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RÁMCOVÁ DOHODA 

O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ VYBRANÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

POSKYTOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ SÍTĚ 

 

uzavřená mezi 
             

Město Rakovník 

Husovo nám. 27 

269 01 Rakovník 

IČ: 00244309 

DIČ: CZ 00244309 

 

Bankovní spojení:  

 

Jejímž jménem jedná/zastoupená: 

PaedDr. Luděk Štíbr 

Starosta města 

(dále jen „Účastník“) 

O2 Czech Republic a. s. 

Za Brumlovkou 266/2 

140 22 Praha 4 - Michle 

IČ: 60193336 

DIČ: CZ60193336 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 

Bankovní spojení: 

 

Jejímž jménem jedná 

Marcel Kurfürst  

Account Manager 

na základě pověření ze dne 8.8. 2018 

 (dále jen „O2“) 

1. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY 

1.1 Předmětem této Rámcové dohody (dále též jen „Rámcová dohoda“) je na straně jedné závazek 

společnosti O2 poskytovat Účastníkovi a Dalšímu účastníkovi definovanému v čl. 3 této Rámcové 

dohody 

 
i) vybrané služby elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti O2 (dále 

též jen „Služby“) za zvýhodněných obchodních podmínek, a dále též 

ii) dodávky zařízení a dalších produktů společnosti O2 (dále též jen „Zboží“) za zvýhodněných 
obchodních podmínek, 

a na straně druhé závazek Účastníka řádně a včas platit vyúčtování za Služby a Zboží poskytnuté mu 
dle této Rámcové dohody po celou dobu účinnosti této Rámcové dohody. 

1.2 Služby a Zboží a bude Účastníkovi a Dalšímu účastníkovi definovanému v čl. 3 této Rámcové dohody 

dodáváno na základě jeho dílčích objednávek. O zřízení jednotlivých Služeb je Účastník a Další 

účastník definovaný v čl. 3 této Rámcové dohody oprávněn požádat způsobem stanoveným 

Všeobecnými podmínkami poskytování služeb vydanými společností O2 Czech Republic a.s. (dále též 

jen „Všeobecné podmínky“). 

1.3 Místem plnění je město Rakovník, Husovo náměstí 27 a adresy ostatních účastníků uvedených v 

příloze č. 3 této Rámcové dohody. 

1.4 Tato Rámcová dohoda vychází z výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s  názvem „Výběr 

poskytovatele mobilních služeb elektronických komunikací“, Ev. číslo zakázky MURA/4336/2019. O2 

prohlašuje, že akceptuje požadavky a podmínky Účastníka uvedené v zadávací dokumentaci veřejné 

zakázky a v předložené nabídce. V případě rozporu mezi textem Rámcové dohody a zadávací 

dokumentace, resp. nabídkou, má přednost text zadávací dokumentace a nabídky. 

2. CENY 
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2.1 O2 se zavazuje účtovat Účastníkovi a Dalšímu účastníkovi definovanému v čl. 3 této Rámcové dohody 

za Služby poskytnuté mu po dobu trvání této Rámcové dohody ceny dle Ceníku základních služeb pro 

firemní zákazníky a Ceníku volitelných služeb pro firemní zákazníky (dále společně též jen „Ceník“), ve 

znění účinném ke dni poskytnutí Služby a dle cenových ujednání uvedených v této Rámcové dohodě, 

nebude-li dohodnuto jinak. Účastník prohlašuje, že byl seznámen s Ceníkem, ve znění účinném ke dni 

uzavření této Rámcové dohody. Ceník v aktuálním znění a další aktuální dokumenty jsou Účastníkovi 

a Dalšímu účastníkovi definovanému v čl. 3 této Rámcové dohody k dispozici na internetových 

stránkách společnosti O2.  

2.2 O2 se zavazuje účtovat Účastníkovi a Dalšímu účastníkovi definovanému v čl. 3 této Rámcové dohody 

za Zboží objednané po dobu trvání této Rámcové dohody ceny dle aktuální nabídky společnosti O2 

upravené dle cenových ujednání uvedených v příloze č. 1 v této Rámcové dohodě, nebude-li 

dohodnuto jinak. 

2.3 Všeobecní obchodní podmínky veřejné zakázky se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

Splatnost faktur: 30 dní od prokazatelného doručení faktury Účastníkovi. 

3. DALŠÍ ÚČASTNÍCI RÁMCOVÉ DOHODY 

3.1 Za podmínek stanovených níže tímto článkem mohou k této Rámcové dohodě přistoupit i subjekty, 

které jsou ve vztahu k Účastníkovi osobami ovládanými nebo osobou ovládající, dále subjekty, které 

jsou ovládané stejnou ovládající osobou jako Účastník (ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů), nebo které jsou Účastníkem 

zřízeny či Účastníkovi podřízeny (dále též jen „Další účastníci“).  

3.2 Předpokladem pro přistoupení Dalšího účastníka k této Rámcové dohodě je 

i) písemné potvrzení Dalšího účastníka, že přistupuje k této Rámcové dohodě, že se seznámil 
s právy a povinnostmi touto Rámcovou dohodou založenými, bez výhrad s nimi souhlasí a 
zavazuje se je dodržovat,  

ii) souhlas Účastníka s přistoupením Dalšího účastníka k této Rámcové dohodě, a 

iii) písemný souhlas společnosti O2 s přistoupením Dalšího účastníka k této Rámcové dohodě.  

Splněním všech shora uvedených podmínek vzniká mezi společností O2 a Dalším účastníkem smluvní 
vztah, jehož obsah, tj. práva a povinnosti, je určen touto Rámcovou dohodou. Přistoupením k této 
Rámcové dohodě zmocňuje Další účastník Účastníka, aby jeho jménem sjednával změny či doplnění 
této Rámcové dohody a uzavíral k této Rámcové dohodě tomu odpovídající dodatky. Seznam Dalších 
účastníků a formulář pro přistoupení Dalšího účastníka je obsahem přílohy č. 3 této Rámcové dohody. 

3.3. Přestane-li Další účastník splňovat podmínky dle čl. 3.1, je povinen o tom společnost O2 bezodkladně 

písemně informovat. Společnost O2 je oprávněna smluvní vztah s tímto Dalším účastníkem, založený 

dle čl. 3.2 této Rámcové dohody, vypovědět. Výpovědní doba činí 5 (pět) dní od doručení této výpovědi 

Dalšímu účastníkovi. Po ukončení účinnosti této Rámcové dohody ve vztahu k Dalšímu účastníkovi, 

budou takovému Dalšímu účastníkovi všechny Služby a Zboží účtovány v běžných cenách, tj. dle 

Ceníku bez cenových ujednání uvedených v této Rámcové dohodě a dle aktuální nabídky Zboží 

společnosti O2. Smluvní vztah dle této Rámcové dohody mezi společností O2 a Dalším účastníkem, 

resp. Dalšími účastníky, končí nejpozději ukončením této Rámcové dohody mezi společností O2 a 

Účastníkem. 

