
DODATEK Č. 5 

K SERVISNÍ SMLOUVĚ 
ze dne 26.03.2008, ve znění pozdějších dodatků 

Naše číslo: 051-R-3310/08 Vaše číslo: USP/147/2011 

Smluvní strany: 

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Národní 18, 116 00 Praha 1 

zast. JUDr. Ján Matejka, Ph.D. 
IČO: 68378122 
DIČ: CZ 68378122 
bankovní spojení: ČNB Praha 1 
číslo účtu: 94-69121011/0710

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy 

(dále jen uživatel) 

a 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Národní 1009/3, 110 01 Praha 1 

zast.: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 

IČO: 60457856 

DIČ: CZ 60457856 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s. 

číslo účtu: 1051041114/5500 

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy 

(dále jen poskytovatel) 

v souladu s ust. čl. XII. odst. 1 servisní smlouvy č. 051-R-3310/08 uzavřené 26.03.2008 ve 
znění Dodatků č. 1 až 4 (dále jen „Servisní smlouva“) se smluvní strany dohodly na přijetí 
tohoto Dodatku č. 5, kterým se Servisní smlouva mění tak, že se doplňuje o přílohu č. 4, jejíž 
obsah tvoří Smlouva o zpracování osobních údajů.  

Do článku XII. Závěrečná ustanovení se doplňuje bod 11, který zní takto: 

„11. Uživatel se zavazuje bez zbytečného odkladu od svého rozhodnutí o výběru dodavatele 
ekonomického informačního systému písemně předem oznámit poskytovateli předpokládané 
datum účinnosti nové smlouvy o dodávce ekonomického informačního systému či obdobné 
smlouvy a požádat poskytovatele o změnu či ukončení této servisní smlouvy. Smluvní strany 



následně dohodnou podmínky a formu změny či ukončení této servisní smlouvy, popřípadě 
další podmínky.“ 

 

Příloha č. 4: 

Smlouva o zpracování osobních údajů 

 

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. 

se sídlem: Národní 18, 116 00 Praha 1 

IČO: 68378122 

Zastoupena  JUDr. Jánem Matejkou, Ph.D. 

 

(dále jen „Správce“) 

 

a 

 

Středisko společných činností AV ČR v. v. i. 

se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20 

IČO: 604 57 856 

Zastoupena Ing. Tomášem Wenclem, MBA 

 

(dále jen „Zpracovatel“) 

 

(dále společně jen „Smluvní strany”) 

 

 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Pro řádné plnění Servisní smlouvy je nezbytné provést zpracování osobních údajů 
subjektů údajů (dále jen „Osobní údaje“), které bude pro Správce provádět Zpracovatel. 

2. S ohledem na výše uvedené uzavírají Smluvní strany v souladu s článkem 28 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen „Nařízení“) tuto smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva“). 

3. Ujednává se, že v případě rozporu mezi zněním této Smlouvy a Servisní smlouvy mají 
přednost ustanovení této Smlouvy. 

 

 

 

Článek II. 



Předmět Smlouvy 

1. Tato Smlouva upravuje vzájemné vztahy mezi Správcem a Zpracovatelem, vymezuje 
předmět zpracování a typ zpracovávaných Osobních údajů, povahu a účel zpracování, 
kategorie subjektů údajů, dobu trvání zpracování a práva a povinnosti Správce a 
Zpracovatele. 

2. Správce tímto pověřuje Zpracovatele ke zpracování Osobních údajů subjektů údajů, a to 
v rozsahu a za podmínek dále uvedených.  

