
DODATEK E. 7
ke SmlouvE o poskytovdni ikoleni

uzovfend dne 4.7.2078
mezi
objednatelem: Centrum sluieb pro silni6ni dopravu
se sidlem: ndbi. Ludvika Svobody L2221I2,110 L5 Praha L
le:70898219
a
obstaravatelem: Bc. Jiii BlaZek
se sldlem: Kundi 32,538 21 Slatifiany
ld: 03073106

el6nek r
Dne 4. 1. 2018 byla mezi objednatelem a obstaravatelem uzaviena Smlouva o Poskytovdni Skoleni(d6le jen ,,smlouva"). Shora uveden6 smluvni strany se dohodly na zmdnd vfSe uveden6 smlouvy
ta kto:
1.1. Stdvajici text odstavce 3.2. smlouvy se nahradi timto textem

Foktury budou vystovovdny zo uplynuly kolenddini mdsic. Dobo splatnosti foktur se sjedndvd velhfrtd 30 dnfr od jejich doruteni objednoteli. Foktury budou dorutovdny no korespondeniniodresu: Centrum sluZeb pro silnitnl doprovu, Odddleni vzddldvdni, Smilovo 377  530 02 Pordubicenebo do dotovd schrdnky objednatele: Txxdrmf nebo no e-moilovou adresu:
1.2.Do smlouvy bude dopln6ny do ilSnku 4. Povinnosti smluvnich stran odstavce 4.14.,4.15. a 4.16

v tomto zn6ni:
4.14. Obd smluvni strony se budou iidit prdvy a povinnostmi vyplyvajicimi z Nofizeni Evropskdhoporlomentu a Rody (EU) 2016/679 ze dne 27. dubno 2016 o ochrand fyzickych osob v souvislosti se
zpracovdnim osobnlch idojl o o volndm pohybu tdchto idojI o o zruieni smdrnice 95/46/ES
(obecne noiizeni o ochrond osobnich idoj0, ddle jen ,,Noi[zeni GDPR').
4.L5. Obstorovotel se zovozuje zochovot mlienlivost o skuteinostech, ktere jsou pfedmdtem
obchodniho tojemstvi objednotele a ochraiovat dlvdrne informace objednatele, bude-li bdhem
svdho plndni dle teto smlouvy s nimi sezndmen. Tento zdvazek plati i po skonieni tohoto smluvniho
vztohu.
4.16. Obstaravotel se zovozuje nd procoviitich objednotele a v prostorech pronojotych
objednatelem zo itelem vyuky, vycviku nebo zkouiek zochovdvot providlo ochrony o bezpetnostiprace o poidrni ochrony. Obstoravotel zojisti proikolenf svych pracovn[kfr z hlediska ochrony o
bezpeinosti prdce o poidrni ochrony pro konkrdtni misto plndni dle teto smlouvy.
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Ĺ)()Ĺ2/\TEH(‹Ĺ 1
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Článek 1
Dne 4. 1. 2018 byla mezi objednatelem a obstaravatelem uzavřena Smlouva o Poskytování školení(dále jen „Sm|ouva"). Shora uvedené Smluvní Strany Se dohodly na Změně výše uvedené Smlouvy
takto:
1.1.Stávající text odstavce 3.2. Smlouvy Se nahradí tímto textem:

Faktury budou vystavovány za uplynulý kalendářní měsíc. Doba splatnosti faktur Se sjednává velhůtě 30 dnů od jejich doručení Objednate/i. Faktury budou doručovány na korespondenčníadresu: Centrum služeb pro silniční dopravu, Oddělení vzdělávání, Smilova 317 530 02 Pardubicenebo do datové schránky objednatele: 7xx6rmf nebo na e-mai/Ovouadresu-
1.2. DO Smlouvy bude doplněny do článku 4. Povinnosti Smluvních Stran odstavce 4.14., 4.15. a 4.16.v tomto Znění:

4.14. Obě Smluvní Strany se budou řídit právy a povinnostmi vyplývajı'cı'mi Z Nařízení Evropskéhoparlamentu a Rady (EU) 2016/679 Ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v Souvislosti Sezpracován/'m osobních údajů a O volném pohybu těchto údajů a O zrušení směrnice 95/46/E5
(Obecné nařízení o Ochraně Osobnı'ch údajů, dále jen „Nařízení GDPR").
4.15. Obstaravatel se zavazuje Zachovat m/čen/ivost o skutečnostech, které jsou předmětem
obchodního tajemství Objednatele a Ochraňovat důvěrné informace Objednatele, bude-li během
svého plnění dle této Smlouvy s nimi Seznámen. Tento Závazek platí i po Skončení tohoto smluvního
vztahu.
4.16. Obstaravatel se zavazuje na pracovištích Objednatele a v prostorech pronajatých
Objednate/em za účelem výuky, výcviku nebo Zkoušek Zachovávat pravidla ochrany a bezpečnosti
práce a požární Ochrany. Obstaravatel zajistí proškolení Svých pracovníků z hlediska Ochrany a
bezpečnosti práce a požární Ochrany pro konkrétní místa plnění dle této Smlouvy.



