
                                                                                                                                                           

 
EUROVIA CS, a.s. 

 

 

D o d a t e k č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

-      provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu 

uzavřené podle § 2586 a následujících ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  

v platném znění a § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. v platném znění 

na akci: 

„D35 (R35) OPATOVICE - OSTROV, ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM“, 

 

část (úsek): 
 

1. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 4,190 - 7,000; archeologický 

výzkum“                                                        

2. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 7,000 – 14,360; archeologický 

výzkum“                                                     

3. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 14,360 – 16,800; archeologický 

výzkum“                                  

4. „D35 (R35) Časy – Ostrov; km 16,800 – 21,365; archeologický 

výzkum“                                          

5. „D35 (R35) Časy – Ostrov; km 21,365 – 27,910; archeologický 

výzkum“                                          

6. „D35 (R35) Časy – Ostrov; km 27,910 – 31,500; archeologický 

výzkum“                                         
Číslo smlouvy objednatele / Číslo kontraktu objednatele:     

Úsek 1  PH 160-0481-17  / 423 483 61 46 

Úsek 2  PH 161-0482-17  / 423 483 61 57 

Úsek 3  PH 162-0483-17  / 423 483 61 74 

Úsek 4  PH 163-0484-17  / 423 483 61 82 

Úsek 5  PH 164-0485-17  / 423 483 61 88 

Úsek 6  PH 165-0486-17  / 423 483 62 32 

 

 

                                                                

I. Smluvní strany 

Objednatel:   

EUROVIA CS, a.s.  

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

jednající: Ing. Pavel Jiroušek,  

 ředitel odštěpného závodu oblasti Čechy střed, dle plné 

moci 

poštovní spojení:  závod Čechy východ  

  Piletická 498, 503 41 Hradec Králové 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1 

č. účtu:  0 141 370 152 / 0100 

IČ: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924 



                                                                                                                                                           

 
EUROVIA CS, a.s. 

 

 

zapsaný v obchodním rejstříku  u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Šumpík, ředitel Čechy 

východ, mimo podpisu smlouvy a 

dodatků             

  Ing. Václav Petráň, vedoucí obchodního 

útvaru, mimo podpisu smlouvy a dodatků 

  Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer, 

mimo podpisu smlouvy a dodatků 

  Ing. Petr Matějka, projektový manažer, 

mimo podpisu smlouvy a dodatků 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a ve věcech plnění díla a předání a převzetí 

díla: Ing. Pavol Škuliga, projektový 

manažer 

  Ing. Petr Matějka, projektový manažer 

  Ing. Ľubomír Veselý, hlavní 

stavbyvedoucí (tel. +420 731 602 686, e-

mail: lubomir.vesely@eurovia.cz) 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel: Východočeské muzeum v Pardubicích  

se sídlem: Pardubice I, Zámek, Zámek 2 

IČ:  14450542 

DIČ:  CZ14450542 

zapsaný v obchodním rejstříku  ---- 

bankovní spojení:  26534561/0100 

jednající:  Mgr. Tomáš Libánek, ředitel  

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Libánek    

osoba oprávněná jednat ve věcech technických,  

plnění díla a předání a převzetí díla:    Mgr. Tomáš Zavoral, DiS.  

       (+420 773 819 042, zavoral@vcm.cz) 
 

dále jen „zhotovitel“ 

 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 

13.04.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“), kterým smluvní strany mění určitá ustanovení 

Smlouvy o dílo, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 1. 

 

I. Předmět Dodatku č. 1 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu plnění terénní části záchranného 

archeologického výzkumu, jejímž důvodem je dohoda obou smluvních stran. V této 

souvislosti se mění čl. IV. odst. 2. Smlouvy o dílo. 

Termíny plnění 

Dokončení díla: I. etapa (dohled nad terénní část)     30.11.2018 



                                                                                                                                                           

 
EUROVIA CS, a.s. 

 

 

 

Termíny plnění – dokončení díla II. etapy (spolupráce na zpracování výzkumu) na všech 

úsecích zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a platí tedy termíny dokončení díla II. etapy, 

jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.  

