově. V rámci kolokační
budovy bude Nájemci umožněno instalovat kabelové rošty maximální velikosti
55*75 mm (schválený společností Telefónica O2 podle Projektové dokumentace).
Průběh vedení těchto kabelových roštů bude určen příslušným pracovníkem
společnosti Telefónica O2. V kabelovém roštu bude danému Nájemci umožněno
vést kabel sběrného okruhu splňující podmínky specifikované v interním technickém
předpisu společnosti Telefónica O2 TPT 0050.

2.1.2

Rošt Nájemce musí být hladký bez možnosti odboček.

2.2

Nájem prostoru pro umístění lišty Nájemce v Budově

2.2.1

Společnost Telefónica O2 poskytne v budově, která je v jejím vlastnictví a ve které
je umístěný kolokační prostor za účelem poskytování služeb zpřístupnění za
podmínek stanovených Smlouvou o kolokaci pro konkrétní lokalitu, prostor pro
umístění kabelových lišt, do nichž si Nájemce může umístit kabel sběrného okruhu
od OR/DR Nájemce v Budově do kabelovny v Budově. V rámci kolokační budovy
bude Nájemci umožněno instalovat lišty o maximální velikosti 30*15 mm (schválený
společností Telefónica O2 podle projektové dokumentace). Průběh vedení těchto
kabelových lišt bude určen příslušným zaměstnancem společnosti Telefónica O2. V
kabelové liště bude danému Nájemci umožněno vést kabel sběrného okruhu
splňující podmínky specifikované v interním technickém předpisu společnosti
Telefónica O2 TPT 0050.

2.2.2

Lišta Nájemce musí být hladká bez možnosti odboček.

2.3

Nájem prostoru v kabelovém roštu nebo liště společnosti Telefónica O2 v Budově

2.3.1

V místech, kde má společnost Telefónica O2 dostatek prostoru ve svých kabelových
roštech nebo lištách a tato nadbytečná kapacita neslouží jako rozvojová rezerva
společnosti Telefónica O2, může příslušný pracovník společnosti Telefónica O2
vyznačit trasu pro vedení sběrného okruhu z OR/DR Nájemce v Budově do
kabelovny v Budově po kabelových roštech nebo lištách společnosti Telefónica O2.
Po kabelových roštech nebo lištách společnosti Telefónica O2 může potom být
vedena část nebo celé vedení sběrného okruhu do kabelovny Budovy.

2.4

Nájem prostupu do Budovy

2.4.1

Společnost Telefónica O2 poskytne prostor pro vedení kabelu sběrného okruhu
z volného terénu Pozemku do Budovy stávajícím kabelovým prostupem, pokud
takový kabelový prostup existuje a obsahuje dostatečný počet rezerv, které
umožňují využití jednoho z otvorů pro vedení kabelu sběrného okruhu
realizovaného Nájemcem.

2.4.2

V případě, kdy je do Budovy zaústěno těleso kabelovodu, a pokud v tomto tělese
kabelovodu v úseku mezi Budovou a nejbližší kabelovou komorou existuje
dostatečný počet volných otvorů , které umožní využití jednoho z těchto otvorů pro
vedení kabelu alternativního operátora, společnost Telefónica O2 poskytne prostor
pro vedení výše uvedeného kabelu sběrného okruhu tímto úsekem kabelovodu. V
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první kabelové komoře bude realizován prostup do volného terénu, kterým bude
veden kabel sběrného okruhu.
2.4.3

Možnost využití konkrétního typu produktu v každé jednotlivé lokalitě bude určena
příslušným pracovníkem společnosti Telefónica O2 a je závislá především na
dostatečné rozvojové kapacitní rezervě ve stávajícím kabelovém prostupu do
objektu nebo tělese kabelovodu.

2.5

Nájem prostoru pro vybudování prostupu

2.5.1

V případě, že nebude ze strany společnosti Telefónica O2 umožněno využít produkt
Pronájem prostupu do Budovy dle bodu 2.4, má Nájemce v případě zájmu o
vybudování sběrného okruhu zemí po vlastních prostředcích možnost realizovat
prostup do kabelovny v Budově z volného terénu Pozemku.

2.5.2

Možnost využití konkrétního typu produktu v každé jednotlivé lokalitě bude určena
příslušným pracovníkem společnosti Telefónica O2.

