
Dodatek 

Dodatek Č . 2 k Ráric.' ť  ::':.ré o pod€ zbž 
a osytování 	žeh 	OrNet ř 	I «i 	 t2. 

(dále též jen „Dodatek) 

Vodafone Czech Repu bilo a.s. 

se sídlem náměstí Junkových 2, 15500 Praha 5 

IČ : 25788001 

bankovní spojení: 

C. úctu: 

spole čnost zapsaná v obchodním rejst říku vedeném M ěstským soudem v Praze, 

spisová zna čka B 6064 

zastoupená: Miroslavem Haluzou, Key Account Manager 

(dále jen „Poskytovatel') 

Město Nám ěšť  nad Oslavou: 
se sídlem: 675 71 Náměšť  nad Oslavou, Masarykovo nám. 104 

lČ : 00289965 

801 - Obec nebo m ěstská část hlavního m ěsta Prahy 

zastoupené: Mgr. Petrem Kafkou, vedoucím Odboru správy majetku m ěsta oprávn ěným k uzav ření a podpisu této smlouvy na základ ě  platného a ú č inného 

Organiza čního řádu M ěstského ú řadu Nám ě šť  nad Oslavou 

(dále jen „Ú častník") 

(dále společ n ě  také „smluvní strany") 

Výše uvedené smluvní strany se dnešního dne dohodly na uzav ření tohoto Dodatku k Rámcové smlouv ě  o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone 

OneNet (pop ř. Rámcové smlouv ě  o prodeji zboží a poskytování ve řejn ě  dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet) Č . 025680 (dále jen 

„Smlouva'). 

Č lánek 1 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících zm ě nách Smlouvy. 

2. Znění odstavce 2.2 Smlouvy se nahrazuje následujícím zn ěním: 

„Ú č astník se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy neklesne rozsah jím užívaných Služeb pod minimální m ěsíční částku ve výši 8 000,- K č  (bez DPH), 

která je cenou sjednanou za služby, a to po č ínaje zú čtovacím obdobím ode dne 1.11..2022 (v četn ě) (dále jen „Rozhodný den"). Minimální m ě síční 

částka se rovná celkové částce za poskytnuté Služby vjednom zú čtovacím období (m ěsíci) po uplatn ění veškerých slev (bonus ů ) poskytnutých 

Ú častníkovi dle Smlouvy a zobrazených ve vyú čtování Služeb. P řitom do minimální m ěsíční částky se po č ítá pouze částka za všechny Služby 

poskytované Poskytovatelem na základ ě  jednotlivých Díl č ích smluv, nikoli však částka odpovídající platbám ú častníka za zboží a služby t řetích stran 

(nap ř. tzv. premiunl SMS). Jestliže Ú častník poruší výše uvedenou povinnost a v p říslušném zú č tovacím období klesne rozsah jím užívaných Služeb 

pod sjednanou minimální m ě síční částku (bez DPH), doú čtuje Poskytovatel úhradu za Služby ve výši rozdílu mezi sjednanou minimální m ěsíční 

Částkou (bez DPH) a cenou za Služby (bez DPH) skute čn ě  odebrané v p říslušném období, a to za každé období, ve kterém nebyla dodržena sjednaná 

výše minimální m ěsíční částky. Takto vypo čtené doú čtováni úhrady za Služby podléhá DPH, která bude uplatn ě na a p řipo čtena ve výši dle platných 

p ředpis ů . ú častník se zavazuje doú čtování úhrady za Služby zaplatit." 

3. Z d ůvodu úpravy výše slevy se zn ění odstavce 2.4 Smlouvy nahrazuje následujícím zn ěním: 

„Ú častníkovi bude v souvislosti s uzav řením této Smlouvy poskytnuta dále sleva ve výši 50.000,- K č  (bez DPH), kterou je Ú častník oprávn ě n využít 

Od Rozhodného dne jako slevu na nákup zboží Poskytovatele (avšak cena bude po slev ě  činit minimáln ě  1,- Kč  bez DPH)." 
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4. 	Z d ůvodu prodlouženídoby urč ité sjednané ve Smlouvě  se znění prvnívěty odstavce 4.1 Smlouvy nahrazuje následujícím zn ěním: 
„Tato Smlouva se uzavírá na dobu ur č itou 24 m ěsíc ů  Od Rozhodného dne., tj. do 31.10.2024." 

Č lánek 2 
1. Vyjma jak výslovn ě  stanoveno v tomto Dodatku z ů stávají ustanovení Smlouvy nedot čena, dosud nevy čerpané slevy dle Č l. 2.4 

nepropadají na rozdíl od slev dle č i. 2.3, které propadají. Smluvní strany tímto prohlašují, že veškerá práva a povinnosti smluvních 
stran neupravená tímto Dodatkem se ř ídí Smlouvou. Pro vylou čení jakýchkoliv pochyb bude ponecháno nastavení služeb podle 
stávajícího zn ění Smlouvy (a p ř íslušných Díl č ích smluv v aktuálním zn ěno. Zpracování osobních, identifika čních, provozních a 
lokaliza čních údaj ů  se řídí Informacemi pro ú častníka a uživatele o zpracování osobních, identifika čních, provozních a lokaliza čních 
údaj ů  (dále jen „Informace"). 

2. Smluvní strany se dohodly, že v p řípad ě  ukon čení Smlouvy p řed koncem nově  sjednané doby trvání dle Č l. 4.1 Smlouvy ve zn ění 
tohoto Dodatku, není ú častník povinen částky dle č I. 2.3 a 2.4 Smlouvy již vy čerpané ke dni podpisu tohoto Dodatku vracet. Pro 
vylou čení veškeich pochybností se uvádí, že nárok na vrácení vy čerpaných částek dle č i. 2.3 a 2.4 Smlouvy po dni podpisu tohoto 
Dodatku p ředchozím ustanovením není dot čen. Slevy dle Č l. 2.3 Smlouvy jsou čerpány m ě síč n ě  v pom ě rné výši dle sjednané doby 
urč ité v okamžiku sjednání slev, tzn. následným prodloužením doby ur č ité nedochází ke zm ě n ě  m ěsíč ní výše čerpané slovy, ani k 
prodloužení doby jejího čerpání. 

3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, p ř i čemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich. 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ob ěma smluvními stranami a ú č innosti Rozhodným dnem. 

5. O uzavření této smlouvy rozhodl za M ě sto Nám ěšť  nad Oslavou Mgr. Petr Kafka, vedoucí odboru správy majetku m ěsta, oprávn ě ný k 
rozhodnutí na základ ě  platného a ú č inného Organiza čního řádu Městského ú řadu Nám ěš ť  nad Oslavou. 

Vodafone Czech Republic a.s 	 M ěsto Náměšť  nad Oslavou 

V Praze dne: 	 V ................................................. dne: 

Jméno: Miroslav Hamza 

Funkce: KeyAccount Manager 

Miroslav 

Podpis: 
Haluza 

Digitally signed by 
Miroslav Ha luza 
Date: 2022.08.10 
15:21:25 +0200' 

Jméno: Mgr. Petr Kafka 

Funkce: vedoucí odboru správy majetku m ěsta 

My. r. Petr Digitáln ě  podepsal 
Mgr. Petr Kafka 

Kafka 	Datum: 2022.08.10 
14:48:22 +0200 

Podpis: 
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