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Vodafone OneNet č. 022870 
uzavřená dle § 1746 odst. 2 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“) 
 

 
 

mezi 
Poskytovatelem:   
Vodafone Czech Republic a.s., 
se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 
IČ: 25788001 
bankovní spojení:  
č. účtu:  
spol. zapsaná v OR vedeném Městským soudem   
v Praze, spisová značka B.6064 
zastoupený:   na základě pověření 
 
(dále jen „Poskytovatel“) 

 
a 

 
Účastníkem: 
Nemocnice Slaný 
Se sídlem: Politických vězňů 576, 27401 Slaný 
IČ: 00875295 
DIČ: CZ00875295 
zastoupený:  
 
 
 
 
(dále jen „Účastník“) 

 
 

(dále společně také „smluvní strany“) 
 

1. Předmět Smlouvy 
1.1  Předmětem této Smlouvy je rámcová úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací a jiných služeb (dále všechny jen „Služby“) a prodeji (a pronájmu)zboží. Poskytovatel se zejména zavazuje 
poskytovat Účastníkovi Služby a zboží za podmínek uvedených v obchodních podmínkách (dále jen „Obchodní podmínky OneNet“) a 
Účastník  
se zavazuje hradit cenu Služeb a zboží poskytnutých Poskytovatelem a plnit další povinnosti vyplývající ze Smlouvy.  

1.2  Služby a zboží budou Účastníkovi poskytovány na základě jednotlivých dílčích objednávek Služeb a zboží. Po obdržení objednávky 
požadovaných Služeb či zboží Poskytovatelem uzavřou smluvní strany písemnou dílčí smlouvu o poskytování konkrétní Služby či zboží 
obsahující technickou specifikaci příslušné Služby a zboží (dále jen „Dílčí smlouva“).  
 

2.  Práva a povinnosti smluvních stran 
2.1  Účastník se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost nezbytnou pro zřízení a řádné poskytování Služeb Poskytovatelem 

v souladu s Obchodními podmínkami OneNet a uzavřenými Dílčími smlouvami. 
2.2  Účastník se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy neklesne rozsah jím užívaných Služeb pod minimální měsíční částku ve výši 12 000 ,-

Kč (bez DPH), která je cenou sjednanou za služby, a to počínaje zúčtovacím obdobím ode dne 1.9. 2017 (včetně) (dále jen „Rozhodný 
den“). Minimální měsíční částka se rovná celkové částce za poskytnuté Služby v jednom zúčtovacím období (měsíci) po uplatnění 
veškerých slev (bonusů) poskytnutých Účastníkovi dle Smlouvy a zobrazených ve vyúčtování Služeb. Přitom do minimální měsíční 
částky se počítá pouze částka za všechny Služby poskytované Poskytovatelem na základě jednotlivých Dílčích smluv, nikoli však částka 
odpovídající platbám Účastníka za zboží a služby třetích stran (např. tzv. premium SMS). Jestliže Účastník poruší výše uvedenou 
povinnost a v příslušném zúčtovacím období klesne rozsah jím užívaných Služeb pod sjednanou minimální měsíční částku (bez DPH), 
doúčtuje Poskytovatel úhradu za Služby ve výši rozdílu mezi sjednanou minimální měsíční částkou (bez DPH) a cenou za Služby (bez 
DPH) skutečně odebrané v příslušném období, a to za každé období, ve kterém nebyla dodržena sjednaná výše minimální měsíční 
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částky. Takto vypočtené doúčtování úhrady za Služby podléhá DPH, která bude uplatněna a připočtena ve výši dle platných předpisů. 
Účastník se zavazuje doúčtování úhrady za Služby zaplatit. 
  

2.3  Účastníkovi bude v souvislosti s uzavřením této Smlouvy poskytnut dále finanční bonus ve výši  Kč (bez DPH), 
kterou je Účastník oprávněn využít od Rozhodného dne jako slevu na nákup či pronájem zboží Poskytovatele (avšak 
cena bude po slevě činit minimálně 1,- Kč bez DPH. 

2.4  Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení Smlouvy nárok na nevyčerpanou část slevy dle článku 2.3 a 2.4 Smlouvy zaniká. 
Poskytovatel je rovněž oprávněn pozastavit poskytování uvedených slev v případě, že Účastník bude v prodlení s plněním svých 
povinností dle Smlouvy, zejména v prodlení s placením vyúčtování Služeb. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se dodává, že tyto 
slevy nemohou být vyplaceny v hotovosti. 