4. PRÁVA A ZÁVAZKY STRAN DOHODY 

4.1 Účastník a Další účastník se zavazují zmocnit kontaktní osobu, která bude v rozsahu svěřených 

kompetencí oprávněna jednat se společností O2 a zastupovat Účastníka, resp. Dalšího účastníka, v 

záležitostech souvisejících s touto Rámcovou dohodou, a jednotlivými Službami a Zbožím (dále jen 

„Kontaktní osoba“). Kontaktní osoba bude zmocněna formulářem „Žádost o zavedení/zrušení Kontaktní 

osoby“, který je dostupný na webových stránkách O2. V případě zániku zmocnění Kontaktní osoby je 
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Účastník, resp. Další účastník, povinen bezodkladně o tom společnost O2 písemně informovat a 

formulářem „Žádost o zavedení/zrušení Kontaktní osoby“ zmocnit novou Kontaktní osobu. Zmocní-li 

Účastník nebo Další účastník více Kontaktních osob, je každá z nich oprávněna jednat za Účastníka či 

Dalšího účastníka v rozsahu svěřených kompetencí samostatně. 

4.2 Společnost O2 si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit přílohu č. 2 této Rámcové dohody. Každou 

aktualizaci nebo změnu je společnost O2 povinna Účastníkovi a Dalším účastníkům oznámit. 

4.3 Náleží-li Účastník do okruhu subjektů uvedených v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

zavazuje se uveřejnit tuto Rámcovou dohodu, případně jednotlivé Účastnické smlouvy v registru smluv 

v souladu s tímto zákonem. O2 souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu a nepovažuje 

žádnou část smlouvy za obchodní tajemství. 

4.4 Pro vyloučení pochybností strany shodně prohlašují, že Rámcová dohoda není a nebude za žádných 

okolností považována či interpretována jako smlouva o propojení či přístupu k síti či službám 

elektronických komunikací ve smyslu § 78 a násl. ZoEK. Účastník a Další účastník bere na vědomí, že 

dle čl. 4.1.2 Všeobecných podmínek nesmí přenechávat služby za úplatu nebo jiné protiplnění jiným 

osobám („přeprodej“) ani přeprodej umožnit nebo se na něm podílet. Zakázáno je rovněž začleňování 

služeb O2 do technických řešení určených pro poskytování služeb jiným osobám a vydávání služeb O2 

za služby jiného subjektu. V případě porušení povinností Účastníka či Dalšího účastníka stanovených 

čl. 4.1.2 Všeobecných podmínek přecházejí práva i povinnosti Účastníka či Dalšího účastníka na 

koncového uživatele služeb, pokud s tím O2 vysloví souhlas. Jediným oprávněným poskytovatelem 

služeb na telefonních číslech, jejichž prostřednictvím jsou služby poskytovány, zůstává i v takovém 

případě O2. Společnost O2 je oprávněna odstoupit od této Rámcové dohody s okamžitou účinností v 

případě porušení povinností dle tohoto článku Účastníkem nebo Dalším účastníkem. 

4.5 O2 se zavazuje na své náklady zajistit převod telefonních čísel ze stávajícího operátora do 10 

pracovních dnů od výzvy ze strany Účastníka. Za každý jeden den a jedno číslo prodlení bude O2 ze 

strany účastníka účtována smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč. 

4.6 Portace bude provedena po 2 skupinách čísel SIM, každá skupina v jiný den, v době od 0:00 do 6:00 

hodin. Celková doba nefunkčnosti jednoho čísla nepřekročí jednu hodinu (za nefunkčnost se považuje 

ztráta schopnosti volat z portovaného SIM čísla nebo/a volat na portované SIM číslo, případně 

nedostupnost portovaného čísla ze sítí jiných operátorů.  

4.7 Účastník se zavazuje odebírat Služby po celou dobu trvání této Rámcové dohody v takovém 

minimálním objemu, aby výše jeho měsíčního vyúčtování za tyto Služby bez DPH, včetně vyúčtování 

za Služby odebrané Dalšími účastníky, neklesla pod minimální částku:  15.000,- Kč (dále jen 

„Minimální částka“). 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Rámcové 

dohody. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

15. 5. 2019 za předpokladu, že bude k tomuto datu Rámcová dohoda uveřejněna v registru smluv 

v souladu s čl. 4.3 této Rámcové dohody. 

5.2 Po ukončení účinnosti této Rámcové dohody, budou Účastníkovi a Dalšímu účastníkovi všechny 

Služby a Zboží účtovány v běžných cenách, tj. dle Ceníku bez cenových ujednání uvedených v této 

Rámcové dohodě a dle aktuální nabídky Zboží společnosti O2.  

5.3 Podmínky poskytování Služeb neupravené touto Rámcovou dohodou se řídí účastnickou smlouvou a 

dále Všeobecnými podmínkami a Ceníkem, ve znění účinném ke dni poskytnutí Služby. 

5.4 Tato Rámcová dohoda se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů a dalšími relevantními právními předpisy České republiky. K řešení sporů z této Rámcové 

dohody je příslušný Český telekomunikační úřad, a to včetně námitek proti vyřízení reklamace. 

V případě pochybností o místní příslušnosti si strany sjednaly místní příslušnost odboru Českého 
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telekomunikačního úřadu pro oblast dle sídla společnosti O2. 

5.5 Tato Rámcová dohoda může být měněna a doplňována pouze písemně. Práva vzniklá z této Rámcové 

dohody nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za 

písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 

zpráv. 

5.6 Tato Rámcová dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Rámcové dohody a všech náležitostech, 

které smluvní strany měly a chtěly ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Rámcové 

dohody. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Rámcové dohodě ani projev učiněný po uzavření 

této Rámcové dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Rámcové dohody 

a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

5.7 Strany výslovně vylučují, aby nad rámec ustanovení této Rámcové dohody byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Rámcové dohody, ledaže je 

v Rámcové dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou 

vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5.8 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Rámcové dohody 

věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Rámcové dohody. Kromě 

ujištění, která si strany poskytly v této Rámcové dohodě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva 

a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá 

strana informace při jednání o této Rámcové dohodě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana 

úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Rámcové dohody. 

