
DODATEK Č. 1 
KE  SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ  DÍLA A O POSKYTOVÁNÍ SERVISU 

ZE  DNE 08.  ŘÍJNA  2013, 
uzavřené podle tehdejších ustanovení § 536 a násl. a § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní  zákoník, 

ve  znění pozdějších předpisů  (dále jen „obchodní zákoník"), 
ve  spojení 

s přechodným ustanovením § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský  zákoník 

mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel 
Masarykova univerzita 
Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 60177 Brno 
Zastoupena  Ing. Zdeňkem Čížkem,  ředitelem  Správy  kolejí  a menz Masarykovy univerzity  na adrese Vinařská 5, 
603  00 Brno (též „SKM MU") 
V provoznětechnických  věcech  jednají:  XXXXXXXXXXXX,  vedoucí  ubytovacího  provozu;  tel.  XXXXXXXX, 
XXXXXXXXX;  email:  XXXXXXXXXXX;  XXXXXXXXXXXX,  vedoucí  útvaru  technických  služeb  a  IT; 
tel.  XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX;  email:  XXXXXXXXXXXXXXXX 
IČ:  002 16 224; DIČ: CZ 00216224 
Bankovní spojení: Komerční  banka, a. s.; č. účtu:  XXXXXXXXXXXX 
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do obchodního  rejstříku  (zřízena ze zákona) 

Dodavatel 
ApS Brno s. r. o. 
Se sídlem Božetěchova 2, 612 66 Brno 
Zastoupena ing. Zdeňkem Boušou, jednatelem  společnosti 
V provoznětechnických věcech jedná: XXXXXXXXX,  technický  ředitel; tel.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČ:  005 43 535, DIČ: CZ00543535 
Bankovní spojení: Komerční  banka, a. s.; č. účtu:  XXXXXXXXXXXXXX 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35 

Preambule 

1.  Řádné  užívání  Upgrade  programového  vybavení  ubytovacího  systému  SKM  MU    ISKaM  2006 na verzi 
ÍSKAM  4  (dílo)  Objednatelem,  zhotoveného  podle  SMLOUVY  O ZHOTOVENÍ  DÍLA  A  O  POSKYTOVÁNÍ 
SERVISU  ze  dne  08. října  2013  (dále jen  „Smlouva"),  vyžaduje soustavnou  technickou  a provozní podporu 
provozu díla i po uplynutí dvouleté záruční lhůty vztahující se k dílu. 

2.  Na základě požadavku  Objednatele se smluvní strany dohodly na dalším poskytování  servisních služeb  i po 

uplynutí dvouleté záruční lhůty a na změně a doplnění Smlouvy v tomto rozsahu: 

Článek První 
Předmět změny a doplnění  (úpravy) 

•  ČI. „1. Předmět  Smlouvy (plnění)", odst. „1. 2.", znění  první odrážky se vypouští  a nahrazuje se textem,  který 
zní: 

„Poskytování  servisních služeb  (za úplatu) se sjednává na dobu: 
a)  určitou v trvání 24 měsíců ode dne úspěšného protokolárního  předání a převzetí díla 

Objednatelem a proškolení  zaměstnanců Objednatele v rozsahu 7 dní; 
b)  neurčitou  od  uplynutí  24  měsíců  ode  dne  úspěšného  protokolárního  předání  a  převzetí  díla 

Objednatelem a proškolení  zaměstnanců Objednatele v  rozsahu 7 dní." 

•  ČI. „1. Předmět Smlouvy (plnění)", odst. „1. 4.", první věta se vypouští  a nahrazuje se větou: 
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„Servisními  službami  podle  odstavce  1.  2.  první  odrážky  písm.  a)  a  b)  se  rozumí  soustavná  a  účinná 
technická  a  provozní  podpora  provozu  díla,  minimálně  20  hodin  v kalendářním  měsíci  po  dobu 
sjednanou v odst.  1. 2. první odrážce písm. a) a b)." 

