
Smlouva o poskytování služeb podpory nového systému evýkazwictví

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občansl^
zákonfk‘)

Smluvní strany:

MÚZO Praha s.r.o.
se sídlem Politických vteftů 15,110 00 Praha 1
zastoupená;
IČO: 49622897 
DIČ: CZ49622897
zapsaný v obchodním rejsťřílai vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 24646 
bankovní spojení;
č. účtu
(dále jen „poskytovatel“)

Česká republika ~ Ministerstvo kultury
se sídlem Maltézské náměstí 1,11811 Praha 1
zastoupená:
technologií
IČO: 00023671
DIČ:CZ00023671^
bankovní spojem':
číslo učtu: 
osoba pověřená ve věcech technických:

(dále jen „objednatel*')

(poskytovatel a objednatel dále společně též jako „smluvní strany'' a každý samostatně jako 
,4imluvní strana")

VZHT.EDEM K TOMU, ZE:

(A) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu (dále jen „smlouva") na základě výsledků 
zadávacího řízení k vefejné zakázce s názvem „Podpora systému eVýkcánictví“ 
zadávané objednatelem jako zadavatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek") dále 
jen „veřejná zakázka";

(B) Účelem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při realizaci 
veřejné zakázky a stanovení podmínek, za nichž bude poskytovatel pro objednatele 
poskytovat podporu systému eVýkaznictví a migraci dat.
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Závazný návxfi smlouvy

BYLO DOHODNUTO následující:

Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele za podmínek stanovených v této 
smlouvě poskytovat objednateli službu jK)dpory systému eVýkaznictví a migraci dat dle 
specifikace v přfloze č. 1 - Spedfikace předmětu plnění, tvořící nedílnou součást této 
smlouvy a závazek objednatele řádně a včas zaplatit poslolovateli sjednanou cenu.

Doba a místo plnění

2.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců od podpisu smlouvy 

2 J Místem plnění j sou provozovny objednatele a poskytovatele.

in.
Cena

Cena za poskytování služeb vychází z výsledku zadávacího řízení a celková čtvrtletní 
paušální cena za podpora činí 12.500,-Kč bez DPH slovy: dvanáct tisíc pět set korun 
českých a jednorázová cena za migraci činí 30.000,-Kč bez DPH slovy: třicet tisíc 
korun českých (dále jen ,,ceny“).

Objednatei nebude poskytovateli poskytovat zálohu na cenu, a to v jakékoliv formě.

Ceny se sjednávají jako konečné a nejvýše přípustné, zahrnují všechny náklady 
potřebné kposkytovfeí předmětu plnění dle této smlouvy a veškeré další náklady 
poskytovatele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy se 
započtením veškerých nákladů, rizik a zisku.

K cenám uvedeným v odst. 3.1 tohoto článku bude pfípočtena daň z přidané hodnoty ve 
výši stanovené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

IV.
Způsob plnění

Posltytovatel je povinen provést službu dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této 
smlouvy.

Neprodleně po ukončení plném' k předání dokončené objednané služby, resp. jejího 
výstupu připraví Poskytovatel protokol o předání a akceptaci služby, který iňzde 
potvrzen oběma Smluvními stranami při pitedání a akceptaci služby. Objednatel je 
oprávněn službu odmítnout akceptovat, pokud má služba vady. Odmítnutí akceptace 
služby bude zachyceno v protokolu o předání a akceptaci služby.
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Závazný návrh smlouvy

43 Poskytovatel zaručuje a odpovídá za to, že všechny předané služby :
- budou způsobilé pro použití k určenému či obv^ídému účelu,
> budou odpovídat sjednané specifikaci,
- budou b^ faktických vad,
• budou bez právních vad,
- budou splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu.

