č. objednatele 1: 18/2015-537100
č. objednatele 2: TPR/15/024
č. j: SPU 383741/2018
Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2015
Smluvní strany:
Objednatel č. 1:

Česká republika – Stání pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:
nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Prahu
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník
Ing. Silvie Römerová, referent KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Prahu,
Pobočka Rakovník
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu:
3723001/0710
IČ/DIČ:
01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)
Objednatel č. 2.:
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Adresa:
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle
V smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu:
10006-15937031/0710
IČ/DIČ:
659 93 390/ CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)
a
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Z h o t o v i t e l:

Adresa:
Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
Zastoupený:
Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu:
198733946/0300
IČ/DIČ:
61682764/ CZ 61682764
(dále jen „zhotovitel“)
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 37161.
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Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Krupá, okres Rakovník (dále jen smlouva).
1. Dodatkem se doplňuje článek X odst. 10. 9. o ochraně informací Státního
pozemkového úřadu v následujícím znění:
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.
2. Z objektivních důvodů na straně objednatele č. 2 a na základě oznámení ŘSD
883/18- 34000/W ze dne 23. 05. 2018 se doplňuje:
V technických záležitostech oprávněn jednat původní znění XXXXX, se nahrazuje novým
zněním XXXXX.
3. Z objektivních důvodů na straně zpracovatele se mění sídlo firmy zpracovatele
KoPÚ:
Původní znění Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II se nahrazuje novým zněním Pod Anenskou
245, 261 01 Příbram.



Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.



Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní
stranou.



Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž
každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
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V Karlových Varech dne 6. 12. 2018

V Praze dne 6. 12. 2018
Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

……………………………
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

………………………………
BC. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 6. 12. 2018
Z a z h o t o v i t e l e:

……………………………
Ing. Vladimír Luks
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
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