
Dílčí smlouva o poskytování služeb  
 

 

 
Str. 1 z 4 

 
 

Vodafone Czech Republic a.s.  Vodafone firemní péče 800 777 780 
Náměstí Junkových 2   IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001 
155 00 Praha 5   VIP@vodafone.cz; vodafone.cz 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.  

 
 

Vodafone OneNet – Hlasové služby 
(Technická specifikace) 
K Rámcové smlouvě o zajištění služeb mobilního operátora 

Č.j.: MSMT-20782/2019-18 

č. 1-272810743893_0,  

uzavřené dne: 7.8.2020 

(dále jen „Rámcová smlouva“) 
 
 

Identifikace smluvních stran 

Poskytovatel:  Vodafone Czech Republic a.s. Účastník: Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 

Sídlo: náměstí Junkových 2, Sídlo/místo podnikání: Lublaňská 1724/33, 120 00 Praha 2 

             155 00 Praha 5                                          

IČ: 25788001 IČ: 49625357 

Oprávněný zástupce: Lenka Havrdová  Oprávněný zástupce: Mgr. Petra Prymulová 
                                                  
                                                  

(dále jen „Poskytovatel“) (dále jen „Účastník“) 

Osoby oprávněné k jednání za Účastníka ve věci: 

 
 

Předmět Dílčí smlouvy 

V souladu s čl. 1.2 Rámcové smlouvy se smluvní strany dohodly na poskytování služeb elektronických komunikací, jiných služeb a zboží ze strany 

Poskytovatele za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě a Obchodních podmínkách OneNet.  Poskytování služeb se bude řídit specifikacemi 
uvedenými níže v této Dílčí smlouvě. 

 

Identifikace služby 

Souhrnný název služeb: Vodafone OneNet -  Hlasové služby 

k Rámcové smlouvě č.:  1-272810743893_0 Požadavek na: změnu a prodloužení  (NOVÁ RS) 

Dílčí smlouva/verze:      1/1 Nahrazuje Dílčí smlouvu/verzi:  
 

Fakturační údaje 

Fakturační skupina  č.: 1 
Fakturační adresa viz. výše uvedená v identifikaci smluvních stran 
Tarifní plány: vše 

 

 
 

  Termíny a doba trvání Dílčí smlouvy 

 
Dílčí smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že minimální doba užívání služby (tzn. minimální doba trvání Dílčí smlouvy) je stanovena od Rozhodného 
dne podle Smlouvy do 31.8.2023.  Nastavení služeb dle této Dílčí smlouvy bude provedeno nejpozději k Rozhodnému dni. 
 
 

Hlasový tarifní plán 
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Tarifní plán č. 1 

TP1 Uživatel mobilního čísla s minutovou sazbou (pravidelná měsíční) 

 Hlasový tarif s minutovou sazbou 1 ,- Kč 

Je-li hlasová služba poskytována pomocí ADSL/VDSL, nevztahuje se na ní Dohoda o garantované úrovni služeb. 
 
 
INDIVIDUÁLNĚ SJEDNANÉ CENY  
Volání v rámci ČR: 

Typ služby 
Cena za jednotku 

Do sítě Vodafone     Do ostatních národních sítí     

Z mobilu na mobil 0,95  Kč/min 0,95  Kč/min 

Z mobilu na pevnou 0,95  Kč/min 0,95  Kč/min 

Vnitrofiremní volání (VPN) 0,- Kč/min / 

SMS – textové zprávy 0,- Kč/SMS 0,95  Kč/SMS 

 

Typ služby 
Cena za jednotku 

Do sítě Vodafone a ostatních národních sítí     

MMS 0,95 Kč/MMS 

 

 
Tarifní plán č. 2  

 
Uživatelský 
poplatek 

Datový tarif 
Automatický 
Dokup 

Objem dokupu Cena za dokup dat 

Neomezené volání a SMS v rámci ČR - TP2 220,- Kč Bez Dat - - - 

 

Volání v rámci ČR: 

Typ služby 
Cena za jednotku 

Do sítě Vodafone Do ostatních sítí 

Z mobilu na mobil 0,- Kč/min 0,- Kč/min 

Z mobilu na pevnou 0,- Kč/min 0,- Kč/min 

Volání v rámci VPN 0,- Kč/min / 

SMS – textové zprávy  0,- Kč/SMS   0,- Kč/SMS 

 

