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Smlouva o poskytnutí služby 

„Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Data Protection Officer“ 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená mezi: 

Objednatel:   Město Nýřany  

se sídlem:  Benešova třída 295, 330 23 Nýřany  

IČO:   00258199 

DIČ:   CZ00258199  

Zastoupený: starosta obce Ing. Jiří Davídek, tel: +420 377 832 301, e-mail: 

starosta@mesto-nyrany.cz 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   826371/0100 (Komerční banka, a.s.) 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

 

 

Poskytovatel:  MAS Radbuza, z.s. 

se sídlem:  nám. ČSA 24, 333 01 Stod 

IČO:   22897461  

Zastoupený:  Ing. Janem Bostlem, Předsedou 

Bankovní spojení: 2000128046/2010  

Nejsme plátce DPH 

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto 

smlouvu: 

 

mailto:starosta@mesto-nyrany.cz
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I. Předmět smlouvy 

1. Zajištění služby „Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Data Protection Officer“ dle 

požadavků 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“). Podrobná specifikace 

předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel je ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR správcem. 

3. Objednatel je povinen ve smyslu čl. 37 odst. 1 písm. a) GDPR jmenovat pověřence  

pro ochranu osobních údajů. 

 

 

II. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemně veškerou součinnost potřebnou ke 

splnění předmětu smlouvy. 

2. Objednatel je povinen po podpisu smlouvy, na výzvu Poskytovatele, bez zbytečného 

odkladu předat Poskytovateli požadované podklady a informace nutné ke splnění účelu 

smlouvy. O předání podkladů a vstupních informací Poskytovateli bude sepsán předávací 

protokol.  

3. Objednatel je povinen poskytovat průběžně po celou dobu trvání smluvního vztahu 

potřebná dostupná data a informace, které Poskytovatel nezbytně potřebuje k plnění 

předmětu smlouvy a poskytovat Poskytovateli nutnou součinnost. V případě, že potřebná 

data a informace Poskytovateli Objednatel nepředá, není Objednatel oprávněn nárokovat 

vady poskytnutého plnění ani škody vzniklé v důsledku toho, že Poskytovatel nemohl 

přihlédnout při plnění této smlouvy k datům, informacím a podkladům, které mu 

Objednatel nepředal. 

4. Objednatel je povinen neprodleně informovat Poskytovatele o všech důležitých 

skutečnostech a změnách, které by mohly mít vliv na realizaci předmětu smlouvy. 

5. Objednatel zajistí, aby byl Poskytovatel (pověřenec pro ochranu osobních údajů) náležitě a 

včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů. 

6. Objednatel podporuje Poskytovatele (pověřence pro ochranu osobních údajů) při plnění 

úkolů uvedených v článku 39 Nařízení (GDPR) tím, že mu poskytuje zdroje nezbytné k 

plnění těchto úkolů, k přístupu k osobním údajům a operacím zpracování. 

7. Objednatel zajistí, aby Poskytovatel (pověřenec pro ochranu osobních údajů) nedostával 

žádné pokyny týkající se výkonu těchto úkolů. V souvislosti s plněním svých úkolů nemůže 

být Objednatelem sankcionován a ani nemůže být z těchto důvodů vypovězena tato 

smlouva. Poskytovatel (pověřenec pro ochranu osobních údajů) je přímo podřízen 

vrcholovým řídícím pracovníkům Objednatele, tj. Objednatel se obrací v souvislosti s 

plněním dle této smlouvy na Poskytovatele výhradně svým vedením (starosta, popř. 

tajemník) a zajistí, aby Poskytovatel měl možnost obracet se v souvislosti s plněním dle 

této smlouvy na vedení Objednatele. 
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8. Objednatel je povinen oznámit Poskytovateli jakékoli porušení zabezpečení osobních 

údajů Objednatele bez zbytečného odkladu. 

9. Poskytovatel je povinen postupovat při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy s 

veškerou odbornou péčí, v souladu s právními předpisy a uplatnitelnými technickými 

normami a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření Objednatele. 

10. Poskytovatel je povinen při výkonu svých činností respektovat potřeby Objednatele tak, 

aby nedocházelo k narušení činností Objednatele. 

11. Objednatel je povinen si vyžádat posudek Poskytovatele při provádění posouzení vlivu na 

ochranu osobních údajů. 

