č.j. objednatele: SPU 377833/2018
č.j. zhotovitele:

DODATEK č. 9
ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 655-2014-529101) uzavřené dne 18. 07. 2014 podle § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného
ustanovení zák. č. 303/2013 Sb., ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).
Smluvní strany:

Adresa:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

ID DS:

z49per3

IČ / DIČ:

013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Šárka Václavíková,
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

Telefon / fax:

355 311 718 / 729 922 139

e-mail:

karlovarsky.kraj (at) spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

Telefon / fax:

xxxxxxxxxx/ 729 922 139

E-mail:

cheb.pk (at) spucr.cz

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

Objednatel:

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa:

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

zastoupený:

xxxxxxxxxx, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxx

tel./fax:

xxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxx

ID DS:

s47646

bankovní spojení:

KB Plzeň

číslo účtu:

21106-381/0100

IČ / DIČ:

252 27 751 / CZ 25227751

(dále jen „zhotovitel“)
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.
V souladu s ustanovením Čl. X. bodu 10. a Čl. XIII. bodu 3. uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne,
měsíce a roku tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto
dodatku.

Čl. I
Vymezení rozsahu změn
1) Změna Příloh č. 1a a č. 1b Smlouvy (Krycí listy)
V důsledku přerušení prací dochází k posunu termínů ukončení dílčích fakturačních celků „2.4. Vypracování
návrhu nového uspořádání pozemků“ a „2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ“.
Příloha č. 1a Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny – KoPÚ Poustka u Františkových Lázní) - se mění
následovně:
Původní znění:
Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek

MJ

Počet
MJ

Cena za
MJ
bez
DPH
v Kč

Cena bez
DPH
celkem
v Kč

Termín
ukončení

2. Návrhové práce
2.4.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ

319

300,00

95 700,00

4

300,00

1 200,00

ks

3

2 000,00

6 000,00

MJ

Počet
MJ

Cena za
MJ
bez
DPH
v Kč

ha

22. 2. 2018
22. 6. 2018

Nové znění:
Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek

Cena bez
DPH
celkem
v Kč

Termín
ukončení

2. Návrhové práce
2.4.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ

319

300,00

95 700,00

4

300,00

1 200,00

3

2 000,00

6 000,00

12. 11. 2018

ha
ks

12. 3. 2019

Ostatní ujednání Přílohy č. 1a zůstávají beze změny.

Příloha č. 1b Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny – KoPÚ Ostroh) se mění následovně:
Původní znění:
Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek

MJ

Počet
MJ

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

ha

273

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ

ks

3

Cena bez
DPH
celkem
v Kč

Termín
ukončení

300,00

81 900,00

22. 2. 2018

2 000,00

6 000,00

22. 6. 2018

Cena za
MJ
bez
DPH v Kč

2. Návrhové práce
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Nové znění:
Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek

MJ

Počet
MJ

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

ha

273

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ

ks

3

Cena za
MJ
bez
DPH v Kč

Cena bez
DPH
celkem
v Kč

Termín
ukončení

2. Návrhové práce
300,00 81 900,00 12. 11. 2018
2 000,00

6 000,00

12. 3. 2019

Ostatní ujednání Přílohy č. 1b zůstávají beze změny.

2) Doplnění ustanovení bodu 1. článku XII. Ochrana informací SPÚ
Vzhledem k účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen “GDPR“), se doplňuje
ustanovení bodu 1. článku XII. Ochrana informací SPÚ - a to následovně:
Původní znění:
1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly či budou
poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření této smlouvy bude zhotovitel
pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace
budou mít smluvní režim vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 17 a § 271 Obchodního
zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a musí být v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nové znění:
1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly či budou
poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření této smlouvy bude zhotovitel
pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace
budou mít smluvní režim vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 17 a § 271 Obchodního
zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a musí být v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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 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.
Ostatní ustanovení Čl. XII. Smlouvy zůstávají beze změn.
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Čl. 2.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani
pod nátlakem.
2. Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem 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). Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 9 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 27. 8. 2018

V Plzni dne 24. 8. 2018

……………………………………
za objednatele:

……………………………………
za zhotovitele:

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

xxxxxxxxxx
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.
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