
Licenční smlouva   
(Security Information and Event Management) (dále jen „smlouva") 

Smluvní strany:  

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.  

se sídlem Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 14900 

zapsaná v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, číslo složky:72 

zastoupena: RNDr. Martin Nehasil, jednatel  

IČ: 00174939 

DIČ: CZ 00174939 

Bank. spojení: xxx 

dále jen „poskytovatel" 

a 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

se sídlem U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice  

zastoupeno: ing. Zdeňkem Vašákem, generálním ředitelem organizace  

IČO: 04095316 

Bank. spojení: xxx 

dále jen „objednatel" 

se dnešního dne dohodly, že ve smyslu ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
jen „občanský zákoník"), uzavírají tuto smlouvu: 

PREAMBULE: 

Objednatel ke dni uzavření této smlouvy užívá 700 EPS  k produktu SIEM (Security Information and Event 
Management), s tím, že k těmto licencím má zakoupenu servisní podporu do 22. 8. 2019 včetně. Objednatel 
zamýšlí touto licenční smlouvou prodloužit užívací právo ke stávajícím 700 EPS SIEM od 23. 8. 2019 až do 22. 8. 
2020 a dále prodloužit servisní podporu k těmto licencím. Zároveň objednatel zamýšlí navýšit ode dne 23. 8. 2019 
počet kusů licencí SIEM o 300 EPS s užívacím právem od 23. 8. 2019 až do 22. 8. 2020, a to včetně servisní 
podpory. Pro naplnění tohoto účelu objednatel uzavírá s poskytovatelem tuto smlouvu. 

Článek I.  
Předmět plnění 

1.1 Touto smlouvou poskytovatel poskytuje objednateli časově omezené oprávnění k výkonu práva užit software 
s obchodním označením produktu SIEM (Security Information and Event Management) (dále jen 
„software"), a to v rozsahu sjednaném v čl. III. této smlouvy.  

1.2 Poskytovatel se rovněž zavazuje poskytnout objednateli servisní podporu v souvislosti s provozováním 
software. 

1.3 Poskytovatel rovněž poskytuje objednateli přístupové údaje pro možné následné stažení instalačních 
programů z Internetu, které obsahují software a další příslušenství, zajišťující plnění předmětu této smlouvy. 

1.4 Poskytovatel tímto výslovně prohlašuje, že je subjektem oprávněným k zajištění předmětu plnění této 
smlouvy ve sjednaném rozsahu. Poskytovatel dále prohlašuje, že poskytnutím licence objednateli 
neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Ukáže-li se toto prohlášení nepravdivým, poskytovatel 
se zavazuje na své náklady uspokojit veškeré nároky třetích osob vůči objednateli plynoucí z takového 
porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a dále i nahradit škodu způsobenou tím objednateli. 

 



  

 

 

 

1.5 Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit poskytovateli za předmět plnění této smlouvy dohodnutou 
smluvní cenu za podmínek uvedených v čl. VI. této smlouvy a dále se zavazuje poskytnout potřebnou 
součinnost poskytovateli k řádnému plnění této smlouvy a dodržovat všechna omezení v užívání software 
stanovená zákonem a touto smlouvou. 

Článek II. 
Místo a termín plnění 

2.1 Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo objednatele na adrese Praha 3, U Nákladového nádraží 3144/4, a 
dále pracoviště objednatele na adrese Vinohradská 1896/46,120 00 Praha 2 - Vinohrady. 

2.2 Objednatel si vyhrazuje právo změny místa plnění spočívající v případné změně sídla objednatele či změně 
umístění poboček objednatele. Změna místa plnění bude v takovém případě realizována písemným 
oznámením nové adresy učiněným na adresu sídla poskytovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

2.3 Poskytovatel je povinen zahájit plnění předmětu této smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne účinností této 
smlouvy. V této lhůtě je poskytovatel zejména povinen předat objednateli přístupové údaje pro možné 
následně stažení instalačních programů, včetně manuálu a licenčních a sériových čísel nutných k jeho 
aktivaci a užívání. Veškeré licence budou platné a jejich podpora bude poskytována nejpozději ode dne    23. 
8. 2019. 

Článek III. 
Termín plnění a rozsah licence a předání software 

3.1 Poskytovatel poskytuje dle této smlouvy objednateli časově omezené licence k software (prodloužení 
podpory a rozšíření počtu licencí), jak je specifikováno v následující tabulce. 

