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('. 95/349 

o přístupu účastníka do E-infrastruktury CESNET 

Článek 1 
Smluvní strany 

l. CESNET, zájmové sdružení právnických osob 
Sídlo: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6 
IČ: 63839172 
DIČ: CZ63839172 
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 58848 
bank. spojení: Komerční banka, a. s. 
č. účtu: 19-8482200297/0100 
zastoupený: Ing. Janem Gruntorádem, CSc., ředitelem 

(dále jen "Sdružení") 

a 

2. Fakultní nemocnice Olomouc 
Sídlo: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
IČ: 00098892 
DIC: CZ00098892 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Č. účtu: 363348ll/07l O 
Zastoupený: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 

(dále jen "Účastník"), 

se dohodly dnešního dne, měsíce a roku podle§ 1746 odst. 2 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, (dále jen "OZ"), na následující smlouvě: 

Článek 2 
Oprávnění Sdružení a Účastníka 

2.1. Sdružení prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod spisovou značkou L 58848. Předmětem hlavní činnosti je mimo jiné "Podporoval 
šíl'ení vzdělanosti, kultury a poznání, .1polupráci členzl s praxí, rozšil'ování aplikací nejmodernějších 
informačních technologií a zkvalithování sítě získáním daWch účastníkú, informačních zdrojz/ a 
služeb". Sdružení tyto činnosti neprovádí za účelem dosažení zisku. 

2.2. Účastník prohlašuje, že je oprávněn vykonávat čim1ost nebo činnosti, dovolující podle Podmínek 
přístupu k E-infrastruktuře CESNET (dále jen "Podmínky přístupu"), jeho přístup do 
E-infrastruktmy CESNET (dále jen "Infrastruktura"). V případech neupravených touto smlouvou se 
vztah mezi smluvními stranami l'ídí Podmínkami pl'ístupu, které jsou zveřejněny na stránkách 
Sdružení (www.ccsnct.cz). Účastník prohlašuje, že se s Podmínkami pl·ístupu seznámil a bude je 
dodržovat. 
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Č:Jáncl< 3 
l'řcdmčt smlouvy 

3.1. Sdružení za podmínek stanovených v této smlouvě umoiní Účastníkovi připojení do Infrastruktury. 
3.2. Sdružení je oprávněno stanovit a měnit Podmínky pl"ístupu a je povinno zvel"ejnit tyto Podmínky 

pl"ístupu na svých WWW stránkách a o zmčnách Účastníka informovat v pi·íslušné elektronické 
komunikaci pl"ímých účastníkč1. Pokud Účastník do 14 dnč1 po nabytí účinnosti uvedené změny 
písemně oznámí Sdružení nesouhlas s novým zněním Podmínek přístupu, zl1stávú pro něj v platnosti 
pllvodní znění Podmínek pr-ístupu do konce účinnosti smlouvy; účinnost smlouvy v takovém případě 
skončí k poslednímu dni třetího kalendářního měsíce po prokazatelném doručení uvedeného oznámení 
Účastníkem Sdružení. 

3.3. Účastníkovi bude přístup do Infi·astruktury umožněn zpllsobem uvedeným v (~lánku 4- Specifikace a 
cena užívaných služeb (dále jen "Specifikace"), který určuje zpl1sob přístupu Účastníka a odebírané 
služby. 

3.4. Účastník se zavazuje neužívat Infi·astrukturu v rozporu s Podmínkami přístupu a Specitlkací a zabránit 
třetím osobám takovému užití nebo napomáhání k němu ze zařízení, která jsou v jeho věcné 
ptlsobnosti (jím vlastněných, pronajatých, vypčtjčených, spravovaných, provozovaných apod.). 

