SMLOUVA O TECHNICKÉ PODPOŘE PROVOZU
ARCHIVNÍCH EKONOMICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
Č. 020-R/21
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřeli
Název:
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
IČO:
60457856
DIČ:
CZ60457856
Sídlo:
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Zastoupená:
Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem
Bankovní spojení: 123-246450247/0100
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
(dále jen „objednatel“)
a
Sdružení dodavatelů, které zastupuje dodavatel č.1:
Název:
BBM spol. s r.o.
IČO:
40755592
DIČ:
CZ 40755592
Sídlo:
Kocínova 138/5, 397 01 Písek, Budějovické Předměstí
Zastoupená:
, jednatel
Bankovní spojení: 277847271/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C,
vložka 386
(dále jen „dodavatel č. 1“),
a
Název:
IČO:
DIČ:

Elanor a.s.
15887219
CZ 15887219

Sídlo:
Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4
Zastoupená:
, člen představenstva
Bankovní spojení: 2113370840/2700, 89302071/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25583
(dále jen „dodavatel č. 2“),
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a
Název:
Ders s. r. o.
IČO:
25924362
DIČ:
CZ 25924362
Sídlo:
Polákova 737/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Zastoupená:
, jednatel
Bankovní spojení: 2102055167/2700
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v H. Králové, oddíl C, vložka
14855
(dále jen „dodavatel č. 3“),
(dodavatel č. 1, dodavatel č. 2 a dodavatel č. 3 společně dále také „dodavatel“
nebo „sdružení dodavatelů“)
(objednatel a dodavatel dále společně též „smluvní strany“)

se v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění, dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku tak,
jak stanoví dále tato smlouva.

Preambule
1.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě výběrového
řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Zřízení a provoz archivní
databáze EIS“, na základě nabídky podané dodavatelem. Zadávací podmínky
výběrového řízení, jakož i nabídka dodavatele se považuje za součást smlouvy a jsou
pro plnění smlouvy závazné.

2.

Dodavatel bere na vědomí, že s ohledem na to, že objednatel je veřejnou výzkumnou
institucí hospodařící s veřejnými prostředky, je dodavatel osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole).

3.

Dodavatel dále prohlašuje, že si je vědom povinností a následků vyplývajících
ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů,
kdy objednatel je veřejnou výzkumnou institucí, a tímto výslovně souhlasí
s uveřejněním této smlouvy v registru smluv.

4.

Dodavatel je výrobcem a servisní organizací aplikací centrálního Ekonomického
informačního systému EIS (dále jen C-EIS), který objednatel provozuje pro další
pracoviště v rámci Akademie věd ČR na základě servisních smluv č.008-R/15,
005-R/16 a 004-R/16 do 31. 12. 2021. Dodavateli je rozsah provozovaného C-EIS
dobře znám.
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5.

V termínu do 31. 12. 2021 jsou všechna pracoviště AV ČR, využívající C-EIS
k zajištění provozu své organizace, povinna ukončit aktivní využívání C-EIS
(tj. ukončit pořizování dat do C-EIS) a zajistit si zpracování ekonomických dat své
organizace jiným způsobem.

6.

Dnem 1. 1. 2022 přechází C-EIS do režimu provozu v archivním módu, tedy
žádnému uživateli nebude umožněno pořizovat data a dokumenty do C-EIS. Vybraní
uživatelé budou mít přístup pouze pro čtení a reportování dat. Správu uživatelů a
jejich přístupů do C-EIS v režimu čtení zajistí objednatel.

1.

Předmět smlouvy

1.1.

Předmětem této smlouvy je povinnost dodavatele poskytnout služby technické
podpory provozu a údržby C-EIS v archivním režimu v rozsahu podle přílohy č. 1 této
smlouvy, včetně zajištění provozu potřebných technologií a poskytnutí práv k jeho
užití (licencí) po dobu platnosti této smlouvy a objednatel se zavazuje poskytnout
potřebnou součinnost a za uvedené plnění uhradit dodavateli odměnu specifikovanou
v článku 5 této smlouvy.

1.2.

Dodavatel se zavazuje na základě této smlouvy zřídit archivní instalaci C-EIS
a přístup do této instalace v režimu čtení minimálně v rozsahu funkcionalit
stanoveném přílohou č. 1 této smlouvy a pro předpokládaný počet pracovišť
(ekonomických jednotek) a oprávněných uživatelů stanovený přílohou č. 1
této smlouvy.

1.3.

Dodavatel se zavazuje na základě této smlouvy zajistit provoz C-EIS v režimu čtení
minimálně v rozsahu funkcionalit stanoveném přílohou č. 1 této smlouvy
a pro předpokládaný počet pracovišť (ekonomických jednotek) a oprávněných
uživatelů stanovený přílohou č. 1 této smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy.

1.4.

Na základě této smlouvy se dodavatel zavazuje dále k:
a. očištění archivních databází C-EIS od dat jiných subjektů, než jsou uvedeny
v příloze č. 1 této smlouvy,
b. nastavení zálohování archivních databází a aplikačních systémů,
c. poskytování paušálních služeb dohledu, administrace a maintenance k veškerému
technologickému SW potřebnému pro běh aplikačního SW C-EIS na infrastruktuře
objednatele,
d. provádění paušální technické údržby a aktualizace C-EIS na aktuální verze
operačních systémů ve správě objednatele,
e. poskytování paušálních služeb podpory 2. úrovně,
f. obnově systému C-EIS po havárii technické infrastruktury nebo její části, a
g. poskytování dalších objednatelem vyžádaných služeb v maximálním rozsahu
do 200 hodin ročně.

1.5.

Předmětem této smlouvy na straně Dodavatele není zejména:
a. údržba datových rozhraní vně C-EIS,
b. údržba funkcí pro aktivní pořizování a úpravy dat C-EIS,
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c. legislativní údržba aplikací C-EIS,
d. rozvoj funkcionalit aplikací C-EIS,
e. dodávky nových a upravených verzí C-EIS, pokud nejsou tyto verze potřebné pro
zajištění dostupnosti dat C-EIS pro koncové uživatele,
f. dodávky aktualizované uživatelské dokumentace, pokud se nemění uživatelské
rozhraní v souvislosti s písm. e) tohoto odstavce,
g. obnova systému C-EIS při přechodu na jinou technickou infrastrukturu nebo její
část,
h. dodávky a poskytování údržby technické infrastruktury,
i. migrace dat C-EIS jinými postupy, než jsou součástí aplikací C-EIS.

