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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SMS připojení  
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náměstí Junkových 2 
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č. účtu: XXX 
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soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064. 
  

Zastoupená: 
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XXX 

 

 
 

(dále jen „Vodafone“) 

 

 

 

1. Předmět smlouvy 
 
Vodafone bude Partnerovi na základě níže uvedených podmínek poskytovat neveřejnou službu elektronických komunikací Vodafone SMS připojení, 
a to v rozsahu stanoveném v této smlouvě a jejích jednotlivých přílohách.  

 

2. Vymezení pojmů 
 
GSM - mezinárodní standard používaný v oblasti poskytování služeb digitální telefonní sítě mobilních telefonů. 
 

SMS -  „Short Message Service“, standard pro poskytování služby doručování a odesílání krátkých textových zpráv v síti GSM. 

 
SMS MO -  „Short Message Service Mobile Originated“, označení pro poskytování služby odesílání krátkých textových zpráv ze sítě GSM k 

aplikačnímu serveru služby Vodafone SMS připojení nebo k jinému účastníkovi v sítích GSM.  

 
SMS MT -   „Short Message Service Mobile Terminated“, standard pro poskytování služby doručování krátkých textových zpráv do sítě GSM od 

aplikačního serveru služby Vodafone SMS připojení nebo od jiného účastníka ze sítě GSM.  

 
SMSC -       „Short Message Service Center“, technické zařízení tvořící nedílnou součást sítě GSM, které zajišťuje provoz a funkce služby odesílání 

a doručování SMS zpráv. 

 
Vodafone SMS připojení - marketingové označení služby využívající technologie sítě GSM pro přímou komunikaci vzdálené počítačové aplikace se 

sítí GSM formou SMS zpráv prostřednictvím obecného datového přístupu do SMSC. 

 
Uživatelský účet Vodafone SMS připojení (dále též jen „uživatelský účet“) - soubor informací a vlastností služby Vodafone SMS připojení 

specifikovaný v Příloze č. 1, které jednoznačně definují Partnera v rámci služby Vodafone SMS připojení, definují rozsah Partnerem 

využitelných služeb Vodafone SMS připojení, použitý typ propojení Partnerovy aplikace s Vodafone SMS připojení a evidují 

přehledy využívání služby Vodafone SMS připojení Partnerem. 

 

Změna nastavení účtu - změna funkčního nastavení uživatelského účtu Partnera, která je vyvolána změnou typu nebo parametrů připojení účastnické 
aplikace se službou Vodafone SMS připojení.  

 

Plnohodnotný provoz - provoz služby Vodafone SMS připojení, který umožňuje provoz všech funkcí a služeb Vodafone SMS připojení a má takové 
vlastnosti, které byly mezi Vodafonem a Partnerem sjednány v této smlouvě a jejich přílohách. Sjednané služby a funkce jsou 

definovány ve  Specifikaci uživatelského účtu (Příloha č. 1 této smlouvy) a v Popisu komunikačního protokolu. Zahájením 

plnohodnotného provozu je zahájeno zpoplatňování služby Vodafone SMS připojení.  
 

 

 
 

 

 



 
 

  verze  platná od 1.9.2008 

3. Práva a povinnosti Vodafonu 
 
3.1 Vodafone se zavazuje v souladu s předmětem této smlouvy poskytovat Partnerovi službu Vodafone SMS připojení v dohodnutém rozsahu a 

kvalitě. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb Vodafone SMS připojení Partnerovi je určena na základě specifikace uvedené v Příloze č.1 

schválené oběma smluvními stranami. V případě, že Partner požaduje po uzavření této smlouvy změnu dohodnuté specifikace, musí doručit 

Vodafonu písemnou žádost společně s nově vyplněnou Přílohou č. 1, na základě které Vodafone posoudí, zda změnu specifikace provede pouze 

na základě této písemné žádosti či zda provedení změny bude podmíněno uzavřením dodatku ke smlouvě. Vodafone je oprávněn změnu 
specifikace v odůvodněných případech odmítnout, o důvodech bude Partnera informovat. Cena za změnu specifikace uživatelského účtu je 

stanovena v Ceníku (Příloha č.2 této smlouvy), případně může být stanovena odlišně dohodou smluvních stran.  

