
Smlouva o dílo 

uzavřená podle§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších 
předpisů 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel: Město Rýmarov 

Sídlo: náměstí Míru 230/1 

Zastoupena: Ing. Petr Klouda, starosta města 

Zástupce pro věcná jednání: 

IČ: 00296317 

DIČ : CZ00296317 

Bankovní spojení: Komerční banka Bruntál, expozitura Rýmařov 

Číslo účtu: 1421-771/0100 

na straně jedné (dále jen „Objednatel") 

a 

Zhotovitel: 

Sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

Statutární zástupce: 

Zástupce pro věcná jednání: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

RENTEL a.s. 

Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy 

26128233 

CZ26128233 

Ing. Stanislav Rolenc - výkonný ředitel a člen představenstva 

Raiffeisenbank a.s. 

240825001 /5500 

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel") 

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 
(dále jen OBZ) a uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen Smlouvu). 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provozovat SW aplikace eKurzy a 
ePersonalista s využitím sítě Internet dle specifikace v Příloze č. 1. 

SML.RNT.0709.028.04 



2.2 Zhotovitel se zavazuje zpřístupnit v rámci aplikace eKurzy e-
learningové kurzy v podobě elektronické příručky dle dohody zástupců obou stran 
všem pracovníkům Objednatele. Dále se Zhotovitel zavazuje školit pracovníky 
Objednatele dle písemné specifikace v předem dohodnutých termínech, testovat a 
vystavovat osvědčení úspěšným účastníkům. 

2.3 Osvědčen í o absolvování kurzu jsou vystavována ve formě 
elektronické (připojeny k elektronické objednávce kurzu) . 
Zvolená forma vydávaného osvědčení je závazná pro období prvního testování. 
Odpovědná osoba Objednatele může žádat změnu formy vydávaného osvědčení 
nejpozději 10 pracovních dnů před dnem zahájení testování, písemně na adresu 
Zhotovitele. 

2.4 Objednatel se zavazuje v souladu se Smlouvou dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle 
čl. 3 této smlouvy. 

Článek 3 
Cena díla 

3.1 Cena byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s platnými právními 
předpisy jako cena nejvýše přípustná v max. výši 54.000,- Kč bez DPH a v závislosti 
na délce plnění ve smyslu odst. 3.3 této smlouvy. 

3.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním 
předmětu díla popsaného v čl. 2 této smlouvy. 

3.3 Cena dle čl. 2.1. a 2.2 této smlouvy činí 
( slovy:čtyřitis ícepětset). 

4.500,- Kč/měsíc bez DPH 

3.4 Cena dle čl. 2.3 této smlouvy činí 40,- Kč za jedno vystavené osvědčení bez DPH, 
(slovy čtyřicet:). 

Článek 4 
Termíny realizace díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo, dle čl. 2.1 této smlouvy, realizovat od 
1.1.2011 do 31 .12.2011. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje dílo, dle čl. 2.2 a 2.3 této smlouvy, realizovat 
průběžně . 

Článek 5 
Průběh realizace 

5.1 Na průběh realizace bude dohlížet garanční rada, jejímiž členy jsou: 

5.2 V případě potřeby svolá pověřený zástupce (viz čl. 5.1) kontrolní den, při němž bude 
konzultován průběh a výsledek prací. Termín bude stanoven dohodou. Nejpozději 
však do 10 pracovních dnů od předání požadavku. 
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Článek 6 
Místo plnění 

Místem realizace díla je sídlo Objednatele. 

Článek 7 
Fakturační a platební podmínky 

7.1 Faktura bude vystavena vždy jednou měsíčně, a to k poslednímu pracovnímu dni. 
Platby budou prováděny v Kč. 

7.2 Faktura/ daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí mít náležitosti účetního dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a musí být adresovaná dle 
čl. 1 této smlouvy. Cena musí být uvedena v Kč včetně DPH. 

7.3 Doba splatnosti faktury, tj. den úhrady u banky Objednatele je 
dohodnuta na 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli na adresu 
Objednavatele dle čl. 1 této smlouvy. 

7.4 Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu trvání smluvních závazků je 
plátcem DPH. 

Článek 8 
Záruky, vady díla 

8.1 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení prací na díle uvedených v 
čl. 2 této smlouvy v běžném rozsahu souvisejících platných právních norem. 

Článek 9 
Smluvní pokuty 

9.1 V případě prodlení s dobou provedení prací, dle čl. 4 smlouvy, se smluvní strany 
dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,02 % za každý den prodlení z celkové ceny díla. 

9.2 V případě prodlení termínu splatnosti, dle čl. 7 smlouvy, uhradí Objednatel smluvní 
pokutu ve výši 0,02 % z fakturované částky denně. 

Článek 10 
Ochrana osobních údajů 

10.1 Tato smlouva je zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU"). 

10.2 Zpracovatel má pro účely ochrany osobních údajů postavení Zpracovatele a 
Objednatel postavení správce osobních údajů ve smyslu ZOOU. 

10.3 Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem provozování 
systému ePersonalista sloužící k objednávání a evidenci průběhu vzdělávání 
Objednatele. Za tímto účelem zpracovává zpracovatel osobní údaje zaměstnanců 
Objednatele v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, datum narození, místo 
narození, e-mail, akademický titul, pracovní zařazení, datum nástupu do zaměstnání, 
zařazení (úředník, neúředník, vedoucí), začátek tříletého cyklu. 
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10.4 Osobní údaje jsou za vyse uvedeným účelem zpracovavany automatizovaně 
těmito způsoby zpracování: shromažďování , vyhledávání, používání, uchovávání, 
blokování, likvidace, výmaz, zničení , ukládání na nosiče dat, zaznamenávání, třídění, 
srovnávání, uspořádáváni , organizování, oprava, úprava, pozměňování, změna, 
doplněni, zpřístupňování, konzultace. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání 
této smlouvy, nejdéle 5 let. 

Článek 11 
Záruky zpracovatele osobních údajů o technickém a organizačním zabezpečení ochrany 

osobních údajů 

11.1 Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci byli v souladu s platnými právními 
předpisy vázáni povinností mlčenlivosti a poučeni o možných následcích pro případ 
porušení této povinnosti. 

11.2 Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační 
a technická opatřeni zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům. 

11.3 Zhotovitel zajistí, aby nosiče dat, které obsahují osobní údaje, byly uchovávány 
pouze v uzamykatelných místnostech. 

Článek 12 
Závěrečná ustanovení 

12.1 Vyskytnou-li se v průběhu práce nepředpokládané situace, budou je 
Objednatel i Zhotovitel řešit ve vzájemné součinnosti tak, aby mohl být naplněn 
předmět smlouvy, a to písemným dodatkem k této smlouvě. 

12.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to 
pouze písemnou formou 

12.3 Smlouva se po dohodě obou stran uzavírá na dobu určitou, a to od 
1.1.2011 do 31 .12.2011 . Smlouvu lze prodloužit dodatkem k této smlouvě podepsané 
zástupci obou stran. 

12.4 Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží jedno 
vyhotovení a Zhotovitel také jedno vyhotovení. 

12.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními 
stranami. Smluvní strany dále potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a 
vážně, že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

!} \\ . llO\O 
V Praze dne .... : ...... .. .. ... .. .. 

RENTEL a.s. 

Ing. Stanislav Rolenc 

Zhotovitel 

Ve Rýmařově dne .. . ~~.?.1· .. . fqtf!. ... 
Město Rýmařov 

Ing. Petr Klouda 

Objednatel 
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