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SMLOUVA o oÍr'o
0002/0/KTA/18

azavŕená podle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č,.89l20l2 Sb., občanskýzákoník'
v platném znění

(dále jen,,smlouva")

1. Smluvní stľany

1. 1. objednatel: Městská část Pľaha 5

se sídlem: náměstí 14. Ťíjna4, I50 22 Praha 5
zastoupena: Ing. Pavlem Ŕichterem, starostou ľĺČpľaha 5

ICO: 00063631
DIČ:
bankovní spojení
č.ú.:
(dále jen ,,objednatel", na straně jedné)

1.Ż. Zhotovitel: KPMG Ceská ľepublika, s.r.o.

se sídlem: Pobřežní648lla, 186 00 Praha 8

zastoupený: Ing. Petrbm Bučíkem,jednatelem společnosti
IČo: 00553115
DIČ: CZ699O01T96
bankovní spojení:
č.ú.:

(dále jen,zhotovitel", na Straně druhé)

1. 3. Osobyoprávněnéjednat:

1.3.1. Za objeďnatele:

ve věcech smluvních:
ve věcech administrativně
technických:

1.3.2, Zazhotovitelez

ve věcech smluvních a technických:
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2, Účel a předmět smlouvy

2.1. Tato smlouva se uzavirá na základě výsledků výběrovóho řizení malého rozsahu na
služby vyhlašovanou v souladu se zásadami stanovenými ,, $ 6 a 27 zźtkona
ě. 13412016 Sb., o zadávźníveřejných zakźaek, ve znění pozdějšíchpředp-isů, mimo
režim tohoto zákona, s názvem: ,,Zpracovální ana|ýzy připľavenosti UMC Pľaha 5
na nařízeníGDPR' návľh implementačníchopatření, školenía výkon funkce
pověřence pľo ochľanu osobních údajů".

2.2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pľo objednatele dílo a činnosti, jak je
specifikováno v tétosmlouvě a jejích přílohách, řádně, včasa ve vzornékvalitě včetně
všech objednatelem požadovarýchzměn đílaa jeho součástí.

2.3. objednatel se zavazaje k převzetí řádně a včas pľovedenéhodíla a realizovaných
činnostíak zaplacení sjednané c,eny zajejich pľovedenípodle podmínek sjednaných v
této smlouvě.

3. Specifikace předmětu díla

3.1. Předmětem díla je provedení komplexního mapování procesů zpracování osobních
údajůMěstskou částíPľaha 5 (včetně příspěvkových oľgani zací zŤízených MČPraha 5),

GAP analýzy, analýzy ĺiz1k z neshody, roadmapy k dosaŽení shody, zajišťovánívýkonu
funkce pověřence pľo ochľanu osobních údajů(Data Protection officer), tj. zejména
zajištěníplnění všech úkolůpověřence pľo ochľanu osobních údajůvyplývajícich z ěl.
39 natízeníEvropského parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze đne27.04.2016o
ochľaně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu
těchto údajůa o zrušenísměrnice 95l46lES (dále jen ,,obecné nařízenío ochľaně
osobních údajů"),vyhođnocenípotřeby zpracovźlníposouzení vlivu na ochľanu
osobních údajů(DPIA) ve smyslu čl.35 obecného naÍízenío ochľaně osobních údajů,
úpľavaa příprava stávajícíchvnitřních organizačníchpředpisů, včetně bezpečnostní
dokumentace v souladu s norrnou ČsNlso 2700I a výkon poradenství pro objednatele
v oblasti ochľany osobních údajů,to vše v souladu s obecn;iłn ĺaÍízęnimo ochľaně
osobních údajů,zákonem č.10112000 Sb., o ochľaně osobních údajů,ve znění
pozdějšíchpředpisů, popřípadě jiným právním předpisem, ktery tento zákon v průběhu
trvźnísmlouvy nahľadí,norem ČsNĺso 27OOl a dalšíchsouvisejícíchprávních
předpisů.

