SMLOUVA O PROVEDNI AUDITU
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany
Název;

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

Sídlo:

Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno

IČ:

001 76 150

DIČ;

CZ00176150

Zastoupena;

Michalem Vyjídákem, obchodním ředitelem oblasti

E-mail:

petr.polak@konicaminolta.cz

Č. účtu:

2550460107/2600 Citibank Europe

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 21999
jako dodavatel na straně jedné (dále také jako „Dodavatel")
a
Název;

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Sídlo;

Hudcova 56a, 621 00 Brno - Medlánky

IČ:

00019453

Zastoupena:

MVDr. Jiřím Burešem, ředitelem

E-mail:

bures@uskvbl.cz

Č. účtu:

31229641/0710 ČNB Brno

jako klient na straně druhé (dále také jako „Klient")
(Dodavatel a Klient společně dále také jako „Strany" nebo jednotlivě dále také jako „Strana")
uzavřely níže uvedeného dne,

měsíce a

roku

následující Smlouvu o provedení auditu (dále takě

jako „Smlouva");
1.

VYMEZENÍ POJMŮ

1.1.

Ve Smlouvě:
a)

„Audit" je kontrola GDPR compliance, tj. prověření, zda Klient v rámci své činnosti zpracovává
osobní údaje v souladu s GDPR či nikoliv. Audit je blíže popsán v článku 3 Smlouvy;
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b)

„Cena" je cenou za Audit a je tvořena dílčími cenami za jednotlivé části Auditu;

c)

„DPH" je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů;

d)

„GDPR" je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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);

e)

„Chráněné informace" jsou informace, které podle Smlouvy podléhají závazku mlčenlivosti.
Vymezení Chráněných informací je v odstavci 7.2. Smlouvy;

f)

„MD" neboli man-day je člověkoden a představuje 8 hodin práce jednoho pracovníka
Dodavatele;

g)

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

Dodavatel se zavazuje provést pro Klienta Audit a Klient se zavazuje za to zaplatit Dodavateli Cenu dle
Smlouvy a poskytovat mu potřebnou součinnost.

2.2.

Cílem Auditu je:
a)

identifikace rozdílů mezi Klientem prováděným zpracováním osobních údajů s požadavky GDPR;

b)

sestavení seznamu doporučených opatření, jejichž zavedení u Klienta pomůže uvést Klientem
prováděné zpracování osobních údajů do souladu s požadavky GDPR

c)

kontrola souladu Klientem prováděného zpracování osobních údajů s požadavky GDPR po
zavedení doporučených opatření dle předchozího písmene.

2.3.

Klient je srozuměn, že Dodavatel bude provádět Audit prostřednictvím advokátní kanceláře SEDLÁKOVÁ
LEGAL s.r.o. se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, IČ; 056 69871 (dále také jako
„SEDLÁKOVÁ LEGAL").

2.4.

Dodavatel prohlašuje, že SEDLÁKOVÁ LEGAL je zmocněna jednat jménem a na účet Dodavatele v celém
rozsahu Smlouvy. Bude-li se SEDLÁKOVÁ LEGAL vůči Klientovi domáhat splnění jakékoliv povinnosti
(zejména poskytnutí součinnosti). Klient je povinen povinnost splnit, přičemž splněním povinnosti vůči
SEDLÁKOVÁ LEGAL se povinnost považuje za splněnou vůči Dodavateli.

3.
3.1.

POPIS AUDITU A TERMINY REALIZACE
Audit je složen z pěti částí;
1)

Osobní schůzky se zástupci Klienta;
•

Očekávaný rozsah; 3 MD.

•

Schůzky Dodavatele s odpovědnými pracovníky Klienta. Na schůzkách Dodavatel předá
Klientovi formuláře nezbytné pro připravení datového inventáře a poskytne Klientovi
instrukce k jejich vyplnění.
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•

Klient pro tuto část Auditu zajistí účast a součinnost veškerých svých pracovníků, kteří jsou
odpovědni za jednotlivá pracovní oddělení Klienta, dle požadavků Dodavatele.

2)

Analytická část:
•

Očekávaný rozsah; 14 MD.