2.6

Nájem pozemku

2.6.1

Společnost Telefónica O2 umožní provést Nájemci výkopové práce a další nezbytné
činnosti pro umístění kabelu sběrného okruhu Nájemce mezi hranicí Pozemku a
kabelovou komorou nebo hranicí budovy (pokud není kabelová komora použita).
Trasa výkopu bude odsouhlasena příslušným pracovníkem společnosti Telefónica
O2 s přihlédnutím k provozním a rozvojovým potřebám a omezením společnosti
Telefónica O2 na Pozemku.

2.6.2

Výkop bude proveden dle schválené Projektové dokumentace, ČSN 73 6005 a dle
interního technického předpisu společnosti Telefónica O2 TPT 0050.

2.6.3

Maximální doba provedení výkopu Nájemcem a harmonogram prací budou
stanoveny schválenou projektovou dokumentací a tato lhůta počíná běžet dnem
započetí výkopových prací. Nájemce je povinen uvést Pozemek po uložení kabelu
do výkopu do původního stavu, nejdéle však do data uvedeného v projektové
dokumentaci.

2.7

Schvalování

2.7.1

Schvalování spočívá v činnosti pracovníků společnosti Telefónica O2, kteří
připomínkují podklady pro provedení stavebních úprav a vyznačují prostor, kde je
stavební úpravy provést. Dále poté Schvalování spočívá v dohledové činnosti
pracovníků společnosti Telefónica O2, kteří kontrolují řádnou instalaci zařízení
Nájemce a v dalších návazných činnostech pracovníků společnosti Telefónica O2.

3

SANKČNÍ USTANOVENÍ

3.1

Nájemce se dohodl s společností Telefónica O2, že v případě, že příslušný státní
orgán zahájí s společností Telefónica O2 správní řízení ve věci uložení pokuty v
důsledku porušení § 106 odst. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke
kterému došlo v souvislosti s instalací nebo provozem sběrného okruhu vedeného
zemí Nájemcem na základě Smlouvy o kolokaci pro konkrétní lokalitu, společnost
Telefónica O2 po dohodě s Nájemcem zmocní na základě plné moci, jejíž závazný
vzor je nedílnou součástí této přílohy, k zastupování v předmětném řízení fyzickou
osobu, která
a)
b)

na základě smluvního vztahu poskytuje Nájemci právní služby nebo
která je zaměstnancem Nájemce
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3.2

Nájemce, popř. zmocněný zástupce, je povinen bez zbytečného odkladu informovat
společnost Telefónica O2 o všech úkonech a skutečnostech správního řízení.
Společnost Telefónica O2 se zavazuje poskytnout zástupci potřebnou součinnost.
Veškeré náklady vzniklé společnosti Telefónica O2 nebo Nájemci v souvislosti se
správním řízením hradí Nájemce.

3.3

Pokud v tomto řízení správní orgán pravomocně uloží společnosti společnost
Telefónica O2 pokutu, společnost Telefónica O2 se zavazuje pokutu uhradit ve
lhůtě stanovené příslušným rozhodnutím správního orgánu.

3.4

Společnost Telefónica O2 bez zbytečného odkladu vyrozumí Nájemce o zaplacení
pokuty. Nájemce je povinen do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne doručení
písemného oznámení o uložení pokuty, jehož přílohou bude kopie pravomocného
rozhodnutí o uložení pokuty, uhradit společnosti společnost Telefónica O2 smluvní
pokutu odpovídající výši pokuty, uložené správním orgánem. Za každý den prodlení
se zaplacením dlužné částky je společnost Telefónica O2 oprávněn si účtovat úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. Jestliže se Nájemce dostane do prodlení
se zaplacením uvedené smluvní pokuty a dlužnou částku nezaplatí ani ve lhůtě 10
kalendářních dnů po opakované písemné výzvě společnosti Telefónica O2, je to
považováno za podstatné porušení Rámcové smlouvy o kolokaci a společnost
Telefónica O2 je oprávněn odstoupit od Smlouvy o kolokaci pro konkrétní lokalitu.

4

ZŘÍZENÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

4.1

Služba je poskytována na základě Rámcové smlouvy o kolokaci, Smlouvy o
kolokaci pro konkrétní lokalitu objednávky Schvalování, která může být podána
současně s objednávkou PMŚ, nebo později. Postup objednání Podrobného
místního šetření je popsán v příloze 11 – Postupy a formuláře.