5.9 Strany výslovně potvrzují, že podmínky této Rámcové dohody jsou výsledkem jejich jednání a každá 

ze stran měla příležitost o obsahu Rámcové dohody vyjednávat a ovlivnit tak smluvní podmínky.  

5.10 Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž účastník obdrží po dvou 

vyhotoveních a O2 jedno vyhotovení. Změny, dodatky a doplnění této Rámcové dohody mohou být 

prováděny pouze písemnými, pořadově číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran; tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.2 této Rámcové dohody. Změny 

Všeobecných podmínek a Ceníku se řídí Všeobecnými podmínkami. Český text této Rámcové dohody 

je závazný. 

5.11 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. 169/19 dne 6. 3. 2019. 

5.12 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu přečetly a na výraz souhlasu s jejím obsahem 

připojují níže svůj podpis. Účastník tímto prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami. 

5.13 Tato Rámcová dohoda a její přílohy představují úplnou dohodu smluvních stran týkající se předmětu 

této Rámcové dohody a ke dni  nabytí účinnosti této Rámcové dohody plně nahrazují Rámcovou 

smlouvu/dohodu č. O2OP/ 257367 uzavřenou mezi společností O2 a Účastníkem dne 29. 6. 2010. 
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Přílohy: 

č. 1 – Zvláštní ujednání 

č. 2 – Kontaktní informace 

č. 3 – Seznam Dalších účastníků 

             

             

             

             

             

             

          

 

 

 V Rakovníku dne 12. 3. 2019                                                       V Praze dne  16. 4. 2019 

                                          

        Město Rakovník      O2 Czech Republic a.s. 

 

 

 

 

        PaedDr. Luděk Štíbr                                                       Marcel Kurfürst   

        Starosta města                                                                        Account Manager        

                  Na základě pověření ze dne 8.8.2018 
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Příloha č. 1 - Zvláštní ujednání 
 

 

a) Individuální nabídka 

Individuální nabídka pro: Město Rakovník 

O2 poskytne Účastníkovi následující individuální podmínky: 

 

 

 

 

Název položky Cena včetně DPH (Kč) 

Hlasové služby pro ČR  

Volání do vlastní sítě na mobilní a pevné číslo (cena za1 minutu) 0,968 

Volání do cizí sítě na mobilní a pevné číslo (cena za1 minutu) 0,968 

SMS (cena za 1 SMS) 0,968 

Měsíční tarif 

Bližší specifikace položky: 

Uveďte pouze cenu za měsíční paušál bez volných minut na jednu SIM. 

71,39 

Tarif „Neomezené volání + SMS“ do všech sítí v ČR“ 302,50 

Datové služby pro ČR   

Internet v mobilu - FUP min. 200 MB 

Bližší specifikace položky: 

Měsíční datový paušál určený pro mobilní telefony (Internet v mobilu, synchronizace 
emailu, kalendáře, chatování) v ČR a EU. 

84,70 

Internet v mobilu - FUP min. 1,5 GB 

Bližší specifikace položky: 

Měsíční datový paušál určený pro mobilní telefony (Internet v mobilu, synchronizace 
emailu, kalendáře, chatování) v ČR a EU. 

181,5 

Mobilní internet - FUP 3 GB 

Bližší specifikace položky: 

Měsíční datový paušál určený pro notebooky (Internet na cestách)  a dalších zařízení 
v rámci ČR a EU. 

229,90 
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Volání 

Tarif 
Měsíční 
paušál 

Volání/ 
videovolá

ní O2 
mobil ČR 

Vnitrostátní 
volání/ 

videovoláni 
v rámci 

služby Team 
Combi 

Volání 
pevné sítě 

ČR 

Volání/ 
videovolání 
ČR ostatní 

mobilní sítě 

Hlasová 
schránka 

Profil 1 59,00 0,80 0,00 0,80 0,80 0,00 

Profil Neomezený 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ceny jsou uvedeny bez aktuální sazby DPH. Ceny za sazby jsou v Kč za minutu. 
Účtovací interval (tarifikace) pro národní volání a videovolání: První minuta celá a dále pak po sekundách. Součástí 
všech tarifů je služba Team Combi, jejíž poplatek je zahrnut do měsíčního paušálu tarifu. 
 
 

SMS a ostatní 

Profil 
SMS mobilní O2 a pevné  

sítě ČR 
SMS do ostatních mobilních sítí 

ČR 

MMS 

(mobilní sítě ČR a zahraničí) 

Profil 1 0,80 0,80 3,80 

Profil Neomezený 0,00 0,00 3,80 

Ceny jsou uvedeny bez aktuální sazby DPH. Ceny za sazby jsou v Kč za SMS/MMS. 
 

Provoz v zóně EU 

Tarif Volání odchozí  
v zóně EU 

SMS v zóně EU  

Profil 1 0,80 0,80 

Profil Neomezený 0,00 0,00 

Ceny jsou uvedeny bez aktuální sazby DPH. Ceny jsou v Kč za minutu/SMS. 
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Internet v mobilu 

Služba Měsíční paušál 

Internet v mobilu S 70,00 

Internet v mobilu M  150,00 

Ceny jsou uvedeny v Kč bez aktuální sazby DPH. 

 

Datové balíčky 

Služba Měsíční paušál 

Mobilní internet BUSINESS L 190,00 

Ceny jsou uvedeny v Kč bez aktuální sazby DPH. 

 

výměna SIM karty za SIM kartu bude poskytnuta za 0,- Kč /SIM bez DPH 
 

nedotovaný aktivační poplatek bude poskytnut za 0,- Kč /SIM bez DPH 
 
služba Dočasné odpojení SIM karty na prázdniny bude poskytnuta za 0,- Kč bez DPH/SIM 
 

S ukončením účinnosti této Rámcové dohody budou Účastníkovi a Dalšímu účastníkovi všechny Služby účtovány v 
běžných cenách, tj. dle Ceníku bez cenových ujednání uvedených v této Rámcové dohodě. Z tohoto důvodu bude 
Účastníkovi s ukončením účinnosti této Rámcové dohody nastaven na účastnických číslech (SIM) příslušný výchozí 
tarif, a to dle tabulky níže. Podmínky výchozího tarifu jsou stanoveny Ceníkem.  

