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Č.j. UKRUK/281252/2019        Č. 90/9-2008/03/D3 

 

 

3. DODATEK KE SMLOUVĚ č. 90/9-2008/03 
o připojení účastníka do počítačové sítě Velké infrastruktury CESNET  

 
 

Smluvní strany 
 

1. Státní zdravotní ústav 
se sídlem Šrobárova 48 
100 42 Praha 10 
IČ:  75010330,        
DIČ: CZ75010330     
bankovní spojení: Česká národní banka 
č. účtu: 1730101/0710 

 zastoupený MUDr. Pavlem Březovským, MBA, ředitelem 
       ID DS: ymkj9r5 
 

(dále jen „Účastník“) 
 
  a 
 
2. Univerzita Karlova  

týká se Ústavu výpočetní techniky 
se sídlem Ovocný trh 560/5 
116 36 Praha 1  
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu: 909909339/0800 
zastoupená Ing. Miroslavou Oliveriusovou, kvestorkou 
ID DS: piyj9b4 
 

(dále jen „Organizace“), 
 
(dále společně jako „smluvní strany“) 

 
se dohodly dnešního dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění, na následujícím dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě č. 90/9-
2008/03 o připojení účastníka do počítačové sítě národního výzkumu a vzdělávání prostřednictvím 
sítě Pasnet, uzavřené dne 13. 6. 2008 (dále jen „smlouva“), jímž se mění smlouva a její dodatky.  
 
 

I. 
 

Vzhledem k rozvoji datové sítě provozované sdružením CESNET se dřívější „Velká infrastruktura 
CESNET“ aktuálně nazývá „E-infrastruktura CESNET“. V souvislosti s rozvojem byly také sdružením 
CESNET, z. s. p. o. dne 7. 12. 2016 přijaty nové „Podmínky přístupu k E-infrastruktuře CESNET“, 
které nahradily předchozí „Zásady pro přístup do Velké infrastruktury CESNET (Access Policy, AP)“. 
Na základě těchto skutečností se: 
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a) název smlouvy mění na:  

„Smlouva o připojení účastníka do E-infrastruktury CESNET“. 

Číslo smlouvy zůstává nezměněné; 
b) na všech místech smlouvy mění slovní spojení „Velká infrastruktura CESNET“ na spojení 

„e-infrastruktura CESNET“; 
c) na všech příslušných místech smlouvy nahrazují Zásady pro přístup do Velké infrastruktury 

CESNET (Access Policy, AP)“ novými „Podmínkami přístupu k E-infrastruktuře CESNET“, 
a zkratka „AP“ se mění na zkratku „Podmínky přístupu“. 

 
Smluvní strany se zároveň dohodly na dalších změnách ve smlouvě. Změny se týkají následujících 
ustanovení smlouvy: 
 
 

II. 
 

Text čl. 4 odst. 4.1. a 4.2. se ruší a nahrazuje tímto textem: 
 
4.1. Organizace umožní Účastníkovi přístup do Infrastruktury prostřednictvím svého Zařízení trvale 

dosažitelnou základní rychlostí 100 Mbit/s s možností krátkodobého překračování rychlosti 
do 200 Mbit/s.   

 
4.2. Organizace umožní Účastníkovi přístup ke službám sítě PASNET prostřednictvím svého Zařízení 

trvale dosažitelnou základní rychlostí 100 Mbit/s, s možností krátkodobého překračování 
rychlosti do 200 Mbit/s. Organizace je oprávněna omezit rychlost přístupu Účastníka na základní 
rychlost (100 Mbit/s), pokud zatížení propojení překročí v některém měsíci hodnotu odpovídající 
v průměru 100 Mbit/s v kterémkoli směru.  

 
 

III. 
 

Text čl. 5 odst. 5.1. se ruší a nahrazuje tímto textem: 
 
5.1. Účastník ustanovil pro jednání s Organizací v obvyklých technických a administrativních 

záležitostech následující osoby: 
 

a) technický kontakt:   Mgr. Martin Kovanda 
tel.: +420 267 082 209 
mobil: +420 728 886 291 

   e-mail: martin.kovanda@szu.cz 
 

        zástupce:  Martin Široký 
tel.: +420 267 082 215 
mobil: +420 724 810 194 
e-mail: martin.siroky@szu.cz 
 

 b)  administrativní kontakt: Mgr. Martin Kovanda 
   tel.: +420 267 082 209 

mobil: +420 728 886 291 
e-mail: martin.kovanda@szu.cz 
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         zástupce:  Martin Široký 

tel.:   +420 267 082 215 
mobil: +420 724 810 194 

   e-mail: martin.siroky@szu.cz 
 
 

IV. 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, původní smlouva a předchozí dodatky, 

musí být zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Organizace neprodleně po podpisu tohoto 
dodatku. Organizace se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o zveřejnění 
tohoto dodatku tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv 
o uveřejnění bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním 
formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém 
případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace obdrží obě smluvní strany 
zároveň). 

 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž Organizace obdrží 

tři výtisky a Účastník jeden výtisk. Smluvní strany souhlasí, aby Organizace předala jeden výtisk 
Sdružení a aby Sdružení zveřejnilo údaje o způsobu připojení Účastníka. 

 
4.     Ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny. 
 
5.  Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
 
 
 
V Praze dne  ......................                            V Praze dne   ...................... 
 
 
 
 
.........................................................                              ……...................................................... 
                    za Účastníka                                                                      za Organizaci 

MUDr. Pavel Březovský, MBA                   Ing. Miroslava Oliveriusová 
  ředitel Státního zdravotního ústavu                       kvestorka Univerzity Karlovy 
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