 

II. Povinnosti Smluvních stran ve vztahu k osobním údajům 

 

1. Smluvní strany Smlouvy o dílo potvrzuji, že si jsou vědomy, že s účinností od 25. května 

2018 je zpracování a ochrana osobních údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 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) (dále jen „Nařízení“ nebo též „GDPR") a též i 

souvisejícími národními právními předpisy. Obě smluvní strany se při plnění Smlouvy o dílo 

zavazují jednat v souladu s Nařízením a souvisejícími právními předpisy. 

2. Při plnění Smlouvy o dílo a činnostech s tím souvisejících, jako je zejména uzavření Smlouvy 

o dílo, komunikace zástupců smluvních stran a jejich zaměstnanců, plnění závazků a právních 

povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, může být kterákoliv ze smluvních stran 

příjemcem osobních údajů týkajících se druhé smluvní strany (je-li smluvní strana fyzickou 

osobou), nebo zástupců, zaměstnanců či reprezentantů druhé smluvní strany (je-li smluvní 

strana právnickou osobou) (dále jen "osobní údaje").  Vedle postavení příjemce může být 

kterákoliv ze smluvních stran Smlouvy o dílo současně i správcem anebo zpracovatelem 

osobních údajů získaných od druhé smluví strany, stanoví-li tak Nařízení či související právní 

předpis. 

3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že při plnění Smlouvy o dílo může docházet i ke 

zpracování osobních údajů, které si vzájemně při plnění Smlouvy o dílo poskytly 

(zpřístupnily), či kterákoliv ze stran poskytla (zpřístupnila) druhé smluvní straně. V této 

spojitosti obě smluvní strany prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů druhé 

smluvní straně disponují od subjektu údajů potřebnými souhlasy či jinými právními tituly, 

stanoví-li tak právní předpis. 

4. Každá ze smluvních stran je povinna plnit závazky, které ji vyplývají z Nařízení a souvisících 

právních předpisů při nakládání s osobními údaji, jako je například plnění informační 

povinnosti vůči subjektu údajů. Ta ze smluvních stran, která je příjemcem osobních údajů, se 

zavazuje, že zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle 

Nařízení a souvisejících právních předpisů. Dále je příjemce osobních údajů, které mu byly v 

souvislosti se Smlouvou o dílo předány (zpřístupněny),  případně zpracovávat jen pro účely 

splnění Smlouvy o dílo, anebo pro účely oprávněných zájmů, nebo případně z jiných 

zákonných titulů. Ta ze smluvních stran, která je příjemce osobních údajů od druhém smluvní 

strany, je povinna druhé smluvní straně na její písemnou žádost ve lhůtě do 30 kalendářních 

dní od uplatnění žádosti: a) doložit v písemné formě způsob ochrany předaných 

(zpřístupněných) osobních údajů vč. uvedení technických a organizačních opatření přijatých k 

zabezpečení ochrany osobních údajů, b) sdělit v písemné formě, zda-li dochází ke zpracování 

předaných (zpřístupněných) osobních údajů a pokud ano, jakým konkrétním způsobem, c) 

sdělit v písemné formě jakoukoliv informaci (informace) vyplývající z ust. čl. 14 odst. 1 a 

odst. 2. Nařízení, d) vykonat veškeré právní povinnosti, které se váží (odpovídají) právům 

případně uplatněných subjektem údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů a o 

jejich splnění vydat druhé smluvní straně písemné potvrzení. 
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III. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 podepsaná 

vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že vyjadřuje jejich svobodnou 

vůli a na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy. 

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

 

 

 

V Hradci Králové dne:  9.7.2018 V Pardubicích dne:  9.7.2018 

Za objednatele: Za zhotovitele:                                                     

  

 

 

 

________________________  ______________________ 

Ing. Pavel Jiroušek Mgr. Tomáš Libánek 

vedoucí odštěpného závodu oblasti Čechy  ředitel 

střed, dle plné moci  
 

 

 

  
 

  
 

 
 

 

 


