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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služby 

„Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Data Protection Officer"

(dále jen „dodatek") 

uzavřená mezi:

Město Nýřany

Benešova třída 295, 330 23 Nýřany 

00258199 

CZ00258199

Objednatel: 

se sídlem: 

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Ing. Pavlínou Caisovou, starostkou, tel: +420 377 832 301, e-mail: 
sta rosta @mesto-nvra nv.cz

826371/0100 (Komerční banka, a.s.)

(dále jen „Objednatel") na straně jedné

a

Poskytovatel: MAS Radbuza, z.s.

se sídlem: nám. ČSA 24, 333 01 Stod

IČO: 22897461

Zastoupený: Ing. Janem Bostlem, Předsedou

Kontaktní email pro záležitosti týkající se GDPR: gdor@mas-radbuza.cz

GDPR Hot line: +420 7

Bankovní spojení: /2010 Fio banka

nejsme plátce DPH

(dále jen „Poskytovatel") na straně druhé

(společně jako „smluvní strany")

uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

smlouvu:

http://www.mas-radbuza.cz
mailto:gdor@mas-radbuza.cz


nám. ČSA 24 / 333 01 Stod / e-mail: gdpr(5)mas-radbuza.cz / tel.: +420 725 909 834 / IČO: 228 97461 / www.mas-radbuza.cz

Tímto dodatkem č. 2 se mění původní smlouva uzavřená dne 16.3.2018 mezi shora uvedenými 

smluvními stranami ohledně zajištění služby „Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Data Protection 

Officer" dle požadavků Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 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, ve znění pozdějších dodatků (dále jen smlouva), takto:

I.
Článek III. resp. odstavec 3.1. smlouvy se mění a nahrazuje tímto textem:

III. Cena služeb a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Služeb v rozsahu sjednaném v příloze č. 

1 této Smlouvy fixní odměnu ve výši 15 620,- Kč (slovy patnáct tisíc šest set dvacet korun českých) 

bez DPH za každý jeden kalendářní měsíc poskytování Služeb podle této Smlouvy (dále jako 

„Odměna"), tj 187 440,- Kč (slovy sto osmdesát sedm tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých) bez DPH 

za kalendářní rok. V případě, že se Poskytovatel stane plátcem DPH, k ceně bude účtována DPH dle 

platných právních předpisů účinných ke dni povinnosti přiznat DPH. (o této případné skutečnosti 

bude Objednatel včas informován)

2. Strany této smlouvy se dohodly na tom, že odměna, uvedená v odstavci 3.1. smlouvy bude 

každoročně zvyšována o procento, odpovídající kladnému procentu meziroční inflace (případně: 

kladnému vývoji indexu spotřebitelských cen), vyhlášené (vyhlášenému) Českým statistickým úřadem 

za předchozí kalendářní rok, a to vždy s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v 

němž bude takové vyhlášení oficiálně učiněno.

Případná záporná procentní hodnota meziroční inflace (tzv. deflace) vyhlášená Českým statistickým 

úřadem, nemá na výši plateb uvedených v odstavci 3.1. vliv.
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II.

Příloha č. 2 smlouvy - „Nabídková cena služby DPO" se mění a nahrazuje tímto textem: 

Příloha č. 2 smlouvy - „Nabídková cena služby DPO"

Popis Počet Cena bez
DPH

Paušální poplatek za obec - á 3 850,- Kč/měsíc 1 3 850,-

Počet odborů - á 550,-Kč/odbor 13 7 150,-

Veřejné školské zařízení - ZŠ, MŠ (počítáno dle IZO) á 880,- 
Kč/měsíc

4 3 520,-

Ostatní příspěvkové organizace (Hospodářský dvůr Nýřany, spol. 
s.r.o.) - á 1100,- Kč 1 1100,-

Celkem fixní odměna bez DPH za měsíc 15 620,- Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena. Zůstávají v platnosti beze změny a v plném 

rozsahu.

IV.

1. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 

jedno a Poskytovatel jedno vyhotovení.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, 

srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle a bez nátlaku na některou ze smluvních stran. 

Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.
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