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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA VYTVOŘENÍINTERNETOVÝCH STRÁNEK

Smluvní strany:

Zení team s.r.o.
lČ: 24160962
Zastoupena:
Sídlo: Traubova 1549/12, Černá Pole, 602 00 Brno
dále jen ,,zhotovitel"

a

Česká republika- Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
lČ: 05800226
Zastoupena: Ing. Viktor Paggio
Sídlo: Mučednická 1125/31, 616 00 Brno
dále jen ,,objednatel"

(společně zhotovitel a objednavatel dále také ,,smluvní strany")

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 05. 2019 Smlouvu o dílo na vytvoření a provoz internetových
stránek (dále jen ,,smlouva"), jejímž předmětem je vytvořit internetové stránky konfest.cz {dále
jen ,,dílo") a hosting a technická správa internetových stránek po dobu 2 let od řádného dokončení
díla.

2. Smluvní strany se dohodly, v souladu se zněním článku XII. odst. 8 smlouvy, na uzavřeni tohoto
dodatku č. 1 ke smlouvě {dále jen ,,dodatek").

3. Účelem dodatku je úprava předmětu díla.

íl. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje dílo dle smlouvy a to v rozsahu dle přílohy č. 1tohoto dodatku -
,,Specifikace úprav díla".

2. Upravené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději do 6. 7. 2020.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost včetně dodáni potřebných pokladů pro
úpravu díla dle tohoto dodatku.

4. Cena za úpravu díla dle tohoto dodatku je smluvními stranami sjednána ve výši 20 000,- kč (slovy:
dvacettisíc korun českých) bez dph a to dle přílohy č. 2 tohoto dodatku -,,Rozpočet dle specifikace
prací".
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5. Cena za úpravu díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
ke splnění předmětu tohoto dodatku, o kterých zhotovitel v době uzavřenítohoto dodatku mohl
nebo měl vědět na základě svých odborných a technických znalostí a zkušeností.

Ill. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po dvou obdrží
každá ze smluvních stran.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy, který slouží
k uveřejňovánIsmluv podle zákona č, 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o registru smluv").

5. Nedílnou součástitohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1- Specifikace úprav díla

Příloha č. 2 - Rozpočet dle specifikace prací

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po
vzájemném projednáni na základě jejich pravé a svobodné vůle, a že jim nejsou známé okolnosti,
které by bránily uzavřenítohoto dodatku.
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Za zhotovitele: David Dirbák Za objednatele: Ing. Viktor Paggio
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Příloha č. 1

k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na vytvořeni a provoz internetových stránek

Specifikace úprav díla

V rámci úpravy výše zmíněného díla požadujeme, aby:

- Byly zachovány všechny náležitosti a parametry webu dle původnIsmlouvy.
- Byl tento web upraven a redesignován dle šablon navržených ve spolupráci objednatele

a zhotovitele.

- Byl tento web zcela funkční na doméně fbifest.cz.
- Byl tento web připraven ke zprovozněni nejpozději 6. 7. 2020 vC.
- Byla provedena kontrola, testování a nasazení webu ze staging prostředí na produkci.

Pro účely úprav webu se objednatel zavazuje dodat všechny potřebné podklady pro obsah do 4. 5.
2020 vC.
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Příloha č. 2

k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na vytvořeni a provoz internetových stránek

Rozpočet dle specifikace prací

Druh práce Částka

Bezpečnost, nastavení serveru, pluginů, metriky 2000,- KČ bez DPH

Úprava a redesign webu 10.000,- KČ bez DPH

Nastaveni DNS na konkrétni doménu a VPS 5.000,- KČ bez DPH

server

Kontrola, testování a nasazení webu ze staging 3.000,- KČ bez DPH
prostředí na produkci

Celkem 20.000,- KČ bez DPH