•

Zahájení analytické části předchází součinnost Klienta v podobě vyplnění formulářů,
poskytnutých Dodavatelem, včetně požadovaných příloh k těmto formulářům. Analytická
část nebude zahájena dříve, než budou Dodavateli poskytnuty Klientem správně vyplněné
formuláře, včetně příloh. Zahájení analytické části Dodavatel oznámí Klientovi písemně
neprodleně poté, co shledá obdržené formuláře, zaslané Klientem, za správně vyplněné a
přílohy k těmto formulářům kompletní, nejpozdějl však do 2 (dvou) dnů ode dne, kdy
shledá formuláře, zaslané Klientem, správně vyplněné a přílohy k těmto formulářům
kompletní.

•

Na základě informací, získaných od Klienta, si Dodavatel může vyžádat dodatečně smluvní
dokumentaci, interní a další relevantní dokumenty Klienta pro Audit, a může si také
vyžádat schůzky s odpovědnými pracovníky Klienta za účelem sestavení datového
inventáře.

•

Proběhne revize Klientovy smluvní dokumentace, týkající se zpracování osobních údajů
a analýza Klientovy připravenosti na požadavky GDPR, kladené na správce a zpracovatele
osobních údajů.

•
3)

Analytická část je dokončena prohlášením Dodavatele o jejím skončení.

GAP analýza a seznam doporučených opatření (GDPR compliance roadmap);
•

Očekávaný rozsah: 8 MD.

•

Na základě informací, získaných od Klienta v přechozích částech Auditu, Dodavatel
vypracuje písemnou GAP analýzu, která vyhodnotí soulad Klientem prováděného
zpracování osobních údajů s GDPR.

•

Dodavatel ve spolupráci s Klientem (jeho odpovědnými pracovníky) posoudí rizika v rámci
zjištěného zpracování osobních údajů z pohledu GDPR a vypracuje seznam doporučených
opatření, která napomůžou Klientovi zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR.

•

GAP analýza a seznam doporučených opatření jsou dokončeny okamžikem odeslání
Klientovi písemné GAP analýzy se seznamem doporučených opatření.

4)

Školení odpovědných pracovníků Klienta:
•
•

Očekávaný rozsah: Školení 10 pracovníků Klienta („Jednotka").
Dodavatelem zajištěné školení Klientem označených pracovníků v prostorách Klienta na
zásady zpracování osobních údajů podle GDPR.

5)

Re-audit a závěrečná zpráva:
•

Očekávaný rozsah: 7 MD.
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VI

•

Na

základě

informací,

získaných

od

Klienta

o

implementovaných

opatřeních,

doporučených dle bodu 3) tohoto odstavce. Dodavatel vyhodnotí, zda byly odstraněny
chyby v Klientem prováděném zpracování osobních údajů, které byly identifikovány v GAP
analýze.
•

Re-audit bude zahájen do měsíce od písemné výzvy Klienta doručené Dodavateli
k zahájení re-auditu, nejpozději však do šesti měsíců ode dne odevzdání GAP analýzy a
seznamu doporučených opatření. Nebude-li re-audit zahájen do šesti měsíců ode dne
odevzdání GAP analýzy a seznamu doporučených opatření, nebude re-audit realizován a
části Smlouvy týkající se re-auditu pozbývají platnosti.

•

Re-audit a závěrečná zpráva jsou dokončeny okamžikem odeslání Klientovi písemné
zprávy, obsahující vyhodnocení dle předchozího bodu.

3.2.

První část Auditu bude zahájena osobní schůzkou mezi Dodavatelem a odpovědnými pracovníky Klienta,
uskutečněnou mezi 19. a 31. březnem 2018, ne však dříve, než bude uhrazena záloha podle odstavce
5.6. Smlouvy.

3.3.

Klient bere na vědomí, že Dodavatel ani SEDLÁKOVÁ LEGAL nejsou akreditovanou osobou pro udělování
osvědčení o ochraně údajů nebo jiných osvědčení ve smyslu článků 42 a 43 GDPR.

3.4.