4.2

Po oznámení kladného předběžného výsledku PMŠ a po zaslání objednávky
Schvalování může Nájemce požádat společnost Telefónica O2 o určení termínu pro
Projekční průzkum pro sběrný okruh zemí. Projekční průzkum proběhne nejpozději
do 7 pracovních dnů po žádosti Nájemce, není-li domluveno smluvními stranami
jinak.

4.3

Na projekčním průzkumu pro část, týkající se prostor společnosti Telefónica O2,
bude spolupracovat kontaktní osoba společnosti Telefónica O2, určená projektovým
manažerem společnosti Telefónica O2. Tato osoba bude určena před projekčním
průzkumem.

4.4

Výsledkem Projekčního průzkumu je písemný zápis specifikující zejména:
•
•
•

4.5

Navrhovaný průběh výkopu (graficky).
Navržený způsob stupu kabelu sběrného okruhu do Budovy
Navrhované vedení trasy mezi OR/DR Nájemce v Budově a kabelovnou v
Budově včetně umístění průrazů (graficky)..

Pro objekty vlastněné společností Telefónica O2 poskytne společnost Telefónica O2
do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se uskuteční Projekční průzkum, následující
dokumenty:
•
•

Půdorysy a bokorysy prostor pro vedení sběrného okruhu Nájemce
Plánek Pozemku.
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•

Pokud tyto dokumenty nemá společnost Telefónica O2 k dispozici, uvede tuto
skutečnost do zápisu.

4.6

Pokud dokumenty podle článku 4.5 nejsou k dispozici, sdělí to Nájemci do 5 dnů a
Nájemce je povinen si prostory zaměřit v rozsahu nezbytném pro zadokumentování
průběhu trasy.

4.7

Nejdříve po Projekčním průzkumu je Nájemce oprávněn zahájit přípravu Projektové
dokumentace na sběrný okruh.

4.8

Projektová dokumentace musí mj. obsahovat zřetelně a jednoznačně
zaznamenanou délku výkopu na Pozemku, délku prostupu do Budovy (s označením
zda se jedná o kabelovod společnosti Telefónica O2 nebo vlastní trasu Nájemce) a
délku trasy mezi OR/DR Nájemce a kabelovnou (s označením, zda se jedná o rošt
či lištu Nájemce, nebo společnosti Telefónica O2). Podle těchto dat bude probíhat
účtování těchto produktů :
•
•
•
•
•

•

Nájem prostoru pro umístění roštu Nájemce v Budově
Nájem prostoru pro umístění lišty Nájemce v Budově
Nájem prostoru v kabelovém roštu nebo liště společnosti Telefónica O2
v Budově
Nájem prostupu do budovy
Nájem prostoru pro vybudování prostupu
Nájem pozemku

4.9

Projektová dokumentace musí respektovat příslušné ČSN, interní předpisy
společnosti Telefónica O2 (zvláště pak příslušný interní dokument společnosti
Telefónica O2 řešící technickou specifikaci sběrného okruhu vedeného zemí TPT
0050), tam kde si to vyžádá průraz stěn, tak také statický posudek a musí
předepisovat použití materiálů a technologií schválených společností Telefónica O2.

4.10

Seznam schválených dodavatelů pro zpracování Projektové dokumentace i vlastní
realizaci pro příslušnou lokalitu bude uveden v předběžném výsledku PMŠ.

4.11

Na přípravě dokumentace bude spolupracovat kontaktní osoba společnosti
Telefónica O2, určená projektovým manažerem společnosti Telefónica O2 pro
projekční průzkum.

4.12

Po ukončení přípravy Projektové dokumentace ji Nájemce v rozsahu uvedeném
v článku 8 předloží společnosti Telefónica O2 ke schválení.

4.13

Stanovisko k předložené Projektové dokumentaci vydá za společnost Telefónica O2
projektový manažer do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Nájemce předložil
zpracovanou Projektovou dokumentaci.

4.14

Stanovisko k projektové dokumentaci dle bodu 4.13 bude vydáno ve formě:
•
•
•

4.15

Ano, souhlasíme
Ne, nesouhlasíme z těchto důvodů
Ano, podmíněně souhlasíme a tyto nedostatky musí být odstraněny ve lhůtě 5
pracovních dnů, ode dne kdy společnost Telefónica O2 doručil Nájemci
stanovisko.