•  ČI. „8. Smluvní  pokuty  a ostatní  ujednání", odst. „8. 2.", pod textem se připojí další odstavce: 
„8.  3. Jdeli o poskytování  servisních služeb  (za úplatu)  sjednaných  v odst.  1. 2. první  odrážky  písm. b), 
Smlouvu  lze  ukončit  písemnou  dohodou  smluvních  stran  nebo  písemnou  výpovědí  některou  ze 
smluvních  stran  i bez uvedení  důvodu,  s výpovědní  lhůtou v trvání  šest  (6)  měsíců  plynoucích  prvního 
kalendářního  dne v měsíci  následujícím  po jejím doručení  druhé smluvní  straně. Pro doručení  výpovědi 
prostřednictvím  provozovatele  poštovní  licence  platí  smluvní  fikce  doručení  písemnosti  jako  pro  účely 
odstoupení  od Smlouvy podle odst. 8. 2. tohoto článku. 

8.  4.  V návaznosti  na  odst.  8.  3.  tohoto  článku  se  podstatným  porušením  Smlouvy  rozumí  prodlení 
dodavatele  v provádění  servisních  služeb  nebo  vadné  servisní  služby.  V ostatním  platí  právní  účinky 
odstoupení  od Smlouvy podle odst. 8. 2. tohoto článku." 

1.  Smluvní strany berou na vědomí: 
Podle  první  věty  přechodného  ustanovení  §  3028  odst.  3  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník  je 
poskytování  servisních  služeb  za úplatu  podle  Smlouvy  podřízeno  režimu jiných  právních  poměrů  vzniklých 
před  nabytím  účinnosti  tohoto  zákona,  jakož  i  práv  a  povinností  z nich  vzniklých  včetně  práv  a  povinností 
z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí  účinnosti tohoto zákona. 
Právní  poměry  vyplývající  z  poskytování  servisních  služeb  za  úplatu  podle  Smlouvy  se  řídí  tehdy  platnými 
předpisy  (tj.  do 31.  12. 2013),  zejména  tehdy  platným  ustanovením  § 269  odst.  2 zákona  č.  513/1991 Sb., 
obchodník zákoník, ve znění pozdějších předpisů  (tj.  do 31.12. 2013), pokud zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník  nestanoví  jinak,  anebo  se  smluvní  strany  dohodnou  podle  druhé  věty  ustanovení  §  3028  odst.  3 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že jejich práva a povinnosti se budou řídit tímto zákonem. 

2.  Smluvní  strany  vyloučily  jednání  ve smyslu předchozí  odrážky,  tj.  podle druhé věty  § 3028 odst. 3 zákona č. 
89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  a  dohodly  se,  že  i  tento  Dodatek  se  řídí  dřívějšími  předpisy,  zejména 
dřívějším  § 269 odst.  2  zákona  č.  531/1991  Sb., obchodní  zákoník,  ve znění  pozdějších  předpisů,  platných 
(účinných) do 31.12. 2013, pokud zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně nestanoví jinak. 

1.  Dodatek nabývá platnosti  a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 
2.  Ostatní  ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
3.  Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží  každá ze smluvních stran. 
4.  Dodatek se stává nedílnou součástí  SMLOUVY  O ZHOTOVENÍ  DÍLA A O POSKYTOVÁNÍ  SERVISU  ze dne 

Článek Druhý 
Přechodné  ustanovení 

Článek Třetí 
Závěrečná  ujednání 

8. října 2013. 

V Brně dne 10. prosince 2015 

Masarykova univerzita 
Správa kolejí a menz 

Ing. Zdeněk Čížek 
ředitel 

za Objednatele 

ApS  Brno s.r.o. 
Ing. Zdeněk  Bouša 

jednatel  společnosti 
za Dodavatele 
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DODATEK Č. 2 
KE  SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ  DÍLA A O POSKYTOVÁNÍ SERVISU 

ze  dne 08. října 2013, ve znění Dodatku č.  1 ze dne 10.12. 2015, 
uzavřené podle tehdejších ustanovení  § 536 a násl. a § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991  Sb., obchodní  zákoník, 

