Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 11-2018-504201 ze dne 18.1.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování
návrhu „Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Kokořov“
(dále jen „KoPÚ-RP“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního
operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ-RP do katastru nemovitostí a vytyčení
hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřený
mezi smluvními stranami
Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Sídlo:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 – Žižkov
xxxxx, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
xxxxx, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
xxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj,
Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Nám. Generála Píky 2110/08, 326 00 Plzeň
xxxxx
xxxxx
z49per3
xxxxx
xxxxx
01312774
CZ01312774 – není plátcem DPH

Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
7s47464
xxxxx
xxxxx
25227751
CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:

Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ-RP:

xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.2. smlouvy o dílo takto:
do článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje odstavec 10.10. v tomto
znění:
10.10. 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 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.
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou
vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 10. 10. 2018

Objednatel:

………………………………
xxxxx
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V Plzni dne 9. 10. 2018

Zhotovitel:

………………………………
xxxxx
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