3.2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele pľovéstdílo dle bodu 3.l., tedy nezávislou
a objektivní analýzu hodnocení činnostía procesů zpracovźtníosobních údajůu
objednatele, včetně jím ztízených příspěvkových organizaci, identifikovat a analyzovat
případné neshody s obecným naŤízenímo ochľaně osobních údajůa z nich plynoucí
rízika, vývořit plán implementace nápravných opatření a odpovídajícíchvnitřních
organizačnich a bezpečnostníchpředpisů a předložit je objednateli ke schválení a
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následně výkon funkce pověřence pro ochľanu osobních údajůpľo Městskou část Pľaha
5 včetně příspěvkových oľganizacízÍízenýchMěstskou částíPraha 5.

3.3. Zhotovitel dle poŽadavků objednatele pľovede:
3.3.1. Zmapovtní a posouzení stávajícího způsobu zacházení s osobními údaji v prostředí

Městskéčásti Pľaha 5, tj. IJřađuměstské části Praha 5, příspěvkových organizací
zÍízenýchměstskoučástíPraha 5 ajeho souladu činesouladumezistavem zpracovźtváni
osobních údajůapožadavky obecného naŤizení o ochľaně osobních údajů,požadavky
noľmy ČsNlso 2700l a dalšímisouvisejícími předpisy. Zmapováni a posouzení
sestává zejména z následuj ícíchěinností:

3.3.1.1.provedení mapování stávajícíchzpůsobű zacházeni s osobními údaji, stźxající
manaŽeľskéa organizačnístruktury a její funkčnostivč.ľozhodovacích pľocesů,
celkového systému odpověđnostia kompetencí při zpracovźníosobních údajri,
zmapov ání j ej ich efektivno sti ;

3.3.I.2.provedení aĺalýzy ľizik (GAP analýzy) a dopadovéanalýzy zpracovźtníosobních údajů
na prostředí Městské části Pľaha 5 a jí zŤízenýchpříspěvkových organizací;

3.3.2. Implementace nźlpravných opatření, včetněúpľavystávajícícha přípľavy nových
souvisejícíchvnitřních organizačníchpředpisů a předpisů vztahujícíchse
k integľovanému sytémuřízeni kvality a bezpečnosti informací v souladu s poŽadavky
obecného nařízeni o ochľaně osobních údajů,požađavkynoľem ČsNĺsoŻ70Ol a ČsN
ISo 9001 a dalšímisouvisejícími přeđpisy.Implementace nápľavných opatření, včetně
úpľavystávajících apŤípravy nových vnitřních organizaěních předpisů sestává zejména
z následujícíchčinností:

3.3.2.l.příprava vnitřních organizačníchpředpisů' zejména vývoření nové směmice o
zptacovźníosobních údajů,včetněpřehledné tabulky jednotlivých procesů zpracování
osobních údajůdle jednotlivých odborů Úřadu městské části Pľaha 5 a samostatné
tabulky vztahujici se k či,nnostipříspěvkových organizacíčiobecně prospěšných
společnostízřizených Městkou částíPľaha 5,

3.3.2.2.ilprava stávajícíchvnitřních organizaěních předpisů v návaznosti na úpľavuvyplyvaJicí
z nově vytvořené směrnice o zpracování osobních údajů'

3.3.2.3.tryľavaapřipravabezpečnostní dokumentace korespondující s norÍnou ČsNlso 2]0Ol
a ISO 9001.

3'3.3. Poskytování komplexního poradenství při posuzovĺínívlivu na ochľanu osobních údajů.
3.3.4. Školenív oblasti ochľany osobních úđájův prostředí Městské části Pľaha 5, včetn8 jí

ztízených příspěvkových organizací, s ohlędęm na způsob implementace pľavidel
ochľany osobních údajůa povinností, kteľéz těchto pľavidel vyplývají.

3.3.5. Výkon funkce pověřence pro ochľanu osobních údajůpro Městskou částPraha 5 a pro
jí zřízenépříspěvkovéorgarĺizace v souladu s obecným nařízęnímo ochľaně osobních
údajů,včetně vývoření kontaktního bodu pro dozorový úřad v záIežitostech týkajících
se ochľany osobních údajůa hlášęníincidentů; v maximálním rozsahu 300 hodin po
dobu trvání této smlouvy.