Support Coverage Product Name 
Serial 
Number/SSRN 

ks Prodloužení na 1 rok 

SVC-SWA-VJSATMAI VJSA-TMAIO 90714922573295 1 od 23.8 2019 -  22.08 2020 

SVC-SWA-VJSATMEC VJSA-TMEC 90714922573296 1 od 23.8 2019 -  22.08 2020 

SVC-SWA-JSAT100E 
JSA-
TMAD100EPS RTU00022573297 1 

od 23.8 2019 -  22.08 2020 

SVC-SWA-JSAT100E 
JSA-
TMAD100EPS RTU00022573298 1 

od 23.8 2019 -  22.08 2020 

SVC-SWA-JSAT100E 
JSA-
TMAD100EPS RTU00022573299 1 

od 23.8 2019 -  22.08 2020 

SVC-SWA-JSAT100E 
JSA-
TMAD100EPS RTU00022573300 1 

od 23.8 2019 -  22.08 2020 

SVC-SWA-JSAT100E 
JSA-
TMAD100EPS RTU00023874308 1 

od 23.8 2019 -  22.08 2020 

SVC-SWA-JSAT100E 
JSA-
TMAD100EPS RTU00023874309 1 

od 23.8 2019 -  22.08 2020 

    
 

Rozšíření pásma    
 

Support Coverage Product Name 
Serial 
Number/SSRN 

ks Prodloužení na 1 rok 

JSA-TMAD100EPS 

JSA Threat 
Management 
EPS Increase 
100 SW 
Licenses Rozšíření EPS 3 

do 22. srpna 2020 

SVC-SWA-JSAT100E 

Juniper Care 
Software 
Advantage 
Support for 
JSA-
TMAD100EPS Rozšíření EPS 3 

do 22. srpna 2020 
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3.2 Licence jsou nevýhradní a nepřenositelné. 

3.3 Objednatel nabývá oprávnění k užívání softwaru (licence) dnem předání přístupových údajů pro možné 
následné stažení instalačních programů z Internetu ze strany poskytovatele, nejpozději však ode dne    23. 
8. 2019 v 00:00 hod. 

 
Článek IV. 

Servisní podpora, konzultace a školení 

4.1   Servisní podporou typu NBD (next business day) pro produkt Juniper SIEM-JSA ve smyslu této smlouvy 
se rozumí poskytování aktualizací, nových verzí a funkcionalit k software, přístup k technické podpoře 
poskytovatele a výrobce software v režimu 24x7, přístup k technické dokumentaci, přístup k opravným 
aktualizacím/balíčkům/patchům, přístup k licenčním a sériovým číslům a přístup k informacím o licencích, 
hot-line a web asistenční služba pro řešení RMA. 

4.2 Kontaktní spojení na technickou podporu poskytovatel sdělí objednateli písemně nejpozději ve lhůtě 
uvedené v čl. 3.1 této smlouvy. Změny v kontaktním spojení na technickou podporu poskytovatel sdělí 
objednateli písemně bez zbytečného odkladu. 

Článek V. 
Smluvní cena a platební podmínky 

5.1 Cena za dodání software a poskytování podpory dle této smlouvy zahrnuje veškeré náklady poskytovatele 
s tím spojené, včetně všech poplatků a daňových zatíženi, a byla v souladu s nabídkou poskytovatele 
podanou do zadávacího řízení stanovena na celkovou částku 1 014 191,00,-Kč bez DPH (tj. 1 227 171,11 
Kč s DPH), která se skládá z následujících dílčích částí, a to: 

 

