Dodatek č.1 k příkazní smlouvě
Smluvní strany:
Statutární město Ústí nad Labem,
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem,
IČ: 00081531, DIČ: CZ00081531
zastoupené primátorem PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým,
osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka
magistrátu města
(dále jen „Příkazce I“ )
a
Statutární město Ústí nad Labem – Městská policie
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem,
IČ: 00081531, DIČ: CZ00081531
zastoupené primátorem PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým,
osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie Ústí nad
Labem
(dále jen „Příkazce II“)
(společně též jen „Příkazce“)

a

Metropolnet a.s.
se sídlem Mírové náměstí č. p. 3097/37, PSČ 400 01
IČ: 254 39 022, DIČ CZ25439022
Zastoupená Jiřím Knápkem, předsedou představenstva a Mgr. Janem Hofmanem, místopředsedou
představenstva
osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Ing. Martin Kolář
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1383
(dále jen „Příkazník“ nebo „MNET“)

dnešního dne uzavřely v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č.1 (dále jen „dodatek“) k příkazní smlouvě na úplatný výkon
oprávnění a povinností Pověřence pro ochranu osobních údajů.
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1. Článek „2. PŘEDMĚT SMLOUVY“ se doplňuje o tyto odstavce:
2.5.Předmětem této Smlouvy je také úplatný výkon činností v souvislosti s účinnou a komplexní
ochranou oznamovatelů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze
dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, včetně určení osoby
odpovědné za přijímání oznámení a nakládání s ním (tzv. příslušná osoba).
2.6 Příkazník se zavazuje v souvislosti s čl. 2.5 zavést a provozovat pro Příkazce vnitřní oznamovací
systém (VOS), splňující parametry požadované Směrnicí.
2.7 Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti dle čl. 2.5 a 2.6 této Smlouvy a Příkazce se za řádně
uskutečněné plnění zavazuje zaplatit Příkazníkovi sjednanou cenu dle čl. 5., odst. 5.1., body 5.1.3. až
5.1.6. této Smlouvy.
2.8
Příkazník zahájí poskytování činností dle čl. 2.5 této Smlouvy na základě příkazu provedeného
formou písemné výzvy Příkazce zaslané na emailovou adresu oznameni@metropolnet.cz, nebo
samostatně na základě procesu oznámení učiněným prostřednictvím VOS, nebo jiným způsobem.
2. Článek „3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN“, nahrazuje se znění odstavce takto:
3.3 Příkazník je povinen provádět činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, výhradně
prostřednictvím zaměstnanců Ing. Martina Koláře a Kateřiny Slivové, kteří budou zároveň zajišťovat
ve smyslu čl. 2.5 výkon činností „příslušné osoby“.
3. Článek „5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“ se doplňuje o tyto odstavce:

5.1.3 Pro příkazce I cena za plnění dle čl.2.5 předmětu smlouvy je sjednána ve výši 5.000,- Kč bez
DPH měsíčně, i za případný neúplný kalendářní měsíc.

5.1.4 Pro příkazce I cena za plnění dle čl.2.6 předmětu smlouvy je sjednána ve výši 2.750,- Kč bez
DPH měsíčně, i za případný neúplný kalendářní měsíc.

5.1.5 Pro příkazce II cena za plnění dle čl.2.5 předmětu smlouvy je sjednána ve výši 2.800,- Kč bez
DPH měsíčně, i za případný neúplný kalendářní měsíc.

5.1.6 Pro příkazce II cena za plnění dle čl.2.6 předmětu smlouvy je sjednána ve výši 1.500,- Kč bez
DPH měsíčně, i za případný neúplný kalendářní měsíc.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti vložením
do registru smluv.
4.2 Uzavření tohoto dodatku schválila RM usnesením ……………….
4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a s jeho obsahem
souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
V Ústí na Labem, dne …………………………..

V Ústí na Labem, dne …………………………..

…………………………………………………

………………………………………………
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