4.4 Objednatel je povinen ve lhůtě 14 dnů od převzetí služby zkontrolovat službu s 
odhrnou péčí. Jakékoliv zjištěné vady či nedostatky je Objednatel povinen v této lhůtě 
písemně oznámit Poskytovateli. Poskytovatel odpovídá za zjištěné vady či nedostatky, 
jež mu Objednatel oznámil v této lhůtě

4.5 Poskytovatel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má služba v 
okamžiku převzetí služby Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. 
Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit Poskytovateli nejpozději do 30 dnů 
od jejich zjištění.

4.6 Poskytovatel prohlašuje, že služby nebudou mít žádné právní vady, zejména že:
- služby nebudou zatleny právy třetích osob,
- Objednatel bude oprávněn službu užívat a umožnit její užívání dále třethn osobám a 

to příspěvkovým organizacím v přímé gesci Ministerstva kultury (^. těch, jichž je 
zřizovatelem), aniž by byl povinen uzavírat s třetími osobami zvláštní smlouvy a 
aniž by mu vůči třetím osobám vznikaly jakékoli jiné závazky.

- Objecbatel je povinen jakékoliv zjištěné jnávní vady oznámit Poskytovateli 
nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění. Poskytovatel odpovídá za zjištěné právní 
vady, jež mu Objednatel oznámil v této Ihů^.

4.7 Poskytovatel je povinen Objednatele bezodkladně infonnovat o možných nevhodných a 
nebezpečných vlivech, které mohou způsobit nahlášené vady.

4.8 Úplné vlastnictví k předmětu plnění náleží po úhradě faktury Objednateli.

4.9 Poskytovatel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku podpisu 
akceptačního jMotokolu Objednatelem. Podpisem akceptačnílio protokolu přechází 
nebezpečí škody na plněm' na Objednatele.

4.10 Za objednatele je ve věcech této smlouvy oprávněn jednat:

4.11 Za poskytovatele je ve věcech této smlouvy oprávněn jednat:

Kontaktem pro podporu při závadě je:
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Závazný návih smlouvy

V.
Platební a fakturační podmínky

Cena bude uhrazena objednatelem bezhotovostně na bankovní účet poskytovatele na 
základě faktury vystavené poskytovatelem, a to v případě migrace jednorázově - 
neprodleně po ukončení migrace a v případě podpory čtvrtletně vždy k 10. dni v měsíci.

Faktura vystavená poskytovatelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
stanovené právními předpisy, název veřejné zdsázky a evidenční číslo této smlouvy.

Splatnost Mtury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného 
doručení objedmteli. Faktura bude odeslána doporučenou poštou, elektronicky, nebo 
doručena osobně oprávněnému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení. 
Faktura je zaplacena dnem odeslání příslušné fakturované částky z účtu objednatele ve 
prosf^h účtu poskytovatele uvedeného na faktuře.

V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitostí stanovené zákonem a/nebo 
touto smlouvou, nebo bude obsahovat ne^rávné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zpět poskytovateli ve lhůtě splatností k opravě či k doplnění. V takovém případě není 
objednatel v prodlení se zr^Iacením faktury a nová lhůta splatnosti faktury začne 
plynout až dnem doručení bezvadné faktury objednateli.

Poskytovatel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které 
vzniknou na základě uzavřené smlouvy, nebude moci bez souhlasu objednatele 
postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

VI.
Součinnost stran

6.1 Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli součinnost, aby mohl řádně plnit své 
povinnosti dle této smlouvy. Objednatel je zejména povinen zpřístupnit prostory a 
techniku objednatele pro správný průběh služby dle přílohy č. 1 této smlouvy - 
Specifikace předmětu plnění.

6.2 Bude-H poskytovatel ke splnění jeho povinnosti dle této smlouvy potfebovat zvláštní 
součinnost objednatele nad rámec uvedený v odst. 6.1 tohoto článku, je povinen 
objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzvat, určit přiměřenou lhůtu k jejímu 
poskytnutí a upozornit jej na možné následky jejflio neposkytnutí.

VIL
Smluvní pokuta, úrok z prodlení

V případě prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je objednatel 
povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení v zákoímé výši za každý započatý den 
prodlení.

