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Veřejná zakázka č. 90/2018

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

i.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28, října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: |ng, Tomáš Kotyza

70S90692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
274650676349/0800

IČ:
DÍČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
kontaktní osoby:

(dále jen „objednatel")

2. F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.
Se sídlem: Vítkovická 1994/22, 702 00 Ostrava
Zastoupena: ing. Miroslavem FryŠarem, předsedou představenstva
IČ: 25884646
DIČ: CZ25884646
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s,, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-2501700207/0 i 00

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B.
vložka 2504

(dáíejen „poskytovatel'1)



II. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouvaje uzavřena dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č, 89/2012, občanský zákoník, 
v platném znění, (dále jen „občanský zákoník"); práva a povinností stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Poskytovatel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je 
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu 
poskytovatele je poskytovatel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li poskytovatel plátcem DPH, 
musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Poskytovatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společností. Poskytovatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

6. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí služby 
spočívající v: 

a) zajištěni výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
[dále jen „obecné nařízení1' nebo ,,GDPRi4)] pro vybrané příspěvkové organizace 
zřízené objednatelem v oblasti školství, zdravotnictví a sociálních síužeb uvedené 
v příloze č. 3 této smlouvy (1. část) a 

b) poskytování konzultačních služeb v oblasti ochrany osobních údajů (2. část) 

dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále též „služby"). 

2. Objednatel se zavazuje provedené siužby převzít a zaplatit za ně poskytovateli cenu podle 
čl. IV této smlouvy. 



3. "Účelem této smlouvy je zajištění činnosti objednatele a jím zřízených vybraných 
příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „příspěvkové 
organizace1') spojených s ochranou osobních údajů zejména dle obecného nařízení. 

IV. 

Cena za služby 

L Cena za služby činí bez DPH maximálně 1.890.033,- Kč (slovy: 
jedenmilionosmsetdevadesáttisíctřicettři korun českých), DPH ve výši 21 % činí 396.906,93 
Kč a cena včetně DPH činí 2.286.939,93 Kč (slovy: 
dvamilionydvěstěosmdesátšesttisícdevětsettřicetdevět korun českých devadesáttři haléřů). 

Podrobný rozpis ceny_za službv Ie uveden v příloze č. 2j&o_smIouyv. 

2. Cenaza služby podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady poskytovatele 
spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy. Cena za služby je stanovena jako nejvýše 
přípustná a není ji možno překročit. 

3. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude 
poskytovatel k ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. V případě, že poskytovatel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 

V. 

Místo a doba plnění 

1. Místem plnění je sídlo poskytovatele nebo sídlo jednotlivých příspěvkových organizací pro 
I. část poskytovaných služeb a sídlo objednatele pro 2. část poskytovaných služeb, 

2. Poskytovatel je povinen zajistit služby ode dne 25. 5. 2018 do 31. 12. 2018. 

VL 

Práva a povinností smluvních stran 
1, Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a obecného nařízení. 

2. Poskytovatel je zejména povinen při poskytování služeb: 

a) poskytnout služby řádně a včas, 

b) řídit se při poskytování služeb touto smlouvou a pokyny objednatele, 

c) umožnit objednateli kontrolu poskytování služeb. Pokud objednatel zjistí, že 
poskytovatel neposkytuje služby řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne 



poskytovateli lhůtu k nápravě: neučiní-iš tak poskytovatel ve stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 

d) odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady, 

e) dbát při poskytování služeb dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

f) postupovat při poskytování služeb s odbornou péčí, 

g) poskytnout objednateli do 5 dnů od vyžádání informace týkající se poskytovaných 
služeb, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, 

3. Poskytovatel se zavazuje písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na 
plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo poskytovatel zjistí, že by nastat mohla, 

4. Poskytovatel je povinen zúčastnit se na základě pozvánky objednatele učiněné 
písemně nebo e-mailem všech jednání týkajících se realizace plnění a zajistit na nich účast 
kontaktní osoby. Takovouto pozvánku se objednatel zavazuje zaslat 2 pracovní dny před 
jejím konáním. 

5. Poskytovatel je dále povinen při poskytování služeb: 

a) brát ohled na riziko spjaté se zpracováním osobních údajů a současně přihlížet k povaze, 
rozsahu, kontextu a účelu jeho zpracování, 

b) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích organizací i dalších informacích tvořících 
obchodní tajemství a zdržet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno 
a zájmy objednatele, 

c) zajistit, aby nebyly získané údaje pří poskytování služeb u objednatele, resp. jím 
zřízených příspěvkových organizací, zneužity poskytovatelem a neumožnit jejich 
využití třetím osobám jinak, než za účelem řádného splnění poskytovaných služeb dle 
této smlouvy, 

d) zajistit výkon služeb pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím 
kvalifikovaných fyzických osob. Poskytovatel je oprávněn svěřit výkon funkce 
pověřence pro ochranu osobních údajů jiné osobě za podmínek této smlouvy. 
Poskytovatel prohlašuje, že má ve smyslu čl. 37 odst, 5 obecného odborné znalosti práva 
a praxi v oblasti ochrany osobních údajů a je schopen plnit úkoly stanovené pro 
pověřence čl. 39 obecného nařízení, 

6. Poskytovatel se zavazuje poskytnout veškeré nezbytné informace a dokumentaci týkající se 
poskytování služeb dle této smlouvy za účelem kontroly, a to ze strany objednatele a jím 
pověřených osob. Poskytovatel zavazuje umožnit kontrolujícím osobám vstup do svých 
objektů a na své pozemky, zajistit dostupnost všech dokladů o průběhu poskytování služeb 
dle této smlouvy. 

7. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli součinnost nutnou k poskytování služeb 
spočívající v: 

a) poskytnutí kontaktních osob objednatele a jednotlivých příspěvkových organizací, 

b) informování kontaktních osob o uzavření této smlouvy a rozsahu nezbytné spolupráce 
s poskytovatelem dle této smlouvy, 

/i 



c) poskytnutí přístupu na internetový portál sloužící ke komunikaci s příspěvkovými 
organizacemi prostřednictvím kontaktní osoby objednatele, 

d) zajištění součinnosti nutnou k poskytování služeb příspěvkovými organizacemi, 

e) poskytnutí informací zjištěných vlastní činností, které se vztahují k poskytovaným 
službám, 

f) umožnit po předešlé dohodě poskytovateli přístup do svých objektů a objektů 
příspěvkových organizací za účelem realizace plnění dle této smlouvy, 

g) předání veškeré dokumentace ochrany osobních údajů nezbytné pro poskytování 
služeb zpracované ke dni účinnosti této smiouvy. 

8. Poskytovatel je pří poskytování 1. části siužeb podřízen vrcholovým řídícím pracovníkům 
příspěvkových organizací; při poskytování služeb dle této smlouvy postupuje nezávisle. 

9. Objednatel při poskytování I. části siužeb postupuje nestranně a nezávisle. Objednatel se 
zavazuje, že poskytovateli neudělí žádné pokyny týkající se poskytování 1. části služeb dle 
této smlouvy, které by mohly mít negativní důsledky pro nestrannost a nezávislost 
poskytovatele jakožto pověřence pro ochranu osobních údajů pro příspěvkové organizace. 

10. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel a příspěvkové organizace jsou 
povinni dle čl. 37 odst. 7 obecného nařízení zveřejnit kontaktní údaje poskytovatele, jakožto 
pověřence pro ochranu osobních údajů a tyto rovněž sdělit Úřadu na ochranu osobních 
údajů. 

VIS. 

Hmotné výstupy poskytovaných služeb a jejich předáni 

1. Poskytovatel předá hmotné výstupy poskytovaných služeb (výstupy konzultací, výstupy 
činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů, záznam o poskytnutých konzultacích aj.) 
objednateli die podmínek uvedených v této smlouvě. 

2. O předání a převzetí hmotných výstupů služeb poskytovatel sepíše zápis o předání 
a převzetí hmotných výstupů služeb, ve kterém objednatel prohlásí, zda hmotné výstupy 
služeb přejímá čí nikoli. 

3. Zápis o předání a převzetí hmotných výstupů služeb bude obsahovat: 

a) označení hmotných výstupů služeb, 
b) označení objednatele a poskytovatele, 
c) evidenční číslo této smlouvy a datum jejího uzavření, 
d) seznam zjištěných vad a jejich popis (pokud budou shledány) 
e) prohlášení objednatele, že hmotné výstupy služeb přejímá (nepřejímá), 
f) datum a místo sepsání zápisu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a poskytovatele. 

4. Objednatel a poskytovatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí hmotných 
výstupů služeb cokoliv, co budou považovat za nutné. 

5. Objednatel se zavazuje výstupy poskytovaných služeb převzít v případě, že budou předány 
bez vad a nedodělků, což poskytovateli písemně potvrdí. 

/ / 



vin. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu ceny za poskytování služeb bude faktura, která bude mít náležitosti 

daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými 
právními předpisy. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 
doklad bude poskytovatel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 90/2018), IČ objednatele. 

b) předmět smlouvy, tj. text „Konzultační služby v oblastí GDPR a výkon funkce 
pověřence pro příspěvkové organizace1"', 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v Čl. í odst. 2, je poskytovatel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor právní a organizační). 

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany díičí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem 
v zápisu o předáni a převzetí hmotných výstupů služeb vyhotoveného dle čl. Vil této 
smlouvy, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den 
měsíce. Poskytovatel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž 
nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí hmotných výstupů služeb podepsaný 
poskytovatelem a odsouhlasený kontaktní osobou objednatele. 

4. Povinnost zaplatit cenu za služby je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury 
poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne 
doručení nové faktury objednateli, 

7. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající daní z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet poskytovatele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že 

a) poskytovatel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) poskytovatel bude ke dni ke dní poskytnuti úplaty nebo uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 



c) bankovní účet poskytovatele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH". 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást, smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně poskytovateli 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH. tj. po datu splatnosti této daně. 

IX. 

Ochrana informací a osobních édaju 

1. Poskytovatel je povinen zachovat jako citlivé veškeré informace, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Povinnost poskytovat informace podle 
zákona č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
není tímto ustanovením dotčena. 

2. Poskytovatel není oprávněn uvolnit, sdělit ani zpřístupnit jakékoliv třetí osobě informace 
objednatele bezjeho předchozího písemného souhlasu, a to v jakékoliv formě, a je povinen 
podniknout veškeré kroky nezbytné k zabezpečení daných informací. Povinnost zachovávat 
mlčenlivost a zajistit ochranu citlivých informací zůstává v platnosti neomezeně dlouho 
i po ukončení platností a účinnosti této smlouvy. 

3. Poskytovatel je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter citlivé informace, 
poskytnuté mu objednatelem, proti odcizení nebo jinému zneužití. 

4. Poskytovatel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 
a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém 
vztahu povinen sám. Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost a zajistit ochranu 
citlivých informací poddodavatelem odpovídá objednateli přímo poskytovatel. 

5. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace: 
- které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 

ustanovení tohoto článku smlouvy ze strany poskytovatele, 
které jsou poskytovateli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto 
informací od objednatele, 

- které budou následně poskytovateli sděleny bez závazku mlčenlivosti vůči třetí osobě, 
jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána, 

- jejichž sdělení vyžadují platné a účinné právní předpisy. 

6. Poskytovatel se zavazuje, že důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani 
nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazuje se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit 
je výlučně těm svým zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním této 
smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu 
seznámit. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené 
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. Za porušení povinnosti zachovávat 
mlčenlivost a zajistit ochranu citlivých informací poddodavatelem či zaměstnanci 
poskytovatele odpovídá objednateli přímo poskytovatel. 

7. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění předmětu 
a účelu této smlouvy. 

8. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění 
této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče 



informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv poskytovatele 
vyplývajících ztéto smlouvy, předávat zpracované osobních údaje objednateli, osobní 
údaje likvidovat. 