ve  znění pozdějších předpisů  (dále jen „obchodní  zákoník"), ve spojení 
s přechodným ustanovením § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský  zákoník 

mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel 
Masarykova univerzita 
Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 60177 Brno 
Zastoupena  Ing. Zdeňkem Čížkem, ředitelem Správy  kolejí  a menz Masarykovy univerzity  na adrese Vinařská 5, 
603  00 Brno (též „SKM MU") 
V provoznětechnických  věcech  jednají:  XXXXXXXXXXXX,  vedoucí  ubytovacího  provozu;  tel.  XXXXXXXX, 
XXXXXXXXX;  email:  XXXXXXXXXXX;  XXXXXXXXXXXX,  vedoucí  útvaru  technických  služeb  a  IT; 
tel.  XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX;  email:  XXXXXXXXXXXXXXXX 
IČ:  002 16 224; DIČ: CZ 00216224 
Bankovní spojení: Komerční  banka, a. s.; č. účtu:  XXXXXXXXXXXX 
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do obchodního  rejstříku  (zřízena ze zákona) 

Dodavatel 
ApS Brno s. r. o. 
Se sídlem Božetěchova 2, 612 66 Brno 
Zastoupena ing. Zdeňkem Boušou, jednatelem společnosti 
V provoznětechnických věcech jedná: XXXXXXXXX,  technický  ředitel; tel.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČ:  005 43 535, DIČ: CZ00543535 
Bankovní spojení: Komerční  banka, a. s.; č. účtu:  XXXXXXXXXXXXXX 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35 

Preambule 

Na  základě požadavku Objednatele se smluvní  strany dohodly  na rozšíření  programového vybavení  ubytovacího 
a  stravovacího  systému  Správy  kolejí  a  menz  MU  v Brně  ve  verzi  ISKAM  4  včetně  poskytování  s tím 
souvisejících  servisních  služeb  a  na změně  a doplnění  SMLOUVY  O ZHOTOVENÍ  DÍLA  A  O  POSKYTOVÁNÍ 
SERVISU,  kterou  uzavřely  dne  08.  října  2013,  ve  znění  jejího  Dodatku  č.  1  ze  dne  10.  12.  2015  (dále  jen 
„Smlouva"), 

v tomto rozsahu: 

Článek První 
Předmět změny a doplnění  (úpravy) 

•  ČI. „1. Předmět Smlouvy (plnění)", pod stávající  znění odst. „1.1."  se připojí text: 
,,A)  Verze  ISKAM 4 se rozšiřuje pro ubytovací  provozy Objednatele v tomto rozsahu: 
1.1.1.  Nasazení ubytovacího a stravovacího systému  ISKAM 4 pro Univerzitní centrum Šlapanice 

  hotelové  ubytování 
  stravování   sklady, normování, prodejní  modul 

1.1.2.  Nasazení ubytovacího a stravovacího systému  ISKAM 4 pro Výukové a rekreační středisko Cikháj 
  hotelové  ubytování 
  stravování   sklady, normování, prodejní  modul 

1.1.3  Nasazení ubytovacího systému  ISKAM 4 pro Garni hotel Vinařská + Depandance 
  hotelové  ubytování 
  sklad, prodejní  modul 
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1.1.4  Nasazení ubytovacího systému  ISKAM 4 pro UNI hotel Čejková 
  hotelové  ubytování 

1.1.5  Nasazení ubytovacího systému  ISKAM 4 pro UNI hotel Grohova 
  hotelové  ubytování 

Verze  ISKAM 4 podle části A) zahrnuje: 
  Implementaci  prodeje baget na 6 ti stávajících  terminálech recepcí; 
  Propojení  hotelového ubytování  se systémem booking.com; 
  Ostatní  práce, výkony a činnosti pro účely  řádného splnění  rozšířené verze ISKAM 4, specifikované 

v odst. 3.1. bodu 1.3.9 Smlouvy; 
(též  rozšířená  verze  ISKAM  4); zhotovení  rozšířené  verze  ISKAM 4 se považuje  za zhotovení  díla ve 
smyslu Smlouvy." 

