
Pf{iKAZNi SMLOUVA
uzavfené dle Obéanského zékoniku 5. 89/2012 Sb., § 2430 —- § 2444, V6 znéni pozdéjéich
pfedpisfi mezi smluvnimi stranami:
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Zzikladni uméleckzi §k0la,MoravskyKrumlov, okres Znojmo
16:: 70841675
statutérni zéstupce: Vladimira Koéi, feditelka
sidloz ékomi 139, 672 01 Moravsky Krumlov
(déle jen prikazce)

Petra Machovzi
Jaroslavice

16:: 03354725
(déle jen pfikaznik)

6:1. 1

Zzikladni ustanoveni

Prikazni smlouvou se prikaznik zavazuje zajistit Vedeni a zpracovéni dat mzdové agendy
pfikazce V souladu s obecné zévaznymi a resortnimi pfedpisy s fiéinnosti od 1.ledna 2015.

6:1. 2
Povinnostiprikaznika

Zajistit Vedeni mzdové agendy prikazce V souladu s obecné zévaznymi a resortnimi predpisy.
Spravovat a aktualizovat software ke zpracovéni mzdové agendy.
Zpracovat data (Véetné bankovnich pf1'kaz1°1 a Vyfiétovéni) z dodanych 1’1daj1°1 V dohodnutych
terminech, jsou—1i fidaje Iiplné a pfedény Véas.
Provédét V€§k61"é odvody (dané, zdravotni a sociélni pojiéténi apod.).
Potvrzovat pfijmy pro poji§t’oVny, bankovni 1'1staVy, soudy, pro Vjrplatu déwek steitni sociélni
podpory a finanéni fifad.
Provédét V)’/poéet prfimérnj/ch vjfdélkfi pro pracovné pr2'1Vn1' fikony pa déwky nemocenského
pojiéténi.
Pfipravovat mzdové listy k archivaci a jejich pfedéni pfikazci.
Podévat zpr2'1Vy o postupu plnéni a Vysledku prikazu.
Vést evidenéni listy dfichodového zabezpeéeni.



Vest proh1a§eni poplatnikfi dané z prijmu fyzickych osob ze zaVis1e' éinnosti a provadet jejich
aktualizaci.
Pfedavat mésiéni Vystupni sestavy ke kontrole.

(:1. 3

Povinnostipfikazce

Na poiadanipfikaznika poskytnout V poiadovanérn terminu a V dohodnuté forrne 1'1daje a data
potfebna pro splneni pfikazfi pfikazce.
Dotazy a pfipominky feéit pouze prostfednictvim povéfenjleh osob.
Poskytnout pfikaznikovi pfiméfené prostredky nezbytné ke splneni pfikazu a uhradit
pfikaznikovi dohodnutou éastku, pfipadne daléi uiiteéné naklady Vynaloiené pfi provadeni
pfikazu.
V pfedepsaném terminu hlasit zmeny pro zdravotni poji§t’oVny (pfihlaéky, odhlaéky,Vynéti).
V pfedepsanem terminu hlasit zmény pro spravu socialniho zabezpeéeni (davky
nemocenského pojiéténi, evidence pracovni neschopnosti).

(:1. 4
Odpovédnostpi"ikazce a pi"ikaznika

Pfikazce odpovida za chyby V datech sV)'Ich zamestnancfi, jei jsou podkladem pro Vypoéet
mezd.
Pfikaznik odpovida za chyby Ve Vjlplatach zamestnancfi pfikazce, ktere' Vznikly jeho
opomenutim nebo ohybnjrm zadanim dat do poéitaée.
Obé strany jsou povinny nahradit druhe' strane ékodu Vzniklou jejim zavinénim, a to do V3’/§e

Vzniklé ékody.
Obé strany odpoV1’daj1' za ochranu dat V souladu s obecné zavaznymi pfedpisy.

Cena za zakladni 1'1kony pfi zpraoovani mzdové agendy (Viz (:1. 2), bude fiétovana podle
Ceniku sluieb, kter}? je nedflnou prflohou této sm1ouVy.

(:1. 6

Ostatni ujednzini

Pfikazce poskytne potrebnou souéinnost pfi spoleéne zaji§t’oVan3'Ich éinnostech. Jedna se
zejména o p1'*edaVan1' potfebné dokumentace a tiskovjrch sestav, sdfleni dat a technickych
prostredkfi.
Pfikazce je povinen pfedat pfikaznikovi V€§k€I'é soupisky, data a podklady potfebné pro
Vypoéet mezd, sraiek, odvodfi a Vyhotoveni pfevodnich pfikazfi za aktualni mesic nejpozdeji
do 5. dne nasledujiciho rnésice. V pfipade, Ze pfikazce tento termin nedodrii, nenese
pfikaznik Zadnou odpovednost za chyby Ve Vyplatach zaméstnancfi pfikazce za uplynul)?
rnesic. Podklady pro zpracovani mezd dodane’ po VV:§e uvedeném terminu budou zahrnuty a2
do Vyfietovani mezd V mesioi nasledujicim.