 

 

Článek III. 
Předmět zpracování a typ Osobních údajů 

1. Zpracovatel bude dle této Smlouvy zpracovávat Osobní údaje subjektů údajů. Jedná se o 
následující kategorie Osobních údajů: 

 identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, datum a 
místo narození, IČO, DIČ, číslo dokladu, státní příslušnost); 

 kontaktní údaje (kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo); 

 platební údaje (bankovní spojení); 

 údaje o rodinném stavu a vzdělání; 

 údaje o jiné osobě (identifikační a kontaktní údaje manžela/ky, partnera/ky, 
druha/družky, člena rodiny, dítěte); 

 údaje o zaměstnancích (povolání, číslo zaměstnance, výše mzdy); 

 elektronické identifikátory (uživatelské jméno a heslo, IP adresa) 

2. Zpracovatel bude dle této Smlouvy zpracovávat Zvláštní kategorie osobních údajů 
subjektů údajů ve smyslu článku 9 Nařízení. Jedná se o následující zvláštní kategorie 
osobních údajů: 

 členství v odborech;  

 údaje o zdravotním stavu; 

 

 

Článek IV. 
Povaha a účel zpracování Osobních údajů 

Účelem zpracování Osobních údajů dle Smlouvy je správa a údržba informačních systémů 
Správce a ukládání Osobních údajů zpracovávaných Správcem.  

1. Za účely uvedenými výše je Zpracovatel zejména oprávněn Osobní údaje v nezbytném 
rozsahu prohlížet, shromažďovat, zaznamenávat, uspořádávat, uchovávat, případně s 
nimi provádět i jiné procesy zpracování, které jsou nezbytné ke splnění předmětu 
Smlouvy a účelům zpracování uvedeným výše. Tyto procesy zpracování budou 
Zpracovatelem prováděny manuálně nebo elektronicky. 

 

 

Článek V. 



Kategorie subjektů údajů 

1. Zpracovatel bude dle této Smlouvy zpracovávat Osobní údaje následujících subjektů 
údajů: 

 zaměstnanci Správce 

 zákazníci Správce 

 vědci, výzkumní pracovníci 

 smluvní partneři 

 
Článek VI. 

Doba trvání zpracování 

1. Osobní údaje subjektů údajů bude Zpracovatel zpracovávat po dobu trvání Servisní 
smlouvy. 

 

Článek VII. 
Práva a povinnosti Správce 

1. Správce přijme opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba, která jedná z 
pověření Správce nebo Zpracovatele a má přístup k Osobním údajům, zpracovávala tyto 
Osobní údaje pouze na pokyn Správce, pokud jí jejich zpracování již neukládá právo 
Evropské Unie nebo členského státu. 

2. Správce se zavazuje poskytnout Zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění ustanovení 
této Smlouvy, Servisní smlouvy a pro zajištění technických a organizačních podmínek 
zabezpečení ochrany osobních údajů. 

 

Článek VIII. 
Práva a povinnosti Zpracovatele 

1. Zpracovatel je povinen se při zpracování Osobních údajů řídit Nařízením, zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů („ZOOÚ“), resp. zákonem doplňujícím ustanovení Nařízení, který 
zrušuje a nahrazuje ZOOÚ („Zákon o zpracování OÚ“), zákonem, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím Zákona o zpracování OÚ, dalšími relevantními 
právními předpisy, Servisní smlouvou a touto Smlouvou. 

2. Zpracovatel je povinen zpracovávat Osobní údaje pouze za účelem/y a způsobem/y 
uvedeným/i v článku IV. této Smlouvy a pouze v souladu s níže uvedenými pokyny 
Správce. 

3. Zpracovatel je povinen řídit se při zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy 
doloženými pokyny Správce, a to včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země 
nebo mezinárodní organizaci. Tuto povinnost Zpracovatel nemá, pokud mu toto 
zpracování již ukládají právo Evropské Unie nebo české právní předpisy, které se na 
Zpracovatele vztahují. V takovém případě Zpracovatel Správce informuje o tomto právním 
požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly 
z důležitých důvodů veřejného zájmu.  