•  ČI. „2. Termín plnění", pod textem se připojí další odstavec: 
„2.4.  Dodavatel zhotoví  rozšířenou verzi  ISKAM 4 ve smyslu odst. 1.1. části A) v souladu s Harmonogramem 

nasazení  rozšíření systému  ISKAM 4", který tvoří  Přílohu č. 4 a stává se nedílnou součástí Smlouvy. 
2.4.1.  Termín dokončení  rozšířené verze ISKAM 4 a předání Objednateli: 01.11.2016. 
2.4.2.  Dokončením  rozšířené  verze  ISKAM 4 se rozumí  řádné  provedení  rozšířené  verze  ISKAM 4 pro účely 

finálního  provozu,  tj.  provedení  ve sjednaném  rozsahu  (včetně  kompletní  implementace  a  zaškolení 
obsluhy)  a bez vad/nedodělků,  které  Dodavatel  předá  Objednateli  a Objednatel jej  úspěšně  převezme 
pro účely finálního provozu na základě protokolu vyhotoveného Dodavatelem. 

2.4.3.  Součástí  protokolu  jsou  zápisy  zejm. o úspěšně  provedených  individuálních  a komplexních  zkouškách, 
o  provedeném  zaškolení  obsluhy  a  o  předání  provozního  a  uživatelského  manuálu 
v elektronické podobě (2x). 

2.4.4.  V ostatním se postupuje  zejm.  podle čl. 4 a násl.  Smlouvy, vyjma  čl. 8. odst. 8. 1. bodů  8.1.1.,  8.1.2. 
první části  (před středníkem) a 8.1.3., neboť se smluvní strany dohodly na násl.: 

  Pro případ  prodlení  Dodavatele s řádným  dokončením  a protokolárním  předáním  rozšířené verze 
ISKAM4  pro účely  finálního  provozu je  Objednateli  oprávněn  nárokovat  vůči  Dodavateli  smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % ze součtu celkových cen sjednaných v bodech 3.1.1.1 a 3.1.1.2.  (bez DPH), a 
to za každý  i započatý  kalendářní  den prodlení  Dodavatele s řádným dokončením a protokolárním 
předáním rozšířené verze ISKAM 4 Objednateli pro účely finálního provozu; 

  Pro případ  prodlení  Dodavatele  s odstraněním  vady  zjištěné  v předávacím  řízení  je  Objednatel 
oprávněn  nárokovat  vůči  Dodavateli  smluvní  pokutu  ve výši  500,  Kč za každou  takto  zjištěnou 
vadu a za každý  i započatý  kalendářní  den prodlení  Dodavatele s jejím  odstraněním ve sjednané 
lhůtě. 

  Ujednání  podle bodu 8.1.3. se nepoužije." 

•  Čl. „3. Cena díla, cena servisu a platební  podmínky", odst. „3.1.  Cena díla", pod textem se připojí bod: 
„3.1.1.  Cena za rozšíření verze ISKAM 4 podle odst. 1.1 části A) 
3.1.1.1.  Cena za zhotovení  rozšířené verze ISKAM 4 

Univerzitní centrum Šlapanice 
Výukové a rekreační středisko Cikháj 
Garni hotel Vinařská + Depandance 
Propojení Booking.com  
Celkem 

44 200, Kč bez (21%) DPH 
41 500, Kč bez (21%) DPH 
21 200, Kč bez (21%) DPH 

5 000, Kč bez (21%) DPH 
111 900,Kč bez (21%) DPH 

3.1.1.2.  Cena za školení aj: 
Univerzitní centrum Šlapanice  (stravování 2 dny) 
Výukové a rekreační středisko Cikháj  (stravování 2 dny) 
všechny  lokality:  UC Šlapanice, VRS Cikháj, UNI hotely Čejková a 
Grohova, Garni Vinařská  (ubytování  2dny) 
Garni hotel Vinařská + Depandance + recepce  (doplňkový  prodej  1den) 
Propojení Booking.com  
Celkem 
Právo užít rozšířenou verzi  ISKAM4 (licence) se řídí čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy 

