Číslo smlouvy objednatele: 186-2017-571101
Číslo smlouvy zhotovitele: 5/2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šilheřovice

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava
Sídlo:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov
Zastoupen:
Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský
kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
jednat:
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský
kraj
V technických záležitostech oprávněn
jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
01312774
DIČ:
CZ01312774 - není plátce DPH
Objednatel:

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:

EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXAGEOPORT"
Sídlo:
Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602
00
Zastoupen:
jednatelem společnosti Dr. Ing. Jiřím
Vrublem
Ve smluvních záležitostech oprávněn Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednat:
V technických záležitostech oprávněn
jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
rdb3fk8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
64608531
IČO:

DIČ:
Společnost je zapsaná
rejstříku vedeném:

CZ64608531
v obchodním u Krajského soudu v

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šilheřovice

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zjednodušeného podlimitního
řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Předmět dodatku č. 1
1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Šilheřovice je upřesnění měrných jednotek a cen u etap činností:
3.4.3. Revize hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - na 0 MJ (snížení o 11 MJ)
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - na 311 MJ (snížení o 4 MJ)
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - na 311 MJ (snížení o 4 MJ)
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona na 311 MJ (snížení o 4 MJ)
3.6. Mapové dílo - na 311 MJ (snížení o 4 MJ)
Výše uvedené změny jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a
je jeho nedílnou součástí.
1.2. V souvislosti s uvedenými změnami dochází k úpravě Čl. VI, bodu 6.1. - cena za
provedení díla- rekapitulace ceny.
Rekapitulace ceny:
Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH

1 172 690 Kč

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH

736 710 Kč

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH

155 500 Kč
87 500 Kč

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

2 152 400 Kč

Celková cena díla bez DPH
DPH 21%
Celková cena díla včetně DPH

452 004 Kč
2

604 404 Kč

1.3. Předmětem dodatku č. 1 je rovněž doplnění ujednání v Čl. X ke smlouvě od dílo, do
kterého se tímto dodatkem doplňují ustanovení vyplývajících ze zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v těchto dvou nových
odstavcích č. 10.10. a 10.11.:
10.10. Objednatel jak správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného
nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních
údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv
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a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva
přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv
vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou
legislativou. Postupy a opatření objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10.11. 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.
1.4. Předmětem dodatku č. 1 je rovněž úprava osoby zastupující objednatele ve smluvních
záležitostech tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku č. 1.
1.5. Důvody k uzavření dodatku :
K bodu 1.1. a 1.2. – úprava skutečné potřeby měrných jednotek po vyložení
dokumentace soupisu nároků vlastníků, lhůty pro uplatnění námitek.
K bodu 1.3. – potřeba úpravy nastala s ohledem na ustanovení vyplývajících ze
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a
platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
K bodu 1.4. - personální změny na straně objednatele.
1.6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Dodatek č. 1 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
váhu originálu.
2.2. Dodatek č. 1 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). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
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2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že
souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl
sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 21.11.2018

V Opavě dne 20.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………

……………………….......

Mgr. Dana Lišková

Dr. Ing. Jiří Vrubel

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu

jednatel společnosti

pro Moravskoslezský kraj

EKOTOXA, s.r.o.
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Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ Šilheřovice
Cena bez DPH Termín dle čl. 5.1.
celkem v Kč
smlouvy o dílo

MJ

Počet MJ

Cena za MJ bez
DPH v Kč

Revize stávajícího bodového pole

bod

33

800

26 400

Doplnění stávajícího bodového pole

bod

4

2 500

10 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo
trvalé porosty

ha

297

900

267 300

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v
trvalých porostech

ha

18

1 200

21 600

Revize hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm

120

3 800

456 000

30.6.2018

Revize hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

100 bm

0

3 800

0

30.6.2018

Hlavní celek / dílčí část
3.4.

Přípravné práce

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3

30.8.2017

30.8.2017

3.4.4.

Rozbor současného stavu

ha

315

660

207 900

30.11.2017

3.4.5.

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

ha

311

590

183 490

30.9.2018

1 172 690

30.9.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
3.5.

Návrhové práce

3.5.1.

Vypracování plánu společných zařízení

ha

311

840

261 240

3.5.i.a)

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha

20

1 700

34 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy
záboru půdy stavbami

100 bm

25

700

17 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení
plochy záboru půdy stavbami

100 bm

10

900

9 000

3.5.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha

311

1 270

394 970

31.1.2020

3.5.3.

Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

ks

2

10 000

20 000

do 1 měsíce od
výzvy zadavatele

30.6.2019

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.6.

736 710

Mapové dílo

ha

311

500

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.7.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

155 500

do 3 měsíců od
výzvy
objednatele

155 500

100 bm

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč

350

250

nejpozději do
30.9. roku
následujícího po
roce v němž
87500
došlo k zápisu
KoPÚ do
katastru
nemovitostí
87500

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

1 172 690 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

736 710 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

155 500 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

87 500 Kč

Celková cena bez DPH v Kč

2 152 400 Kč

DPH 21% v Kč

452 004 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

2 604 404 Kč

V Ostravě dne 21.11.2018

V Opava dne 20.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

…………………………………………

…………………………………………………………………….

Mgr. Dana Lišková

Dr. Ing. Jiří Vrubel

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský
kraj

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucí společník
smlouvy o sdružení do společnosti "EKOTOXAGEOPORT"

