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SMLOUVA o VYUŽITÍ SUPERPOČÍTAČOVÉHO KLASTRU

dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, dále jen „Občanský zákoník“, (dále jen „Smlouva"):

SMLUVNÍ STRANY:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava — Poruba

zastoupena: —,ředitelem IT4lnnovations

IČ: 61989100

DIČ: C261989100

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

c.u.:

kontaktní osoba:

 

(„Poskytovatel")

Varroc Lightning Systems, s.r.o.

se sídlem: Suvorovova 195, 742 42 Šenov u Nového Jičína

zastoupena: Toddem Morganem, Senior Vice President - GPD

lČ: 24304450

DIČ: czz4304450

bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA, a.s.
   

  

  

  

c.u.:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55719

kontaktní osoba:

Phone:

Mobile

Emailzj

(,,0bjednate|”)

(Poskytovatel a Objednatel společně „Smluvní strany" a každý z nich jednotlivě „Smluvní strana")

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Objednateli výpočetní čas dle

jednotlivých objednávek Objednatele na výpočetním systému pro náročné výpočty („Klastr"),

a to na Klastru Salomon nebo Klastru Anselm, tj. poskytnout Objednateli možnost využití části

výpočetních prostředků Klastru se stanovenými vlastnostmi a rozsahem služeb

zabezpečovaných infrastrukturou Poskytovatele, a Objednatel se zavazuje zaplatit za to

Poskytovateli dohodnutou odměnu, to vše za podmínek sjednaných dále v této Smlouvě.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou rovněž Všeobecné obchodní podmínky pronájmu

výpočetního času na výpočetním systému pro náročné výpočty („Všeobecné obchodní

podmínky"), které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, a dále podmínky a pravidla obsažená
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Contract on the use of the high performance computing Cluster

pursuant to the provisions of Section 1746(2) and seq. of Act No 89/2012 Sb., the civil code, as

amended hereinafter the ”Civil Code", (hereinafter the "Contract”)2

THE PARTIES:

VŠB — Technical University of Ostrava

With registered office at:

Represented by:

ID no.2

VAT no.:

Bank connection:

Acc. no.:

Contact person:

(hereinafter the “Provider")

and

Varroc Lightning Systems, s.r.o.

With registered offices at:

Represented by:

ID no.2

VAT no.:

Bank connection:

Acc. no.:

17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava — Poruba

W.Director lT4lnnovations

C2619891OO

ČSOB,as

Suvorovova 195, 742 42 Šenov u Nového Jičína, Czech Republic

_,Senior Vice President - GPD

24304450

c224304450

KONERCNlBANKA as

Registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Ostrava, section C, insert

55719

Contact person:

(hereinafter the ”Client”)

 

(The Provider and the Client jointly referred also to as the "Parties" or individually the ”Party")

SUBJECT-MATTER OF THE CONTRACT

1. Through this Contract and based on individual orders of the Client, the Provider agrees to

provide to the Client computational resources on a computer system for high performance

computing (the "Cluster"), namely on Salomon Cluster or Anselm Cluster, i.e. to enable the Client

to use a portion of the Cluster’s computational resources with specified properties and a scope

of services provided by the Provider's infrastructure, and the Client agrees to pay an agreed fee

to the Provider, i.e. all of the above stated under the terms and conditions agreed hereinafter. In

addition, integral parts of this Contract include the General Terms and Conditions for renting

computational resources (the "General Terms and Conditions”) ) set out in Annex 2 to this
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10.

v dokumentu Acceptable use policy of HPC resources at lT4lnnovations, které tvoří Přílohu č. 3

Smlouvy a doplňují tuto Smlouvu a blíže specifikují pravidla pro užívání Klastru a řídí se jimi tedy

všechny v této Smlouvě blíže neupravené vztahy Smluvních stran, s jejichž zněním se Objednatel

před podpisem této Smlouvy seznámil. Přílohu č. 2 Smlouvy nebo Přílohu č. 3 Smlouvy je možné

měnit postupem dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy.

Objednatel není povinen využít poskytnutý výpočetní čas. Objednatel je povinen za využitý čas, za

podmínek dle Všeobecných obchodních podmínek, zaplatit cenu sjednanou v konkrétní

objednávce výpočetního času. První takovou objednávkou je Příloha č. 1 této Smlouvy, přičemž

tato rovněž představuje vzor pro jakékoliv další objednávky výpočetního času.

