
Dodatek č. 10 ke Smlouvě 10/223/1091
pronájem reklamních ploch na majetku ve Správě DPMB, a. S.

Obchodní íˇırma:
se sídlem:
Zastoupené:

IČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Bankovní Spojení:
Společnost je plátce DPH.

a
Obchodní firma:
se sídlem:
Zastoupené:

lČ:
DIČ;
Zápis v OR:

l. Smluvní Strany

Dopravní podnik města Brna,a.s.
Hlinky` 151.656461Šrno

255 (18 881
CZ25508881
B 2463 vedena Krajským soudem v Brně

dále „pronajímatel“ nebo ,.DPMB. as.“

MAFRA, a.s.
Praha 5. Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00

45313351
CZ45313351
MěstskýA soud \ Pra/e` oddíl B, vložka č. 1328

dále „nájemce“

2. Dodací podmínky

Pronájem se sjednává na dobu od l. l. 2019 do 31. 12. 2019.

Cenová kalkulace a platební podmínky

Cena Za pronájem reklamních ploch Činí 62.050,-Kč + Základní sazba DPH v aktuální výši
DUZP řýCenac" i i Období 0d _ do

V QH! 2 ` i Äf
lp'lgèlncí' 30. 6.2019 30770.- Kč pronájem Od 1. 1.2019 do 30. ó. 2019
„ . ., f i . .2 V.
šlgé'ıfíl 1. 12.2019 31.280.- Kć pronájem ød 1. 7.2019 C10 31. 12.2019

i celkem óżìlšìlç Kč J



4. Ostatní ustanovení:

Nájemce se zavazuje kpravidelné distribuci. kontrole a Odstraňování odpadků
zdistribuěních stojanů (min. 2x měsíčně) a úklidu nepořádku Zjevně souvisejícího
s provozem těchto Stojanů.
Stojany jsou majetkem nájemce. DPMB. á. s. neodpovídá za jejich odcizení či poničení.

Dodatek se vyhotovuje ve dvou excmplářich. /. nichž 1 obdrží DPMB. a.s. a 1 nájemce.
Smlouva Zůstává i nadále vplatnosti a bude interpretována a aplikována vsouladu
Stímto dodatkemNájemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, Že pronajímatel je
povinným Subjektem vsouladu se Zákonem Č. 106/1999 Sb.. o Svobodnćm přístupu
k informacím (dále jen ..Zákon") a v souladu a Za podmínek stanovených v Zákoně je
povinen tuto smlouvu. příp. informace x ni obsažené nebo Z ní vyplývající Zveřejnit.
Informace. které je povinen pronajímátel /veřcjnit. se nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu ustanovení § 504 Zákona Č. 89/2012 Sb.. občanského Zákoníku ani Za důvěrný
údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 Občanského Zákoníku. Podpisem
této smlouvy dále bere nájemce na vedomí. že Smlouva bude zveřejněna na Portálu
veřejné správy v Registru smluv podle Zákona Č. 340/2015 Sb.. o Zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv. uveřejiˇiováni těchto smluv a o registru smluv (Zákon o
registru smluv).
Nájemce i DPMB.V a.s. jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o
nichž se dozvěděli při výkonu Sjednané činnosti a které v zájmu správce osobních údajů
nelze Sdělovatjiným osobám.
Nájemce i DPMB. as. jsou povinni Zdržet Se jednání, které by mohlo vést ke střetu
oprávněných zájmů nájemce či DPVIB. a.s. se Zájmy osobními. Zejména nebude
Zneužívat informací nabytých v souxislosti svýkonem sjednané Činnosti ve prospěch
vlastní Či někohojìného.
Nájemce i DPMB. as. Se dále zavazují nakládat s osobními údaji subjektů údajů, Zejména
zaměstnanců. obchodních partnerů a Zákazníků. jakož s osobními údaji jiných třetích
osob. s nimiž přijdou do styku. plně v souladu s Obecným nařízením o Ochraně Osobních
údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) vplatném Znění.
Nájemeé i DPMB, a.s. je Zejména povinen 'zachovávat mlčenlivost O těchto údajích, dále
pak Zajistit vhodným způsobem bezpečnostní. technická a organizační opatření dle
článku 32 Obecného nařízení. Nájemee i DPMB. a.s. jsou dále povinni okamžitě si
vzájemně Sdělit jakékoliv podezření '/nedostatečne'ho Zajištění osobních údajů nebo
podezření Z neoprávněného využití osobních údajů neoprávnčnou osobou.
Nájemee i DPMB jsou povinni na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při
plněníjeho úkolů.
Jakékoliv porušení povinnosti ochran) osobních údajů bude považováno Za porušení
smlouvy. DPMB. a.s. plně odpovídá nájemce Za škodu. kterou by mohl způsobit
Zaviněným porušením této povinnosti. Nájemee plně odpovídá DPMB. as. za škodu,
kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti.
Povinnost ochrany Osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení Smluvního vztahu.

5. Zá\ěrečná ustanovení
Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak. řídí Se právní poměry účastníků,
příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku.

.Změna nebo doplnění této smlouv) je možná jen formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků, ktere' budou platné. jen budou-li řádně potvrzené a podepsané
oprávněnými Zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou \yhotoveních. z nichž každé má platnost originálu a
každá strana Obdrží po jednom vyhotovení.



V Praze. dne /ý//ÁÍ/fi.......

Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledního Z oprávněných Zástupců Obou
Smluvních stran.
Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle Zákona Č. 340/2015 Sb., o
Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru
Smluv.
Smlouva. na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
Zákona Č. 340/2015 Sb.. o [vlastních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. nabývá účinnosti dnem podpisu oběma
Smluvnímì Stranami.

. Smluvní strany prohlašují. Že tato smlouva byla sepsána podlejejich skutečně a Svobodné
vůle. Smlouvu přečetl). s jejím obsahem souhlasí. ujednání obsažená v te'to smlouvě
považují Za ujednání odpovídající dobrym mravům a Zásadám poctiveho obchodního
styku. na důkaz Čeho). připojuji vlastnoruČní podpisy.

19 -ll- 2018
V Brně. dne .................................