4. Ujednává se, že Zpracovatel bude pro Správce zpracování osobních údajů provádět dle 
následujících pokynů: 



 Zpracovatel přiděluje přístupová práva do ekonomického informačního systému, který 
se skládá se subsystému iFIS, EGJE a VERSO, koncovým uživatelům (zaměstnancům 
Správce) pouze na základě písemného pokynu Správce.  

 Přístup k jednotlivým Osobním údajům je řízen na základě přístupů dle příslušné 
pracovní pozice uživatele na straně Správce. 

 Přístup do jednotlivých aplikací ekonomického informačního systému je umožněn 
pouze přes zabezpečený šifrovaný kanál. 

 Zpracovatel odpovídá za správu úložiště dat, zálohování dat a přístup k datům. 

 Veškeré Osobní údaje správce jsou uloženy v databázi, kterou spravuje Zpracovatel, a 
jsou přístupné pouze prostřednictvím ekonomických informačních systémů. 

 Zpracovatel vede auditní záznamy ve vybraných částech ekonomického informačního 
systému. 

 Zpracovatel zajišťuje pravidelné zálohování jednotlivých aplikací ekonomického 
informačního systému 

5. Pokud by Zpracovatel zjistil, že pokyn Správce porušuje Nařízení, české právní předpisy 
nebo jiné předpisy Evropské Unie týkající se ochrany Osobních údajů, je ve smyslu 
článku 28 odst. 3. písm. h) Nařízení povinen neprodleně o této skutečnosti Správce 
informovat. 

6. V souladu s článkem 29 Nařízení se ujednává, že Zpracovatel a jakákoliv osoba, která 
jedná z pověření Správce nebo Zpracovatele a má přístup k osobním údajům, může tyto 
Osobní údaje zpracovávat pouze na pokyn Správce, ledaže jí jejich zpracování ukládá 
přímo právo Evropské Unie nebo členského státu. V souladu s článkem 32 odst. 4. 
Nařízení se k zajištění tohoto požadavku Zpracovatel zavazuje přijmout vhodná opatření. 
Tato opatření mohou rovněž zahrnovat opatření a postupy uvedené v článku X. této 
Smlouvy. 

7. Zpracovatel je povinen zohlednit povahu zpracování a být Správci nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, při 
plnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů podle 
článků 12 až 23 Nařízení. 

8. Zpracovatel se zavazuje být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 
podle článků 32 až 36 Nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež 
má Zpracovatel k dispozici. 

9. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, 
že byly splněny povinnosti zpracování Osobních údajů dle Nařízení, ZOOÚ, Zákona o 
zpracování OÚ, dalších relevantních právních předpisů, Servisní smlouvy a této Smlouvy 
a umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého 
Správce pověří. 

10. V případě, že dozorový orgán zahájí jakékoliv řízení vůči kterékoliv ze Smluvních stran 
v souvislosti se zpracováním Osobních údajů dle této Smlouvy, zavazují se Smluvní 
strany se vzájemně neprodleně informovat. Smluvní strany se zavazují, poskytnout si 
veškerou součinnost při jednáních s dozorovými úřady, nebo se subjekty údajů. 

 

Článek IX. 

Zapojení dalších zpracovatelů do zpracování Osobních údajů 

1. V souladu s článkem 28 odst. 2. Nařízení se ujednává, že Zpracovatel může zapojit do 



zpracování Osobních údajů dalšího zpracovatele (dále jen „Další zpracovatel“). 
Ujednává se, že Zpracovateli Osobních údajů jsou Další zpracovatelé níže uvedení. 

 BBM spol. s r.o. se sídlem Kocínova 138/5 Písek, PSČ: 397 01, IČO: 40755592 

 Elanor spol. s r.o. se sídlem Jemnická 1138/1, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 15887219 

 DERS s.r.o. se sídlem Polákova 737/1, Hradec Králové, PSČ: 500 02, IČO: 25924362 

 Zpracovatel je však povinen písemně informovat Správce o veškerých zamýšlených 
změnách týkajících se přijetí Dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a to bez 
zbytečného odkladu a zároveň poskytne Správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám 
námitky. 

