
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ  

UZAVŘENÉ DNE 28. 5. 2007 VE ZNĚNÍ  

DODATKU Č. 1, DODATKU Č. 2 
 

uzavřený mezi následujícími stranami: 

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:   00023817 

DIČ:                 CZ00023817 

se sídlem: Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10  

zastoupena:  PharmDr. Zdeňkem Blahutou, ředitelem 

Bankovní spojení: 19-623101/0710 

(dále jen „Majitel objektu“)  

a 

 

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. 

IČ:    04084063 

DIČ:     CZ04084063 

se sídlem:   Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

   zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 20623 

zastoupena:  na základě pověření představenstva XXX 

  

Bankovní spojení:  2019160003/6000 

Identifikační kód: P0SRO, finanční kód: 21245  

(dále jen "Provozovatel zařízení") 

(Majitel objektu a Provozovatel zařízení dále společně také jen jako „smluvní strany“, 
jednotlivě „smluvní strana“) 
 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.1 Dne 28.5.2007 uzavřeli Majitel objektu a společnost Telefónica O2 Czech Republic, 

a.s. Smlouvu o umístění zařízení (dále jen „Smlouva“) 

1.2 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vznikla odštěpením rozdělované společnosti 

O2 Czech Republic a.s. (dříve Telefónica O2 Czech Republic, a.s., která změnila firmu 

dne 16.5.2011 na Telefónica Czech Republic, a.s. a dne 21.6.2014 na O2 Czech 

Republic, a.s.)  se sídlem Praha 4 – Michle, Za  Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 



60193336 a při tom na ni přešla část jmění rozdělované společnosti O2 Czech 

Republic a.s. vymezená v projektu rozdělení vyhotoveném rozdělovanou společností 

dne 13.3.2015. Práva a povinnosti provozovatele zařízení z výše uvedené Smlouvy 

tak ke dni 1.6.2015 přešla na společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

1.3 Tímto dodatkem se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v ČI. 2 tohoto dodatku. 

 

Článek 2. 

Změna Smlouvy 

2.1 Dosavadní znění článku VII. „Výše a splatnost úhrady za umístění zařízení a úhrady 

nákladů spojených s umístěním zařízení“, se mění a nově zní takto:  

 

1. V souladu s platnými právními předpisy byla dohodnuta úhrada za umístění 

zařízení v celkové výši 58 203 Kč bez DPH ročně (slovy padesát osm tisíc dvě stě 

tři korun českých). 

V souladu s platnými právními předpisy bude k ceně úhrady za umístění zařízení 

připočítávána příslušná sazba DPH. Úhrada za umístění zařízení je ve smyslu 

zákona o DPH smluvními stranami považována za dílčí plnění. Za datum 

uskutečnění zdanitelného plnění  je považován vždy 25. den každého měsíce 

příslušného kalendářního roku. Úhrada za umístění zařízení bude hrazena 

Provozovatelem zařízení v měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře, 

tj. daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, vystaveném Majitelem objektu, který je nedílnou 

součástí této smlouvy (příloha č. 2). Majitel objektu na jednotlivé splátky nezasílá 

samostatný daňový doklad. 

 

2. V úhradě za umístění zařízení není zahrnuta úhrada za poskytování elektrické 

energie. Hodnota spotřebované elektrické energie dle skutečného odběru 

odečteného Majitelem objektu na instalovaném elektroměru Provozovatele zařízení 

bude Provozovateli zařízení Majitelem objektu přeúčtována čtvrtletně fakturou 

vystavenou Majitelem objektu. Při přeúčtování postupuje Majitel objektu podle § 36 

odst. 11 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, kdy přeúčtování není předmětem DPH. Splatnost faktur činí 30 dnů od 

data vystavení faktury. Majitel se zavazuje doručit fakturu Provozovateli zařízení do 

5 dnů od data vystavení. 

 

3. Majitel objektu je povinen informovat Provozovatele zařízení o změně účtu, na nějž 

má být hrazena úhrada za umístění zařízení. Pro vyloučení všech pochybností se 

má za to, že uvedení jiného čísla účtu na daňovém dokladu – faktuře/SK, 

vystaveném Majitelem objektu, v souladu s touto smlouvou a doručeném 

Provozovateli zařízení, je oznámením změny účtu dle tohoto odstavce.  Náklady na 

skutečně spotřebovanou elektrickou energii budou zasílány na účet uvedený na 

faktuře. 

4.  Je-li Provozovatel zařízení v prodlení s úhradami podle této Smlouvy, je Majitel 

objektu oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním 
předpisem. Smluvní strany sjednávají, že se Provozovatel zařízení nedostane do 



prodlení s úhradou za umístění zařízení a s úhradou za skutečně spotřebovanou 
elektrickou energii v případě, že neobdrží řádný daňový doklad vystavený Majitelem 
objektu.    

 

5.  Výše úhrady za umístění zařízení bude každoročně upravována podle roční míry 

inflace za předcházející kalendářní rok, měřené indexem spotřebitelských cen (ISC) 
podle Českého statistického úřadu. Tato změna bude realizována o plnou výši 
inflace a bude účinná prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po úředním 
oznámení indexu ISC. Nová výše úhrady za umístění zařízení bude Provozovateli 
zařízení oznámena doručením aktuálního splátkového kalendáře, zaslaného 
Majitelem objektu na adresu sídla Provozovatele zařízení. 

 
6.  Majitel objektu prohlašuje, že uvedl v této smlouvě a bude uvádět v daňových 

dokladech pro úhrady vystavených dle této smlouvy pouze bankovní účet, který 
oznámil správci daně, aby jej tento mohl v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (Oznámený účet).  

Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než Oznámený účet, Provozovatel 
zařízení je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli Oznámený účet 
Majitele objektu. Úhrada platby na kterýkoli Oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu 
uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou 
úhradu plnění dle smlouvy. 

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Majitel objektu je nespolehlivým 
plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Majitelem objektu 
(plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 
na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o 
DPH), je Provozovatel zařízení oprávněn zadržet z každé fakturované platby za 
poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude 
vyzván jako ručitel) uhradit za Majitele objektu příslušnému správci daně. 

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu 
s tímto článkem je úhrada zdanitelného plnění Majiteli objektu bez příslušné daně 
z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za 
řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a 
Majiteli objektu nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, 
penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči Provozovateli zařízení, a 
to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

 
 

 

  2.2    Dosavadní text čl. XIII Kontaktní osoby se mění a nově zní takto: 

1. Majitel objektu  Státní ústav pro kontrolu léčiv 

    Kontaktní telefonní linka: 272 185 808 / 272 185 826 

    Kontaktní e-mail:  tereza.kotherova@sukl.cz, pavel.langsadl@sukl.cz 

 

2. Provozovatel zařízení: 

    Adresa pro doručování:         Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

                                                               Nemovitosti, Olšanská 2681/6, 130 00 P 
             Kontaktní telefonní linka:    +420 800 298 297 bezplatná tel. linka pro věci smluvní  
         a správy nemovitostí               

   Kontaktní  e-mail:                 nemovitosti@cetin.cz 
                                                              pro věci smluvní a správy nemovitostí 

mailto:tereza.kotherova@sukl.cz
mailto:pavel.langsadl@sukl.cz
mailto:nemovitosti@cetin.cz


              Kontaktní telefonní linka:     +420  238 463 635 nebo +420 602 301 750 tel.  linky    
                                                              na dohledové centrum pro věci technického charakteru 
               Kontaktní e-mail:                  nmc.fdran@cetin.cz   e-mailová  adresa      

dohledového  centra pro  věci technického charakteru 
 

 
Článek 3. 

Závěrečná ujednání 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
1 vyhotovení. 

3.3 Přílohou tohoto dodatku je Rozpis měsíčních splátek – Splátkový kalendář, který se 
doplňuje jako nová Příloha č. 2 Smlouvy. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly a že je jim jeho obsah 
jasný a srozumitelný. Prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán ani v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

3.5 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.   
  
3.6 Smluvní strany ve vzájemném konsenzu prohlašují, že se jejich vzájemný vztah v době 

od 1.1.2016 do nabytí účinnosti tohoto dodatku řídil stejnými právy a povinnostmi, jako 
jsou práva a povinnosti uvedené v tomto dodatku. 

 

Na důkaz toho, že celý obsah tohoto dodatku je projevem jejich pravé, vážné a svobodné 
vůle, připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 
 
 
 
V Praze dne ………………… 
 
 
za Majitele objektu:     za Provozovatele zařízení: 
Česká republika     Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
 
 
………………………………………   ……………………………………… 
PharmDr. Zdeněk Blahuta, ředitel   XXX, na základě pověření 
       Senior specialista pro nemovitosti  

mailto:nmc.fdran@cetin.cz


Příloha č. 2 – Splátkový kalendář 
 

 
                

  
       

  

      
Splátkový kalendář – daňový doklad    

      
        

           

  Majitel objektu: Provozovatel zařízení:   

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Česká telekomunikační infrastruktury a. s.   

  Šrobárova 48 Olšanská 2681/6   

  100 41 Praha 10 130 00 Praha    

        

  IČ: 00023817 IČ: 04084063   

  DIČ: CZ00023817 DIČ: CZ04084063   

        

                  

           

  Platební podmínky:   

  Forma úhrady: bankovním převodem Datum uskutečnění zdanitelného plnění:    

  Bankovní spojení: Česká národní banka 25. den kalendářního měsíce, za který je placena   

  Číslo účtu: 19 - 623 101/0710 úhrada za umístění zařízení   

    
     

    

  Variabilní symbol: 04084063 
     

    

    
  

Datum splatnosti: 
 

    

    
  

do 15. dne následujícího kalendářního měsíce   

      

                  

                  

  S odkazem na ustanovení článku VII. "Výše a splatnost úhrady za umístění zařízení a úhrady nákladů spojených   

  s umístěním zařízení", odst. 3, Smlouvy o umístění zařízení uzavřené dne 28. 5. 2007, ve znění Dodatku č. 3,   

  se stanoví měsíční splátky úhrady za umístění zařízení 
   

    

    
     

    

    
     

    

  Roční výše úhrad: 
     

    

    
     

    

  Název služby  

  
Základ  Sazba DPH DPH Celkem s DPH   

  
Úhrada za umístění zařízení 

  
58 203,00 

Kč 
21,00% 

12 222,63 
Kč 

70 425,63 Kč 
  

    
     

    

  Celkem k úhradě za rok 
     

70 425,63 Kč   

    
     

    

    
     

    

  Úhrada za příslušný měsíc: 
     

    

    
     

    

  Název služby  

  
Základ  Sazba DPH DPH Celkem s DPH   

  Úhrada za umístění zařízení 
  

4 850,25 Kč 21,00% 1 018,55 Kč 5 868,80 Kč   

    
     

    

  Celkem k úhradě za příslušný měsíc: 5 868,80 Kč   

    
     

    

                  

           

           

                  

 