Článek 4 
Specifikace a cena užívaných služeb 

4.1. Na základě této smlouvy Sdružení: 

a) umožní propojení sítě Účastníka s místem přítomnosti Infrastruktury (dále také jen "poslední 
míle") s maximální a trvale dosažitelnou rychlostí I Gbit/s symetricky. Poslední míli si Účastník 
zajistí svými vlastními prostředky a k propojení budou použita vlastní optická vlákna Účastníka; 

b) poskytne Účastníkovi přístup do Infrastruktury, včetně přístupu do sítě Internet, s maximální 
rychlostí I Gbit/s, symetricky, bez omezení objemu přenesených dat, bez agregace. 

c) zajistí Účastníkovi přidělení a směrování potřebného počtu veřejných 1Pv4 a IPv6 adres 
(https ://www. cesnet .cz/sl uzby/nici); 

d) zajistí Účastníkovi podporu protoko!ll 1Pv4 i 1Pv6 včetně individuální (unicast) i skupinové 
(multicast) adresace. 

e) zajistí poskytování služby přístupu nepřetržitě, tj. po dobu 24 hodin denně včetně státem uznaných 
dntl pracovního volna a klidu, a to tak, že dostupnost služby v každém kalendářním čtvrtletí bude 
činit minimálně 99 %. 

f) zajistí provoz nepřetržité pohotovostní služby pro hlášení potuch a dalších požadavktl Účastníka 
(viz dále čl. 6. této smlouvy). 

g) bude případné plánované výpadky služby z dúvodú plánované údržby zařízení a sítě ohlašovat 
Účastníkovi nejméně 1 O pracovních dntl předem na smluvené kontakty. 

h) zajistí Účastníkovi přístup do partnerských sítí pro vědu, výzkum a vzdělilVání v Evropě, USA i 
dalších částech světa (například evropská páteř GÉANT nebo americká síť Intcrnet2). 

i) poskytne Účastníkovi v rámci přístupu do Infrastruktury přístup k dalším následt\jícím službiun 
Infrastruktury podle pravidel využití těchto služeb: 

L. K datovému úložišti - limit 2 TB (detailní inforn1ace viz 
http:/ /www. cesnet .cz/s luz by/ datova -ul oziste/). 

JL Ke službě edu!D.cz- přístup do federace identit (https:!/www.cest}S't.c!t;.htzby/eduid-cz/ 
nebo https://www.cesnet.cz/sluzby/eduid-cz-hostel-idp/); 

nt. Ke službě FTAS http://www.cesnet.cz/sluzby/sledovani-provozu-site/sledovani-ip-provozu/) 

tv. Ke službě Filesender (hitpJ/w',Y\Y,c"''''-eLc:z/;;)!1:fQyLfil_e~ei1QeXD 

v. Ke službě ownCloud pro ukládání a synchronizaci dat individuálních uživatelč1 
(zaměstnanctl) Účastníka (http://www.cesnet.cz/sluzby/ownc:lQ_u_c!l) 

