
Smlouva o zpracování a ochraně osobních údajů

č. D158OSII435

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel

Osoba jednající: Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce informačních a komunikačních technologií

IČO: 00006963

Bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 10006-127001/0710

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jako „Objednatel“ nebo „čssm

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupená: _jednatelem společnosti

Zápis v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Č. účtu: 1001885001/2700

IČO: 44851391

DIČ: CZ44851391

ID datové schránky: bfk28d2

(dále jako „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel budou dále vtextu označováni jednotlivě také jako „Smluvní strana“

a společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), v souladu s čl. 28 odst. 3 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 (dále

také jako „Nařízen|“), a platnou právní úpravou České republiky, tuto smlouvu o zpracování osobních

údajů (dále jen „Smlouva“):
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PREAMBULE

1. Vzhledem k tomu, že

a) Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2017 Rámcovou smlouvu o vývoji a údržbě aplikačního

programového vybavení pro oblast Důchodové dávky - II, a

b) v rámci plnění dílčích smluv dle této Rámcové smlouvy bude docházet ke zpracování

osobních údajů (dále také jen „OÚ“) podle Přílohy č. 1 této Smlouvy,

dospěly Smluvní strany k úplné a vzájemné shodě v níže uvedených skutečnostech a rozhodly

se uzavřít tuto Smlouvu, v rámci níž blíže definují zpracování a ochranu OÚ Poskytovatelem pro

Objednatele a dle jeho pokynů.

2. Objednatel prohlašuje, že je správcem OÚ ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 7 Nařízení.

3. Poskytovatel je zpracovatelem OÚ ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 8 Nařízení.

4. Informační systém pro důchodovou oblast Objednatele, jehož součástí je software (dále jen

„SW“) ZDD (centrální aplikační programové vybavení pro pořizování žádostí o dávky

důchodového pojištění), EDZ (centrální programové vybavení sloužící pro přehled o dobách

řízení důchodových dávek od jejich sepsání až po finální vyřízení), UI3001 (centrální

programové vybavení pro rozhodování o nárocích na dávky důchodového pojištění), je

prvkem kritické informační infrastruktury v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o

kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti),

ve znění pozdějších předpisů.

DEFINICE

Následující termíny mají ve Smlouvě níže uvedené významy:

. „Hlavní smlouvou“ se rozumí Rámcová smlouva uvedená vodst. 1 písm. a) Preambule této

Smlouvy;

. „Právními předpisy na ochranu OÚ" se rozumí Nařízení a právní předpisy implementující

nebo doplňující tento předpis na evropské nebo národní úrovni;

. Termíny „třetí země", „členský stát", „správce", ,,zpracovatel“, ,,subjekt údajů", „osobní

údaje/0Ú", „porušení zabezpečení osobních údajů", „zpracování" a „orgán dozoru"

mají stejný význam jako v Nařízení, a jejich příbuzné termíny budou vykládány shodně.

1. Účel a předmět Smlouvy

1.1 Účelem této Smlouvy je vsouladu sPrávními předpisy na ochranu OÚ ochrana OÚ při

zpracování OÚ, ke kterému dochází v rémci plnění Hlavní smlouvy, resp. jednotlivých dílčích smluv

uzavřených na základě Hlavní smlouvy (dále jen „DS“) Poskytovatelem dle specifikace uvedené

v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

1.2 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele provádět zpracování OÚ pro Objednatele a

dle jeho pokynů v souladu s touto Smlouvou a s příslušnými Právními předpisy na ochranu OÚ.

1.3 Zpracování OÚ bude ze strany Poskytovatele probíhat po dobu účinnosti Hlavní smlouvy, resp.

jednotlivých DS.

2. Povaha zpracování OÚ

2.1 Objednatel za účelem uvedeným včl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy pověřuje Poskytovatele

zpracováním OÚ za účelem uvedeným v Příloze č. 1 této Smlouvy.

2.2 Poskytovatel na základě této Smlouvy automatizovanými prostředky zpracovává OÚ dle čl. 4

odst. 4.5 této Smlouvy a Přílohy č. 1 této Smlouvy.
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2.3 Smluvní strany tímto prohlašují, že za zpracování OÚ dle této Smlouvy nevzniká ani jedné ze

Smluvních stran nárok na odměnu. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými

ustanoveními Nařízení, Občanského zákoníku a dalšími souvisejícími platnými a účinnými právními

předpisy.

 

3. Práva a povinnosti Objednatele

3.1 Objednatel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat v souladu s Právními předpisy na

ochranu OÚ.