Nejdříve po podpisu smlouvy o kolokaci pro konkrétní lokalitu a po souhlasném
vyjádření společnosti Telefónica O2 k Projektové dokumentaci může Nájemce
požádat account managera společnosti Telefónica O2 o určení termínu předání
staveniště. Jako termín bude určen pracovní den nejpozději do 5 pracovních dnů od
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žádosti Nájemce. Nájemce bere na vědomí, že v případě, kdy termín předání
staveniště předchází termínu předání kolokačního prostoru, nebude moci instalovat
část sběrného okruhu v dané místnosti, do doby předání kolokačního prostoru.
4.16

Pro případ, že Nájemce nezahájí stavbu do 15 pracovních dnů od předání
staveniště, dojde ke zrušení rezervace místa v kabelových roštech.

4.17

Nájemce může objednat Službu i později, než bylo objednáno PMŚ pro zřízení
služby Kolokace v dané lokalitě. V takovém případě se postupuje dle výše
uvedeného procesu a zároveň platí časová omezení definovaná výše ve vztahu
k procesu případně souběžně řešeného a dříve objednaného PMŚ.

4.18

Údržbu na vlastních kabelech sběrného okruhu provádí Nájemce na vlastní náklady.
V technologických budovách společnosti Telefónica O2 smí pracovat pouze
Nájemce, případně dodavatel, schválený společností Telefónica O2 pro
požadovanou lokalitu.

4.19

Schválená Projektová dokumentace se stává součástí Smlouvy o kolokaci pro
konkrétní lokalitu. Součástí Projektové dokumentace se stane po dokončení stavby
i dokumentace skutečného provedení stavby (v případě shody s Projektovou
dokumentací může být formou fotodokumentace v elektronické formě). Součástí
dokumentace skutečného provedení stavby bude i tabulka skutečných délek
instalovaných kabelů, a to v členění na délku výkopu na Pozemku, délku prostupu
do Budovy (s označením zda se jedná o kabelovod společnosti Telefónica O2 nebo
vlastní trasu Nájemce) a délku trasy mezi OR/DR Nájemce a kabelovnou (s
označením, zda se jedná o rošt či lištu Nájemce, nebo společnosti Telefónica O2).

5

REALIZACE

5.1

Realizační fáze začíná po předání staveniště a po podpisu Protokolu o předání
staveniště. Dnem předání staveniště mohou začít stavební úpravy dle schválené
Projektové dokumentace a Nájemce je povinen platit ceny za Službu.

5.2

V případě, že při realizaci požaduje Nájemce změnu společností Telefónica O2
schválené Projektové dokumentace, musí Nájemce předem tuto změnu předložit ke
schválení společnosti Telefónica O2. Pokud společnost Telefónica O2 tuto změnu
schválí, bude promítnuta do Projektové dokumentace, která bude předložena ke
schválení společnosti Telefónica O2. Nejdříve po odsouhlasení nové Projektové
dokumentace společností Telefónica O2 mohou být práce na části projektu dotčené
změnou zahájeny. Pokud společnost Telefónica O2 změnu neschválí, budou práce
realizovány podle původní Projektové dokumentace, nebo se společnost Telefónica
O2 a Nájemce mohou dohodnout na jiném způsobu řešení.

5.3

Práce na instalaci zařízení pro Sběrný okruh může provádět pouze dodavatel
schválený pro práce v prostorách společnosti Telefónica O2.

5.4

Nájemce zajistí v součinnosti společností Telefónica O2 protipožární zatěsnění
prostupů dle postupu POS 20-2003. Veškeré náklady na zbudování požárního
zatěsnění hradí Nájemce.

5.5

Veškeré náklady spojené s realizací trasy včetně příp. vypracování geodetického
zaměření dle platných směrnic společnosti Telefónica O2 a včetně nákladů
souvisejících s vypořádáním otázky majetkoprávních vztahů hradí Nájemce.

9

Příloha 16 - Popis služby Nájem prostoru pro umístění sběrného okruhu vedeného zemí
5.6

Nájemce vyzve společnost Telefónica O2 ke schůzce na místě za účelem
podepsání Protokolu o dokončení instalace zařízení pro sběrný okruh vedený zemí.
Oznámení o schůzce obdrží společnost Telefónica O2 nejméně 5 pracovních dnů
před termínem schůzky. Dnem podpisu protokolu je povoleno užívání zařízení pro
Sběrný okruh vedený zemí. Nejpozději 3 pracovní dny po schůzce Nájemce také
předá jednu kopii/stejnopis skutečného provedení ve formě fotodokumentace
s označením čísel místností.