Support 
Coverage 

Product 
Name 

Serial 
Number/
SSRN 

Prodloužen
í na 1 rok 

 Cena  za 
položku   

ks 
 Cena 

celkem bez 
DPH  

 Cena 
celkem s 

DPH  

SVC-SWA-

VJSATMAI 

VJSA-

TMAIO 

90714922

573295 

od 23.8 2019 

-  22.08 2020 141 100,00 Kč 1 141 100,00 Kč 170 731,00 Kč 

SVC-SWA-

VJSATMEC 

VJSA-

TMEC 

90714922

573296 

od 23.8 2019 

-  22.08 2020 34 200,00 Kč 1 34 200,00 Kč 41 382,00 Kč 

SVC-SWA-

JSAT100E 

JSA-

TMAD10

0EPS 

RTU0002

2573297 

od 23.8 2019 

-  22.08 2020 51 099,00 Kč 1 51 099,00 Kč 61 829,79 Kč 

SVC-SWA-

JSAT100E 

JSA-

TMAD10

0EPS 

RTU0002

2573298 

od 23.8 2019 

-  22.08 2020 51 099,00 Kč 1 51 099,00 Kč 61 829,79 Kč 

SVC-SWA-

JSAT100E 

JSA-

TMAD10

0EPS 

RTU0002

2573299 

od 23.8 2019 

-  22.08 2020 51 099,00 Kč 1 51 099,00 Kč 61 829,79 Kč 

SVC-SWA-

JSAT100E 

JSA-

TMAD10

0EPS 

RTU0002

2573300 

od 23.8 2019 

-  22.08 2020 51 099,00 Kč 1 51 099,00 Kč 61 829,79 Kč 

SVC-SWA-

JSAT100E 

JSA-

TMAD10

0EPS 

RTU0002

3874308 

od 23.8 2019 

-  22.08 2020 51 099,00 Kč 1 51 099,00 Kč 61 829,79 Kč 

SVC-SWA-

JSAT100E 

JSA-

TMAD10

0EPS 

RTU0002

3874309 

od 23.8 2019 

-  22.08 2020 51 099,00 Kč 1 51 099,00 Kč 61 829,79 Kč 

 
Celkem podpora stávajících licencí: 481 894,00 Kč 583 091,74 Kč 
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Rozšíření 
pásma        

Support 
Coverage 

Product 
Name 

Serial 
Number/SSRN 

Obd
obí 
na 1 
rok 

 Cena  za 
položku   

ks 
 Cena 

celkem bez 
DPH  

 Cena 
celkem s 

DPH  

JSA-

TMAD100

EPS 

JSA Threat 

Managemen

t EPS 

Increase 

100 SW 

Licenses Rozšíření EPS 

23.8 

2019 

-  

22.0

8 

2020  126 333,33 Kč  3 379 000,00 Kč 458 590,00 Kč 

SVC-SWA-

JSAT100E 

Juniper 

Care 

Software 

Advantage 

Support for 

JSA-

TMAD100

EPS Rozšíření EPS 

23.8 

2019 

-  

22.0

8 

2020  51 099,00 Kč  3 153 297,00 Kč 185 489,37 Kč 

 
Celkem rozšíření počtu licencí a jejich podpora: 532 297,00 Kč 644 079,37 Kč 

 
CELKEM za celý předmět plnění dle této smlouvy: 
 

1 014 191,00 

Kč 

1 227 171,11 

Kč 

 

5.2  Cena zahrnuje veškeré licenční poplatky za poskytnutí licencí (počínaje 23. 8. 2019} a odměnu za 
poskytování servisní podpory a update k licencovanému software od 23. 8. 2019 a po dobu uvedenou v 
tabulce v čl. 3.1 této smlouvy. Cena je konečná a nepřekročitelná. Její překročení Je přípustné pouze v 
případě, pokud v průběhu plnění předmětu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 
Poskytovatel nemá právo na dodatečnou odměnu. 

5.3  Úhrada ceny bude v české měně na základě příslušného daňového dokladu vystaveného poskytovatelem, 
a to ve lhůtě uvedené v daňovém dokladu poskytovatele za poskytnuté licence vystaveném do konce 
kalendářního měsíce, ve kterém objednatel licence k software nabyl. 

5.4  Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu ceny nebo její části až po zahájení plnění této 
smlouvy. 

5.5  Lhůta splatnosti každého daňového dokladu je 30 dní ode dne jeho doručení objednateli. 

5.6  Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dodání veškerého plnění podle této smlouvy, 
přičemž k dříve vystavené faktuře se nepřihlíží a objednatel je oprávněn vrátit ji poskytovateli. Faktura bude 
obsahovat přesnou identifikaci jednotlivých položek poskytnutého software. Ve faktuře musí být zvlášť 
vyúčtovány části ceny za poskytnutí licence a dáte za update (pokud není cena za update obsažena v 
ceně licence), obsaženy budou též podrobně rozpočteny jednotlivé části ceny podle jednotlivých položek 
software. Na faktuře bude vyčíslena platná DPH. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem 
stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že poskytovatel je povinen 
vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s 
úhradou. 