2.5 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě porušení Smlouvy druhou smluvní stranou 
podstatným způsobem. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem se kromě případů uvedených v občanském zákoníku rozumí také 
případy uvedené v čl. 10.3 Obchodních podmínek OneNet. V případě porušení povinnosti Účastníka vyplývající ze Smlouvy 
podstatným způsobem je Poskytovatel oprávněn požadovat po Účastníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši součinu minimální měsíční 
částky (bez DPH) a počtu pravidelných zúčtovacích období zbývajících do konce sjednané doby trvání dle čl. 4.1 Smlouvy, a to 
počínaje zúčtovacím obdobím, kdy byla výzva k úhradě smluvní pokuty doručena Účastníkovi. Smluvní strany se dohodly, že v případě 
uplatnění smluvní pokuty dle tohoto článku Poskytovatelem Smlouva zaniká, a to uplynutím 10 dnů od doručení výzvy k úhradě 
smluvní pokuty Účastníkovi. Kromě smluvní pokuty je Poskytovatel oprávněn v případě ukončení Smlouvy před koncem sjednané 
doby trvání dle čl. 4.1 požadovat po Účastníkovi i vrácení veškerých vyčerpaných slev a zvýhodnění poskytnutých na základě této 
Smlouvy, zejména slev dle čl. 2.3 a čl. 2.4 této Smlouvy.  

2.6  Jestliže Účastník využívá fixní služby (pevné linky, data, internet), zavazuje se v případě porušení povinnosti součinnosti ve smyslu čl. 
2.15.1 Obchodních podmínek OneNet  uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. V případě 
porušení povinnosti součinnosti ve smyslu čl. 2.15.3 či 2.20 Obchodních podmínek OneNet se Účastník zavazuje uhradit Poskytovateli 
smluvní pokutu ve výši rovnající se ceně uvedené v Dílčí smlouvě jako pořizovací cena konkrétního zařízení (u nějž k porušení 
povinnosti došlo).    

2.7  Vyúčtování Služeb je splatné ve lhůtě 30 dnů od vystavení vyúčtování, není-li ve vyúčtování uveden jiný den splatnosti. Smluvní 
pokuty jsou splatné ve lhůtě uvedené ve vyúčtování smluvní pokuty vystaveném Poskytovatelem. Zaplacení smluvní pokuty ani 
vrácení zvýhodnění nemá vliv na nárok Poskytovatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti Účastníka v celém rozsahu. 

2.8   Jestliže Účastník na základě této Smlouvy využívá od Poskytovatele služby datových SIM karet a s nimi spojené služby datového 
připojení, přičemž tímto datovým připojením se nerozumí služba přístupu k internetu, je oprávněn tuto službu datového připojení 
prodat či převést práva na subjekt odlišný od Účastníka, a to pouze pokud je datové připojení součástí finálního řešení za účelem 
poskytování služeb IoT spolu se specifickou službou Účastníka a zařízením k tomu určeným. Na příklad se může jednat o dálkový 
odečet energií, zabezpečení budov, kniha jízd atp. V případě prodeje či převedení práv na subjekt odlišný od Účastníka v jiném 
případě než výše uvedeném je Poskytovatel oprávněn v souladu s čl. 7 Obchodních podmínek OneNet, okamžitě omezit nebo přerušit 
poskytování služeb dle Dílčí smlouvy, příp. Smlouvy. 

 
 
3.  Kontaktní osoba Účastníka 

Jméno a příjmení, datum narození:  
Bydliště:      
Funkce ve společnosti:    
Telefon:     
Email:      
 
Účastník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že Kontaktní osoba je oprávněna zastupovat Účastníka ve všech záležitostech a při všech 
právních a jiných úkonech souvisejících se Smlouvou, tzn. je zejména oprávněna podepisovat za Účastníka dodatky k této Smlouvě, 
podepisovat jednotlivé Dílčí smlouvy, a to až do doby, než Účastník písemně sdělí Poskytovateli novou Kontaktní osobu. Účastník 
současně potvrzuje, že od Kontaktní osoby získal souhlas k poskytnutí jejích osobních údajů Poskytovateli, a to na dobu trvání 
Smlouvy, nejdéle však do doby oznámení změny Kontaktní osoby Poskytovateli, a k výše uvedenému účelu. 
 

