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INFORMACE (17. 1. 2021) 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
S platností od 1. 2. 2021 jsme vyjednali další zlepšení v nabídce 

telefonních tarifů pro členy naší odborové organizace provozované 
ve VPN v síti Vodafone.  Je mírně nominálně zlevněna nabídka 
hlasových tarifů a datových tarifů. 

 
Tučně a podtrženě jsou zvýrazněny změny 

tarif 
Volné minuty 

(VM) Volné SMS 
Volná 
data 

Cena s DPH 
v Kč 

TP 1 0 0 0 54 

TP 1 1 minuta 1 SMS  0,73 

TP 2 neomezeně neomezeně 500 MB 364 

TP 3 neomezeně neomezeně 1,5 GB 413 

TP 4 neomezeně neomezeně 5 GB 504 

TP 5 neomezeně neomezeně 10 GB 570 

TP 6 neomezeně neomezeně 20 GB 691 

TP 7 neomezeně neomezeně neomezeně 697  

      
  
       
 



        V mezinárodní zóně 1 jsou mezi „českými čísly“ odchozí hovory, 
příchozí hovory, SMS i MMS za tuzemské tarify.       
        
        V mezinárodní zóně 2 je mezi „českými čísly“ odchozí hovor za 
15,13 Kč/min., příchozí hovor za 9,08 Kč/min., SMS za 4,84 Kč a 
MMS za 11,50 Kč.       
 
        V mezinárodní zóně 3 je mezi „českými čísly“ odchozí hovor za 
30,25 Kč/min., příchozí hovor za 18,15 Kč/min., SMS za 9,68 Kč a 
MMS za 11,50 Kč. 
 
Mezinárodní volání je v regionu 0 za 2,42 Kč (zejména státy EU). 
Mezinárodní volání je v regionu 1 za 4,23 Kč (Čína, Rusko, Ukrajina, 
Vietnam). 
Mezinárodní volání je v regionu 2 za 4,84 Kč. 
Mezinárodní volání je v regionu 3 za 7,26 Kč. 
Mezinárodní volání je v regionu 4 za 13,31 Kč. 
Mezinárodní volání je v regionu 5 za 19,36 Kč. 
         

Slovensko: mezinárodní volání jen za 2,18 Kč/min.       

 
K tarifu TP 1 je možno objednat data – 500 MB za 138,- Kč, 1,5 GB za 
162 Kč, 5 GB za 259 Kč a 20 GB za 367 Kč. 
 
Dále je možno objednat pouze datové SIM karty – 500 MB za 105 
Kč, 1,5 GB za129 Kč, 5 GB za226 Kč a 20 GB za 336 Kč. 
 
        Všem aktivním účastníkům ve VPN „DOPRAVÁCI z PRAHY“ 
děkujeme za používání služeb a tím za přispění k výrazné podpoře při 
dalším zlevňování nabízených služeb a jejich rozvoji ve prospěch 
všech účastníků. 
 
         Podstatnou výhodou při rozšiřování služeb je i u tarifu „TP 1“ 
volání zdarma mezi všemi účastníky naší VPN a zároveň se provolané 
minuty v rámci VPN nezapočítávají do použitých minut v rámci 
objednaného tarifu.    
 



         Dohodnutá zlevnění platí i pro stávající účastníky ve VPN a 
budou automaticky zohledněna ve vyúčtování za příslušný měsíc. 
  
Předseda NOSDDPP 

Oldřich Schneider 

 
V případě zájmu je možno nás kontaktovat na jedné z mailových adres: 
 

schneidero@dpp.cz  

schneider.oldrich@dosia.cz 

schneider.oldrich@nosddpp.cz 

nosddpp.telefony@seznam.cz 
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