č. objednatele č. 1: 1089-2014-525101
č. objednatele č. 2: 15PT-000498
č. zhotovitele: 141018

DODATEK Č. 5
SMLOUVY O DÍLO
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Třebětice,
části k.ú. Ludslavice a k.ú. Količín uzavřené dne 6. 11. 2014
mezi smluvními stranami
Objednatel č. 1:
Sídlo:
Adresa:
Zastoupen:
IČ / DIČ:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Realizující pobočka:
Sídlo pobočky:
Ve smluvních záležitostech je
oprávněn jednat:
V technických záležitostech je
oprávněn jednat:
Telefon / e-mail:
Osoba administrující veř. zakázku:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zarámí 88, 760 41 Zlín
Ing. Mladou Augustinovou,
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
Pobočka Kroměříž
Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
Mgr. Šárka Nedbálková
Jaromír Vlach
+420 601 123 393 / s.nedbalkova@spucr.cz
+420 725 548 191 / j.vlach@spucr.cz
Ing. Petr Šošolík

dále jen „objednatel č. 1“
Objednatel č. 2:
Sídlo:
V zastoupení:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ / DIČ:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
65993390 / CZ65993390
zjq4rhz
Česká národní banka
30007-15937031/0710

Ve smluvních záležitostech je
oprávněn jednat:
Telefon / e-mail:
V technických záležitostech je
oprávněn jednat:
Telefon / e-mail:

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
Ing. Marek Bednář
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel č. 2“

xxxxxxxxxxx

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ DIČ:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Ve smluvních záležitostech je
oprávněn jednat:
Telefon / e-mail:
V technických záležitostech je
oprávněn jednat:
Telefon / e-mail:

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční
kancelář
Tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00, Olomouc
Petrem Liškou, jednatelem společnosti
47974460 / CZ47974460
6ejp63k
Komerční banka, a.s.
59309811/0100
Petr Liška, jednatel společnosti
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení
1.

Mezi účastníky byla dne 6. 11. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Třebětice, části k.ú. Ludslavice a k.ú. Količín, (dále jen
„smlouva“). Dne 23. 3. 2015 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, z důvodu změny termínu
předání dílčích částí díla. Dne 23. 3. 2016 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2, z důvodu změny
termínu předání dílčích částí díla. Dne 29. 8. 2016 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3, z důvodu
změny termínu předání dílčích částí díla. Dne 30. 1. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 4,
z důvodu změny termínu předání dílčích částí díla a upřesnění skutečného počtu měrných
jednotek.

2.

Označení účastníků smlouvy je upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

3.

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne
27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
(„GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.

4.

S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.
I.

Text článku 10. Jiná ujednání se doplňuje o nový bod 10.18, který zní:
10.18. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel
přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění
Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem
těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno
podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon
nahradí.
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II.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 6. 11. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.
III.
1.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro oba objednatele a ve dvou
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně 11. 4. 2019

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická
a projekční kancelář
Petr Liška
jednatel společnosti

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

Strana 3

