Číslo smlouvy objednatele: 1056-2015-520203
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1056-2015-520203 – JPÚ Zachotín
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:
Fakturační adresa:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Pelhřimov
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím pobočky
Ing. Luboš Rudišar, vedoucí pobočky
xxx, referentka pobočky
U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
xxx
xxx
z49per3
xxx
xxx
01312774
není plátcem DPH

dále jen „objednatel“
Zhotovitel:
sídlo:

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Budovcova 2530, 397 01 Písek

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

xxx, jednatelem
xxx
xxx
xxx
xxx
u2u8efa
xxx
xxx
26042452
CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853,
dále jen „zhotovitel“.

Článek první:
Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu doplnění smlouvy o dílo o bod 10.9. v článku
X. „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu“ v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen ,,GDPR“) ke dni 25.5.2018.
Do textu smlouvy se doplňuje:
Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu
Bod 10.9.
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního
pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci
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Číslo smlouvy objednatele: 1056-2015-520203
Číslo smlouvy zhotovitele:

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 uložiště. 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.
Článek druhý:
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, která
zahrnuje všechny změny dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele
1056-2015-520203 nemění.
Článek třetí:
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek
nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pelhřimově dne 2.8.2018

V Písku dne 2.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………
ČR – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov

………………………………
xxx - jednatel
GK Plavec - Michalec
Geodetická kancelář s.r.o.
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Zachotín

Hlavní celek / dílčí část

Počet MJ

Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč

ha

17

400

6 800

30.6.2016

100 bm

36

1 000

36 000

30.6.2016

ha

17

120

2 040

31.8.2016

Přípravné práce

3.1.
3.1.1.

Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza
podkladů

3.1.2.

Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na
hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněné
obvody JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.1.3.

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč
Nový soupis nároků

3.2.

44 840

ha

17

110

Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč
Mapové dílo

3.3

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčování
hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92
vyhl.č. 357/2013 Sb.

1 870

ha

17

450

7 650

31.5.2017

7 650

100 bm

11

500

5500

5 500

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč

44 840 Kč

2. Nový soupis nároků (3.2.) bez DPH v Kč

1 870 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

7 650 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

5 500 Kč

Celková cena díla bez DPH v Kč

59 860 Kč

DPH 21% v Kč

12 571 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

72 431 Kč

V Pelhřimově dne 2.8.2018

V Písku dne 2.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

…………………………………………
ČR - Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina
Ing. Luboš Rudišar

……………………………………………….
xxx - jednatel

vedoucí Pobočky Pelhřimov

30.11.2016

1 870

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.4.

Termín
ukončení

MJ

GK Plavec - Michalec
Geodetická kancelář s.r.o.

do 3 měsíců od
výzvy zadavatele