 
3.2 Vodafone se zavazuje udržovat svou GSM telekomunikační síť v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality 

stanovené normami GSM. Závady v rámci sítě se Vodafone zavazuje odstraňovat v nejkratším možném termínu po jejich zjištění. Proces 
odstraňování závad v rámci služby Vodafone SMS připojení je smluvními stranami dohodnut v Příloze č.1. Ovlivňuje-li závada vzniklá na 

straně Vodafonu plnohodnotný provoz Vodafone SMS připojení a je-li známa zástupci Vodafone odpovědnému za funkci Vodafone SMS 

připojení, je tento odpovědný zástupce povinen v nejkratším možném termínu upozornit na situaci kontaktního zástupce na straně Partnera 
  

3.3 Vodafone je oprávněn změnit nastavení uživatelského účtu Partnera, specifikaci komunikačního protokolu, verzi software pracujícího na 

Vodafone SMS připojení nebo SMSC, a to z naléhavých technických nebo provozních důvodů nebo pokud je to ve prospěch celkové 
funkcionality služby Vodafone SMS připojení, přičemž na změnu bude Partner upozorněn předem, nebo, v případě situace, která nesnese 

z objektivních důvodů odkladu, nejpozději následující pracovní den po uskutečnění takové změny. V uvedených případech Partner neplatí cenu 

za změnu nastavení uživatelského účtu. 
 

3.4 K zahájení plnohodnotného provozu musí dojít nejpozději do tří měsíců od dne nabytí účinnosti této smlouvy. Cena za aktivaci služby dle 

Přílohy č. 1 e splatná po uzavření smlouvy v souladu s ustanovením bodu 5.1 této smlouvy. Zaplacení ceny za aktivaci je podmínkou pro 

zahájení procesu prací k nastavení a zahájení provozu služby Vodafone SMS připojení dle Přílohy č. 3 této smlouvy. V případě, že k zahájení 

plnohodnotného provozu nedojde ve výše uvedené lhůtě od uzavření smlouvy z důvodů na straně Partnera, je tato skutečnost považována 

smluvními stranami za rozvazovací podmínku smlouvy. Smluvní strany se pro tento případ dohodly, že Partner uhradí Vodafonu účelně 
vynaložené náklady spojené s aktivací služby Vodafone SMS připojen a jejím spuštěním do Plnohodnotného provozu v dohodnuté době, a to ve 

výši 100.000 Kč (uhrazený Aktivační poplatek je Vodafone oprávněn v takovém případě započítat na úhradu těchto nákladů). Tato částka je 

splatná na výzvu a jejím uhrazením není dotčen nárok Vodafonu na náhradu škody v plném rozsahu.  

 
3.5 Vodafone je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit poskytování služby Vodafone SMS připojení ze závažných organizačních, technických 

nebo provozních důvodů a z důvodů vyšší moci. Vodafone si vyhrazuje rozhodnutí o kvalifikaci konkrétního důvodu, přičemž tyto důvody 
nejsou smluvními stranami považovány za závady dle bodu 3.2. V případě, že jsou tyto skutečnosti známy Vodafonu předem, je Vodafone 

povinen o tom neprodleně informovat kontaktního zástupce na straně Partnera. V takovém případě neodpovídá Vodafone za škodu tímto 

způsobenou Partnerovi 
 

3.6 Vodafone může dále omezit nebo přerušit poskytování služeb v případě krizových situací, zejména v případě branné pohotovosti státu, 

živelných pohrom, epidemií a v případě, že Vodafone k takovému omezení nebo přerušení bude povinen dle rozhodnutí příslušného státního 
orgánu ČR. Vodafone je oprávněn odmítnout nebo pozastavit plnění předmětu smlouvy na dobu, kdy Partner neplní své závazky vůči 

Vodafonu. 

 

3.7 Vodafone neručí za kvalitu a funkci propojení internetem nebo pevnou linkou, které fyzicky a logicky zprostředkovává komunikaci mezi 

aplikací Partnera a fyzickým rozhraním Vodafone SMS připojení. Tímto propojením je myšleno propojení zprostředkované zařízením, které 

není ve vlastnictví Vodafonu a ani není Vodafonem servisováno (např. Internetové spojení). 
 