Výpočetní čas na základě této Smlouvy může být poskytnut i opakovaně, a to vždy v závislosti na

objednávce výpočetní času a za podmínek stanovených v této Smlouvě a ve Všeobecných

obchodních podmínkách.

Poskytnutím výpočetního času dle této Smlouvy na Objednatele nepřechází žádná práva

k software, k technickému vybavení či ke konfiguracím Klastru. Autorská a vlastnická práva

Objednatele k software a datům uloženým v datových úložištích nejsou tímto dotčena.

Objednatel nezískává možnost užívání Klastru vlastními prostředky, ale pouze prostřednictvím

k tomu určených služeb poskytnutých Poskytovatelem na základě této Smlouvy.

Objednatel má možnost využít uživatelskou podporu a konzultační službyjako služby poskytované

Poskytovatelem, které jsou dále upřesněny ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Poskytovatel uděluje Objednateli nevýhradní licence na dobu trvání Smlouvy k užití autorských

děl ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů („Autorský

zákon") a databází ve smyslu § 88 Autorského zákona, které Poskytovatel zpřístupňuje

Objednateli za účelem jeho přístupu ke Klastru přes příslušné rozhraní Poskytovatelé, a to

v neomezeném množství a územním rozsahu. Odměna za poskytnutí takových licencíje zahnutá

již v ceně dle této Smlouvy.

Objednatel má v případě přerušení poskytování výpočetní času dle článku VII. odst. 1 pismeno c

Všeobecných obchodních podmínek nárok na náhradu výpočetního času nevyčerpaného v rámci

Doby trvání projektu nebo Vyhrazené doby.

Poskytovatel je oprávněn ukončit poskytování výpočetní času pouze v případě, že Objednatel

podstatným způsobem poruší povinnosti stanovené v Acceptable use policy of HPC resources at

|T4|nnovatíons. Poskytovatel je rovněž oprávněn ukončit poskytování výpočetního času pouze

v případě opakovaného nepodstatného porušení povinností dle Acceptable use policy of HPC

resources at |T4|nnovations, na které Poskytovatel Objednatele vždy písemně upozornil.

Opakovaným porušením se rozumí nepodstatné porušení stejné povinnosti nejméně dvakrát.

Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto Smlouvou se nepoužije ustanovení článku

X. odst. 1 Všeobecných obchodních podmínek.

Změny nebo aktualizace v souladu s čl. l odst. 3 Všeobecných obchodních podmínek a poslední

věty odst. 1 výše nesmějí omezit nebo znemožnit využití poskytnutého výpočetního času na

Klastru Objednatelem. Bude-li takovou změnou/aktualizací znemožněno nebo omezeno využití

Klastru Objednatelem, je Poskytovatel povinen Objednateli poskytnout náhradu výpočetního

času, který Objednatel nemohl využít v důsledku provedené změny.

||. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za poskytnutý výpočetní čas bude uhrazena na základě daňového dokladu — faktury

vystavené Poskytovatelem.

Daň z přidané hodnoty bude zaúčtována podle platných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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10.

Contract and the rules and conditions contained in the document entitled Acceptable use policy

of HPC resources at lT4|nnovations set out in Annex 3 to this Contract, which supplement this

Contract and specify in greater detail the rules for using the Cluster and which therefore governed

any relationships between the parties that are not regulated in greater detail in this Contract. The

Client states that has read and understood their text prior to signing this Contract. Annex 2 to this

Contract or Annex 3 to this Contract may be changed in accordance with the Art. V. (1) of the

Contract.

The Client is not obliged to use up all the provided computational resources. The Client is obliged

to pay the price set out in a specific order for a provision of computational resources, under the

General Terms and Conditions. The first such order is attached hereto as Annex 1 to this Contract,

which also provides a template for any additional orders of computational resources.

Computational resources under this Contract may also be provided repeatedly, but such provision

is always subject to a specific order for a provision of computational resources and subject to

conditions set out in the Contract and in the General Terms and Conditions

By providing computational resources under this Contract, no rights to the Cluster configurations,

software or technical equipment are being transferred to the Client. This is without prejudice to

the Client’s copyright and proprietary rights to software and data stored in data storage devices.

The Client does not acquire the possibility of using the Cluster through its own resources, but only

through the services that are intended for that purpose and that are provided by the Provider

under this Contract.

The Client has the possibility to use user support and consulting services as services provided by

the Provider that are specified in more detail in the General Terms and Conditions.

