D O D A T E K č. 2
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: XXVIII/08 ze dne 5.12.2008

„KoPÚ Žlebské Chvalovice“
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Adresa:
Fakturační adresa:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Pobočka Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim
Ing. Iva Bosáková
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
z49per3
xxxxxxx
xxxxxxx
01312774
není plátcem DPH

a
na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. sdružení firem s názvem „SELLA&AGRETA s.r.o. – Ing.
Michalička Zdeněk – GEODEZIE s.r.o. – Geodetales Chrudim s.r.o.-sdružení“, se sídlem Tovární 1112, 537 01
Chrudim, zastoupené reprezentantem sdružení:

Zhotovitel:
Geodetales Chrudim s.r.o.
sídlo:
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
zastoupený:
Ing. Alešem Kubátem, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Aleš Kubát
v technických záležitostech oprávněn jednat:
xxxxxxx
Bankovní spojení:
xxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxx
IČ:
27545857
DIČ:
CZ27545857
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 25283
(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU
V souladu se zněním článku XI. bodu 3 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany
k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je:
1. Změna objednatele na základě zákona č. 503/2012 Sb. ze dne 19. 12. 2012 o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, který nabyl účinnosti dne 1. 1.
2013. Tímto zákonem byla vytvořena nová organizační složka státu s názvem Státní pozemkový
úprav. Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností
pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává podle § 22 odst. 6 zákona
Státní pozemkový úřad.
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2. Dodatečné služby u KoPÚ Žlebské Chvalovice, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci
nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o aktualizaci podkladů
pro zpracování mapového díla a vydání rozhodnutí o výměně vlastnických práv, související se
změnami v katastru nemovitostí. Dále jsou předmětem dodatku ke smlouvě méněpráce u
fakturačního celku 1.c. stanovení obvodu upravovaného území na základě skutečné fakturace.
Důvodem nutnosti provedení aktualizace podkladů je skutečnost, že rozhodnutí o schválení návrhu
pozemkových úprav bylo předmětem žalob a kasační stížnosti u soudu. Po sedmi letech od vydání
rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav bylo rozsudkem soudu a rozhodnutím o kasační
stížnosti rozhodnutí potvrzeno. Za tuto dobu došlo k četným změnám v údajích v katastru
nemovitostí, které je nyní třeba zaktualizovat.
Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:
V článku VII. Cena díla a způsob platby se mění body 1 a 2 a doplňuje nový bod 6, a to takto:
1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné nabídky, vyhlášené
objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny
závazku, v celkové výši:
988 000,- Kč bez DPH.
2. Cena díla se dělí do fakturačních celků uvedených v příloze k této smlouvě pod položkou
1a, 1b, 1c, 1d (ucelená část přípravné práce)
497 000,- Kč bez DPH
2a, 2b, 2c (ucelená část návrhové práce)
252 500,- Kč bez DPH
3a, 3b, 3c (ucelená část mapové dílo a vytýčení)
238 500,- Kč bez DPH
Cena celkem ………………………………………………
988 000,- Kč bez DPH
Kalkulace ceny je obsažena v příloze č. 1, které je nedílnou součástí tohoto dodatku.
6. Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
IČO: 01312774. Faktury budou zasílány na adresu: SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro
Pardubický kraj, Pobočka Chrudim, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim.
3. Dále tímto dodatkem dochází k úpravě povinností v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7.
2016 uveřejnit dle zákona o registru smluv tento dodatek včetně všech případných dalších dodatků,
kterými se původní smlouva o dílo č. XXVIII/08, uzavřená dne 5. 12. 2008 doplňuje, mění,
nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento,
případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
objednatel.
4. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z původní smlouvy ve znění navazujících
dodatků bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje,
že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni
jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně
potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně
„zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány
příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude
s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí
objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá
interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“)
a dalších souvisejících právních předpisů.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
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3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi dne 28. 6. 2018

V Chrudimi dne 28. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

………………………………
Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – upravený krycí list k ceně
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