3.8 Vodafone poskytne účastníkovi odbornou konzultaci vzhledem k technickým otázkám a používání služeb Vodafone SMS připojení na základě 

písemné žádosti a vzájemné dohody o rozsahu a obsahu konzultace. Cena za konzultaci je stanovena v Ceníku (Příloha č. 2 této smlouvy), 
případně může být stanovena dohodou smluvních stran.   

 

4. Práva a povinnosti Partnera  
 
4.1 Partner je oprávněn využívat služeb Vodafone SMS připojení v rozsahu specifikací uvedených v Přílohách č. 1 této smlouvy a Popisu 

komunikačního protokolu a zavazuje se využívat služeb Vodafone SMS připojení pouze v souladu s ustanoveními této smlouvy. 
 

4.2  Partner se zavazuje užívat druh připojení specifikovaný v Příloze č. 1 této smlouvy. 

 
4.3   Partner se zavazuje zaplatit Vodafonu za poskytnuté služby Vodafone SMS připojení ceny dohodnuté v Příloze č. 2 této smlouvy, a to v souladu 

s čl. 5 této smlouvy. Není-li stanoveno jinak, ceny za poskytnuté služby Vodafone SMS připojení a ceny SMS budou Partnerem hrazeny od 

uvedení služby do Plnohodnotného provozu. V případě, že Partner překročí v rámci testování služby dohodnutý rozsah testovacích SMS (viz 
Příloha č. 3 této smlouvy), je povinen zaplatit za takovéto SMS ceny sjednané v Příloze č. 2 této smlouvy.  

 

4.4   Partner se zavazuje oznamovat písemně po celou dobu účinnosti této smlouvy Vodafonu změnu identifikačních údajů, a to zejména adresy sídla, 
fakturační adresy, názvu či jména, právní formy, telefonního a bankovního spojení, IČ, DIČ, a to nejpozději do sedmi dnů ode dne takové změny. 

 

4.5  Partner odpovídá za obsah dat, resp. odesílaných SMS MT přes Vodafone SMS připojení. V případě, že obsah Partnerem odesílaných SMS 
prokazatelně poškozuje Vodafone nebo způsobuje Vodafone jakoukoliv újmu, a to zejména z důvodu, že je v rozporu s platnými právními 

předpisy nebo odporuje dobrým mravům, je Vodafone oprávněn bezprostředně po zjištění uvedených skutečností pozastavit poskytování služby 

Vodafone SMS připojení Partnerovi a požadovat po Partnerovi smluvní pokutu ve výši 1.0.000 Kč, jakož i náhradu vzniklé škody.  Smluvní 
pokuta je splatná na výzvu. 

 

4.6   Partner je oprávněn posílat SMS MT prostřednictvím Vodafone SMS připojení pouze na účastnická čísla sítí operátorů poskytujících mobilní 
služby elektronických komunikací na území České republiky nebo těch operátorů, jejichž sítě budou jmenovitě uvedeny v příloze č. 2 této 

smlouvy nebo případném dodatku smlouvy. Služba Vodafone SMS připojení přitom nesmí být využívána v rozporu se zněním zákona č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění a nepovoleným způsobem spočívajícím v poskytování zprostředkovatelských 
služeb třetím společnostem, a to za účelem poskytování služby propojení SMS MT v síti Vodafonu nebo jiných mobilních sítích GSM. Zjistí-li 



 
 

  verze  platná od 1.9.2008 

Vodafone, že Partner porušuje svou povinnost stanovenou v tomto článku smlouvy, je oprávněn bezprostředně po zjištění takovéto skutečnosti 

pozastavit poskytování služby Vodafone SMS připojení Partnerovi a požadovat po Partnerovi smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč, jakož i 
náhradu vzniklé škody.  

 

4.7   Partner není oprávněn využívat službu Vodafone SMS připojení pro odesílání nevyžádaných SMS zpráv. Za nevyžádanou SMS zprávu se pro 

účely této smlouvy rozumí SMS zpráva odeslaná jakémukoliv uživateli mobilního telefonu s informací – a to i jen částečně, jinou než: 

  

i. informací, resp. zprávou, která je odpovědí na požadavek konečného uživatele, případně potvrzení Partnera o přijetí tohoto požadavku; 
nebo 

ii. informací, k jejichž odesílání na svůj mobilní telefon poskytl konečný uživatel Partnerovi vědomý a prokazatelný souhlas; nebo 

iii. informací oznamující rozšíření funkčnosti služby Vodafone SMS připojení, omezení funkčnosti služby Vodafone SMS připojení, 
plánované odstávky apod.; nebo 

iv. informací, jejíž obsah, způsob a termín odeslání si Partner předem písemně odsouhlasil s Vodafonem, a to minimálně 5 pracovních dní 

před plánovaným termínem odeslání. 
 

