
Dodatek č. 1

Ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele: 2017-006-INT 

č. objednatele: CES 2017/1740

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 

Kontakt:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
Mgr. Markéta Bartušová, tajemnice magistrátu 
00268810 
CZ00268810
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 426511/0100
Ing. Jan Nagy, vedoucí odboru informatiky, 
tel, 495 707 307, e-mail: jan.nagy@mmhk.cz

a

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Spisová značka: 
Bankovní spojení: 
Kontakt:

Corpus Solutions a.s.
Štětková 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4
Ing. Tomášem Přibylem, předsedou představenstva
25764616
CZ25764616
B 5936 vedená u Městského soudu v Praze 
Raiffeisenbank a s. číslo účtu: 69474001/5500

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „zákon")

I. Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 22.09.2017 smlouvu o dílo č. zhotovitele 2017-006-INT, č. 
objednatele CES 2017/1740 (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je vytvořeni, 
realizace a vyhodnocení dvou kampaní, které jsou zaměřeny na test odolnosti 
zaměstnanců objednatele v oblasti sociálního inženýrství. Smluvní strany se dohodly na 
následujících změnách smlouvy formou dodatku:

i

mailto:jan.nagy@mmhk.cz


Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele konzultace k realizovanému testu 
odolnosti v rozsahu 3 pracovních dnů a to nejpozději do 15. prosince 2017.

Smluvní strany se dohodly, že cena za konzultace činí 60 000,- Kč bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním 
zněni.

Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož 
smlouvy se povinné uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem uveřejněni v registru smluv.

Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně 
všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní 
tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění 
dodatku třeba, aby byla uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění 
metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a 
prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:
a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády č.p. 408, IČ: 
00268810, datová schránka: bebb2in
b. Corpus Solution a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, 147 00 Praha, IČ: 25764616, 
datová schránka: 2xhpac2

- vymezení předmětu dodatku: konzultace k realizovanému testu odolnosti
- cena: 144.000 Kč bez DPH, 174.240 Kč vč. DPH
- datum uzavřeni dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto znění plné odpovídající a vyhovující požadavkům 
zákona o registru smluv.

Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Praze dne V Hradci Králové dne
3 0 -11- ?017

za zhotovitele 
Ing. Tomáš Přibyl 
předseda představenstva

za objednatele 
Mgr. Markéta Bartušová 
tajemnice