V případě prodlení Poslqřtovatele s provedením sjednané služby a pfedáním dokončené 
služby dle smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % 2 celkové ceny služby, za každý den prodlem'.

V případě prodlení Poskytovatele s vyřešením požadavku migrace dat je Objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
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■'Q Závazný návrh smlouvy

V případě neúměrného prodl<mi Objednatele s poskytnutím součinností se úměrně o toto 
prodlení prodlužuje i doba plnění služby.(Nairf. pokud si poskytovatel vyžádá 
dokumenty k posouzení a objednatel je poslrýtíie poskytovateli až za 7 dní, o toto 
časové období se prodlužuje dodání služby.)

V ]^padé ponilení čl. IX. odst 9.54., 9.5., 9.6. a 9,7. této smlouvy je poskytovatel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.

Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody. Náhrada škody se poskytuje v penězích a není výší 
smluvní pokuty omezena. Nárok na náhradu škody vzniká objednateli vedle smluvní 
pokuty, tedy i nad její rámec. Smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává. 
Vylučuje se použití ustanovem' § 2050 občanského zákoníku.

Splatnost kterékoli smluvní pokuty a úroku z prodlení dle této smlouvy je 30 
Imlendáftiích dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět plnění dle této smlouvy s výší 
smluvních polait souhlasí a považují je za přiměřené.

vm.
Ukončení smlouvy

Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran podle § 1981 občanského 
zákoníku, přičemž účinky ukončení smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému 
v takovéto dohodě. Nebu<té-li takový okamžik stanoven, pak tyto účinl^ nastanou ke 
dni podpisu dohody oběma smluvními stranami.

Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v § 2002 
oběanského zákoníku v případě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení 
anlouvy se považuje zejméim:

a. porušení povinností dle čl. DC, této smlouvy;

b. ztrátou oprávnění Poskytovatele k výkonu činnosti, kterou je zapotřebí pro 
poskytování služeb pro Objednatele;

c. že Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo je v úpadku anebo i v případě, že 
insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolveněního řfeení.

d. Nedostupnost pracovníků poskytovatele déle než 48 hodin.

e. Poskytování služby nekvalifikovanými pracovníky poskytovatele, tj. 
pracovníky bez odpovídající kvalifikace či certifikace pro danou službu.

Poskytovatel má dále právo v souladu s ustanovením § 2001 občanského zákoníku od 
této smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené 
faktury delším než 30 kalendářních dnů.

Tuto smlouvu lze dále ukončit výpovědí ze strany Objednatele, b^ udání důvodu. 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počítá se od prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi poskytovateli.
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Závazný návrh smlouvy

Odstoupení od smlouvy a výpověď musí být učiněny písemně. Účinky odstoupeni od 
smlouvy nastávají dnem doručeni druhé smluvní straně. Účinky výpovědi nastávají 
uplynutím výpovědní lhůty.

Ukončením smlouvy není dotílen nárok na zaplaceni smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení, pokud již dospěl, ani nárok na náhradu škody vzniklé porušením této 
smlouvy.

DC.
Ochrana informací

9.1 Žádná ze smluvních stnm nem' oprávníhia posk3inout třetím osobám jakékoliv 
informace o plnění této smlouvy a související s touto smlouvou, jejichž obsahem mohou 
být důvěrné informace. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou 
jinak, považují se za důvěrné informace implicitně všechny informace, které jsou nebo 
by mohly být součástí obchodního tajemství, tJ. například, ale n^enom osobní a citlivé 
údaje, technologie, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 
technických vzorců a to:hnických know-how, informace o provozních metodách, 
procedurách a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo 
jiná ujednání střethni stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích 
s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž 
zveřejnění přijímající smluvní stranou by předávající smluvní straně mohlo a^ůsobít 
škodu (dále jen „důvěrné informace")- Ustanovení čl. X. odst. 10.1. této smlouvy tím 
není dotčeno.

9 J Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy:

a. si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovat nebo budou 
označeny za důvěrné informace;

b. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou 
činností druhé smluvní strany nebo i jejich opominutím přístup k důvěrným 
informacím druhé smluvní strany.

