
 

 

DODATEK Č. 4 KE 
SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE POVĚŘENCE PRO 

OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
uzavřený podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku 

 
 

Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany 

IČO: 44992785 

se sídlem Tuřanské nám. 84/1, 620 00 Brno 

zastoupena starostou Radomírem Vondrou 

Kontaktní osoba pro účely komunikace s pověřencem  

Mgr. Jiří Polák 

tel.: 545 128 231 

email: polak@turany.cz  

v textu dále jako “správce” 

 

a 

 
Obchodní korporace LAWYA advisors, s.r.o. 

IČO: 06666761 

se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno 

sp. zn. C 103529 vedená u Krajského soudu v Brně 

zastoupena jednatelkou Mgr. Ivanou Šilhánkovou 

Kontaktní osoba pro účely komunikace se správcem  

Mgr. Ivana Šilhánková 

tel.: 770 606 082 

email: poverenec@pmadvisory.cz 

v textu dále jako “pověřenec” 

 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Správce a pověřenec uzavřeli dne 24. 5. 2018 smlouvu o výkonu funkce pověřence pro ochranu 

osobních údajů (dále také jen „smlouva o výkonu funkce pověřence“), přičemž dle čl. VII odst. 2 byl 
pověřenec jmenován na dobu určitou od 25. 5. 2018 do 25. 5. 2019. 

 
2. Podle čl. X odst. 5 je možné smlouvu o výkonu funkce pověřence měnit pouze písemnými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami. Správce a pověřenec uzavřeli dne 16. 5. 2019 dodatek č. 1 
a dohodli se, že pověřenec je jmenován na dobu určitou, a to do 26. 5. 2020. Dne 25. 5. 2020 smluvní 
strany uzavřely dodatek č. 2, přičemž pověřenec byl správcem jmenován na dobu určitou do 26. 5. 
2021. Dne 14. 5. 2021 uzavřely smluvní strany dodatek č. 3, přičemž pověřenec byl správcem 
jmenován na dobu určitou do 26. 5. 2022. 
 

3. Správce a pověřenec mají v úmyslu uzavřít tento dodatek č. 4, a to za účelem dalšího prodloužení 
doby trvání smlouvy o výkonu funkce pověřence. 
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II. 
Změna doby trvání  

 
1. Správce a pověřenec se dohodli, že čl. VII odst. 1 a 2 se mění tak, že pověřenec je jmenován na dobu 

určitou do 26. 5. 2023. 
 

 
III. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají ze své pravé a svobodné vůle, a nikoliv za 
nápadně nevýhodných podmínek. 
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že ke dni 1. 1. 2022 došlo ke změně obchodní firmy pověřence, a to 
z původní obchodní firmy PMA advisors s.r.o. na obchodní firmu LAWYA advisors, s.r.o.; jiné 
skutečnosti týkající se smluvního vztahu mezi správcem a pověřencem zůstaly nedotčeny. 

 

 
Doložka 

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
 

Tento dodatek byl schválen na základě usnesení Rady městské části Brno-Tuřany z 94/VIII. schůze 
konané dne 20. 4. 2022. 
 
 

 
V Brně dne ........................ V Brně dne ........................ 

 

 

_______________________ _______________________ 

LAWYA advisors, s.r.o. Statutární město Brno, městská část 

Brno-Tuřany 

 

Mgr. Ivana Šilhánková, jednatelka Radomír Vondra, starosta 

 
 
 
 
 