2.

Doba a místo plnění

2.1.

Dodavatel se zavazuje započít s plněním dle této smlouvy po nabytí její účinnosti.

2.2.

Dodavatel se zavazuje poskytnout jednorázové služby pro přechod z běžného
do archivního režimu podle čl. 1.2 do 31. 1. 2022.

2.3.

Dodavatel se dále zavazuje poskytovat paušální služby údržby archivního provozu
C-EIS podle čl. 1.3 od 1. 1. 2022 na dobu neurčitou.

2.4.

Místem předmětu plnění je serverovna objednatele na adrese Za Vodárnou 1/1013,
182 00, Praha 8 (primární lokalita) a Pod Vodárenskou věží 4/1143, 182 00, Praha 8
(záložní lokalita) formou vzdáleného přístupu zabezpečeným datovým kanálem
z pracovišť dodavatele.

3.

Závazky dodavatele

3.1.

Dodavatel odpovídá za časové a obsahové plnění této smlouvy.

3.2.

Dodavatel se zavazuje zajistit dostupnost C-EIS s těmito parametry podpory
2.úrovně:
a. Dostupnost podpory v režimu 5x8, 8-16 hod. v pracovní dny,
b. Zahájení řešení problému nedostupnosti C-EIS nebo jeho části do 8 hodin
v pracovní dny,
c. Ukončení řešení problému nedostupnosti C-EIS nebo jeho části do 72 hodin
v pracovní dny, a
d. Celková dostupnost C-EIS bude za kalendářní rok min. 90% v pracovní dny.

3.3.

Dodavatel se zaručuje, že veškerá plnění dle této smlouvy bude poskytovat
a provádět s vynaložením odborné péče, znalostí a dovedností a bude odpovídat
aktuálnímu popisu příslušné služby (včetně kritérií plnění) obsaženému v této
smlouvě, jejích přílohách nebo jiném příslušném dokumentu.

3.4.

Dodavatel poskytuje záruku na každou poskytnutou službu 12 měsíců po dokončení
služby. Záruka se nevztahuje na případy, kdy vada byla způsobena
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3.5.

použitím takových hardwarových a softwarových prostředků objednatelem,
které nevyhovují doporučením dodavatele, nebo

3.6.

úpravou software objednatelem nebo třetí stranou, nejde-li o úpravu schválenou
dodavatelem ani začleněnou dodavatelem do software.

3.7.

Dodavatel se zavazuje, že bude po dobu dle článku 2.3 řešit, v rámci plnění této
smlouvy (poskytování podpory a údržby), všechny poruchy nastalé při provozu
software, resp. příslušné opravy software, z důvodu vady. Toto ustanovení
se nevztahuje na případy, kdy provozní závady vznikly z důvodu:

3.8.

úprav technologické infrastruktury, které ovlivňují provoz software a které byly
provedeny v rozporu s pokyny dodavatele, nebo

3.9.

úpravou software objednatelem nebo třetí stranou, která byla provedena v rozporu
s pokyny dodavatele.

3.10. Dodavatel se zavazuje, že bude po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy
v rámci jím poskytovaného plnění provozovat a využívat systém pro řízení a správu
chybových hlášení a požadavků na úpravy software (dále jen „systém helpdesku“).
Používaný
systém
helpdesku
musí
umožňovat
zadávání
hlášení
(chyb/dotazů/požadavků), případně i sledování stavu jejich řešení ze strany
dodavatele i objednatele, podporu celého životního cyklu jednotlivých hlášení
a obsahovat možnost nastavení notifikací o událostech v systému (zejména
o změnách stavů jednotlivých hlášení).
3.11. Dodavatel se zavazuje poskytovat služby helpdesku rovněž prostřednictvím
telefonické podpory a emailové podpory.

4.

Závazky objednatele

4.1.

Objednatel se zavazuje poskytnout pro provoz C-EIS technickou infrastrukturu,
která bude odpovídat skutečnému využití C-EIS. Tuto infrastrukturu je objednatel
oprávněn průběžně měnit.

4.2.

Objednatel se zavazuje k poskytování součinnosti dodavateli podle zdůvodněných
požadavků dodavatele. Součinnost objednatele bude zahrnovat zejména:
a. zpřístupnění hardwarového vybavení za účelem údržby C-EIS,
b. provádění záloh databází a aplikačního software C-EIS,
c. zřízení a správu nových přístupových uživatelských oprávnění do C-EIS pro čtení
od 1. 1. 2022,
d. ukončení platnosti stávajících uživatelských oprávnění do C-EIS od 1. 1. 2022,
e. poskytování služeb uživatelské podpory 1. úrovně koncovým uživatelům
na potřebné odborné úrovni, a
f. školení případných nových uživatelů pro režim čtení a reportování dat z C-EIS.

4.3.

Objednatel se zavazuje, že poskytne dodavateli dostatečný a bezpečný přístup
do prostor a k systémům objednatele tak, aby dodavatel mohl plnit své povinnosti
a současně aby objednatel byl o tomto přístupu informován.
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5.

Cenové a platební podmínky

5.1.

