Dohoda o umístění prostoru v HDPE / MT pro vedení pro optický
kabel
Metropolnet, a. s., IČO: 25439022, DIČ: CZ25439022, se sídlem Mírové náměstí 3097/37, Ústí
nad Labem, 400 01, zastoupený: Ing. Jiří Knápek, předseda představenstva a Mgr. J. Hofman,
místopředseda představenstva
(dále „Partner1")
a
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
se sídlem Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
IČO 44555601, DIČ: CZ 44555601
Jednající: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor
(dále „Partner2“)
(dále společně „smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění (dále „občanský zákoník“), dohodu o výměně prostoru
v HDPE vedením pro optický kabel, (dále „dohoda“) tohoto znění:

I. DEFINICE A PROHLÁŠENÍ
Pro účely této dohody se rozumí: „Předmětem dohody“ dohoda o výměně prostoru
v HDPE / v MT pro vedení pro optický kabel, jehož/jejichž specifikace je uvedena v příloze č.
1.
2.
Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam.
3.
Partner1 a Partner2 prohlašuje, že je oprávněn předmět dohody bezúplatně
poskytnout Partneru 1 a této dohodě nebrání právo třetí osoby.
4.
Partner1 a Partner2 prohlašuje, že byl seznámen se stavem Předmětu dohody, že ke
stavu Předmětu dohody nájmu nemá námitky.
5.
Partner1 a Partner2 potvrzuje, že si je vědom toho, že Předmět dohody je umístěn
tak, že v případě, kdy by Partner1 a Partner2 měl v úmyslu do jeho umístění zasahovat a/nebo
do něj zasahovat, hrozí nebezpečí vzniku újmy velkého rozsahu, zejména s ohledem na
poškození sítí elektronických komunikací Partner1 a Partner2 a/nebo třetích osob a možné
přerušení a/nebo omezení telekomunikačního provozu.
1.

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Partner2 se zavazuje přenechat Partner1 předmět dohody (prostor v HDPE)
k dočasnému bezplatnému užívání v části dle technické přílohy č.1.
1.
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Partner1 se zavazuje přenechat Partner2 předmět dohody (prostor v MT)
k bezplatnému užívání v části dle technické přílohy č.1.
3.
Partner1 využije předmět dohody (prostor v HDPE) pro posílení optického připojení
služebny a záložního operačního střediska Městské POLICIE Ústí nad Labem v objektu ulice Na
Nivách.
4.
Partner2 využije předmět dohody (prostor v MT) pro posílení optického připojení
objektů UJEP.
5.
Účelem je užívání Předmětu dohody k provozování sítě elektronických komunikací dle
zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
6.
Oba partneři jsou povinni udržovat po dobu nájmu Předmět užívání v takovém stavu,
aby mohl sloužit užívání podle sjednaného nerušeného účelu dohody.
2.

III. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
Dnem zahájení plnění dohody je 01. 02. 2022.
O odevzdání Předmětu dohody oba Partneři sepíší předávací protokol, ve kterém
budou uvedeny všechny důležité skutečnosti o stavu Předmětu dohody. Pokud nebude
v předávacím protokolu výslovně uvedeno jinak, platí, že Partner Předmět dohody převzal,
nemá k němu námitky a potvrzuje, že stav Předmětu dohody odpovídá dohodnutému účelu, a
že je způsobilý k užívání dle sjednaného účelu.
1.
2.

IV. PLNĚNÍ SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM PŘEDMĚTU DOHODY
1
Strany se dohodly, že oba partneři nezajišťují druhé straně této dohody po dobu
trvání dohody žádné služby související s užíváním Předmětu dohody.

V. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1
Oba Partneři jsou povinni užívat Předmět dohody řádně a bezplatně, kromě oprav
vlastního telekomunikačního vedení, které si platí každý partner sám, v souladu se sjednaným
účelem a v souladu s dohodou, příslušnými technickými normami, obecně závaznými právními
předpisy, a zavazují se chránit Předmět dohody před škodou.
2
Oba Partneři jsou povinni dodržovat po celou dobu dohody pravidla obvyklá pro
zacházení s Předmětem dohody.

VI.

