
 
 
 
 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

pověřence pro ochranu osobních údajů 
 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „smlouva“) 

 
 
Objednatel: Město Tábor 
se sídlem: Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 
IČO: 00253014 
DIČ: CZ00253014  
zastoupený: Ing. Štěpánem Pavlíkem, starostou města 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 

 
Poskytovatel: GDPR posouzení s.r.o. 
se sídlem/bydliště: Rybná 716/24, Staré Město, 100 00 Praha 1 
IČO: 067 73 010 
DIČ: není plátcem DPH 
zápis v OR: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288 627 
zastoupený: Ing. Jiří Kubela – jednatel společnosti 
bankovní spojení: FIO banka a.s. 
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Poskytovatel“) 
 
(společně též jako „smluvní strany“) 

 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 
 
 

I. Úvodní ustanovení 

1. Dne 27.04.2016 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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), které upravuje povinnosti 
správců a zpracovatelů při zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). 

2. Objednatel je povinen ve smyslu čl. 37 odst. 1 písm. a) GDPR jmenovat pověřence pro ochranu 
osobních údajů. 

 

 



II. Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel se zavazuje vykonávat pro Město Tábor a Městskou policii Tábor funkci a veškeré 
činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (dále jen 
„Pověřenec“).  

2. Poskytovatel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně a v plném rozsahu seznámil s 
rozsahem a povahou sjednaných činností, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné pro realizaci sjednaných služeb a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k jejich provedení nezbytné. Poskytovatel prohlašuje, že činnosti 
podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě.  

3. Poskytovatel dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v průběhu platnosti smlouvy nemůže 
uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již 
při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění. Nedostatečná informovanost, mylné 
chápání zadávacích podmínek a chybně navržená nabídková cena neopravňuje uchazeče požadovat 
dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ujednané ceny. 

4. Poskytovatel se zavazuje v případě ztráty předpokladů pro výkon funkce Pověřence neprodleně tuto 
skutečnost oznámit Objednateli. 

5. Rozsah sjednaných služeb je blíže specifikován ve článku III. smlouvy. 

 
 

III. Služby Pověřence 

1. V rámci plnění předmětu smlouvy bude Poskytovatel pro Objednatele a Městskou policii Tábor plnit 
všechny povinnosti, které GDPR a další obecně závazné právní předpisy Pověřencům ukládají. 
Pověřenec je na základě této smlouvy jmenován pro veškeré operace zpracování provádněné 
Objednatelem a Městskou policií Tábor. Poskytovatel bude vykonávat pro Objednatele a Městskou 
policii Tábor zejména (nikoli však pouze) tyto činnosti Pověřence pro ochranu osobních údajů:  

a) průběžně analyzovat a prověřovat procesy zpracování osobních údajů, 

b) monitorovat soulad procesů a dokumentů zadavatele v oblasti ochrany osobních údajů s 

GDPR a s dalšími právními předpisy v této oblasti, 

c) informovat o právních novinkách či změnách v oblasti ochrany osobních údajů a případně 

bezodkladně upozorňovat na jejich případný nesoulad s předpisy a dokumenty Objednatele, 

d) provádět odborné poradenství a konzultace v oblasti ochrany osobních údajů vč. vyřizování 

dotazů a vydávání doporučení, 

e) poskytovat další poradenství dle potřeby Objednatele, pokud jde o posouzení vlivu na 

ochranu osobních pdajů a monitorování jeho uplatňování podle čl. 35 GDPR, 

f) spolupracovat při vyhodnocování porušení zabezpečení osobních údajů a ohlášení porušení 

dozorovému úřadu a případě dotčeným subjektům a vest evidence porušení zabezpečení 

osobních údajů, 

g) navrhovat a podílet se na realizaci nápravných opatření, 

h) spolupracovat s dozorovým úřadem, působit jako kontaktní místo pro dozorový orgán 

v záležitostech týkajících se zpracování vč. předchozí konzultace dle č l. 36 GDPR a v 

dalších věcech, 

i) shromažďovat informace za účelem zajištění zpracovatelských činností, 



j) jednat se subjekty údajů ve smyslu č l. 38 odst. 4 GDPR, 

k) vést a aktualizovat právní dokumenty zadavatele (zejm. záznamy o činnostech zpracování o 

všech kategoriích prováděných činností), 

l) v případě legislativních změn provést základní proškolení zaměstnanců Objednatele, 

m) zajišťovat a konzultovat možné způsoby zajištění zásad ochrany osobních údajů, zejména 

transparentnosti, přesnosti, minimalizace osobních údajů, důvěrnosti apod., 

n) zajišťovat  koncepce technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních 

údajů, 

o) zajišťovat rozdělení odpovědnosti za dodržování předpisů. 

p) provádění dalších činností souvisejících s ochranou osobních údajů. 

