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DODATEK  Č. 1 
ke Smlouvě o poskytnutí  prostoru č.j. SPH 2400/2016 ze dne 9.1.2017 

 
 
 
Správa Pražského hradu                           
sídlem:  Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
IČO:   49366076 
DIČ:   CZ49366076 
právní forma:  příspěvková organizace 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
bankovní spojení: , č. účtu:  
(dále jen „pronajímatel“) 
  
a 
  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
sídlem:  Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
zastoupená: Ing. Pavlem Prokešem, Manažerem realitních služeb, na základě pověření 
IČO:  04084063 
DIČ:  CZ04084063 
bankovní spojení: , č. účtu:  
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623 
identifikační kód nájemce: , finanční kód:  
kontaktní osoba: , tel.  
   
kontakt na dohledové centrum:  tel., 
e-mail:  
(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 (dále jen „dodatek“) 
ke smlouvě o poskytnutí prostoru č.j. SPH 2400/2016 ze dne 9.1.2017 (dále jen „smlouva“). 
Smlouva se mění tímto dodatkem tak, jak je níže uvedeno.  
     

I. 
Předmět dodatku 

 
1.   Text v čl. VI. „Doba nájmu“ odst. 1 smlouvy se mění v části „do 31.12.2019“ na nově 

znějící „do 31.12.2022“. 



II. 
Ostatní ujednání 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 

podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům, a že jim není známa 
žádná okolnost, která by bránila jejího uzavření.  
 

2. Pronajímatel a nájemce se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly za tím účelem výslovně označeny, 
nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto 
informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou 
dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou 
obecně známé. To neplatí v případě, kdy pronajímateli vznikne povinnost výše uvedené 
informace poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále bude-li o tyto 
informace požádán svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva 
v platném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu 
s platnými právními předpisy. 

 
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). 

 
4. 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 jen „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 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/corporate-compliance
https://www.cetin.cz/corporate-compliance


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. 

5. Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění („Zákon o registru smluv“), avšak s výjimkou ujednání tohoto 
odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy. Pronajímatel se zavazuje 
zveřejnit obsah tohoto dodatku a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se 
Zákonem o registru smluv v registru smluv do 24 dnů po jeho uzavření. 

 
6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

pronajímatel obdrží dvě (2) vyhotovení a nájemce obdrží jedno (1) vyhotovení. 
 
7. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. 
 
8. Ostatní ujednání shora uvedené smlouvy zůstávají nadále platná a nemění se. Na důkaz 

shody ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy.  
 
9.  V ostatních ustanoveních se smlouva nemění. 
  
 
V Praze dne        V Praze dne  
 
 
_________________________________   ________________________ 
 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.   Správa Pražského hradu 
 
Ing. Pavel Prokeš      Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
Manažer realitních služeb  
na základě pověření      ředitel  
 