Pffikazce nepoiaduje zpracovéni podkladfi pro Vyplaty zéloh na mzdy. Pokud to umoini 1h1°1tystanovené penéinimi 1’1staVy, zajisti pfikaznik zpracovéni mezd V terminu, kter}? umoinipfikazci Vyplatu mezd Vidy do 15. dne V mésici.
Vyéi fihrady za poskytované sluiby lze prflbéiné upravovat pouze oboustrannou dohodou sohledem na plnéni pfikazu a V zévislosti na Vyvoji inflace. Podepseinim nového Ceniku sluiebzéstupci obou smluvnich stran se automaticky ru§1' platnost ceniku se star§1'm datem. Nov)?
Cenik sluieb bude Vidy Vyhotoven Ve dvou stejnopisech a stévé se automaticky nedflnousouéésti této smlouvy namisto Ceniku sluieb se staréim datem.
Vznik préva fakturovat Vzniké Vidy k 1. dni mésice, V némi trvé tato smlouva, splatnostfaktury éini 10 dni.

6:1. 7
Zévéreénzi ustanoveni

Pfikazni smlouva zaniké odvoleinim pfikazu pfikazcem nebo V)’/povédi pfikaznika. Lh1°1ta proodvoléni pfikazu nebo Vypovéd’ éini 3 mésice. Préwni fiéinky odvoléni pfikazu nebo V3’/povédi
nastévaji po uplynutl’ 3 mésicfi ode dne doruéeni odvoléni pfikazu nebo V3’/povédi druhé zesmluvnich stran, popfipadé dnem, na kterém se obé strany dohodnou. Pfikaznik je povinenuéinit jeété V§€, co nesnese odkladu, aby pfikazce neutrpél fijmu na svych prévech. Ukonytakto uéinéné maj 1' stejné prévm’ fiéinky, jako kdyby pfikazni smlouva jeété trvala, pokudneodporuji tomu, co zafidil pfikazce.
Jiné uj ednéni, nei které jsou obsahem této smlouvy, jsou neplatné a pfipadné zmény je moinoprovédét pouze uzavfenim nové smlouvy, popfipadé pisemnym dodatkem, na kterém se obéstrany shodnou.
Smlouva nab)’/Vé platnosti a fiéinnosti dnem podpisu obou fiéastnikfi. Smlouva je Vyhotovena
Ve dvou originélech, z nichi jeden obdrii pfikaznik a druhy pfikazce.

Vladimira K061’ za
iafikazce

Petra Machové - pfikaznik
‘

Ve Znojmé dne: 10.9.2014



1>1‘iiL0HA 1>1“2iKAzNi SMLOUVY — CEN1K SLUZEB

Smluvni stran:

Pfikazce: Zékladni umélecké ékola, Moravsky Krumlov, okres Znojmo, 163: 70841675

Pfikaznik: Petra Machové, Jaroslavice, 163: 03354725

15

Vedeni a zpracovéni dat mzdové agendy éini mésiéné.
Fakturu -— dafiov)? doklad za Vedeni a zpracovéni dat mzdové agendy obdrii pfikazce Vidy do
15. dne V mésici.

S V}'I§e uvedenou cenou souhlasim.

...... ..
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Vladimira K061’ -— za pfikazce Petra Machové - pfikaznik

Znojmé dne: 10.9.2014



DODATEK (3.1 K 1>1“1iKAzNi SMLOUVE PLATNY 01)
1.7.2015

Pfikazni smlouva, uzavfené. dne 10.9.2014, se méni takto:

pfikazce:
Zzikladni uméleckai §k0la a Dfim déti a mlzideie Moravsky Krumlov, pi"ispévk0v2'1

organizace 1

16:; 70841675
statuteirni zéstupce: Vladimira Koéi, feditelka
sidlo: ékolni 139, 672 01 Moravsky Krumlov

Vladimira K061’ —— za pfikazce Petra Machové - pfikaznik

Ve Znojmé dne: 1.7.2015



Smluvni stran:

Pfikazce: Zélgladni umélecké ékola a Dfim déti a mlédeie Moravsky Krumlov, pfispévkové
organizace, IC: 70841675

Pfikaznik: Petra Machové, Jaroslavice, IC: 03354725

Vedeni a zpracovéni dat mzdové agendy éini K6 mésiéné.
Fakturu — dafiovy doklad za Vedeni a zpracovéni dat mzdové agendy obdrii pfikazce Vidy do
15. dne V mésici.