For the duration ofthe Contract, the Provider grants to the Client non-exclusive licenses to use the

copyright works within meaning of the provision of Section 2 of Act. no. 121/2000 Coll., on

Copyright and Rights Related to Copyright and on Amendment to Certain Acts (the Copyright Act),

as amended (the "Copyright Act") and for use of databases within meaning of the provision of

Section 88 of the Copyright Act that are necessary to access and operate the Cluster by the Client.

These non-exclusive licenses are granted in unlimited quantities and territorial scope. The fee for

granting such licenses is already included in the price under this Contract.

In the event of suspension of the provision of computational resources under the Art. VII. (1c) of

the General Terms and Conditions, the Client is entitled to a replacement performance of the

computational resources that has not been used within the Project Duration or the Reserved

Period.

The Provider is entitled to terminate the provision of computational resources only if the Client

substantially breaches the liabilities set out in the Acceptable use policy of HPC resources at

lT4|nnovations. The Provider is entitled to terminate the provision of the computational resources

only ifthe Client repeatedly non-substantially breaches such obligations and the Provider informed

the Client in writing about these breaches. Repeated violation shall mean violation of the same

obligation at least twice. The Parties agree that the Art. X. (1) of the General Terms and Conditions

does not apply to the Contract.

Changes and updates made in accordance with the Art. I. (3) of the General Terms and Conditions

and the last sentence of Art |. (3) of this Contract may not restrict or limit the use of provided

computational resources by the Client. If such change causes a restriction of use of the provided

computational resources by the Client or prevents the Client from use of the provided

computational resources, the Provider is obliged to provide the Client with a replacement

performance of the computational resources that the Client was not able to utilize due to the

change of such documentation.
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Faktura musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů.

Cena je splatná do 60 dnů ode dne doručení faktury Objednateli na adresu uvedenou na titulní

straně této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit cenu za využitý

výpočetní časje splněn dnem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele uvedeného na titulní

straně této Smlouvy.

|||. SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strana, která zpřístupní třetím osobám důvěrně informace (ve smyslu Všeobecných

obchodních podmínek), které při plnění Smlouvy získala od druhé Smluvní strany tak, že poruší

povinnost upravenou v čl. IX. odst. 2 Všeobecných obchodních podmínek, je povinna zaplatit druhé

Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této

povinnosti.

Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy

kjejímu zaplacení Smluvní straně, která je povinna smluvní pokutu zaplatit.

Smluvní pokuta dle této Smlouvy se nezapočítává na úhradu náhrady škody, která vznikla

v souvislosti s porušením povinností stanovených touto Smlouvou a tyto nároky lze uplatňovat

nezávisle na sobě. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo

na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta

snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, vjakě škoda převyšuje částku

určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

IV. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a je

uzavírána na dobu neurčitou.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě prodlení Objednatele se zaplacením

ceny za poskytnutý výpočetní čas dle Smlouvy po dobu delší než 15 dnů nebo v případě, kdy

Objednatel neposkytuje Poskytovateli potřebnou součinnost při poskytování výpočetního času.

Každá ze Smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od této Smlouvy, pokud:

- druhá Smluvní strana podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 zákona č.

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů („lnsolvenční zákon");

— insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na druhou Smluvní stranu do tří (3)

měsíců od zahájení insolvenčního řízeni;

- insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku druhé Smluvní strany ve smyslu § 136

Insolvenčního zákona;

— druhá Smluvní strana vstoupí do likvidace nebo byly zahájeny úkony (napr. přijetí

rozhodnutí) ohledně zrušeni Poskytovatele.

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků

z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti

Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 2 jejichž povahy vyplývá,

že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

Smluvní strany touto Smlouvou vylučují použití § 2004 odst. 2 a 3 Občanského zákoníku, přičemž

se Objednatel zavazuje ve všech případech odstoupení od Smlouvy uhradit Poskytovateli cenu za

již poskytnutý výpočetní čas.

v. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran. Vyžaduje-Ii tato
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Il. PAYMENT TERMS

The price for the provided computational resources will be paid on the basis of a tax document —

an invoice issued by the Provider.

Value added tax will be accounted for in accordance with applicable provisions of Act No 235/2004

Sb., on value added tax, as amended.

The invoice must meet the requirements for a tax/accounting document pursuant to Act No

563/1991 Sb., on accounting, as amended, and Act No 235/2004 Sb., on value added tax, as

amended.