12. Poskytovatel je povinen zajistit náhradu újmy způsobené na majetku, funkčnosti 

informačních systémů a datech, způsobené činností Poskytovatele či osob, které k plnění 

této smlouvy použil. 

 

III. Cena služeb a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Služeb v rozsahu sjednaném 

v příloze č. 1 této Smlouvy fixní odměnu ve výši 14.200,- Kč (slovy čtrnáct tisíc dvě stě 

korun českých) za každý jeden kalendářní měsíc poskytování Služeb podle této Smlouvy 

(dále jako „Odměna“), tj. 170.400,- Kč (slovy sto sedmdesát tisíc čtyři sta korun českých) 

za kalendářní rok. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Fixní odměna bude vyúčtována a uhrazena na základě 

Poskytovatelem vystaveného daňového dokladu za poskytnuté služby (dále jen „faktury“) 

se splatností 14 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturace se provádí vždy 

v prvním měsíci fakturačního období, které je stanovené na kalendářní rok. První 

fakturační období je od 01.05.2018 do 31.12.2018. Faktura na toto období (8 kalendářních 

měsíců) bude vystavena do 15.5.2018.     

3. Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných 

právních předpisů a bude v nich odkaz na tuto smlouvu. V opačném případě je Objednatel 

oprávněn zaslat fakturu zpět Poskytovateli k nápravě či doplnění. Lhůta splatnosti začne v 

takovém případě běžet až od doručení bezvadné faktury Objednateli. 

4. V případě, že by hrozilo, že Objednatel může ručit za Poskytovatelem nezaplacenou daň z 

přidané hodnoty dle ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 

platném znění, je Objednatel oprávněn uhradit část ceny Poskytovatele ve výši 

vyúčtované daně z přidané hodnoty na bankovní účet místně příslušného správce daně 

Poskytovatele. Takový postup Objednatele se v rozsahu částky poukázané na účet správce 

daně považuje za řádné a včasné uhrazení ceny služeb Poskytovateli. 

5. Poskytovatel může postoupit práva a povinnosti z této smlouvy nebo převést tuto 

smlouvu jako celek na třetí osobu jen s výslovným předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. 
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IV. Místo plnění 

1. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo Poskytovatele, sídlo veřejného školského 

zařízení. 

2. Poskytovatel je oprávněn poskytovat plnění na místě (on-site), a pokud to povaha plnění 

této Smlouvy umožňuje a není to v rozporu s požadavky Objednatele, tak také vzdáleným 

přístupem (off-site). Náklady vzniklé smluvní straně na realizaci vzdáleného přístupu nese 

každá smluvní strana samostatně. 

 

V. Platnost a doba trvání této smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je uzavřena na dobu neurčitou. 

2. Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo jednostranně 

písemnou výpovědí. Tuto smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran, a to i 

bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 

smluvní straně. 

3. Tuto smlouvu lze též vypovědět a pověřence odvolat v těchto případech: 

 dlouhodobé neplnění úkolů pověřence, 

 ztrátu schopnosti vykonávat povinnosti pověřence. 

V takovém případě činí výpovědní lhůta 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 

smluvní straně. 

4. Smluvní strany provedou veškeré finanční a věcné vypořádání nejpozději do 30 dnů po 

skončení smluvního vztahu dle této smlouvy. 

5. V případě, že dojde k předčasnému ukončení smluvního vztahu dle této smlouvy, a to na 

základě právního úkonu kterékoliv ze smluvních stran, je Poskytovatel vždy povinen 

upozornit Objednatele na možná nebezpečí zmaření účelu této smlouvy nebo vzniku 

škody bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením předmětu této smlouvy a provést 

nezbytná opatření potřebná k zabránění takového zmaření nebo škody. 
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VI. Ochrana důvěrných informací, uveřejnění smlouvy, střet zájmů  

1. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se 

předmětu této smlouvy, které nejsou právními předpisy určeny ke zveřejnění nebo nejsou 

obecně známé. S informacemi poskytnutými Objednatelem za účelem splnění závazků 

dodavatele plynoucích z této smlouvy je povinen Poskytovatel nakládat jako s důvěrnými 

materiály.  

2. Za důvěrné materiály se pro účel této smlouvy nepovažují:  

a) informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem 

jejich zpřístupnění Poskytovatelem,  

b) informace, které Poskytovatel získá jako informace nikoli důvěrného charakteru 

z jiného zdroje než od Objednatele. 

