
 

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB POVĚŘENCE PRO 

OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
 
 

uzavřené mezi 
 

 

Advokátní kancelář Vlček & Partners s.r.o., IČ: 03861244, DIČ: CZ03861244 
se sídlem Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, 
vložka 30890 

bankovní spojení: ČSOB Plzeň, č. účtu 269252286/0300 
e-mail: akvlcek@akvlcek.cz, www.akvlcek.cz 

datová schránka: 33bycca 
zastoupená jednatelem a společníkem JUDr. Zdeňkem Vlček, č. osvědčení advokáta 

00734 
 

(dále jen „Poskytovatel“) 
 

a klientem 

 

Obchodní jméno: Obec Moravany 

Sídlo:   Nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany 

IČ:   00273988 

Zastoupený:   starostou obce Václavem Ročkem 

Kontaktní osoba:  Václav Roček 

E-mail:  podatelna@obec-moravany.cz       

Telefon:   466 951 204  

 

(dále jen „Správce” nebo oba společně jen jako „Smluvní strany”) 

 

 

 

Smluvní strany se za níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, uzavřené dne 

25.5.2018. 
 

 

I. 

Předmět dodatku 

1.1. Čl. VI., Jmenování pověřence, odst. 6.1. se mění následovně:  

http://www.akvlcek.cz/
http://www.akvlcek.cz/
mailto:podatelna@obec-moravany.cz


 

 

6.1. Správce ve smyslu čl. 37 Nařízení jmenuje Poskytovatele Pověřencem pro ochranu 

osobních údajů. Osoba odpovědná za výkon povinností vyplývajících z této smlouvy 

je: 

 

JUDr. Tomáš Vlček 

Adresa pro doručování: Na Roudné 443/18, Plzeň 301 00 

Telefon: +420 602 627 213 

Email: dpo@akvlcek.cz 

 

 

II. 

Ostatní ujednání 

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, 

nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění. 

 

2.2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních 

údajů je sepsán ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá ze Smluvních stran 

obdrží po jednom stejnopise. 

 

2.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou. 

 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen z jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoliv pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

 

 

 

V ______________ dne ______________ V ______________ dne ______________ 

 
 
 
 
____________________________________ 

 
 
 
 
____________________________________ 

Poskytovatel 
 

Advokátní kancelář Vlček & Partners s.r.o. 
JUDr. Zdeněk Vlček - jednatel, advokát 

Správce 
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