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SMLOUVA 

o poskytování nadstandardních služeb e-infrastruktury CESNET

1. Smluvní strany

1.1. CESNET, zájmové sdružení právnických osob 
Sídlo: Zikova 190�4, 160 00 Praha 6 
IČ: 63839172 
DIČ: (263839172 

1.2. 

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 58848 
bank. spojení:  

  
zastoupený: Ing. Janem Gruntorádem, CSc., ředitelem 

(dále jen „Sdružení") 

a 

ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 
Sídlo: Květná 170/8, 603 65 Brno 
IČ: 68081766 
DIČ: CZ68081766 
bank. spojení:  
č. účtu: 
zastoupený: Doc. Ing. Marcel Honza, Dr., ředitelem

(dále jen „Účastník"}, 

se dohodly dnešního dne, měsíce a roku podle§ 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ"), na následující smlouvě: 

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. Jedním z cílů Sdružení je „Podporovat šíření 

vzdělanosti, kultury a poznání, spolupráci členů s praxí, rozšiřování aplikací nejmodernějších 

informačních technologií a zkvalitňování výzkumné infrastruktury CESNET získáním dalších účastníků, 

informačních zdrojů a služeb". Sdružení tyto činnosti neprovádí za účelem dosažení zisku. 
2.2. Sdružení je provozovatelem infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „e-infrastruktura 

CESNET"), jejíž vytvoření, provoz a rozvoj byl schválen vládou ČR a je spolufinancován ze státního 
rozpočtu české republiky a prostředků Evropské unie. E-infrastruktura CESNET je určena zejména 
k podpoře a pro potřeby české vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání. 

2.3. Účastník prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnost nebo činnosti, dovolující podle Podmínek 
přístupu k E-infrastruktuře CESNET (dále jen „Podmínky přístupu") využívat prostředků 
e-infrastruktury CESNET. V případech neupravených touto smlouvou se vztah mezi smluvními
stranami řídí Podmínkami přístupu, jejichž aktuální znění je vždy zveřejněno na stránkách Sdružení
(www.cesnet.cz). Účastník prohlašuje, že se s Podmínkami přístupu seznámil a bude je dodržovat.

2.4. Sdružení je oprávněno stanovit a měnit Podmínky přístupu a o změnách Účastníka informovat 
v příslušné elektronické komunikaci. Pokud Účastník do 14 dnů po nabytí účinnosti uvedené změny 
písemně oznámí Sdružení nesouhlas s novým zněním Podmínek přístupu, zůstává pro něj v platnosti 
původní znění Podmínek přístupu do konce účinnosti smlouvy; účinnost smlouvy v takovém případě 
skončí k poslednímu dni třetího kalendářního měsíce po prokazatelném doručení uvedeného 
oznámení Účastníkem Sdružení. 












