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Č. ██████████ 

 

DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o připojení účastníka do Velké infrastruktury CESNET  

(dále jen „smlouva“) 

 
Článek 1  

Smluvní strany  

 

1. CESNET, zájmové sdružení právnických osob  

Sídlo:  Zikova 4, 160 00 Praha 6, 

IČO:  63839172 

DIČ:  CZ63839172,  

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 58848  

bank. spojení: █████████████  

č. účtu:  ████████████ 

zastoupený: Ing. Janem Gruntorádem, CSc., ředitelem 

(dále jen „Sdružení“)  

 

a  

 

2. Masarykův onkologický ústav 

Sídlo:  Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 

IČO:  00209805 

DIČ:  CZ 00209805 

bank. spojení: █████████████  

č. účtu:  ███████████████████ 

zastoupený: prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc., ředitelem 

(dále jen „Účastník“),  

 

se dohodly níže uvedeného dne na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě: 

 

Článek 2  

Úvodní ustanovení  

2.1. Velká infrastruktura, provozovaná Sdružením, se v současné době nazývá „e-infrastruktura 

CESNET“. Vzhledem k tomu se na místech, kde se ve Smlouvě vyskytuje slovní spojení „Velká 

infrastruktura CESNET“ toto spojení mění na „e-infrastruktura CESNET“. 

Vzhledem k výše uvedenému se také okamžikem účinnosti tohoto dodatku mění název „Smlouva 

o připojení účastníka do Velké infrastruktury CESNET“ na: 

„Smlouva o připojení účastníka do e-infrastruktury CESNET“ 

Číslo smlouvy se nemění. 

2.2. V souvislosti s rozvojem e-infrastruktury CESNET byly také Sdružením dne 7. 12. 2016 přijaty nové 

„Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET“ (dále jen „Podmínky přístupu“), které s účinností 

od 1. 1. 2017 nahradily předchozí „Zásady pro přístup do Velké infrastruktury CESNET“. Účastník tyto 

nové Podmínky přístupu akceptoval. Vzhledem k tomu se: 

1) aktualizuje znění odst. 2.2. Smlouvy na následující znění: 

„2.2. Účastník prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnost nebo činnosti, dovolující 

podle Podmínek přístupu k e-infrastruktuře CESNET (dále jen „Podmínky přístupu“) jeho 

připojení do e-infrastruktury CESNET (dále jen „Infrastruktura“). Účastník se zavazuje, že 

bude Podmínky přístupu dodržovat.“ 
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2) na všech příslušných místech smlouvy nahrazuje slovní spojení „Zásady pro přístup do Velké 

infrastruktury CESNET“ novým spojením „Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET“, 

a zkratka „Access Policy“ či „AP“ se nahrazují zkratkou „Podmínky přístupu“. 

 

Článek 3 

Změny ve smlouvě 

3.1. V odst. 4.1. se mění text písm. b) na následující znění: 

„b) Službu připojení Účastníka do Infrastruktury a sítě Internet se základní rychlostí 200 Mbit/s, 

symetricky, bez omezení (FUP), s možností krátkodobého překračování rychlosti až do 1 Gbit/s 

(tzv. „plusová rychlost“). Sdružení je oprávněno omezit rychlost připojení Účastníka dle tohoto 

na základní rychlost 200 Mbit/s, pokud zatížení propojení podle bodu a) tohoto odstavce překročí 

v některém měsíci hodnotu odpovídající v průměru základní rychlosti (200 Mbit/s) v kterémkoliv 

směru). 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena. 

4.2. Platnost tohoto Dodatku č. 1 nastává dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem 

1. 1. 2019. Vzhledem k tomu, že Organizace je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), zavazuje se Organizace zajistit zveřejnění tohoto dodatku 

včas před nabytím jeho účinnosti. Organizace bude informovat Sdružení o zveřejnění v registru smluv, 

popř. zajistí informování Sdružení přímo z registru smluv. 

4.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 

po jeho podpisu jedno vyhotovení. 

 

Za Sdružení 

 

V Praha dne 28. 12. 2018 

 

███████████████ 

███████████████ 

███████████████ 

 

 

 za Účastníka 

 

V Brně dne 20. 12. 2018 

 
███████████████ 

███████████████ 

███████████████ 

Ing. Jan Gruntorád, CSc. 

ředitel 

 prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.  

ředitel 

 