Audit bude realizován v termínech, obsažených v harmonogramu Auditu v příloze č. 1 Smlouvy. Strany
výslovně prohlašují a berou na vědomí, že harmonogram dle věty předchozí má orientační povahu,
jelikož termíny plnění jednotlivých částí Auditu dle této Smlouvy Dodavatelem závisí na součinnosti
Klienta. Strany se zavazují vyvinout maximální úsilí pro to, aby byl Audit proveden dle harmonogramu, a
pokud to nebude možné, pak se dohodnout na skutečných termínech plnění jednotlivých částí Auditu
s ohledem na potřeby a možnosti obou Stran.

4.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

4.1.

Dodavatel se zavazuje;

4.2.

a)

provést Audit řádně;

b)

aktivně projednávat postup činností při plnění Smlouvy s Klientem a

c)

průběžně konzultovat s Klientem své návrhy a doporučení související s plněním Smlouvy.

Dodavatel je oprávněn provádět Audit prostřednictvím spolupracujících osob. Dodavatel odpovídá za
odbornou způsobilost svých pracovníků a spolupracujících osob k činnostem, které vykonává podle
Smlouvy.

4.3.

Klient se zavazuje poskytnout Dodavateli maximální součinnost pro řádné a včasné provedení Auditu,
zejména zajistit spolupráci kompetentních odpovědných pracovníků Klienta pro všechny části Auditu a
poskytnout Dodavateli veškeré potřebné doklady a jiné písemnosti, informace a vysvětlení.

4.4.

Za správnost a úplnost všech podkladů a informací potřebných pro Audit odpovídá Klient, přičemž jejich
nesprávnost či neúplnost zprošťuje Dodavatele odpovědnosti za případnou škodu způsobenou
případnými vadami či neúplnostmi Auditu.
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4.5.

Vyžádá-li si Dodavatel či SEDLÁKOVÁ LEGAL písemně součinnost Klienta nebo jakékoliv písemnosti
potřebné pro řádné a včasné provedení Auditu, Klient je Dodavateli či SEL>LÁKOVÁ LEGAL poskytne
nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne odeslání takové žádosti.

4.6.

V případě prodlení Klienta s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající ze Smlouvy přestává od okamžiku
Klientova prodlení běžet doba ke splnění Smlouvy Dodavatelem, a to až do okamžiku splnění Klientovy
povinnosti. O dobu od okamžiku prodlení Klienta se splněním svých povinriostí do okamžiku jejich
splnění se tedy prodlužují veškeré doby k plnění Dodavatele. Dodavatel není odpovědný za jakoukoliv
škodu, způsobenou takto vzniklým prodlením s dokončením Auditu.

4.7.

Pracovní materiály vytvořené v souvislosti s Auditem jsou majetkem Dodavatele či SEDLÁKOVÁ LEGAL,
představují důvěrné informace a Dodavatel či SEDLÁKOVÁ LEGAL je budou dále archivovat.

4.8.

V případě potřeby poskytne Dodavatel Klientovi nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě
požadovat, bude-li proti Klientovi zahájeno řízení o udělení sankce ze strany dozorového úřadu nebo
jiného orgánu veřejné moci za porušení povinností Klienta, které mu vyplývají z GDPR, pokud takové
porušení povinností Klienta vyplývajících mu z GDPR bude způsobeno činností Dodavatele na základě
Smlouvy, a/nebo v případě kontroly ze strany takového orgánu. Součinnost podle tohoto odstavce bude
poskytnuta za podmínek, na kterých se Strany vždy předem dohodnou.

5.
5.1.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena za Audit je složena z následujících částí:
a)

dílčí cena za čtvrtou část Auditu (školení odpovědných pracovníků Klienta) ve výši 7 000 Kč za
Jednotku a

b)

dílčí cena za zbývající části Auditu ve výši 14 000 Kč za každý 1 MD provádění příslušné části
Auditu.

5.2.

Veškeré ceny ve Smlouvě, přílohách nebo nabídkách Dodavatele jsou vždy uvedeny bez DPH, není-li u
konkrétní ceny výslovně napsáno, že zahrnuje DPH, přičemž Klient bere na vědomí, že Dodavatel je
plátcem DPH a že konečná cena bude vždy navýšena o částku, odpovídající příslušné DPH, kterou se
zavazuje Klient rovněž uhradit.

5.3.