9.3 Za třetí osoby podle odst. 9.1. tohoto článku se nepovažují

a. zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení ve vztahu 
k objednateli;

b. statutární orgány poskytovatele a jejich členové;

c. ve vztahu k poskytovateli jeho subdodavatelé; za ptedpokladu, že se podílejí na 
plnění této smlouvy. Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto 
účelem a zpřístupnění důvěrných informací je učiněno v rozsahu nezbytně 
nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny 
smluvnhn stranám v této smlouvě.

9.4 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a 
povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této smlouvy a též z příslušných 
právních ptedpisů, zejména osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochianě 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZOOÚ“). Smluvní strany se 
v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se budou podílet na plnění 
smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a 
dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi 
osobami podílejícími se na plnění smlouvy.
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Zéva2aý návrh smlouvy

9.5 Budou-li informace poskytnuté objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné 
pro ptoění dle této smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle 
ZOOÚ, zavazuje se poskytovatel zabezpečit jejich ochranu a splnění všech 
ohlašovacích povinností, které ZOOÚ vyžaduje, a obsto-at předepsané souhlasy 
subjektů osobních údajů předaných ke zpracovám'. Poskytovatel je povinen si vyžádat 
k provedení úkonů dle tohoto odstavce zvláštní plnou moc od objednatele.

9.6 Budou-U informace poskytnuté objednatelem či třetími stranami, které budou nezbytné 
pro plnéní dle této ^louvy obsahovat i osobní údaje podléhající režimu zvláštní 
ochrany podle ZOOÚ, zavazují se smluvní strany uzavřít samostatnou smlouvu o 
zpracování osobnídi údajů ve smyslu § 6 ZOOÚ do 30 dnů od doručeni výzvy 
k uzavření smlouvy zaslané objednatelem, přičemž objednatel bude správcem a 
poskytovatel zpracovatelem osobních údajů.

9.7 Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím pífedávající smluvní 
strany a přijímající smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrností a pro jejich 
ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o jejich vlastní důvěrné informace. S výjimkou 
rozsahu, který je nezbytný pro plněni smlouvy, se obě smluvní strany zavazují 
neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé smluvní strany, nepředat je 
třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s v]^imkou těch, kteří s nimi 
potřebují být seznámeni, aby mohli plnit smlouvu. Obě smluvní strany se zároveň 
zavazují nepoužít důvěrné informace druhé smluvní strany jinak, než za úěelem plnění 
této smlouvy.

9.8 Bez ohledu na výše uvedeiá ustanovení se za důvěrné informace nepovažují informace, 
které:

a. se staly veřejně známými, aniž to zavinila záměrně či nedbalostně přijímající 
smluvní strana;

b. měla přijímající smluvní steana legálně k dispozicí př«i uzavřením smlouvy, 
pokud takové informace nebyly ptedmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami 
uzavřené smlouvy o ochraně informací;

c. jsou výsledkem postupu, při kterém knim přijímající smluvní strana dospěje 
nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi 
třetí strany;

d. po podpisu smlouvy poskytne přijímající smluvní straně třetí osoba, jež takové 
informace přitom nezíská přhno ani nepřímo od smluvní strany, od které tyto 
informace pocházejí;

e. jejichž zveřejnění je vyžadováno zákonem ěi pravomocným rozhodnutím orgánu 
státní správy, obecných ěi stálých rozhodčích soudů.

9.9 Povinnost utajovat důvěrné informace uvedená v tomto článku zavazuje smluvní strany 
po dobu účinnosti této smlouvy a po dobu deset (10) let nfeíedujících od jejího 
ukončení.