Cena za předmět plnění je stanovena následovně:
a. Cena za zřízení archivu C-EIS – iniciaci archivních databází a oddělení
potřebného technologického a aplikačního software, včetně licence, jednorázově
činí:
Cena bez DPH:
DPH 21 %
Cena s DPH

389 200 Kč
81 732 Kč
470 932 Kč

Tato uvedená cena je neměnná. Cenu je možné překročit pouze v případě,
že v průběhu plnění předmětu této smlouvy dojde ke změnám sazeb daně
z přidané hodnoty.
b. Cena za údržbu C-EIS činí ročně:
Cena bez DPH za 1 rok:
DPH 21 %
Cena s DPH za 1 rok:

262 926 Kč
55 214 Kč
318 140 Kč

Tato uvedená cena je neměnná do 31. 12. 2025. Cenu je možné překročit pouze
v případě, že v průběhu plnění předmětu této smlouvy dojde ke změnám sazeb
daně z přidané hodnoty.
Tato uvedená cena se od 1. 1. 2026 každoročně automaticky navyšuje
o 5 procentních bodů a od 1. 1. 2032 o 10 procentních bodů oproti předchozímu
roku.
c. Cena za další objednané služby C-EIS činí za 1 hodinu služeb:
Cena bez DPH za 1 hodinu:
DPH 21 %
Cena s DPH za 1 hodinu:

1 400 Kč
294 Kč
1 694 Kč

Tato uvedená cena je neměnná do 31. 12. 2025. Cenu je možné překročit pouze
v případě, že v průběhu plnění předmětu této smlouvy dojde ke změnám sazeb
daně z přidané hodnoty.
Tato uvedená cena se od 1. 1. 2026 každoročně automaticky navyšuje
o 5 procentních bodů a od 1. 1. 2032 o 10 procentních bodů oproti předchozímu
roku.
5.2.

Ceny v sobě zahrnují veškeré práce a dodávky nezbytné pro řádné splnění
předmětu této smlouvy, veškeré náklady spojené s poskytnutím licencí k předmětu
plnění, odměnu za poskytované služby, jakož i veškeré další náklady související
s plněním předmětu plnění dle této smlouvy.

5.3.

Nárok na úhradu ceny za služby zřízení dle čl. 5.1 písm. a. tohoto článku smlouvy
vzniká dodavateli po písemném potvrzení objednatele o převzetí C-EIS
s vlastnostmi uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy. Tato cena bude uhrazena na
základě faktury vystavené po vydání písemného potvrzení objednatele.

5.4.

Nárok na úhradu ceny za služby údržby dle čl. 5.1 písm. b. vzniká dodavateli vždy za
každý kalendářní rok poskytování těchto služeb. Cena bude hrazena čtvrtletně, vždy
na základě faktury vystavené k prvnímu dni příslušného čtvrtletí, za které jsou tyto
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služby poskytovány. Faktury budou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu
a dále na e-mailovou adresu vedoucí(ho) Odboru informačních
systémů, která je uvedena na webové stránce http://eis.cas.cz.
5.5.

Nárok na úhradu ceny za další objednané služby dle čl. 5.1 písm. c. tohoto článku
smlouvy vzniká dodavateli po písemném potvrzení objednatele o převzetí objednané
služby. Tato cena bude uhrazena na základě faktury vystavené po vydání
písemného potvrzení objednatele.

5.6.

Objednatel se zavazuje uhradit výše uvedené ceny na základě faktur vystavených
dodavatelem se splatností 14 dnů ode dne vystavení. Faktura se pro účely této
smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání předmětné částky z účtu
objednatele. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit
do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle dodavateli s uvedením výhrad.
Okamžikem odeslání námitek se přerušuje lhůta splatnosti.

5.7.

Každá faktura vystavená dodavatelem dle této smlouvy bude vystavena jako daňový
doklad se zúčtováním DPH podle předpisů platných k datu zdanitelného plnění,
musí být vystavena v souladu s touto smlouvou a musí mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5.8.

V případě, že se kterýkoliv ze sdružení dodavatelů stane nespolehlivým plátcem
ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění, je dodavatel č. 1 povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele.
Bude-li kterýkoliv ze sdružení dodavatelů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
veden jako nespolehlivý plátce, bude část ceny za služby dle této smlouvy
odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu
s ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
O tuto částku bude ponížena cena a dodavatel obdrží cenu dle této smlouvy bez
DPH. V případě, že se kterýkoliv ze sdružení dodavatelů stane nespolehlivým
plátcem ve smyslu tohoto bodu, má objednatel současně právo od této smlouvy
odstoupit.

5.9.

Za sdružení dodavatelů vystavuje faktury vždy dodavatel č.1, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.

6.

Sankce

6.1.

V případě prodlení dodavatele se zřízením archivu C-EIS podle čl. 2.2, je dodavatel
povinen zaplatit objednateli 0,2 % denně z ceny za dodávku software dle článku
5.1 písm. a. za každý započatý den prodlení a současně je dodavatel povinen po
dobu svého prodlení zachovat objednateli přístup do C-EIS v běžném – nearchivním
režimu.

6.2.

V případě prodlení objednatele s uhrazením jakékoliv ceny za předmět plnění,
je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

6.3.

Bude-li dodavatel v prodlení s odstraněním nedostupnosti C-EIS podle čl. 3.2 písm.
c., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý
pracovní den prodlení.

6.4.

Poruší-li kterákoliv ze smluvních stran své povinnosti dle této smlouvy je povinna
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druhé smluvní straně uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takový
případ porušení.
6.5.

7.

Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 3 dnů od doručení výzvy oprávněné
smluvní strany k jejich uhrazení straně povinné a budou uhrazeny bezhotovostním
převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v předmětné výzvě.
Nárokem na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu
škody způsobené porušením povinností příslušné smluvní strany a tato náhrada
škody se hradí v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty.

Poskytnutí licence a duševní vlastnictví

7.1.

Dodavatel touto smlouvou poskytuje objednateli nevýhradní nepřenositelná užívací
práva (licenci) k užití software podle ust. § 12 autorského zákona po dobu trvání
této smlouvy s množstevním rozsahem uživatelských oprávnění dle provozních
potřeb objednatele vymezeným v příloze č. 1 smlouvy. Licence je poskytována
ke všem software označeným v příloze č. 1 smlouvy, a to pro všechny vyjmenované
instituce zřizované Akademií věd ČR, s možností přístupu k software prostřednictvím
vzdáleného přístupu bez územního omezení i mimo Českou republiku. Dodavatel
prohlašuje, že je oprávněn poskytnout oprávnění k užití software objednateli.
Objednatel není povinen licenci využít podle § 2359 odst. 1 občanského zákoníku.

7.2.

Software dle této smlouvy, včetně jeho oprav provedených v rámci plnění
této smlouvy, a jeho dokumentace mohou být užity smluvními stranami ke všem
způsobům užití potřebným pro provoz software pro potřeby objednatele v režimu
čtení, a to včetně vytváření děl odvozených a začleňování do děl souborných,
s časovým omezením po dobu platnosti této smlouvy, bez územního omezení.