Cena zahrnuje veškeré běžné interní administrativní náklady Dodavatele, spojené s provedením Auditu.
Cena nezahrnuje externí náklady, zejména náklady na případné soudní a správní poplatky, ověřování
dokumentů, překlady u externích překladatelů, kurýrní služby a náklady na cestování, případně
ubytování pří poskytování služeb mimo místo sídla Dodavatele, bude-li to v souvislosti s poskytováním
služeb nezbytné.

5.4.

Strany se dohodly, že Dodavatel bude Audit provádět po částech.

5.5.

Všechny vícepráce nad rámec očekávaného rozsahu Auditu musí písemně odsouhlasit Klient na
změnovém listu, přičemž vyjádření ke změnovému listu se Klient zavazuje zaslat Dodavateli písemně ve
lhůtě do 5 (pěti) dnů ode dne doručení změnového listu Klientovi. Vzor změnového listu tvoří přílohu č.
2 Smlouvy.

5.6.

Klient uhradí zálohu na Cenu Auditu ve výši 91 000 Kč do 15 (patnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy na
základě zálohové faktury, vystavené Dodavatelem v den uzavření Smlouvy.
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5.7.

Dodavateli vzniká právo na zaplacení dílčí ceny za každou část Auditu po jejím dokončení. Zaplacená
záloha bude započtena na dílčí cenu za pátou část Auditu (re-audit a závěrečná zpráva). Pakliže by pátá
část Auditu (re-audit a závěrečná zpráva) nebyla realizována, bude záloha v plné výši vrácena Klientovi.
Klient uhradí dílčí cenu za každou dokončenou část Auditu oproti faktuře, vystavené Dodavatelem.
Dodavatel vystaví Klientovi fakturu za každou dokončenou dílčí část Auditu.

5.8.

Přílohou každé faktury, vyjma zálohové faktury dle odstavce 5.6. Smlouvy, bude rozpis poskytnutých
služeb a času, stráveného poskytováním těchto služeb v rámci provádění Auditu.

5.9.

Všechny faktury jsou splatné 15. (patnáctý) den ode dne jejich vystavení, nestanoví-li konkrétní faktura
splatnost

delší.

Klient

souhlasí

se

zasíláním

faktur

elektronicky

na

e-mailovou

adresu

krivankovaPuskvbI.cz a koresova@uskvbl.cz.
5.10. Jednostranné započtení pohledávek mezi Stranami je vyloučeno.
6.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

6.1.

Odpovědné osoby Stran jsou:
a)

Za Dodavatele;
•

b)

Za Klienta:
•

6.2.

osoba: Petr Polák; e-mail:petr.polak@konicaminolta.cz

osoba: Ing. Tamara Korešová; e-mail; koresova(5)u5kvbl.cz.

Kromě zástupců zapsaných ve veřejném rejstříku jsou za Strany v souvislosti se Smlouvou oprávněny
jednat odpovědné osoby Stran dle předchozího odstavce.

7.

DŮVĚRNOST INFORMACÍ

7.1.

Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech Chráněných informacích, jakož i o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Chráněných informací. Dodržováním povinnosti
mlčenlivosti se rozumí zejména nesdělení a nezpřístupnění Chráněných informací jakýmkoliv třetím
osobám a jejich nepoužití k jiným účelům než účelům nezbytným pro plnění Smlouvy.

7.2.

Chráněné informace představuje obchodní tajemství Stran a SEDLÁKOVÁ LEGAL ve smyslu § 504
Občanského zákoníku a všechny důvěrné informace, zejména:
a)

neveřejné informace obsažené v jakékoliv smlouvě, jejíž smluvní stranou je kterákoliv ze Stran
a/nebo SEDLÁKOVÁ LEGAL;

b)

neveřejné údaje o zákaznících nebo obchodních partnerech Stran a/nebo SEDLÁKOVÁ LEGAL a
ceně zakázek;

c)

osobní údaje subjektů údajů, zpracovávané v rámci plnění Smlouvy;

d)

veškerá neveřejná dokumentace vztahující se k Auditu nebo k jiným činnostem, které Dodavatel
a/nebo SEDLÁKOVÁ LEGAL vykonává nebo bude vykonávat pro Klienta a
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e)

neveřejné údaje o finanční a hospodářské situaci Stran a SEDLÁKOVÁ LEGAL, plány dalšího
rozvoje, inovace a marketingové záměry, reklamní nápady a náměty, dokumentace používaných
pracovních postupů a know-how, bezpečnostní kódy a hesla, účetní doklady a obchodní knihy.