3.3.5.1.Zhotovitel je povinen zaručit, žę funkce pověřence bude zď1lšťována pouze
prostřednictvím osob, které splňují základní předpoklady pľo výkon této funkce
vymezené v příslušnýchustanoveních obecného natizení o ochľaně osobních údajů
(např. Že takové osoby nebudou ve střetu zájmt). Zhotovitel je dále povinen funkci
pověřence pľo ochľanu osobních údajůzajišt'ovat pľostřednictvím realizačníhotýmu
sestávajícíhoz osob s dostatečnými odbornými znalostmi a pľofesnímikvalitami, tj. z
jednéosoby s odpovídajícímprávním vzđěláním,tj. vysokoškolským magisteľským
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titulem z oboru právo a právní věda, s minimálně pětiletou praxí v kteľémkolivz
právních oboru v soukĺoméčiveřejné sféře, a z osoby s odpovídajícímvzđělánímz
oboru IT technologií.

3.3.5.2.Zhotovitel je povinen po celou dobu tľvánísmlouvy plnit úkolypověřence pľo ochľanu
osobních údajůvyplyvajíciho z obecného natízęnío ochĺaně osobních údajů,tj.
zejména:
a) monitorovat soulad všech činnostíobjednatele pÍi zpracování a sprźxěosobních

úđajůs obecným nařízeĺimo ochľaĺrěosobních údajů,
b) shľomaŽďovat infoľmace Za účelemĄišťovanízptacovatelských činností

objednatele,
c) analyzovat a prověřovatprźnní soulad zpracovatelských činnostíobjednatele,
d) informovat, radit a vyđávatdoporučeníobjednateli jako správci a zpracovateli

osobních údajů,
e) bezodkladně a iniciativně upozorňovat na nedostatky a navrhovat a předkládat

návrhy řešení'a to pruběŽně během trvání smlouvy, zejména s ohledem na
skutečnost, zdak nápľavnému řešení je třeba přijetí usnesení orgánem objednatele.

3.3.5.3.objednatel se zavazuje,že zhotoviteli k výkonu funkce pověřence pľo ochranu osobních
údajůna dobu plnění dle tétosmlouvy poskytne vhodnó prostory, tj. kancelář v některé
z administrativních budov Úradu městskéčásti Pľaha 5, dále zhotoviteli přidělit
telefonní čísloa emailovou ađľesu'kđytyto údaje buđounásledně zveřejněny jako
kontaktníúdaje pověřence pľo ochľanu osobních údajůa sděleny příslušnému
dozorovému úřadu.

3.3.5.4.Ztlotovite1 se po celou dobu trvání smlouvy zavazuje, žęna kontaktních údajíchdle
předchozího bodu budę dosažitelný, tj. Že osoba zĘmupověřence pľo ochľanu osobních
údajůbude fyzicky přítomna v kanceláři dle předchoziho bodu v ľozsahu minimálně 5

hodin týdně a žebude dosažitelná prostřednictvím přiděleného telefonního číslaa
emailovéadresy nepřetrŽitě v pracovní dobe ÚvĺČPľaha 5 s maximální dobou odezvy
3 hodiny, a tojak pľo subjekty osobních údajů(veřejnost)' tak pro příslušnýdozorový
úřad.

3.3.5.5.Seznam příspěvkových organizaci zřizených objednatelem' na kteľése vztahuje plnění
podle této smlouvy, je přílohou č.1.

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést celédílo dle této smlouvy, s ýjimkou činnostídle bodu
3.3.5., nejpozději do tří (3) kalendářních měsícůode dne podpisu tétosmlouvy s tím, že
ohledně konkľétníchtermínůpľo převzetí jeđnotlivýchčástídíla bude zhotovitel
respektovat písemnéinstrukce objednatele.

Činnosti dle bodu 3'3.5. budou zhotovitelem ve sjednaném rozsahu poskýovány
pruběŽně od25.5.2018 do 3l.I2.20I8nazák|aděpotřeb apokynů objednatele, včetně
zajištěnídostupnosti pověřence na kontaktních místech dle bodu 3.3.5.4.