X.
Ochrana údajů

10.1 S ohledem na předmět této Smlouvy smluvní strany předpokládají, že Poskytovatel 
bude zpracovávat osobní údaje nebo citlivé údaje (dále jen „osobní údaje") 
zaměstnanců Objednatele, ěi dalších osob (dále jen „subjekty údajů"). Nedílnou
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součástí Smlouvy je tak i ujednání o zpracování osobních údajů uzavřené d!e § 6 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen 1IZOOÚ") mezi Objednatelem jako správcem či zpracovatelem (dále též jen 
„správce") a Poskytovatelem jako :q)racovatelem, uvedené níže v této Smlouvě, jež 
bude od účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. (dále jen 
„GDPR") pwvažováno za smlouvu ve smyslu ČI. 28 odst. 3 GDPR a Posl^ovatel 
jakožto zpracovatel se v takovém případě zavazuje zpracovávat od data účinnosti 
GDPR v souladu s požadavky tohoto smluvního ujednání a ustanovení čl. 28 odst 3 
GDPR.

10.2 Objednatel jako správce pověřuje Poskytovatele zpracovávánůn osobních údajů v 
rozsahu n^bytném pro plněni Smlouvy a výhradně za účelem vyplývajíchn z účelu 
Smlouvy a z účelu plnění poskytovaného dle Smlouvy, a to zejména za účelem 
provedení migrace dat Zpracování bude probíhat pouze na z^adě doložených 
polomů správce.

10 J Povinností PoslQtovatele týkající se ochrany osobních údajů se Poskytovatel zavazuje 
plnit po dobu účinností Smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nevyplývá, že mají 
trvat i po zániku její účinností.

10.4 Poskytovatel je povinen postupovat pří zpracováni osolmích údajů v souladu s touto 
Smlouvou a ZOOÚ (resp. následně GDPR), a zpracovávat osobní údaje výlučně pro 
účel a v rozsahu, ve kterém mu byly ]ri‘edány, a při zpracování postupovat s řádnou 
péčí.

10.5 V případě ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen irfedat Objednateli 
protolóslámě veškeré hmotné nosiče obsahující osobní údaje a smazat veškeré osobní 
údaje v elektronické podobě v Jeho dispozicí, neobdrží-li Poskytovatel od Objednatele 
písemně jiné pokyny.

10.6 Poskytovatel je povinen dbát, aby žádný subjekt údajů neutrpěl újmu na svých 
právech, zejména na právu na zachování lidské důstojností, a také dbát na ochranu 
subjdctů údajů před neoprávn&iým zasahováním do soukromého a osobnůto života a 
zajistit veškerá zákormá práva subjektu údajů, která je z pozice zpracovatele povinen 
zajišťovat.

10.7 Poskytovatel se zavazuje dodržovat všechny povitmostí, které mu jako zpracovateli 
vyplývají ze ZOOÚ, a od data jeho ůčirmosti i GDPR, jakož i z interních předpisů 
Objednatele a rozhodnutí či doporučení nebo stanovisek vydaných pro Objednatele 
příslušným orgánem státní správy, s nimiž byl seznámen, a to včetně rozhodnutí či 
stanovisek nebo doporučen í vydaných v budoucnu.

10.8 Za čelem plnění povinností dle tohoto článku Smlouvy se Objednatel zavazuje 
bezodkladně po jejich obdržení poskytovat Poskytovateli jakákoliv rozhodnutí či 
doporučení nebo stanoviska vydaná příslušným org^em státní správy.

10.9 Pokud Poskytovatel zjistí, že Objednatel porušuje poviruiostí stanovené ZOOÚ nebo 
GDPR, je povinen Jej na to neprc^leně upozornit

10.10 V případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního 
orgánu provedena kontrola zpracováni osobních údajů Poskytovatelem i v případě 
zahájení správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného 
správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů Poskytovatelem, je 
Poskytovatel tuto skutečnost povinen okamžitě oznámit Objednateli a poskytnout mu 
veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích 
takového řízení.
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10.11 Poskytovatel není oprávn&n osobní údaje subjektů údajů Jím zpracovávané či k nimž 
mu byl umožněn přístup žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, 
činit z nich výpisky či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plněm' 
jeho povinností dle této Smlouvy.