DOBA TRVÁNÍ A SKONČENÍ DOHODY

1
Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
2
Výpovědní lhůta z jakéhokoli důvodu se sjednává na 36 měsíců od písemného doručení
druhé straně této dohody
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3
Oba partneři mají právo vypovědět dohodu z důvodu změny vlastníka Předmětu
dohody. Musí tak učinit nejpozději do 24 měsíců poté, co se dozvěděl nebo musel dozvědět,
kdo je novým vlastníkem. Výpovědní doba v tomto případě činí 12 měsíců.
4
Oba partneři nemají právo kromě důvodů obsažených v této dohodě a dalších
zákonných důvodů vypovědět dohodu bez uvedení důvodů v kratší než 12-ti měsíční
výpovědní době.
5
V případě záměru prodeje či jiného způsobu převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem (nebo jejich součásti), ve kterých je/bude umístěno vedení optického kabelu, se
zavazuje Partner 2 oznámit přijetí takového záměru bez zbytečného prodlení Partneru 1. Dále
se Partner 2 zavazuje, že v rámci jednání se třetími osobami při chystaném převodu
vlastnického práva takových nemovitých věcí upozorní třetí osoby (zájemce) na tuto dohodu,
a v právním jednání, jímž bude uskutečněn převod vlastnického práva zaváže třetí osobu
(nabyvatele vlastnického práva) k povinnosti převzít veškeré povinnosti Partnera 2 vyplývající
z této dohody.

VII. VRÁCENÍ PŘEDMĚTU DOHODY
1
O vrácení Předmětu dohody do stavu pře uzavřením této dohody sepíší smluvní
strany předávací protokol. Předávací protokol musí obsahovat dokumentaci skutečného
provedení prostoru v HDPE a prostoru v MT.

VIII. DORUČOVÁNÍ
1
Nestanoví-li smlouva jinak, musí být veškeré písemnosti, oznámení a/nebo
dokumenty podle dohody doručeny osobně nebo s využitím provozovatele poštovních služeb
na kontaktní adresu, a to k rukám kontaktní osoby:
Partner1:
kontaktní adresa: Metropolnet, a.s.
kontaktní osoba:
David Vejsada, ředitel, Petr Kučera, technik optické sítě
david.vejsada@metropolnet.cz, 777 773 186
petr.kucera@metropolnet.cz, 777 150 314
Partner2:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo/kontaktní adresa: Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
kontaktní osoba:
Jiří Plachý, e-mail: jiri.plachy@ujep.cz , tel.: 724 978 555
Strany této dohody mají právo jednostranně měnit, nikoliv však zrušit, své kontaktní
adresy v rámci České republiky nebo kontaktní osoby uvedené ve smlouvě. Změny kontaktních
adres nebo kontaktních osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku doručení
příslušné změny takové smluvní straně. Tyto změny lze doručit druhé smluvní straně na emailovou adresu kontaktní osoby.
3.

Stránka 3 z 5

Zrušení kontaktních adres nebo kontaktních osob mají strany této dohody právo
provést pouze dohodou.
5.
Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde;
zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo.
6.
Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb
došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak
patnáctý pracovní den po odeslání.
7.
Smluvní strany mají právo jednostranně měnit nebo rušit své jednající osoby uvedené
v Dohodě. Změny či zrušení jednajících osob jsou účinné vůči druhé straně v okamžiku
doručení příslušné změny či zrušení takové straně dohody. Tyto změny lze doručit druhé
straně na e-mailovou adresu kontaktní osoby.
8.
Jakákoliv právní jednání podle této dohody musí mít písemnou formu.
9.
K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis
jednajícího.
10.
Dispozitivní ustanovení občanského zákoníku mají přednost před jakoukoliv obchodní
zvyklostí.
11.
Strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví
nebo musí vědět tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou
dohodu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem tuto dohodu uzavřít.
12.
Strany prohlašují, že veškeré vzájemně poskytnuté informace získané při jednání o
dohodě, jakož i dohoda samotná a informace související s jejím plněním, jsou důvěrné. Strany
jsou povinny dbát, aby důvěrné informace nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich
prozrazení bez zákonného důvodu. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy strany takové
informace sdělují třetím osobám při plnění smlouvy, je-li to nutné či účelné pro řádné plnění
práv a povinností smluvních stran ze smlouvy.
4.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v
registru smluv, jež zajišťuje Metropolnet.
11.2.
Dohoda a práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z jejího porušení,
jakož i záležitosti neupravené, se řídí českým právním řádem, zejm. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
11.3.
Smluvní strany prohlašují, že veškeré vzájemně poskytnuté informace získané při
jednání o dohodě a tato dohoda jsou důvěrné (dále „důvěrné informace“). Strany jsou povinny
dbát, aby důvěrné informace nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez
zákonného důvodu.
11.4.
V případě, že plnění předmětu smlouvy bude zahrnovat zpracování osobních údajů,
zavazují se strany při nakládání s těmito údaji přijmout technická a organizační opatření, aby
dané zpracování naplnilo požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679
(dále jen „GDPR“) a zákona číslo 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
11.5.
V případě, že některé ustanovení dohody se stane neplatné či neúčinné, zůstávají
ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné
či neúčinné ustanovení dohody ustanovením platným a účinným, které obsahem a smyslem
odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.
11.6.
Dohoda je sepsána v počtu 2 stejnopisů, z nichž každá strana obdrží po jednom.
11.1.
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Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se
k plnění a na důkaz vážně projevené vůle připojují své podpisy.
11.8.
Nedílnou součástí jsou následující přílohy:
11.7.