3.2 Objednatel se zavazuje Poskytovateli poskytnout součinnost nezbytnou pro plnění této

Smlouvy. Objednatel je zejména povinen v případě, že pro plnění povinností Poskytovatele dle této

, Smlouvy jsou nutné jakékoli písemné podklady, předat včas tyto podklady Poskytovateli.

4. Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1 Poskytovatel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat v souladu s Právními předpisy na

ochranu OÚ. Rovněž je povinen postupovat vsouladu se závazky a povinnostmi Objednatele

týkajícími se předmětu této Smlouvy, vyplývajícími z rozhodnutí soudů, rozhodčích či správních

orgánů, za předpokladu, že s těmito povinnostmi byl ze strany Objednatele seznámen.

4.2 Poskytovateli je zakázáno předávání OÚ do třetích zemí. Poskytovatel nezapojí do zpracování

žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního písemného povolení Objednatele. Pokud

Poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy stejné

povinnosti na ochranu OÚ, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě. Nebude-li další zpracovatel plnit své

povinnosti v oblasti ochrany OÚ, bude odpovídat Objednateli za plnění povinností dotčeného dalšího

zpracovatele Poskytovatel.

4.3 Poskytovatel se zavazuje zpracovávat OÚ pro Objednatele výhradně za účelem, v rozsahu a za

podmínek stanovených touto Smlouvou a pouze na základě doložených pokynů Objednatele

v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. a) Nařízení.

4.4 Poskytovatel přijme ke dni podepsání této Smlouvy a ke každému následnému dni jejího trvání

dostatečná technická, organizační, věcná a osobní opatření k tomu, aby zajistil dostatečnou úroveň

zabezpečení a ochrany práv subjektů OÚ zpracovávaných podle této Smlouvy v souladu

s čl. 32 Nařízení.

4.5 Poskytovatel je oprávněn zpracovávat OÚ při plnění této Smlouvy zejména formou jejich

ukládání na nosiče dat, správou a uchováváním (archivací), zálohováním, blokováním,

zpřístupňováním osobám určenými Objednatelem a likvidací.

4.6 Poskytovatel se zavazuje formou interního předpisu zajistit bezodkladně technické a

organizační zabezpečení ochrany OÚ a přijmout taková opatření, aby maximálně eliminoval riziko

možného neoprávněného nebo nahodilého přístupu kOÚ, k jejich změně, zničení či ztrátě,

neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému

zneužní

4.7 Poskytovatel je povinen vpřípadě ukončení této Smlouvy nebo po udělení předmětného

pokynu Objednatelem bez zbytečného odkladu:

. vymazat všechny OÚ jím zpracovávané na základě této Smlouvy ze všech databází a úložišť,

kde byly tyto po dobu zpracování uchovávány;

. a/nebo skartovat všechny dokumenty shromážděné v listinné podobě, obsahující

zpracovávané OU;
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. a/nebo vrátit Objednateli všechny kopie OÚ včetně nosičů dat„ na nichž jsou uloženy, pokud

právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných OU.

 

O těchto skutečnostech Poskytovatel vyhotoví protokol a poskytne jeho kopii Objednateli.

4.8 Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při plnění povinností Objednatele,

jakožto správce OÚ, týkající se vyřízení žádostí ve věci výkonu práv subjektu údajů ve smyslu čl. 15

až čl. 23 Nařízení.

4.9 O oprávněnosti žádosti subjektu údajů rozhoduje Objednatel po předchozím projednání

s Poskytovatelem. Poskytovatel je povinen neprodleně od udělení pokynu Objednatele reflektovat

danou oprávněnou žádost subjektu údajů do zpracování OÚ prováděného Poskytovatelem.

., 4.10 Poskytovatel je vsouladu sčl. 33 odst. 2 Nařízení povinen bez zbytečného odkladu hlásit

formou e-mailu Objednateli jakékoli porušení zabezpečení OÚ. V ohlášení Poskytovatel uvede detaily

a důsledky povahy daného případu porušení zabezpečení OÚ včetně kategorií a přibližného počtu

dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů OÚ. V případě, že si

orgán dozoru (Úřad na ochranu OÚ) od Poskytovatele vyžádá informace nebo zahájí kontrolu u

Poskytovatelé vztahující se ke zpracování OÚ Poskytovatelem pro Objednatele, je Poskytovatel

povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. Kontaktní osobou

Objednatele pro oznámení porušení zabezpečení OÚ je_ e-mail:

_telefon:_Kontaktní osobou Poskytovatele pro účely

jednání ve věcech porušení zabezpečení OÚ je_ e-mail:_

telefon:_ Prostřednictvím Přílohy č. 2 této Smlouvy ohlašuje Poskytovatel

Objednateli porušení.

