
Smlouva o gfistougeni

k Rémcové dohodé 6. 852286, 29/2020-MSP-CES uzavfené dne 25.3.2020

mezi Ceskou republikou — Ministerstvem spravedlnosti a 02 Czech Republic as.

Ceské republika - Okresni soud v Teplicich
U Soudu 1450, 418 64 Teplice
416 64 Teplice
10: 00024902
DIC: neni plétcem DPH
Bankovni spojeni: Ceské nérodni banka, (:islo UCtU:—
Zastoupené: Mgr‘ Janem Tichym, pfedsedou soudu
(déle jen ,,Daléi Ocastnik“)

02 Czech Republic a. s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
100: 60193336
DIC: 0260193336
zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném MéstskYm soudem v Praze, oddil B, vloika 2322
Bankovni spojem’:
—
Zastoupené:m na zékladé povéfeni ze dne 18.12.2019
(dale jen ,,spo ecnos

Daléi Uéastnik a spoleénost 02 timto uzaviraji tuto smlouvu o pfistoupeni Daléiho Uéastnika
k Rémcové dohodé uzavfené dne 25.3.2020 mezi smluvnimi stranami: Ceské republika —
Ministerstvo spravedlnosti a 02 Czech Republic as. (déle jen ,,Rémcové dohoda“) ve smyslu
élénku 3 Rémcové dohody.

V souladu a za podminek Rémcové dohody bude spolecnost 02 poskytovat Daléimu
Uéastnikovi Sluiby dle Rémcové dohody.



Daléi UCastnik prohlaéuje, 2e

— se seznémil sprévy a povinnostmi Rémcovou dohodou zaloienymi, bez vyhrad
s nimi souhlasi a zavazuje se je doeovat.

- splfiuje podminky pro pfistoupeni k Rémcové dohodé stanovené élénkem 3 Rémcové
dohody,

- se seznémil se Véeobecnymi podminkami a zavazuje se je dodriovat. Véeobecné
podminky v aktuélnim znéni a daléi souvisejici dokumenty a tiskopisy jsou k dispozici
na kontaktnich mistech spoleénosti 02 a na internetch strénkéch www.02.cz.

Spoleénost 02 souhlasi s pfistoupenim Daléiho L'Jéastnika k Rémcové dohodé za podminek
v Rémcové dohodé dohodnutych.

IV.

Tato smlouva o pfistoupeni nabyvé pla’mosti dnem jejiho podpisu a (Jéinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv. Uvefejnéni v registru smluv zajisti Daléi L'Jéastnik.

Tato smlouva o pfistoupeni zaniké dnem ukonéeni Rémcové dohody, dohodou stran nebo
okamiikem, kdy pfestane Daléi Liéastnik splfiovat podminky pro zafazeni pod Rémcovou
dohodu. Zénik této smlouvy o pfistoupeni nemé za nésledek zénik Rémcové dohody.

Tato smlouva o pfistoupeni je uzaviréna v souladu s platnymi prévnimi pfedpisy Ceské
republiky.

Tato smlouva o pfistoupeni je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, pfiéemi Daléi fléastnik a
spoleénost OZ obdtz'i kaidy p0 jednom vyhotoveni.

V Teplicich dne 31.3.2020 Ceské republika - Okresni soud v
Teplicich

Mgr. Jan Tichy

Pfedseda soudu

02 Czech Republic 8.5.

Na zékladé povéfeni ze dne
18.12.2019

V Praze dne 3/. 3120/0


