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SMLouviı o PoSKrToviiNí UDBORNÝCH SLUŽEB TRESTECH

ĚíSLo SMLoUvY: üP-í 8-046

_Praze, dddíı c, vıdžka 244853

Tato Smlouva o poskytování odborných Služeb (dále jen ,Smlouva"), uzavřená mezi výše
uvedenymı smluvními stranami, upravuje jejich vzájem'ıá práva a povinností vrámci
smluvního vztahu a Stanoví podmínky a rozsah poskytování odborných služeb, které byly
smluvními stranami sjednány.

Shora uvedené smluvní strany uzavřelv dnešního dne, mésíce a roku Smlouvu vtomto
znénk

1. PŘEDMĚT
Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatelé zajistit Objednateli za sjednaných

podmínek služby spojené s poskytováním služeb Povéřence pro ochranu osobních údajů
dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/6579 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen
„Nařízení“)v rozsahu definovaném v Nařízení. A dále závazek Objednatele poskytnout
k tomu potřebnou součinnost a Zaplatit za poskytnuté službyF řádné sjednanou cenu.

Poskytovatel i Objednatel tímto prohlašují, že mají potřebná oprávnění k výkonu všech
práva povinností podle této Smlouvy.

2. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Rozsah poskytovaných služeb dle Nařízení- či. 39.

3. MÍSTO PLNÉNí
Místem plnéní se rozumí adresa objednatele.

4. KVALITA, ZÁRUKY
a) Poskytovatel se zavazuje provádét služby v kvalilé, odpovídající účelu Smlouvy,
obecné závazným předpisům. Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za Objednatele
vpovinnostech a požadavcích, které Objednateli jako správci osobních údajů ukládá
Nařízení.
b) Poskytovatel odpovídá za úroveň poskytnutých služeb v souladu s uvedeným
Rozsahem služeb a v souladu s Nařizením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
techto údajů.
c) Jediným nárokem Objednatele ze záruky a zvad plnéní Poskytovatelé podle této
Smlouvy je nárok na řádné bezplatné poskytnutí téch služeb, které nebyly poskytnuty řádné.
d) Poskytovatel prohlašuje, že je držitelem certifikátu „Certificate - EU GDPR DPO" by
Tayllorcox - RCB (Registered Certification Body) a ATO (Accredited Training Organization).

SPRÁVA A POVINNOSTI sMLqícH STRAN

a) Objednatel předloží zpracované dokumenty ar alýzy 'a implementace GDPR
v rozsahu platném v Nařízení a verifikovaném METODICKA POMUCKA K APLIKACl
GDPR vE ŠKOLSTVÍ ze dne s. listopadu 2017. -

b) Objednatel zajistí Poskytovateli nezbytnou součinnost dle Nařízení.
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6. CENA

a) Cena za poskytování Odborné Služby a další Služby specifikované v této smlouvě je
stanovena takto:

Cena za službu pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) je stanovena ve výši
1.750 Kč za 1 kalendářní měsíc.

Cena je uvedena bez DPH.

b) V případě potřeby provedeni dodatečných Služeb nad rámec NabídkyT bude na základě
dohody obou smluvních stran specifikován rozsah dodatečných Služeb. V tom případě je
stanovena hodinová sazba1 OOO Kč (slovy: „jeden tisic korun českých“).

Cena odborné Služby v sobě Zahrnuje cestovní náklady a pracovní čas pracovníků
Poskytovatele při minimální době strávené u objednatele 4 hodiny.

Ke stanovené ceně bude připočítána DPH v zákonem stanovené výši.

7. PLATEBNÍ A FAKTU RAčNi PODMÍNKY
a) Cena za odbornou službu bude Objednateli fakturována na základě rozpisu plateb vždy
po ukončení kalendářního měsíce.
b) iednatel se zavazuje zaplatit cenu v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.
c) Uhrada za poskytnuta plnění bude provedena vždy na základě faktury splňující
náležitosti daňového dokladu. Faktury zaplatí Objednatei bankovním převodem na účet
Poskytovatelé uvedený na faktuře. Poskytovatel se zavazuje uvádět na vystavené faktuře
interní číslo smlouvy Objednatele.
d) Příslušné daňové doklady budou Poskytovatelem zasílány na shora uvedenou adresu
Objednatele, popř. na jinou adresu poskytnutou písemně k tomuto účelu Objednatelem.
e) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předávacího protokolu
odborné služby, příp. dílčího předání odborné služby. Daňový doklad bude
vystaven nejpozději do 15 dnů od tohoto dne.
f) Splatnost daňových dokladů dle této Smlouvy je stanovena v délce 14 (čtrnácti) dnů
od data jejich vystaveni Poskytovatelem. Faktura - daňový doklad se považuje za uhrazený
dnem připsání fakturované částky na účet Poskytovatelé.
g) Nebude-li mit faktura náležitosti daňového dokladu a nebude-li odpovídat sjednané
výši, je Objednatei oprávněn fakturu vrátit do data splatnosti Poskytovateli, který fakturu
podle charakteru nedostatků opraví nebo vystaví novou. Na vrácené faktuře vyznačí
Objednatei důvod vrácení.

