
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o DíLo A LICENČNÍ SMLOUVĚ K užní DÍLA

uzavřená podle ustanoveni 5 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
níže uvedeného dne, měs/ce a roku,

mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Operátor ICT, a. s., se sídlem Praha - Holešovice, Dělnická 213/12, 170 00, IČO: 02795281

jakožto objednatel na straně první (dále jen “0bjednatel"),
a

Addiction, s. r. o., se sídlem Praha - Vinohrady, Varšavská 715/36, 120 00, IČO: 04954297

jakožto zhotovitel na straně druhé (dále jen „ZhotoviteI")

(Objednatel a Zhotovitel dále též jako „Smluvní strany" nebo každý jednotlivě jako „Smluvní strana*)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
1 Smluvní strany uzavřely dne 18. 04. 2017 Smlouvu o Dílo a licenční smlouvu k užití dlla

(dále jen „SmIouva"); a

2 Smluvní strany mají ve vzájemné dohodě zájem změnit některá ustanovení Smlouvy,
zejména ustanovení týkající se ceny platebních podmínek zhotovitele,

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY TAKTO:

1. Článek 2 odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem: „Cena za zhotovení

Díla (dále jen „cena za Dilo'7, byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná
a činí 156 182,- Kč (slovy: jedno sto padesát šest tisíc jedno sto osmdesát dva korun

českých) + DPH v zákonné výši. Rozpočet ceny za Dílo je podrobně rozepsána v příloze
č.3A, která je nedílnou součástí této smlouvy."

2. Článek 2 odst. 2b Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem: „Na základě dnrhé

dílčí faktury se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli částku 76 082; Kč (zbývající část
celkové ceny za Dílo) + DPH vzákonné výši. Nárok na vystavení konečné dílčí faktury
vzniká zhotovitelipředáním Díla bez vad a nedodělku objednatelem zhotoviteli na základě

předávacího protokolu podle čl. 3.1 této smlouvy (tj podpisem předávacího protokolu).
Splatnost konečné faktury byla dohodnuta na 14 dnu ode dne doručení řádně vystaveného
daňového dokladu, obsahujícího veškeré náležitosti stanovené právními předpisy,

Objednateli. Pro vrácení faktury a běh nové lhůty splatnosti platí ustanovení poslední věty
předchozího písm. a) tohoto článku 2.2 smlouvy obdobně

"

3. Ke Smlouvě se nové přikládá Příloha č. 3A, která nahrazuje přílohu č. 3 v plném rozsahu.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích v českém jazyce stím že každá ze

Smluvních stran obdrží po jednom originálu

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Příloha č. 3A: Rozpočet ceny za Dllo
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Client Nome Frlhi Plus
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Market Research Br Branding strategy executed by hours atc total

Strategy planning Strnteglc Planner 15 Kb z 000.00 Kč rm 000,00

Project Handling (reporting to the client. nieetlngl, consulting. etc.) Account Director 10 Kč 900.00 Kč 9 000,00

Kč :o ooo

Logotype & Basic CI Elements Development - — o
-

Creative leadership Crootivo Director 9 Ki: z onom Kč ia ooo

ldeunioklng Senior copywriter tl! Ke l 250,00 Kif 22 500

Creative execution (: logolypes versions) Senior Art Director IG Kc t 000,00 Kb 15 ooo

Project Handling (reporting to the client, nieetingl. comultlng„ etc.) Account Director 14 Kč 900.00 KE 12 600

Lonotype A Buk: Cl Element: Development —'I'01'AL
'

Kč GI 100

corporate Identity Manual Development - —

— - —

Corporate Identity Manual will mntaln ioilewlng creative output: both ln PDF and ln open dula ior lurthar usage Logolype usage: and iormoís (both color und greyecele

versions color pnllete. allowed combinations, mit-allowed combinations, protectivu zones definition incl. example: ler all mentioned helore) and corporate iont: to une.

Creative execution (Typographie Manual, Logomenual) Senior Art Director 40 Kc l 000,00 Kč 40000

Praha Handling (reporting ID lh! client, meetings. consulting. etc.) Account Director 9 Kč 898.00 Kč 5082

comme Identity Manuel DevoIopm-nt -TOTAL Ke unu

"This Cost Eslirnote con be re-evelueted after rucallng the scope oi work tor ogeno/

e of Work | Esttmate: Sma Prague

Kč 156 182
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