
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci 

pro účely společného postupu při plnění povinností ochrany 

osobních údajů 

 

 

 
Smluvní strany 

Operátor ICT, a.s. 
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

IČO: 02795281, 

DIČ: CZ02795281 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka 19676 

zastoupené: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva 

Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva 

(dále jen „OICT“) 

a 

Městská část Praha - Kunratice 
se sídlem K libuši 7/10, 148 23 Praha 4 - Kunratice 

IČO: 002 31 134 

Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou,  

Identifikace ekonomického subjektu: ČSÚ č.j.: 157/04-3120 z 15.3.2004 

 

(dále jen „městská část“) 

 

(dále společně také jako „Smluvní strany“) 

 

 

 

 

 

 

dnešního dne uzavřely v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

spolupráci pro účely společného postupu při plnění povinností ochrany osobních údajů. 

(dále jen „Dodatek č. 1“). 



I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 12. 6. 2018 smlouvu označenou jako „Smlouva o spolupráci 

pro účely společného postupu při plnění povinností ochrany osobních údajů, uveřejněnou v 

registru smluv pod ID smlouvy 550 95 67 (dále jen „smlouva“).  

2. S ohledem na skutečnost uvedenou v článku VII. odst. 2 smlouvy, uplatňuje OICT opci na 

prodloužení doby trvání smlouvy. 

II. 

PŘEDMĚT DODATKU 

 

1. Smluvní strany se v tomto dodatku dohodly na prodloužení platnosti Smlouvy o spolupráci pro 

účely společného postupu při plnění povinností ochrany osobních údajů a to do 31.12.2018 

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena. 

 

III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Tento Dodatek č. 1 se nabytím jeho účinnosti stává nedílnou součástí Smlouvy. 

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle 

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, zajistí 

OICT a současně se zavazuje informovat Městskou část Praha-Kunratice o provedení registrace 

tak, že zašle Městské části Praha-Kunratice kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění 

smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží. 

3. Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou (2) stejnopisech s 

platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

Městská část  

 

V Praze dne _20.8.2018____________ 

 

Operátor ICT, a.s. 

 

V Praze dne _____________ 

  

......................................................................... 

Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ 

......................................................................... 

Michal Fišer, MBA, předseda představenstva 

  

V Praze dne _____________ 

 

 ......................................................................... 

Bc. Petra Burdová, místopředsada 

představenstva 