S V}'I§e uvedenou cenou souhlasim.
5

Vladimira Koéi — za pfikazce Petra Machové - pfikaznik

V6 Znojmé (1116: 1.7.2015
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PRIKAZNI SMLOUVY — CENIK SLUZEI3
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.S_I_r1..1.L1_vnistran 2

Pfikazce: Zékladni urnélecké ékola avD1°1m déti a mlédeie Moravsky Krumlov,
pfispévkové organizace, IC: 70841675

Pfikaznik: Petra Machové, Jaroslavice, IC: 03354725

Vedeni a zpracovéni dat mzdové agendy éini Ké mésiéné.

Fakturu —— dafiovy doklad za Vedeni a zpracovéni dat mzdové agendy obdrii pfikazce Vidy do
15. dne V mésici.

Timto se s platnosti od 1. 7. 2019 ruéi a nahrazuje cenik uvedenjr V pffloze 6. 1 k dodatku 5. 1

pfikazni smlouvy —— cenik sluieb.

S vjlée uvedenou cenou souhlasim.
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Petra Macho‘\/é - pfikaznik



SMLOUVA 0 zPRAcovANi OSONECH UDAJ0

Zékladni umélecké ékola, Moravsky Krumlov, okres Znojmo
ICO: 70841675
zastoupené: Vladimirou Koéi, Feditelkou
sidloz ékolni 139, 672 01 |\/loravsky Krumlov
(déle jen sprévce)

3

Petra Machové
Jaroslavice

ICO: 03354725
(déle jen zpracovatel)

I. Pfedmét

1) sprévce osobnich L'Idaj° ve smyslu §4 pism. a) zékona 63. 101/2000 Sb., 0 ochrané

osobnich Udajfl aozméné nékterych zéukonil, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi vrozsahu
téchto poioiekz

rodné éislo
rodinny stav
éislo Uétu
zdravotniHpoji§t’ovna
soudni rozhodnuti (exekuce)

zpracovatel se zavazuje osobni udaje, vymezené v odst. 1 (dale jen ,,osobni udaje“),

zpracovévat timto zpiasobem: zasilat hlééeni na OSSZ, zdravotni pojiéfovny, vytvéfeni
pfikazfl k Uhradé. Osobni Udaj jsou zpracovény po dobu nezbytné nutnou.

3) Zpracovémi se nesmi uéastnit tfeti osoba.

I. Zéruk
1) Jakékoli zpracovéni osobnich Cxdajfj, odiiéné od zpraoovéni podle 6|. I odst. 2, se
zakazuje. Zpracovatel zejména neni oprévnén osobni udaje zpfistupnit jinym subjektflm,

neuklédé-Ii mu to zvléétni zékon, ani je vyuiit pro v’lastni potfebu.

2) Zpracovatel prohlaémje, Ze kzamezeni nahodilého nebo neoprévnéného pfistupu k

osobnim Udajfim, kj jich neoprévnéné zméné, zniéeni nebo ztrété nebo jinému



neoprévnénému zpracovéni a zneuiiti pfijal tato opatfeni: umisténi poéitaée v uzaméené
mistnosti, zabezpeéeni poéitaée heslem a antivirovy’/m programem.

3) Zpracovatel se zavazuje neprodlené informovat sprévce, pokud by doélo k poruéeni
povinnosti podle odstavcfl 1 a 2 anebo k ohroieni jej|Ch plnéni.

II. Mléenlivost

1) Zpracovatel se zavazuje zachovévat mléenlivost 0 véech osobnich udajich, které mu
sprévce pfedal k plnéni pfedmétu smlouvy podle 6|.

I

a o bezpeénostnich opatfenich, jej h

zvefejnéni by ohrozilo zabezpeéeni téchto osobnich udajfin.

2) Zévazek mléenlivosti zpracovatele podle odst. 1 trvé i

po skonéeni platnosti této
smlouvy.

3) Zaméstnanci zpracovatele, ktefi v rémci plnéni svy/ch pracovnich povinnosti pfichézeji
do styku s osobnimi Udaji klientfia, jsou vézéni povinnosti mléenlivosti.