Partner není zejména oprávněn využívat službu Vodafone SMS připojení pro odesílání nevyžádaných SMS zpráv, které přímo či nepřímo 

podporují zboží či služby Partnera nebo jakékoliv třetí osoby nebo podporují jejich image, či přímo či nepřímo vyzývají konečné uživatele 
k uskutečnění volání či zaslání SMS zprávy na čísla se zvýšenou sazbou (premium rate čísla) (dále společně jen „propagační SMS“).  

 

Partner dále není oprávněn spojovat použití služby Vodafone SMS připojení dle této smlouvy s automatickým souhlasem konečného uživatele 
(zákazníka Vodafonu) k zasílání marketingových materiálů jakékoli povahy, zejména propagačních SMS.  

 

Pokud jsou konečným uživatelům zasílány propagační SMS zprávy s jejich předchozím souhlasem, je Partner povinen takto poskytnutý 
souhlas Vodafonu na jeho žádost prokázat. Partner je také povinen umožnit konečným uživatelům kdykoliv odvolání souhlasu se zasíláním 

propagačních SMS, o této možnosti musí konečné uživatele informovat. 

 
V případě, že Partner poruší ustanovení bodu 4.7, je Vodafone oprávněn okamžitě přerušit poskytování služby Vodafone SMS připojení a 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná na výzvu a jejím zaplacením není dotčeno právo 

Vodafonu na náhradu škody. 
 

4.8    Partner je oprávněn obracet se svými připomínkami a žádostmi na Vodafone. Kontaktní místa a kontaktní zástupci Vodafonu pro Partnera jsou 

uvedeny v Příloze č.1 této smlouvy.   
 

4.9    V případě, že dojde k výpadku provozu služby Vodafone SMS připojení z technických, provozních či jiných důvodu na straně Vodafonu, je 

Partner oprávněn požadovat na Vodafone přiměřené snížení měsíční ceny specifikované v čl. 5.2 této smlouvy. Snížení měsíční ceny bude 
provedeno s přihlédnutím k době, po kterou nebyl zajištěn plnohodnotný provoz služby Vodafone SMS připojení, přičemž o částce snížení 

měsíční ceny rozhoduje Vodafone.  Odpovědnost Vodafonu za škodu se v takovém případě řídí zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále 
jen „Všeobecné podmínky“).  

 
4.10   Partner je oprávněn uplatnit reklamaci proti vadnému poskytnutí služby Vodafone SMS připojení či reklamaci proti vyúčtování ceny, a to ve 

lhůtách a na kontaktní místech uvedených v Příloze č. 1. v bodě Reklamace.   

 

5. Cenová ujednání, platební podmínky  
 
5.1 Cena za aktivaci uživatelského účtu Partnera a zprovoznění funkcí Vodafone SMS připojení je uvedena v Příloze č.2 této smlouvy (Ceník 

služby Vodafone SMS připojení). Tuto cenu zaplatí Partner na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Vodafonem a doručeného 
Partnerovi na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Daňový doklad bude mít splatnost 30 dnů ode dne jeho vystavení.   

 

5.2 Měsíční cena za poskytování služby Vodafone SMS připojení Vodafone Partnerovi je uvedena v Příloze č.2 této smlouvy. Tuto cenu zaplatí 
Partner na základě daňového dokladu vystaveného Vodafone podle odst. 5.3 této smlouvy.  