4.  Doba trvání Smlouvy 
4.1  Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 24 měsíců od Rozhodného dne. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 

smluvními stranami. 
4.2  Pokud uplyne doba trvání Smlouvy dle předchozího článku, tak se Smlouva mění na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou a všechny 

Služby budou i nadále Účastníkovi poskytovány za podmínek a v rozsahu stanovených v této Smlouvě a jednotlivých Dílčích 
smlouvách.  
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5.  Ustanovení společná a závěrečná 
5.1 Poskytovatel je oprávněn aktualizovat a měnit jednostranně Obchodní podmínky OneNet, přičemž se zavazuje jakoukoliv aktualizaci 

nebo změnu oznámit bez zbytečného odkladu Účastníkovi před nabytím účinnosti této aktualizace nebo změny. Uvedené změny je 
Poskytovatel oprávněn provést zejména v případě změny právních předpisů, zavedení nových služeb a technologií nebo z důvodu 
změny podmínek na trhu, a to postupem dle čl. 1.1.4 Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací 
společnosti Vodafone (dále jen „Všeobecné podmínky“). Práva a povinnosti výslovně neupravené v této Smlouvě nebo Dílčí smlouvě, 
se řídí podmínkami jednotlivých služeb, poskytování služeb elektronických komunikací se řídí aktuálně platnými Všeobecnými 
podmínkami. Zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů (dále jen „Údaje“) se řídí Informacemi pro 
účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů (dále jen „Informace“). Není-li v této 
Smlouvě uvedeno jinak, podpisem Smlouvy uděluje Účastník souhlasy se zpracováním Údajů k účelům uvedeným v čl. 5 Informace. 
Reklamace vadného zboží se řídí platnými právními předpisy a Reklamačním řádem. Ceny Služeb a zboží neuvedené v Dílčích 
smlouvách se řídí aktuálně platným ceníkem pro zákazníky OneNet (dále jen „Ceník“). 

5.2 Obchodní podmínky OneNet jsou nedílnou součástí této Smlouvy, jakož i jednotlivých Dílčích smluv. Smluvní vztah tvoří ke dni jejich 
podpisu oběma smluvními stranami příslušné Dílčí smlouvy včetně příloh. V případě rozporu Smlouvy, Dílčích smluv, Obchodních 
podmínek OneNet, Ceníku, Všeobecných podmínek a ostatních dokumentů má přednost úprava obsažená v Dílčí smlouvě před touto 
Smlouvou, Obchodními podmínkami OneNet, Všeobecnými podmínkami a ostatními dokumenty, a to v tomto pořadí.  

5.3 Aktuální verze Obchodních podmínek OneNet, Všeobecných podmínek a Ceníku jsou k dispozici na stránkách vodafone.cz.  
5.4 Podpisem Smlouvy Účastník potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí a 

akceptuje je. Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel trvá na svých Obchodních podmínkách OneNet, Všeobecných podmínkách, 
včetně všech ostatních výše uvedených dokumentů, a znění této Smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této 
Smlouvě ani v jiných navazujících dokumentech se řídí občanským zákoníkem, popř. dalšími příslušnými právními předpisy. Smluvní 
strany se dohodly na vyloučení § 557, § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

5.5 Účinností této Smlouvy zanikají (se ukončují) veškeré smlouvy uzavřené před účinností této Smlouvy mezi Účastníkem a 
Poskytovatelem se stejným či obdobným předmětem jako dle čl. 1 Smlouvy, včetně smluv o poskytování služeb elektronických 
komunikací (dále jen „stávající smlouvy“), pokud stávající smlouvy existují a jsou účinné ke dni účinnosti této Smlouvy. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochyb bude do doby zřízení příslušných služeb dle Dílčích smluv ponecháno nastavení služeb na všech účastnických 
mobilních číslech (dále jen „MSISDN“) podle stávajících smluv, přičemž veškeré výhody na těchto MSISDN budou čerpány pouze dle 
této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Ukončením stávajících smluv však nezanikají jakékoli nároky Poskytovatele na úhradu 
dlužných částek či splnění jiných závazků Účastníka vyplývajících z jakékoli stávající smlouvy. 