9. Poskytovatel učiní v souladu splatnými právními předpisy dostatečná organizační 
a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům o ochraně 
osobních údajů. 

10. Poskytovatel zajistí, aby jeho pracovníci byli v souladu splatnými a účinnými právními 
předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení 
této povinnosti. 

11. Poskytovatel zajistí, aby písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují citlivé 
údaje, byly uchovávány v uzamykatelných skříních umístěných v uzamykatelných 
místnostech. 

12. Poskytovatel zajistí, aby elektronické datové soubory obsahující osobní údaje byly 
uchovávány v paměti počítače či jiného zařízení pouze: 

• je-li přístup k takovýmto souborům chráněn heslem, 
• je-li přístup k užívání počítače či jiného zařízení, v jehož paměti jsou tyto soubory 

umístěny, chráněn heslem. 

13. Je-li pro účely této smlouvy nezbytné poskytnout poskytovateli kopii databází, souborů 
nebo nosičů údajů obsahujících jakékoliv údaje o činnosti objednatele a jím určených 
organizací, je poskytovatel povinen šlakovými údaji nakládat tak, aby nedošlo kjejich 
úniku či zneužití, 

14. Povinnost ochrany důvěrných informací trvá bez ohledu na ukončení účinnosti této 
smlouvy. 

15. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele, poskytovatel výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

X. 

Práva z vadného plnění 

1. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

XL 
Sankce 

1. Nebude-li poskytovatel poskytovat služby dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý 
započatý den prodlení s plněním příslušné činnosti. 

2. V případě nedodržení povinnosti poskytovatele dle čl. VL odst. 5 až 6 této smlouvy je 
Poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý 
zjištěný případ. 



3, Pro případ prodlení se zaplacením ceny za služby sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 

XII. 

Zánik smlouvy 

1. Smíuvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: 

a) dohodou smluvních stran, 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

• neposkytování služeb řádně dle čl. VI. této smlouvy, 

• nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které 
se týkají poskytování služeb. 

• neuhrazení ceny za poskytování služeb objednatelem po druhé výzvě poskytovatel 
k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů 
po doručení první výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že poskytovatel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li poskytovatel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" rozumí „nejpozději do 3 
týdnů dnů". 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem. 
kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nejdříve 
může nabýt účinnosti dnem uveřejnění v registru smiuv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv1'). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede v souladu se 
zákonem objednatel. 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, 
a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 



4. Poskytovatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí straně a nemůže provést jednostranný zápočet.

5. Smlouvaje vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 a poskytovatel 1 její vyhotovení.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Odborná specifikace

Příloha č. 2: Kalkulace nákladů

Příloha č. 3: Vybrané příspěvkové organizace objednatele

7. Doložka platností právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb„ o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady
kraje udělený usnesením č. 38/3282 ze dne 15.5. 2018,

V Ostravě dne: 21 JS.. V Ostravě.dne % ] -05- 2018
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Příloha Č. 1 Odborná specifikace 

Poskytovatel bude pro objednatele poskytovat služby v oblasti ochrany osobních údajů v tomto 
rozsahu: 

Zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních édaju pro vybrané příspěvkové 
organizace zřízení Moravskoslezskýai krajem v oblastí školství a sociálních služeb 

V rámci této části poskytovaných siužeb bude poskytovatel pro příspěvkové organizace 
uvedené v příloze č. 3 této smlouvy poskytovat tyto služby: 

a) zajistit audit shody zpracování osobních údajů s GDPR pro vybraný vzorek 10 
příspěvkových organizací, které vybere objednatel a zobecnění poznatků z auditní 
činnosti pro ostatní zřizované příspěvkové organizace, 

b) poskytování informací, poradenství a proškolení zaměstnanců příspěvkových 
organizací o povinnostech die GDPR a dalších právních předpisů v oblasti ochrany 
osobních údajů formou poskytnutí prezentace včetně případného posouzení vlivu dle čl. 
35 GDPR pro příspěvkové organizace v rozsahu do 60 hodin měsíčně (1 hodina =60 
min) pro všechny příspěvkové organice celkem, 

c) pravidelné monitorování souladu interních procesů a postupů příspěvkových organizací 
s GDPR, včetně zvyšováni povědomí a odborné přípravy pracovníků příspěvkových 
organizací, 

d) zajištění hlášení bezpečnostních incidentů zjištěných objednatelem, jednotlivými 
příspěvkovými organizacemi nebo kontrolní činností poskytovateie Úřadu pro ochranu 
osobních údajů v termínu 72 hodin od okamžiku, kdy se o tomto incidentu poskytovatel 
dozví, včetně poskytnutí nezbytné součinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Bezpečnostním incidentem se rozumí porušení zabezpečení osobních údajů ve smyslu 
čl. 33 a 34 GDPR. 

e) spolupráce s dozorovým úřadem ve smyslu GDPR, 

�) působit jako kontaktní místo pro dozorový úřad a subjekty údajů v záležitostech 
týkajících se zpracování osobních údajů, včetně předchozí konzultace dle čl. 36 GDPR 
či případných jiných konzultací. 

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů dle této části poskytovaných siužeb bude 
vykonávána osobně v místě plnění. Komunikace s pověřencem bude probíhat především 
prostřednictvím e-mailu (kontakty na jednotlivé příspěvkové organizace jsou uvedeny 
v příloze č. 3 této smlouvy). 

Poskytovatel bude předávat objednateli pravidelné měsíční zprávy (stav k poslednímu dni 
kalendářního měsíce) o plnění funkce pověřence dle této smlouvy, které bude objednatel 
přebírat na zákiadě Zápisu o předání a převzetí hmotných výstupů služeb s náležitostmi dle Čl. 
Vil této smlouvy. Součástí zprávy bude zejména datum, časová dotace a přehled poskytnutých 
poradenských služeb. Měsíční zprávy budou poskytovatelem vyhotoveny a předány objednateli 
vždy do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. 

11 



_______j.j____sy_:?y^Ý^i_________ 

Poskytování konzultačních služeb v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v souvislosti 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES obecné nařízeni o ochraně osobních údajů, 
(dále jen „GDPR"). 