4.11 Smluvní strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na

takovou změnu písemně upozornit druhou Smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková

změna nabývá účinnosti okamžikem, kdy je druhé Smluvní straně doručeno písemné upozornění o

změně, přičemž o provedení změny dle tohoto odstavce tohoto článku této Smlouvy není nezbytné

sepisovat dodatek k této Smlouvě. Písemná upozornění o změně budou vždy podepsána

oprávněnými osobami Smluvních stran nebo jejich pověřenými zástupci, není-li vtéto Smlouvě

stanoveno výslovně jinak.

4.12 Poskytovatel a osoby zabývající se u/pro Poskytovatele zpracováním OÚ, jsou vázáni

mlčenlivostí co do zpracování OÚ. Poskytovatel a osoby zabývající se u/pro Poskytovatele

zpracováním OÚ jsou povinni při zpracování OÚ dodržovat přesně stanovená pravidla pro práci

sdanými informačními systémy, nakládáním s dokumenty obsahujícími OÚ, používat místnosti a

technické prostředky 5 databázemi zajištěné proti vniknutí třetích osob. Povinnost mlčenlivosti o OÚ i

bezpečnostních opatřeních trvá i po zániku této Smlouvy.

4.13 V případě, že Poskytovatel přestane splňovat podmínky pro zpracování OÚ stanovené Právními

předpisy na ochranu OÚ nebo touto Smlouvou, je povinen bez zbytečného odkladu o této

skutečnosti informovat Objednatele.

4.14 Zpracovatel vede záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro správce.

4.15 Na písemnou žádost Objednatele je Poskytovatel povinen umožnit Objednateli, jeho

zaměstnancům nebo jím určeným osobám, přístup ke zpracovávaným OÚ.

4.16 Poskytovatel je dále povinen umožnit Objednateli ověření souladu zpracování OÚ

Poskytovatelem s touto Smlouvou a s Právními předpisy na ochranu OÚ. Ověřování tohoto souladu

bude prováděno zejména kontrolou relevantních podkladů vyžádaných Objednatelem od

Poskytovatele. Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli, zaměstnancům Objednatele nebo

osobám, které k tomuto Objednatel pověří, provedení auditu u Poskytovatelé. Audit bude proveden
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Objednatelem nebo jeho zaměstnanci nebo osobami Objednatelem pověřenými k provedení auditu.

Náklady na provedení ověření souladu zpracování OÚ Poskytovatelem ponese každá ze Smluvních

stran sama.

4.17 Objednatel informuje písemně/elektronicky Poskytovatele o záměru provedení auditu nejméně

15 pracovních dnů před provedením auditu. Zároveň Objednatel informuje Poskytovatele otom, jaké

postupy, databáze a dokumenty budou auditovány, vjakém rozsahu a jaká data mají být osobě

provádějící audit zpřístupněna nebo poskytnuta.

4.18 Osoba, která bude na základě pokynu od Objednatele provádět audit v sídle Poskytovatele

nebo v jiných prostorách, kde Poskytovatel zpracovává OÚ třetích osob pro Objednatele, je povinna

dodržovat veškerá bezpečnostní opatření Poskytovatelé, se kterými bude Poskytovatelem seznámena

a obecně platné předpisy BOZP. Tato osoba je současně vázána mlčenlivostí co do zpracování OÚ, je

povinna při zpracování OÚ dodržovat přesně stanovená pravidla pro práci sdanými informačními

systémy, nakládáním sdokumenty obsahujícími OÚ, používat místnosti a technické prostředky

sdatabázemi zajištěné proti vniknutí třetích osob. Povinnost mlčenlivosti o OÚ i bezpečnostních

opatřeních trvá i po zániku této Smlouvy.

4.19 Poskytovatel je povinen informovat neprodleně Objednatele v případě, že podle jeho názoru

určitý pokyn porušuje Nařízení nebo jiné předpisy Unie nebo členského státu týkající se ochrany

údajů.

4.20 Vpřípadě zjištění nesouladu zpracování OÚ stouto Smlouvou a sPrávními předpisy na

ochranu OÚ vrámci auditu, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Poskytovateli požadavek na

nápravu zjištěného stavu. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Poskytovatele k náhradě škody.