7 000, Kč bez  (21%)  DPH 
7 000, Kč bez  (21%)  DPH 

7 000, Kč bez  (21%)  DPH 
3 500, Kč bez  (21%)  DPH 
3 500, Kč bez  (21%)  DPH 

28 000, Kč bez  (21%) DPH 
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•  ČI. „3. Cena díla, cena servisu a platební  podmínky",  pod znění  odst. „3.3.  Cena servisních služeb" se připojí 
bod: 

„3.3.1.  Cena  servisních  služeb  poskytovaných  Dodavatelem v souvislosti  s  rozšířením  verze  ISKAM  4  podle 
odst.  1.1  části A) se sjednává po dohodě smluvních stran formou měsíční  paušální platby ve výši: 
Univerzitní centrum Šlapanice  2 445, Kč bez (21%) DPH 
Výukové a rekreační středisko Cikháj  2 294, Kč bez (21%) DPH 
Garni hotel Vinařská + Depandance  300, Kč bez (21%) DPH 
Propojení  Booking.com  71, Kč bez (21 %) DPH 
Celkem  5 110,Kč  bez  (21%)  DPH 

Ve smluvních cenách jsou zahrnuty veškeré náklady  Dodavatelem vynaložené pro řádné plnění servisních služeb 
včetně činností, prací a výkonů specifikovaných v odst.  1. 4. bodu 1.4.7. téhož článku." 

•  ČI. „9. Ustanovení závěrečná", odst. „9. 4.", na konci textu se připojí: 
„Příloha č. 4 Harmonogram nasazení  rozšíření systému  ISKAM 4". 

Článek Druhý 
Závěrečná  ujednání 

1.  Dodatek nabývá platnosti  a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 
2.  Ostatní  ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
3.  Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží  každá ze smluvních stran. 
4.  Nedílnou součástí  tohoto Dodatku je oboustranně potvrzená: 

Příloha č. 4 „Harmonogram  nasazení  rozšíření systému  ISKAM 4"; 
5.  Dodatek  se stává  nedílnou  součástí  SMLOUVY  O ZHOTOVENÍ  DÍLA  A  O  POSKYTOVÁNÍ  SERVISU  ze 

dne 8. října 2013, ve znění Dodatku č.  1 ze dne 10.12. 2015. 
6.  Uveřejněni Dodatku v registru smluv 
6.1  Smluvní  strany  berou  na vědomí,  že  Smlouva,  která je  tímto  Dodatkem  dotčená  a na  kterou  se  vztahuje 

povinnost  jejího  uveřejnění  prostřednictvím  registru  smluv  vedeného  Ministerstvem  ČR  (správce  registru 
smluv),  byla uzavřena  před  datem  01. 07. 2016,  kdy  nabyl  účinnosti  zákon  č.  340/2015 Sb., o  zvláštních 
podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru 
smluv), a po nabytí  účinnosti  tohoto zákona se uzavírá Dodatek  k této  Smlouvě; v tom  případě se uveřejní 
prostřednictvím registru smluv spolu s tímto Dodatkem i dotčená Smlouva na základě ustanovení  § 8 odst. 3 
zákona o registru smluv. 

6.2  Právo  k  uveřejnění  prostřednictvím  registru  smluv  svědčí  oběma  smluvním  stranám,  a smluvní  strany  se 
dohodly, že tento Dodatek spolu s dotčenou Smlouvou zašle k uveřejněni správci  registru smluv Objednatel. 

6.3  Uveřejněním tohoto Dodatku  (spolu s dotčenou Smlouvou) prostřednictvím  registru smluv zůstává 
nezměněna účinnost Dodatku podle odst.  1. tohoto článku. 

V Brně dne 9. 9. 2016 

Masarykova univerzita  ApS Brno s.r.o. 
Správa kolejí a menz  Ing. Zdeněk  Bouša 

Ing. Zdeněk Čížek  jednatel  společnosti 
ředitel  za Dodavatele 

za Objednatele 
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