 

Tarif (aktivní v den ukončení účinnosti Rámcové dohody) Výchozí tarif 

Profil 1 Profil 

Profil Neomezený Profil 

 

Účastník a Další účastníci berou na vědomí, že shora uvedené zvýhodněné obchodní podmínky (slevy) není možné 
kombinovat s jinými slevami či krátkodobými marketingovými akcemi (KMA) poskytovanými ze strany O2. Služby a 
Zboží objednané Účastníkem či Dalším účastníkem za trvání této Rámcové dohody budou (po dobu jejího trvání) bez 
dalšího účtovány dle shora uvedených cenových podmínek (nikoli dle cenových podmínek jiných slev či krátkodobých 
marketingových akcí). 

b) Nepoužije se 

c) Prodloužení splatnosti vyúčtování Služeb 

Splatnost vyúčtování Služeb se prodlužuje z 22 na 30 dnů. 

Prodloužení splatnosti vyúčtování Služeb nabývá účinnosti druhým zúčtovacím obdobím následujícím po uzavření této 
Rámcové dohody. 

V případě, že účastník neuhradí vyúčtování Služeb v prodloužené lhůtě splatnosti, je O2 oprávněna jednostranně 
oznámit Účastníkovi, že pro všechna další vyúčtování Služeb následujících po porušení povinnosti uhradit vyúčtování 
Služeb řádně a včas se prodloužená lhůta splatnosti bez dalšího zrušuje, přičemž v takovém případě se nadále bude 
uplatňovat lhůta splatnosti vyúčtování Služeb 22 dní. 

d)  Nepoužije se 
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Příloha č. 2 - Kontaktní informace 
 

Centrum péče o korporátní zákazníky společnosti O2 

Pro zefektivnění komunikace mezi Vámi a spol. O2 v oblasti telefonního kontaktu a administrativních úkonů 

je Vám v rámci nadstandardní péče k dispozici specialista Centra péče o korporátní zákazníky.  

 

Základní údaje o Centru péče o korporátní zákazníky pro Účastníka: 

Centrum je určeno pouze pro Kontaktní osoby (viz formulář Žádost o zavedení/zrušení Kontaktní osoby)  

 

 telefonní čísla pro přístup na Centrum péče o korporátní zákazníky: 

o *77 použijte pro volání z mobilního telefonu na území ČR 

o 800 111 777 použijte pro volání z pevné sítě na území ČR 

o + 420 720 720 777 použijte pro volání ze zahraničí (účtované volání) 

 faxové číslo pro zasílání písemných materiálů: +420 271 461 750 

  e-mail:  korporace@o2.cz  

 firemní stránky: www.o2.cz  

 případné autorizované dealery Vám sdělí na lince *77 

  

mailto:korporace@o2.cz
http://www.o2.cz/
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Příloha č. 3 - Seznam Dalších účastníků 

 

Pořadí Obchodní firma IČ 

1. 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 47016973 

2. 1.mateřská škola Rakovník, V Hradbách 188 47019581 

3. 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 47016981 

4. 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331 47013991 

5. Kulturní centrum Rakovník 71192557 

6. Mateřská škola Klicperova Rakovník, Klicperova 1904 47014008 

7. Mateřská škola Průběžná Rakovník, Průběžná 2312 00875457 

8. Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 67673759 

9. Mateřská škola V Parku Rakovník, Frant. Diepolta 2249 47020342 

10. Mateřská škola Vinohrady Rakovník, Zd.Štěpánka 2232 47013982 

11. Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259 47020334 

12. Městská knihovna Rakovník, příspěvková organizace 71192565 

13. Městské lesy Rakovník, spol. s r.o.  25056875 

14. Pečovatelská služba Rakovník 47012790 

15. SK Rakovník, z.s.  14802856 

16. Školní jídelna, Rakovník, Martinovského 270, příspěvková organizace  04188101 
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Ve smyslu článku 3 Rámcové dohody souhlasíme s přistoupením shora uvedených společností k Rámcové 

dohodě uzavřené dne       mezi Město Rakovník a O2 Czech Republic a.s.  

 

 

V Praze dne 16. 4. 2019 O2 Czech Republic a.s. 

Marcel Kurfürst   

Account Manager 

na základě pověření ze dne 8.8.2018 

 

V Rakovníku dne 12. 3. 2019 Město Rakovník 

PaedDr. Luděk Štíbr 

Starosta města 
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Příloha k rámcové dohodě 

 

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 

Martinovského 153   

Rakovník I 269 01, Rakovník  

IČO: 47016973 

DIČ:       

Bankovní spojení:       

 

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 (dále jen „Další účastník“) tímto přistupuje k Rámcové dohodě 

uzavřené dne 16. 4. 2019 mezi smluvními stranami: Město Rakovník a O2 Czech Republic a.s. (dále jen 

„Rámcová dohoda“) ve smyslu článku 3 Rámcové dohody, prohlašuje, že se seznámil s právy a povinnostmi 

Rámcovou dohodou založenými, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.  

Další účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje podmínky pro přistoupení k Rámcové dohodě stanovené 

článkem 3 Rámcové dohody. Ukáže-li se uvedené prohlášení jako nepravdivé, je Další účastník povinen 

uhradit společnosti O2  částku odpovídající výši slev na základě Rámcové dohody (příloha č. 1 Rámcové 

dohody) Dalšímu účastníkovi poskytnutých, a to ve lhůtě stanovené společností O2.  

 

Další účastník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb vydanými O2 

Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“) Ceníkem Základních služeb pro firemní zákazníky, 

Ceníkem volitelných služeb pro firemní zákazníky a zavazuje se je dodržovat. Všeobecné podmínky 

v aktuálním znění a další související dokumenty a tiskopisy jsou k dispozici na kontaktních místech 

společnosti O2 a na internetových stránkách www.o2.cz. 

 

 

 

  

 

V Rakovníku, dne 15. 3. 2019 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 

  Mgr. Karel Folber                                                                                     

          Ředitel                                                                                                         
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Příloha k rámcové dohodě 

 

1.mateřská škola Rakovník, V Hradbách 188 

V Hradbách 188  

Rakovník I 269 01, Rakovník  

IČO: 47019581 

DIČ:       

Bankovní spojení:       

 

1.mateřská škola Rakovník, V Hradbách 188 (dále jen „Další účastník“) tímto přistupuje k Rámcové dohodě 

uzavřené dne 16. 4. 2019 mezi smluvními stranami: Město Rakovník a O2 Czech Republic a.s. (dále jen 

„Rámcová dohoda“) ve smyslu článku 3 Rámcové dohody, prohlašuje, že se seznámil s právy a povinnostmi 

Rámcovou dohodou založenými, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.  