 

2. V případě, že Zpracovatel zapojí Dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl 
určité činnosti zpracování, je povinen Dalšího zpracovatele písemně smluvně zavázat 
k plnění stejných povinností na ochranu Osobních údajů, k jakým se Zpracovatel sám 
v této Smlouvě zavázal, a to zejména poskytnutím dostatečných záruk, pokud jde o 
zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo 
požadavky Nařízení.  

 

 

 Článek X. 
Technické a organizační zabezpečení ochrany Osobních údajů 

1. Zpracovatel se zavazuje, že ve smyslu článku 32 Nařízení přijme s přihlédnutím ke stavu 
techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k 
různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob 
veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů 
způsobem uvedeným v Nařízení či jiných závazných právních předpisech, k vyloučení 
rizika náhodného nebo protiprávního zničení Osobních údajů, jejich ztrátě, pozměnění, 
neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům, neoprávněným přenosům 
či ukládání, jakož i k jinému neoprávněnému zpracování Osobních údajů. Tato povinnost 
platí i po ukončení zpracování Osobních údajů. 

Zpracovatel se zavazuje, že přijme zejména, nikoliv však výlučně, následující organizační 
a technická opatření: 

a) Zpracovatel, v případě zpracování Osobních údajů prostřednictvím vlastních 
zaměstnanců nebo jiných osob, pověří touto činností pouze své vybrané 
zaměstnance nebo takové osoby, které poučí o jejich povinnosti zachovávat 
mlčenlivost ohledně zpracování Osobních údajů, jakož i o bezpečnostních a 
technických opatřeních, která Zpracovatel přijal a která jsou povinni dodržovat tak, aby 
nedošlo k porušení Nařízení, relevantních právních předpisů, znění Servisní smlouvy 
nebo této Smlouvy. Zpracovatel zároveň přijme opatření pro zajištění toho, aby tito 
zaměstnanci Zpracovatele nebo jiné osoby zpracovávali Osobní údaje pouze na pokyn 
Správce, pokud jim toto zpracování již neukládá právo Evropské Unie nebo České 
republiky. 

b) Zpracovatel k zajištění důvěrnosti systémů a služeb zpracování přijme vhodná 
opatření v podobě vytvoření systému úrovní oprávnění, autentizace a autorizace 
přístupů fyzických osob k Osobním údajům (zejména přidělením přístupových hesel, 
kódů, klíčů či karet), eventuálně včetně technik šifrování a pseudonymizace zpracování 
Osobních údajů. Za tímto účelem bude používat odpovídající technická zařízení a 
programová vybavení způsobem, který vyloučí neoprávněný či nahodilý přístup k 
Osobním údajům ze strany jiných osob než osob pověřených Zpracovatelem.  



c) Zpracovatel k zajištění integrity systémů a služeb zpracování přijme vhodná 
opatření chránící Osobní údaje před neoprávněným zničením, ztrátou nebo odcizením. 
Jedná se zejména o zajištění přístupu k Osobním údajům pouze oprávněným osobám. 
K tomuto účelu se Zpracovatel zavazuje Osobní údaje zpracovávat v náležitě 
zabezpečených objektech a místnostech. Osobní údaje v elektronické podobě bude 
Zpracovatel uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým 
budou mít přístup pouze pověřené osoby. Osobní údaje v listinné podobě bude 
Zpracovatel zpracovávat na zabezpečeném místě. 

d) Zpracovatel k zajištění izolovanosti zpracování Osobních údajů, zejména pokud 
zpracovává Osobní údaje několika správců či zpracovatelů, zajistí, aby nedošlo k jejich 
sloučení, záměně nebo k jinému procesu, který by měl za následek porušení 
bezpečnosti zpracování Osobních údajů. 

e) Zpracovatel k zajištění schopnosti obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup 
k nim včas v případě fyzických či technických incidentů přijme opatření zahrnující 
zejména pravidelné zálohování Osobních údajů. 