7.3.

Chráněnou informací není informace, která je v době zpřístupnění nebo použití běžně dostupná
veřejnosti.

7.4.

Porušením povinnosti Strany podle tohoto článku není, pokud zpřístupní nebo použije Chráněnou
informaci:
a)

s předchozím písemným souhlasem druhé Strany a SEDLÁKOVÁ LEGAL;

b)

která byla Straně známa z jiných zdrojů než od druhé Strany a/nebo SEDLÁKOVÁ LEGAL, a kterou
nezískala porušením závazku mlčenlivosti nebo právního předpisu;

7.5.

c)

z důvodu povinnosti stanovené právním předpisem nebo veřejnoprávním orgánem nebo

d)

z důvodu, že je to nezbytné pro splnění povinností Strany v rámci Smlouvy.

I pro zpřístupnění nebo použití Chráněných informací podle odstavce 7.4. Smlouvy platí, že je Strana
oprávněna tak učinit pouze v nezbytném rozsahu.

7.6.

Porušením povinností podle tohoto článku není zpřístupnění Chráněných informací konzultantovi,
poradci, auditorovi či právnímu zástupci Strany nebo jejímu subdodavateli pro plnění Smlouvy, pokud je
zavázaný k mlčenlivosti ohledně Chráněných informací nejméně ve stejném rozsahu, jako Strana podle
Smlouvy. Za případné porušení závazku mlčenlivosti této osoby však Strana, která údaje takto
zpřístupnila, vždy odpovídá jako by se porušení dopustila sama.

7.7.

Skončení Smlouvy nemá vliv na závazek mlčenlivosti dle tohoto článku. Závazek mlčenlivosti trvá po
celou dobu existence Chráněných informací nebo do okamžiku, kdy Strana druhou Stranu mlčenlivosti
písemně zprostí či písemně sdělí, že na ochraně Chráněných informací již netrvá.

8.

smluvní pokuty a úrok z prodleni

8.1.

v případě porušení závazku mlčenlivosti podle článku 7 je Strana, která se dopustila porušení, povinna

zaplatit druhé Straně smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
8.2.

V případě prodlení s úhradou jakékoliv oprávněně vystavené faktury je Klient povinen zaplatit
Dodavateli smluvní úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8.3.

Uhrazení jakékoliv smluvní pokuty nemá vliv na povinnost povinné Strany nahradit škodu ve výši, která
překračuje smluvní pokutu.

9.

zpracovaní osobních udaju

9.1.

v rámci provádění Auditu zpřístupní Klient Dodavateli osobní údaje. Klient pověřuje Dodavatele

zpracováním osobních údajů dle věty předchozí, získaných v průběhu Auditu, obsažených v software,
smlouvách, databázích a veškerých jiných zdrojích osobních údajů. Klient pověřuje Dodavatele
zpracováním těchto osobních údajů výhradně za účelem provedení Auditu.
9.2.

Za výše uvedeným účelem bude Dodavatel zpracovávat identifikační údaje a popisné údaje
zaměstnanců, zákazníků a partnerů Klienta tak, že bude kontrolovat soulad Klientem prováděného
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zpracování těchto osobních údajů s GDPR, bude na ně nahlížet, ukládat je a dalším způsobem vhodně
zpracovávat. Součástí osobních údajů mohou být v některých případech i zvláštní kategorie osobních
údajů, zejména v souvislosti s plněním pracovněprávních povinností Klienta nebo povinností v oblastech
sociálního zabezpečení a sociální ochrany.
9.3.

Klient prohlašuje, že má právo předat Dodavateli veškeré osobní údaje, které mu předá za účelem plnění
Smlouvy, a že v této souvislosti splnil veškeré povinnosti vůči příslušným subjektům údajů.

9.4.
9.5.