Další účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje podmínky pro přistoupení k Rámcové dohodě stanovené 

článkem 3 Rámcové dohody. Ukáže-li se uvedené prohlášení jako nepravdivé, je Další účastník povinen 

uhradit společnosti O2  částku odpovídající výši slev na základě Rámcové dohody (příloha č. 1 Rámcové 

dohody) Dalšímu účastníkovi poskytnutých, a to ve lhůtě stanovené společností O2.  

 

Další účastník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb vydanými O2 

Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“) Ceníkem Základních služeb pro firemní zákazníky, 

Ceníkem volitelných služeb pro firemní zákazníky a zavazuje se je dodržovat. Všeobecné podmínky 

v aktuálním znění a další související dokumenty a tiskopisy jsou k dispozici na kontaktních místech 

společnosti O2 a na internetových stránkách www.o2.cz. 

 

 

 

  

 

V Rakovníku, dne 14. 3. 2019 1.mateřská škola Rakovník, V Hradbách 188 

  Dana Kubařová                                                                                     

          Ředitel                                                                                                         
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Příloha k rámcové dohodě 

 

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 

Husovo náměstí 3  

269 01, Rakovník - Rakovník I 

IČO: 47016981 

DIČ:       

Bankovní spojení:       

 

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 (dále jen „Další účastník“) tímto přistupuje k Rámcové dohodě 

uzavřené dne 16. 4. 2019 mezi smluvními stranami: Město Rakovník a O2 Czech Republic a.s. (dále jen 

„Rámcová dohoda“) ve smyslu článku 3 Rámcové dohody, prohlašuje, že se seznámil s právy a povinnostmi 

Rámcovou dohodou založenými, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.  

Další účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje podmínky pro přistoupení k Rámcové dohodě stanovené 

článkem 3 Rámcové dohody. Ukáže-li se uvedené prohlášení jako nepravdivé, je Další účastník povinen 

uhradit společnosti O2  částku odpovídající výši slev na základě Rámcové dohody (příloha č. 1 Rámcové 

dohody) Dalšímu účastníkovi poskytnutých, a to ve lhůtě stanovené společností O2.  

 

Další účastník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb vydanými O2 

Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“) Ceníkem Základních služeb pro firemní zákazníky, 

Ceníkem volitelných služeb pro firemní zákazníky a zavazuje se je dodržovat. Všeobecné podmínky 

v aktuálním znění a další související dokumenty a tiskopisy jsou k dispozici na kontaktních místech 

společnosti O2 a na internetových stránkách www.o2.cz. 

 

 

 

  

 

V Rakovníku, dne 15. 3. 2019 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 

  Mgr. Zdeněk Brabec                                                                                     

          Ředitel                                                                                                         
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Příloha k rámcové dohodě 

 

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331 

Okružní 2331  

Rakovník II 269 01, Rakovník 

IČO: 47013991 

DIČ:       

Bankovní spojení:       

 

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331 (dále jen „Další účastník“) tímto přistupuje k Rámcové dohodě uzavřené 

dne 16. 4. 2019 mezi smluvními stranami: Město Rakovník a O2 Czech Republic a.s. (dále jen „Rámcová 

dohoda“) ve smyslu článku 3 Rámcové dohody, prohlašuje, že se seznámil s právy a povinnostmi Rámcovou 

dohodou založenými, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.  

Další účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje podmínky pro přistoupení k Rámcové dohodě stanovené 

článkem 3 Rámcové dohody. Ukáže-li se uvedené prohlášení jako nepravdivé, je Další účastník povinen 

uhradit společnosti O2  částku odpovídající výši slev na základě Rámcové dohody (příloha č. 1 Rámcové 

dohody) Dalšímu účastníkovi poskytnutých, a to ve lhůtě stanovené společností O2.  

 

Další účastník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb vydanými O2 

Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“) Ceníkem Základních služeb pro firemní zákazníky, 

Ceníkem volitelných služeb pro firemní zákazníky a zavazuje se je dodržovat. Všeobecné podmínky 

v aktuálním znění a další související dokumenty a tiskopisy jsou k dispozici na kontaktních místech 

společnosti O2 a na internetových stránkách www.o2.cz. 

 

 

 

  

 

V Rakovníku, dne 14. 3. 2019 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331 

  Mgr. Jan Křikava                                                                                     

          Ředitel                                                                                                         
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Příloha k rámcové dohodě 

 

Kulturní centrum Rakovník 

Na Sekyře 2377  

26901, Rakovník 

IČO: 71192557  

DIČ:       

Bankovní spojení:       

 

Kulturní centrum Rakovník (dále jen „Další účastník“) tímto přistupuje k Rámcové dohodě uzavřené dne 16. 4. 

2019 mezi smluvními stranami: Město Rakovník a O2 Czech Republic a.s. (dále jen „Rámcová dohoda“) ve 

smyslu článku 3 Rámcové dohody, prohlašuje, že se seznámil s právy a povinnostmi Rámcovou dohodou 

založenými, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.  

Další účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje podmínky pro přistoupení k Rámcové dohodě stanovené 

článkem 3 Rámcové dohody. Ukáže-li se uvedené prohlášení jako nepravdivé, je Další účastník povinen 

uhradit společnosti O2  částku odpovídající výši slev na základě Rámcové dohody (příloha č. 1 Rámcové 

dohody) Dalšímu účastníkovi poskytnutých, a to ve lhůtě stanovené společností O2.  

 

Další účastník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb vydanými O2 

Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“) Ceníkem Základních služeb pro firemní zákazníky, 

Ceníkem volitelných služeb pro firemní zákazníky a zavazuje se je dodržovat. Všeobecné podmínky 

v aktuálním znění a další související dokumenty a tiskopisy jsou k dispozici na kontaktních místech 

společnosti O2 a na internetových stránkách www.o2.cz. 

 

 

 

  

 

V Rakovníku, dne 13. 3. 2019  Kulturní centrum Rakovník 

  Mgr. Jiří Karel, ředitel                                                                                     

                                                                                                                        

            
  



 

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 – Michle Czech Republic  www.o2.cz  
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Příloha k rámcové dohodě 

 

Mateřská škola Klicperova Rakovník, Klicperova 1904 

Klicperova 1904  

269 01, Rakovník - Rakovník II 

IČO: 47014008 

DIČ:       

Bankovní spojení:       

 

Mateřská škola Klicperova Rakovník, Klicperova 1904 (dále jen „Další účastník“) tímto přistupuje k Rámcové dohodě 

uzavřené dne 16. 4. 2019 mezi smluvními stranami: Město Rakovník a O2 Czech Republic a.s. (dále jen 

„Rámcová dohoda“) ve smyslu článku 3 Rámcové dohody, prohlašuje, že se seznámil s právy a povinnostmi 

Rámcovou dohodou založenými, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.  

