
MESTSKA CAST 

• 

Městská část Praha 3 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
Odbor vedlejší hospodářské činnosti 
Havlíčkovo nám. 70019 
130 85 Praha 3 

Dodatek č. 6 

k nájemní smlouvě č. S 1611/08 

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 

IČO: 00063517 

zastoupená: Mgr. Alexanderem Bellu, starostou 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č.ú . : 29022-2000781379/0800 

{dále jen „pronajímatel 11
) 

a 

česká republika - Úřad práce české republiky 

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 

IČO: 72496991 

OVHČ/126/559/2018/sta 

2009/00013/7.3 

zastoupena: 

pro hl.m. Prahu 

pověřeným zastupováním ředitele Krajské pobočky 

bankovní spojení: česká národní banka 

č. ú.: 37824011/0710 

{dále jen „nájemce11
) 

{společně též „smluvní strany 11
) 

Smluvní strany sjednávají k nájemní smlouvě č. S 1611/08 ze dne 30. 12. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 24. 8. 2010, dodatku č . 2 ze dne 9. 1. 2012, dodatku č. 3 ze dne 9. 9. 2014, dodatku č . 4 ze dne 20. 

12. 2016 a dodatku č. 5 ze dne 22. 11. 2017 {dále jen „smlouva 11
) dodatek č. 6 tohoto znění: 

A. 
I. Smluvní strany se dohodly, že článek IV. smlouvy nově zní takto: 

„1) Nájem se sjednává na dobu určitou od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2019." 
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B. 
I. Smluvní strany se dohodly, že článek V. odst. 1) smlouvy nově zní takto: 

„Nájemné se sjednává dohodou smluvních stran: 

celkem ročně 1.103.844,- Kč 

tj. celkem měsíčně 91.987,- Kč" 

c. 
I. Čl. XI. smlouvy se doplňuje o odstavce 6), 7), 8) a 9) tohoto znění: 

„6) Smluvní strany berou na vědomí, že smluvní strany mohou jako správci zpracovávat osobní údaje 

fyzických osob uvedených ve smlouvě (identifikační a kontaktní údaje) jakožto subjektů údajů, a 

naopak, a to pro následující účely : 

• plnění smlouvy; 

• vnitřní evidence správce a ochrana jeho práv; 

• plnění zákonných povinností správce. 

7) Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou: 

• oprávněný zájem na plnění smlouvy; 

• oprávněný zájem na evidenci uzavřené smlouvy a ochraně jeho práv smluvní strany; 

• plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní. 

8) Osobní údaje budou zpracovávány pro účel plnění smlouvy po dobu účinnosti smlouvy, pro účely 

vnitřní evidence správce a ochrany jeho práv výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti 

smlouvy a pro účel plnění zákonných povinností správce po dobu plnění příslušných zákonných 

povinností. 

9) Subjekty údajů jsou oprávněny: 

• požadovat přístup k jejich osobním údajům; 

• požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 

• požadovat omezení zpracování osobních údajů; 

• požadovat vysvět lení zpracování osobních údajů; 

• vznést námitku proti zpracování osobních údajů; 

• využít práva na přenositelnost osobních údajů; a 

• využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních 

údajů ." 

o. 
I. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
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li. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1. 11. 2018, nejdříve však dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Ill. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou. 

IV. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto 

dodatku a smlouvy, případně jejich obsah a veškeré skutečnosti v nich uvedené ze strany Městské části 

Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) . 

Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku a smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich 

užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

V Praze dne „ „ „„„ „„„ 

Městská část Praha 3 

za pronajímatele 

V Praze dne „ .. „„„ „„„ 

Česká republika - Úřad práce 

České republiky 

Podle § 43 zákona o hlavním městě Praze potvrzuji svým podpisem, že byly splněny podmínky pro 
platnost tohoto právního úkonu. Schválení nebo souhlas byl dán usnesením Radou městské části č. 729 
ze dne 31.10.2018. 

pověřený člen zastupitelstva pověřený člen zastupitelstva 
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