7.3.

Dodavatel neprovádí aktualizaci uživatelské dokumentace a technické dokumentace
software, pokud se nemění uživatelské rozhraní pro funkce čtení nebo reportování
dat C-EIS.

7.4.

Odměna za veškerá licenční oprávnění k autorským dílům, která jsou součástí
či příslušenstvím díla či jeho části, je již zahrnuta v ceně za předmět plnění uvedené
v článku 5 této smlouvy, tzn., že dodavateli nenáleží žádná další odměna, cena
či jakákoli jiná platba nebo náhrada za poskytnutí licence, a to ani v případě
její aktualizace, upgradu nebo opravy (service pack).

8.

Ochrana důvěrných informací a osobních údajů

8.1.

Strany se dohodly, že za důvěrné informace se budou považovat pouze takové
informace, které jedna ze Stran za důvěrné označí (dále jen „Důvěrné informace“).

8.2.

Strany se dohodly, že Důvěrné informace nikomu nesdělí a přijmou taková opatření,
která znemožní jejich přístupnost třetím osobám.

8.3.

Závazek k mlčenlivosti a ochraně Důvěrnosti informací je nadále platný bez ohledu
na ukončení účinnosti Smlouvy.

8.4.

Strany jsou si vědomy, že v rámci plnění této smlouvy budou dodavateli zpřístupněny
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osobní údaje, které zpracovává objednatel. Aby dodavatel mohl řádně splnit své
povinnosti ze smlouvy, bude muset tyto osobní údaje zpracovávat, čímž se stane
vůči objednateli zpracovatelem ve smyslu čl. 4 bod 8) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 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 jen „GDPR“). Smluvní strany spolu uzavřou
samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů, která bude jako příloha č. 3 její
nedílnou součástí.

9.

Odpovědné zadávání

9.1.

Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem
na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání
veřejných zakázek.

9.2.

Dodavatel prohlašuje, že ve vztahu k zaměstnancům bude důsledně dodržovat
pracovněprávní práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních
předpisů a smluv, zejména vytvářet slušné a důstojné pracovní podmínky, dbát
na bezpečnost a o ochranu zdraví zaměstnanců při práci, dodržovat pravidla
pro stanovování pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, platit přesčasy.

9.3.

Dodavatel č. 1 je povinen oznámit objednateli, že vůči kterémukoliv ze sdružení
dodavatelů bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce
či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod., či jiným obdobným
orgánem v zahraničí) zahájeno řízení pro porušení pracovněprávních předpisů
a/nebo antidiskriminačního zákona, a k němuž došlo během trvání tohoto smluvního
vztahu, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí
oznámení dodavatele č. 1 bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení
řízení.

9.4.

Porušení povinnosti uvedené bodě 3. tohoto článku je podstatným porušením
smlouvy se všemi z toho plynoucími důsledky.

10. Zánik smlouvy
10.1.

Tato smlouva zaniká:
a. dohodou smluvních stran, nebo
b. výpovědí objednatelem, nebo
c. odstoupením jedné ze smluvních stran.

10.2.

Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv v průběhu trvání smlouvy,
nejdříve však k datu 1. 1. 2023 a s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

10.3.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
a. zjistí-li, že na kteréhokoliv ze sdružení dodavatelů byl podán insolvenční návrh,
nebo
b. zjistí-li, že dodavatel nedodržel parametr servisní služby podle čl. 3.2 písm. d.
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10.4.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel neuhradí odměnu
dle článku 5, a to ani ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení písemné výzvy dodavatele
k její úhradě, za podmínky vzniku práva objednatele na úhradu příslušné odměny
dle této smlouvy.

10.5.

Dodavatel je oprávněn dále odstoupit od smlouvy, pokud zjistí, že objednatel
nebo třetí osoba užívá C-EIS v rozporu s touto smlouvou, tj. k pořizování anebo
aktualizaci dat C-EIS, nebo zasahuje do aplikací C-EIS nebo do databází C-EIS
jakýmikoliv prostředky.

10.6.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. Smlouva zaniká dnem
následujícím po dni doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně
na adresu uvedenou v úvodu smlouvy.

11. Platnost a účinnost smlouvy, závěrečná ustanovení
11.1.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran nebo v případě, že nebude
podepisována mezi přítomnými, dnem doručení smlouvy poslední ze smluvních
stran druhé straně. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí
objednatel.

11.2.

Z důvodu ochrany obchodního tajemství dodavatele a z důvodu zachování
kybernetické bezpečnosti objednatele budou při uveřejnění této smlouvy zcela
anonymizovány tyto části smlouvy:
a. Příloha č. 1 Specifikace archivu C-EIS
b. Příloha č. 2 Položková cenová specifikace

11.3.

Smluvní strany se zavazují dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany osobních
údajů (GDPR) v souladu s Přílohou č.3 smlouvy – Smlouva o zpracování osobních
údajů (Zpracovatelská smlouva)

11.4.

Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými dodatky ke smlouvě elektronicky
podepsanými oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

11.5.

Tato smlouva se řídí a bude vykládána podle právního řádu České republiky,
zejména podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, a dalších dotčených obecně závazných právních předpisů.

11.6.

Dodavatel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11.7.

Započtení pohledávek
s ní se nepřipouští.

11.8.

Smluvní strany sjednávají, že práva a povinnosti z této smlouvy, ani tuto smlouvu
jako celek, nelze postoupit či převést bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany na třetí osobu. Za písemnou formu se nepovažuje emailová
korespondence.

11.9.

