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DODATEK č. 2 

 
ke smlouvě o dílo číslo 1037-2016-529201 na provedení autorského dozoru projektanta, uzavřené dne 17. 8. 
2016 dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 3. 2018 (dále 
jen „Smlouva“) 
 
 
mezi smluvními stranami 
  
1. Objednatel: 
 

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka 
Cheb 

 
 Zastoupený:  Ing. Vratislavem Vaigeltem, vedoucím Pobočky Cheb 
     Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
 V technických záležitostech oprávněn jednat:  
  Adresa:   Evropská 1605/8, 350 02 Cheb 
 E-mail:    
 ID DS:   z49per3 
 Bankovní spojení:   ČNB 
    Číslo účtu:   3723001/0710 
 IČO:   013 12 774 
 DIČ:   není plátcem DPH 
 
 (dále jen jako „objednatel“)       
 
 
2. Zhotovitel: 
        
     Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o. 
 Sídlo:  Na Svahu 2524/8, 350 02 Cheb 
 Zastoupen ve věcech smluvních:  
 Zastoupen ve věcech technických:  
 Bankovní spojení:  Fio banka, a.s. 
 Číslo účtu:  2400847891/2010 
 IČO/DIČ:  04332687/CZ04332687 
 Telefon/fax:   
 E-mail:   
 ID DS:  4p27zw3 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 31426. 
       

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 

   V souladu s ustanovením článku X. bodu 6. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce 
a roku tento Dodatek č. 2. ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1 tohoto dodatku. 
 
 
 

Čl. 1 
Vymezení rozsahu změn 

 
1. Doplnění ustanovení bodu 3 článku X. Ostatní ujednání Smlouvy 

 
Vzhledem k účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen “GDPR“), se 
doplňuje ustanovení bodu 3 článku X. Ostatní ujednání Smlouvy -  a to o následující textaci:  
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Původní údaj: 
 
3. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. 

Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i 
po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na 
zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

 
   
Nový údaj: 
 
3. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. 

Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy    
(i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na 
zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 
 
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. 

 
Ostatní ustanovení Čl. X. Smlouvy zůstávají beze změn. 
 
 

Čl. 2 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě  byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani pod 

nátlakem. 
2. Dodatek č. 2  ke Smlouvě  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 

ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu. 
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě  nabývá  platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 
 

 
 
V Chebu dne: V Chebu dne: 

 
  
 
 
 
 
……………………………………                              ……………………………………………. 
 Ing. Vratislav Vaigelt                                                    
 vedoucí Pobočky Cheb                                               Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.  
 Státní pozemkový úřad,                                              
 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, 
 Pobočka Cheb  