V rámci této části poskytovaných služeb bude poskytovatel pro objednatele dle jeho 
individuálních požadavků poskytovat: 

a) konzultace k implementaci GDPR, 

b) konzultace k odstraňování neshod zjištěných analýzou „Zpráva o stavu ochrany 
osobních údajů ve vztahu k požadavkům GDPR" zpracovanou společností 
F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s., se sídlem Vítkovická 1994/22, 702 00 
Ostrava, 

c) zpracování nebo revize zpracovaných interních předpisů a bezpečnostní 
dokumentace, 

dále jen .,konzultace"). 

Konzultace budou probíhat písemně nebo osobně. Požadavek na jednotlivé písemné konzultace 
bude zasílat objednatel vždy na kontaktní osobu poskytovatele prostřednictvím e-mailu nebo 
do datové schránky poskytovatele. Předmětem požadavku musí být vždy specifikace předmětu 
plnění siužby (konzultace, zpracování interních předpisů apod.), max. časový rozsah těchto 
konzultací a termín poskytnutí služby, tj. písemného výstupu poskytnuté konzultace se 
zpracovaným návrhem řešení. Požadavek musí být zaslán poskytovateli nejpozději 14 dnů před 
stanoveným termínem plnění. Cena za hodinu (60 minut) konzultace dle této části je stanovena 
jako maximální. Celkový počet hodin poskytovaných konzultací nepřekročí 380 hodin. 
Objednatel není povinen využít konzultace v celém rozsahu 380 hodin a uhradí poskytovateli 
cenu dle skutečného počtu hodin poskytnutých konzultací. Rovněž může nevyužité hodiny 
použít ve prospěch konzultací pro příspěvkové organizace. 

Konzultace budou fakturovány na základě záznamu o poskytnutých konzultacích předaného 
objednateli v souladu s čl. VII smlouvy. Součástí záznamu bude datum, časová dotace a forma 
poskytnutí konzultace. 

Výstupem konzultací (písemných nebo osobních) bude zpracovaný písemný dokument dle 
povahy požadavku konzultace zaslané (sdělené) objednatelem, bude-li písemný dokument 
výslovně objednatelem vyžádán. Výstupy konzultací budou přebírány na základě Zápisu 
o předání a převzetí hmotných výstupů služeb s náležitostmi dle čl. VII této smlouvy. 

12 
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Příloha č. 2 Kalkulace nákladů 

Název 

služby pověřence pro 
ochranu osobních 
údajů včetně auditní 
činnosti (1. část 
služeb) 

Konzultační služby (2. 
část siužeb) 

Cena celkem (max.) 

Počet 
jednotek 

221 (Den) 

max. 380 
hodin (60 

min) 

Cena za 1 
jednotku bez 

DPH v Kč 

5.973 

1.500,-

Cena celkem 
bez DPH v Kč 

1.320.033,-

rnax. 570.000,-

1.890.033,-

DPH v Ke 

277.206,93 

max. 119.700,-

396.906,93 

Cena celkem 
vč. DPH v Kč 

1,597.239,93 

max. 689.700,-

2.286.939,93 

I í é 
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Příloha č. 3 

Seznam příspěvkových organizací založených Mtíravskosiezskýn-i kr . iem pro účely výkonu funkce pověřence pro o c h r n u c=obmch úria^í) 
íáázsv [ ICO 
A^cduova sucLin: s>koia, Česky 7cš;n, pnspčvkova oic^nizííce 
Dětsky domov a Školní' jídelna, Budišov nad BudiŠovkou, příspěvková 
organizace 
Dětský domov 3 Školní' jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace 
Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 
Dětský domov a Skoiní jídelna, Havířov-Podlesí, Celakovského 1, 
příspěvková organizace 
Dětský domov a Školní jídelna, Licnnov 253, příspěvkové orqanizace 
Dětský domov a Skoiní jídeina, Melč 4, příspěvková orqanizace 
Dětský domov a Skoiní jídeina, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková 
organizace 

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace 
Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, 
příspěvková orqanizace 
Dětský domov a Skoiní jídeina, Qstrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, 
příspěvková orqanizace 
Dětský domov a Školní jsdeina, Příbor, Masarykova 607, příspěvková 
organizace 
Dětský domov 3 Skoiní jídeina, Radkov-Dubová 141, příspěvková 
orqanizace 
Dětský domov Loreta a Školní jídeina, Fuinek, příspěvková organizace 
Dětský domov SRDCE a Skoiní jídelna, Karviná- Fryštát, Vydmuchov 10, 
příspěvková orqanizace 
Dětský domov Úsměv a Školní jídeina, Ostrava-Siezská Ostrava, 
Bukovanského 25, příspěvková organizace 
Domov mládeže a Školní jídeina-výdejna, Ostrava-H rabí)vka, Krakovská 
1095, příspěvková organizace 
Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková orqanizace 
Gymnázium a Střední odborná škoia, Frýdek-Místek, Cihelní 410, 
příspěvková organizace 

Gymnázium a Střední odborná škoia, Rýmařov, příspěvková organizace 
Gymnázium á Střední průmyslová škoia elektrotechniky a informatiky, 
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Paiacha 794, příspěvková 
organizace 
Gymnázium Hladnov a Jazykové škola s právem státní jazykové zkoušky, 
Ostrava, příspěvková organizace 
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace 
Gymnázium Josefa Kainara, Hiučín, příspěvkové organizace 
Gymnázium Mikuiáše Koperníka, Bíiovec, příspěvková orqanizace 
Gymnázium Oiqy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

Gymnázium Petra Bezruce, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 
Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, 
příspěvková orqanizace 
Gymnázium, Havířov- Město, Komenského 2, příspěvkové organizace 
Gymnázium, Havirov-Podlesí, příspěvková organizace 
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace 

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace 
Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková orqanizace 
Gymnázium, Ostrava-Hrabu vka, příspěvková orqanizace 

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Voíqoqradská 6a, příspěvková orqanizace 
Gymnázium, Třinec, příspěvková orqanizace 
Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková orqanizace 