3. Poskytovatel se zavazuje použít důvěrné materiály výhradně za účelem splnění svých 

závazků vyplývajících ze smlouvy. Poskytovatel se zejména zavazuje, že on ani jiná osoba, 

která bude Objednatelem seznámena s důvěrnými materiály v souladu s touto smlouvou, 

je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:  

a) Poskytovatel zpřístupní důvěrné materiály s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele,  

b) tak stanoví platný právní předpis.  

Za třetí osobu se pro účely smlouvy nepovažují subdodavatelé Poskytovatele. 

4. V případě, že Poskytovatel bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění 

důvěrných materiálů neoprávněné osobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti 

informovat Objednatele a vynaložit úsilí k nápravě tohoto stavu.  

5. Objednatel je oprávněn uveřejnit tuto smlouvu a informace z ní vyplývající, zejména pak 

výši sjednané odměny a skutečně uhrazené odměny, a to jakýmkoliv způsobem. 

6. Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Poskytovatel i při 

vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Pokud se jakékoli ustanovení smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné 

nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v 

nejvyšší možné míře dovolené právními předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost 

zbylých ustanovení smlouvy. Pro takový případ se smluvní strany zavazují, že bez 

zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení 

ustanovením platným, účinným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře 

dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 

ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu. 

2. Veškeré změny smlouvy budou uskutečňovány formou písemných číslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna formy dodatků musí 

být smluvními stranami dohodnuta formou písemného dodatku. 



 
 
 
 
 

nám. ČSA 24 | 333 01 Stod | e-mail: info@mas-radbuza.cz | tel.: +420 725 830 833 | IČO: 228 97 461 | www.mas-radbuza.cz 
 

 6 

3. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží dvě a Poskytovatel dvě vyhotovení. 

4. Poskytovatel souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích případných změn a dodatků, 

stejně jako parametry plnění a uhrazené finanční prostředky na základě této smlouvy 

mohou být Objednatelem s ohledem na jeho veřejnoprávní postavení a jeho zákonné 

povinnosti zveřejněna. 

5. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně českým právem. K řešení 

sporů z této smlouvy je příslušný obecný soud Objednatele. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 

sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle a bez nátlaku na 

některou ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy. 

 

V……………………….  dne ……………………….  V …………………….  dne 

…………………….. 

Za Objednatele:     Za Poskytovatele: 

 

 

……………………………………………………………..  ………………………………………………………………… 

 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 …….. Specifikace předmětu plnění 

Příloha č. 2 …….. Nabídková cena  

Příloha č. 1 smlouvy - „Specifikace předmětu plnění“ 

Služby Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO): 

DPO je zkratka pro „Data Protection Officer“, což je osoba, která bude v dané organizaci 

zodpovědná za plnění těchto úkolů a která Vám bude poskytovat následující služby (výčet úkolů, 

které má pověřenec plnit): 

• Poskytování informací a poradenství zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních 

údajů, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a dalších předpisů Unie nebo členských 

států v oblasti ochrany údajů; 
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• Monitorování souladu s tímto nařízením, dalšími předpisy Unie nebo členských států v 

oblasti ochrany údajů a s koncepcemi dané organizace v oblasti ochrany osobních údajů, 

včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků 

zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů; 

• Pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových 

technologií, bude s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování bude 

mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, tak DPO poskytne 

poradenství pracovníkům dané organizace, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů; 

• Spolupráce s dozorovým úřadem (ÚOOÚ); 

• DPO též bude působit jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se 

 osobních údajů v organizaci a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci. 

1. Označení odpovědné osoby nebo osob, které budou funkci pověřence vykonávat – 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Označení jedné určité osoby jako hlavní kontaktní osoby pro subjekty osobních údajů a 

Úřad na ochranu osobních údajů – ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Příloha č. 2 smlouvy - „Nabídková cena služby DPO“ 

 

Popis Počet 
Cena 

celkem 

Paušální poplatek za obec – á 3.500,- Kč 1 3.500,- 

Počet odborů – á 500,- Kč/odbor 13 6.500,- 

Veřejné školské zařízení – á 800,- Kč/měsíc 4 3.200,- 

Ostatní organizace (Hospodářský dvůr Nýřany, spol. s r.o.) – á 
1.000,- Kč 

1 1.000,- 

Celkem fixní odměna za měsíc 14.200,- 

 

 

 