 
5.3 Ceny za SMS zprávy odeslané prostřednictvím služby Vodafone SMS připojení nad úroveň, která je uvedena v rámci měsíční ceny za 

poskytování služby Vodafone SMS připojení, se řídí Přílohou č.2 této smlouvy. Za odeslané SMS jsou považovány takové SMS zprávy, které 

byly odeslané z rozhraní definovaného v Příloze č. 1 této smlouvy. Tyto ceny zaplatí Partner na základě daňového dokladu vystaveného 
Vodafonem nejpozději do 10. dne po ukončení kalendářního měsíce, ve kterém byla služba poskytnuta. Vyúčtování je Partner povinen uhradit 

do 30 dnů ode dne jeho vystavení. Vyúčtování se považuje za uhrazené dnem připsání dlužné částky na bankovní účet Vodafonu uvedený 

v záhlaví této smlouvy. V případě, že se zákazník dostane do prodlení s úhradou kteréhokoliv Vyúčtování, je Vodafone oprávněn zákazníkovi 
účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené zákonnými předpisy z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

5.4 K uvedeným cenám bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů.  
 

5.5 Vyúčtování bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a náležitosti stanovené opatřením Českého 

telekomunikačního úřadu. Vodafone je oprávněn ve vyúčtování vyúčtovat i ceny za služby poskytnuté Partnerovi v předchozích zúčtovacích 
obdobích, pokud byly Partnerem využity, ale nebyly z objektivních důvodů zahrnuty do předchozích vyúčtování za daná období. Veškerá 

vyúčtování budou zasílána na adresu Partnera uvedenou v této smlouvě. 

 
5.6 V případě, že je na základě požadavku Partnera provedena změna uživatelského účtu Vodafone SMS připojení Partnera, je Partner povinen 

uhradit jednorázovou cenu za změnu nastavení ve výši uvedené v Ceníku (Příloha č. 2). Cenu za změnu nastavení uživatelského účtu uhradí 

Partner na základě daňového dokladu vystaveného Vodafonem.  
 

5.7 Partner se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy neklesne rozsah jím užívané služby Vodafone SMS připojení pod minimální měsíční částku ve 

výši   6 000,- Kč (bez DPH), a to počínaje prvním úplným zúčtovacím obdobím po spuštění služby. Do minimální měsíční částky se počítá 
částka za poskytnutou službu Vodafone SMS připojení v jednom zúčtovacím období (měsíci) po uplatnění veškerých slev poskytnutých 

Partnerovi dle Smlouvy a zobrazených ve vyúčtování služeb. Přitom do minimální měsíční částky se nepočítá částka za jiné služby poskytnuté 

Partnerovi ze strany Vodafone, ani platby Partnera za zboží a služby třetích stran. Jestliže Partner poruší výše uvedenou povinnost a v 
příslušném zúčtovacím období klesne skutečně účtovaná měsíční částka pod částku odpovídající sjednané výši minimální měsíční částky (bez 

DPH), tak se Partner zavazuje uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi částkou závazku minimální měsíční částky a skutečně 



 
 

  verze  platná od 1.9.2008 

účtovanou částkou za poskytnutou službu Vodafone SMS připojení (bez DPH) za všechna zúčtovací období, ve kterých nebyla dodržena 

sjednaná výše minimální měsíční částky. Smluvní strany prohlašují, že cena a podmínky služby Vodafone SMS připojení byly sjednány s 
příhlédnutím k závazku Partnera dle tohoto odstavce.  

 

 

6. Důvěrnost informací  
 
6.1. Každá smluvní strana této Smlouvy se vůči druhé smluvní straně zavazuje, že vynaloží přiměřené úsilí na to, aby zajistila, že s jakýmikoliv 

získanými informacemi souvisejícími s druhou smluvní stranou nebo s transakcemi zamýšlenými touto Smlouvou, jež nebudou veřejně známé 

a dostupné (jinak, než že dojde k porušení této Smlouvy), bude zacházet jako s důvěrnými informacemi a nesdělí je žádné třetí straně 
s výjimkou případů, kdy k tomu bude mít písemný souhlas druhé smluvní strany nebo když tak budou požadovat právní předpisy nebo 

příslušné zákonem stanovené orgány. Žádná ze smluvních stran bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany neučiní žádné 
prohlášení týkající se této Smlouvy, záležitostí v ní uvedených či záležitostí s touto Smlouvou jakkoliv souvisejících, s výjimkou prohlášení 

požadovaných právními předpisy, touto Smlouvou nebo jakýmkoliv jiným kompetentním zákonem stanoveným orgánem.  