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace 
Jazykové gymnázium Pavia Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvkové 
organizace 
Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvkové 
orqanizace 
Krajské zařízeni pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a 
informační centrum. Nový Jičín, příspěvková orqanizace 
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škoia, Opava, 
příspěvková orqanizace 
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvkové organizace 
Mateřská škola Eiiška, Opava, příspěvková orqanizace 
Mateřská škola Klíček, Karviná-Hraníce, Einsteinova 2849, příspěvková 
orqanizace 
Mateřská škola logopedická, Qsťrava-Pdruba, U Skolky 1621, příspěvková 
orqanizace 
Materská skoía logopedická, Ostrava-Poruba, Na Řobinsonce 1646, 
příspěvková organizace 
Mateřská škoia Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace 

5/7235 

47813466 
60043661 
68334222 

48004774 
852732 

47811927 

47658061 

47811919 

61989339 

61989258 

47998296 

47813563 
62330268 

48004898 

61989321 

602001 
62331540 

846881 

601331 

601659 

62331205 

842753 
62331639 
47813091 

601667 
602159 

601411 

601403 
62331558 
62331582 
62331795 

601349 
601675 
842745 

842737 
601390 
576441 

602078 

61989011 

847925 

62330403 

47813130 
601641 

47813474 

60337346 

64628141 

64628124 
60337389 

Adresa 
ifÍQve. 011/2, 737 0; Cesíý "lésín 
Československé armády 718, 747 87 Budišov nad 
BudiŠovkou 
Čeladná 87, 739 12 Čeladná 
Na Hrázi 2126, 738 01 Frýdek-Místek - Místek 

Čeiakovského 1270/1, 736 01 Havířov - Podlesí 
Licnnov 253, 793 15 Licnnov 
Melč 4, 747 84 Melč 

Revoluční 1032/56, 741 01 Nový Jičín 

Rybí trh 171/14, 746 01 Opava - Město 

Reymontova 584/2, 720 00 Ostrava - Hrabová 

Na Vizině 1034/28, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

Masarykova 607, 742 58 Příbor 

Radkov 141, 747 84 Radkov 
Kapucínská 281, 742 45 Fuinek 

Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná - Fryštát 

Bukovanského 1355/25, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava - Hrabfivka 
Masarykova třída 1313, 735 14 Orlová - Lutyně 

Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek 

Sokolovská 466/34, 795 01 Rýmařov 

Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Jana Paiacha 794, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín 

Hiadnovská 1332/35, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 
Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín 
Dr, Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín 
17, listopadu 526/18, 743 01 Bíiovec 
Marie Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava - Porubá 
Československé armády 517, 738 01 Frýdek-Místek -
Místek 
Nám. T. G. Masaryka 1260, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí -
Frýdlant 
J. A. Komenského 328/2, 736 01 Havířov - Město 
Studentská 1198/11, 736 01 Havířov - Podlesí 
Mírová 1442/2, 735 06 Karviná - Nové Město 
Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým 
vrchem 
Palackého 1329/50, 741 01 Nový Jičín 
Františka Hajdy 1429/34, 700 30 Ostrava - Hrabfivka 

Volgogradská 2632/6a, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
Komenského 713, 739 61 Třinec - Staré Město 
Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštem 

Českobratrská 958/40, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

Gustava Kfimenta 493/3, 708 00 Ostrava - Porubá 

U Bažantnice 1794/1, 735 06 Karviná - Nové Město 

Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín 

Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava - Předměstí 
Jičínská 528, 742 58 Příbor 
Elišky Krásnohorskě 2543/8, 746 01 Opava - Předměstí 

Einsteinova 2849/1, 733 01 Karviná - Hranice 

U Školky 1621/2, 708 00 Ostrava - Porubá 

Na Robinsonce 1646/2, 708 00 Ostrava - Porubá 
Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Město 

Okres 
KcíiViriú 

Opava 
Frýdek-Místek 
Frýdek-Místek 

Karviná 
Bruntál 
Opava 

Nový Jičín 

Opava 

Ostrava-město 

Ostrava-město 

Nový Jičín 

Opava 
Nový Jičín 

Karviná 

Ostrava-město 

Ostrava-město 
Karviná 

Frýdek-Místek 

Bruntái 

Nový Jičín 

Karviná 

Ostrava-město 
Karviná 
Op"ava 
Nový Jičín 
Ostrava-město 

Frýdek-Místek 

Frýdek-Místek 
Karviná 
Karviná 
Karviná 

Bruntál 
Nový Jičín 
Ostrava-město 

Ostrava-město 
Frýdek-Místek 
Nový Jičín 

Ostrava-město 

Ostrava-město 

Karviná 

Nový Jičín 

Opava 
Nový Jičín 
Opava 

Karviná 

Ostrava-město 

Ostrava-město 
Karviná 

/ ' 
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Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 
Mendelova střední škoia, Nový Jičín, příspěvková organizace 
Mendeiovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková 
organizace 
Obchodní akademie a Vyšší odborná skoía sociální, Ostrava-Mariánské 
Hory, příspěvková organizace 
Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace 
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 
Odborné učiliště a Praktická škoia, Hlučín, příspěvková organizace 
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvkové organizace 
Pedagogicko-psycholoqická poradna, Bruntál, příspěvková organizace 
Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace 
Pedagoqitko-psycholoqická poradna, Karviná, příspěvková organizace 

Pedaqogicko-psychoiogická poradna, Nový Jičín, příspěvková orqanizace 
Pedagog icko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace 
Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková 
organizace 
Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im, Juliusza Sfowackiego, Český 
Těšín, příspěvková organizace 
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace 
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková 
organizace 
Střední odborná škoia a Střední odborné učiliště podnikáni a služeb, 
Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace 
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková 
organizace 
Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková 
organizace 
Střední odborná škola waidorfská, Ostrava, příspěvková organizace 
Střední odborná Škola, Bruntál, příspěvková organizace 
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 
Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace 
Střední pedagogická škoia a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková 
organizace 
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková 
organizace 
Střední průmyslová Škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, 
příspěvková orqanizace 
Střední průmyslová škoia elektrotechnická, Havířov, příspěvková 
organizace 
Střední průmyslová škoia eiektrotechniky a informatiky, Ostrava, 
příspěvková orqanizace 
Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace 
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace 
Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace 
Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škoia, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková orqanizace 
Střední průmyslová škoia, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 

