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Dohoda o přistoupení 
k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet  č.  1-138268141201_0 

 
mezi 
Poskytovatelem:  
Vodafone Czech Republic a.s.,  
se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5

 
IČO: 25788001

   
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
č.účtu: 221217/0300 
spol. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v  
Praze, spisová značka B.6064 
zastoupený: Miroslav Haluza  na základě pověření 
(dále jen „Poskytovatel“) 
Účastníkem: 

Jméno účastníka: Město Hranice 
Se sídlem Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
IČO: 00301311 
DIČ: CZ00301311 
zastoupené: Jiří Kudláček, starosta města 
 
(dále jen „Účastník“) 
 
 
 
 
 
 

 
a 
 
Dalším účastníkem: 
Mateřská škola Míček, Hranice, příspěvková organizace 
Se sídlem : Galašova 1747, 75301 Hranice 
IČO: 49558668 
spol. zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě 
spisová značka Pr 1036 
zastoupená: Naděžda Hájková, ředitelka 
(dále jen „Další účastník“) 
 
(dále společně jen „smluvní strany“ ) 
 
 
Vzhledem k tomu, že Další účastník a Účastník jsou propojené subjekty veřejné správy či jsou v jiném prokazatelném vztahu 
ekonomické závislosti a mají zájem na tom, aby byly Dalšímu účastníkovi poskytovány služby, příp. zboží za podmínek Rámcové 
smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 1-138268141201_0 uzavřené dne 26.6.2019 mezi 
Poskytovatelem a Účastníkem (dále jen „Smlouva“), dohodly se smluvní strany na uzavření této Dohody o přistoupení (dále jen 
„Dohoda“): 
 

I. 
Na základě této Dohody přistoupí Další účastník ke Smlouvě, čímž nabude práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy.  
 

II. 
Další účastník na základě této Dohody získává zejména právo s předchozím písemným souhlasem Účastníka uzavřít vlastním 
jménem a na svůj účet Dílčí smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se dodává, že vyúčtování za služby poskytnuté na základě 
Dílčích smluv uzavřených mezi Dalším účastníkem a Poskytovatelem budou vystavena přímo Dalšímu účastníkovi, který se je tímto 
zavazuje uhradit. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že předchozího písemného souhlasu není zapotřebí k  uzavření 
prvotní Dílčí smlouvy, kterou se nastavují cenové podmínky platné od 1.7.2019. 
 

III. 
Účastník potvrzuje, že souhlasí s přistoupením Dalšího účastníka ke Smlouvě a potvrzuje, že Dalšího účastníka seznámil se všemi 
podmínkami Smlouvy včetně platného Ceníku Vodafone OneNet, Obchodních podmínek OneNet a Všeobecných podmínek pro 
poskytování služeb elektronických komunikací sítě Vodafone (dále jen „Všeobecné podmínky“).  
 

IV. 
Účastník tímto dále prohlašuje, že se zavazuje společně a nerozdílně Poskytovateli v souladu s § 1872 občanského zákoníku 
splnit jakýkoli ze závazků Dalšího účastníka a uspokojit Poskytovatele v případě prodlení Dalšího účastníka s plněním jakýchkoli 
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povinností vyplývajících ze Smlouvy, tzn. zejména v případě, že bude Další účastník v prodlení s úhradou vyúčtování či jakékoli jiné 
platby. V opačném případě se jedná o podstatné porušení Smlouvy a Poskytovatel může od Smlouvy včetně této Dohody odstoupit.  
 

V. 
Další účastník podpisem této Dohody potvrzuje, že byl Účastníkem seznámen se zněním a všemi podmínkami Smlouvy včetně 
aktuálně platného Ceníku Vodafone OneNet, který je k dispozici na www.vodafone.cz, Obchodními podmínkami OneNet a 
Všeobecnými podmínkami, bez výhrad s nimi souhlasí a za podmínek uvedených v této Dohodě přistupuje ke Smlouvě. V zájmu 
vyloučení jakýchkoli pochybností pokud bude Další účastník čerpat služby za podmínek uvedených ve Smlouvě i po uzavření 
jakéhokoliv dodatku uzavřeného mezi Vodafonem a Účastníkem, tak se má za to, že se s tímto dodatkem Další účastník seznámil a 
že s ním bez výhrad souhlasí. 
  

VI. 
Nedohodnou-li se Poskytovatel a Další účastník písemně jinak, smluvní vztah mezi Dalším účastníkem a Poskytovatelem se ukončením 
Smlouvy ruší ke dni, ke kterému Smlouva zanikla. 
 

VII. 
Poskytovatel souhlasí s přistoupením Dalšího účastníka za výše uvedených podmínek ke Smlouvě.  
 

VIII. 
Tato Dohoda byla vyhotovena ve třech stejnopisech s tím, že každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Tato Dohoda nabývá 
platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.  
 

 
Vodafone Czech Republic a.s Město Hranice 

Místo, datum Hranice, 26.6.2019 Místo, datum Hranice, 26.6.2019 

Jméno   Miroslav Haluza  Jméno Jiří Kudláček,  

Pozice   Key Account Manager Pozice   starosta města 

Podpis 
 
 
 

Podpis 

  

 
 

Místo, datum Hranice, ….. . 6.2019 
Jméno   Naděžda Hájková 

Pozice   ředitelka 

Podpis 
 
 
 

 