Další účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje podmínky pro přistoupení k Rámcové dohodě stanovené 

článkem 3 Rámcové dohody. Ukáže-li se uvedené prohlášení jako nepravdivé, je Další účastník povinen 

uhradit společnosti O2  částku odpovídající výši slev na základě Rámcové dohody (příloha č. 1 Rámcové 

dohody) Dalšímu účastníkovi poskytnutých, a to ve lhůtě stanovené společností O2.  

 

Další účastník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb vydanými O2 

Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“) Ceníkem Základních služeb pro firemní zákazníky, 

Ceníkem volitelných služeb pro firemní zákazníky a zavazuje se je dodržovat. Všeobecné podmínky 

v aktuálním znění a další související dokumenty a tiskopisy jsou k dispozici na kontaktních místech 

společnosti O2 a na internetových stránkách www.o2.cz. 

 

 

 

  

 

V Rakovníku, dne 14. 3. 2019                                                    Mateřská škola Klicperova Rakovník, Klicperova 1904 

  Ivana Vágnerová                                                                                     

          Ředitel                                                                                                         

            
  



 

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 – Michle Czech Republic  www.o2.cz  
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Příloha k rámcové dohodě 

 

Mateřská škola Průběžná Rakovník, Průběžná 2312 

Průběžná 2312    

Rakovník II 269 01, Rakovník 

IČO: 00875457 

DIČ:       

Bankovní spojení:       

 

Mateřská škola Průběžná Rakovník, Průběžná 2312 (dále jen „Další účastník“) tímto přistupuje k Rámcové dohodě 

uzavřené dne 16. 4. 2019 mezi smluvními stranami: Město Rakovník a O2 Czech Republic a.s. (dále jen 

„Rámcová dohoda“) ve smyslu článku 3 Rámcové dohody, prohlašuje, že se seznámil s právy a povinnostmi 

Rámcovou dohodou založenými, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.  

Další účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje podmínky pro přistoupení k Rámcové dohodě stanovené 

článkem 3 Rámcové dohody. Ukáže-li se uvedené prohlášení jako nepravdivé, je Další účastník povinen 

uhradit společnosti O2  částku odpovídající výši slev na základě Rámcové dohody (příloha č. 1 Rámcové 

dohody) Dalšímu účastníkovi poskytnutých, a to ve lhůtě stanovené společností O2.  

 

Další účastník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb vydanými O2 

Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“) Ceníkem Základních služeb pro firemní zákazníky, 

Ceníkem volitelných služeb pro firemní zákazníky a zavazuje se je dodržovat. Všeobecné podmínky 

v aktuálním znění a další související dokumenty a tiskopisy jsou k dispozici na kontaktních místech 

společnosti O2 a na internetových stránkách www.o2.cz. 

 

 

 

  

 

V Rakovníku, dne 14. 3. 2019                                                       Mateřská škola Průběžná Rakovník, Průběžná 2312 

  Bc. Eva Kodešová                                                                                     

          Ředitel                                                                                                         

            
  



 

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 – Michle Czech Republic  www.o2.cz  

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B vložka 2322  IČ 60193336 DIČ CZ60193336  
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Příloha k rámcové dohodě 

 

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 

V Lukách 2174  

26901 Rakovník - Rakovník II 

IČO: 67673759 

DIČ:       

Bankovní spojení:       

 

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 (dále jen „Další účastník“) tímto přistupuje k Rámcové dohodě 

uzavřené dne 16. 4. 2019 mezi smluvními stranami: Město Rakovník a O2 Czech Republic a.s. (dále jen 

„Rámcová dohoda“) ve smyslu článku 3 Rámcové dohody, prohlašuje, že se seznámil s právy a povinnostmi 

Rámcovou dohodou založenými, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.  

Další účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje podmínky pro přistoupení k Rámcové dohodě stanovené 

článkem 3 Rámcové dohody. Ukáže-li se uvedené prohlášení jako nepravdivé, je Další účastník povinen 

uhradit společnosti O2  částku odpovídající výši slev na základě Rámcové dohody (příloha č. 1 Rámcové 

dohody) Dalšímu účastníkovi poskytnutých, a to ve lhůtě stanovené společností O2.  

 

Další účastník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb vydanými O2 

Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“) Ceníkem Základních služeb pro firemní zákazníky, 

Ceníkem volitelných služeb pro firemní zákazníky a zavazuje se je dodržovat. Všeobecné podmínky 

v aktuálním znění a další související dokumenty a tiskopisy jsou k dispozici na kontaktních místech 

společnosti O2 a na internetových stránkách www.o2.cz. 

 

 

 

  

 

V Rakovníku, dne 14. 3. 2019                                                 Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 

  Mgr. Bc. Jana Kovářová                                                                                     

          Ředitel                                                                                                         

            
  



 

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 – Michle Czech Republic  www.o2.cz  
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Příloha k rámcové dohodě 

 

Mateřská škola V Parku Rakovník, Frant. Diepolta 2249 

Frant. Diepolta 2249   

Rakovník II 269 01, Rakovník  

IČO: 47020342 

DIČ:       

Bankovní spojení:       

 

Mateřská škola V Parku Rakovník, Frant. Diepolta 2249 (dále jen „Další účastník“) tímto přistupuje k Rámcové 

dohodě uzavřené dne 16. 4. 2019 mezi smluvními stranami: Město Rakovník a O2 Czech Republic a.s. (dále 

jen „Rámcová dohoda“) ve smyslu článku 3 Rámcové dohody, prohlašuje, že se seznámil s právy a 

povinnostmi Rámcovou dohodou založenými, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.  

Další účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje podmínky pro přistoupení k Rámcové dohodě stanovené 

článkem 3 Rámcové dohody. Ukáže-li se uvedené prohlášení jako nepravdivé, je Další účastník povinen 

uhradit společnosti O2  částku odpovídající výši slev na základě Rámcové dohody (příloha č. 1 Rámcové 

dohody) Dalšímu účastníkovi poskytnutých, a to ve lhůtě stanovené společností O2.  