Střední škola a Základní Škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace 
Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace 
Střední škoia elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková 
organizace 
Střední škoia gastronomie, oděvnictví a siužeb, Frýdek-Místek, příspěvkové 
organizace 
Střední škoia hotelníctví a služeb a Vyšší odborná škoia, Opava, 
příspěvková organizace 
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková 
organizace 
Střední škoia průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková orqanizace 

Střední škoia průmyslová, Krnov, příspěvková organizace 
Střední škoia řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková 
organizace 

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace 
Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 
organizace 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace 

842761 
845027 

47813113 

47813083 

602086 
60337320 

602094 
601837 
601594 

60802774 

60045922 
62331752 

62330381 
849936 

45234370 

62331493 
47813075 

602060 

100340 

100307 

14450909 
70947911 
13643479 

844691 
18054455 

601292 

601322 

602124 

62331574 

602132 
62331566 
47813148 

602116 
62331515 

601381 
602141 

13644297 
63731371 

13644327 

577243 

72547651 

13644319 
47813121 

846279 
13644301 

575933 

577260 

845213 

14451093 

848077 

Dr. Šmerafa 2565/25, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Divadelní 138/4, 741 01 Nový Jičín 
Komenského 397/5, 746 01 Opava - Město 

Hany Kvapiiové 1656/20, 746 01 Opava - Předměstí 

Karasova 1140/16, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
Sokoia-Tůmy 402/12, 737 01 Český Těšín 
Polská 1543/6, 708 00 Ostrava - Porubá 
Cs. armády 336/4a, 748 01 Hlučín 
Sokolovská 487/45, 741 01 Nový Jičín 
Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál 

Palackého 130, 738 01 Frýdek-Místek - Místek 
Víta Nejedlého 591/4, 734 01 Karviná - Ráj 

Žižkova 1154/3, 741 01 Nový Jičín 
Rybí trh 177/8, 746 01 Opava - Město 

Kpt Vajdy 2656/la, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín 
Zámecký okruh 848/29, 746 01 Opava - Předměstí 

Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

Školní 416, 739 91 Jablunkov 

Nemocniční 117/11, 793 95 Město Albrechtice 
Revoluční 1122/92, 794 Ql Krnov - Pod Bezručovým 
vrchem 
Ludovíta Stúra 1085/8, 708 00 Ostrava - Porubá 
Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál 
Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek 
Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava - Předměstí 

Jiráskova 841/la, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem 

Kavaícova 814/1, 792 01 Bruntál 

Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

Makarenkova 513/1, 736 01 Havířov - Město 

Kratochvílova 1490/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Koiiárova 1308/2, 736 01 Havířov - Podlesí 
Mírová 630/3, 746 01 Opava - Předměstí 
Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
Zížkova 1818/la, 733 01 Karviná - Hranice 

28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek - Místek 
Zenqrova 822/1, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

Školní 601/2, 736 01 Havířov - Šumbark 
Opavská 499/49, 794 01 Krnov - Pod Cvilínem 

Na Jízdárně 423/30, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek 

Tyršova 867/34, 746 01 Opava - Předměstí 

17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Porubá 
Prášková 399/8, 746 01 Opava - Město 
Soukenická 2458/21C, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým 
vrchem 
Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek - Místek 

Příčná 1108/1, 708 00 Ostrava - Porubá 

Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava - HrabQvka 

U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

Moravská 964/2, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín - Žilina 

Ostrava-město 
Nový Jičín 
Opava 

Opava 

Ostrava-město 
Karviná 
Ostrava-město 
Opava 
Nový Jičín 
Bruntál 

Frýdek-Místek 
Karviná 

Nový Jičín 
Opava 

Ostrava-město 

Karviná 
___^_l______ 

Ostrava-město 

Frýdek-Místek 

Bruntál 

Bruntál 
Ostrava-město 
Bruntál 
Frýdek-Místek 
Opava 

Bruntál 

Bruntái 

Ostrava-město 

Karviná 

Ostrava-město 
Karviná 
Opava 
Ostrava-město 
Karviná 

Frýdek-Místek 
Ostrava-město 

Karviná 
Bruntál 

Ostrava-město 

Frýdek-Místek 

Opava 

Ostrava-město 
Opava 

Bruntál 
Frýdek-Místek 

Ostrava-město 

Ostrava-město 

Ostrava-město 

Ostrava-město 

Nový Jičín 
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Střední škoia technická, Opava, Koiofíkovo nábřeží 51, příspěvková 
organizace 
Střední škola technických oborů, Havířov-Sumbark, Lidická la/600, 
příspěvková organizace 
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace 
Střední škola teíeinformatiky, Ostrava, příspěvkové organizace 
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 
Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Veíké Heraltice, příspěvkové 
organizace 

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvkové organizace 

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 
Střední škoia, Odry, příspěvková organizace 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková 
organizace 
Střední škoia, Základní škola a Mateřská škoia, Třinec, Jablunkovská 241, 
příspěvková organizace 
Střední škoia, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace 

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace 
Střední zahradnická škoia, Ostrava, příspěvková orqanizace 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, 
příspěvková organizace 
Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 
Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková orqanizace 
Střední zdravotnická škoia, Opava, příspěvková organizace 
Skoiní statek, Opava, příspěvková orqanizace 
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace 
Vyšší odborná škola, Střední odborná škoia a Střední odborné učiliště, 
Kopřivnice, příspěvková organizace 
Wíchteriovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 
Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková 
organizace 
Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, 
příspěvkové organizace 
Základní škoia á Mateřská škola při iázních, Klimkovice, příspěvková 
organizace 
Základní škola a Mateřská škoia, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, 
příspěvková orqanizace 
Základní skoia a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková 
organizace 
Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, 
příspěvková organizace 
Základní škoia a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 
orqanizace 
Zékiadní škoia Floriána Bayera, Kopřivnice, Stramberská 189, příspěvková 
orqanizace 