5.7  Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, věznění pozdějších předpisů, 
a bude obsahovat údaje v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.8  V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn zaslat ji ve 
lhůtě splatnosti zpět poskytovateli k doplnění čí opravě. Poskytovatel podle charakteru nedostatků fakturu 
opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatností. Nová 30denní lhůta 
splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli. 
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Článek VI. 

Další podmínky plnění předmětu smlouvy 

6.1  Poskytovatel je povinen plnit předmět této smlouvy řádně, včas, s odbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopnosti a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, přičemž je povinen sledovat a 
chránit oprávněné zájmy objednatele. Poskytovatel bude poskytovat předmět plnění plně v souladu s 
licenčními podmínkami výrobce a příslušného licenčního programu. Objednatel se bude řídit licenčními 
podmínkami výrobce software. 

6.2 Poskytovatel je povinen na požádání objednatele informovat objednatele o průběhu plnění předmětu 
smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu této smlouvy. Poskytovatel 
je povinen umožnit objednateli kontrolu (audit) plnění. V případě, že objednatel zjistí vady a nedostatky při 
plnění, jež je předmětem této smlouvy, je oprávněn na ně poskytovatele upozornit a požadovat jejich 
bezplatně odstranění. 

6.3 U plnění, jehož předmětem je dodání nových licencí k softwaru, zavazuje se poskytovatel převést s 
účinností této smlouvy na objednatele práva k jejich užívání všemi způsoby užití v rozsahu stanoveném 
výrobcem licencovaného softwaru, jinak k naplnění účelu, pro který se příslušná licence obvykle využívá. 
Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn na objednatele příslušné licence převést a v případě, by se toto 
prohlášení ukázalo nepravdivým, zavazuje se uhradit veškeré škody či nároky osob, jimž svědčí autorská 
práva, za objednatele, jakož i nahradit veškerou majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou přímo 
objednateli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licence využít. 

6.4 Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky 
týkající se či jakkoliv související s touto smlouvou na třetí osobu ani není oprávněn takové pohledávky užit 
k započtení proti jakýmkoliv pohledávkám objednatele za postupitelem. 

Článek VII. 
Sankce 

7.1 V případě prodlení poskytovatele s termínem plnění dle teto smlouvy a jí předcházející nabídky je 
poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny plnění, s nímž se dostal do 
prodlení, za každý den prodlení. 

7.2 V případě poskytování předmětu plnění v rozporu s podmínkami pro poskytování podpory a licencí 
vyplývajícími z této smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý jednotlivý zjištěný případ. 

7.3 V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury v rámci plnění této smlouvy a v souladu 
s dohodnutými obchodními a platebními podmínkami je objednatel povinen poskytovateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejím 
uplatněn oprávněnou smluvní stranou straně povinné. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy 
obsahovat popis a časové určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále 
obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

7.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody vzniklé v příčinné 
souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž nedodržení je smluvní pokuta vymáhána a účtována, 
ani právo odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nárok na již uplatněnou smluvní pokutu 
nezanikne. 

Článek VIII. 

Trvání smlouvy 

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím 
uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smlouva končí uplynutím požadovaného období poskytování posledních podpor dle 
čl. 3.1 této smlouvy. 
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8.2 Platnost této smlouvy lze předčasně ukončit odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních závazků jednou smluvní stranou, které je účinné dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 

8.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že poskytovatel je v prodlení s řádným plněním 
předmětu smlouvy po dobu delší než pět (5) dní, a/nebo poskytuje podporu nikoliv řádně, tj. zejména v 
rozporu s podmínkami pro poskytování podpory vyplývajícími z této smlouvy a současně z předchozí 
nabídky poskytovatele a neprodleně nezjedná nápravu na základě výzvy objednatele. 

8.4 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s plněním peněžitých 
závazků a toto prodlení trvá po dobu delší než třicet (30) dní po písemném upozornění. 

8.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany informací a 
ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení. 

8.6 V případě předčasného ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 30 dnů od zániku smlouvy 
vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy. 

 
 

Článek IX. 
Ostatní ujednání 

9.1 Poskytovatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích, které se dozvěděl v souvislosti s 
plněním této smlouvy či v souvislosti s dalšími jednáními s objednatelem, a to i když se nejedná o obchodní 
tajemství, a dále se zavazuje zachovat mlčenlivost též o všech datech, o kterých se poskytovatel dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy, a to zejména, nikoliv však výlučně, o zálohovaných či obnovených 
datech a datech získaných poskytovatelem v souvislosti s poskytováním servisní podpory objednateli. 