 

Další účastník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb vydanými O2 

Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“) Ceníkem Základních služeb pro firemní zákazníky, 

Ceníkem volitelných služeb pro firemní zákazníky a zavazuje se je dodržovat. Všeobecné podmínky 

v aktuálním znění a další související dokumenty a tiskopisy jsou k dispozici na kontaktních místech 

společnosti O2 a na internetových stránkách www.o2.cz. 

 

 

 

  

 

V Rakovníku, dne 13. 3. 2019                                          Mateřská škola V Parku Rakovník, Frant. Diepolta 2249 

  Blanka Mrhalová                                                                                     

          Ředitel                                                                                                         

            
  



 

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 – Michle Czech Republic  www.o2.cz  
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Příloha k rámcové dohodě 

 

Mateřská škola Vinohrady Rakovník, Zd.Štěpánka 2232 

Zd. Štěpánka 2232   

Rakovník II 269 01, Rakovník  

IČO: 47013982 

DIČ:       

Bankovní spojení:       

 

Mateřská škola Vinohrady Rakovník, Zd.Štěpánka 2232 (dále jen „Další účastník“) tímto přistupuje k Rámcové 

dohodě uzavřené dne 16. 4. 2019 mezi smluvními stranami: Město Rakovník a O2 Czech Republic a.s. (dále 

jen „Rámcová dohoda“) ve smyslu článku 3 Rámcové dohody, prohlašuje, že se seznámil s právy a 

povinnostmi Rámcovou dohodou založenými, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.  

Další účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje podmínky pro přistoupení k Rámcové dohodě stanovené 

článkem 3 Rámcové dohody. Ukáže-li se uvedené prohlášení jako nepravdivé, je Další účastník povinen 

uhradit společnosti O2  částku odpovídající výši slev na základě Rámcové dohody (příloha č. 1 Rámcové 

dohody) Dalšímu účastníkovi poskytnutých, a to ve lhůtě stanovené společností O2.  

 

Další účastník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb vydanými O2 

Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“) Ceníkem Základních služeb pro firemní zákazníky, 

Ceníkem volitelných služeb pro firemní zákazníky a zavazuje se je dodržovat. Všeobecné podmínky 

v aktuálním znění a další související dokumenty a tiskopisy jsou k dispozici na kontaktních místech 

společnosti O2 a na internetových stránkách www.o2.cz. 

 

 

 

  

 

V Rakovníku, dne 13. 3. 2019                                            Mateřská škola Vinohrady Rakovník, Zd.Štěpánka 2232 

  Irena Bartoníčková                                                                                     

          Ředitel                                                                                                         

            
  



 

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 – Michle Czech Republic  www.o2.cz  
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Příloha k rámcové dohodě 

 

Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259 

Šamotka 259   

Rakovník II 269 01, Rakovník  

IČO: 47020334 

DIČ:       

Bankovní spojení:       

 

Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259 (dále jen „Další účastník“) tímto přistupuje k Rámcové dohodě 

uzavřené dne 16. 4. 2019 mezi smluvními stranami: Město Rakovník a O2 Czech Republic a.s. (dále jen 

„Rámcová dohoda“) ve smyslu článku 3 Rámcové dohody, prohlašuje, že se seznámil s právy a povinnostmi 

Rámcovou dohodou založenými, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.  

Další účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje podmínky pro přistoupení k Rámcové dohodě stanovené 

článkem 3 Rámcové dohody. Ukáže-li se uvedené prohlášení jako nepravdivé, je Další účastník povinen 

uhradit společnosti O2  částku odpovídající výši slev na základě Rámcové dohody (příloha č. 1 Rámcové 

dohody) Dalšímu účastníkovi poskytnutých, a to ve lhůtě stanovené společností O2.  

 

Další účastník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb vydanými O2 

Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“) Ceníkem Základních služeb pro firemní zákazníky, 

Ceníkem volitelných služeb pro firemní zákazníky a zavazuje se je dodržovat. Všeobecné podmínky 

v aktuálním znění a další související dokumenty a tiskopisy jsou k dispozici na kontaktních místech 

společnosti O2 a na internetových stránkách www.o2.cz. 

 

 

 

  

 

V Rakovníku, dne 13. 3. 2019 Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259 

  Iveta Weisová                                                                                     

          Ředitel                                                                                                         

            
  



 

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 – Michle Czech Republic  www.o2.cz  
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Příloha k rámcové dohodě 

 

Městská knihovna Rakovník, příspěvková organizace 

Husovo náměstí 114  

26901, Rakovník 

IČO: 71192565 

DIČ:       

Bankovní spojení:       

 

Městská knihovna Rakovník, příspěvková organizace (dále jen „Další účastník“) tímto přistupuje k Rámcové dohodě 

uzavřené dne 16. 4. 2019 mezi smluvními stranami: Město Rakovník a O2 Czech Republic a.s. (dále jen 

„Rámcová dohoda“) ve smyslu článku 3 Rámcové dohody, prohlašuje, že se seznámil s právy a povinnostmi 

Rámcovou dohodou založenými, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.  

Další účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje podmínky pro přistoupení k Rámcové dohodě stanovené 

článkem 3 Rámcové dohody. Ukáže-li se uvedené prohlášení jako nepravdivé, je Další účastník povinen 

uhradit společnosti O2  částku odpovídající výši slev na základě Rámcové dohody (příloha č. 1 Rámcové 

dohody) Dalšímu účastníkovi poskytnutých, a to ve lhůtě stanovené společností O2.  

 

Další účastník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb vydanými O2 

Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“) Ceníkem Základních služeb pro firemní zákazníky, 

Ceníkem volitelných služeb pro firemní zákazníky a zavazuje se je dodržovat. Všeobecné podmínky 

v aktuálním znění a další související dokumenty a tiskopisy jsou k dispozici na kontaktních místech 

společnosti O2 a na internetových stránkách www.o2.cz. 

 

 

 

  

 

V Rakovníku, dne  14. 3. 2019                                               Městská knihovna Rakovník, příspěvková organizace 

  Milena Křikavová                                                                                     

          ředitelka                                                                                                         

            
  



 

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 – Michle Czech Republic  www.o2.cz  
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Příloha k rámcové dohodě 

 

Městské lesy Rakovník, spol. s r.o.  

Na Sekyře 166  

Rakovník II, 269 01 Rakovník   

IČO: 25056875 

DIČ: CZ25056875  

Bankovní spojení:       

 

Městské lesy Rakovník, spol. s r.o.  (dále jen „Další účastník“) tímto přistupuje k Rámcové dohodě uzavřené dne 

16. 4. 2019 mezi smluvními stranami: Město Rakovník a O2 Czech Republic a.s. (dále jen „Rámcová 

dohoda“) ve smyslu článku 3 Rámcové dohody, prohlašuje, že se seznámil s právy a povinnostmi Rámcovou 

dohodou založenými, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.  