Dodavatel bude osobní údaje zpracovávat po dobu plnění Smlouvy.
Dodavatel za účelem zpracování osobních údajů přijal a zavazuje se udržovat tato technická a
organizační opatření pro zajištění zabezpečení zpracování osobních údajů po celou dobu zpracování:
•

pracovníci Dodavatele, kteří budou Audit dle této Smlouvy provádět, jsou pravidelně školeni na
zásady a principy ochrany osobních údajů a kybernetickou bezpečnost;

•

Dodavatel přijal vnitropodnikové směrnice pro nakládání s osobními údaji a hodnotnými
informacemi jeho partnerů;

•

všichni pracovníci Dodavatele, zapojení do provádění Auditu, jsou zavázáni k mlčenlivosti
v rozsahu podle Smlouvy a

•

vzdálené předávání digitalizovaných osobních údajů bude realizováno výlučně prostřednictvím
vzdáleněho zabezpečeného úložiště SEDLÁKOVÁ LEGAL, ke kterému má přístup pouze Dodavatel,
Klient a SEDLÁKOVÁ LEGAL, nevyžádá-li si Klient na svou odpovědnost předání osobních údajů
vlastními prostředky.

9.6.

Dodavatel bude osobní údaje zpracovávat pouze v souladu se Smlouvou nebo jinými, doloženými
pokyny Klienta.

9.7.

Dodavatel se zavazuje v případě přijetí jakékoliv žádosti subjektu údajů, týkající se zpracování osobních
údajů podle Smlouvy, Klienta neprodleně o takové skutečnosti informovat a poskytnout mu nezbytnou
součinnost pro její vyřízení v souladu s GDPR.

9.8.

Dodavatel se zavazuje nevyužít pro zpracování osobních údajů jakéhokoliv dalšího zpracovatele bez
předchozího písemného povolení Klienta, které bude uděleno pro konkrétní osobu dalšího zpracovatele.
Klient povoluje Dodavateli využít pro zpracování osobních údajů SEDLÁKOVÁ LEGAL.

9.9.

Dodavatel umožní Klientovi či jím pověřené osobě kontrolu, včetně inspekce dodržování Smlouvy a
zpracování osobních údajů, a k těmto kontrolám přispěje dle důvodných pokynů Klienta či kontrolující
osoby.

9.10.

Po skončení Smlouvy, bez ohledu na způsob a důvod jejího skončení. Dodavatel všechny osobní údaje na
veškerých zařízeních a nosičích, mimo zařízení a nosičů ve vlastnictví či užívání Klienta, trvale zničí. Tímto
odstavcem nejsou dotčeny zákonné archivační povinnosti Dodavatele.

10.

ZÁNIK SMLOUVY

10.1. Smlouva zaniká;
a)

zánikem jedné ze Stran;
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10.2.

b)

splněním Smlouvy;

c)

dohodou Stran nebo

d)

odstoupením od Smlouvy.

Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení Smlouvy ze
strany Klienta. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Klienta Strany považují zejména (i) prodlení
Klienta s úhradou oprávněně fakturované částky o více než 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne její
splatnosti nebo (ii) prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti o více než 30 (třicet) kalendářních dnů
ode dne, kdy Dodavatel o součinnost požádal, pokud byl Klient na své prodlení a možnost Dodavatele od
Smlouvy odstoupit nejméně 10 (deset) kalendářních dnů předem písemně upozorněn. Dodavatel je dále
oprávněn od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že je rozhodnuto o úpadku Klienta
nebo Klient vstoupí do likvidace.

10.3.

Klient je oprávněn od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení Smlouvy ze
strany Dodavatele. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Dodavatele Strany považují, když;
a)

Audit je prováděn ve zjevně nevyhovující kvalitě, a to i přes písemnou výzvu ke zjednání nápravy
zaslanou Dodavateli s lhůtou v trvání nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů;

b)

Dodavatel opakovaně nedodržel podmínky Smlouvy, ačkoliv jej už na první porušení Klient
písemně upozornil nebo

c)

je rozhodnuto o úpadku Dodavatele nebo Dodavatel vstoupí do likvidace.

