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SMLOUVA
o vzájemném zajištění přenositelnosti účastnických čísel

uzavřená níže uvedeného dne mezi smluvními stranami

A. TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o.
se sídlem Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7
IČ: 64788610
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 83119

jednající panem Naveedem Ahmedem Mohammedem Gillem, jednatelem společnosti

B. CONTACTEL s.r.o.
se sídlem Vinohradská 174, 130 19 Praha 3
IČ: 25733621
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65338
jednající panem Michalem Čupou, jednatelem a generálním ředitelem společnosti

C. Czech On Line, a.s. 
se sídlem Praha 3, U nákladového nádraží 8, č.p.3153,
IČ: 63080150
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 3106
Jednající panem Charlesem Peakem, předsedou představenstva
a Clemensem Wohlmuthem, členem představenstva

D. GTS CZECH, a.s.
se sídlem Hvězdova 33, 140 21 Praha 4
IČ: 63999501
Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka č. 3550
jednající panem Milanem Rusnákem, předsedou představenstva

E. Aliatel a.s.
se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00  Praha 8 IČ 61058904
IČ: 61058904 
Akciová společnost  zapsaná v obchodním rejstříku  vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 3988
zastoupená Ing. Petrem Štajnerem, pověřeným zastupováním generálního ředitele 

Preambule

Výše uvedené smluvní strany a další strany, které k této smlouvě kdykoliv v budoucnu přistoupí, 
jako provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí oprávnění poskytovat veřejné telefonní služby 
na základě svých platných telekomunikačních licencí uzavírají tuto smlouvu, nebo k ní přistupují, 
aby  mohly  ve  svých  sítích  v souladu  se  zákonem  č.  151/2000  Sb.,  v platném  znění,  zajistit 
přenositelnost  účastnických telefonních čísel  podle číslovacího  plánu tak,  aby účastníci  veřejné 
telefonní služby, kteří o to požádají, si mohli ponechat svoje účastnické číslo, jestliže se rozhodnou 
změnit  provozovatele  veřejné  telefonní  sítě,  provozovatele  veřejné  digitální  sítě  ISDN, 
poskytovatele veřejné telefonní služby, své zeměpisné umístění anebo službu.
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1. Předmět smlouvy

1.1 Za podmínek stanovených touto smlouvou se smluvní strany tímto zavazují  si  vzájemně 
poskytovat plnění  k zavedení  a  provozu  služby  související  s  přenositelností  čísla  (NP), 
kterou se pro účely této smlouvy rozumí:

a) přenositelnost geografických čísel při změně poskytovatele služby;
b) přenositelnost negeografických čísel při změně poskytovatele služby.

1.2 Práva a povinnosti smluvních stran, stejně jako postupy a procesy pro plnění předmětu této 
smlouvy,  jsou  stanoveny  v  dokumentu  „Přenositelnost  čísla“,  který  byl  společně  vytvořen 
Asociací  provozovatelů  veřejných  telekomunikačních  sítí  (dále  APVTS)  a  Českým 
telekomunikačním úřadem (dále ČTÚ) a oficiálně přijat a podepsán dne 12. prosince 2002. 
Smluvní strany se zavazují upravovat postupy a procesy pro zajištění služeb přenositelností 
čísla v souladu s platnými verzemi dokumentů vypracovaných příslušnými projektovými týmy 
na APVTS a aktivně se podílet na tvorbě těchto dokumentů.

1.3 Smluvní strany se zavazují neprodleně uzavřít smlouvu s administrátorem Referenční databáze 
pro přenositelnost čísla (dále RNPDB) společností CNPAC s.r.o. o poskytování přístupu k obsahu 
RNPDB a poskytování dalších služeb nutných pro efektivní zajištění služby přenositelnost čísla 
v souladu s postupy schválenými APVTS a ČTÚ.

2. Platební podmínky

Strany se pro poskytování služeb souvisejících s přenositelností čísla zavazují hradit si navzájem 
ceny*) dle příslušného cenového rozhodnutí ČTÚ. 

* Pokud  bude/ou  cenové/á  rozhodnutí  definovat  cenu  maximální,  použije  se  pro  účely 
předchozí věty cena rovná maximální možné ceně; pokud bude/ou cenové/á rozhodnutí definovat  
cenu jako minimální, použije se pro účely předchozí věty cena rovná minimální možné ceně.

3. Kontaktní osoby smluvních stran

3.1 Smluvní  strany  se  zavazují  bezprostředně  po  podpisu  této  smlouvy  vytvořit  seznamy 
kontaktních osob: 
1) pro otázky řešení rozporů na základě této smlouvy,
2) pro řešení otázek obchodních vztahů,
3) pro řešení technických záležitostí,
4) pro záležitosti vzájemného účtování.
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3.2 Každá smluvní strana uvede do každého ze seznamů jednu osobu. Každá ze smluvních 
stran může jednostranně změnit svou kontaktní osobu doručením písemného oznámení o 
změně kontaktní osoby ostatním smluvním stranám a společnosti CNPAC s.r.o. 

4. Závěrečná ujednání

4.1 Smluvní  strany se  dohodly  a  souhlasí  s  tím,  že  tato  smlouva  je  otevřená všem smluvním 
stranám,  které  kdykoliv  v budoucnu splní  podmínky stanovené v preambuli  této  smlouvy a 
budou mít zájem být touto smlouvou vázány.