 
6.2. Závazek zachování důvěrnosti informací jsou strany povinny zachovávat po dobu trvání této Smlouvy a zároveň i po ukončení účinnosti této 

Smlouvy, a to po dobu, po kterou nebudou tyto informace veřejně známé. Platí však, že bez předchozího písemného souhlasu může smluvní 

strana dát obsah a informace k dispozici svým zaměstnancům či poradcům v rozsahu přiměřeně nezbytném k plnění výsledků jednání a 
případných uzavřených dohod s tím, že takové zaměstnance zaváže plněním ustanovení tohoto článku. Smluvní strana, jež tuto povinnost 

zaviněně s úmyslem poškodit druhou stranu porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. Smluvní 

pokuta nemá vliv na nárok na náhradu škody v plném rozsahu.   
 

7. Trvání smlouvy 

 
7.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.  

 
7.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 15 měsíců od nabytí její účinnosti s výpovědní dobou 3 měsíce, která počíná běžet prvním 

dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu lze vypovědět kdykoli 

v průběhu účinnosti této Smlouvy. V pochybnostech se má za to, že výpověď byla doručena druhé smluvní straně 3. den po jejím odeslání. 
 

7.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě nebo z důvodů, které jsou obsaženy v 

platné právní úpravě. 
 

7.4 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, je smluvní strana, které svědčí právo odstoupit od této smlouvy, povinna před odstoupením od smlouvy 

stanovit druhé smluvní straně přiměřenou lhůtu (nikoliv však delší než 7 dnů) k odstranění pochybení, která jsou uváděna jako důvod 
pro odstoupení. Nebude-li ve stanovené lhůtě důvod pro odstoupení odstraněn, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. 

 

7.5 Odstoupení od smlouvy musí být druhé smluvní straně doručena poštou. V důsledku odstoupení se tato smlouva ruší k okamžiku doručení 
písemného odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně 

3. den po jeho odeslání. 

 
7.6 Vodafone je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v následujících případech: 

a) Partner neuhradí řádně a včas vyúčtování v souladu s čl. 5.3 této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě poskytnuté mu Vodafonem.  

b) Partner poruší povinnosti stanovené v čl. 4.6, 4.7 a 4.8 této smlouvy.    
 

Pokud dojde k ukončení smlouvy odstoupením Vodafonu z důvodů na straně Partnera, nemá tato skutečnost vliv na nárok Vodafonu požadovat 

úhradu smluvní pokuty a náhrady škody dle této smlouvy. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že při odstoupení od smlouvy nemá Partner 
nárok na vrácení aktivačního poplatku.  

 
8. Závěrečná ustanovení 

 

8.1    Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.   
 

8.2    Pro případ, že by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo býti neplatné či neúčinné, dohodly se smluvní strany, že jej bez zbytečného 

odkladu po zjištění této skutečnosti (nejpozději však do 30 dnů ode dne právní moci případného rozhodnutí, kterým byla neplatnost či 
neúčinnost tohoto ustanovení potvrzena) nahradí ustanovením, které bude nejlépe odpovídat předmětu a účelu původního ustanovení. 

 

8.3    Není-li v této smlouvě stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit a doplňovat pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to 
formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatek se vždy stává nedílnou součástí této smlouvy. 

 

8.4 V případě změny adresy pro písemný styk jsou obě smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu tuto skutečnost včetně nové adresy oznámit 
druhé smluvní straně. 

 
8.5 Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012., občanský zákoník. Smluvní strany 

se dále dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí přiměřeně Všeobecnými podmínkami, přiměřeně se použijí zejména ustanovení o 

odpovědnosti za škodu. Podpisem smlouvy účastník potvrzuje, že se se Všeobecnými podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Vodafone je 
oprávněn aktualizovat a měnit jednostranně Všeobecné podmínky, přičemž se zavazuje jakoukoliv aktualizaci nebo změnu oznámit bez 

zbytečného odkladu Partnerovi před nabytím účinnosti této aktualizace nebo změny. Uvedené změny je Vodafone 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. V případě změny, která bude pro Partnera představovat zhoršení, je Partner oprávněn tuto smlouvu vypovědět ke dni 

účinnosti nových všeobecných podmínek. 