10.4. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Stran s výjimkou závazku mlčenlivosti a
sankčních nároků. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na úhradu dílčí ceny za již dokončené
části Auditu ani ceny za odpracované MD.
10.5. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným do
místa sídla druhé Strany nebo dopisem osobně doručeným do místa sídla druhé Strany. Odstavec 12.4.
Smlouvy se nepoužije. Smlouva zaniká dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o
odstoupení od Smlouvy druhé Straně.
11.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ

11.1. Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
11.2. Celkový rozsah náhrady za škody, jež budou způsobeny následkem porušení povinností jakékoliv Strany,
je u obou Stran (ve vztahu k druhé Straně) omezen částkou 50 000 000 Kč. Dodavatel prohlašuje, že má
zřízené pojištění obecné odpovědnost za újmu a odpovědnost způsobenou vadou výrobku a vadou
práce po předání do výše 50 000 000 Kč, a to dle přílohy č. 3 Smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že
SEDLÁKOVÁ LEGAL bude profesně pojištěna do výše 250 000 000 Kč ke dni zahájení Auditu.
11.3.

Do celkového rozsahu podle odstavce 11.2. Smlouvy se nezapočítává náhrada škody, jež byla způsobena
úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí. Taková škoda se nahrazuje bez jakýchkoliv omezení v
souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

11.4.

Strany se zavazují upozornit druhou Stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující
odpovědnost bránící řádnému plnění Smlouvy.

9/11

4

11.5. Žádná ze Stran není odpovědna za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
Odpovědnost za prodlení nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Strana byla v
prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z hospodářských poměrů povinné Strany. Účinky
okolností vylučujících odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto
účinky spojeny.
12.
12.1.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Dodavatel nenese odpovědnost za legalitu, věcnou správnost a smysluplnost rozhodnutí a instrukcí
Klienta a je při své činnosti oprávněn spoléhat se na pravdivost a úplnost všech informací a podkladů od
Klienta získaných. Za škodu vzniklou v důsledku informací a podkladů od Klienta nebo jeho rozhodnutí či
instrukcí Dodavatel neodpovídá. Tím není dotčena povinnost Dodavatele upozornit na zřejmou
nesprávnost pokynu Klienta.

12.2.

Klient zajistí po podpisu Smlouvy její uveřejnění v Registru smluv v souladu s požadavky zákona č.
340/2015, o registru smluv. Smlouva je uzavřená na dobu určitou, a to do dokončení poslední části
Auditu.

12.3.

Klient uděluje Dodavateli a SEDLÁKOVÁ LEGAL souhlas stím, aby uváděli identifikaci Klienta, včetně
případného loga a jiných značek, ve svých referenčních dokumentech, prezentacích a na webových
stránkách.

12.4. Za písemnou formu podle Smlouvy se rozumí také e-mailová zpráva, odeslaná na e-mailovou adresu
odpovědné osoby příslušné Strany, neurčí-li konkrétní ujednání Smlouvy jinak. Má-li Strana více
odpovědných osob, postačí zaslat zprávu kterékoliv jedné z nich.
12.5.

Není-li ve Smlouvě v konkrétním případě uvedeno jinak, písemností související se Smlouvou se doručují
na adresu Strany uvedenou v záhlaví Smlouvy, případně na e-mailovou adresu odpovědné osoby Strany.
Změní-li Strana svou adresu nebo se změní odpovědná osoba či její kontaktní údaje, oznámí to písemně
druhé Straně bez zbytečného odkladu.

12.6. Veškeré změny Smlouvy lze činit pouze vzestupně číslovanými, písemnými dodatky, podepsanými
oběma Stranami.
12.7. Smlouva je uzavřena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu. Každá ze Stran obdrží jeden stejnopis
Smlouvy.
12.8.

Bez předchozího písemného souhlasu SEDLÁKOVÁ LEGAL nesmí být právní rady poskytnuté Klientovi
dále Klientem předávány třetím osobám, ať již úplatně či bezúplatně, či použity pro účely jakéhokoli
soudního, rozhodčího či správního řízení.

12.9. Přílohou Smlouvy jsou;
1.

Harmonogram Auditu;

2.

Vzor změnového listu.

3.