Smluvní strany spolu budou komunikovat primárně elektronicky prostřednictvím
helpdeskového systému nebo prostřednictvím kontaktních osob uvedených
na webových stránkách dodavatele i objednatele. Kontaktní osoby objednatele jsou

vzniklých

dle

této

smlouvy

nebo
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uvedeny na webových stránkách http://eis.cas.cz. Kontakt na straně dodavatele
je za dodavatele č. 1
, dodavatele č. 2
,
a dodavatele č. 3
.
11.10. Smlouva je uzavírána elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů
obou smluvních stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
11.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
▪ Příloha č. 1 Specifikace archivu C-EIS
▪ Příloha č. 2 Položková cenová specifikace
▪ Příloha č. 3 Smlouva o zpracování osobních údajů (zpracovatelská smlouva)
Za Objednatele:

Za Dodavatele:

26.07.2021

28.07.2021

_________________________
SSČ AV ČR, v. v. i.
Ing. Tomáš Wencel, MBA
Ředitel

__________________________
BBM spol. s r.o.
Jednatel

__________________________
Elanor a.s.
Člen představenstva
19.08.2021

__________________________
Ders s. r.o.
Jednatel
29.07.2021
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Smlouva o zpracování osobních údajů
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20
IČO: 604 57 856
zastoupena Ing. Tomášem Wenclem, MBA
(dále jen „Správce“)
a
BBM spol. s r.o.
se sídlem Kocínova 5, Písek, PSČ 397 01
IČO: 40755592
zastoupena
(dále jen „Zpracovatel 1“)
Elanor a.s.
Se sídlem Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 15887219
Zastoupena
(dále jen „Zpracovatel 2“)

Ders s. r. o.
Se sídlem Polákova 737/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČO: 25924362
Zastoupena
(dále jen „Zpracovatel 3“)
(Zpracovatel 1, Zpracovatel 2 a Zpracovatel 3 dále společně jako „Zpracovatel“)
(dále společně jen „Smluvní strany”)

1.

Úvodní ustanovení

1.1.

Smluvní strany uzavřely s platností od 1.1.2022 smlouvu o technické podpoře provozu
archivních ekonomických informačních systémů, na základě, které se Zpracovatel
zavázal poskytovat Správci služby správy systému účetních, mzdových a souvisejících
agend (dále jen „Smlouva o poskytování služeb”).

Příloha č. 3 Smlouvy o technické podpoře provozu archivních ekonomických informačních systémů
Stránka 1 z 9

1.2.

Pro řádné plnění Smlouvy o poskytování služeb je rovněž nezbytné provést zpracování
osobních údajů subjektů údajů (dále jen „Osobní údaje“), které bude pro Správce
provádět Zpracovatel.

1.3.

S ohledem na výše uvedené uzavírají Smluvní strany v souladu s článkem 28 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále
jen „Nařízení“) tuto smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva“).

1.4.

Ujednává se, že v případě rozporu mezi zněním této Smlouvy a Smlouvy o poskytování
služeb mají přednost ustanovení této Smlouvy.

2.

Předmět Smlouvy

2.1.

Tato Smlouva upravuje vzájemné vztahy mezi Správcem a Zpracovatelem, vymezuje
předmět zpracování a typ zpracovávaných Osobních údajů, povahu a účel zpracování,
kategorie subjektů údajů, dobu trvání zpracování a práva a povinnosti Správce
a Zpracovatele.

2.2.

Správce tímto pověřuje Zpracovatele ke zpracování Osobních údajů subjektů údajů,
a to v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

3.

Předmět zpracování a typ Osobních údajů

3.1.

Zpracovatel bude dle této Smlouvy zpracovávat Osobní údaje subjektů údajů. Jedná
se o následující kategorie Osobních údajů:

3.2.

▪

identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, datum
a místo narození, IČO, DIČ, číslo dokladu, státní příslušnost);

▪

kontaktní údaje (kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo);

▪

platební údaje (bankovní spojení);

▪

údaje o rodinném stavu a vzdělání;

▪

údaje o jiné osobě (identifikační a kontaktní údaje manžela/ky, partnera/ky,
druha/družky, člena rodiny, dítěte);

▪

údaje o zaměstnancích (pracovní zařazení, číslo zaměstnance, výše mzdy,
nepřítomnosti apod.);

▪

elektronické identifikátory (uživatelské jméno a heslo, IP adresa).

Zpracovatel bude dle této Smlouvy zpracovávat Zvláštní kategorie osobních údajů
subjektů údajů ve smyslu článku 9 Nařízení. Jedná se o následující zvláštní kategorie
osobních údajů:
▪

členství v odborech;

▪

údaje o zdravotním stavu.

4.

Povaha a účel zpracování Osobních údajů

4.1.

Účelem zpracování Osobních údajů dle Smlouvy je správa, údržba a aktualizace
vybraných archivních informačních systémů Správce,
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4.2.

Za účely uvedenými výše je Zpracovatel zejména oprávněn Osobní údaje v nezbytném
rozsahu prohlížet, uspořádávat, uchovávat, případně s nimi provádět i jiné procesy
zpracování, které jsou nezbytné ke splnění předmětu Smlouvy a účelům zpracování
uvedeným výše. Tyto procesy zpracování budou Zpracovatelem prováděny ve formě
elektronické a ve formě textových dokumentů

5.

Kategorie subjektů údajů

5.1.

Zpracovatel bude dle této Smlouvy zpracovávat Osobní údaje následujících subjektů
údajů:
▪

zaměstnanci Správce;

▪

zákazníci Správce;

6.

Doba trvání zpracování

6.1.

Osobní údaje subjektů údajů bude Zpracovatel zpracovávat po dobu trvání Smlouvy
o poskytování služeb.

7.

Povinnosti a práva Správce

7.1.

Správce se zavazuje poskytnout Zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění
ustanovení této Smlouvy, Smlouvy o poskytování služeb a pro zajištění technických
a organizačních podmínek zabezpečení ochrany osobních údajů.

7.2.

Práva Správce jsou implicitně dány povinnostmi Zpracovatele uvedenými dále v této
Smlouvě.

8.

Povinnosti a práva Zpracovatele

8.1.

Zpracovatel je povinen se při zpracování Osobních údajů řídit Nařízením, zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů („ZZOÚ“), dalšími relevantními právními
předpisy, Smlouvou o poskytování služeb a touto Smlouvou.

8.2.

Zpracovatel je při zpracování Osobních údajů povinen postupovat s náležitou odbornou
péčí tak, aby nezpůsobil nic, co by mohlo představovat porušení Nařízení, ZZOÚ
a dalších relevantních právních předpisů.

8.3.

Zpracovatel je povinen zpracovávat Osobní údaje pouze za účelem/y a způsobem/y
uvedeným/i v článku IV. této Smlouvy a pouze v souladu s níže uvedenými pokyny
Správce.