Základní škoia při zdravotnickém zařízení a Mateřská škoía při 
zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková orqanizace 
Základní skoia pro sluchové postižené a Mateřská škola pro sluchově 
postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 
Základní škola speciální a Mateřské škola speciální, Nový Jičín, Komenského 
64, příspěvková orqanizace 

Zákiadní škoia speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková orqanizace 
Základní škoia, Sruntáí, Rýmařovská 15, příspěvková orqanizace 
Zákiadní škoia, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. 
Pradědem, nám. Sv, Michaia 17, příspěvková orqanizace 
Základní škoía, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvkové 
orqanizace 
Základní Škola, Hlučín, Gen, Svobody 8, příspěvková organizace 
Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková orqanizace 
Zákiadní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haidy 66, příspěvková organizace 
Zákiadní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková 
organizace 

Základní škoia, Ostrava-Poruba, Čkaiovova 942, příspěvková organizace 
Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková 
orqanizace 

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy la, příspěvková orqanizace 
Základní škola, Rýmařov, Skoiní náměstí 1, příspěvková organizace 
Základní Škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace 
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková 
organizace 

845299 

68321261 
13644254 

845329 
6693258í 

47813571 

13644271 

13644289 
577910 

63024616 

69610126 

69610134 

602051 
602027 

600920 
561151 
844985 
601152 

98752 
601357 

601624 
842702 

47813369 

64125912 

70640696 

70632090 

70640700 

64628159 

47813211 

62330390 

47813491 

601985 

66741335 

601977 
60802669 

852619 

70640718 
47813199 
47813482 
61989266 

64628205 

64628183 

71172050 

61989274 
60802561 
47813172 

68899092 

Koiofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava - Kateřinky 

Lidická 600/la, 736 01 Havířov - Šumbark 
tř. Osvobození l l l i / 6 0 , 735 06 Karviná - Nové Město 
Opavská 1119/12, 708 00 Ostrava - Porubá 
Husova 283, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín 

Opavská 1, 747 75 Veiké Heraltice 
Kapitána jasioka 635/50, 735 64 Havířov - Prostřední 
Suchá 

Sýkorova 613/1, 736 01 Havířov - Šumbark 
Sokolovská 647/1, 742 35 Odry 

Komenského 614/2, 735 06 Karviná - Nové Město 

Jablunkovská 241, 739 61 Třinec - Staré Město 

Pionýrů 2352, 738 01 Frýdek-Místek - Místek 

Poděbradova 959/33, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava - Hulváky 

Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
tř, T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek 
Borovského 2315/1, 734 01 Karviná - Mizerov 
Dvořákovy sady 176/2, 746 01 Opava - Město 
Englišova 526/95, 746 01 Opava - Předměstí 
Dukelská 1423/1, 792 01 Bruntá! 

Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice 
Cs. exilu 669/16, 708 00 Ostrava - Porubá 

Rybí trh 178/7, 746 01 Opava - Město 

Smetanova 1122/1, 742 21 Kopřivnice 

Hýiov 24, 742 83 Kiimkovice - Hýlov 

Náměstí 7, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant 

Dlouhá 1995/54, 741 01 Nový Jičín 

Ukrajinská 1535/19, 708 00 Ostrava - Porubá 
náměstí Slezského odboje 361/3a, 746 01 Opava -
Předměstí 

Stramberská 189/18, 742 21 Kopřivnice 

Olomoucká 305/88, 746 01 Opava - Předměstí 

Spartakovců 1153/5, 708 00 Ostrava - Porubá 

Komenského 509/64, 741 01 Nový Jičín 

Těšínská 41/98, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 
Rýmařovská 769/15, 792 01 Bruntál 

nám. Sv. Michala 17/20, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

Tyršova 1053, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
Gen. Svobody 228/8, 748 01 Hlučín 
Havlíčkova 52Ó/1, 746 01 Opava - Předměstí 
U Haldy 1586/66, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

Karasova 300/6, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

Čkaiovova 942/2, 708 00 Ostrava - Porubá 

Na Vizině 1034/28, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

Kpt. Vajdy 2656/la, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
Školní náměstí 206/1, 795 01 Rýmařov 
náměstí Jana Zajíce 1, 749 01 Vítkov 

Majakovského 2217/9, 734 01 Karviná - Mizerov 

Opava 

Karviná 
Karviná 
Ostrava-město 
Karviná 

Opava 

Karviná 

Karviná 
Nový Jičín 

Karviná 

Frýdek-Místek 

Frýdek-Místek 

Ostrava-město 
Ostrava-město 

Ostrava-město 
Frýdek-Místek 
Karviná 
Opava 
Opava 
Bruntál 

Nový Jičín 
Ostrava-město 

Opava 

Nový Jičín 

Ostrava-město 

Frýdek-Místek 

Nový Jičín 

Ostrava-město 

Opava 

Nový Jičín 

Opava 

Ostrava-město 

Nový Jičín 

Ostrava-město 
Bruntál 

Bruntál 

Nový Jičín 
Opava 
Ogava 
Ostrava-město 

Ostrava-město 

Ostrava-město 

Ostrava-město 

Ostrava-město 
Bruntál 
Opava 

Karviná 
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Pří! 