Příloha č. 1: Specifikace prostor v HDPE / MT pro vedení pro optického kabelu
V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení smlouvy před
ustanoveními příloh.

V Ústí n. L., dne __________________
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
rektor
podepsal
RNDr. Alena Digitálně
RNDr. Alena
Chvátalová, Chvátalová, Ph.D.
Datum: 2022.02.09
Ph.D.
09:49:11 +01'00'
Podpis: _____________________

V Ústí n. L., dne __________________

Jiří
Knápek
Podpis: _____________________
Digitálně podepsal
Jiří Knápek
Datum: 2022.02.08
21:59:31 +01'00'

Metropolnet, a.s.
Jiří Knápek
Předseda představenstva

Mgr. Jan
Hofman

Digitálně podepsal
Mgr. Jan Hofman
Datum: 2022.02.08
19:38:32 +01'00'

Podpis: _____________________
Metropolnet, a.s.
Mgr. Jan Hofman
Místopředseda představenstva
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Příloha č.1

Specifikace prostor v HDPE / MT pro vedení pro optického kabelu
Účelem je instalace a ukončení optického kabelu (mOK 48vl. SM) pro připojení
detašovaného pracoviště operačního střediska Městské policie (Na Nivách č.p. 1800) na
metropolitní optickou síť společnosti Metropolnet, a.s.
Propojení na stávající metropolitní optickou síť bude provedeno v objektu Pedagogické
fakulty UJEP na adrese České mládeže č.p. 360, odkud vedou stávající optická vlákna do
serverovny v budově Magistrátu.
Z části budou využity stávající trubky HDPE 40/33 společnosti UJEP a stávající mikrotrubička
10/8 ze SiDuctu 7x10/8 společnosti Metropolnet. Vnitřní trasy procházející budovami UJEP
budou vybudovány nově - v souběhu se stávající optickou trasou. V celém úseku od objektu
UJEP České mládeže do stávající KK na křižovatce ulic Jateční x Za Válcovnou (včetně vnitřních
tras) bude instalována sada mikrotrubiček 5x10/8. V trase Pedagogická fakulta - Kolej K3
budou 2 z těchto mikrotrubiček k využití pro Metropolnet, 3 mikrotrubičky pro UJEP.
Zemní výkopové práce budou pouze v rozsahu zřízení sond pro zafukování sady MT, tedy
na stávající trase ve vzdálenosti cca 250m. Počítá se i s využitím stávajících kabelových komor.
Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny stávající podzemní inženýrské sítě.
Stavba se nachází v intravilánu města Ústí nad Labem, městská část Centrum a Klíše. V
rámci této stavby nebudou instalované nové podzemní kabelové komory.
Technické údaje:
•
délka nových úložných tras 0,000 km
•
počet kopaných sond pro zafukování 7 kusů
•
délka nových vnitřních tras 0,194 km
•
délka instalace sady MT 2,979 km
•
délka nových optických kabelů 3,360 km
•
počet připojených objektů 2 objekty
Zemní práce
Zemní výkopové práce budou pouze v rozsahu zřízení sond pro zafukování sady MT, tedy na
stávající trase ve vzdálenosti cca 250m. Zemní práce budou prováděny ručně s maximální
opatrností, za použití pouze ručního nářadí.

