Odbor informatika Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Já, níže podepsaný zaměstnanec/zastupitel Statutárního města Brna, městské části Brno-střed, v
souvislosti s využíváním služeb mobilního operátora Vodafone Czech Republic a.s. (nabídka pro
Statutární město Brno) výslovně beru na vědomí a souhlasím s následujícími podmínkami:
1. Vaše telefonní číslo bude převedeno pod Statutární město Brno.
2. SIM karta je určena pro zaměstnance a zastupitele MČ Brno-střed.
3. Měsíční vyúčtování za všechny služby bude strháváno z platu. Technicky zajišťuje Odbor
informatika, který předá měsíční vyúčtování na Oddělení personální a mzdové. Na základě
předané evidence provede Oddělení personální a mzdové srážku z platu. V případě, že nebude
možno provádět srážky z platu, nebude převod čísla uskutečněn, nebo číslo bude vypovězeno.
4. Zaměstnavatel má právo využívání služeb mobilního operátora jednostranně ukončit.
5. Při skončení pracovního poměru zaměstnance, při odchodu na mateřskou (a rodičovskou)
dovolenou či při pracovní neschopnosti přesahující jeden měsíc, ukončení mandátu zastupitele
budou všechny služby u mobilního operátora bez náhrady vypovězeny; zaměstnanec nebo
zastupitel si v případě zájmu o ponechání čísla s mobilním operátorem dohodne vlastní
smluvní vztah.

Tímto dávám zaměstnavateli výslovný souhlas s tím, aby úhrada mého měsíčního vyúčtování
za všechny poskytnuté služby mobilního operátora byla prováděna měsíčně srážkami z mého platu.
Telefonní číslo:
Nové
Převáděné

od operátora Vodafone
OKU1:
od jiného operátora

Zvolená varianta tarifu:
Tarifní plán 1 – tarif s minutovou sazbou – 1 min do 0,73 Kč, SMS do 0,73 Kč, měsíčně 1,21 Kč
Tarifní plán 2 – tarif s neomezeným voláním a SMS v ČR cena 267,- Kč (mimo barevné linky,
MMS, roaming)
Zvolená varianta datové služby:
Mobilní připojení do 500 MB – do 84,- Kč
Mobilní připojení do 2 GB – do 193,- Kč
Mobilní připojení do 10 GB – do 315,- Kč
Mobilní připojení do 30 GB – do 569,- Kč
V Brně dne:
Jméno, příjmení:

Podpis:

Osobní číslo:
___________________________
1 Ověřovací kód účastníka
1z1
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