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Řízení letového provozu

České republiky

DODATEK č.2
v

ke smlouvě o dílo „ESUP Release 4.10“ c. smlouvy objednatele:
174/2017/lS/023 ze dne 27. 6. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 5. 4. 2018

uzavřené podle § 2586 a následujících ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek č. 2)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

kjednání ve věcech technických oprávněný: XXXX XXXXXXXX XXXXX

IČO: 49710371

DIČ CZ699004742

bankovní spojení: XXXX XXXXX XX XX XXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXX XXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „objednatel&quot;)

CS SOFT a.s.

se sídlem: K Letišti 1019/6, 160 08 Praha 6

zastoupená: XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
IČO: 25781723

DIČ: C225781723

bankovní spojení: XXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 15253

(dále jen „zhotovite|“)

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „smluvní strany“)
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Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2, jehož účelem je posunutí termínu plnění
celého díla. Důvodem posunutí termínu předání kompletního díla jsou provozní důvody
na straně objednatele.

Celkový rozsah předmětu plnění a celková cena plnění zůstávají zachovány vpůvodním
rozsahu a výši.

Předmět dodatku č. 2

V článku 8 smlouvy se v odst. 8.1 mění termín předání 5. fáze díla takto:

5. fáze 30. 04.2019.“

V článku 16 smlouvy „Ostatní ujednání“ se doplňuje nový odst. 16.6 smlouvy v tomto znění:

„16.6 Ochrana osobních údajů

Objednatel i zhotovitel respektují pravidla o ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob

vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. nařízení GDPR, a dalších

o ochraně osobních údajů na straně objednatele jsou k dispozici na webových stránkách:

http://www.rlp.cz/spolecnost/osobniudaje/Stranky/default.ast.

“

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere dále

na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění dodatku

v registru smluv budou v textu znečitelněny tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele, jméno
osoby oprávněné k jednání ve věcech technických za objednatele, a podpisy na dodatku.

Tento dodatek č. 2 se se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém

vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti

nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Jenči dne

objednatel _

&#39;tát&#39;äąwaešsat
g eneráln í1 ředitel

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

Digitálně podepsal Ing. Aleš

V Klepek

I n A I e
DN: cn=|ng. Aleš Klepek,

O givenName=Aleš, sn=Klepek,

c=CZ, o=CS SOFT a.s.,

ou=Předseda představenstva,

KI e p e k serialNumber=lCA -10452609

Datum: 2019.02.01 10:16:05

+01 &#39;OO&#39;
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zhotovitel

Ing. Aleš Klepek

předseda představenstva
CS SOFT a.s.

DigitálněIng.
v

podepsal Ing,

Zdenek Zdeněk Dvořák

v ,
Datum: 2019.0131

DVO ra k 15:57:09 +01 &#39;00&#39;

zhotovitel

lng. Zdeněk Dvořák

člen představenstva
CS SOFT a.s.
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