9.2 Poskytovatel se zavazuje na své náklady a pro objednatele bezúplatně zajistit, že povinností mlčenlivosti o 
informacích chráněných dle či. 9.1 této smlouvy budou ve stejném rozsahu vázány i všechny třetí osoby, 
které poskytovatel užije byť jen k částečnému splnění některé své povinnosti z této smlouvy. 

9.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není poskytovatel oprávněn užit, pověřit či svěřit ke 
splnění svých povinností z této smlouvy třetí osobu. 

9.4 Poskytovatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále ,ZFK“), 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z 
veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, poskytovatel Je povinen podle § 13 ZFK poskytnout 
požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům (zejm. Ministerstvu financí ČR, Evropské 
komisi. Evropskému účetnímu dvoru. Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššímu kontrolnímu 
úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům) a vytvořit kontrolním orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k této smlouvě a poskytnout jím součinnost 

9.5 Poskytovatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací veřejné zakázky po 
dobu uvedenou v závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, 
minimálně do konce roku 2029. Po tuto dobu Je poskytovatel povinen umožnit osobám oprávněným k 
výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s realizací veřejné zakázky. 

9.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele poskytovatel svým podpisem pod textem této 
smlouvy uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

 

Článek X.  
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Ochrana osobních údajů 

10.1 Smluvní strany mají zájem, aby pří plnění této smlouvy byly dodrženy veškeré povinností pil zpracování 
osobních údajů stanovené zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislostí 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 
GDPR“). 

10.2 Poskytovatel jakožto zpracovatel osobních údajů (dále také jen „Zpracovatel") a objednatel jakožto správce 
osobních údajů (dále také jen „Správce") se zavazují, v souvislosti se smlouvou, postupovat v souladu s 
právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením GDPR a zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění. 

10.3 Zpracovatel prohlašuje a potvrzuje, že ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů se považuje a 
bude považovat za zpracovatele osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 8 Nařízení GDPR, se všemi pro něj 
vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Správce je a bude nadále považován za správce osobních údajů ve 
smyslu čl. 4, odst. 7 Nařízení GDPR, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. 

10.4 Ustanovení o vzájemných povinnostech Správce a Zpracovatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, 
že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů údajů ve smyslu čl. 4, odst. 1 
Nařízení GDPR ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na 
podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a 
svobod subjektů údajů pří zpracování osobních údajů Zpracovatelem. 

10.5 Zpracovatel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho 
činnosti dle smlouvy. 

10.6 Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje, ke kterým má přístup na základě smlouvy či v 
souvislosti s jejím plněním pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy. 

10.7 Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem smlouvy a nebyl-li účel 
smlouvy sjednán, tak v souladu s účelem obvyklým. 

10.8 Zpracovatel je povinen se pří zpracování osobních údajů řídit písemnými pokyny správce, budou-li mu 
uděleny. Za písemnou formu se považuje i elektronická komunikace, včetně emailu. Zpracovatel je povinen 
neprodleně informovat Správce, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Správce porušuje Nařízení GDPR 
nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů. 

10.9 Zpracovatel nesmí ani k částečnému výkonu svých práv čí plnění svých povinností ze smlouvy užít jakékoliv 
třetí osoby, které nejsou zavázány mlčenlivostí ohledně veškeré činnosti související se smlouvou, zejm. pak 
k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup a/nebo se kterými přijdou 
do kontaktu. 

10.10 Zpracovatel je povinen dle čl. 32 Nařízení GDPR bez zbytečného odkladu přijmout s ohledem na stav 
techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a 
různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, 
aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči 
náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či 
jinému způsobu zpracování v rozporu s Nařízením GDPR. 

10.11 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně seznámit Správce s jakýmkoliv podezřením na 
porušení nebo skutečným porušením bezpečností zpracování osobních údajů, ke kterým má Zpracovatel 
přistup na základě Smlouvy či v souvislosti s jejím plněním, zejména s jakoukoliv odchylkou od udělených 
pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., 
kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv 
podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, 
změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v 
rozporu s Nařízením GDPR. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením 
těchto ustanovení o zpracování dat. 