Typ služby 
Cena za jednotku 

Do sítě Vodafone a ostatních národních sítí     

MMS 0,95 Kč/MMS 
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  Tarify Připojení – Mobilní data 

OneNet Mobilní připojení nesdílené 

Tarifní plán 
Datový 
objem 

Měsíční 
platba 
[ Kč ] 

Dostupné dokupy 
Automatické dokupy 

Dokup č. 1 Dokup č. 2 

Objem Cena Objem Cena Dokup č. Počet 
OneNet Mobilní 
připojení 1,5 GB 113 ,- 1 GB 130 ,- - - 1 0 

OneNet Mobilní 
připojení 3 GB 160 ,- 1 GB 130 ,- - - 1 0 

OneNet Mobilní 
připojení 5 GB 180 ,- 1 GB 130 ,- - - 1 0 

OneNet Mobilní 
připojení 10 GB 200 ,- 2 GB 200 ,- - - 1 0 

OneNet Mobilní 
připojení 20 GB 250 ,- 2 GB 200 ,- - - 1 0 

 
 

 

Hlasová VPN a Virtuální ústředna 

Vytvoření hlasové VPN: 

Název hlasové VPN:                 MŠMT                                                                                                                                                                          
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Obecná ustanovení 
 
 

1. Veškeré ceny uvedené v této Dílčí smlouvě jsou uvedeny bez DPH; k cenám bude připočtena aktuální sazba DPH. Pokud není v této Dílčí smlouvě 
uvedeno jinak, slova začínající velkým písmenem mají význam specifikovaný v Rámcové smlouvě a Obchodních podmínkách OneNet. 

2. Pokud není v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak, použijí se na poskytování služeb Obchodní podmínky OneNet a platný Ceník, který je k dispozici na 

www.vodafone.cz 
3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Poskytovatel je oprávněn v případě, že (i) uplyne minimální doba trvání Dílčí smlouvy a (ii) Účastník neuzavře 

do 3. měsíců od obdržení nabídky Poskytovatele dodatek k této Dílčí smlouvě, na základě kterého dojde k prodloužení této Dílčí smlouvy na další 
minimální dobu trvání 24/36 měsíců od podpisu dodatku, účtovat ceny za poskytnuté Služby dle této Dílčí smlouvy ve výši dle aktuálně platného 
Ceníku, nikoli ve výši sjednané v  Dílčí smlouvě.  O využití tohoto práva bude Poskytovatel Účastníka informovat. Ceny služeb sjednané v této Dílčí 
smlouvě se budou od prvního dne zúčtovacího období následujícího po doručení informace uvedené v předchozí větě Účastníkovi automaticky řídit 
cenami uvedenými v aktuálním Ceníku, nikoli cenovými ujednáními uvedenými v této Dílčí smlouvě, která tímto automaticky pozbydou platnosti. 
Smluvní strany se pro vyloučení všech nejasností dohodly, že pro tento účel není nutné uzavírat dodatek k Dílčí smlouvě (čl. 5.8 Rámcové smlouvy se 
tedy pro tento případ neuplatní). 

4. V případě porušení smluvních podmínek, porušení právních předpisů nebo práv třetích osob je Poskytovatel oprávněn Účastníkovi omezit nebo 
přerušit poskytování služeb dle této Dílčí smlouvy, a v případě porušení podstatným způsobem je Poskytovatel rovněž oprávněn okamžitě odstoupit 
od této Dílčí smlouvy. 

5. Účastník podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obecnou specifikací služby, která stanoví bližší podmínky poskytování této služby a 
že s touto obecnou specifikací služby souhlasí. Aktuální verze této obecné specifikace je k dispozici buď na vodafone.cz  nebo na vyžádání u 
Poskytovatele. 

6. Sítí Vodafone je pro účely poskytování služeb Vodafone OneNet myšlena telekomunikační síť společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., na území 
České republiky. 

7. Tato Dílčí smlouva se uzavírá ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tato Dílčí smlouva může být měněna 
pouze písemně; písemnou formou není pro účely změny Dílčí smlouvy výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

 

http://www.vodafone.cz/
http://www.vodafone.cz/