8.4.

Zpracovatel je povinen řídit se při zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy
doloženými pokyny Správce, a to včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí
země nebo mezinárodní organizaci. Tuto povinnost Zpracovatel nemá, pokud mu toto
zpracování již ukládají právo Evropské Unie nebo české právní předpisy, které se na
Zpracovatele vztahují. V takovém případě Zpracovatel Správce informuje o tomto
právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování
zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

8.5.

Ujednává se, že Zpracovatel bude pro Správce zpracování osobních údajů provádět
dle pokynů detailně uvedených ve Smlouvě o poskytování služeb. Osobní údaje jsou
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poskytnuty Správcem Zpracovateli pouze za účelem rozvoje systému, testování
a oprav chyb a za účelem zřízení přístupu zaměstnanců Správce do akademické sítě
EDUROAM.
8.6.

Pokud Správce dodatečně udělí Zpracovateli další pokyny ohledně zpracování
Osobních údajů, které nejsou výslovně uvedené v této Smlouvě, je povinen
Zpracovatel tyto pokyny evidovat tak, aby byly doložitelné.

8.7.

Pokud by Zpracovatel zjistil, že pokyn Správce porušuje Nařízení, české právní
předpisy nebo jiné předpisy Evropské Unie týkající se ochrany Osobních údajů, je ve
smyslu článku 28 odst. 3. písm. h) Nařízení povinen neprodleně o této skutečnosti
Správce informovat.

8.8.

V souladu s článkem 29 Nařízení se ujednává, že Zpracovatel a jakákoliv osoba,
která jedná z pověření Správce nebo Zpracovatele a má přístup k osobním údajům,
může tyto Osobní údaje zpracovávat pouze na pokyn Správce, ledaže jí jejich
zpracování ukládá přímo právo Evropské Unie nebo členského státu. V souladu
s článkem 32 odst. 4. Nařízení se k zajištění tohoto požadavku Zpracovatel zavazuje
přijmout vhodná opatření. Tato opatření mohou rovněž zahrnovat opatření a postupy
uvedené v článku X. této Smlouvy.

8.9.

Zpracovatel je povinen zohlednit povahu zpracování a být Správci nápomocen
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné,
při plnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů podle
článků 12 až 23 Nařízení, zejména na žádost ohledně přístupu k Osobním údajům,
na opravu či výmaz Osobních údajů, na omezení zpracování či na přenositelnost
Osobních údajů, včetně práva vznést námitku proti zpracování Osobních údajů.

8.10. Zpracovatel se zavazuje být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi
podle článků 32 až 36 Nařízení (tj. povinnost zabezpečit zpracování Osobních údajů,
povinnost ohlásit případ porušení zabezpečení Osobních údajů, povinnost vypracovat
posouzení vlivu na ochranu Osobních údajů a povinnost provést předchozí konzultaci
s dozorovým úřadem), a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má
Zpracovatel k dispozici.
8.11. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení
toho, že byly splněny povinnosti zpracování Osobních údajů dle Nařízení, ZZOÚ,
dalších relevantních právních předpisů, Smlouvy o poskytování služeb a této Smlouvy
a umožnit audity ke zpracování osobních údajů prováděné Správcem nebo jiným
auditorem, kterého Správce pověří. Náklady auditora při auditu nese správce. Rozsah
hrazených nákladů bude dohodnut smluvními stranami vždy před zahájením auditu.
8.12. Pokud Správce dojde k závěru, že je nezbytné provést další opatření v této Smlouvě
výslovně neuvedená (např. na základě provedení posouzení vlivu na ochranu osobních
údajů podle článku 35 Nařízení, ale nikoliv pouze na základě tohoto posouzení),
je Zpracovatel povinen taková opatření provést a obě Smluvní strany se zavazují
takovou změnu uskutečnit formou změny této Smlouvy.
8.13. V případě, že dozorový orgán zahájí jakékoliv řízení vůči kterékoliv ze Smluvních stran
v souvislosti se zpracováním Osobních údajů dle této Smlouvy, zavazují se Smluvní
strany se vzájemně neprodleně informovat. Smluvní strany se zavazují, poskytnout
si veškerou součinnost při jednáních s dozorovými úřady, nebo se subjekty údajů.

9.

Zapojení dalších zpracovatelů do zpracování Osobních údajů

9.1.

V souladu s článkem 28 odst. 2. Nařízení se ujednává, že Zpracovatel může zapojit do
zpracování Osobních údajů dalšího zpracovatele (dále jen „Další zpracovatel“).
Zpracovatel je však povinen písemně informovat Správce o veškerých zamýšlených
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změnách týkajících se přijetí Dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a to bez
zbytečného odkladu, nejdéle však do tří dnů od okamžiku, kdy se o dané skutečnosti
dozvěděl, a zároveň poskytne Správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky.
9.2.

V případě, že Zpracovatel zapojí Dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl
určité činnosti zpracování, je povinen Dalšího zpracovatele písemně smluvně zavázat
k plnění stejných povinností na ochranu Osobních údajů, k jakým se Zpracovatel sám
v této Smlouvě zavázal, a to zejména poskytnutím dostatečných záruk, pokud jde
o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování
splňovalo požadavky Nařízení. Splnění této povinnosti je Zpracovatel povinen Správci
kdykoliv na vyžádání doložit.

9.3.

Zpracovatel odpovídá Správci za případné porušení povinností při ochraně Osobních
údajů ze strany Dalšího zpracovatele, a to v souladu s článkem 28 odst. 4. Nařízení.

10.

Technické a organizační zabezpečení ochrany Osobních údajů

10.1. Zpracovatel se zavazuje, že ve smyslu článku 32 Nařízení přijme s přihlédnutím
ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům
zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody
fyzických osob veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany
Osobních údajů způsobem uvedeným v Nařízení či jiných závazných právních
předpisech, k vyloučení rizika náhodného nebo protiprávního zničení Osobních údajů,
jejich ztrátě, pozměnění, neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům,
neoprávněným přenosům či ukládání, jakož i k jinému neoprávněnému zpracování
Osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování Osobních údajů.
Zpracovatel se zavazuje, že přijme zejména, nikoliv však výlučně, následující
organizační a technická opatření:
a.