 
8.6 Veškerá práva k patentům, průmyslovým vzorům a ochranným známkám, jakož i, autorská práva a jiná další práva z oblasti nehmotných statků, 

která se váží k materiálům, jež byly ze strany Vodafonu předány Partnerovi za účelem plnění závazků ze smlouvy, zůstávají i nadále plně 

zachována Vodafonu a nepřecházejí žádným způsobem a za žádných okolností na Partnera. Pokud by užití některého z materiálů ze strany 
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Partnera vyžadovalo zvláštní ujednání smluvních stran, pak tyto se zavazují neprodleně zahájit příslušná jednání tak, aby Partnerovi nebylo 

ztíženo nebo znemožněno plnit závazky z této smlouvy plynoucí. 
 
8.7 Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné v krátké době 

vyřešit smírem, budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice (s výjimkou případů, kdy je příslušným orgánem Český 

telekomunikační úřad).  

 

8.8 Práva a závazky vyplývající z této smlouvy nemůže žádná ze smluvních stran postoupit/převést bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany. 

 
8.9 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 
 

a) Příloha č. 1 – Specifikace uživatelského účtu Vodafone SMS připojení 

b) Příloha č. 2 – Ceník služby Vodafone SMS připojení  
c) Příloha č. 3 - Plán prací 

d) Příloha č. 4 - Předávací protokol 

 
Příloha č. 1 a 2 je obchodním tajemstvím Vodafone ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, a Vodafone nesouhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv.  

 
8.10 V souvislosti s uzavíráním této smlouvy, popř. dodatků, 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). 

Vodafone poskytuje služby a zboží pouze za podmínek uvedených v této smlouvě, a proto zaslání jiných obchodních podmínek považuje 
Vodafone za nepřijetí návrhu smlouvy a takové zaslání považuje za nový návrh. Přijetí nového návrhu musí být ze strany Vodafone výslovně 

potvrzeno (§ 1751 odst. 2 občanského zákoníku), poskytování služeb se za takové přijetí nepovažuje. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 

557, § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 
 

8.11 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této smlouvy. 

Okamžikem nabytí účinnosti této smlouvy pozbývají platnosti veškerá ústní a písemná ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu 
této smlouvy, s výjimkou dohod a smluv, na které tato smlouva výslovně odkazuje. 

 
 
 

V Praze  dne 28. 11. 2017 

 
 

 

       ......................................................................................................... 
Za Partnera:                                                                         PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA, ředitel 

 
 

 

 
V Praze  dne 16. 11. 2017 

 

 
 

 

Za Vodafone Czech Republic a.s.:                    ......................................................................................................... 
       XXX 

 

 
 

 

Za Vodafone Czech Republic a.s.:     ......................................................................................................... 
       XXX  
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Příloha č. 3 
PLÁN PRACÍ 

Tato příloha popisuje jednotlivé kroky procesu, identifikuje vazby a přiřazuje odpovědnosti.  

Úkony prováděné po podpisu smlouvy: 
 

a. Operátor vyfakturuje Partnerovi cenu za aktivaci nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy a doručí fakturu 

Partnerovi. 

 

b. Po zaplacení faktury uvedené v bodě a Operátor Partnerovi umožní download vývojového prostředí (SDK) pro vývoj 

aplikace Partnera a umožní Partnerovi vzdálené napojení do zařízení umožňujícího odesílání SMS (testovací SMP 

v RDC). Partner může zahájit vývoj vlastní aplikace. Vývojové prostředí usnadní Partnerovi vývoj jeho vlastní aplikace.  
 
c. Partner si vyvine vlastní aplikaci za asistence Vodafone RDC (Research Development Center). Specialisté RDC vysvětlí 

Partnerovi způsob konfigurace VPN a mohou otestovat funkčnost konfigurace VPN proti SMP v RDC. RDC poskytuje v 

tomto případě podporu v rámci standardní podpory na základě dohody s Partnerem. Případné konzultace nad rámec 

dohody budou placené, strany se následně na rozsahu dodatečné podpory RDC a ceně dohodnou. 
 
d.  Za asistence RDC dojde k testování aplikace zakončené podpisem testovacího protokolu mezi Operátorem a 

Partnerem. Partner uvede aplikaci do stavu schopného testování a požádá o provedení testů nejpozději do 60 dnů od 

zaplacení ceny za aktivaci. 
 
e. Operátor a Partner si vymění konfigurační data pro propojení SMP a sítě Operátora, a to nejpozději do 5 pracovních dnů 

od odsouhlasení test. protokolu.  
 
f. IT specialisté Operátora provedou v součinnosti s Partnerem konfiguraci VPN tunelu a ověří funkčnost spojení. Každá 

strana je odpovědná za konfiguraci na své straně tunelu. Obě strany uvedou svou část tunelu do provozuschopného 

stavu do 5 pracovních dnů od zahájení konfigurace, tj. od předání konfiguračních dat pro propojení. V  případě, že 

nebude Partner schopen provést konfiguraci v daném čase vlastními silami, poskytne Operátor podporu formou 

placené konzultace v cenách dle bodu 5 Ceníku v příloze č. 2 smlouvy. 

