Číslo smlouvy objednatele: 1075-2014-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: 287-2014
KoPÚ Mokrouvousy včetně ucelené části k.ú.
Dohalice a Třesovice

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
3 Krajský pozemkový úřad pro
Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503
01 Hradec Králové

zastoupený:

Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
Tel./Fax:
xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxx , Pobočka Hradec
Králové
Tel.
xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Geoplan Hradec Králové
(společnost geodetů a projektantů)

Účastníci sdružení:
1. Ing. Vladimír Dušek, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové, IČ: 18844031, DIČ:
xxxxxxxxxxxx
2. Ing. Diana Šmejdová, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxx Holice, IČ: 72883804, DIČ:
xxxxxxxxxxxx
3. Ing. Magdaléna Hofmanová, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové, IČ: 73660914,
DIČ: xxxxxxxxxxxx
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx, zástupcem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx
telefonní spojení (mobil):
xxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx
telefonní spojení (mobil):
xxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxx
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telefonní spojení (mobil):
e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:
yha9ftx
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxx
IČ:
18844031
DIČ:
xxxxxxxxxxxxxxx
Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku.
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“.
Smluvní strany uzavřely níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo č. 1075-2014-514101 (č. zhotovitele 287-2014).
Název zakázky:
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Mokrouvousy, včetně ucelené části k.ú.
Dohalice a Třesovice (dále jen „KoPÚ Mokrouvousy“).

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se doplňuje k výše uvedené
smlouvě o dílo do článku X. „Jiná ujednání“ nový bod 10.20., který zní:
10.20.

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.
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Závěrečná ustanovení
1.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

3.

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
(zákona o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4.

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 Hradci Králové dne 10.10.2018

V Hradci Králové dne 10.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

…………………………………..
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

………………………………
xxxxxxxxxxxxxxx
zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové
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