2. Poskytovatel bude při provádění činností postupovat podle GDPR a dalších obecně závazných 
právních předpisů a rovněž také dle:  

a) pokynů vydaných Pracovní skupinou WP 29, resp. Evropským sborem pro ochranu osobních 
údajů (EPDB) podle čl. 70 GDPR, 

b) doporučení, metodických pomůcek apod. vydávaných ústředními správními orgány 
(ministerstvy apod.), Úřadem pro ochranu osobních údajů a bude psotupovat v souladu se 
závěry vyplývajícími z judikatury soudů v oblasti ochrany osobních údajů. 

3. Pověřenec se zavazuje poskytovat služby s odbornou péčí. Pověřenec nenese odpovědnost za 
nedodržování GDPR – za právní soulad v oblasti ochrany osobních údajů je zodpovědný příslušný 
správce nebo zpracovatel osobních údajů. 

4. Pověřenc bere při plnění svých úkolů patřičný ohled na riziko spojené s operacemi zpracování a 
současně přihlíží k povaze, rozsahu, kotextu a účelům zpracování.  

 
 
 

IV. Povinnosti smluvních stran a podmínky poskytování služeb 

1. Poskytovatel je povinen: 
a) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění této smlouvy 

dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může být Poskytovatel zproštěn jen se souhlasem 
Objednatele a dále v případech stanovených právními předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i 
po skončení platnosti této smlouvy, 

b) postupovat tak, aby se nedostal do střetu zájmů a v případě hrozby střetu zájmů o tom bez 
zbytečného odkladu informovat Objednatele, 

c) postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
d) provádět hodiny nad rámec paušálu (viz čl. VI.1.ii. této smlouvy) pouze po předchozím 

schválení kontaktní osoby Objednatele – tajemníka úřadu. 
2. Poskytovatel prohlašuje, že činnost Pověřence bude vykonávat zcela nezávisle a že není ve střetu 

zájmů s Objednatelem ani Městskou policií Tábor. 
3. Objednatel je povinen: 

a) zajistit, aby byl Poskytovatel náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících 
s ochranou osobních údajů,  

b) podporovat Poskytovatele při plnění úkolů tím, že mu poskytne všechny relevantní 
informace a podklady, přístup k osobním údajům a operacím zpracování a k odpovědným 
zaměstnancům nebo jiným osobám,  



c) zajistit Poskytovateli možnost pravidelného sdělování svých zjištění odpovědným 
pracovníkům Objednatele a Městské policie Tábor, 

d) zajistit, aby žádný z úkolů a povinností Poskytovatele nevedl ke střetu zájmů, 
e) v rámci této smlouvy komunikovat prostřednictvím kontaktních osob, které jsou uvedeny 

v Příloze č. 1 této smlouvy a které budou s Poskytovatelem spolupracovat, 
f) v případě změn aktualizovat v Příloze č. 1 smlouvy kontaktní osoby Objednatele vč. jejich 

telefonu a e-mailu. 
4. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost při poskytování služeb Pověřence pro 

ochranu osobních údajů, zejména mu umožní přístup do svého sídla a sídla Městské policie Tábor, 
ve kterých bude služba poskytována a umožní mu výkon činností Pověřence v těchto prostorách, a 
dále mu poskytne potřebné informace nezbytné pro výkon činnosti Pověřence pro ochranu osobních 
údajů, které má k dispozici. Objednatel předá Poskytovateli všechny doposud zpracované 
dokumenty týkající se ochrany osobních údajů, zejména stávající analýzu rizik. 