5.6 V souvislosti s uzavíráním této Smlouvy a Dílčích smluv smluvní strany ujednaly následující pravidla. Odpověď druhé strany s 
dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky (§ 1740 odst. 3 
občanského zákoníku). Poskytovatel poskytuje služby a zboží pouze za podmínek uvedených ve Smlouvě a Dílčí smlouvě, a proto 
zaslání jiných obchodních podmínek považuje Poskytovatel za nepřijetí návrhu smlouvy a takové zaslání považuje za nový návrh. 
Přijetí nového návrhu musí být ze strany Poskytovatele výslovně potvrzeno (§ 1751 odst. 2 občanského zákoníku), poskytování služeb 
se za takové přijetí nepovažuje. 

5.7 Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
5.8 Tato Smlouva a Dílčí smlouva může být měněna pouze písemně; písemnou formou není pro účely změny Smlouvy a Dílčí smlouvy 

výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  
 
 
 
Přílohy:   
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace 
Příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky, Obchodní podmínky OneNet, Reklamační řád 
 
 

 
Vodafone Czech Republic a.s  Nemocnice Slaný  

Místo, datum: V Praze, dne 12.7.2017  Místo, datum: 
Jméno:    Jméno:  
Pozice:    Pozice:  

Podpis  Podpis 
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Vodafone OneNet – Hlasové konvergované  
služby (Technická specifikace) 
K Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet  
č. 022870, uzavřené dne: ……………………  (dále jen „Rámcová smlouva“) 
  
 

Identifikace smluvních stran 
Poskytovatel:  Vodafone Czech Republic a.s. Účastník: Nemocnice Slaný 
Sídlo: náměstí Junkových 2   Sídlo: Politických vězňů 576, 27401 Slaný 
              155 00 Praha 5                                                   
IČ: 25788001 IČ: 00875295 
Oprávněný zástupce:  Oprávněný zástupce:  
(dále jen „Poskytovatel“) (dále jen „Účastník“) 

Osoby oprávněné k jednání za Účastníka ve věci: 
Změny Dílčí smlouvy:  Tel: /email:  
Vyúčtování ceny za poskytnuté Služby:  Tel: /email:  
Technických záležitostech:  Tel: /email:  

 
 

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. 

 
Dohled – kontaktní údaje pro zajištění technické součinnosti 

Jméno*:  Tel.:  Email:  

     7 – 19 hod po-pá            24 x 7 x 365  
*Kontakt je uveden pro případné zajištění technické součinnosti pro zákaznickou lokalitu uvedenou v sekci Identifikace Účastníka. 
 
 
Identifikace služby 

Název služby: Vodafone OneNet -  Hlasové konvergované služby 

k Rámcové smlouvě č.: 022870 Požadavek na:   

Dílčí smlouva/verze: 1/4 Nahrazuje Dílčí smlouvu/verzi:  

  Verze technického řešení V 5 
 
 

Fakturační údaje 

Fakturační skupina č.: 1    

Adresát: Nemocnice Slaný 

Ulice, č.p.: Politických vězňů 576 

PSČ, Město: 27401 Slaný 

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 31.8.2019  Nastavení služeb dle této Dílčí smlouvy bude provedeno nejpozději k Rozhodnému dni. 
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Hlasový tarifní plán 
 
Tarifní plán č. 1 
 

TP-1 Pravidelná (měsíční) Hodnota měsíčního Kreditu 

 Hlasový tarif s minutovou sazbou   Kč 0 
 
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 pevné na pevnou   

Z pevné na mobil   

Z mobilu na mobil   

Z mobilu na pevnou   

Vnitrofiremní volání (VPN)  / 

SMS – textové zprávy   
Způsob tarifikace 60+1  
 
Tarifní plán č. 2 
 

 Uživatelský 
poplatek Datový tarif 

Automatický 
Dokup 

Objem dokupu Cena za dokup dat 

Neomezené volání a SMS v rámci ČR - TP2 ,- Kč  - - - 

 

Volání v rámci ČR: 
 

TP2 
Cena za jednotku 

Do sítě Vodafone Do ostatních sítí 

Z mobilu na mobil  Kč/min Kč/min 

Z mobilu na pevnou Kč/min Kč/min 

Volání v rámci VPN Kč/min / 

SMS – textové zprávy  Kč/SMS   Kč/SMS 
 
 
 