Zpracovatel, v případě zpracování Osobních údajů prostřednictvím vlastních
zaměstnanců nebo jiných osob, pověří touto činností pouze své vybrané
zaměstnance nebo takové osoby, které prokazatelně poučí o jejich povinnosti
zachovávat mlčenlivost ohledně zpracování Osobních údajů, jakož
i o bezpečnostních a technických opatřeních, která Zpracovatel přijal a která jsou
povinni dodržovat, stejně i o dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat
tak, aby nedošlo k porušení Nařízení, relevantních právních předpisů, znění
Smlouvy o poskytování služeb nebo této Smlouvy; zpracováním budou pověřeni
pouze ti zaměstnanci Zpracovatele nebo takové osoby, do jejichž pracovní náplně
spadají činnosti, jejichž odůvodněným předpokladem je zpracování Osobních
údajů, a to v nezbytném rozsahu. Zpracovatel zároveň přijme opatření pro zajištění
toho, aby tito zaměstnanci Zpracovatele nebo jiné osoby zpracovávali Osobní
údaje pouze na pokyn Správce, pokud jim toto zpracování již neukládá právo
Evropské Unie nebo České republiky.

b.

Zpracovatel k zajištění důvěrnosti systémů a služeb zpracování přijme vhodná
opatření v podobě vytvoření systému úrovní oprávnění, autentizace a autorizace
přístupů fyzických osob k Osobním údajům (zejména přidělením přístupových
hesel, kódů, klíčů či karet), eventuálně včetně technik šifrování a pseudonymizace
zpracování Osobních údajů. Za tímto účelem bude používat odpovídající technická
zařízení a programová vybavení způsobem, který vyloučí neoprávněný či nahodilý
přístup k Osobním údajům ze strany jiných osob než osob pověřených
Zpracovatelem. Rovněž za tímto účelem zajistí dálkový přenos Osobních údajů
buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím
zabezpečeného přenosu po veřejných sítích.
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c.

Zpracovatel k zajištění integrity systémů a služeb zpracování přijme vhodná
opatření chránící Osobní údaje před neoprávněným zničením, ztrátou nebo
odcizením. Jedná se zejména o zajištění přístupu k Osobním údajům pouze
oprávněným osobám a monitorování přístupu fyzických osob k Osobním údajům.
K tomuto účelu se Zpracovatel zavazuje Osobní údaje zpracovávat v náležitě
zabezpečených objektech a místnostech. Osobní údaje v elektronické podobě
bude Zpracovatel uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat,
ke kterým budou mít přístup pouze pověřené osoby. Osobní údaje v listinné
podobě bude Zpracovatel zpracovávat na zabezpečeném místě, přičemž bude
vést řádnou evidenci o zpracování takovýchto písemných dokumentů, včetně míst
zpracování těchto dokumentů.

d.

Zpracovatel k zajištění dostupnosti systému a služeb zpracování přijme taková
opatření, díky kterým v případě výpadku systému či služby bude zajištěna
náhradní funkcionalita tohoto systému či služby (například rozprostření mezi větší
počet serverů).

e.

Zpracovatel k zajištění odolnosti systémů a služeb zpracování přijme taková
opatření, která zajistí odolnost vůči útokům, selháním a která zajistí funkcionalitu
a bezpečnost zpracování Osobních údajů po celou dobu zpracování.

f.

Zpracovatel k zajištění izolovanosti zpracování Osobních údajů, zejména
pokud zpracovává Osobní údaje několika správců či zpracovatelů, zajistí,
aby nedošlo k jejich sloučení, záměně nebo k jinému procesu, který by měl
za následek porušení bezpečnosti zpracování Osobních údajů.

g.

Zpracovatel k zajištění schopnosti obnovit dostupnost Osobních údajů
a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů přijme
opatření zahrnující zejména pravidelné zálohování Osobních údajů, vytvoření
a uplatňování pohotovostních nebo havarijních plánů a interních postupů pro
případ bezpečnostních incidentů.

h.

Zpracovatel rovněž zajistí pravidelné testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění
bezpečnosti zpracování, například zavedením politiky pravidelného sledování
a posuzování rizik a přijatých bezpečnostních opatření.

i.

V souladu s článkem 33 odst. 2. Nařízení je Zpracovatel povinen informovat
Správce o jakémkoliv porušení zabezpečení Osobních údajů (dále jen
„Porušení zabezpečení Osobních údajů“), jako je především ztráta či únik
Osobních údajů, neoprávněná manipulace s Osobními údaji, přístup neoprávněné
osoby k Osobním údajům, nedostupnost Osobních údajů nebo i jiné porušení
zabezpečení Osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24
hodin od vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů nebo jeho hrozby, jestliže
Zpracovatel mohl vědět o tomto Porušení zabezpečení Osobních údajů či o
takovéto hrozbě při vynaložení odborné péče. Nemohl-li Zpracovatel zjistit případ
skutečného či hrozícího Porušení zabezpečení Osobních údajů před uplynutím
lhůty uvedené výše v tomto odstavci, informuje Správce nejpozději do 24 hodin od
okamžiku, kdy se o vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů nebo jeho
hrozbě Zpracovatel dozvěděl.

j.

Informace dle předchozího písmene tohoto odstavce musí zejména obsahovat:
▪

popis povahy daného případu Porušení zabezpečení Osobních údajů, včetně
kategorií a přibližného počtu dotčených Subjektů údajů a kategorií
a přibližného množství dotčených záznamů Osobních údajů, pokud
je to možné/pokud jsou Zpracovateli tyto údaje známy;

▪

popis pravděpodobných důsledků Porušení zabezpečení Osobních údajů;
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▪

k.

11.

popis opatření, která Zpracovatel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit
dané Porušení zabezpečení Osobních údajů, včetně případných opatření
ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

Při ukončení zpracování Osobních údajů zajistí Zpracovatel bez zbytečného
odkladu dle dohody se Správcem bezpečnou likvidaci Osobních údajů, nebo tyto
Osobní údaje předá Správci a zároveň zajistí bezpečnou likvidaci všech kopií
Osobních údajů, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení
daných Osobních údajů.

