Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1234-2015-514101 ze dne 2.12.2015 na vypracování návrhů
č. zhotovitele 03-PUV-3051-5070/15

„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vižňov
a komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Ruprechtice u Broumova“
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY:
1.

Objednatel :

Adresa:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro KH kraj
V technických záležitostech oprávněni jednat: xxxxxxxxxx, pobočka Náchod
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ

Česká národní banka,
3723001/0710
01312774/ není plátcem DPH

a
2.

Zhotovitel :

Sdružení firem VRV - GEODES

Člen sdružení č. 1 (reprezentant sdružení): Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Adresa:
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zastoupený:
xxxxxxxxxx, ředitelem divize 03, VRV a.s.
IČ / DIČ :
47116901 / CZ47116901
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. B,
vložka 1930.
Člen sdružení č. 2:
Adresa:
Zastoupený:
IČ / DIČ:

GEODES – geodetické práce s.r.o.
Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad
Orlicí
xxxxxxxxxx, jednatel
28855051/ CZ28855051

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
odd. C, vložka 31227.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:
Číslo účtu

Komerční banka a.s.
19-1583390227/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 12342015-514101 ze dne 2.12.2015.
2. 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. „Ochrana informací státního pozemkového
úřadu“ nový bod 10.9., který zní:
10.9 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.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 3 je vypracován v pěti vyhotoveních, ze kterých tři si ponechá
objednatel a dva zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění 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
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl
uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. Na důkaz toho
připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 23.10.2018

V Praze dne 22.10.2018

……………………………………….….
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

………………………………….
xxxxxxxxxx
ředitel divize 03, VRV a.s.