8. PLATNOST A účıNNOsT sMLoUvY
a) Tato Smlouva se uzavírá dle čl. 2 Rozsahu poskytovaných služeb na:

Na dobu určitou do 31.12.2019

b) Smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran bez udání důvodu s
výpovědní lhůtou v délce 1 kalendářního měsíce. Výpovédní lhůta počíná běžet prvního dne
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
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10. DŮVÉRNÉ INFORMACE
a) Každá ze stran Se zavazuje chránit před vyzrazením důvěrné informace druhé Smluvní
Strany a věnuje jim tutéž péči, S jakou chrání vlastní důvěrné informace podobného
charakteru.
b) Smluvní Strany považují za důvěrnou i tuto Smlouvu. S ohledem na tuto Skutečnost
není zadna Ze Smluvnıch Stran oprávněna umožnit nahlédnutí do těchto dokumentů nebo
poskytnout informace Z nich kterékoli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu
druhé Smluvní Strany.
c) Za důvěrné dle předchozích bodů se nepovažují irformace, které Se staly veřejné
znamymı, dale ty, ktere měla Smluvní Strana legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy
cı byla vyvınuta nebo zákonné získána od třetí Strany bez omezeni jejího šíření.

11. oBEcNÁ USTANOVENÍ
a) Vztahy mezi smluvními Stranami, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, Se
řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a
ustanoveními platných právních předpisů.
b) Veškerá Sdělení smluvních stran Se budou provádět písemné S doručením na
příslušnou z výše uvedených adres nebo na adresy, které po písemném oznámení jednou
nebo druhou Smluvní Stranou nahradí adresy shora uvedené, mailem a datovou Schránkou.
c) Poskytovatel se zavazuje, že jeho pracovníci, popř. pracovníci jeho Subdodavatelů, se
při činnostech vykonávaných u Objednatele podrobí režimovým i jiným opatřením,
Stanoveným pro pracoviště Objednatele, pokud Snimi Dbjednatel Poskytovatelé řádně
seznámil.
d) Poskytovatel Se rovněž zavazuje, že veškeré mate'iály poskytnuté Objednatelem k
plnění dle této Smlouvy při jejím ukončení vrátí, připfladně prokáže jejich zničení či
Spofiebovánř
e) Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování Služeb, pokud Objednatel neplní své
závazky vyplývající zjakékoliv uzavřené smlouvy sPoSkytovatelem a pokud na takové
přerušení Objednatele předem upozorní.
f) Objednatel ani Poskytovatel nemohou postoupit nebo převést jakákoli práva, povinnosti
nebo závazky vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé
smluvní strany.
g) S výjimkou toho, jak Stanovuje zákon, materiály označené "Copyright, Trestech, All
rights are reserved, apod." nesmějí být jakýmkoli způsobem kopírovány nebo překládány do
jiného jazyka bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

12. ZÁVÉREČNÄ uSTANOvENi
a) Pokud došlo k plnění Poskytovatelé, které je předmětem této Smlouvy před jejím
uzavřením, Smluvní strany tímto společně prohlašují, že takovéto plnění bude považováno
za plnění poskytované za podmínek této smlouvy a ty Se budou v plném rozsahu na takové
plnění vztahovat.
b) Veškeré změny nebo dodatky k této Smlouvě muSí oýt učiněny písemné, po dohodě
obou smluvních stran, formou číslovaných dodatků.
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Dodatek ke smlouvě

Tento Dodatek číslo 1 Smlouvy o poskytování odborných Služeb (dále jen „Dodatek") byl
uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

obchodni'jmzènø 'i ' Dům dêfi a mıádeže,Ku1n-àH1-`*ra
Právní forma _ _- _' Příspěvková organizace

z Sidıc Společnosti ' Kremnická 32/8,
' _ Kutná Hora - Žižkov, 28401

Seznam statutárníoh Zástupcü ' Bo. Michal Smrkovský
Ředitel

Bankovní spojeni“ i 1193216110100
Čisıú účtu

Datum .zápisu do Rejstříku _ 15. 5. 1996
škol a školských'zařizerıi

Inter-'ni číslo smlouvy I 8/00066257/2018
objednatele

(da'le jako „Objednate|“)

a

_ Obchodni jméne I TresTech, sro.