 
 

Uživatelské poplatky 

Poplatky za uživatele: 

Typ uživatele Měsíční paušál za 1 uživatele 

Uživatel mobilního čísla s minutovou sazbou   

Uživatel pevného čísla s minutovou sazbou  
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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 0 

OneNet Mobilní 
připojení 

    - - 1 0 

OneNet Mobilní 
připojení 

    - - 1 0 

OneNet Mobilní 
připojení 

    - - 1 0 

 
 
 

Hlasová VPN a Virtuální ústředna 

 

Vytvoření hlasové VPN: 

Název hlasové VPN:                                                    Nemocnice Slaný 
 
 
 Integrace pobočkové ústředny č.1 
Účastník požaduje integraci pobočkové ústředny1: ANO  Název a typ ústředny: XXXX 
Vnější rozhraní pobočkové ústředny: PRI   Počet vnějších rozhraní k připojení do sítě Vodafone: 1
  
Počet vnitřních poboček: 100   Kapacita (v paralelních hovorech): 30 
 
Místo připojení pobočkové ústředny č.1: 
Název lokality: Nemocnice Slaný Technický kontakt:  
Ulice, č.p.: Politických vězňů 576  
PSČ, Město: 274 01 Slaný Telefon technického kontaktu :  
Heslo pro komunikaci (při instalaci služby): Emailová adresa kontaktní osoby:  
 
Privátní číselný plán: 
Délka čísla zkrácené volby: 3 Rozsah zkrácených voleb: XXXX 
Počátek rozsahu: XXXX Konec rozsahu:  XXXX 
Veřejná předvolba5: XXXX 
 
 

1. Součástí Služby integrace pobočkové ústředny je příprava rozhraní pro připojení ústředny v dané lokalitě. 
Konfiguraci ústředny zajišťuje Účastník.  

2. Atribut je obsažen v SIP identifikaci a identifikuje patřičnou IP-PBX připojenou pomocí CPE, např. Company-VLAN 
3. Atribut je obsažen v SIP identifikaci a identifikuje patřičnou IP-PBX připojenou pomocí CPE, např. pbx1.com 
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4. Pouze pro IP ústředny. Atribut identifikuje VPN ve které je zapojena PBX, např. VPN.PBX@domain 
5. Veřejné telefonní číslo ústředny. V případě, že je definován rozsah obsahuje "X". 
6. V rámci služby může být aktivních maximálně 3000 čísel v blocích 10, 100 nebo 1000 čísel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připojení PBX  

Lokalita  Varianta služby Měsíční paušál za připojení 
ústředny 

Měsíční paušál za připojení 
ústředny  - po slevě 

Slaný - Politických vězňů Připojení PBX  30   Kč  Kč 

 Číslo v názvu varianty služby vyjadřuje kapacitu přidělených hovorových kanálů. 
 
 
 
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: ....... ........  Datum: ........ ........... 
   
   

   
Jméno a funkce oprávněného zástupce Poskytovatele  Jméno a funkce oprávněného zástupce Účastníka 
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Přípojka do sítě Vodafone OneNet  
(Technická specifikace)  
K Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet  
č. 022870, uzavřené dne: .................. (dále jen „Rámcová smlouva“) 
 
 

Identifikace smluvních stran 
Poskytovatel:  Vodafone Czech Republic a.s. Účastník: Nemocnice Slaný 
Sídlo: náměstí Junkových 2   Sídlo: Politických vězňů 576, 27401 Slaný 
              155 00 Praha 5                                                   
IČ: 25788001 IČ: 00875295 
Oprávněný zástupce:  Oprávněný zástupce:  
(dále jen „Poskytovatel“) (dále jen „Účastník“) 

Osoby oprávněné k jednání za Účastníka ve věci: 
Změny Dílčí smlouvy:  Tel: /email:  
Vyúčtování ceny za poskytnuté Služby:  Tel: /email:  
Technických záležitostech:  Tel: /email:  

 
 
 

Identifikace služby 

Název služby:    Přípojka do sítě Vodafone OneNet Hlas a internet 

k Rámcové smlouvě č.:   022870 Požadavek na:   

Dílčí smlouva/verze:       3/4 Nahrazuje Dílčí smlouvu/verzi:  3/3 

Verze technického řešení V 5   

 