1.3. K povEienlim pracovnik0m objednatele na organizaini a metodick6 ziileZitosti, potvrzovdnf podtu
odpracovanyich hodin, sd6lovdni a ru5eni poiadovan'ich terminu Skoleni se v dl. 5.3. pism. b)
dophiuje:o

1.4. Stiivajicltext odstavce 6.4. smlouvy se nahradi timto textem
Plndni z tdto smlouvy nepfekroti ddstku 138 000,- Ki za kolenddini rok.

e!5nek z
2.1. Ostatni ustanoveni piedmdtn6 smlouvy ve zn6ni platnri ch dodatk0 zristdvaji timto dodatkem

nedotdena a nezmdn6na.2.2.Smluvnistrany prohlaSuji,2e sitento dodatek pied jeho podpisem piedetly, Ze byl uzavien po
vzdjemn6m projedndni podle jejich prav6 a svobodn6 v&le, urdit6, vdin6 a srozumitelnd, nikoliv v
tisni za n6padnE nevf hodnyich podmfnek. Autentidnost tohoto dodatku potvrzujisvrim podpisem.

2.3.Tento dodatek po podpisu ob6ma smluvnimistranaminabriv6 platnostia [dinnostidnem jeho
zveiejndniv registru smluv v souladu se zdk. i.34Ol2Ot5 Sb. Zveiejn6niv registru smluv zajistiobjednatel. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platnostiorigindlu, piidemZ kaZdS
smluvni strana obdrZ( po jednom vyhotoveni.

V praze dne: _1 0. 1,|, l01B V Kundi dne 2q.4 €rlF
za objednatele @cerurnuM sLUzEBPRO STLNteNiOOpRAVUndbi. L. Svobody 1222112,110 15 Praha 1lel.:225 131 713

za obstaravatele:

Ku
tco

PhDr. Dalibor Sadovsk'i
ieditelorganizace

Bc. Jiii Blaiek
podnikatel
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odpracovanyich hodin, sd6lovdni a ru5eni poiadovan'ich terminu Skoleni se v dl. 5.3. pism. b)
dophiuje:o

1.4. Stiivajicltext odstavce 6.4. smlouvy se nahradi timto textem
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1.3. K pověřeným pracovníkům objednatele na organizační a metodické Záležitosti, potvrzování počtuodpracovaných hodin, Sdělování a rušení požadovaných termínu školení Se v čl. 5.3. píSm. b)doplňuje:'_
1.4. Stávající text odstavce 6.4. Smlouvy Se nahradí tímto textem:

P/neˇnı'Z této Smlouvy nepřekročí částku 138 000,-- Kč Za kalendářní rok.

vlánek 2
2.1.0Statní ustanovení předmětné Smlouvy ve Znění platných dodatků zůstávají tímto dodatkemnedotčena a nezměněna.2.2.Srnluvní Strany prohlašují, že Si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen povzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle, určitě, vážně a Srozumitelně, nikoliv vtísni Za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují Svým podpisem.2.3.Tento dodatek po podpisu oběma Smluvními Stranami nabývá platnosti a účinnosti dnem jehozveřejnění v registru Smluv v Souladu Se zák. Č. 340/2015 Sb. Zveřejnění v registru smluv zajistíobjednatel. Tento dodatek Se vyhotovuje ve 2 stejnopisech S platností originálu, přičemž každáSmluvní Strana obdrží po jednom vyhotovení.

n /V Praze dne: 30% jí ýijjg V Kunčídne: /Č/z ,7/7 2174//

Za Obednat I z ĹSUĚ CENTRuMsLUżEBJ e e PRO siLNıcNi DoPRAvunábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1liel.:225131 713

Za obSta ravatele:

PhDr. Dalibor Sadovský Bc. Jiří Blaže
ředitel organizace podnikatel