5. Poskytovatel odpovídá za správnost a odbornost poskytovaných služeb a jejich soulad s platnou 
legislativou. 

6. Poskytovatel se zavazuje Objednatele informovat 2x ročně a případně i na další výslovné vyžádání o 
výsledcích své činnosti a předat mu vše, co v souvislosti s plněním svých povinností získal. 

7. Poskytovatel se zavazuje zahájit plnění předmětu smlouvy bez zbytečného odkladu po účinnosti a 
platnosti této smlouvy. 

8. Poskytovatel se zavazuje zajistit svou stálou dostupnost běžnými komunikačními prostředky (tj. 
zejména mobilní telefon, e-mail). 

9. Poskytovatel je povinen být k dispozici podle této smlouvy v sídle Objednatele a sídle Městské 
policie Tábor, a to v době, na které se Objednatel a Poskytovatel dohodnou; jinak v Objednatelem 
určený den a hodiny. 

10. Není-li smluvními stranami ujednáno jinak zejména s ohledem na složitost anebo časovou náročnost 
úkolu, bude Poskytovatel plnit úkoly dle této smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 
pracovních dnů od požadavku učiněného telefonicky nebo e-mailem kontaktními osobami 
Objednatele (viz  Příloha č. 1 smlouvy)  Poskytovateli nebo od vzniku rozhodné skutečnosti (např. 
zveřejnění právního předpisu ve sbírce zákonů, apod.) nebo ve lhůtách stanovených v právním nebo 
interním předpisu tak, aby byly zachovány zejména lhůty stanovené GDPR pro ohlášení 
bezpečnostních incidentů či vyřízení žádostí subjektů údajů. Opakované neposkytnutí nebo zpožděné 
poskytnutí služeb v rámci plnění předmětu smlouvy ve lhůtě v souladu se smlouvou nebo ve lhůtě 
stanovené Objednatelem je považováno za hrubé porušení smluvních podmínek, které dává 
objednateli právo okamžitě jednostranně odstoupit od smlouvy.  

11. Poskytovatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy třetím 
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 
 
 

V. Pověřenec  

1. Kontaktní údaje odpovědné osoby, která bude vykonávat funkci Pověřence pro ochranu osobních 
údajů, jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.  



2. Smluvní strany výslovně konstatují, že Objednatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, kontaktní 
e-mailovou adresu a telefon Pověřence pro subjekty údajů a dozorový úřad na webových stránkách 
Objednatele a v dalších materiálech.  

3. Poskytovatel je oprávněn změnit osobu Pověřence. O změně osoby Pověřence Poskytovatel 
neprodleně písemně informuje Objednatele. Objednatel je oprávněn nově ustanoveného Pověřence 
písemně odmítnout. V takovém případě Poskytovatel do 30 dní navrhne nového Pověřence.  

4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat výměnu osoby Pověřence v případě nespokojenosti, a to 
především s kvalitou poskytovaných služeb. Objednatel je povinen žádost o výměnu osoby 
Pověřence Poskytovateli vždy zdůvodnit. Poskytovatel však tento důvod není oprávněn rozporovat a 
je povinen žádosti do 30 dnů od jejího doručení vyhovět. 
 
 
 

VI. Časový rozsah a cena poskytovaných služeb  

1. Smlouvní strany si sjednali provádění ujednaných služeb v tomto rozsahu: 
i. paušál v rozsahu 10 hodin každý kaledářní měsíc, 
ii. dle potřeby objednatele i nad rámec paušálně sjednaných hodin. Tyto hodiny nad rámec 

paušálu budou prováděny pouze po předchozím odsouhlasení kontaktní osoby Objednatele – 
tajemníka úřadu, a to do maximální výše dalších 10 hodin za kalendářní měsíc (tj. max. 
do výše 480 dalších hodin po dobu trvání zakázky).  

2. Odměna Poskytovatele za poskytování služby Pověřence dle odst. 1. tohoto článku je stanovena 
takto:  

a) za paušál uvedený v odst. 1.i. tohoto článku: 3.223,- Kč bez DPH měsíčně, tj. 3.990,- Kč. 
vč. DPH měsíčně 

b) za 1 hodinu (60 min.) poskytnutých služeb nad rámec paušálu v rozsahu max. 10 hodin 
v kalednářním měsíciuvedenou v odst. 1.ii. tohoto článku: 322,- Kč bez DPH / 1 hod. 
poskytnuté služby, tj. 390,- Kč vč. DPH za každou hodinu. 