Vl. K videokonferenčnímu řešení pro komunikaci vzdálených uživatel ll, v kapacitě podle 

~~~~~~~~~~~~~----::--:-:--~~~~~------·--·-------·· 
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dostupných zdrojl1 v čase na 7.ilklmk rczcrV(lCC 
( l1ttj 1: //1v \\'IV, c~~ t.l(;t, 9 ;!sl. Uf by/ v. i tl .. t:tl K(ltll\;t9tlC cl) 

VII. K wcbkonfcrcnčnímu r·cšcní pro komunikaci vzdálených uživatelú, v kapacitč podle 
dostupných zclrojú v čase na zúkladč rezervace 
(Illl!':/[\V\V_\V~t:~Stlt;U;z/,;J\IZ;\ly/yi>l<CQk(lJ1(\;Lt;Jlt;S/) 

Vtll. K infrastruktuře pro streaming a multimediální přenosy, v kapacitě podle dostupných zdroj ll 
v čase na základě individuální domluvy (ll[t[>:iiY.'l:VY{.CQ~Ltt:L_c:.dslm:_i:Jyj_sJrl'mning!) 

IX. K archivu multimediálních materi{t]{t (!illp://www.ccsnct.cz/sluzby/vidcoarchiv/) 

x. Ke službám Certifikační autority (ht\l'~ifl:vw}Y,_~s_tlei.e<'fsluzJ!yi!21stl1'blic:kcy
.i n fí·astruct urel) 

XL Ke službě Antispam Gateway- antispmnová a antivirová kontrola příchozí pošty 
(htt ps: I /www. cesnet .czl sl u z by/ a ntispam-gatcw ay/); 

x11. K zapojení do in!í-astruktury eduroam (!l[JJ2'//www.cduroam.cz) 

x111. Ke konzultacím při řešení bezpečnostních incidentú (CSIRT) 
()Jttp:/lwww.ecsncl.cz/sluzb.:v[re;;cni-.!;>gpecnostnich-incidenlul) 

4.2. Sdružení umožní přístup Účastníkovi v rozsahu na základě individuální domluvy i k dalším službám 
za podmínek zveřejněných na stránkách ).Jttp:llw_\\')_l',CC'ci!lC.Lcz~sluzby. Sdružení bude Účastníkovi také 
aktivně pomáhat s přípravou na přechod k síťovému protokolu 1Pv6 
(http:/lwww.cesnet.czlsluz]2y/pripQj_c;.!]j_/_[py_(ji). 

4.3. Účastník bude za služby uvedené v odstavci 4. l. hradit poplatek, který činí 32 000,- Kč bez DPH I 
měsíčně. 

4.4. Účastník bude pro přístup do Infrastruktnry užívat přiřazené internet protokol (IP) adresy síťovým 
registračním a informačním centrem CESNET NlC na základě samostatné žádosti a postupu 
zveřejněném na stránkách http:/lwww.cesnet.cz/niel: 

4.5. Poknd Účastník po dobu plnění této smlouvy využívá ve svých prostoráeh zařízení Sdružení, zavazuje 
se loto zařízení umístit v prostředí odpovídajícím podmínkám pro jeho provoz a zajistit jeho napájení 
a ochranu před poškozením, neoprávněným zásahem, odcizením, požárem apod. Účastník se zavazuje 
poskytnout Sdružení na vyžádání místní podporu (loeal assistanee) při péči o uvedené zařízení. 

Článek S 
Zpiisob stanovení cen za úhradu služeb, platební podmínky a sankce za prodlení s plněním závazků 

5.1. Cena za poskytování služeb je stanovena dohodou podle zákona č. 52611990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Dat'í z přidané hodnoty bude účtována dle zákona č. 23512004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o DPH"). 
Cena za přístup Účastníka do Infrastruktury představuje určitý podíl Účastníka na nákladech na 
provoz a rozvoj Infrastruktury. V případě potřeby vyšší úrovně služeb bude cena po dohodě smluvních 
stran příslušně upravena, tak aby byl zajištěn rovný přístup Účastníků ke službám Infrastruktury. 

5.2. Sdružení může poskytování svých služeb Účastníkovi pozastavit nebo omezit, pokud je Účastník 
v prodlení s placením úhrad stanovených tonto smlouvou delším než 15 dnú. Pozastavení nebo 
omezení však musí být ukončeno do 15 dnú od doručení dokladu o provedení chybějící platby. 

5.3. Poplatek podle odst. 4.3. bude Účastníkem hrazen čtvrtletně předem. Sdružení vystaví Účastníkovi 
fakturu za kalendářní čtvrtletí vždy nejdříve první den kalendářního čtvtiletí. Při zahájení či skončení 
služeb v průběhu kalendářního čtvrtletí bude fakturována poměrná část poplatků. 

5.4. Splatnost faktur bnde 30 dnú ode dne domčení Účastníkovi. V případě zpoždění platby nebo její části 
je Sdružení oprávněno účtovat Účastníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 