4) Povinnost zaméstnancfi zachovévat mléenlivost podle odst. 3 trvé ipo skonéeni
pracovniho poméru.

III. Likvidace osQj_::_g%ch Ctdafi

Jakmile pomine uéel zpracovémi osobnich udajfl, tyto nebudou déle zpracovatelem
zpracovény. Zpracovatel provede po pominuti uéelu zpracovéni osobnich Udajfi jejnch

Iikvidaci ve smyslu § 4 pism. i) zékona 6. 101/2000 Sb. a pfedé nosiée obsahujici osobni

Udaje sprévci. O téchto Ukonech pisemné vyrozumi sprévce.

1V. Jiné u'ednéni

1) Sprévce je oprévnén kontrolovat plnéni povinnosti, které jsou zpracovateli uloieny touto

smlouvou.

2) Bude-Ii pfi zpracovéni osobnich udajfil nékterou ze stran zjiéténo, fie zpracovévané

osobni Udaje nejsou pravdivé nebo pfesné, budou tyto Lldaje blokovény a bez zbyteéného

odkladu opraveny nebo doplnény. 0 tom Se strany neprodlené vzéjemné informuji.

V. Zévéreéné ustanoy_§_r_1j



1) Tato smlouva se uzaviré jako pfiloha k pfikazni smlouvé ze dne 10. 9. 2014.

2) Smlouva nabyvé platnosti a Cléinnosti dnem podpisu obou Uéastnikin.

3) Smlouva je vyhotovena ve dvou originélech, z nichi jedno obdrii sprévce a druhé
zpracovatel

Ve Znojmé dne10.9.2014

..................................Vladimira Koéi —— za sprévce



Smlouva o zpracovéni osobnich fldajfl
Smluvni strany:

1.

Zékladni umélecké ékola a Dflm déti a mlédeieMoravskyKrumlov, pfispévkové organizace
sidloz ékolni 139, 672 01 Moravsky Krumlov
Io: 70841675
zastoupené: Vladimira Koéi, Feditelka
tel.: 515 322 283
e—mai|: zusmkrumlov@sko|yjm.cz

(déle jen sprévoe)

a

2.

Petra Machové
Jaroslavice

IC: 03354725
te|.:
e—mail:

(déle jen zpracovatel)

CI. I

Sprévce a zpracovatel se zavazuji, v souvislosti s touto smlouvou, postupovatv souladu s Obecnym
nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovénim osobnich L’JdajCI a o volném pohybu téchto Cldajfl a o
zruéeni smérnice 95/46/ES (déle jen ,,NaFI'zem"‘).

Cl. II

Zpraoovatel bere na védomi, Ze se ve smyslu véeoh vyée uvedenych prévnich pfedpistz povaiuje
a bude povaiovat za zpraoovatele osobnich udajtiu, Se véemi pro ni vyplyvajioimi dtlsledky a
povinnostmi. Zékladni umélecké ékola a DL°Jm déti a mlédeie Moravsky Krumlov, pfispévkové
organizace, je a bude nadéle povaiovéna za sprévce osobnich udajfl, se véemi pro ni vyplyvajicimi
dfisledky a povinnostmi.

Cl. III

Ustanoveni o vzéjemnych povinnosteoh sprévce a zpracovatele pfi zpracovéni osobnich dat
zajiéfuje, fie nedojde k nezékonnému pouiitl’ osobnich L'IdajCI, tykajicich se subjektfi L'IdajCI,

ani kjejich pfedéni do rukou neoprévnéné tfeti strany. Smluvni strany se dohodly na podminkéch
zajiéténi odpovidajicich opatfeni k zabezpeéenl’ ochrany osobnich Udajfi a zéokladnich prév a svobod
subjekttiu udajfl pfi zpracovénl’ osobnich L’1dajL"J zpracovatelem.



CI. IV

Zpracovatel se zavazuje zpracovévat pouze a vyluéné ty osobni Udaje, kterou jsou nutné k vykonu

jeho éinnosti dle této smlouvy.

CI. v
Zpracovatel je oprévnén zpracovévatosobni udaje obsaiené v pfikazni smlouvé ze dne 10. 9. 2014,

dle této smlouvy pouze a vyluéné po dobu Cxéinnosti této smlouvy.

CI. VI

Zpracovatel je oprévnén zpracovévat osobni udaje pouze za uéelem zpracovéni dat mzdové

agendy.