Zajištění a utvrzení závazku, náhrada škody

11.1. V případě porušení povinností Zpracovatele dle článku 8.1., 8.3., 8.4. a 8.8., článku
9.1. a 9.2. a článku 10.1. písm. a., b., c., e., g., i., j., k. této Smlouvy, může Správce
požadovat po Zpracovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč,
a to i opakovaně.
V případě porušení povinností Zpracovatele dle článku 8.9., 8.10. a 8.11., článku 10.1.
písm. d., f., h. této Smlouvy, může Správce požadovat po Zpracovateli zaplacení
smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, a to i opakovaně.
11.2. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Uplatněním
smluvní pokuty není dotčeno právo Správce na náhradu škody nebo újmy,
které je Správce oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty.
11.3. Správce má právo na náhradu škody či jiné újmy, která mu vznikla v důsledku porušení
povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Smlouvy o poskytování služeb,
Nařízení nebo jiných relevantních právních předpisů.

12.

Zpracování osobních údajů Zpracovatele

12.1.

Zpracovatel bere na vědomí, že Správce bude za účelem plnění předmětu Smlouvy
o poskytování služeb a této Smlouvy zpracovávat Osobní údaje Zpracovatele,
případně též fyzických osob jednajících jménem Zpracovatele uvedené ve Smlouvě
o poskytování služeb nebo v této Smlouvě (identifikační a kontaktní údaje); dále
identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců Zpracovatele (kontaktních osob),
a to za účelem komunikace ve věci plnění Smlouvy o poskytování služeb nebo této
Smlouvy. Tyto Osobní údaje budou za uvedenými účely zpracovávány na právním
základě splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Tyto Osobní údaje
budou pro uvedený účel zpracovávány po dobu trvání Smlouvy o poskytování Služeb
nebo Smlouvy.

12.2.

Zpracovatel bere na vědomí, že Správce za účelem výkonu a obhajoby právních
nároků bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje Zpracovatele. Tyto Osobní
údaje budou k uvedenému účelu zpracovávány na právním základě oprávněného
zájmu Správce dle článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem v tomto
případě je výkon a obhajoba právních nároků Správce. Tyto Osobní údaje budou pro
uvedený účel zpracovávány po dobu běhu lhůty k uplatnění práv z vadného plnění
(reklamace), a dále po dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt u jednotlivých práv
vymezených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V případě uplatnění
těchto práv u soudu nebo u jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání těchto řízení.
Zpracovatel bere na vědomí, že Správce za účelem vedení seznamu zpracovatelů
a kontroly jejich činnosti bude zpracovávat Osobní údaje Zpracovatele, případně též
fyzických osob jednajících jménem Zpracovatele (identifikační a kontaktní údaje),

12.3.
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uvedené ve Smlouvě o poskytování služeb nebo v této Smlouvě; dále identifikační
a kontaktní údaje zaměstnanců Zpracovatele (kontaktních osob), a to za účelem
komunikace a kontroly ve věci plnění Smlouvy o poskytování služeb, této Smlouvy,
povinností vyplývajících pro Zpracovatele z Nařízení nebo jiných právních předpisů
týkajících se ochrany a zpracování Osobních údajů. Tyto Osobní údaje budou
k uvedenému účelu zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu Správce
dle článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem Správce je v tomto případě
plnění povinností Správce dle článků 5, 24, 25 a 28 Nařízení a rovněž ochrana zájmů
a základních práv a svobod subjektů údajů. Tyto Osobní údaje budou pro uvedený účel
zpracovávány po dobu trvání Smlouvy o poskytování Služeb nebo Smlouvy a dále po
dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt u jednotlivých práv vymezených v zákoně
č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V případě uplatnění těchto práv u soudu nebo
u jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání těchto řízení.
12.4.

V souladu s článkem 21 odst. 4 Nařízení Správce tímto upozorňuje Zpracovatele
na jeho právo podat kdykoliv a zdarma námitku proti zpracování Osobních údajů
prováděného na základě Oprávněného zájmu Správce.

12.5.

Zpracovatel bere na vědomí, že v případě, že bude třeba tuto Smlouvu uveřejnit
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon
o registru smluv“), budou Osobní údaje Zpracovatele, případně též fyzických osob
jednajících jménem Zpracovatele uvedené ve Smlouvě o poskytování služeb nebo
v této Smlouvě (identifikační a kontaktní údaje), a dále identifikační a kontaktní údaje
zaměstnanců Zpracovatele (kontaktních osob), uveřejněny v tomto registru,
a to v nezbytném rozsahu v souladu se Zákonem o registru smluv. Toto Zpracování
Osobních údajů provádí Správce na právním základě splnění právní povinnosti dle
článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

12.6.

Osobní údaje uvedené v tomto článku budou zpřístupněny Správci a jeho vybraným
oprávněným zaměstnancům, a to pouze v rozsahu nezbytném pro uvedené účely
zpracování. V případě uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle Zákona o registru
smluv budou Osobní údaje uveřejněny pouze v omezeném v rozsahu v souladu
s ustanovením § 3 tohoto zákona.

12.7.

Pověřence pro ochranu osobních údajů Správce je možno kontaktovat na adrese
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Útvar kontroly a řízení rizik – Pověřenec,
Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, nebo na e-mailové adrese
.

13.

Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem 1. 1. 2022
za předpokladu předchozího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb. K uveřejnění se zavazuje Správce.
13.2. Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Nařízením, ZZOÚ a dalšími
relevantními právními předpisy.
13.3. Smlouva je uzavírána elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů
všech smluvních stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13.4. Jakékoliv změny nebo doplňky této Smlouvy a je možno činit pouze formou písemných
číslovaných dodatků.
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13.5. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána
na základě pravdivých údajů, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek
pro kteroukoliv ze Smluvních stran.

Za Správce:

Za Zpracovatele:

_________________________

__________________________

SSČ AV ČR, v. v. i.

BBM spol. s r.o.

Ing. Tomáš Wencel, MBA
Ředitel

Jednatel

__________________________
Elanor a.s.
Člen představenstva

__________________________
Ders s. r.o.
Jednatel
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