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

  Termíny 
 
Účastník je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro zřízení služby, v případě, že Poskytovateli tuto součinnost neposkytne, zavazuje se 
uhradit tzv. „marný výjezd technika“. Účastník je uvedené povinen uhradit tehdy, když neumožní nebo nezajistí Poskytovateli, případně jím pověřené osobě, 
v předem sjednaném termínu přístup do objektu/místa, ve kterém má být zřízena Služba. V případě, že Účastník poruší povinnost uvedenou v předchozí 
větě, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.  Účastník podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, 
že převzal před podpisem této Dílčí smlouvy dokument označený jako Technické řešení ze dne7.6.2017, číslo 5. a že má na lokalitě splněny předpoklady 
uvedené v Technickém řešení nebo splnění těchto předpokladů zajistí nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu Dílčí smlouvy. 
V případě, že bude v rámci instalace koncových zařízení Poskytovatelem zjištěno, že nejsou splněny předpoklady uvedené v Technickém řešení, je Účastník 
povinen hradit práce technika Vodafone hodinovou sazbou 2.500Kč/h. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že služba bude zřízená ke dni, kdy mělo dojít 
k instalaci koncových zařízení, i když nebudou koncová zařízení z důvodu na straně Účastníka nainstalována a Účastníkovi vzniká závazek k úhradě za 
službu podle této Dílčí smlouvy. 
 
 
Dílčí smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že minimální doba užívání služby (tzn. minimální doba trvání Dílčí smlouvy) je stanovena 
do 31.8.2019.  Nastavení služeb dle této Dílčí smlouvy  bude provedeno nejpozději prvního dne  třetího celého zúčtovacího období po 
doručení podepsané Dílčí smlouvy Poskytovateli. 
 
 
 
V případě ukončení této Dílčí smlouvy před uplynutím minimální doby trvání sjednané v této Dílčí smlouvě z důvodu na straně Účastníka 
(zejména odstoupením od Dílčí smlouvy či od Rámcové smlouvy ze strany Poskytovatele, ukončením podnikatelské činnosti Účastníka, 
apod.) je Účastník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši součtu všech měsíčních poplatků za službu sjednaných v této Dílčí 
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smlouvě zbývajících do uplynutí minimální doby trvání Dílčí smlouvy, a to za každé místo připojení a dále je Účastník povinen uhradit 
Poskytovateli poplatek za deinstalaci služby a koncových zařízení ve výši 5 800- Kč  za každé místo připojení (lokalitu) Účastníka. 
  
 
 
 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dohodnou na ukončení Dílčí smlouvy před uplynutím minimální doby trvání Dílčí 
smlouvy, je Účastník povinen uhradit Poskytovateli částku ve výši součtu všech měsíčních poplatků za službu sjednaných v této Dílčí 
smlouvě zbývajících do původně sjednané minimální doby trvání Dílčí smlouvy, a to za každé místo připojení. Tato úhrada představuje 
paušální odškodnění Poskytovateli za předčasné ukončení Dílčí smlouvy před uplynutím oboustranně dohodnuté minimální doby trvání 
(náhrada škody vzniklé v důsledku toho, že Účastník nesplnil svůj závazek z Dílčí smlouvy) a dále je Účastník povinen uhradit Poskytovateli 
poplatek za deinstalaci služby a koncových zařízení ve výši  Kč  za každé místo připojení (lokalitu) Účastníka. 

 
  Místa připojení  (lokality) 

 
Označení lokality:   č.1- NEMOSL01 
Ulice, č. evidenční, č. popisné Politických vězňů 
PSČ, Obec: 274 01 Slaný     Jméno kontaktní osoby:  
      Kontaktní telefonní číslo:  
 
 
      Přístupová linka k lokalitě NEMOSL01 
Nominální rychlost: 8192 kbit/s    Úroveň kvality služby: Standard 
Předávací rozhraní / konektor: Ethernet 100Base-T / RJ-45 F 
Počet veřejných IPv4 adres: 5 
Počet veřejných IPv6 adres: 0  /64 
Patro a číslo místnosti hlas / internet / data: serverovna 
Přístup do internetu:  Ano 
Služba IP VPN:  Ne 
Záloha mobilním připojením:  Ne 
 
      OneNet - Fixní  Hlas k lokalitě NEMOSL01 
Předávací rozhraní / konektor / počet / protokol : ISDN30 / RJ-45 F /1 
Předávací rozhraní / konektor / počet / protokol : FXS  / RJ-11 /4 
 
 
Cenové ujednání 
Označení 
lokality Služba Typ instalace Jednorázová 

(instalační) Pravidelná  (měsíční) cena po slevě 

NEMOSL01 Přípojka do sítě OneNet  standardní  Kč -Kč 
. 