K řádnému předání každéčásti díla dojde po provedeníkaždéjednotlivéčásti díla, viz
čl.3, odst. 3.3.1. aż3.3.4. tétosmlouvy v místě pľovedenídíla, tedy v budově Úľadu
městskéčásti Praha 5 na adĺeseŠtef,ínikova236l13,246ll5,konkľétněpak v kanceláři
zástupce objednatele pro věci administľativně technické uvędeného v čl.l odst. 1.3.1.

této smlouvy.

4.2.

4.3.

4
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4.4. o převzetí každéčásti díla bude sepsán písemný zźanam.

5. Cena dílao platební podmínky a smluvní pokuty

5.1. Cenazařádně provedené a předané dílo dle bodu 3.3.1 . až3.3.4 včetně dalšíchs dílern
souvisejícíchúkonůje stanovena takto:

Cena celkem bez DPH 1 650 000,_ Kč
DPH21, o/o 346 500,_ Kč
Cena celkem vč.DPH 1996 500,_ Kč
Slovy:

5.2. Cenaza činnosti dle bodu 3.3.5. ve sjednaném rozsahu je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH 280 000,_ Kč
DPH21, o/o 58 800,_ Kč
Cena celkem vč.DPH 338 800,_ Kč
Slovy:

5.3. Cena je stanovena mezi smluvními stranami podle zźtkonao cenách dohodou jako cena
konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexní plnění celéhodítadle této
smlouvy a zahrnuje veškeľénáklady zhotovitele související s řádným pľovedenímdíla,
tj. zahrnuje veškeréčinnosti, sluŽby, vlivy, nzLka, dodávky a souvisejícíýkony nutné
k naplnění účelua cíle tétosmlouvy.

5.4. Cena dle čl.5 odst. 5.1. a 5.2' této smlouvy můžeb;it změněna v případě změny
příslušnýchdaňových předpisů v průběhu realizace díla. V tomto případě bude cena dlę
tétosmlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného
plnění.

5.5. Veškerézměny v realizaci smlouvy, kteľézmění cenu díla, je zhotovitel povinen
dohodnout s objednatelem před jejich provedením. Pokud by změny znameĺaly zvýšení
ceny uvedenév čl.5 odst. 5.1. a 5.2. tétosmlouvy, lze je pľovéstpouze nazákladě
předchozí písemnédohody smluvních stľan formou písemnéhododatku k této smlouvě.
Pokud by zhotovitel provedl takové prźrcebez předchozího uzavtení dođatkuk této
smlouvě, povaŽuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušenísmluvních
ujednání o ceně díla dle tétosmlouvy, zapIacenou zhotovitelem objednateli.

5.6. Pľávo na faktuľaci đíladle bodu 3.3.l. aŽ3.3.4. této smlouvy vznlká po písemném
převzetí a ođsouhlasenítohoto předmětu plnění objednatelem. Činnosti dle bodu 3.3.5.
této smlouvy budou zhotovitelem fakturovĺĺnyměsíčně,vžđynejpozději do patnáctého
(15.) dne měsíce následujícího po měsíci, v jehoŽ průběhu byly fakturované činnosti
pľovedeny. Povinnou součástífaktur za činnosti dle bodu 3.3.5. tétosmlouvy je soupis
pľovedených činností,kteľébyly v příslušnémfaktuľačnímobdobí zhotovitelem
rea|izovźtny.

5.7. Po pľovedenícelého díladle čl.3 odst. 3.3.1. až3.3.4. tétosmlouvy a po jeho převzetí
a odsouhlasení předmětu plnění dle odst. 5.6. tohoto článku této smlouvy vystaví
zhotovitel nejpozději do 14 (čtmácti) dnůfakturu - daňový doklad. Splatnost faktury
činí30 (třicet) dnůode dne jejího prokazatelného doľuěení objednateli, a to i v případě

5
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

faktuľ za činnosti dle bodu 3.3.5' smlouvy.
o předání apřevzetídíladle bodů 3.3.1 . až3.3.4.bude zhotovitelem vyhotoven pľotokol
o předání a převzetÍ díla (dále jen ,,Protokol") ve dvou (2) vyhotoveních, ktéýbude
podepsán oběma smluvními stranami, akaždáze smluvních stľan obdržípojednom (1)
vyhotovení Pľotokolu.

