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DODATEK č. 1 

k nájemní smlouvě č. SMM 97/99 – DU  
(označení pronajímatele) za dne 12. 8. 1999 

(dále jen „Smlouva“) 

 
Smluvní strany 

 
Město Tábor  
se sídlem: Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor 
IČ: 00253014 
DIČ: CZ00253014 
zastoupené Ing. Michaelou Petrovou, místostarostkou města   
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 19-0701427349/0800 
(dále jen „pronajímatel“) 

 
a 
 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČ:04084063              
DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623 
zastoupena xxx. xxxxxx xxxxxxxx, Manažerem realitních služeb, na základě pověření  
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
č. účtu: 2019160003/6000 
identifikační kód: TA9227 

(dále jen „nájemce“) 

(Pronajímatel a nájemce dále společně jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“): 

 
I. 

1. Město Tábor uzavřelo dne 12. 8. 1999 se společností SPT TELECOM, a.s., IČ: 60193336 
(později též obchodní firma O2 Czech Republic a.s.) Smlouvu, jejímž předmětem je nájem 
prostor v budově bez č.p. / č.e. na pozemku parc. č. 5913/146 k. ú. Tábor (výměníková stanice 
č. 34 ve Světlogorské ulici v Táboře). Odštěpením rozdělované společnosti O2 Czech Republic 
a.s., IČ: 60193336 vznikla společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, na kterou přešla část jmění 



rozdělované společnosti vymezená v projektu rozdělení a všechny s částí jmění související 
smluvní vztahy. Nájemce, jak je specifikován v hlavičce Dodatku, tak vstoupil ke dni 1. 6. 2015 
do práv a povinností nájemce dle Smlouvy. Pronajímatel bere tímto změny na straně nájemce 
specifikované v tomto odstavci na vědomí. 

   
II. 

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že se Dodatkem zvyšuje s účinností od 1. 1. 2019 roční nájemné 
o průměrnou roční míru inflace v České republice, vyhlášenou Českým statistickým úřadem, za 
rok 2018, která činila 2,1 %. Roční nájemné se tedy zvyšuje z dosavadní částky 14.000 Kč o 

294 Kč na celkových 14.294 Kč (slovy: čtrnáct tisíc dvě stě devadesát čtyři korun českých).  

Rozdíl mezi dosavadní výší nájemného a nájemným zvýšeným o míru inflace za období          
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 ve výši 294 Kč je splatný do 30 dnů od podpisu Dodatku.  

 
III. 

1. Zvýšení nájemného v roce 2019 o průměrnou roční míru inflace schválila Rada města Tábora 
usnesením č. 305/5/19 dne 4. 2. 2019. 

 
IV. 

1. Nájemce prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností pronajímatele svobodně vyhledávat, 
přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu 
ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

2. Nájemce bere na vědomí úmysl a cíl pronajímatele vytvářet transparentní majetkoprávní 
poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem            
k veřejnosti.  

3. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského 
úřadu (Žižkovo nám. 2, Husovo nám. 2938). 

 
 

V. 
1.    Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají beze změny. 

2. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. 

3. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží pronajímatel a jedno 
nájemce. 

4. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. 

5. Nájemce prohlašuje, že byl informován o tom, že pronajímatel je povinným subjektem ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
správci registru smluv zašle Dodatek spolu se Smlouvou k uveřejnění pronajímatel, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření Dodatku. 

 

6. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se 
Smlouvou si smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále 
„osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. 4. 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 „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 této 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 
vzniklá 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. 

7. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti neupravené v nájemní smlouvě a 
v dodatku č. 1 se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných 
právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost 
před ustanoveními občanského zákoníku. 

8. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků zřízených 
nájemní smlouvou a jejím dodatkem č. 1, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně.  

9. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že 
si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 
V Táboře dne ….....…..................             V Praze dne ……….…………………… 

Za pronajímatele :                 Za nájemce: 
Město Tábor                Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………..            ………………………………………… 
Ing. Michaela Petrová               xxx. xxxxx xxxxxx  
místostarostka města               Manažer realitních služeb, na základě pověření 

 