Jazyk vyúčtování:   Česky 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:VIP.podpora@vodafone.cz


 

Dílčí smlouva o poskytování služby 
 
 

 
 

Str. 3 z 3 

 

Poskytovatel: Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 
Vodafone firemní péče: 800 777 780, VIP@vodafone.cz, IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001, vodafone.cz 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

    
Jméno a funkce oprávněného zástupce Poskytovatele  Jméno a funkce oprávněného zástupce Účastníka 
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Poskytovatel: Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 
Vodafone firemní péče: 800 777 780, VIP@vodafone.cz, IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001, vodafone.cz 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064. 

Telefonní přístroje a příslušenství  - prodej/pronájem  
(Technická specifikace)  
K Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet  
č. 022870, uzavřené dne: .................. (dále jen „Rámcová smlouva“) 
 
 

Identifikace smluvních stran 
Poskytovatel:  Vodafone Czech Republic a.s. Účastník: Nemocnice Slaný 
Sídlo: náměstí Junkových 2   Sídlo: Politických vězňů 576, 27401 Slaný 
              155 00 Praha 5                                                   
IČ: 25788001 IČ: 00875295 
Oprávněný zástupce:  Oprávněný zástupce:   
(dále jen „Poskytovatel“) (dále jen „Účastník“) 

Osoby oprávněné k jednání za Účastníka ve věci: 
Změny Dílčí smlouvy:  Tel: /email:  
Vyúčtování ceny za poskytnuté Služby:  Tel: /email:  
Technických záležitostech:  Tel: /email:  

 
 

Předmět Dílčí smlouvy 

V souladu s čl. 1.2 Rámcové smlouvy se smluvní strany dohodly na poskytování (prodeji či pronájmu) zboží ze strany Poskytovatele za 
podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě a Obchodních podmínkách OneNet (pro účely této Dílčí smlouvy označováno jako „služba“).  
Poskytování služeb se bude řídit specifikacemi uvedenými níže v této Dílčí smlouvě. 
 
 

Identifikace služby 

Název služby:    Telefonní přístroje a příslušenství - prodej/pronájem 

k Rámcové smlouvě č.:   022870 Požadavek na:   

Dílčí smlouva/verze: 4/1 Nahrazuje Dílčí smlouvu/verzi: 4/3 

Verze technického řešení V 5   

 
 
  Termíny 

Zde specifikované zboží (specifikovaná zařízení a příslušenství) bude dodáno nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy, 
nebude-li mezi stranami písemně dohodnuto jinak. 
 
 

Specifikace místa plnění 
Místo připojení a doručení č.: 1 

Název lokality: NEMOSL01 
Ulice, č.p / č.o.: Politických vězňů 576 
 PSČ, Město: 274 01 Slaný  
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Poskytovatel: Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 
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Specifikace zboží – prodej/pronájem 

Podrobná specifikace telefonních přístrojů a jejich příslušenství 
Název zařízení Prodej/Pronájem Barva Množství  Místo plnění č.: 

 Pronájem x 1 1 

 Pronájem x 1 1 
 
 

Cenové ujednání– pronájem  

Název zařízení Množství 
Pravidelná měsíční cena za ks před 

slevou 
Celková měsíční cena po slevě 

 1 Kč -Kč 

 1 Kč -Kč 
 
Aktuální hardwarový ceník je k dispozici na http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/osobni-a-firemni/ceniky/ 
 
 
 
 

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 služeb Vodafone OneNet, který je 
k dispozici na www.vodafone.cz 

4. V případě porušení smluvních podmínek, porušení 
právních předpisů nebo práv třetích osob je Poskytovatel 
oprávněn Účastníkovi omezit nebo ukončit poskytování 
služby 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 www.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. 

 
 
. 
 

 

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

    
Jméno a funkce oprávněného zástupce Poskytovatele  Jméno a funkce oprávněného zástupce Účastníka 
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