6

UKONČENÍ SLUŽBY

6.1

Služba je ukončena na základě požadavku/objednávky Nájemce o ukončení Služby.
Objednávka musí být zaslána minimálně 30 pracovních dnů před požadovaným
datem ukončení nájmu.

6.2

Demontáž zařízení pro sběrný okruh je provedena dle plánu/projektu schváleného
společností Telefónica O2. Kabel uložený ve výkopu se nedemontuje. Kabel
uložený v prostupu do budovy se nedemontuje, pokud je demontáž neproveditelná.
Služba je ukončena podpisem Protokolu o dokončení demontáže zařízení pro
Sběrný okruh zemí (podepsáním formuláře uvedeného v bodě 7 oprávněným
zástupcem společnosti Telefónica O2). Tímto dnem je i ukončeno účtování Služby.
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7

FORMULÁŘE

7.1

Formulář objednávky na Schvalování

Objednávka Schvalování - sběrný okruh zemí
Vyplňuje společnost Telefónica O2 (označí A, pokud
je údaj správný, N pokud je údaj chybný)

Číslo objednávky
ID Nájemce
č,j. Rámcové smlouvy o
kolokaci
Informace o lokalitě
Název lokality
ID lokality

A
A

Další podrobnosti objednávky (doplní společnost Telefónica O2)
Datum/čas přijetí
Datum/čas odeslání zpět
Pokud nelze požadavky splnit
Důvod

Jméno
Podpis
Datum

11
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7.2

Protokol o dokončení instalace zařízení pro Sběrný okruh

Protokol o dokončení instalace zařízení - sběrný okruh zemí
Název lokality
ID lokality
Médium „Sběrného okruhu
Datum dokončení instalace
Název Nájemce
ID Nájemce
Projektový manažer Nájemce
Projektový
manažer
Telefónica O2

společnosti

Instalace zařízení byla provedena v souladu s Projektovou dokumentací a Nájemce má všechny
potřebné dokumenty
za společnost Telefónica O2
Jméno
Podpis
Datum

za Nájemce
Jméno
Podpis
Datum
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7.3

Formulář objednávky ukončení Služby

Objednávka ukončení služby Nájem prostoru pro umístění
sběrného okruhu vedeného zemí
Vyplňuje společnost Telefónica O2 (označí A, pokud je
údaj správný, N pokud je údaj chybný)

Číslo objednávky
ID Nájemce
č.j. smlouvy o Nájmu prostoru pro
umístění sběrného okruhu vedeného zemí

A
A

N
N

A

N

A
A
A
A

N
N
N
N

Informace o lokalitě
Název lokality
ID lokality
Místnost číslo/ podlaží
Při dalším požadavku
je nutné přidat řádky

Datum zrušení služby
prostoru pro umístění
okruhu vedeného zemí

Nájem
sběrného

Podrobnosti (vyplní společnost Telefónica O2)
Datum/čas přijetí
Datum/čas vyřízení

Jméno
Podpis
Datum
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7.4

Protokol o dokončení demontáže zařízení Sběrného okruhu zemí

Protokol o dokončení demontáže zařízení Sběrného okruhu zemí

Název lokality
ID lokality
Místnost číslo/ podlaží
Datum dokončení demontáže zařízení
Název Nájemce
ID Nájemce
Projektový manažer Nájemce
Projektový manažer společnosti Telefónica
O2
za společnost Telefónica O2
Jméno
Podpis
Datum

za Nájemce
Jméno
Podpis
Datum
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7.5

protokol o předání staveniště

Protokol o předání staveniště – sběrný okruh zemí
Název lokality
ID lokality
Kód budovy (vyplňuje společnost Telefónica
O2)
Datum dokončení demontáže zařízení
Název Nájemce
ID Nájemce
Projektový manažer Nájemce
Projektový manažer společnosti Telefónica
O2
Stavba bude realizována dle Projektové
dokumentace schválené dne:

za společnost Telefónica O2
Jméno
Podpis
Datum

za Nájemce
Jméno
Podpis
Datum
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8

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZAŘÍZENÍ SBĚRNÉHO OKRUHU
ZEMÍ V KONKRÉTNÍ LOKALITĚ

Titulní list
Obsah PD
Technická zpráva
Výkresová část
Doklady

Titulní list
Název stavby
Nájemce
Zpracovatel PD
Jméno odpovědného projektanta včetně otisku autor. razítka a podpisu
Data zhotovení PD
Zhotovitel stavby
Délka kabelu sběrného okruhu mezi OR/DR a kabelovnou s označením, zda se jedná
o rošt/lištu společnosti Telefónica O2, nebo Nájemce.
Délka kabelu sběrného okruhu mezi kabelovnou a kabelovou komorou s označením, zda se
jedná o kabelovod společnosti Telefónica O2, nebo vlastní prostup do budovy.
Délka výkopu na pozemku společnosti Telefónica O2.