3. Ceny sjednané v odst. 2. tohoto článku jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými a jsou 
v nich zahrnuty veškeré náklady potřebné ke splnění předmětu této smlouvy jakož i veškeré náklady 
související (např. na administrativní podporu, náklady na cestovné, poštovné a hovorné apod.). 
Smluvní strany nejsou oprávněny v průběhu plnění této smlouvy ceny jakkoli navyšovat. 
Jednotkovou cenu je možno překročit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních 
předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkové ceny, a to konkrétně v případě 
zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, bude jednotková cena úměrně 
snížena. 

4. Poskytovatel je oprávněn měsíčně fakturovat za poskytování služby Pověřence pro ochranu osobních 

údajů vždy paušál a dále maximálně 10 hodin služeb nad rámec paušálu.  
 
 
 

VII. Platební podmínky 

1. Sjednanou odměnu uhradí Objednatel bezhotovostně na základě faktury vystavené Poskytovatelem 
po poskytnutí služeb v daném kalendářním měsíci dle této smlouvy; nedílnou součástí faktury musí 
být vyúčtování provedených prací a hodin v daném měsíci. Fakturačním obdobím je kalendářní 



měsíc. Fakturu je Poskytovatel oprávněn vystavit k poslednímu dni měsíce, za který náleží odměna, 
a to nejpozději do 15 dnů ode dne skončení měsíce, za který je fakturováno. Faktura musí obsahovat 
výčetku provedených prací a rozlišení částky účtované jako paušál a částky účtované za služby 
provedené nad rámec paušálu.  

2. Právo na zaplacení dohodnuté ceny vzniká Poskytovateli řádným plněním jeho závazku. 
3. Splatnost faktur se sjednává v délce 21 dnů od data doručení Objednateli. 
4. Faktura vystavená Poskytovatelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, jinak má 

Objednatel právo ji Poskytovateli vrátit do 21 dnů od jejího obdržení a Poskytovatel je povinen 
fakturu opravit nebo vystavit novou. Objednatel není v prodlení s úhradou, jestliže vrátí 
Poskytovateli fakturu proto, že obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto 
Smlouvou. Konkrétní důvody vrácení daňového dokladu je Objednatel povinen uvést zároveň 
s vrácením takové faktury. U nové nebo opravené faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

 
 
 
 

VIII. Odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou Objednateli 

1. Poskytovatel je povinen ke dni uzavření této smlouvy mít a po celou dobu trvání smlouvy udržovat 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání třetím osobám. Splnění této 
povinnosti je Poskytovatel povinen doložit na požádání Objednatele.  

2. Poskytovatel odpovídá Objednateli za majetkovou újmu (škodu) způsobenou porušením povinností v 
souvislosti s výkonem služeb Pověřence podle této smlouvy a rovněž za škody, které činností 
Poskytovatele vzniknou dalším osobám, a to v plném rozsahu.  Za škodu se považuje rovněž i 
udělená sankce ze strany dozorového orgánu nebo sankce či jiné finanční plnění na základě 
rozhodnutí jiného orgánu veřejné moci, která byla objednateli uložena, a která vznikla v důsledku 
činnosti nebo nečinnosti pověřence pro ochranu osobních údajů.  

 
 
 

IX. Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2023. 
 

 

X. Ukončení smlouvy  

1. Objednatel i Poskytovatel mohou tuto smlouvu bez udání důvodu vypovědět s 6-ti měsíční 
výpovědní dobou, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže: 
a) Poskytovatel nerealizuje plnění podle smlouvy nebo zanedbává plnění svých povinností 

sjednaných v této smlouvě za předpokladu, že k nápravě nedošlo ani po písmeném upozornění 
Objednatele  

b) Poskytovatel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné 
věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení plnění v souladu se smlouvou, 

c) bude rozhodnuto o úpadku Poskytovatele. 



3. Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže Objednatel neposkytne Poskytovateli 
potřebnou součinnost dle čl. IV. odst. 3. a k nápravě nedošlo ani po písemném upozornění ze strany 
Poskytovatele. 

4. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy objednatel uhradí Objednatel smluvní cenu za doposud provedené 
služby. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran. Odstoupení od smlouvy se 
nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty. 

 
 

XI. Sankce 

1. V případě porušení povinnosti Poskytovatele podle ustanovení čl. III. nebo čl. IV. mimo čl. IV.odst. 
1 této smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení. 

2. V případě porušení povinnosti Poskytovatele podle ustanovení čl. IV. odst. 1. písm. a) této smlouvy 
je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

3. V případě prodlení Objednatele s hrazením ceny služeb dle čl. VI. této smlouvy je Objednatel 
povinen zaplatit Poskytovateli zákonný úrok z prodlení. 

4. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. Povinná strana se zavazuje smluvní pokutu uhradit do 21 dnů ode dne doručení 
písemného vyúčtování smluvní pokuty. Na základě výslovné dohody smluvních stran je Objednatel 
oprávněn odečíst ze svých závazků vůči Poskytovateli své finanční nároky na smluvní pokutu, 
kterou Poskytovatel písemně vyúčtuje. 

5. Zaplacení smluvní pokuty Poskytovatele nezbavuje závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením 
stejné právní povinnosti.  

 

XII. Ostatní ujednání 

1. Vznikne-li v souvislosti s plněním předmětu smlouvy autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, má se za to, že se jedná o dílo vytvořené na objednávku v rámci této 
smlouvy. 

2. Poskytovatel pro tento případ poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný souhlas - licenci k užití 
veškerých práv duševního vlastnictví, která jsou součástí nebo příslušenstvím díla vzniklého dle 
odst. 1 tohoto článku.  Licence poskytnutá Poskytovatelem Objednateli je výhradní, celosvětová, i 
bez souhlasu Poskytovatele převoditelná (sublicencovatelná), časově neomezená a je udělena ke 
všem účelům známým k datu uzavření smlouvy, tak jak bude popsáno dále.  

3. Poskytovatel souhlasí s tím, že nebude oprávněn licenci vypovědět nebo od ní odstoupit a že licenční 

ujednání je sjednáno jako samostatné ujednání, které přetrvá zánik ostatních závazků dle smlouvy.  

4. Práva a povinnosti Poskytovatele po udělení licence: 



 strpět zásah do práva užít předmět licence v rozsahu vyplývajícím z licenční smlouvy 

Objednatelem, 

 poskytnutí veškerých podkladů a informací potřebných k výkonu licence Objednateli, 

 poskytnout Objednateli bez zbytečného odkladu součinnost k právní ochraně jeho licence, 

dojde-li k ohrožení nebo porušení nabyvatelovy licence. 

5. Práva a povinnosti Objednatele po udělení licence:  

 Objednatel není povinen licenci využít.  

 Objednatel je oprávněn předmět licence užít ve zpracované či jinak změněné podobě. 

6. Právní bezvadnost: Poskytovatel výslovně prohlašuje, že: 

 odpovídá Objednateli za právní bezvadnost práv nabytých touto licenční smlouvou, tj. za to, 

že užitím předmětu licence podle této licenční smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému zásahu 

do práv třetích osob ani k jinému porušení právních předpisů, že případné majetkové nároky 

třetích osob byly vypořádány a Objednateli v souvislosti s užitím předmětu licence nemohou 

vzniknout peněžité ani jiné povinnosti vůči třetím osobám, 

 odpovídá Objednateli za škodu v souvislosti s uplatněním práv třetích osob. 

7. Smluvní strany dále sjednávají, že v rámci licence bude Objednatel oprávněn použít předmět plnění 

Poskytovatele ke všem známým účelům, včetně užívání díla, další úpravy díla a jeho reprodukce a je 

v rámci licence oprávněn, ať už přímo či nepřímo prostřednictvím třetích osob, provádět jakékoliv 

úpravy nebo změny či doplnění předmětu plnění Poskytovatele nebo jakékoliv jeho části, spojit 

předmět plnění Poskytovatele nebo jeho část s jiným plněním či dílem nebo kolektivním dílem. 