5.5. Fakturováno bnde vždy v Korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
Na faktnře bude vždy podrobná specifikace obsahující nejméně specifikaci poskytnuté služby a její 
rozsah (období). 

Faktury bndou Sdružením doručovány Účastníkovi: 
a) do jeho sídla na adresu uvedenou v záhlaví nebo 
b) elektronicky ve formátu PDF nebo I S DOC na e-mailovou adresu, kterou sdělí Administrativní 
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kontakt Účastníka na emailovou adresu Administrativního konwktu Sdružení. 
5.6. Ncbude-li moci Sdružení poskytnout služby dle této smlouvy po více než I O hodin za kalendái'ní den, 

vrací se jedna de~adcsMina čtvrt l etního poplatku podle odst. 4.4. za každ)' takový den. Uvedené 
výpadky služeb se počítají od okam7.iku, kdy je Účastník prok<lzatelně ohlftsil Sdruž.ení na jeho 
Scrvíce Desk (odst. 6. 1.). Poiaclavck na vrácení části nebo celého poplatku může Účastník uplatnit 
u Sdružení nejpozději během následujícího měs.íce od okamžiku, kdy došlo k obnovení pi·crušeného 
pi"ístupu. Sdruženi je oprávněno vrácení realizovat zápočtem při nejblíže následující fakturaci nebo do 
ti·iceti dntt ocl ukončení smlouvy, v každém případě však bude Sdružení povinno vrátit pi·íslušnou 
částh1 nejpozději do 30 dní od konce ka lcnd~)řního čtvrtletí, v kterém Účastník uplatnil nárok na 
vrácení pod le tohoto odstavce. Pokud bude Sdružení v prodlení s vrácenim o více než 15 dní, má 
Účastník právo fakturovat Sdružení smluvní pokutu ve výši 0,0 I %z dlužné částky za každý r.apočatý 
kalendářní den prodlení. 

5.7. Smluvní pokuty a úroky z prodlení mohou být vyúčtovány samostatným daňovým dokladem; splatnost 
smluvních pokut činí 30 dní ode dne domčení vyúčtování druhé smluvní straně. Žádným ustanovením 
o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plném rozsahu. Uplatnčním nároku 
na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne poviru1osl příslušné smluvní 
strany splnit povinnost, j ejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a tato smluvní strana tak bude 
nadále povinna splnit takovéto povinnosti . 

5.8. Sd1užení ml'1že v případě události vyšší moci pozastavit plněni jednotlivé povinnosti/jednotlivých 
povitmostí podle této smlouvy, pokud nebude možné ji/je splnit. Povinností Sdtužení je však 
bezodkladně o takovém pozastavení informovat Účastníka. V takovém případě s~;: neuplatní ustanovení 
odst. 5.6. 

5.9 . Dočasné pozastaveni plnční některé povinnosti podle této smlouvy není dttvodcm pro zastavení plnění 
ostatních povinností, které nejsou ovlivněny vyšší mocí. 

5.1 O. Vyšší moci se v této smlouvě rozumí událostí nastalé mimo vt'tlí smluvních stran, kterým nebylo 
rnožno při vynaložení všech rozumně použitelných prostředkl't zabránil. Jedná se zejména o živelní 
pohromy, úder blesku, zřícení budovy nebo její č<\sti, válečné operace, stávky, teroristické akty, 
důsledky krádeže a potucha elektrorozvodné sítě mimo areál Sdmžení. 

5.11. Pokud Účastník užije Infrastruktury nebo i nformace o ní v rozporu s Podmínkami přístupu nebo 
Specifikací nebo k takovému už.iti napomllže třetí osobě úmyslně nebo zanedbáním, je povinen uhradit 
Sdružení náhradu vzniklé škody. 

Článek 6 
Organizační ujednání 

6.1. Smluvní strany ustanovily pro vzájemnou komunikaci v obvyklých technických a administrativních 
z{tležitostech následu icí kontaktní místa : 

nen pro poruch využívat Service Desk na kontaktech uvedených v odsl. 6.1. 
6.3. Účastník je povinen neprodleně informoval Sdruž.ení v případě jakékoli změny týkajíd se výše 

uvedeného administrativního či technick6ho kontaktu postupem zveřejn6ným na stránkách 
http://www.cesnet.cdsluzby/podpora/. 

6.4. Účastník je kromě pravidel Podmínek přístupu dále povinen řešit vzniklé bezpečnostní incidenty 
v součinnosti s týmem CESNET-CERTS. Pro příjem stížností na bezpečnostní incidenty je Účastník 
