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Dílčí smlouva o poskytování služby  
OneNet Pevný internet (Technická specifikace)  
 
K Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet  
č. - 1-277560672919_0 (č. j. MV ČR PPR-25747-4/ČJ-2021-990656) 
uzavřené dne: 26. 7. 2021 (dále jen „Rámcová smlouva“) 
 

Identifikace smluvních stran 

Poskytovatel:  Vodafone Czech Republic a.s. Další účastník: Ministerstvo vnitra 

Sídlo: náměstí Junkových 2  Sídlo/místo podnikání: Praha 7, Holešovice, Nad štolou 936/3 

155 00 Praha 5                                                      

IČ: 25788001 IČ: 00007064 

Oprávněný zástupc
Oprávněný zástupce: plk. Mgr. Pavel Osvald, ředitel Ředitelství pro 
podporu výkonu služby 
Policejního prezidia České republiky 

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

Osoby oprávněné k jednání za Účastníka ve věci: 
Změny Dílčí smlouvy:

Vyúčtování ceny za poskytnuté Služby: 

Technických záležitostech:

 

Předmět Dílčí smlouvy 

V souladu s čl. 1.2 Rámcové smlouvy se smluvní strany dohodly na poskytování služeb elektronických komunikací ze strany Poskytovatele za 
podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě, Podmínky služeb Vodafone Pevný internet a Obchodních podmínkách OneNet.  Poskytování služeb 
se bude řídit specifikacemi uvedenými níže v této Dílčí smlouvě. 

 

Identifikace služby 

Název služby: Pevný internet,  
k Rámcové smlouvě č.:   
Vodafone č. - 1-277560672919_0  
(č. j. MV ČR PPR-25747-4/ČJ-2021-990656) 
 

Požadavek na: zřízení služby (převod z Národní institut pro další 
vzdělávání, IČ 45768455)  

Dílčí smlouva/verze:      3/1 Nahrazuje Dílčí smlouvu/verzi: - 

 
  Termíny 
Služba bude zřízena nejpozději do 40 dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy, nebude-li mezi stranami písemně dohodnuto jinak. Dílčí smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou. Účastník je oprávněn ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začne běžet 
prvního dne ode dne doručení výpovědi Poskytovateli. 
 Účastník je povinen zajistit souhlas vlastníka budovy s umístěním technologie poskytovatele, případně zajistit souhlas vlastníka 

aktivní telefonní služby poskytnutého účastnického vedení pro přístup k účastnickému vedení a portaci telefonních čísel do sítě 
Vodafone. 

 
 

Místa připojení  (lokality) 
 
Označení lokality:   č.1 
Ulice, č.p / č.o.:        Pec pod Sněžkou 81 - Richtrovy Boudy                           Jméno kontaktní osoby:
PSČ, Obec:                 542 21  Pec pod Sněžkou                                                      Kontaktní telefonní číslo
Pevný internet bude fakturováno na fakturační skupinu číslo: 1 
 
 

Specifikace služby Pevný internet (LTE) k lokalitě č. 1 – převádí se pod PČR  

Zvolený rychlostní profil: Pevný internet 30/5             
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Náhradní rychlostní profil:         Pevný internet 10/2  *                                                       

Instalace:  Poskytovatelem IP adresa: Pevná 

 
 
Koncové zařízení není součástí dodávky služby.   
Služba Vodafone Pevný internet není službou garantovanou a nevztahuje se na ní Dohoda o garantované úrovni kvality poskytovaných služeb.  
 
* Zákazník souhlasí s instalací Náhradního rychlostního profilu v případě, kdy pro Zvolený rychlostní profil nejsou v lokalitě dostatečné 
technické podmínky pro zaručení kvality služby. 
 
 

Cenové ujednání  

Označení 
lokality 

Služba Typ instalace 
Jednorázová (instalační) 

cena 
Pravidelná  (měsíční) cena za 

realizovanou službu   

č.1 Pevný internet 30/5   poskytovatelem 0,- Kč 360,-Kč  

 
Jazyk vyúčtování:   Česky 
  
 

Obecná ustanovení 
 

1. Veškeré ceny uvedené v této Dílčí smlouvě jsou uvedeny 
bez DPH; k cenám bude připočtena aktuální sazba DPH. 

2. Pokud není v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak, slova 
začínající velkým písmenem mají význam specifikovaný 
v Rámcové smlouvě a Obchodních podmínkách OneNet. 

3. 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 

4. 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). 

5. 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. 

6. 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. 

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

8. 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. 

 
 

 

 Datum: .......................................................... 
  
  

 plk. Mgr. Pavel Osvald, ředitel Ředitelství pro podporu výkonu služby 
Policejního prezidia České republiky 

Jméno a funkce oprávněného zástupce Poskytovatele  Jméno a funkce oprávněného zástupce Dalšího účastníka 
 

Mgr. Pavel 

Osvald

Digitálně podepsal Mgr. Pavel 

Osvald 

Datum: 2021.10.22 10:46:18 
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