
DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené dne 20.10.2016 

mezi 

1. CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

se sídlem: Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ: 100 00 
100:45249130 

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28,115 03 Praha 1 

číslo účtu: 1837101/0710 

jednající: Mgr. Miroslav Havránek, ředitel 

státní příspěvková organizace 

(dále jen „CENIA") 

a 

2. INISOFT s.r.o. 
se sídlem: Rumjancevova 696/3, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 

IČO: 254 17 657 

DIČ: CZ25417657 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 

číslo účtu: 1805806583/0300 

osoba oprávněná za Dodavatele jednat: Ing. David Mareček, jednatel 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (spisová značka C16913) (dále 

jen „Dodavatel") 

(dále jen „Smlouva") 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy: 

V textu článku 1. na str. 3 Smlouvy se ruší nominace kontaktních osob pro technické a smluvní zálež itosti a 

pro věcné záležitosti za CENIA. Kontaktní osobou za CENIA se ustanovuje Ing. Martina Polčáková. 

1.1.1. Text článku se tímto aktualizuje a kompletní znění článku 1. na str. 3 Smlouvy je následující: 

„CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

se sídlem: Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ: 100 00 

IČO: 45249130 

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28,115 03 Praha 1 

číslo účtu: 1837101/0710 

jednající: Mgr. Miroslav Havránek, ředitel 

státní příspěvková organizace 

kontaktní osoba pro technické, smluvní a věcné záležitosti: Ing. Martina Polčáková: 

martina.Dolcakova@cenia.cz 

(dále jen „CENIA")“ 

1.1.2. Text článku 4.1.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„Rozsah Ostatních služeb je stanoven na průměrně 35 MD ročně. Celkový rozsah Ostatních služeb je 

možné vyčerpat kdykoliv během platnosti a účinnosti Smlouvy, avšak rozsah Ostatních služeb za celou 

dobu účinnosti smlouvy nesmí přesáhnout stanovených 175 MD." 

1.1.3. Text článku 4.2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„4.2.1. CENIA je oprávněna Dodavateli doručit písemnou žádost obsahující podrobný věcný popis 

Ostatních služeb. Dodavatel je povinen předložit CENIA do pěti Pracovních dnů, pokud nebude 

dohodnuto jinak, časový harmonogram poskytování příslušných Ostatních služeb, včetně závazného 

maximálního počtu hodin pracovníků Dodavatele potřebných k poskytnutí požadovaných Ostatních 

služeb. V případě, že CENIA bude souhlasit s časovým harmonogramem (včetně závazného maximálního 

počtu hodin pracovníků Dodavatele), písemně potvrdí časový harmonogram Dodavateli; jinak Dodavatele 

vyzve k jeho projednání. Podrobnosti postupu jsou navrženy v servisním řádu. Poté, co CENIA potvrdí 

Dodavateli časový harmonogram Ostatních služeb, je Dodavatel povinen poskytnout CENIA Ostatní 
služby dle písemné žádosti CENIA a potvrzeného časového harmonogramu. Pokud provedené Ostatní 

služby ovlivní či doplní Dílo, považují se za součást Díla se všemi právy a povinnostmi z toho 

vyplývajícími, pokud se podstatným způsobem nezmění rozsah nebo nasazení Díla. V případě 

nedodržení dohodnutého termínu poskytnutí Ostatních služeb je CENIA oprávněna nárokovat na 

Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 % ceny příslušné objednané Ostatní služby. Za každých dalších 

deset Pracovních dnů prodlení Dodavatele je CENIA oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % 

ceny příslušné objednané Ostatní 
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služby (tj. nad rámec již nárokované smluvní pokuty dle předchozí věty). Zaplacením smluvní pokuty není 

dotčen nárok na náhradu škody." 

1.1 4.Text článku 8.9 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

Dodavatel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o 

ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s 

Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Dodavatel se zavazuje pro případ, že v rámci plnění této Smlouvy 

bude zpracovávat osobní údaje, že je bude chránit a nakládat s nimi plné v souladu s příslušnými 

právními předpisy, a to i po ukončení plnění této Smlouvy. Strany se v případě zpracování osobních 

údajů, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, zavazují uzavřít dodatek k Smlouvě spočívající v Smlouvě o zpracování osobních 

údajů podle tohoto zákona 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná a beze změn. 2.2 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. 

2.3. Tento Dodatek se podepisuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž CENIA obdrží dva (2) a Dodavatel jeden (1). 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily a že text dodatku byl dohodnut 

smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek pro některou 

ze smluvních stran, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Praze, dne. 

CENIA 

Podpis: 
Jméno: 

Funkce: 

Mgr. Miroslav Havránek 

ředitel 

V Praze, dne... 

INISOFT s.r.o. 

Podpis: 

Jméno: 

Funkce: 

 

 

' 

 
 

Ing. David Mareček 

jednatel 
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