8. Odměna za licenci je zahrnuta v ceně uvedené ve čl. VI.2. smlouvy a Poskytovatel výslovně 

prohlašuje, že Objednatel není a nebude povinen za licenci a její využití hradit jakékoliv další 

odměny.  

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Poskytovatel prohlašuje, že byl informován o tom, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu 

§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru 

smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu Objednatel, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 

poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., v platném znění. 

2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 

zástupci obou stran. 

3. Změnu osob či kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 1 se smluvní strany zavazují vzájemně 

oznámit zasláním aktualizované Přílohy č. 1, a to bez nutnosti uzavření dodatku. Aktualizovaná 

příloha musí obsahovat podpis oprávněné osoby a datum vyhotovení. Takto aktualizovaná Příloha č. 

1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.  

4. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy se stane nebo bude shledáno neplatným, neúčinným, 

nezákonným či nevynutitelným a lze jej oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy, zůstávají 

ostatní ustanovení smlouvy nadále nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují, že nahradí neplatné, 



neúčinné, nezákonné či nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným, zákonným a 

vynutitelným tak, aby nahrazené ustanovení odpovídalo účelu původnímu ustanovení a této smlouvě, 

případně zpracují a uzavřou odpovídající novou platnou smlouvu. 

5. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po dvou 

stejnopisech. 

6. Poskytovatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností Objednatele svobodně vyhledávat, 

přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu 

ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  Poskytovatel bere na vědomí úmysl 

a cíl Objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o 

jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.  

7. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 

(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského úřadu 

(Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

8. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v této smlouvě neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními 

nového občanského zákoníku. 

9. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně a na základě projevené 

vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a jsou si vědomy všech důsledků jejího 

uzavření. Osoby podepisující za smluvní strany tuto smlouvu prohlašují, že jsou oprávněny smlouvu 

jménem smluvní strany uzavřít.  

10. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která 

podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Příloha č. 1- Kontaktní osoby a Příloha č. 2 – Kalkulace celkové 
ceny dle modelového zadání. 

12. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 

sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na 

některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 

V Táboře  dne 30.4.2019  V Praze dne 9.5.2019 

Objednatel   Poskytovatel 
 
 
 
 
 
…………………………………… 

 
 
 
 
 
   …………………………………………… 

              Město Tábor 
          Ing. Štěpán Pavlík 

                GDPR posouzení s.r.o. 
                    Ing. Jiří Kubela 

 
 
  

http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246


Příloha č.1 – Kontaktní osoby a místa plnění: 
 

Místo plnění: Tábor 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoby objednatele: 
Ve věcech ICT:                                     Bc. Pavel Lešetický, tel. xxxxxxxx,  

pavel.leseticky@mutabor.cz  

Ve věcech Městské policie Tábor:                  Mgr. Petr Svoboda, tel. 602 438 468,  

petr.svoboda@mutabor.cz 

Ve všech ostatních věcech tajemník města:   Ing. Lubomír Šrámek, tel. 725 032 536, 

lubomir.sramek@mutabor.cz  

 

 

 

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Jméno, příjmení: Ing. Jiří Kubela 

datum narození: 8.8.1971 

tel: +420 725 980 725 

kontaktní e-mail pro objednatele: gdprposouzeni@outlook.cz 

kontaktní e-mail pro subjekty údajů a dozorový úřad: gdprposouzeni@outlook.cz 
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Příloha č. 2 – Kalkulace ceny: 
 

Služba 

Jednotková cena  

za 1 měsíc služby 

nebo 

 za 1 hodinu nad 
rámec paušálu 

Cena v Kč bez DPH 

 

Cena celkem  

za 48 měsíců 
zajišťování služby  

nebo  

za 480 hodin nad 
rámec paušálu 

Cena v Kč bez DPH 

DPH v Kč z celkové 
ceny 

Celková cena s DPH v 
Kč 

 

Paušální služby 

10 hod. měsíčně 

 

3.223,- Kč 154.704,- Kč 32.488,- Kč 187.192,-Kč 

 

Hodiny  

nad rámec paušálu 

 

322,- Kč 154.560,- Kč 32.458,-Kč 187.018,-Kč 

 