povinen 1.řídit a udržovat v soulndu s dokumentem RfC 2142 (J:illpj/www.cesnet.qfnic/rfc2 l42 .txt) 
e-mailovou adresu abuse@"doména Účastníka", která distribuuje přijatou poštu na adresy všech osob, 
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Účast (Jčastnílul v národní akademické federaci identit cduiD.cz 
7.1. Sdruž.cní je opcrútorcm národní akademické Ccdcracc identit edulD.cz (dúle jen __ cduiD.cz", viz 

bttp:/1\vww,cdui,I,cz/). Čťinnost eduiD.cz se řídí Federační politikou edu!D.cz jejíž. aktuální verze 
j c dost upnú na iltJpJ!.<.Osi_L!Í\Lq/c,;/pclli<;y. 

7.2. ťJčastník ve smyslu Federační politiky edu!D.cz jmenuje administrativní kontakty uvedené v odst. 6.1. 
této smlouvy jako administrativní kontakty Účastníka v cdulD.cz. Výše uvedení zástupci jsou 
oprávncm v zastoupení Účastníka reprezentovat Účastníka v rozsahu daném Federační politikou 
edu!D.cz. Tímto jmenováním Účastník zárove!l vyjadh1je závazek dodržovat Federační politiku 
cdu!D.cz. 

7.3. Účastník výslovně potvrzuje, že Administrativní kont~kty uvedené v odst 6.1. jsou v pracovně 
právním vztahu k Účastníkovi a že JeJICh 1denl!ta byla Učastníkem ověřena prostiedmctvím státem 
vydaného dokladu totožnosti a je identifikována identifikátorem uvedeným v odst. 6.1. 

č:l:ínck 8 
Doba trvání smlouvy a poskytování služeb, odstoupení od smlouvy 

8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, která začíná běžet prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

8.2. Smluvní strany se dohodly na možnosti odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana 
závažným zptisobem pomšila povinnosti pro ni vyplývající z této smlouvy nebo za podmínek 
stanovených právními předpisy. 

8.3. Odstoupení od smlouvy oznámí odstupující strana druhé smluvní straně písemně s uvedením dtivodu, 
pro který od smlouvy odstupuje. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení 
druhé smluvní straně. V pl'ípadě odstoupení od smlouvy jsou obě smluvní strany povinny vyrovnat 
vzájemné závazky do 30 dntl od data odstoupení a v případě, že mají zapůjčeno zařízení, toto zařízení 
ve stejné lhlltě vrátit dmhé smluvní straně. 

8.4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je Účastník povinen zastavit do 3 pracovních dntl odběr služeb. 

Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

9.1. Veškerou korespondenci budou smluvní strany doručovat (s přihlédnutím k ustanovení odst. 5.5. této 
smlouvy: 

- poštou na adresu sídla druhé smluvní strany, uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo v jejích 
příslušných ustanoveních; za poštovní přepravu se považuje i kurýrní služba. V případě, že nelze 
jednoznačně určit datum doručení zprávy dmhé straně, je datem domčení třetí pracovní den ode dne 
předání zásilky poštovní službě. 

- elektronicky na e-mailové kontaktní adresy, uvedené v této smlouvě; zásilka (zpráva) se považuje za 
domčenou buď dnem potvrzení jejího přijetí dmhou smluvní stranou, nebo dnem doručení 

automatického potvrzení o domčení elektronické zprávy do příslušné e-mailové schránky, podle 
toho, který den nastane dříve, nejpozději však třetí pracovní den od odeslání zprávy. 

- osobně do sídla druhé smluvní strany, pokud nebude dohodnuto jiné místo, s písemným potvrzením 
převzetí zásilky pracovníkem smluvní strany, které je domčováno. 

9.2. Změny a dophlky této smlouvy lze provádět pouze písemně fonnou číslovaných dodatkli ve shodě 
stnluvních stran. 

9.3. Pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se 
stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či 
jiným phslušným orgánem, pak tato neplatnost či ncvynntitelnost nebude mít vliv na platnost či 

vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují přijmout takovou změnu textu Smlouvy, která bude platnou a vynutitelnou a bude se nejvíce 
blížit smyslu ptivodního ustanovení. 

