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Dodatek Č. l

Č. j. NA-2313-6/11-2022,
ke smlouvě o poskytování sluŽeb a podpoře produktivního provozu webové stránky
Národního archivu NA-2914-27/05-2017

(dále jen Dodatek)

Článek l
Smluvní strany

Česká republika - Národní
sídlo:
zastoupený:
IČO,
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Kontaktní osoba:
E-mail:

(dále jen ,,Objednatel")
na straně jedné

archiv
Archivní 2257/ 4, 149 00 Praha 4
PhDr. Evou Drašarovou, CSc., ředitelkou Národního archivu
709 79 821
ČNB Praha l, č. ú.: 7104881/0710

a
InQool a.s.
sídlo:
zastoupená:

IČO:
DIČ,
Zapsaná v obchodním
6125
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno - Komárov
Mgr. Tiborem Szabóm, předsedou představenstva a
Mgr. Peterem Halmom, členem představenstva
292 22 389
CZ29222389

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Komerční banka, č.ú.: 43-7051170247/0100

(dále jen ,,Poskytovatel")
na straně druhé
(dále také Objednatel a Poskytovatel společně označovaní jako ,,Smluvní strany")

Článek 2
Preambule

Shora uvedené Smluvní strany prohlašují, že jsou subjekty s plnou právní způsobilostí
k právním jednáním, oprávněnými jednat a podepisovat navenek.

Konstatuje se, že s datem 2. 8. 2018 byla mezi shora uvedenými Smluvními stranami
podepsána smlouva citovaná v záhlaví, ke které se sjednává tento Dodatek č. l s obsahem tak,
jak dále následuje. Důvodem sjednání tohoto Dodatku jsou zrněny, které nastaly po podpisu
smlouvy a které v době podpisu smlouvy nemohly být Smluvním stranám známé.
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Článek 3
Předmět Dodatku

l. Předmětem tohoto Dodatku je rozšíření stávajícího předmětu plnění z důvodu zajištění
požadavku zákona o kybernetické bezpečnosti s tím, že Poskytovatel se ode dne
účinnosti tohoto Dodatku zavazuje poskytovat Objednateli předmět plnění dle přílohy
Č.1 k tomuto Dodatku, která tvoří jeho nedílnou součást a zní : Požadavky na
úpravu webových stránek Národního archivu www.nacr.cz.. Ve smyslu tohoto
Dodatku se bude zejména jednat o úpravu na stávajícím menu v mobilní verzi,
implementaci úřední desky NA a přesun na externí webhosting včetně pravidelné
měsíční technické podpory.

2. Předmětem tohoto Dodatku je dále sjednání ceny za plnění dle článku II., smlouvy o
poskytování služeb č.j. NA-2914-27/05-2017. Cena plnění za pravidelnou měsíční
technickou podporu se po podpisu tohoto Dodatku navýší o 1.000 Kč a to na částku
3.000 KČ bez DPH, celková cena plnění za technickou podporu Činí 3.630 KČ měsíčně.
Cena je dohodnuta, jako maximální a nepřekročitelná po dobu poskytování technické
podpory.

3. Cena plnční dle odstavce l. tohoto Dodatku je po podpisu tohoto Dodatku jednorázová
ve výši bez DPH 185.000,- KČ, DPH ve výši 21 % Činí 38.850,- KČ, celková cena
plnění představuje částku 223.850,- KČ včetně DPH.

4. Smluvní strany, ve smyslu tohoto Dodatku, výslovně sjednávají, že termín plnění pro
Poskytovatele se tímto Dodatkem stanovuje nejpozději do 31. 10. 2022. Dodržení
tímto Dodatkem stanoveného termínu je podmíněno zajištěním řádné součinnosti
Objednatele a Poskytovatele, zejména při vyjasňování specifikace požadavku v době
do 3 pracovních dnů od písemného vyžádání součinnosti.

5. Objednatel se zavazuje platit navýšenou cenu podle bodu 2. tohoto Dodatku počínaje
prvním měsícem po převzetí plnění dle bodu 1. tohoto Dodatku.

Článek 4
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek Č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. K uveřejnění v registru smluv se zavazuje
Objednatel
a Poskytovatel s tímto postupem souhlasí.

2. Ostatní ujednání smlouvy citované v záhlaví, nedotčená tímto Dodatkem č. l, se nemění
a zůstávají v platnosti.

3. Právní vztahy neupravené výslovně tímto Dodatkem se řídí dispozitivní úpravou
občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje žádné smluvní ujednání, smlouva či řízení, které
by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle tohoto Dodatku.

5. Tento Dodatek byl vypracován ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních
stran obdrží po jednom výtisku.

6. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku, jakož i toho, že Dodatek obsahuje
svobodný projev vůle Smluvních stran, že nebyl uzavřen v tísni, či za nápadně
nevýhodných podmínek, připojují Smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
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V Praze V Brně

za Objednatele: za Poskytovatele:

PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka Národního archivu

Datum: 2022.07.15
12:08:03 +02'00'

Mgr. Tibor Szabó, předseda představenstva
a Mgr. Peter Halmo, člen představenstva

'"um:2022.07.15

10:32:20 +02'00'
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Příloha č. 1

Požadavky na úpravu webových stránek Národního
archivu www.nacr.cz

· upravit/zjednodušit menu v mobilnIverzi tak, aby bylo stejné jako při zobrazeni v PC -tzn.
menu pouze 1. a 2. řádu, případně navrhnout jednodušší variantu,

· menu v levém sloupci - zrušit pohyb po přejetí myší, reagovat pouze na klik, případně
navrhnout jiný postup,

· změnit způsob pohybu hlavní zprávy/úvodniho panelu, např. reagovat jen na klik,

" přidat možnost vložit odkaz na přesměrování přímo do perexu v hlavních aktualitách,

· přidat 5. nabídku do hlavního menu pro Labyrint nebo vytvořit jako samostatnou stránku
(podobně jako Archiválie na dosah),

" přidat možnost vloženividea na homepage,

" do objednávkového formuláře publikací (česká i anglická verze) přidat pole, zda se objednává
na firmu + fakturační údaje a možnost zadáni jiné adresy pro doručení (viz příloha č. l),

· upravit znění e-mailu, který je zasílán z objednávkového formuláře. V předmětu by mělo být
uvedeno přIjmenI a jméno objednatele.

· převést webové stránky www.nacr.cz ze serveru Národního archivu na webhosting Active24,

· implementovat úřední desku (např. formou modulu) odpovidajÍcÍ svými parametry zákonu č.
500/2004 Sb. (§ 26) a zákonu o kybernetické bezpečnosti (úřední deska je ze zákona
významným informačním systémem),

· vytvořit dokumentaci implementace včetně seznamu používaných cookies a účelu jejich
použití

· upravit stránky, aby byly v souladu s aktuálním zněním zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti
internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


