
Dodatek ě. 1
k Nájemní smlouvě č. MO 203181/2018-3416 ze dne 31.7.2018

I. Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
brigádním generálem Ing. Štefanem Muránskym,
ředitelem sekce podpory Ministerstva obrany
Vítězné náměstí 5, 160 01 Praha 6 - Dejvice
60162694
CZ60162694

zástupce ve věcech tec

korespondenční adresa: Sekce podpory MO, Vítězné náměstí 5, 160 01 Praha 6
IDS: hjyaavk

(dále jen „pronajímatel“)

se sídlem:
zastoupená:

se sídlem na adrese:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
vyřizuje:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623
Zastoupená: Ing. Pavlem Prokešem, Seniorem specialistou na nemovitosti

na základě pověření představenstva společnosti
04084063

Adresa pro doručování: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Nemovitosti, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Kontaktní e-mail: e-mailová adresa pro věci smluvní a správy

Kontaktní telefonní linka: tel. linky na dohledové

Kontaktní e-mail: e-mailová adresa dohledového centra pro
akteru

IC:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
identifikační kód.

(dále jen „nájemce“)

uzavírají tento dodatek k Nájemní smlouvě č. MO 203181/2018-3416 ze dne 31.7.2018 (dále
jen „Smlouva“), uzavřené ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
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České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (dále jen „dodatek“).

II. Změny a doplňky Smlouvy

Ve smyslu ust. čl. IV odst. 7 Smlouvy dochází k navýšení nájemného o míru inflace 
dosaženou za rok 2018, tj. 2,1 %. S účinností od 1. ledna 2019 se měsíční nájemné zvyšuje 
o 210,- Kč (dvěstědeset korun českých). Výše sjednaného měsíčního nájemného tak činí 
10.199,- Kě (desettisicjednostodevadesátdevět korun českých).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Za úěelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých 

v souvislosti se Smlouvou si smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat 
osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 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 „GDPR“) 
subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé 
smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou smluvní stranou k výkonu či plnění práv a 
povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. 
Přejímající smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici 
správce.

Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy, smluvní strany prohlašují, že 
předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé smluvní straně disponují 
platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy, může docházet k předání 
osobních údajů z přejímající smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze 
Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou.

Předávající smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající 
smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající smluvní stranou 
je nájemce, předávající smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami 
zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou 
uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené v 
tomto odstavci je předávající smluvní strana povinna přejímající smluvní straně na výzvu 
písemně doložit.
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3. Nájemce přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl 
zajištěn soulad činnosti nájemce s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a 
mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování 
jejich porušování (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate- 
compliance). Pronajímatel (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním 
spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z tohoto Dodatku nebo v souvislosti 
s jeho uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a 
dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické 
principy. Pronajímatel odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Pronajímatel 
zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, 
které by způsobilo, že by pronajímatel nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo 
externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství 
nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv 
nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové 
povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo 
blízkým přátelům. Vystupuje-li pronajímatel pro nájemce nebo jeho jménem, dává 
dodržování uvedených zásad najevo.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech o 3 stranách textu. Každý ze stejnopisů 
tohoto dodatku má platnost originálu. Nájemce obdrží 1 stejnopis, pronajímatel obdrží 2 
stejnopisy.

5. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání dodatku, jsou považovány 
za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí bez souhlasu druhé strany zpřístupnit či 
sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem následujícím po dni jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), 
avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření 
tohoto dodatku. Pronajímatel se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření tohoto 
dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se 
Zákonem o registru smluv. Pronajímatel se zavazuje doručit nájemci potvrzení o 
uveřejnění tohoto dodatku dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv 
nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tento dodatek uveřejněn v souladu 
se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jeho uzavření, zavazuje se pronajímatel 
uzavřít s nájemcem nový dodatek, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat 
znění tohoto dodatku (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu 
a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy nájemce druhé smluvní straně.

7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé a svobodné vůle 
a že jej neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Dále prohlašují, že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti, které by vylučovaly jeho uzavření, že se při jeho 
sjednávání neuvedly vzájemně v omyl a berou na vědomí, že nesou právní důsledky 
plynoucí z jimi vědomě uvedených nepravdivých údajů. Rovněž prohlašují, že si dodatek 
Smlouvy přečetly a že jejímu znění rozumějí a na důkaz toho pod ní odpovědní zástupci 
smluvních stran připojují své podpisy.

Podpisová část je uvedena na následující straně
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Česká telekomunikační infrastruktura
Olšanské 2581/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

Gp_j
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