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PŘÍLOHA 2  
  
  

SLUŽBY A CENY  
  
  
  

SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH  
SÍTÍ  

  
  

mezi společnostmi  
  
  

Nordic Telecom s.r.o.  
  

a  
  

OLO  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Obecně  
  

Ceny za propojení platí ode dne nabytí účinnosti Smlouvy nebo jejího Dodatku do data 
dohody o cenách nových.   
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Tabulka č.1 Seznam zemí EHP a jejich kódů  
  

Země  kód země  Země  kód země  

Belgie  +32  Lucembursko  +352  

Bulharsko  +359  Maďarsko  +36  

Dánsko  +45  Malta  +356  

Estonsko  +372  Martinik  +596  

Finsko  +358  Německo  +49  

Francie  +33  Nizozemsko  +31  

Francouzská Guyana  +594  Norsko  +47  

Gibraltar  +350  Polsko  +48  

Guadeloupe, Sv. 
Martin, Sv. Bartoloměj  +590  Portugalsko  +351  

Chorvatsko  +385  Rakousko  +43  

Irsko  +353  Reunion  +262  

Island  +354  Rumunsko  +40  

Itálie  +39  Řecko  +30  

Kypr  +357  Slovensko  +421  

Lichtenštejnsko  +423  Slovinsko  +386  

Litva  +370  Španělsko  +34  

Lotyšsko  +371  Švédsko  +46  

    

Velká Británie  
(včetně Jersey,  
Guernsey, Isle of  
Man)  

+44  

Příchozí volání z telefonních čísel z číslovacího plánu ČR a ze zemí s níže uvedenými 
prefixy, kde je v CDR platně identifikovatelné CLI, jsou považována za volání z telefonních 
čísel s kódy zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „originace v EHP“). 
Přehled kódů zemí EHP je platný k 1.7.2021.  
Všechna ostatní volání, včetně volání s neplatně identifikovatelným CLI, změněným CLI 
nebo nepředaným CLI, jsou považována za volání z prostoru mimo Evropský hospodářský 
prostor (dále jen „originace mimo EHP“). Změna cen volání originovaných mimo EHP 
může být provedena jednostranným oznámením zaslaným elektronickou poštou druhé 
smluvní straně do 30.4. kalendářního roku s účinností k 1.7 téhož roku a s oznámením do 
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31.10 kalendářního roku s účinností od 1.1. následujícího roku. Pokud nebude předána nová 
cena v dohodnutém termínu, zůstanou platné původní ceny.  

  
Každá smluvní strana je oprávněna druhé smluvní straně zpětně doúčtovat rozdíl cen za 
služby, které byly způsobeny modifikací CLI a to v plném rozsahu. Toto oprávnění platí i 
pro 3 poslední zúčtovací období od zjištění stavu.  

  

1. Ceny za propojení za služby poskytované společností Nordic Telecom  
Ceny hrazené společností  OLO společnosti Nordic Telecom, pokud není v této příloze uvedeno 
jinak.  

  

1.1.  Ceny za službu koncového volání k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě Nordic 
Telecom poskytovanou společností OLO  
  
Volání z OLO do pevné sítě Nordic Telecom  

  Cena za propojení [Kč/min]  

Silný provoz  Slabý provoz  

originace v EHP   0,0179  0,0179  

originace mimo EHP  0,41  0,41  

  
  
1.2.  Ceny za službu koncového volání k účastníkům veřejné mobilní komunikační sítě 

Nordic Telecom poskytovanou společností OLO  
  
Volání z OLO do mobilní sítě Nordic Telecom   

  Cena za propojení [Kč/min]  

Silný provoz  Slabý provoz  

originace v EHP   0,1406  0,1406 

originace mimo EHP  1,40  1,40  

  

  

1.3. Ceny za službu koncového volání VoIP sítě Nordic Telecom poskytovanou společností 
Nordic Telecom  
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Volání z OLO do VoiP sítě Nordic Telecom  

  Cena za propojení [Kč/min]  

Silný provoz  Slabý provoz  

VoIP (910) –  originace v EHP  0,0179  0,0179  

VoIP (910) –  originace mimo EHP  0,41  0,41  

  
  

  
  

1.4 Jednorázové ceny za službu přenosu přenosu pevného telefonního čísla  
  

Ceny účtované OLO za přenos čísla (port-out)  
Cena za objednávku  

přenesení čísla na základě jednoduché objednávky  379 Kč  

přenesení čísla na základě komplexní objednávky  1 133 Kč  

proces vrácení čísla účtovaná opouštěným operátorem na úhradu 
nákladů s procesem vracení čísla  129 Kč  
zpracování objednávky při nedodání Autorizačního formuláře 
(CAF)  186 Kč  

  

  

2. Cena za ostatní vzájemně poskytované služby  
Ceny za další vzájemně si poskytované služby (např. mezinárodní volání, služby transitu 
apod.) budou doplněny podle dohody.  