f) V souladu s článkem 33 odst. 2. Nařízení je Zpracovatel povinen informovat Správce 
o jakémkoliv porušení zabezpečení Osobních údajů (dále jen „Porušení 
zabezpečení Osobních údajů“), jako je především ztráta či únik Osobních údajů, 
neoprávněná manipulace s Osobními údaji, přístup neoprávněné osoby k Osobním 
údajům, nedostupnost Osobních údajů nebo i jiné porušení zabezpečení Osobních 
údajů, a to bez zbytečného odkladu. 

g) Při ukončení zpracování Osobních údajů zajistí Zpracovatel bez zbytečného odkladu 
dle dohody se Správcem bezpečnou likvidaci Osobních údajů, nebo tyto Osobní údaje 
předá Správci a zároveň zajistí bezpečnou likvidaci všech kopií Osobních údajů, pokud 
právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných Osobních údajů. 

 

 

Článek XI. 

Zpracování osobních údajů  

Zpracování osobních údajů Zpracovatele 

1. Zpracovatel bere na vědomí, že Správce bude za účelem plnění předmětu Servisní 
smlouvy a této Smlouvy zpracovávat Osobní údaje Zpracovatele, případně též fyzických 
osob jednajících jménem Zpracovatele uvedené v Servisní smlouvě nebo v této Smlouvě 
(identifikační a kontaktní údaje); dále identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců 
Zpracovatele (kontaktních osob), a to za účelem komunikace ve věci plnění Servisní 
smlouvy nebo této Smlouvy. Tyto Osobní údaje budou za uvedenými účely zpracovávány 
na právním základě splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Tyto Osobní 
údaje budou pro uvedený účel zpracovávány po dobu trvání Servisní smlouvy nebo této 
Smlouvy. 

2. Zpracovatel bere na vědomí, že Správce za účelem výkonu a obhajoby právních nároků 

bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje Zpracovatele. Tyto Osobní údaje budou 

k uvedenému účelu zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu Správce dle 

článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem v tomto případě je výkon a 

obhajoba právních nároků Správce. Tyto Osobní údaje budou pro uvedený účel 

zpracovávány po dobu běhu lhůty k uplatnění práv z vadného plnění (reklamace), a dále 

po dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt u jednotlivých práv vymezených v zákoně 

č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V případě uplatnění těchto práv u soudu nebo u 

jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání těchto řízení. 



3. Zpracovatel bere na vědomí, že Správce za účelem vedení seznamu zpracovatelů a 

kontroly jejich činnosti bude zpracovávat Osobní údaje Zpracovatele, případně též 

fyzických osob jednajících jménem Zpracovatele (identifikační a kontaktní údaje), 

uvedené v Servisní smlouvě nebo v této Smlouvě; dále identifikační a kontaktní údaje 

zaměstnanců Zpracovatele (kontaktních osob), a to za účelem komunikace a kontroly ve 

věci plnění Servisní smlouvy, této Smlouvy, povinností vyplývajících pro Zpracovatele 

z Nařízení nebo jiných právních předpisů týkajících se ochrany a zpracování Osobních 

údajů. Tyto Osobní údaje budou k uvedenému účelu zpracovávány na právním základě 

oprávněného zájmu Správce dle článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem 

Správce je v tomto případě plnění povinností Správce dle článků 5, 24, 25 a 28 Nařízení a 

rovněž ochrana zájmů a základních práv a svobod subjektů údajů. Tyto Osobní údaje 

budou pro uvedený účel zpracovávány po dobu trvání Servisní smlouvy nebo této 

Smlouvy a dále po dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt u jednotlivých práv 

vymezených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V případě uplatnění těchto 

práv u soudu nebo u jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání těchto řízení. 