V případě prodlení objednatele se zaplacením faktuľyje zhotovitel oprávněn poŽadovat
od oĘednatele vzźljemně đohodnutousmluvní pokutu ve výši 0,05 Yo z dlužnéčástky za
každý,bý i započ,atý kalendářní den pľodlení.

V případě, že zhotovitel nedodľžítermíny dodání đílauvedené v čl.4odst. 4.l.této
smlouvy, je povinen uhĺadit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kčzakaždý,
byt'i započatý den prodlení s nedodrŽením teľmínuplnění.
V případě, žezhotovitel po dobu trvání této smlouvy porušípovinnost dle bodu 3.3.5.4.,
je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši1.o00,- Kčza každýpřípad
porušení.

Uhrazením smluvní pokuty nenídotčennárok objednatele na náhľadu škody. Smluvní
pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení
závazku zhotovitele provést dílo řádně a včasdle příslušných ustanovení a přiloh této
smlouvy.

Pokud při převzetí díla nebo jeho části objednatelem bude zjištěno jeho nekvalitní
provedení,je zhotovitelnazákladě upozornění objednatele povinen zjištěnévady
neprodleně bezplatně odstľanit. Pokud se tak nestane nejpozději do 5 dnůpo upozomění
objednatelem, je zhotovitel aždo odstranění vady povinen zaplatit objeđnateiismluvní
pokutu ve ýši 1.000,- Kč,zakaždý,bý i započ,atý denprodlení.
Výše uvedenými jednáními není dotčen náľok smluvních stran na náhĺadu škody, kteĺá
by jim v souvislosti s neplněním smluvních povinností druhé smluvní strany vzn1kla.

6. Práva a povĺnnosti smluvních stľan

6.1.Zhotovitel je povinen pľovéstđílove sjednané kvalitě a době.
6.2. objednatel se zavanĄe pŤevzÍtkaŽdou částdíla v termínu stanoveném v písemné

instrukci objednatele viz čl.3.odst. 3.3. této smlouvy.
6.3. objednatel se zavazuje poskýnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou

k provedení dila, zejména pak zajistit v souladu s poŽadavky zhotovitele pľístupdo
místa pľovádění díla a podmínky pľo výkon funkce pověřence pro ochranu osobních
údajů'

6.4. objednatel souhlasí s převzetím dokončenéhodíla i před uplynutím dohodnutého
teľmínuplnění, s výjimkou činnostídle bodu 3.3.5.

ó.5. Zjistí-li objednatel vady díla, které tvoří předmět této smlouvy, je povinen na ně
zhotovitele upozornit. Zhotovitelje povinen neprodleně přijmout opatření ke zjednání
nápľavy. Teprve za předpokladu, že objednatel zhotovitele řádně prokazatelně upozorní
na vady v pľováděnísmluveného díla a zhotovitel neprodleně nejpozději ve lhůtě 5 dnů
od upozornění objednatele vady neodstľaní, je objednatel opľávněn proti zhotoviteli
přijmout opatření, kteľá mu umoŽňuje čl.5, odst. 5.13. této smlouvy.

6
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7.2.

7.3.

7.4.

t.J.

7- Vlastnĺcképľávo k dílu a pľávo duševnĺhovlastnictví

Vlastnické pľávo k dílupřechźnína objednatele okamŽikem zaplac eni zakaŽdou část
díla.
Zhotovitel se zavazuje, žepři poskytovĺíníslužeb neporušíprálva třetích osob, která
těmto osobám moho'u plynout z práv k duševnímuvlastnictví, zejména z autoľských
práv a práv prumyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, Že objednateli uhľadí
veškęrénáklađy,výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovoú újmu, kteľéobjednateli
vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob ul'ioi ou;"anateli v souvislosti s
porušenímpovinnosti zhotovitele dle předcho zívěty.
Bude-li výsledkem nebo součástíposkýovaných sluŽeb i dílo, kteľéje předmětem
autoľských práv, práv souvisejících s právem autorským čipředmět"- ýa" zhotovitel
k jímpořízenédatabázi, poskytuje zńotovitel jako autoľ objednateli ode dne předání
takovéhoto đílaobjednateli na neomezenou dobu pľo územícelého světa, uýh.udnĺ
licenci k užitídíla všemi způsoby užitív n"o-"'"'3m ľozsahu, přičemŽ r^1rśeóamony
za poskytnutí licence je již zahmuta v ceně poskytovan1ich sluzeb. oĹjednatel j!
zároveřl opľávněn upravit čijinak měnit dílo, jeho název, spojit dílo s jiným dílemči
zařadit díla do díla

