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Č.j.: 8970/2020-SŽDC-GŘ-O8 

Smlouva o zpracování osobních údajů 
Tato Smlouva o zpracování osobních údajů („Smlouva“) se uzavírá mezi: 

(1) Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,  
IČO: 70994234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném na Městském soudu v Praze, 
oddíl A, vložka 48384 („Správce“) na straně jedné, 

a 

(2) TESCO SW a.s., se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc,  
IČO: 258 92 533, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Ostravě 
pod sp. zn. B 2530 („Zpracovatel“) na straně druhé, 

(Správce a Zpracovatel dále společně jako „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jako 
„Smluvní strana“). 

Smluvní strany ujednaly následující:  

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 Správce tímto pověřuje Zpracovatele zpracováním osobních údajů, k jejichž zpracování má 
docházet na základě níže uvedených smluv uzavřených mezi Stranami:  

 Smlouva o dílo ze dne 24. 4. 2017 („Hlavní smlouva A“) ohledně provozní 
podpory a údržby aplikace FAMA+ („Služby A“). 

Výše uvedené Hlavní smlouvy dále též společně jako „Hlavní smlouvy“ nebo každá 
jednotlivě jako „Hlavní smlouva“. 

Výše uvedené Služby dále též společně jako „Služby“. 

 Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje pro Správce výhradně za účelem poskytování 
relevantních Služeb v rozsahu ujednaném podle relevantní Hlavní smlouvy („Účel“). 

 Smluvní strany se tímto dále dohodly, že Zpracovatel bude pro Správce zpracovávat 
osobní údaje výhradně za uvedeným Účelem, způsobem a na základě doložených pokynů 
a podmínek Správce a v souladu s nimi tak, jak vyplývají z této Smlouvy a relevantní 
Hlavní smlouvy. V případě jakéhokoliv rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a 
ustanoveními relevantní Hlavní smlouvy, má přednost tato Smlouva. 

2. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 Zpracovavatel bude na základě Hlavní smlouvy A zpracovávat pro Správce následující 
kategorie subjektů osobních údajů: 

2.1.1 zaměstnanci Správce; 

2.1.2 protistrany ve smlouvách v CES; 

(dále společně jen jako „Subjekty údajů“). 
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 Zpracovavatel bude na základě Hlavních smluv  u jednotlivých kategorií Subjektů údajů 
zpracovávat pro Správce následující typy osobních údajů (dále společně jen jako 
„Osobní údaje“): 

2.2.1 Hlavní smlouva A 

 jméno, příjmení, os. č., telefon, email; 
 

 Osobní údaje budou Zpracovatelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných 
v sídle Správce – Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 

 Pokud Zpracovatel zpracovává na základě výslovného pokynu Správce osobní údaje, 
které tato Smlouva neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných 
podmínek. 

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ 

 Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinná dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv, její účinnost je též vázána na jednotlivé Hlavní 
smlouvy a splnění všech povinností v souvislosti s ukončením zpracování dle této 
Smlouvy. Pozbyde-li některá z Hlavních smluv účinnosti, pozbyde v daném rozsahu 
účinnosti i tato Smlouva. Tato Smlouva nepozbyde účinnosti, v relevantním rozsahu, 
dříve, než poslední z Hlavních smluv. 

4. POVINNOSTI ZPRACOVATELE 

 Zpracovatel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 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 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
(„GDPR“), které se na něj jako na Zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 
vyžádání doložit Správci. 

 Zpracovatel neprodleně informuje Správce, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny 
Správce v rozporu s účinnými právními předpisy. 

 Zpracovatel může předávat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve 
smyslu GDPR  pouze na základě zvláštního pokynu Správce. Je-li takovéto předání 
založeno na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na 
Správce vztahuje, informuje Zpracovatel Správce o tomto právním požadavku před 
předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých 
důvodů veřejného zájmu. 

 Zpracovatel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem Osobním údajům, které zpracovává 
na základě Smlouvy a Hlavní smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

 Zpracovatel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna 
odpovídající bezpečnost Osobních údajů. 

 Zpracovatel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Správce.  

 Zpracovatel se zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajištující dodržování 
práv a povinností stanovených touto Smlouvou a relevantní Hlavní smlouvu, zvláště pak 
povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti Osobních údajů a poskytnutí dostatečných 
záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem. 
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 Zpracovatel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být správci nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Správcovy 
povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektu údajů dle GDPR. 

 Zpracovatel je povinen být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 
podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má 
Zpracovatel k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování Správce ze 
strany Zpracovatele, informuje Zpracovatel Správce bez zbytečného odkladu. 

 Zpracovatel je povinen umožnit Správci a jím pověřené osobě, během běžné pracovní 
doby Zpracovatele, provést v sídle Zpracovatele kontrolu dodržování povinností 
týkajících se zpracování Osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, a to i po ukončení 
stanovené doby zpracování, a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 

 Po ukončení zpracování Osobních údajů podle této Smlouvy je Zpracovatel povinen 
poskytnout Správci všechna zařízení obsahující Osobní údaje, pokud je to možné, a 
vymazat všechny zpracovávané Osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, 
včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní 
předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Správce.  

5. ODPOVĚDNOST ZPRACOVATELE A SMLUVNÍ POKUTA 

 V případě, že zpracovatel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený 
Smlouvou/doloženými pokyny Správce, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 
za správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou/doloženými 
pokyny Správce vznikne Správci újma, je Zpracovatel povinen újmu nahradit 

 Pokud Zpracovatel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení článků 5 této Smlouvy, 
je Zpracovatel povinen uhradit smluvní pokutu Správci ve výši 100.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení žádosti o 
platbu zaslané Správcem na základě tohoto ustanovení. 

 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Správce požadovat náhradu újmy 
způsobenou porušením ustanovení této Smlouvy nebo právo požadovat smluvní pokutu 
podle relevantní Hlavní smlouvy. 

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Správce. 
Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen 
„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru 
smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za 



   
 

4/4    
 

své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Správce jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se 
rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Správci obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Správci skutečnost, že takto označené informace 
přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků. Práva a povinnosti 
ujednané touto Smlouvou nejsou převoditelná bez předchozího písemného svolení druhé 
Smluvní strany. 

 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Správce obdrží 2 stejnopisy a 
Zpracovatel obdrží 1 stejnopis  

 Tato Smlouva se řídí právem České republiky. K řešení sporů vyplývajících z této 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou příslušné obecné soudy České republiky.  

 

V Praze dne 27. 2. 2020    V Olomouci dne 6. 3. 2020 

Za Správce      Za Zpracovatele    

Ing. Aleš Krejčí, v. r.     Josef Tesařík, v. r. 

_______________________    _____________________________ 

Ing. Aleš Krejčí     Josef Tesařík  
náměstek GŘ pro ekonomiku    předseda představenstva 
 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne …………. 

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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