10.12 Poskytovatel je povinen umožnit Objednatel na vyžádání kontrolu dodržováni 
povinností dle tohoto článku Smlouvy, zejména přístupy do prostor, v nichž jsou 
osobní údaje uchovávány, předložení s^namu osob s přístupem k osobním údajům či 
doložili, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům splňují požadavky pověřené 
osoby.

10.13 PosI^Qvatel je povinen zabezpečit řádnou technickou a or^tnizační ochranu 
zpracovávaných osobních údajů.

10.14 Poskytovatel je povinen dodržovat při zpracování osobra'ch údajů zajistit ochranu 
osobních údajů minimálně na takové úrovni, aby byly dodrženy veškeré záruky o 
t^hnickém a organizačním zabezpečem' osobních údajů uvedené níže v tomto článku 
Smlouvy.

10.15 Poskytovatel se zavazuje zajistit taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 
ani nahodilému přístupu k osobním údajto, k jejich úplné ani částečné změně, zničení 
čí ztrátě, neoprávněným přenosům i sdružení s jinými osobními údaji, či k jinému 
neopráraěnému zpracování v rozporu s touto Smlouvou. Poskytovatel zároveň užije 
taková opatření, která umožm' ručit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.

10.16 Poskytovatel se za účelem ochrany osobm'ch údajů zavazuje zajistit zejména, že:

a) Přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které budou 
v pracovněprávnún, příkaznhn či jiném obdobném poměm k Poskytovateli, budou 
předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem 
jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o 
nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním 
(dále jen „pověřené osoby"). Splnění této povinností zajistí Poskytovatel vhodným 
způsobem, zejména vydáním svých vnithiích před|pisů, přfp. prostřednictťkn 
zvláštních smluvních ujednání. Poskytovatel dále vhodným zpW>bem zajistí, že jeho 
zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy s 
Poskytovatelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozs^u 
Poskytovatelem stanoveném a odpovídajícím této Smlouvě uzavírané mezi 
Poskytovatelem a Objednatelem a ZOOU (GDPR), zejména zajistí zachování 
mlčenlivosti o bezpečnostních opatteních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací 
pověřených osob.

b) Při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně na 
zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní 
údaje v elektronické podobě.

c) Při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě budou osobní údaje 
uchovány v místnostech s náležitou úrovní zabez[»čem', do kterých budou mít přístup 
výlučně pověřené osoby.

d) Přístup k osobním údajům bude pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely 
zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným touto Smlouvou.

10.17 Poskytovatel se zavazuje na písemnou žádost Objednatele přijmout v přiměřené lhůtě 
stanovené Objednatelem další zárulQ^ za úěelem technického a organizačního
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zabezpečem osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístiq)u k osobním údajům.

10.18 Poskytovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko> 
organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se ZOOÚ, jinými 
právními předpisy a předpisy, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá zejména za:

a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední 
přístup k osobním údajům;

b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům 
pro jejich zpracováni;

c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či 
vymazání záznamů obsahujících osobní údaje; a

d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány

10.19 V případě zjištěm' porušem' záruk dle této Smlouvy je Poskytovatel povinen zajistit 
stav odpovídající zárukám neprodleně poté, co zjistí, že záruky porušuje, nejpozději 
však do 3 pracovních dnů poté, co je k tomu Objednatelem vyzván.

10.20 V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je Poskytovatel v rámci 
opatření podle předchozích odstavců povinen také:

a) zajistit, aby systémy pro automatizovaná šacováni osobních údajů používaly 
pouze pověřené osoby,

b) zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná 
zpracování osobmch údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím 
oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených 
výlučně pro tyto osoby,

c) pořizovat a uchovávat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým 
a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a na 
vyžádání Objednatele tyto záznamy poskytnout Objednateli, a zabránit 
neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

XI.
Další ujednání

11.1 Poskytovatel není oprávněn postoupit ěi jinak jrfevést svá práva ěi povirmosti 
vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

11.2 Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy 
druhé smluvní stmny, a že uskutečni veškerá právní jednání, která se ukáží být 
nezbytoá pro realizaci transakcí upravených touto mdouvou. Závazek součiímosti se 
vztahuje pouze na taková právní jednání, která přispějí ěi mají přispět k dosažení účelu 
této smlouvy.