Obsah PD
podrobný položkový přehled jednotlivých kapitol:
Technická zpráva
• návrh kabelových roštů
• výsledek projekčního průzkumu a podrobného místního šetření kapacitních možností
• průběh a délka roštových a kabelových konstrukcí a výkopů pro uložení kabelů se
zvláštním zaměřením na křížení sítí
• prostupy (kde a jak velké)
• dimenze, počet kabelů, délka a typ kabelů, popis průběhu
• ukončení všech kabelů (typ zařízení)
• použitý materiál (podle příslušného interního dokumentu společnosti Telefónica O2
řešícího technickou specifikaci sběrného okruhu zemí TPT 0050)
• protipožární ochrana prostupů (požární zpráva na trasu)
• bezpečnost práce při výstavbě, vstupy do budov během výstavby
• předpokládaný harmonogram výstavby, zahájení a ukončení realizace
• maximální doba trvání výkopových prací a jejich harmonogram
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Výkresová část
• schématické půdorysné a bokorysné plány v el. formátu PDF dle specifikace, kabel.
roštů, kabel. konstrukcí, žlabů, výkopů, prostupů a trasy kabelů, se základním
okótováním a popisem typů a délek
• řezy křížení s jiným zařízením (detaily)
• vzorové řezy prostupů včetně kabelů
• přehledné schéma technického řešení
• detailní řešení případných specifických problémů
• soupis materiálu a montážních prací
• řešení přístupu do jednotlivých místností / částí budovy v případě poruchy ve formě
tabulky s úplným seznamem místností (čísla dveří), kudy prochází trasa. Společnost
Telefónica O2 doplní tuto tabulku o řešení přístupu.
Doklady
• seznam zařazených dokladů
• zápis z projekčního šetření
• výpisy z KN u dotčených nemovitostí – zdroj internet
• stavební povolení nebo oznámení – bude doplněno před předáním staveniště (v případě,
že je potřeba)
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POPIS SLUŽBY CHECKDSLAM

1. Účel služby OLOADSLCheck
1.1

Služba OLOADSLCheck je poskytována za účelem stanoveným v Rámcové
smlouvě o kolokaci a Smlouvě o zpřístupnění účastnického kovového vedení
(dále jen „Smlouva o zpřístupnění“). Aplikace bude umístěna pouze na webových
stránkách společnosti ………………….. (dále jen „Nájemce“) a na webových
stránkách jeho velkoobchodních smluvních partnerů, odebírajících služby
poskytované na službách zpřístupnění účastnického kovového vedení, a že
aplikace bude sloužit ke zjišťování dostupnosti DSLAMu k účastnickému číslu.
Nájemce se zavazuje, že zajistí, aby výše uvedení velkoobchodní partneři neměli
právo poskytovat službu OLOADSLCheck dalším subjektům, tj. aby aplikace
nebyla umístěna na webových stránkách jiných subjektů než jsou ty, které jsou
k tomu oprávněny dle tohoto článku.

2. Postup při poskytnutí služby
2.1

Vstupní a výstupní parametry jsou posílány xml souborem pod SOAP, detailní
informace je v dokumentu „Využití webových služeb LLU z aplikací alternativních
operátorů“.
Vstupním parametrem dotazu je CLI (národní účastnické číslo).
Aplikace ČESKÉHO TELECOMU ověří platné Operator ID.
Aplikace ČESKÉHO TELECOMU ověří platná ROP ID lokalit (jsou-li existující).
Aplikace ČESKÉHO TELECOMU vrací následující parametry:

2.2
2.3
2.4
2.5
•

•

•

•
•
•
•

2.6

PSAVL, ISAVL v případě, že k zadanému telefonnímu číslu je u příslušného HR
k dispozici DSLAM Nájemce s volnou kapacitou(v případě, že dané ROP ID bylo
v platném souboru bez data nebo s datem v minulosti)
NODSL v případě, že k zadanému telefonnímu číslu není u příslušného HR
k dispozici DSLAM Nájemce s volnou kapacitou (v případě, že dané ROP ID
nebylo v platném souboru uvedeno)
PSAVP, ISAVP, PSAVL, ISAVL + datum v případě, že je známo datum
od kterého bude k zadanému telefonnímu číslu u příslušného HR k dispozici
DSLAM Nájemce s volnou kapacitou (v případě, že bylo dané datum v platném
souboru uvedeno; pokud bylo uvedeno, automaticky se po jeho uplynutí bude
uvádět, že k zadanému telefonnímu číslu je u příslušného HR k dispozici DSLAM
Nájemce s volnou kapacitou)
ERROR v případě chyby
NACTV v případě chyby
NOLSN v případě, že zadané číslo není hlavním číslem MSN
Pro případy plánované výstavby a rozšíření použije Nájemce datum ve vstupním
.csv souboru.
Nájemce dodává data pro lokality a společnosti Telefónica O2 takto:

•

Data v souboru .csv jsou ve formátu

[Operator ID];[Rop ID];[datum];Text ↵
[Operator ID];[Rop ID];[datum]; ↵
[Operator ID];[Rop ID];; ↵
[Operator ID];[Rop ID];;Text ↵
3
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.
.
.
[Operator ID];[Rop ID];[datum];
Povinné parametry: [Operator ID],[Rop ID]
Nepovinné parametry: [datum]
•
•
•
•

2.7

Soubor se posílá společnosti Telefónica O2 na adresu
E-mail
miroslav.balej@ct.cz
Soubor Nájemce posílá pouze při změně a to vždy kompletní data, kterými budou
přepsána předchozí
Minimální perioda je 1 týden
Při dodání souborů do pátku 10:00 hod. budou nová data implementována
nejpozději od pondělí. Bude zajištěno nepřetržité poskytování informace podle
starých nebo nových dat. Provedení změny bude trvat v řádu 10ms (překlopení
dat).
V případě chyby označí aplikace neplatná data a společnost Telefónica O2
požádá Nájemce o zaslání nového souboru.
Pro komunikaci mezi společností Telefónica O2 a Nájemcem budou sloužit
kontaktní osoby

2.8

•

•

Za Nájemce
Jméno
Telefon
E-mail
Za společnost Telefónica O2:
Jméno
Miroslav Balej,
Telefon
+420 381 475 680
E-mail
miroslav.balej@ct.cz

3. Cena a platební podmínky
3.1
3.2

3.3

Pravidelná měsíční paušální cena za poskytnutou službu OLOADSLCheck je
14 048 Kč, bez DPH.
Cena za poskytnutou službu OLOADSLCheck je účtována měsíčně. Každé
vyúčtování má náležitosti daňového dokladu dle platného zákona, kterým je ke
dni uzavření Smlouvy ust. § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění.
Je-li Nájemce v prodlení s úhradou účtované částky, náleží společnosti Telefónica
O2 za každý započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné
částky.
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3.4

Společnost Telefónica O2 si vyhrazuje právo změny struktury a výše cen. Každá
taková změna, související zejména se změnou rozsahu služeb OLOADSLCheck
nebo se zvýšením kvality těchto služeb nebo s růstem míry inflace, a nebo
s nárůstem cen vstupů, bude Nájemci písemně oznámena nejpozději dva měsíce
přede dnem platnosti nových cen. V případě nesouhlasu se změnou ceny má
Nájemce z tohoto důvodu právo službu OLOADSLCheck písemně ukončit ke dni
platnosti nových cen, a to formou písemného oznámení.

4. Ochrana práv k nehmotným statkům
4.1

Nájemce je povinen využívat službu OLOADSLCheck pouze v souladu
s článkem 1. Porušení této povinnosti je považováno za porušení Smlouvy,
s právem společnosti Telefónica O2 pozastavit poskytování služby
OLOADSLCheck dle Přílohy 9 – Sankce Rámcové smlouvy o kolokaci. Vznikne-li
s porušením výše uvedené povinnosti ze strany Nájemce společnosti Telefónica
O2 škoda, je Nájemce povinen tuto škodu společnosti Telefónica O2 nahradit.

5. Doba poskytování služby
5.1

Služba OLOADSLCheck bude poskytována s účinností od ………
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