5. Trvání a zánik Smlouvy, sankční ujednání

5.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou

Smluvních stran a uzavírá se na dobu trvání Hlavní smlouvy, resp. jednotlivých DS.

5.2 Každá ze Smluvních stran je oprávněna od Hlavní smlouvy či DS kdykoliv písemně odstoupit,

pokud druhá Smluvní strana závažným způsobem poruší jakékoliv závazky dané jí touto Smlouvou

nebo Právními předpisy na ochranu OÚ.

5.3 Za porušení povinností týkajících se ochrany OÚ podle této Smlouvy má Objednatel právo

požadovat na Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 250.000,- Kč za každé jednotlivé

porušení povinnosti.

5.4 Způsobí-li jedna Smluvní strana druhé Smluvní straně škodu porušením této Smlouvy,

odpovídá za ni dle obecných právních předpisů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na

náhradu škody.

5.5 Za závažné porušení této Smlouvy je považováno zejména porušení povinností Poskytovatele

uvedených v čl. 4 odst. 4.1 - 4.5, odst. 4.8, odst. 4.10 - 4.14 této Smlouvy, dále porušení povinností

Objednatele uvedených v čl. 3 této Smlouvy, a rovněž opakované porušení jakýchkoliv povinností dle

této Smlouvy.

5.6 Po ukončení účinnosti této Smlouvy je Poskytovatel povinen s OÚ shromážděnými na základě

této Smlouvy naložit v souladu s čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a s Právními předpisy na ochranu OÚ.

5.7 Pokud by se zjakéhokoli důvodu jakékoli ujednání této Smlouvy stalo neplatným nebo

nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na platnost a

účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu nevyplývá, že

neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Pokud se

jakékoli ujednání této Smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, zahájí Smluvní strany
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jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr této

Smlouvy.

6. Závěrečná ujednání

6.1 Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí právním řádem

České republiky, zejména Občanským zákoníkem, Právními předpisy na ochranu OÚ a dále

podmínkami sjednanými v Hlavní smlouvě, k níž se Smlouva vztahuje.

6.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že v případech, kdy tato Smlouva upravuje ochranu

a zpracování OU včetně práv a povinností Smluvních stran s tímto souvisejícími rozdílně oproti Hlavní

smlouvě, budou se Smluvní strany řídit touto Smlouvou.

6.3 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést pouze formou písemných vzestupně

číslovaných dodatků, které se po jejich podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran stanou

nedílnou součástí této Smlouvy.

6.4 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení

a Poskytovatel dvě vyhotovení.

6.5 Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny přednostně jednáním a dohodou mezi

Smluvními stranami. Nepodaří—li se smírného řešení dosáhnout, budou spory řešeny u místně a

věcně příslušných soudů Ceské republiky, rozhodčí řízení je vyloučeno.

Objednatel Poskytovatel
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Příloha č. 1 ke Smlouvě

(Příloha zahrnuje konkrétní informace o zpracování osobních údajů Objednatele v souladu

s ustanovením článku 28 odst. 3 Nařízení)

Následující informace se vztahují k Hlavní smlouvě.

1. Poskytovatel zpracovává OÚ těchto kategorií subjektů předaných Objednatelem

. Zaměstnanec Objednatele

. Klient (Pojištěná osoba)

o Kuratela

2. Poskytovatel zpracovává typy OÚ předané Objednatelem

2.1 Zaměstnanec Objednatele - osobní údaje

. Identifikační údaje

. Kontaktní údaje

. Další údaje o zaměstnanci Objednatele

2.2 Klient (Pojištěná osoba) a kuratela

a) osobní údaje

Identifikační údaje

Adresní údaje

Kontaktní údaje

Udaje pro provádění nemocenského pojištění

Udaje pro provádění důchodového pojištění

L)daje o výběru pojistného

Udaje evidované na základě požadavků práva Evropských společenství a

mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení

b) osobní údaje zvláštní kategorie

. Udaje o zdravotním stavu

3. Poskytovatel zpracovává OÚ předané Objednatelem způsobem zpracování

. SW aplikace u Objednatele (poskytování služeb údržby a úprav SW

Poskytovatelem)

. Vývojové prostředí u Poskytovatele

4. Poskytovatel zpracovává OÚ předané Objednatelem za účelem

. Poskytování služeb údržby a úprav SW aplikací Poskytovatelem

. Analýzy podkladů (e-mailová komunikace, screenshoty, exportovaná data, kopie

databází, logy)