11.3 Poskytovatel prohlašuje, že uzavřel obecné pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám s pojistným limitem minimálně 1.000 000,- Kě (slovy: 
jeden milion korun českých) za každou škodm' událost a zavazuje se toto pojištění 
udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že se toto prohlášení ukáže 
jako nepravdivé, považuje se za podstatné porušení této smlouvy.

11.4 Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen poskytovat informace 
vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
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informacún, ve znéní pozdějších předpisů, a prohlašuje, že žádný údaj v této smlouvě 
obsažený (včetně jejích příloh) není předmětem obchodního tajemství.

11.5 Poskytovatel bere na vědomí, že je podle ustonovení § 2 písmeno e) zákona 
č.320^001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z verejných výdajů.

11.6 Poskytovatel bere výslovně na vědomí, že Objednatel je osobou, které můžou být 
uloženy povinnosti dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a jeho 
prováděcích předpisů a zavazuje se poskytnout objednateli veškerou součinnost, aby 
Objednatel svým zákonným povinnostem dostál. Smluvní strany se v případě změny 
legislativy v oblasti kybernetické b^pečnosti zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě 
reagující na tyto změny. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení 
této smlouvy.

11.7 Poskytovatel je povinen provádět služby pouze prostřednictvím proškoleného 
personálu.

xn.
Závěrečná ustanovení

12.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským 
zákoníkem. Die § 558 odst. 2 občanského zákoníku si strany sjednávají, že vylučují 
přihlížení k obchodním zvyklostem. Smluvní stoiny se dohodly, že případné spory 
vzniklé z teto smlouvy budou řešit před českými soudy podle platného českého 
právního řádu.

12.2 Pokud jakékoliv ustanovili vyplývající z této smlouvy je, nebo se stane neplatným 
nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho Část, je plně oddělitelným od ostatních 
ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný 
vliv na platnost a vymafaatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany 
se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě toto 
neplatné nebo nevymahatelné ustanovení takovým novým platným a vymahatelným 
ustanovením, jehož pmdmět bude vnejvyšší možné mfe oc^vídat předmětu a 
smyslu původního ustanovení.

12 J Veškerá korespondence a doklady musí být prováděny v českém jazyce.

12.4 Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně 
a formou vzestupně ěíslovaných dodatků k této smlouvě.

12.5 Tato smlouva je V)^otovena ve 4 stejnopisech splatností originálu, z nichž 
Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.

12.6 Tato smlouva nabývá účinností následujícím dnem po jejhn zveřejnění ve smyslu §6 
zákona č. 340/2015 Sb., tj. zákon o registru smluv. Zveřejněni do registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních 
stran písemně a formou vzestupně ěíslovaných dodaticů k této smlouvě.

12.7 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
porozuměly jejímu obsahu a uzavírají jí svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci obou smluvních stran své ntile uvedené podpisy.
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12.S Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1 

11811 Praha 1 - Malá Strana 
IČ! 00023671 ia

V Praze dne i|. 

Za Poskytovatele:

_____f ' Fi-ahit

P«iířlck;veíi 
11(1 ÍHÍ IP

15
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Přfloha i. 1

Specifikace př^mčtu plnění 

Předmět plnění:

V současné době Ministerstvo kultury a jeho organizace provozují systém PC výkaznictví 
JASU v počtu 83ks licencí (uživatel) pro příspěvkové organizace resortu Ministerstva kultury 
a tento počet licencí chce Ministerstvo kultury i zachovat

Požadujeme tedy:
- Licenci pro 83 uživatelů nového (následného) programu eVýkaznictví JASU s podporou 

na 24 měsíců
- Migrace pro 83 uživatelů na nový (následný) program
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