
 

   Městská část Praha -Ďáblice  
                 Rada městské části  

 
 
 

                             87. jednání 
24.1.2022 

 
 

USNESENÍ č. 908/22/RMČ 
k Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence  

pro ochranu osobních údajů 
 

 
 

Rada po projednání  
 
I. schvaluje 

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů se 
společností SMS-služby s.r.o., se sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4, IČO: 06784771, 
ve výši 2.100,- Kč čtvrtletně.   
 
II. pověřuje 
starostu uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu 
osobních údajů, který je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  Ing. Jan Hrdlička                                          Ing. Miloš Růžička 
                    místostarosta                              starosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Obec:                               Městská část Praha-Ďáblice 

IČO:                    00231266 

se sídlem               Osinalická 1104/13, Praha, PSČ 182 00 

kraj      Hlavní město Praha 

zastoupena   

kontaktní e-mail    

e-mail pro zasílání faktur   podatelna@dablice.cz 

(dále jen „objednatel“) 

na straně jedné 

a 

SMS-služby s. r. o. 

IČO: 067 84 771 

zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 288239 

se sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4  

zastoupena Mgr. J.B., jednatelem 

(dále jen „poskytovatel“) 

na straně druhé 

(společně také jako „smluvní strany“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu 

osobních údajů: 

Čl. I. Změna výše odměny                                                                     

Odměna za poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů je s účinností k 1. 1. 2022 sjednána jako čtvrtletní 

paušální platba ve výši 2100,- Kč (slovy:Dvatisícejednostokorunčeských). Tato odměna bude vyúčtována objednateli 

jedenkrát čtvrtletně, a to vždy k poslednímu dni čtvrtletí, za který bude vyúčtování provedeno. 

 

Čl. II. Závěrečná ustanovení                              

1. Tento dodatek je platný dnem jeho uzavření a účinnosti nabývá 1. 1. 2022. Vyhotoven je ve třech stejnopisech, 

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a objednatel jedno vyhotovení 

s platností originálu; ustanovení v části této věty před středníkem se neuplatní v případě, že je dodatek oběma stranami 

podepsán elektronickým podpisem. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně 

nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

V  Praze dne V Praze dne  

Za objednatele: 

  

  

  

  

 

…………………………………… 

Ing. Miloš Růžička, starosta 

 Za poskytovatele: 

  

  

  

  

 

…………….……………………………………… 

Mgr. J.B., jednatel 

 