'souborného.
objednatel můžev1ĺse uvôdónou liceicĺposkytnout

jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám die výběru objednatelô, přičemŽ
zhotovitel s tímto výslovně přeđemsouhlasí. objednatel n|ní povinen licenci využlt.
Bude-li výsledkem nebo součástíposkytovanýcň sluŽeb i zaměstnanecké čikolektivní
dílo, které je předmětem autorských prétv, piáv souvisejícíchs právem autorským či
prźryzhotovitele k jím pořízené databázi, postupuje zhótovitel jako zaměstnavatęl či
9s9ba,

z jejíhožpodnětu a pod jejímžvedením ió đĺovytvářenď a pod jejímžjménem
je dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání takovéhoto díla pľávo výtonu ma3etkových
práv autoľa k dílu na_objednatele, přičemŽ výše odměny za postoupení je již zahmuta
v ceně poskytovaných služeb. Zhotovitel prohlašuje, Že autor svolil i kó zveřejnění, k
ilpravám, zptacování včetněpřekladu' spojení s jiným dílem, zařazení do đíla
souborného, k dokončenísvého zaměstnanó.Řeho díia, jakož i k tomu, aby zhotovitel
uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, žeautorvýslovně souhlasil
s dalšímpostoupením výkonu těchto práv naobjednatele az objednatól" nu třetí osoby.
Zhotovite| pľohlašuje, Že všem autorům poskytl dostatečnou přirrrěř".,ou odměnu a Že
všechny záxazky poskytovatele vůčiautorovi jsou vypořádány.
Zhotovitel výslovně prohlašuje, Že je plně olravnén disponovat ptávy k duševnímu
vlastnictví včetně výšeuvedených autorských práv, a iavazuje i" ,á tímtoúčelem
zajistit řádné a nerušenéužívánídíla objednatelem, včetněprĺpďdneho zajištěnídalších
souhlasů a licencí od autorů děl v souiadu s autorskym zákónem, popř. od vlastníků
jiných práv duševníhovlastnictví v souladu s pľávnímipředpisy. znaioiĺtelse zavazuje,
Že objednateli uhľadí

'veškeré
náklady, výdaje, škođýa majetkovou i nemajetkovou

újT'' které objednateli vzniknou v důsledku toho, ie objednatel nemohl dílo uživat
řádně a nerušeně.

8. Povinná ustanovení

7
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8.1

8.2.

9.1..

9.2.

9.4.

9.5.

9.3.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v ľegistru
smluv za podmíĺekzákona č).340l20t5 Sb., o zvláštnícĹpodmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, do 30 dnůode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozdcji do
tří (3) měsícůode dne podpisu smlouvy. Smluvní strany souhlasí se zveřejnÉnĺmsv;7ch
osobních údajůve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podĺe věty pľvní.
Smluvní strany pľohlašují,Že skutečnosti obsaŽené ve smlouvě nepoväŽujíza otchodní
tajemství ve smyslu $ 504 občanskéhozźkoníkua udělují svólení klejich užitía
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv đalšíchpodmínek.
Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákona č.I31l20O0 Sb., o hlavním městě
Ptaze,ve zněnípozdějšíchpředpisů, potvrzuje, žebyly splněny podmínky pľo platnost
právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady rněstskéčásti pľähas e.
101322/2018 ze dne 14.03.2018.

