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 5. Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb automatizovaného 
zpracování dat 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova  
Ústav výpočetní techniky 
Ovocný trh 560/5 
116 36  Praha 1 
IČO: 00216208        DIČ: CZ00216208 
ID datové schránky: piyj9b4 
č. ú.: 909909339/0800 
zastoupená: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., pověřeným výkonem agendy kvestora  
zmocněnec pro věcná jednání: Mgr. František Potužník, zástupce ředitele Ústavu 
výpočetní techniky 
 
(dále jen „Univerzita”) 

 

 
a 

 
 
Institut umění - Divadelní ústav, příspěvková organizace MK ČR 
Celetná 17 
110 00  Praha 1 
IČO: 00023205        DIČ: CZ00023205 
ID datové schránky: qz7zghd 
č. ú.: 63838011/0710 
zastoupená: Pavlou Petrovou, ředitelkou 
zmocněnec pro věcná jednání: pan Ondřej Svoboda, náměstek 
 
(dále jen „Uživatel“) 
 
(dále společně jako „smluvní strany“) 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský 
zákoník“) a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích v platném znění, tento dodatek č. 5 (dále jen „dodatek“) 
ke Smlouvě o poskytování služeb automatizovaného zpracování dat z dne 1. 5. 2001, 
(dále jen „smlouva“).  
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Smluvní strany se dohodly na změnách následujících článků smlouvy: 
 
 

 
I. 

Text čl. 6  se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 
Univerzita poskytne Uživateli tyto služby: 
 

a. připojení lokality Uživatele na adrese Celetná 17 k uzlu sítě PASNET v lokalitě 
RUK Ovocný trh 5 službou typu 100+/ 200 Mb/s a službou stejné kapacity 
umožní připojení do sítě CESNET;  

 
b. službu pronájmu páru nenasvícených vláken typu single mode (okruh DF) mezi 

lokalitami  Nekázanka 16/18 a Celetná 13 a zajistí propojení páru vláken do 
lokality Uživatele na adrese Celetná 17 za účelem propojení LAN v obou 
lokalitách.   

 

 
II. 

Text čl. 7 písm. a) se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 

1) Cenu (dále jen „poplatek“) za poskytování služeb podle čl. 6 této smlouvy 
sjednávají smluvní strany dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, 
v platném znění takto: 

 
o poplatek za službu dle čl. 6.a)  (připojení do sítě PASNET/CESNET) činí  

7 830,-Kč  měsíčně, 
 
o poplatek za službu dle čl. 6.b)  (okruh DF mezi Nekázanka 16/18 a 

Celetná 13)  činí 3 375,- Kč měsíčně. 
 

 Celkem měsíční poplatek za výše uvedené služby činí 11 205,- Kč,  
 tj. čtvrtletně  33 615,- Kč.  

 
2) Smluvní strany se dohodly, že za zřízení služby propojení lokalit Celetná 

a Nekázanka realizované v rámci investiční akce IDU – Rekonstrukce budovy 
č.p. 887 Praha – Nekázanka, identifikační číslo 134V113000003 bude 
Univerzitou účtován Uživateli jednorázový zřizovací poplatek ve výši 140 000,- 
Kč. 
 

Ke sjednané ceně bude účtována DPH ve výši stanovené příslušným zákonem.  

 

 
III. 

Text čl. 9 se ruší a nahrazuje tímto textem: 
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
lze ukončit písemnou výpovědí nejdříve po uplynutí 24 měsíců od účinnosti tohoto 
dodatku. Výpovědní doba je tříměsíční a začíná běžet od prvního dne měsíce 
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následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Poskytování služeb končí 
posledním dnem výpovědní lhůty. 

 
 

IV. 
Text čl. 12 se ruší a nahrazuje tímto textem: 
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazný smluvní vztah, založený touto smlouvou, 
se řídí Občanským zákoníkem. 
 

 
V. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran, 
přičemž platí datum pozdějšího podpisu, a účinnosti dne 1. 7. 2020. 
 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku a smlouvy v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru 
smluv zajistí Univerzita neprodleně po jeho podpisu. Univerzita se současně 
zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace 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).  
 

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení. 
 

 
za Univerzitu 

 
za Uživatele 

 
V Praze dne …………….. 

 
V Praze dne ………………. 

……………………………….. 
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.      
pověřený výkonem agendy kvestora 

……………………………… 
           Pavla Petrová 
              ředitelka  

 
 

https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1620698572096027/?lang=cs