4. V souladu s článkem 21 odst. 4. Nařízení Správce tímto upozorňuje Zpracovatele na 
jeho právo podat kdykoliv a zdarma námitku proti zpracování Osobních údajů 
prováděného na základě oprávněného zájmu Správce. 

5.  Zpracovatel bere na vědomí, že v případě, že bude třeba tuto Smlouvu uveřejnit v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“), budou 
Osobní údaje Zpracovatele, případně též fyzických osob jednajících jménem Zpracovatele 
uvedené ve Smlouvě o poskytování služeb nebo v této Smlouvě (identifikační a kontaktní 
údaje), a dále identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců Zpracovatele (kontaktních 
osob), uveřejněny v tomto registru, a to v nezbytném rozsahu v souladu se Zákonem o 
registru smluv. Toto Zpracování Osobních údajů provádí Správce na právním základě 
splnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. 

6.  Osobní údaje uvedené v tomto článku budou zpřístupněny Správci, jeho vybraným 
oprávněným zaměstnancům, ev. dalším zpracovatelům dle článku IX. této Smlouvy, a to 
pouze v rozsahu nezbytném pro uvedené účely zpracování. V případě uveřejnění této 
Smlouvy v registru smluv dle Zákona o registru smluv budou Osobní údaje zveřejněny 
pouze v omezeném v rozsahu v souladu s ustanovením § 3 tohoto zákona. 

 

Zpracování osobních údajů správce 

1. Správce bere na vědomí, že za účelem poskytování a zefektivňování služeb dle Servisní 
smlouvy, Zpracovatel zpracovává e-mailové adresy zaměstnanců Správce, proto, aby jim 
mohl na tyto adresy zasílat informace (newslettery) ohledně uživatelského systému EIS, a 
to těm zaměstnancům Správce, kteří se na webových stránkách http://eis.cas.cz 
zaregistrují k jejich odběru. Tyto údaje Zpracovatel zpracovává na právním základě 
splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Tyto Osobní údaje budou pro 
uvedený účel zpracovávány po dobu trvání Servisní smlouvy. 

2. Správce bere na vědomí, že za účelem plnění Servisní smlouvy, tj. za účelem provedení 
fakturace za provedené služby, Zpracovatel zpracovává identifikační údaje zaměstnanců 
Správce uvedené na prezenčních listinách z proběhnutých školení pro zaměstnance 
Správce, které jsou zároveň součástí dokumentů určených k fakturaci za služby pro 
Správce. Tyto údaje Zpracovatel zpracovává na právním základě splnění smlouvy dle 6 
odst. 1. písm. b) Nařízení. Tyto Osobní údaje budou pro uvedený účel zpracovávány po 
dobu trvání Servisní smlouvy. 



3. Správce se tímto zavazuje poskytnout všechny relevantní informace o zpracování
Osobních údajů jeho zaměstnanců nebo osob spolupracujících se Správcem, které
provádí Zpracovatel dle této Smlouvy, těmto osobám.

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Nařízením, ZOOÚ, Zákonem o
zpracování OÚ, zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Zákona
o zpracování OÚ a dalšími relevantními právními předpisy.

V _______________ dne ________  V ____Praze_____ dne _18.2.2019_______ 

Za Správce: Za Zpracovatele: 

________________________ __________________________ 



Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení Servisní smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 5, se nemění 
a zůstávají v platnosti. 

Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž uživatel a poskytovatel obdrží po 
jednom výtisku. 

Smluvní strany jsou si vědomy, že tento Dodatek č. 5 jako nedílná součást Servisní smlouvy 
podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru 
smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) a s uveřejněním smlouvy ve znění 
pozdějších dodatků výslovně souhlasí. 

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně všech 
dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem  o registru smluv, se tímto 
zavazuje poskytovatel. 

Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

V Praze dne 6.2.2019 V Praze dne 18.2.2019 

uživatel: poskytovatel: 

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 

....................................................... .......................................................... 
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. Ing. Tomáš Wencel, MBA 
ředitel ředitel 


