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DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: IN0/40/06/003499/2018 

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Smluvní strany:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
zastoupené)
infrastruktury Magistrátu hL m Prahy 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581

pověřeným vedením odboru inibrmatické

Bankovní spojeni 
Čfclo účtu:

(dále jen „Objednatel”)

a

Corpus Solutions a.s.
se sídlem Štětková 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4

předsedou představenstvazastoupená:

IČO: 25764616 

DIČ: CZ25764616 

Bankovní spojeni

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5936 

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany” nebo jednotlivě též jen 
„Smluvní strana”)

dnešního dne uzavřely v souladu s odst 15.4 Smlouvy o dílo ze dne 11.9. 2018 tento 
Dodatek č. 2 (dále jen ,Dodatek č. 2”)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany spolu dne 11. 9. 2018 uzavřely Smlouvu o dflo, jejínž předmětem 
plnění dle jejího ČL 1 je povinnost Zhotovitele provést pro Objednatele dflo
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spočívající v dodání, instalaci a implementaci technologií i služeb bezpečného 
síťového prostředí (dále jen „D0o“).

1.2. Smluvní strany v návaznosti na postup plnění, zejména v návaznosti na 
vypracování projektu detailního návrhu řešení identifikovaly potřebu přesunu 
části plnění z Fáze 2 do Fáze 1 (obojí ve smyslu Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo) a s 
tán spojenou potřebu příslušným způsobem upravit cenové položky dle 
specifikace ceny Díla v Příloze č. 5 Smlouvy o dílo, a proto Smluvní strany 
přistoupily dne 18.1.2019 k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen 
„Dodatek č. 1“)-

1.3. Po uzavření Dodatku č. 1 Smluvní strany identifikovaly potřebu rozšířit rozsah 
poskytování dalších odborných služeb ve smyslu čL 1 odst 1.1 písm. c) Smlouvy 
o dflo. V souvislosti s tímto je tedy nutné upravit celkovou cenu za Dílo 
stanovenou v odst 3.1 Smlouvy o dílo. Předpokládaný rozsah odborných služeb je 
475 čbvěkodnL

1.4. Z důvodů uvedených výše Smluvní strany přistoupily k uzavření tohoto Dodatku 
č. 2, a to v souladu s odst 15.4 Smlouvy o dílo za účelem změny cekové ceny za 
Dflo stanovené v odst 3.1 Smlouvy o dílo.

1.5. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v režimu ustanovení § 222 odst 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,ZZVZ“), tedy v režimu změny „de minimis“.

1.6. Z výše uvedených důvodů a z důvodu, že uzavřením tohoto Dodatku č. 2 
nedochází k podstatné změně závazku ve smyslu § 222 odst 3 ZZVZ, Smluvní 
strany uzaváají tento Dodatek č. 2 k původní Smlouvě o dílo, jehož předmětem je 
provedení shora uvedeného záměru Smluvních straa

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo, a to tak, že odst 3.1 
Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„Ceková cena za Dílo činí:

145 787 500 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět milionů sedm set 
osmdesát sedm tisíc pět set korun českých), bez zákonem stanovené 
daně z přidané hodnoty (dále jen ,J0PH“);

DPH činí 30 615 375 Kč (slovy: třicet milionů šest set patnáct tisíc tři 
sta sedmdesát pět korun českých)-,

176 402 875 Kč (slovy jedno sto sedmdesát šest milionů čtyři sta dva 
tisíce osm set sedmdesát pět korun českých), včetně DPH;

(Dále jen ,,Cena“).

Podrobná specifikace Ceny je obsažena v Příloze č. 5 této Smlouvy.“



2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dflo ve znění Dodatku č. I a jejich příloh zůstávají 
tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného 
elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o stužbách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto 
Dodatku č. 2 oběma Smluvními stranami Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v 

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 k němu smluvní strany 
připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách 
vytvářeních důvěru pro elektronické transakce, ve zněm pozdějších předpisů.

V Praze V Praze

Objednatel:

Hlavní město Praha

Zhotovitel:

Corpus Solutions a.s.

Digitálně

Datum: 2019.06.11 
16:09:41 +02’00'

předseda představenstvapověřený řízením odboru INI M1IMP