CI. vn

Zpracovatel je povinen se pfi zpracovéni osobnich udajfl fidit vyslovnymi pokyny sprévce, budou—|i

mu takové udéleny, at’ jii Cnstni éi pisemnou formou. Za pisemnou formu se povaiuje
i elektronické

komunikace, véetné emailu. Zpracovatel je povinen neprodlené sprévce informovat, pokud dle jeho

nézoru udéleny pokyn sprévce poruéuje Nafizeni nebo jiné pfedpisy na ochranu osobnich udajfl.

CI. VIII

Zpracovatel je povinen zajistit, fie osoby, jimii bude provédét plnéni dle této smlouvy, se zavéiou
k mléenlivosti ohledné veékeré éinnosti souvisejici s touto smlouvou, zejména pak k mléenlivosti ve

vztahu ke véem osobnim Cldajflm, ke kterym budou mit pfistup, nebo s kterymi pfijdou do kontaktu.

CI. IX

Zpracovatel je povinen, ve smyslu
(El. 32 Nafizeni pfijmout, s ohledem na stav teohniky, néklady na

provedeni, povahu, rozsah, kontext a Lléely zpracovéni i k rflzné pravdépodobnym a rflzné zévainym
rizikfim pro préva a svobody fyzickych osob, vhodné technické a organizaéni opatfeni, aby zajistil

L’Irover"1 zabezpeéeni odpovidajici danému riziku, zejména pak osobni Lidaje zabezpeéit vfléi

néhodnému oi nezékonnému zniéeni, ztrété, zméné, zpfistupnéni neoprévnénym straném, zneuiiti
éi jinému zpflsobu zpracovénu’ v rozporu s Nafizenim.

CI. X

Zpracovatel je povinen pisemné seznémit sprévceIIIsIjei”k3'ImkoIiv podezfenim na poruéem’ nebo

skuteénym poruéenim bezpeénostizpracovéniosobnich Cudajtu podle ustanoveni této smlouvy, nap‘r’.

jakoukoliv odchylkou od udélenych pokyntu, odchylkou od sjednaného pfistupu pro sprévoe,

plénovanym zvefejnénim, upgradem, testy apod., kterymi mflie dojit kupravé nebo zméné
zabezpeéeni nebo zpracovéni osobnich Udajfl, jakymkoliv podezfenim zporuéeni dflvérnosti,

jakymkoliv podezfenim znéhodného éi nezékonného zniéeni, ztréty, zmény, zpfistupnéni
neoprévnénym straném, zneuiiti éi jiného zpfinsobu zpraoovéni osobnich Cudajfi vrozporu s
Nafizenim. Sprévce bude neprodlené seznémen s jakymkoliv podstatnym poruéenim téchto

ustanoveni o zpracovéni dat.

CI. XI

Zpracovatel neni oprévnén, ve smyslu (El. 28 Nafizeni, zapojit do zpracovéni osobnich Udajfl daléiho

zpracovatele (zékaz ‘fetézeni zpraoovatelfl).



CI. XII

Zpracovatel je povinen a zavazuje se k veékeré souéinnosti se sprévcem, 0 kterou bude poiédén
v souvislosti se zpracovénimosobnich udajtu, nebo které mu pfimo vyplyvé z Nafizeni. Zpracovatel
je povinen na vyiédéni zpfistupnit sprévci své pisemné technické a organizaéni bezpeénostni
opatfeni.

Cl. XIII

Zpracovatel je povinen umoinit provedenl’ auditu sprévcem nebo jinym auditorem, kterého sprévce
povéfil, jehoi cilem bude provéfeni plnéni povinnosti zpracovatelem dle této smlouvy, a k témto
auditflm pfispéje.

CI. XIV

Uzavfenim této smlouvy se ruéi smlouva 0 zpracovéni osobnich udajfl ze dne 10. 9. 2014. Tato
smlouva se uzaviré na dobu uréitou, a to nejdéle po dobu trvénl’ pfikazni smlouvy ze dne 10. 9.

2014. P0 skonéeni Cléinnosti této smlouvy nebo v pfipadé pfedéasného ukonéeni, je zpracovatel
povinen véechny osobni Cldaje, které mé v drieni, vymazat, a pokud je dosud nepfedal sprévci,
pfedatje sprévci a déle vymazatvéechny existujici kopie. Povinnost uvedené v tomto élénku neplatl’,
stanovi—|i prévni pfedpis EU, pfipadné vnitrostétni prévni pfedpis, zpracovateli osobni Udaje uklédat
i

po skonéeniUéinnosti této smlouvy.

V Moravském Krumlové dne 21. 5. 2018 V Jaroslavicich dne 22. 5. 2018

Vladimira K061’ -— sprévce Petra Machové — zpracovatel


