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DODATEK Č. 7 
K SERVISNÍ SMLOUVĚ 

ze dne 02.11.2007, ve znění pozdějších dodatků 

 

Naše číslo: 021-R-3310/07 Vaše číslo: 2314_0026_21 

 

Smluvní strany: 

Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Se sídlem: Královopolská 135, 612 65 Brno 

Zastoupená:  doc. RNDr. Evou Bártovou, Ph.D., DSc., ředitelkou  
IČO:    68081707 
DIČ:   CZ68081707 
bankovní spojení: KB Brno-město, a.s.  
číslo účtu:  27-0476400237/0100  

(dále jen Uživatel) 

a 

 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 

Se sídlem:  Národní 1009/3, 110 00 PRAHA 1 

Zastoupená:  Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 
IČO:    60457856 
DIČ:    CZ60457856 
zapsaná:  v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  123-246450247/0100  

 (dále jen Poskytovatel) 

 

v souladu s ust. čl. XII. odst. 1 servisní smlouvy č. 021-R-3310/07 uzavřené dne 02.11.2007 
ve znění Dodatků č. 1 až 6 (dále jen „Servisní smlouva“) se smluvní strany dohodly na přijetí 
tohoto Dodatku č. 7, kterým se Servisní smlouva mění tak, že se mění příloha č. 3 a zcela 
nahrazuje novým zněním.  

 

Závěrečná ustanovení 

 

Ostatní ustanovení Servisní smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 7, se nemění 
a zůstávají v platnosti. 

 

Smluvní strany sjednávají, že tento Dodatek č. 7 uzavřou v elektronické podobě, přičemž 
zástupce každé ze smluvních stran ji, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, potvrdí svým kvalifikovaným elektronickým 
podpisem. 

 



Smluvní strany jsou si vědomy, že tento Dodatek č. 7 jako nedílná součást Servisní smlouvy 
podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném 
znění (zákon o registru smluv) a s uveřejněním smlouvy ve znění pozdějších dodatků výslovně 
souhlasí. 

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně všech dodatků 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, se tímto zavazuje 
Poskytovatel. 

Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
1.4.2021 za předpokladu, že bude smlouva před tímto datem uveřejněna v registru smluv. 

Uživatel:

BFÚ AV ČR, v. v. i.

V Brně  17.03.2021 

doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc. 
ředitelka 

Poskytovatel: 

SSČ AV ČR, v. v. i. 
V Praze 16.03.2021

Ing. Tomáš Wencel, MBA 
ředitel 



Příloha č. 3 ke smlouvě dle Dodatku č. 7 

 

Kalkulace ceny 
 

 

Počet aktivních uživatelů k 1. 4. 2021: 

 

Seznam uživatelů iFIS: 

  

 

 

Seznam uživatelů EGJE 

  

  

 

Celkem  4 

 

 

 

Cena připadající na jednoho uživatele:                           4 200 Kč 

 

Paušální cena za EIS od 1. 4. 2021:                               16 800 Kč 

 

Čtvrtletní platba:                                                               4 200 Kč 

 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 