 

g. Do 5 pracovních dnů od zprovoznění VPN tunelu IS specialisté Operátora nakonfigurují rozhraní SMP2, které je 

testovacím rozhraním do SMS Centra. Po konfiguraci SMP2 pak bude technicky možné posílat testovací SMS. 

Načasování závisí na schopnostech Partnera. Partner nakonfiguruje vlastní aplikaci podle zadaných parametrů tak, aby 

byla schopna komunikovat s SMP. 

V případě, že nebude Partner schopen provést konfiguraci v daném čase vlastními silami, poskytne Operátor podporu 

formou placené konzultace v cenách dle bodu 5 Ceníku v příloze č. 2 smlouvy. Na ověření správnosti konfigurace bude 

Partnerovi zdarma k dispozici sada 1 000 ks SMS MT. Odesílání SMS nad rámec 1000 ks bude umožněno za 

komerčních podmínek dle ceníku. 
 

h. IS specialisté Operátora ve spolupráci s Partnerem provedou sadu testů VSP definovaných Operátorem. Tím bude 

ověřena funkčnost VSP v testovacím prostředí. Po úspěšném testování bude umožněn přechod na produkční prostředí. 

i. V součinnosti s Partnerem provedou specialisté Vodafonu migraci aplikace do produkčního prostředí. Poté bude moci 

Partner zahájit testování v produkčním prostředí (SMP1).  
 
j. Na ověření správnosti konfigurace v produkčním prostředí bude Partnerovi zdarma k dispozici sada 1 000 ks SMS MT. 

Odesílání SMS nad rámec 1000 ks bude umožněno za komerčních podmínek dle ceníku. 
 
k. IS specialisté Operátora ve spolupráci s Partnerem provedou sadu testů VSP definovaných Operátorem. Tím bude 

ověřena funkčnost VSP v produkčním prostředí. Z tohoto testování bude vyhotoven Testovací protokol, který předloží 

technický specialista Vodafonu. Protokol bude ihned po testování podepsán oběma stranami. Po zakončení testování 

již nebude možné dále provádět testování na produkčním systému. 
 
l. Následně bude oběma stranami do 5 pracovních dnů od ukončení testování podepsán Předávací protokol VSP 

o uvedení do plnohodnotného provozu. V předávacím protokolu bude dohodnuto konkrétní datum uvedení VSP do 

komerčního provozu.  

 

m. Po uvedení do komerčního provozu Operátor započne s fakturací za službu VSP dle smlouvy. 

 

Konec přílohy č. 3. 



Příloha č.4 smlouvy o poskytování služby Vodafone SMS připojení 

 

Důvěrný dokument společnosti Vodafone 1/1 verze platná od 01092008 

 

Příloha č. 4 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 

 

Smlouvy o poskytování služby Vodafone SMS připojení  

 

 

Smluvní strany podpisem tohoto Předávacího protokolu  potvrzují, že:  

a) Vodafone Czech Republic a.s. (Operátor) splnil všechny svoje závazky plynoucí ze Smlouvy o 

poskytování služby VODAFONE SMS připojení uzavřené dne ……….. v plném stanoveném rozsahu 

potřebném pro plnohodnotný provoz služby Vodafone SMS připojení. 

b)  Partner je připraven k plnohodnotnému provozu služby Vodafone SMS připojení 

 

 

S odkazem na testy ukončené dne ………… je služba Operátorem předána a Partnerem převzata do 

plnohodnotného provozu bez výhrad.  

 

Komerční provoz bude zahájen ode dne ………. 

 

 

 
Datum:   Datum: 

 

 

 

 

 

 

PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA , ředitel 

 
 

 

 

 

 

XXX 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

 („Partner") 

 Vodafone Czech Republic a.s. 

(„Operátor") 

 