PFÉVHÍŤOI'I'HH ' ' Společnost s ručením omezeným
Sídlo společnosti Hornokrčska' 707/7

_ _ “ 140 00 Praha 4

'Seznam statutárnich Zástupců' Tomáš Hauzner
Jednatel

Bankovní' spojení . Raiffeisenbank, as.
Číslo účtu _ 1140384115500

Zápis v OR Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
' vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,. _ ' _ vıøžka 244853

(dále jako „Poskytovatel“)
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(Objednatel a Poskytovatel dále těž společnějako „Smluvní Strany“ a každý jednotlivějako „Smluvní
strana“)

Smluvní Strany ujednávaji následující:

l.

šměnìgmlouvy

1.1 Objednatel a Poskytovatel tímto Dodatkem mění Znění Smlouvy o poskytování odborných
služeb č. 013-153-078 uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem dne 2.5.2018 (dále jako
„Smlouva"), a to následujícím způsobem:

1.1.1 Mění se v článku 8. odstavec a) 2., a to na následující znění:
„4. část (DPO) od 1.1.2020 do 31.12. 2021“

1.2 Ostatní části a ustanovení Smlouvy timto Dodatkem 'ıedotčeně zůstávají platně a účinně
v původním Znění.

Rozhodně právo

2.1 Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky, Zejména zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

_Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek představuje úplně ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu
tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.

3.2 Tento dodatekje vyhotoven v 2 stejnopiseoh. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto
Dodatku.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem všemi Smluvnimi stranami.

3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich svobodně a vážně
vůle, prostě omylu a na důkaz toho připojuji níže svě podpisy
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Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 Zákona ě. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito
smluvními stranami:

Objednatelem

Dům dětí a mládeže Kutná Hora, Kremnieká 32 se sídlem Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora

IČO: 00066257

zastoupený Bc. Michalem Smrkovským, ředitelem

a

Dodavatelem

TresTech, s.r.o., Hornokrěská 707/7, 140 00 Praha 4

IČO: 04202719
Zastoupený Tomášem Hauznerem, jednatelem

l.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní Strany uzavřely dne 2.5.2018 smlouvu, jejímž předmětem bylo poskytování odborných
služeb - služby spojené s poskytováním pověřence pro ochranu osobních údajů .

2. Dům dětí a mládeže Kutná Hora, Kremnická 32 je povinným subjekteın pro uveřejňování v registru
smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto élánku a má povinnost uzavřenou smlouvu
uveřejnit postupem podle Zákona ě. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv, ve Znění pozdějších
předpisů.

3. Obě smluvní strany shodně konstatuj í, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění
smlouvy uvedené v odst. l tohoto článku v registru smluv, a žejsou si vědomy právních následků
s tím spojených.

4. Vzájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících způvodně sjednané smlouvy,
S ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím Závaznosti uzavřené smlouvy
a v souladu sjejím obsahem plnily, co Si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vznikly
v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu
ve znění, jakje dále uvedeno.



II.

Práva a závazky Smluvníeh Stran

l. Smluvní Strany si tímto ujednáním vzájemně Stvrzují, že Obsah vzáj emnýeh práv a povinností, který
touto Smlouvou nově sjednávají.r je Zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané
Smlouvyl. která tvoří pro tyto účely přílohu této Smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou
Smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.

2. Smluvní Strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané
Smlouvy považují za plnění dle této Smlouvy, a že v Souvislosti se vzájemně poskytnutýın plněním
nebudou vzájemně vznášet vůěi druhé Smluvní Straně nároky z titulu bezdůvodně-ho obohacení.

3. Smluvní Strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z teto Smlouvy. která mají být od okamžiku
jejího uveřejnění v registru Smluv plněná v Souladu S obsahem vzájemných závazků vyjádřeným
v příloze této Smlouvy. budou Splněna podle sjednaných podmínek.

4. Smluvní Strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování vregistru smluv dle smlouvy
uvedene v ěl. l. odst. l teto smlouvy. se tímto zavazuje druhe smluvní Straně k neprodlenemu
uveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v Souladu s ustanovením § 5
zákona o registru smluv.

III..

Závěrečná ustanovení

l . Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tato Smlouva o vypořádání Závazků je vyhotovena ve dvou stejnopiseeh, každý s hodnotou
originálu, přičemž každá ze smluvních Stran obdržíjeden Stejnopis.

Příloha ě. 1 - Smlouva č.8/0006625 7/2018

V Kutné Hoře dne 3.8.2020 V Praze dne 21.7.2020

Objednatel Dodavatel

1 'v'případě jakýehkoíi změn Smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny vsouladn S § 222 zákona ě. 13102016.
o zadávání veřejných zakázek, jinak by moh] být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona.