10.12 Zpracovatel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení GDPR, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího 
zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího písemného souhlasu Správce. Plní-li 
Zpracovatel své povinnosti pří zpracování osobních údajů pomocí dalšího zpracovatele byť se souhlasem 
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Správce, odpovídá Správci, jako by plnil sám. 

10.13 Zpracovatel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti se Správcem, o kterou bude požádán v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z Nařízení GDPR. Zpracovatel je 
v této souvislosti zejména povinen na písemnou žádost Správce zpřístupnit Správci svá písemná technická 
a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu, audit či inspekci dodržování 
předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do tří (3) pracovních dní od doručení písemné žádosti Správce. 

10.14 Po skončení účinností Smlouvy je Zpracovatel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, 
a pokud je dosud nepředal Správci, předat je Správci a dále vymazat všechny existující kopie. To neplatí, 
je-li Zpracovatel povinen ukládat osobní údaje i po skončení účinnost Smlouvy dle příslušných právních 
předpisů. 

10.15 Poruší-li Zpracovatel či třetí osoba užitá Zpracovatelem k plnění Smlouvy (poddodavatel) kteroukoliv 
povinnost týkající se či související se zpracováním osobních údajů, ať jíž vyplývá z Nařízení GDPR, zákona 
č. 101/2000 Sb. nebo z jiných právních předpisů či ze smlouvy, a Správci bude v důsledku takového 
porušení pravomocně uložena pokuta, zejména ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, zavazuje se 
Zpracovatel na výzvu Správce, k níž bude přiloženo pravomocné rozhodnutí o uložení pokuty, zprostit 
Správce takového dluhu včetně veškerého příslušenství, a to uhrazením pokuty orgánu, který ji uložil 
Správci, a to nejpozději do konce lhůty k zaplacení pokuty uvedené v pravomocném rozhodnutí o jejím 
uložení. Uhradí-li Správce pravomocně uloženou pokutu dříve než Zpracovatel, zavazuje se Zpracovatel 
poskytnout Správci peněžitou náhradu rovnající se výši takto Správcem uhrazené pokuty, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dní od obdržení písemné výzvy Správce, k níž 
bude přiloženo pravomocné rozhodnutí o uložení pokuty a doklad o jejím zaplacení. 

10.16 Poruší-li Zpracovatel či třetí osoba užitá Zpracovatelem k plnění smlouvy (poddodavatel) kteroukoliv 
povinnost týkající se či související se zpracováním osobních údajů, ať již vyplývá z Nařízení GDPR, zákona 
č. 101/2000 Sb. nebo z jiných právních předpisů či ze smlouvy, a vznikne-li v souvislosti s takovým 
porušením třetí osobě jako subjektů údajů materiální či nemateriální újma, zavazuje se Zpracovatel takovou 
újmu v plném rozsahu nahradit poškozené třetí osobě. Uplatní-li poškozená třetí osoba pohledávku na 
náhradu takové újmy přímo u Správce, tak o tom Správce písemně vyrozumí Zpracovatele, který bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dní od obdržení tohoto vyrozumění, zprostí 
Správce takového dluhu včetně veškerého příslušenství, a to jeho uhrazením poškozené třetí osobě. 
Uhradí-li Správce poškozené třetí osobě pohledávku na náhradu materiální či nemateriální újmy dříve než 
Zpracovatel, zavazuje se Zpracovatel poskytnout Správci peněžitou náhradu rovnající se výši takto 
Správcem uhrazené pohledávky, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dní 
od obdržení výzvy Správce k jejímu zaplacení, k níž bude přiložen doklad o jejím zaplacení třetí osobě. 

10.17  Smluvní strany se dohodly, že porušení kterékoliv povinností Zpracovatele plynoucí z právních předpisů v 
oblasti ochrany osobních údajů, zejména z Nařízením GDPR, zákona č. 101/2000 Sb. či ze smlouvy nebo 
z tohoto dodatku, představuje podstatné porušení Smlouvy, pro které je Správce oprávněn od Smlouvy 
písemně odstoupit. Odstoupením Smlouva zaniká, a to ke dni jeho doručení Zpracovateli. 

 
Článek XI.  

Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinností vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí 
občanským zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem 
autorským, v platném zněni. 

11.2 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto 
ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že 
jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. 

11.3 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. Tuto smlouvu je 
možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.4 Zato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. 
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V Praze, dne 24. 7. 2019                                                                  V Praze, dne 29.7. 2019 

Za objednatele                                                                                    Za poskytovatele 