. Poskytování plnění dle Hlavní smlouvy.
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Příloha č. 2 ke Smlouvě

Formulář pro ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů

 

Kontaktní údaje

 

 

 

Název: uveďte název zpracovatele

Sídlo: uveďte sídlo zpracovatele

IČO: uveďte IČ0 zpracovatele
 

Konta ktní osoba: uveďte pozici [útvaru odpovědného za řešení incidentů /

pověřence / odpovědného pracovníka / jiné osoby], jméno,

email, telefon, adresa

 

Splnění lhůty pro ohlášení incidentu

 

Čas, kdy se zpracovatel

dozvěděl o incidentu

uveďte čas dle čl. 33 odst. 2 Nařízení

 

Odůvodnění zpoždění ohlášení uveďte důvody, pro které zpracovatel neohlásil incident v

stanovené lhůtě 48 hodin od času, kdy se o incidentu dozvěděl

(důvodem může být časová náročnost posouzení veškerých

detailů a důsledků incidentů, apod.)

 

Detaily incidentu

 

Základní popis incidentu: popište základnídetaily incidentu

 

Čas vzniku incidentu: uveďte čas vzniku, který jste určili na základě vnitřní analýzy

incidentu

 

Čas zániku incidentu: uveďte čas zániku incidentu, kterýjste určili na základě vnitřní

analýzy incidentu;

vpřípadě trvajíc/ho incidentu popište aktuální stav a odhad

trvání

 

Druh incidentu popište, o jaký druh incidentu se jedná: incident v oblasti

důvěrnosti (např neoprávněný pň'stup k údajům), dostupnosti

(např.: ztráta přístupu nebo zničení údajů) nebo integrity

(např. : neoprávněná změna) údajů

 

Důvod vzniku incidentu pop/šte, co bylo příčinou vzniku incidentu: útok (ma/ware,

ransomware, apod.), technická nebo lidská chyba, nedbalost,

apod.

 

Kategorie dotčených osob např.: klient/; zaměstnanci děti, přív. jine' ohrožené skupiny,

apod.

 

Státy, ze kterých pochází

dotčené osoby

uveďte státy, ve kterých se nachází dotčené osoby, jejichž

osobní údaje byly zasaženy incidentem

 

Počet dotčených osob uveďte (odhadovaný) počet dotčených osob

 

Vědomost dotčených osob uveďte, zda dotčené osoby vědío tomto incidentu

 

Kategorie osobních údajů např. : údaje o zdravotnim stavu, o rinančn/situaci apod.

  Množství osobních údajů uveďte (odhadované) množství osobních Údajů zasažených

incidentem 
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Opatření implementované před

vznikem incidentu

uveďte, jaká opatření zpracovatel implementoval za účelem

prevence výskytu a sníženírizika tohoto typu incidentu

 

Důsledky incidentu

 

Rizika incidentu popište pravděpodobná rizika, která jsou důsledkem incidentu,

zejména rizika vyplývající zkonkrétní kategorie údajů nebo

kategorie dotčených osob (např.: zveřejnění údajů, krádež

identity, finančníškoda, podvod, apod.)

 

Další důsledky popište dalšídůsledky tohoto incidentu

 

Opatření pro odstranění nebo snížení rizika
 

Seznam opatření, která

zpracovatel implementoval po

vzniku incidentu

u každého opatřen/, které zpracovatel implementoval, uveďte

odůvodnění pro jeho využití a popis toho, jakým způsobem

sn/žuje nebo odstraňuje riziko pro dotčené osoby

 

Obnova údajů uveďte, zda a jak došlo k náhradě nebo obnovení osobních

u'dajů, které byly dotčeny incidentem

 

Seznam opatření, která

zpracovatel navrhuje pro

implementaci  
u každého opatřen/, které má zpracovatel v plánu

implementovat, uveďte odůvodnění pro jeho využití a popis

toho, jakým způsobem snižuje nebo odstraňuje riziko pro

dotčené osoby

 

Parafová no: Poskytovatel: - Objednatel: _

 

strana 9/9



„
:
a
n

P
3
1
0
'
n
n
q
n
d
w
“
H
W
-
.

©
m
n
u

'7
n
e
w
0
0
c
m

"
;
/
s
a
m
e
x
s
q
a
w
n
m

m
»
;
g
o
w
n
s

p
u
n
„
m
a
u
r
u
s

j
i
5
0
W

fl
"
?
5
9
W


