
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb informačního systému 

uzavřené dne 22. 4. 2013 dle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisu (dále jen ,smlouva') mezi 

Masarykova univerzita, Fakulta informatiky 
se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Česká republika 
zastoupena: prof. RNDr. Michalem Kozubkem, Ph .D., děkanem Fakulty informatiky 

Botanická 68a, 602 00 Brno 
IČ: 00216224 
DIČ: CZ00216224 
Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 
dále jen "poskytovatel" 

a 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
se sídlem: Beethovenova 2, 662 15, Brno, Česká republika 
zastoupena: prof. Ing. MgA. Ivo Medkem, Ph.D ., rektorem Janáčkovy akademie 

múzických umění v Brně 
IČ: 62156462 
DIČ: CZ62156462 
Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 
dále jen "zadavatel". 

1. Předmět dodatku 

1.1 Tímto dodatkem se mění a doplňují níže uvedené body smlouvy ve znění dodatku 
č. 1. 

1.2 Do článku 1. Předmět smlouvy se přidává nový bod 1.4.20, který zní: 
1.4.20 evidence umělecké tvorby. 

1.3 Bod 4.8 smlouvy se mění takto: 

4.8 Poskytovatel se zavazuje uchovávat úplné záznamy o veškerém webovém 
provozu (logy obsahující informace ve struktuře: datum a čas, sériové číslo 
operace, uživatel, adresa počítače, otevírané URL, veškeré vstupní 
parametry). 

1.4 Do článku 7. Platební a cenové podmínky za bod 7.4 se přidávají nové body 7.5 
a 7.6 a návazně se číslování původních bodu posouvá: 

7.5 V případě víceprací pro zadavatele bude základní cena navýšena o 15 % 
z ceny bez DPH každé vícepráce realizované pro zadavatele dle článku 1. 7 
smlouvy v každém roce trvání smlouvy. Toto ujednání se vztahuje na 
vícepráce sjednané od 1. 6. 2015. Tato částka včetně DPH v zákonné výši 
bude hrazena vždy v následujícím kalendářním pulroce rovnoměrně ve dvou 
splátkách, se zdanitelným plněním 30. 6. daného kalendářního roku za období 
leden až červen a se zdanitelným plněním 15. 12. daného kalendářního roku 
za období červenec až prosinec. 

7.6 V souladu s článkem 4.15 smlouvy a požadavkem zadavatele na využití větší 
kapacity úložiště se zadavatel zavazuje za poskytnutí této služby zaplatit 
částku 30.000 Kč plus DPH v zákonné výši za každý kalendářní rok, počínaje 
1. 1. 2016. Tato částka se vztahuje k nárokům na úložiště až do výše 20 TB 
celkem. V případě dalších požadavku zadavatele na větší úložiště se obě 
strany zavazují vyvolat jednání o navýšení úložiště. Tato částka bude placena 
ve dvou splátkách se zdanitelným plněním 30. 6. daného kalendářního roku za 
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období leden až červen a se zdanitelným plněním 15. 12. daného kalendářního 
roku za období červenec až prosinec. 

1.5 Bod 9.4 smlouvy se mění takto: 

9.4 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1, která popisuje nastavení 
systému Theses. Lze ji po dobu trvání smlouvy opakovaně měnit. Příloha č. 1 
je platná po podpisu obou smluvních stran. Nový obsah Přílohy č. 1 se 
nastavuje v aplikaci Konfigurátor v Theses, vytiskne se záznam c}r konfiguraci 
a tento se po podpisu stane novou Přílohou č. 1. Za přenesení požadované 
konfigurace z Přílohy č. 1 do Theses je odpovědný poskytovatel. Poskytovatel 
je povinen změněnou konfiguraci do Theses zavést do tří týdnu od podpisu 
obou smluvních stran. Pro aplikaci Archiv závěrečných prací v systému bude 
uplatněno stejné nastavení přístupových práv jako v Theses. V případě, 
že není možné uplatnit právo přesně, uplatní se právo nejbližšího užšího 
vymezení. 

1.6 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 

2. Závěrečná ustanovení 

2.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

2.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o poskytování služeb je 
souhlasným projevem jejich svobodné a vážné vule, že jej neuzavřely v tísni, 
ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy v jeho závěru. 

V Brně dne .......................................... . 

······························································ 
prof. Ing. MgA. Ivo Medek, PhD., 
rektor Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně 
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V Brně dne ......................................... .. 

··························································· 
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. 
děkan Fakulty informatiky Masarykovy 
univerzity 

.•'. 