Další účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje podmínky pro přistoupení k Rámcové dohodě stanovené 

článkem 3 Rámcové dohody. Ukáže-li se uvedené prohlášení jako nepravdivé, je Další účastník povinen 

uhradit společnosti O2  částku odpovídající výši slev na základě Rámcové dohody (příloha č. 1 Rámcové 

dohody) Dalšímu účastníkovi poskytnutých, a to ve lhůtě stanovené společností O2.  

 

Další účastník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb vydanými O2 

Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“) Ceníkem Základních služeb pro firemní zákazníky, 

Ceníkem volitelných služeb pro firemní zákazníky a zavazuje se je dodržovat. Všeobecné podmínky 

v aktuálním znění a další související dokumenty a tiskopisy jsou k dispozici na kontaktních místech 

společnosti O2 a na internetových stránkách www.o2.cz. 

 

 

 

  

 

V Rakovníku, dne 15. 3. 2019 Městské lesy Rakovník, spol. s r.o.  

  Ing. Jiří Lengyel                                                                                     

          jednatel                                                                                                         
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Příloha k rámcové dohodě 

 

Pečovatelská služba Rakovník 

Wintrovo nám. 1903  

 269 01, Rakovník - Rakovník II 

IČO: 47012790 

DIČ:       

Bankovní spojení:       

 

Pečovatelská služba Rakovník (dále jen „Další účastník“) tímto přistupuje k Rámcové dohodě uzavřené dne 16. 

4. 2019 mezi smluvními stranami: Město Rakovník a O2 Czech Republic a.s. (dále jen „Rámcová dohoda“) 

ve smyslu článku 3 Rámcové dohody, prohlašuje, že se seznámil s právy a povinnostmi Rámcovou dohodou 

založenými, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.  

Další účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje podmínky pro přistoupení k Rámcové dohodě stanovené 

článkem 3 Rámcové dohody. Ukáže-li se uvedené prohlášení jako nepravdivé, je Další účastník povinen 

uhradit společnosti O2  částku odpovídající výši slev na základě Rámcové dohody (příloha č. 1 Rámcové 

dohody) Dalšímu účastníkovi poskytnutých, a to ve lhůtě stanovené společností O2.  

 

Další účastník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb vydanými O2 

Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“) Ceníkem Základních služeb pro firemní zákazníky, 

Ceníkem volitelných služeb pro firemní zákazníky a zavazuje se je dodržovat. Všeobecné podmínky 

v aktuálním znění a další související dokumenty a tiskopisy jsou k dispozici na kontaktních místech 

společnosti O2 a na internetových stránkách www.o2.cz. 

 

 

 

  

 

V Rakovníku, dne 12. 3. 2019 Pečovatelská služba Rakovník 

  Bc. Zlatuše Lüftnerová                                                                                     

          ředitelka                                                                                                         
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Příloha k rámcové dohodě 

 

SK Rakovník, z.s.  

nábř. T. G. Masaryka 2694    

Rakovník II, 269 01 Rakovník 

IČO: 14802856 

DIČ:       

Bankovní spojení:       

 

SK Rakovník, z.s.  (dále jen „Další účastník“) tímto přistupuje k Rámcové dohodě uzavřené dne 16. 4. 2019 

mezi smluvními stranami: Město Rakovník a O2 Czech Republic a.s. (dále jen „Rámcová dohoda“) ve 

smyslu článku 3 Rámcové dohody, prohlašuje, že se seznámil s právy a povinnostmi Rámcovou dohodou 

založenými, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.  

Další účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje podmínky pro přistoupení k Rámcové dohodě stanovené 

článkem 3 Rámcové dohody. Ukáže-li se uvedené prohlášení jako nepravdivé, je Další účastník povinen 

uhradit společnosti O2  částku odpovídající výši slev na základě Rámcové dohody (příloha č. 1 Rámcové 

dohody) Dalšímu účastníkovi poskytnutých, a to ve lhůtě stanovené společností O2.  

 

Další účastník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb vydanými O2 

Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“) Ceníkem Základních služeb pro firemní zákazníky, 

Ceníkem volitelných služeb pro firemní zákazníky a zavazuje se je dodržovat. Všeobecné podmínky 

v aktuálním znění a další související dokumenty a tiskopisy jsou k dispozici na kontaktních místech 

společnosti O2 a na internetových stránkách www.o2.cz. 

 

 

 

  

 

V Rakovníku, dne 15. 3. 2019 SK Rakovník, z.s.  

  Marek Tvrz                                                                                     

          předseda                                                                                                         
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Příloha k rámcové dohodě 

 

Školní jídelna, Rakovník, Martinovského 270, příspěvková organizace  

Martinovského 270  

Rakovník I, 269 01 Rakovník   

IČO: 04188101 

DIČ: CZ04188101  

Bankovní spojení:       

 

Školní jídelna, Rakovník, Martinovského 270, příspěvková organizace  (dále jen „Další účastník“) tímto přistupuje k 

Rámcové dohodě uzavřené dne 16. 4. 2019 mezi smluvními stranami: Město Rakovník a O2 Czech Republic 

a.s. (dále jen „Rámcová dohoda“) ve smyslu článku 3 Rámcové dohody, prohlašuje, že se seznámil s právy 

a povinnostmi Rámcovou dohodou založenými, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.  

Další účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje podmínky pro přistoupení k Rámcové dohodě stanovené 

článkem 3 Rámcové dohody. Ukáže-li se uvedené prohlášení jako nepravdivé, je Další účastník povinen 

uhradit společnosti O2  částku odpovídající výši slev na základě Rámcové dohody (příloha č. 1 Rámcové 

dohody) Dalšímu účastníkovi poskytnutých, a to ve lhůtě stanovené společností O2.  

 

Další účastník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb vydanými O2 

Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“) Ceníkem Základních služeb pro firemní zákazníky, 

Ceníkem volitelných služeb pro firemní zákazníky a zavazuje se je dodržovat. Všeobecné podmínky 

v aktuálním znění a další související dokumenty a tiskopisy jsou k dispozici na kontaktních místech 

společnosti O2 a na internetových stránkách www.o2.cz. 

 

 

 

  

 

V Rakovníku, dne 14. 3. 2019                            Školní jídelna, Rakovník, Martinovského 270, příspěvková organizace  

  Jiří Kremer                                                                                     

          Ředitel                                                                                                         

            

 