9. Závěrečná ustanovení a zvláštníujednání

Zárukaza jakost díla specifikovaného v čl.3 odst. 3.3.1 . až3.3.4. této sm1ouvy se
stanovuje na24 měsícůode dne pľotokoliíľníhopředání díla objednateli a v případě vad
a nedodělků předaného díla ode dne jejich úplnéhoodstľanění. Případnou reklamaci
vady je objednatel povinen uplatnit u_zĹotoviiele písemně, přičemžv reklamaci vadu
popíšea uvede poŽadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstľanit
vady díla ihned, a pokud to není možné,pak dle pokynů objeđnatelev nejbliŽším
moŽném termínu. Neodstľaní-lizhotovitel ľeklamovanévady ve lhůtě dle předchozí
věty, mriŽe objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla rlebo zadat
odstľanění vad jinému zhotoviteli, přičemžv tom případě je zhotovitel povinen
objednateli uhĺadit náklady vynaloŽené objednatele..' nu ó".'.' tákových plnění. Náľok
objednatele účtovatzhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nęzan1ká.
Nesplnění ujednání o závazcich zhotovitele zakláđáđbjednateliprávo na okamŽité
odstoupení od této smlouvy. odstoupení je účinnédnem doručenío odstoupení
adresátovi. odstoupeĺíod smlouvy nemá vliv na zaplaceni smluvní pokuty. ostatní
ustanovení občanskéhozákoníku o odstoupení od smlouvy nejsou tímto ustänovením
jakkoliv dotčena.
Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí kterókoliv ze smluvních stran' a to i bez
uvedení důvodu. Výpovědní doba činí1 měsí c apočínáběžetpľvým dnem kalendářnĺho
měsíce, který následuje po měsíci, v němŽ byla výpověď doručena druhé smluvní stľaně.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnostidnem
zveŤejněnísmlouvy v registru smluv podle zákona č:.34O/2Ol5 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějšíchpředpisů.
Právní vztahy vzniklé z tétosmlouvy se budou řídit ustanoveními zákona č.89l20I2
Sb., občanskýzákoník' v platném zněni.
Poruší-liněkterá ze smluvních stľan tuto smlouvu, zavazuje se nahľadit druhé straně
vzniklou škodu a ušlý zisk. Smluvní sankce nelze započítatvůčinároku na náhĺadu
škody a ušléhozisku.

8
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11,.

Smluvní strany se zavazují, Že pokud se kterékoli ustanovení smlouvy nebo s ní
souvisejícíujednání čijakákoli jejíčást ukažíbyt neplatnými, zdánlivými čise
neplatnými nebo zdáĺlivymi stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smllouvy jako
takové. V takovém případě se strany zavazují nahĺadit neplatnéč:izdán|ivé ustanovení
ustanovením platn;im, které se sv1ýłnúčelempokud moŽno nejvíce podobá neplatnému
nebo zdánlivému ustanovení. obdobně se bude postupovat v případě bstatních
zmíněných nedostatků smlouvy čisouvisejících ujednání.
Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s výkonem svých úkolůdle tétosmlouvy vźlzán
tajemstvím nebo důvěľnostía je povinen udľžovatv tajnosti a nezveřejnit třetí osobě
informace, kteľése dozví při činnostechdle této smlouvy pro objednatele a k jejichŽ
zveřejnění nedá objednatel písemný souhlas. Bude-li mít zhotovitel důvod domnívat se,
žezvetejnění informací o objednateli bude ve prospěch objednatele, je povinenvyŽádat
si k tomuto písemnýsouhlas objednatele.
Změny a doplňky této smlouvy mohou b1ýt sjednány jen písemnou formou a musí byt
potvrzeny oběma stranami.
Smlouva se uzavírá v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nicllžčtyři (a)
vyhotovení obdržíobj ednatel a j edno ( 1 ) vyhotov ení obdržízhotovitęl.
Smluvní strany pľohlašují,žesmlouvu sepsaly na základěpravdivých údajů,jejich pravé
a svobodné vůle,nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu si
přečetly, s jejím obsahem souhlasí ana đtlkaztoho připojují svépodpisy.

Ż {l "ľ'i ?ł1$

Y Praze dne....

za zhotovitele: za objednatele:

Ing. Pavel Rĺchteľ
MC Pľaha 5

KPMG Ceská republika, s.ľ.o.
Ing. Petľ Bučík

jednatel společnostĺ

9