9.4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Účastníka, Sdmžení výslovně souhlasí se zveřejněním 
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smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývk"\iících z pf'ís lušných 
právních předp istl (zej ména zúkona č. I 06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění). . 

9.5. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

Za Sdružení za Účastníka v . 2 9 ~os- 201s 
v ... ...... .... : .. ~~.~.~ ............... .. dnc .... ......... ..... . V. .... Oť.t;J!'.4.?.'-:(!:/! ....... ..... dne ... .J.l .. :~~.~. 2018 
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Dodat cl< č. J 
ke Smlouvč o př"ipojcní lii'aslnika dl> po(íl<lčové sítč núrodního výzkumu č. 95/349 

ze dne Jl. X. 2000 (dillc jen "Smlouva") 

Člúnck I 
Smluvní stnmy 

l. CI<:SNI<T, zújnwvi• sdružení právnicl<ých osob 
Sídlo: Zikova 1903/4, I 60 00 Praha 6, 
IČ: 63839172 
DIČ: CZ63839172 
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. značkou L 58848 
bank. spojeni: Komerční banka, a. s., pobočka Praha 6 
číslo účtu: 19-8482200297/0100 
zastoupený: Ing. Janem Gruntorildem, CSe., ředitelem 

(dále jen "Sdružení") 

a 

2. 'Fakultní nemocníce Olomouc 
Sídlo: !. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
IČ: 00098892 
DIČ: CZ00098892 
Bank. spojení: 
č. účtu: 

zastoupená: 

Česká národní banka 
36334811/0710 
prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., l'editelem 

(dále jen ,.lJčastník") 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě: 

Článek 2 
Aktualizace a změny smlouvy 

2.1. Vzhledem ke stáří Smlouvy a k tomu, že Sdružení v současné době realizuje projekt e
infrastmktura CESNET, dohodly se smluvní strany na aktualizaci Smlouvy tak, aby odpovídala 
současné situaci, poj1nům a názvlnn. 

2.2. V současnosti se Sdružením provozovaná počítačová síť označuje jako "e-infrastruktura 
CESNET". Vzhledem k tomu se pf1vodní název "Smlouva o pl'ipojeni účastníka do počítačové 
si tě národniho výzkutnu" 111ění na: 

"Smlouva o připojení účastníka do e-infrastruktnry CESNET" 

Číslo smlouvy se nemění. 

2.3. Na všech místech Smlouvy se slovní spojení "síť národního výzkumu České republiky" mění na 
spojení "e-infrasti'Uktura CESNET" a zkratka "NRN" se mění na zkratku "Infrastruktura". 

2.4. Technicko-ekonomické podmínky účasti v síti národního výzkumu ("Podmínky"), včetně jejich 
přílohy (Zásady přijatelného užití, "ZPU"), byly nahrazeny současnými Podmínkami přístupu 
kE-infrastruktuře CESNET (dále jen "Podmínky přístupu") ze dne 7. 12. 2016 
(https://www.cesnet.cz{p..Qdminb.'L). Účastník s novými Podmínkami přístupu výslovně souhlasí 
a bude je dodržovat. V souvislosti s výše uvedeným se na všech místech smlouvy nahrazuje 
zkratka "Podmínky" zkratkou "Podmínky phstupu". 
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2.5 . Smluvní strany se zárovci1 dohodly na některých dalších zmčnélch ve smlouvě (zejm. navýšení 
kapaci ty phpojení a upřesnění služeb Sdru?.ení). Vzhledem k objemu poth:bných zrnčn, 
provedených tímto dodatkem, za účelem 7Jednodušení a za účelem přehlednosti práv 
a povinnosti se smluvní strany dohodly, ~.c sepíšou úplné zuční Smlouvy se zahrnutím všech 
změn. Toto úph1é znění je připojeno k tomuto dodatku jako jeho pHioha. 

Článek 3 
Z:lvčrcčuá ustanovení 

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3.2. Přílohou tohoto dodatku je aktuální úplné znění Smlouvy o připojení účastníka do 
e-infrastruktury CESNET se zanesenými změnami, na ktetých se smluvní strany dohodly 
v rámci jednání o tomto dodatku. 

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdržl jedno 
vyhotovení. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, který je jim 
srozumitelný, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupcl'1. 

Za Sdružení Za Účastníka 
2 9 ·OB- 2018 

V Praze dne ... . .. .... .......... . 
17 -08- 2018 




