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DODATEK č. 6  
ke smlouvě o zprovoznění a pronájmu optického spoje 

ze dne 23. 6. 1997 - číslo 002-N-0603/97 

Vodafone Czech Republic a.s., 
se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 
zastoupená , na základě pověření 
IČO: 25788001 
DIČ: CZ25788001 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6064 

Jako nástupnická společnost, na kterou v důsledku fúze ze dne 1. 4. 2020 přešlo veškeré jmění 
zanikající společnosti UPC Česká republika, s. r. o., se sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha 4, 
IČO: 005 62 262 

(dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“) 

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  

(dále jen „Účastník“) 

uzavřely ze své svobodné vůle a při jasném vědomí, v souladu s aktuálními všeobecnými 
podmínkami, následující dodatek č. 6 ke smlouvě o zprovoznění a pronájmu optického spoje 

ze dne 23. 6. 1997.- číslo 002-N-0603/97 

Čl. I 
Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o zprovoznění a pronájmu optického spoje 
ze dne 23. 6. 1997.- číslo 002-N-0603/97 ve znění pozdějších dodatků (dále jen smlouva) 
se mění a doplňuje takto: 
1. Nájemné za DF trasu Tanvaldská 1337 – ATU Kobylisy, Vršní ulice se sjednává ve výši 

11.000,- Kč měsíčně bez DPH, respektive 33.000,- Kč čtvrtletně bez DPH. Účtovacím 
obdobím jsou 3 měsíce, čili jedno čtvrtletí. 

2. Smluvní strany berou na vědomí změny v identifikaci stran tak, jak je uvedeno v hlavičce 
tohoto dokumentu. 

Čl. II. 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou stranu po jednom. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

3. Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti. 
 
V Praze dne  

Vodafone Czech Republic, a.s. 

 
 

28.11.2022 
      

 
pověřený zástupce 

Wholesale Senior Manager 

V Praze dne 

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

 
 
 

      
Ing. Tomáš Wencel, MBA 

ředitel 
 

 