Pojistný certifikát

Následuje podpisová strana.
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’ Brně, dne

V Brně, dne

Za Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

Za Ústav pro státní kontrolu

veterinárních

biopreparátů a léčiv
KONICA MINOLTA BUSINESS
SOLUTIONS CZECH, spol. s r.o,
centrála Brno
(16)
ŽarošIcKá 13, 628 09—...
Olii CZ00>i;615/

KONI

USTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU f
VETERINÁRNÍCH BIOPREP^ÁTÚ A LÉČ
62100 BRNO, Hyocova 56a

Podpis:

Podpis:

Jméno; Michal Vyjídák

Jméno: MVDr. Jiří Bureš

Funkce; obchodní ředitel oblasti
/

Funkce: ředitel

i/'
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Předpokládaný harmonogram GDPR auditu Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Schůzky s odpovědnými pracovníky
Vytváření formulářů, zasílání příloh
Analytická část
GAP analýza a seznam doporučení
Re-audit a závěrečná zpráva

19.3.2018
1.4.2018
16.4,2018
16.5.2018
30.6.2018

31.3.2018
15.4.2018
15.5.2018
30.5.2018
13.7.2018

Termíny zahájení a dokončení výše uvedených částí projektu jsou pouze orientační.
Konkrétní termíny budou dohodnuty mezi dodavatelem a klientem na základě průběhu implementace ze strany klienta.
leden 18
Schůzky s odpovědnými pracovníky
Vytváření formulářů, zasílání příloh
Analytická část
GAP analýza a seznam doporučení
Re-audit a závěrečná zpráva

únor 18

březen 18

duben 18

květen 18

červen 18

červenec 18

srpen 18

příloha

C. 2 - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ZMĚNOVÝ LIST Č. [IDENTIFIKÁTOR ZMĚNOVÉHO LISTU]
Ze dne; [Datum]
podle Smlouvy o provedení auditu, uzavřené dne [Datum] mezi
obchodní společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem Žarošická 4395/13,
Židenice, 628 00 Brno, IČ; 001 76 150, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.
C 21999 (dále jen „Konica")
a
Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, se sídlem Hudcova 56a, 621 00 Brno Medlánky, IČ; 000 19 453 (dále jen „Klient").
Změnový list vypracovala Konica.
Za Konicu jedná odpovědná osoba; [Celé jméno a pracovní pozice zástupce Konicu]
Konica vyplní následující tabulku pro každou požadovanou změnu zvlášť:

Označení změny;
Předpokládané navýšení
rozsahu změnou dotčených
právních služeb;
Odůvodnění změny
Ostatní důležité informace;

[Název nebo jiné stručné označení požadované změny]
[Číslovaný seznam změnou dotčených právních služeb a odhadované
navýšení rozsahu těchto služeb v hodinách]

[Odůvodnění změny, případně odkaz na požadavek Klienta]
[Další pro Klienta důležité informace, aby mohl učinit rozhodnutí o změně]

Za Konicu
[Podpis zástupce Konicy]
[Celé jméno a pracovní pozice zástupce Konicy]
Se změnami právních služeb a navýšením jejich rozsahu a ceny souhlasíme.
V [Místo], dne [Datum]
Za Klienta
[Podpis zástupce Klienta]
[Celé jméno a pracovní pozice zástupce Klienta]

-i

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

POIISTNÝ CERTIFIKÁT
k pojistné smlouvě č. 7720948846
Pojištěný:

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.

se sídlem Žarošická 4395/13,628 00 Brno, Česká republika
IČ 001 76 150
Pojistitel:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00
IČ 47 11 66 17
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, sp. zn. B 1897

Pojistná smlouva č.:

7720948846

Rozsah pojištění:

Pojištěni obecné odpovědnosti za újmu a odpovědnosti za újmu
způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Limit pojistného plnění:

50 000 000,-KČ

Spoluúčast

10000,- Kč

Územní rozsah pojištění: Česká republika

Účinnost pojistné smlouvy:01.01.2016 - 31.12.2018

V Brně 6.1.2016

Za pojistitele;

KOOPSW1VA PCUlŠtoVNA. AS..
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNi MORAVA
NAďRAŽNI 183/14
60200 BRNO

/
■JaíA^
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Ing. Roman Vaněk
vedoucí referátu hospodářských rizik

Ing. Zdeňka Tichá
underwriter
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