
Základní informace týkAjíci se propojení sítí nebo přísfupu k síti elektronických komunikaci v souladu
s opatřením obecné povahy č.. ooP/7/01.2005-12.

1' Umístělrí bfánové ústředny a bodů pffstupu nebo propojení še sítí Eři spo|ečtro3ti český bezdrát s.r.o.

společnost český bezdrát realizuje standařalně propojení siti V propojovácím bodé um istěném v objektu telehausu site]
Nad Elektrátnou l428147, Praha l0, l0l 00'

2. PopiŠ roŽhÍaní pm přopojení nebo přístup k síti Dri společnosti český bezdnít .

vájemné propojení sítí elektronických komunikací pro provoz obou stran je provedeno prostřednictvím
obousměmého toku ( resp' toku ) 2 Mbps, 31 hovorových kanálů.

Propojovací bod ďízení pro propojení sítíje místem t'zického řozkaní m€zi zařízením společnosti Česhý bezdlát a
propojeného operátom. vlastní rozhÍaní je umístěno na rozvaděči s možnosti propojování. Rozvaděč se buduje
v prostorách, na kteďch se obě strany dohodnou.

Přopojovací bodyjsou konkrétně popsi{ny ve smlouvě o propojení síti elekronických komunikaci ( d,ílejen Smlouva
propojení ).

3. Popis zařízení pro propojení nebo přístup k síti Eri spol€čnosti český bezdřát s.ř.o.

Tmnsitní úsdedna Net PhoNet 7000' výobce ProTel trading, spol s.ř.o.

4. DimeÍzování kapacit propojoÝacích svazků se sítí Eri společnosti český b€zdnát s.r.o.

Plopojovací kapacity budou nawženy podle dohody obou smluvních stan s tím' že minimáIrrí kapacita propojení je
shnovena ná l x Ellss7

5' Popis signalizace pro přopoj€ní nébo příŠtup k síti Eň společnosti český bezrlrát s-r.o-

Pro plopojení bude použita standardizovaná signalizace č.7, specifikovaná v dokumenfu _ ďlrod'lí speciJikace CCITT
sS No' 7 MTP a ISUP pro Ceskou a Slolenskou ťepubliku, yefŽe ], Technický 

^ 
zkušební ústav telekomunikací a

pošt Praha _ TESTCoM ( 1' 12.1993) s modifikací podle ETS 300 303 ( 7/1994 ) s cílem ETSI Ist]P v'2

schválili dne 23'4'20] 0
Ing. Petr Benýšek Jiří Panek

jednatelé společnosti
CeskÝ he7dÍát s.r'o'

Český bezdrál s'.'o' , Náměstí s FÍeuda 4' Přibor 742 58. tel. l Íax' 556 722 633 ňobil:777 056 7 11 e'majl: nb@.r] .7,
společnost e Vedená u Kráského obchodního soudu v ostÍavé pod spjs zn c 24856'
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Ceny za pos\.továni Služby propojeni nebo příŠtupu k síti Eri
( s účinností pÍo nově uza!Ťené smlouvy o pÍopojení od 23.4.2010 a pío stávajicí sÍtlou\y o proPojed od 23'7'2010 )

l. ULoíčetrí volání - terminace v siti fÍi společnosti český bezdřáLr.o.

cena za každé uskutečněné volání do sítě Eri .a Službu ukončeni volIíní - terminace:

Cenv za délku volání isou:

- v silném provozu v době - pracovní dny od 7do 19 hod. : 0' 34'-Kč /min.
- ve slabém provozu - ostatní dny: 0' l7'_Kč/min.

2. služba tThl€dání přeneseného čílla s nálledným dosměrováním volání v síti Eři.

cera za každé ryhtedání přeneseného čísla provedené společnosti český bezdút v souladu se Smlouvou o propojení
z důvodu ukončení volání v sítijiného operátora než společnosti Česloý bez&át:

- v silném ive slabém provozu: 1'75'-Kč/hoYor

3. Služba zříztní a proYoz propojení nebo přístupu k síti Eň společnosti český bezrlnát s.r.o.

Náklady na zřízeni propojení nebo přístupu k síti Eri budou děleny v poměru 50:50 %.

vésícnínáklady na propojen í nebo piísfup k sili Eri - fI/ss7 budou sjednány ve smlou!é opropojeÚi'

schválili dne 23'4.20l0
Ing' Petr Benýšek Jiři Pánek

j e'dnatelé společnosti
ceský bezdŤát s'r'o.

Český bezdlát s'l'o . Náméstí s. Freuda 4 Přibor 742 5a lel lÍax 556722633 mobi 777 056 7] l' e_mai]: o!@e'-c4
soolečnoslie Vedená U Kkiského obchodniho soudu v ostravě Dod spis' zn' c 24856