The price is due and payable within 60 days of the date of the delivery of the invoice to the Client

at the address specified on the front page of this Contract. The parties agree that the obligation to

pay the price for the used computational resources is met on the day of crediting the relevant

amount to the Provider’s account as specified on the front page of this Contract.

III. CONTRACTUAL PENALTIES

A Party that disclosed to third parties confidential information (within the meaning of the General

Terms and Conditions) obtained from the other Party in performance of the Contract in a manner

so that it infringed the obligation set out in Art. IX. (2) of the General Terms and Conditions, is

obliged to pay to the other Party a contractual fine of CZK 10,000 for each individual case of breach

of this obligation.

A contractual penalty is due and payable within fourteen (14) calendar days of the date on which

a written request for the payment of a contractual penalty is delivered to the Party that is obliged

to pay the contractual penalty.

A contractual penalty under this Contract does not count towards the payment of compensation

for damages incurred in connection with a violation of obligations specified by this Contract, and

these claims may be brought independently of each other. The Parties agree that the obligation to

pay a contractual penalty does not exclude the right to compensation for damages in the amount

by which it exceeds the contractual penalty. In the event the contractual penalty is reduced by a

court of law, the right to compensation for damages survives in the amount, by which the damages

exceed the amount specified by the court as adequate, without any further limitation.

IV. VALIDITY AND EFFECTIVENESS OF THE CONTRACT, WITHDRAWAL

This Contract becomes valid and effective on the date on which it is signed by the last Party and it

is being entered into for an indefinite period of time.

The Provider is entitled to withdraw from ofthe Contract in the event the Client has been in default

in the payment of the price for the Performance under the Contract for more than 15 days or in

the event the Client fails to provide the Provider with the cooperation necessary to provide the

computational resources..

Each of the Parties is entitled to withdraw from this Contract in writing, if:

- the other Party files an insolvency petition as a debtor within the meaning of Section 98

of Act No. 182/2006 Coll., on bankruptcy and settlement (Insolvency Act), as amended

(hereinafter the ”Insolvency Act”);

- the insolvency court will not decide on the insolvency petition filed on the other Party

within three (3) months from the commencement of insolvency proceedings;

- the insolvency court issues a decision on the bankruptcy of the other Party within the

meaning of Section 136 of the Insolvency Act

- the other Party has entered into liquidation or has been commenced operations (e. g. an

adoption of a decision) regarding a cancellation of the Provider.

Strana 6/ 10

 



 

Smlouva pro nějaké jednání písemnou formu, e-mailové či jiné elektronické zprávy nejsou pro

tento účel považovány za písemnou formu.

Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

— Příloha č. 1 — Pronájem výpočetního času,

- Příloha č. 2 — Všeobecné obchodní podmínky,

- Příloha č. 3 - Acceptable use policy of HPC resources at |T4lnnovations.

Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž Poskytovatel obdrží dva (2)

stejnopisy a Objednatel obdržíjeden (1) stejnopis.

V případě vyhotovení dalších jazykových verzí této Smlouvy a rozporu mezi takovými jazykovými

verzemi Smlouvy je rozhodné znění v českém jazyce. V případě rozporu mezi textem těla této

Smlouvy a jakýchkoli dalších dokumentů, na které je odkazováno v těle textu této Smlouvy, má

přednost text těla této Smlouvy

Tato Smlouva obsahuje úplně ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní

strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této

Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po

uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a

Všeobecných obchodních podmínek a nezakládá Žádný závazek žádné Smluvní strany.

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto Smlouvou

vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své

svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

/ J,! /

V UKT/77: w” dne Žít/' 4“ V /V—/ dne /Ú//'/,7)„;/
  

  Vysoká škola báňská — Technická univerzita

Ostrava
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The termination of the effectiveness of this Contract is without prejudice to any provisions of the

Contract relating to claims arising from liability for damages and claims arising from contractual

penalties, as long as they arose prior to the termination of the effectiveness of the Contract,

provisions on the protection of information, as well as other provisions and claims whose nature

indicates that they are intended to survive the end of the effectiveness of this Contract.

Through this Contract, the parties exclude the application of Section 2004(2) and (3) of the Civil

Code and, in any case of withdrawal from the Contract, the Client agrees to pay to the Provider

the price for the computational resources that have already been provided.

V. COMMON AND FINAL PROVISIONS

This Contract may only be changed or supplemented by the Parties in the form of written

amendments that will be numbered in an ascending sequence and signed by the Parties’

authorised representatives. Where this Contract requires certain acts to be done in written form,

this is not deemed to include the exchange of e-mail or other electronic messages.