4.2 Další smluvní strany mohou k této smlouvě přistoupit formou dodatku podepsaného příslušnou 
smluvní stranou, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 . Řádně vyplněný a podepsaný dodatek se stane 
neoddělitelným dodatkem této smlouvy. Kopie takového dodatku bude rozeslána všem v té 
době stávajícím smluvním stranám této smlouvy.

4.3 Tato  smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  okamžikem  podpisu  smluvními  stranami.  Vůči 
přistupující  straně  nabývá  účinnosti  okamžikem  podpisu  příslušného  dodatku  přistupující 
smluvní stranou.

4.4 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4.5 V případě, že některá ze smluvních stran vstoupí do likvidace, je na její  majetek prohlášen 
konkurz nebo povoleno vyrovnání, či zanikne, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost 
této smlouvy vůči ostatním smluvním stranám.

4.6 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nelze postoupit osobě, která není smluvní stranou 
této smlouvy.

4.7 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se ostatní práva a povinnosti obecně závaznými 
právními předpisy.

4.8 Tato  smlouva  může  být  měněna  pouze  písemnými  dodatky  podepsanými  všemi  smluvními 
stranami, vyjma dodatků o přistoupení smluvní strany podle přílohy 1, které podepisuje pouze 
příslušná přistupující smluvní strana.

4.9 Všechny přílohy a dodatky této smlouvy tvoří její neoddělitelnou součást. Součástí této smlouvy 
je také prohlášení společnosti CNPAC s.r.o. na straně č.5 této smlouvy.

4.10Všechny spory mezi stranami vzniklé z této smlouvy budou strany řešit především vzájemnou 
dohodou.  Jestliže  se  nepodaří  spor  vyřešit  smírným jednáním do  30  dnů,  bude  záležitost 
předložena k rozhodnutí Českému telekomunikačnímu úřadu. 

4.11V  případě,  že  některé  ustanovení  této  smlouvy  bude  neplatné  nebo  neúčinné,  platnost 
ostatních  ustanovení  tím  zůstane  nedotčena.  Neplatná  nebo  neúčinná  ustanovení  budou 
nahrazena ustanoveními platnými a účinnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu neplatných 
či neúčinných ustanovení.

4.12Tato smlouva je sepsána v 6 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 
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4.13Jeden stejnopis této smlouvy obdrží také společnost CNPAC s.r.o., kterou tímto smluvní strany 
pověřují, aby prováděla administraci spojenou s přistupováním nových smluvních stran k této 
smlouvě, zejména archivaci příslušných originálních dodatků a rozesílání jejich kopií stávajícím 
smluvním stranám. Smluvní strany taktéž pověřují společnost CNPAC s.r.o., aby vedla seznamy 
kontaktních osob podle čl. 3 této smlouvy.

4.14Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a souhlasí s jejím 
zněním, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 30.12.2002

A: TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o.

--------------------------------------
Naveed Ahmed Mohammed Gill 
jednatel společnosti

B: Contactel s.r.o.

--------------
Michal Čupa
Jednatel společnosti

C: Czech On Line, a.s.  

----------------------------- -----------------------
Charles Peak Clemens Wohlmuth, 
předseda představenstva člen představenstva
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D: GTS CZECH, a.s.

----------------
Milan Rusnák 
předseda představenstva

E: Aliatel a.s.

-----------------------------------
Zastoupený Ing. Petrem Štajnerem
Na základě plné moci 
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Prohlášení společnosti CNPAC s.r.o. ke Smlouvě:

Společnost CNPAC s.r.o. bere na vědomí tuto Smlouvu a zavazuje se k plnění těch 
ustanovení této Smlouvy, které se jí týkají.

V Praze, dne 30.12.2002 

.....….......................................
Ing. Svatoslav Novák
Jednatel
jménem CNPAC s.r.o.
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DODATEK Č.  
o přistoupení  smluvní strany

ke smlouvě o vzájemném zajištění přenositelnosti účastnických čísel
ze dne 30.12.2002

společnost 

Zastoupená: 
IČ : 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl , vložka  

(dále jen ” ”)

tímto  prohlašuje,  že  je  jako  provozovatel  veřejné  pevné  telekomunikační  sítě  na  základě  své  platné 
telekomunikační licence oprávněna poskytovat veřejné telefonní služby a v jejím rámci hodlá poskytnout 
svým účastníkům, a účastníkům jiných veřejných telekomunikačních sítí, službu přenositelnost čísla.

Tento dodatek č.14 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu níže uvedeným zástupcem společnosti.

Za výše  uvedeným účelem smluvní  strana  tímto  přistupuje  ke  smlouvě  o  vzájemném 
zajištění přenositelnosti účastnických čísel ze dne 30.12.2002

Kontaktní osobou smluvní strany pro účely uvedené smlouvy je

společnost

adressa

tel: (+420) 
fax: (+420) 
mobil: 
@.cz

Smluvní strana prohlašuje, že si uvedenou smlouvu přečetla, rozumí jejímu obsahu a souhlasí s jejím 
zněním, na důkaz čehož její oprávněný zástupce připojuje svůj vlastnoruční podpis.

V Praze    dne 

............................................
, jednatel
jménem
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