The following annexes form an integral part of the Contract:

- Annex 1 — Rental of Computational Resources

- Annex 2 — General Terms and Conditions

— Annex 3 - Acceptable use policy of HPC resources at |T4|nnovations

This Contract is executed in three (3)counterparts, of which the Provider will receive two

counterparts and the Client will receive one counterpart.

In the event of other language version and a discrepancy between such language versions the

Czech version shall prevail. In the event of any discrepancy between the body of the Contract and

any other documents (or Annexes) to which any reference is made in the Contract, the body of the

Contract shall prevail.

This Contract contains the entire agreement concerning the subject-matter of the Contract and all

facts which the Parties should have or wanted to agree upon in this Contract and which they

consider to be important in order to make this Contract binding. No act done by the Parties in

negotiating this Contract or after entering into this Contract may be interpreted in conflict with

the explicit provisions of this Contract and the General Terms and Conditions nor does it establish

any obligation for either party.

The Parties jointly declare that they are aware of all legal consequences resulting from this

Contract, they are familiar with and agree to all of its provisions and, as an expression of their true

and free will, they attach the signatures of their authorised representatives.

in Ostrava on ' ' ' /U////~ ;.

      V8 ions,
ning ystems, s.r.o.
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Příloha č. 1 — Pronájem výpočetního času

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, se sídlem Ostrava — Poruba, 17. listopadu

15/2172, PSČ 708 33, IČ: 619 89 100, DIČ: CZ61989100, zastoupena rektorem panem_

_bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu:

(„Poskytovatel")

Varroc Lightning Systems, s.r.o., se sídlem Suvorovova 195, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO:

24304450, DIČ: C224304450, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 55719, zastoupena_ bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo

účtu:_

(„Objednatel")

se dohodli na poskytnutí výpočetního času na výpočetním systému pro náročné výpočty („Klastr")

následujícím způsobem:

Varianta B: Dynamická alokace siednaná na určité období (tj. na Dobu trvání projektu) s předem

dohodnutou kvótou (článek ||. odstavec 2 bod B. Všeobecných obchodních podmínek)

Kvóta.: 200 000 jádrohodin

Doba trvání projektu (Platnost poskytnuté kvóty): od 1.5.2018 do 31. 12. 2018

Superpočítačové služby budou poskytovány na klastru Anselm.

[Z] Superpočítačové služby budou poskytovány na klastru Salomon.

Smluvní strany se dohodly, že cena za využití poskytnutého výpočetního času na Klastru je 1,20

Kč/jádrohodina bez DPH.

Í

f),(„/,' „„ "7 'La;

V Ostravě dne......v..?.:....; ' V Novém Jicme dne 7C/l/ 'j

Poskytovatel: Objednatel:

    
IT4lnnovations, VŠB — TUO y/ Varroc Lightning Systems, s.r.o.
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Annex 1 — Rental of Computational Resources

VŠB — Technical University of Ostrava, with registered offices at Ostrava — Poruba, 17. listopadu

15/2172, postcode 708 33, ID no.: 619 89 100, VAT no.: C261989100, represented by Rector—

-bank connection: Československá obchodní banka, a.s., account number:

(the “Provider")

—and-

Varroc Lightning Systems, s.r.o., with registered offices at Suvorovova 195, 742 42 Šenov u Nového

Jičína, Czech Republic, ID no.: 24304450, VAT no.: C224304450, a company registered in the

Commercial Register maintained by the Regional Court in Ostrava, section C, insert 55719 ,

eeeeeeeeev—
(the "Client")

have agreed on the provision of computational resources on a computer system for high performance

computing (the "Cluster") as follows:

Option B: Dynamic allocation arranged for a certain period (i. e. Project Duration) with a pre—

agreed quota (Article ll (2) (B) of the General Terms and Conditions)

Quota: 200 00 corehours

Project Duration (Validity of the quota): from 1.5.2018 to 31.12.2018

E High performance computing services will be provided by the Anselm Cluster.

High performance computing services will be provided by the Salomon Cluster.

The parties agree that the price for using the computational resources provided on the selected

Cluster is CZK 1.20/corehour excluding VAT.

,/

in Ostrava on In Novy Jičín on fď/ř/Zyáf

The Provider:

    IT4Innovations, VŠB — TUO arroc lg g ystems, s.r.o.
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