Základní uměiecké škoia Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 
1, příspěvková organizace 
Základní umělecké škoía Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, 
Hudební 6, příspěvková organizace 
Základní umělecká škoía Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, 
Keltičkova 4, příspěvková organizace 
Zákiadní umělecká škoia Heleny Saiichové, Ostrava - Polanka n/0,1. 
května 330, příspěvková organizace 
Zákiadní umělecká škoia J. Á. Komenského, Studénka, příspěvková 
orqanizace 
Základní umělecká Škoía 3. R, Misi, Orlová, příspěvková organizace 
Zákiadní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, 
příspěvková orqanizace 

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace 
Základní umělecká škoia Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 
orqanizace 
Základní umělecká škola Pavia Josefa Vejvanovského, Hiučín, příspěvkové 
orqanizace 

Zákiadní umělecká škola Pavla Kaiety, Český Těšín, příspěvková organizace 
Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edíšonova 
90, příspěvková organizace 
Základní umělecká škoia Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková 
orqanizace 
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková 
organizace 

Základní umělecká škoia, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace 
Zákiadní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Zižkova 620, 
příspěvková orqanizace 

Základní umělecká škoia, Bruntál, nám. J. Žížky 6, příspěvková orqanizace 
Základní umělecká škoía, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, 
příspěvková organizace 
Základní uměiecké škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková 
orqanizace 
Zákiadní umělecká škoia, Jablunkov, příspěvková organizace 

Základní umělecká škoia, Kiimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace 

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková orqanizace 
Zákiadní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, pnspevková 
organizace 

Zákiadní umělecká škoia, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace 
Základní umělecká škoia, Odry, příspěvkové organizace 
Základní umělecká škoia, Opava, příspěvková orqanizace 
Základní umělecká škoia, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolské třída 15, 
příspěvková organizace 
Zákiadní umělecká škoia, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková 
organizace 
Základní umělecká Škola, Ostrava - Porubá, J. Valčíka 4413, příspěvková 
orqanizace 
Základní uméíecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková 
orqanizace 
Základní umělecká škoia, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace 

Zákiadní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace 

Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace 

Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace 
Základní umělecká Škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace 
Benjamín, příspěvková organizace 
Centrum psycholoqické pomoci, příspěvková organizace 
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 
Domov Březiny, příspěvková organizace 
Domov Duha, příspěvková organizace 
Domov Hortenzie, příspěvková organizace 
Domov Jistoty, příspěvková organizace 
Domov Letokruhy, příspěvková organizace 
Domov Na zámku, příspěvková organizace 
Domov NaNovo, příspěvková orqanizace 
Domov Odry, příspěvková orqanizace 
Domov Příbor, příspěvková orqanizace 
Domov Vítkov, příspěvková orqanizace 
Fontána, příspěvková organizace 
Harmonie, příspěvková orqanizace 

62331663 

61989185 

61989193 

61989231 

62330349 
62331680 

64120384 

62331647 

64628116 

849910 

68899106 

61989223 

47813539 

62330322 

62330276 

62331701 

60780568 

62330357 

47813504 
64120392 

62330420 

60780541 

60780487 

62330292 
62330373 
47813512 

61989207 

61989177 

64628221 

63731983 
49590928 

62331698 

852481 

61955574 
47813598 

847461 
847267 

16772 
847348 

48804886 
48804843 

847372 
71197010 
71197001 
48804860 
48804894 
48804878 
71196951 
71197044 

846384 

Na Schodech 256/1, 736 01 Havířov - Město 

Hudební 596/6, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

Keltičkova 137/4, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

1. května 330/160, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou 

Butovická 376, 742 13 Studénka - Butovice 
Slezska 1100, 735 14 Orlová - Porubá 
Padlých hrdinů 292, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí -
Frýdlant 

Jaroslava Vrchlického 1471/la, 736 01 Havířov - Podlesí 

Lidická 507/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

U Bašty 613/4, 748 01 Hiučín 

Sokoia-Tůmy 105/10, 737 01 Český Těšín 

Edíšonova 796/90, 700 30 Ostrava - Hrabuvka 

Nádražní 11, 747 92 Háj ve Slezsku 

Stramberská 294/lb, 742 21 Kopřivnice 

Pivovarská 124/24, 743 01 Bílovec 

Žižkova 620, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín 

nám. 3. Žižky 13/6, 792 01 Bruntál 

Tyršova 955, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Zámecká 313, 747 41 Hradec nad Moravicí 
Bukovecká 479, 739 91 Jablunkov 

Lidická 5, 742 83 Klimkovice 
Hlavni náměstí 42/9, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým 
vrchem 

Tyršova 126/1, 793 95 Město Albrechtice 

Derkova 154/1, 741 01 Nový Jičín 
Pohořská 480/6, 742 35 Odry 
Nádražní okruh 674/11, 746 01 Opava - Předměstí 
Sokolská třída 1179/15, 702 00 Ostrava - Moravská 
Ostrava 

Híučínská 7/272, 725 29 Ostrava - Petřkovice 

Josefa Valčíka 4413/1, 708 00 Ostrava - Porubá 

Sologubova 3039/9A, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
Lidická 50, 742 58 Příbor 

Orlovská 495, 735 32 Rychvald 

Čapkova 440/6, 795 01 Rýmařov 

Třanovského 596, 739 61 Třinec - Staré Město 
Lidická 639, 749 01 Vítkov 
Modrá 1705, 735 41 Petřvald 
Na Bělidle 8Í5/12, 733 01 Karviná - Fryštát 
Rybářská 545/27, 746 01 Opava - Předměstí 
Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald 
Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín 
Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
Sunychelská 1159, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín 
Dukelská 650, 747 87 Budišov nad BudiŠovkou 
Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice 
Poštovní 912, 742 13 Studénka - Butovice 
Hranická 410/56, 742 35 Odry 
Masarykova 542, 742 58 Příbor 
Lidická 611, 749 01 Vítkov 
Ceíní 409/3, 748 01 Hlučín 
Chářovská 785/85, 794 01 Krnov - Pod Cvilínem 

Karviná 

Ostrava-město 

Ostrava-město 

Ostrava-město 

Nový Jičín 
Karviná 

Frýdek-Místek 

Karviná 

Ostrava-město 

Opava 

Karviná 

Ostrava-město 

Opava 

Nový Jičín 

Nový Jičín 

Karviná 

Bruntál 

Nový Jičín 

Opava 
Frýdek-Místek 

Ostrava-město 

Bruntál 

Bruntál 

Nový Jičín 
Nový Jičín 
Opava 

Ostrava-město 

Ostrava-město 

Ostrava-město 

Ostrava-město 
Nový Jičín 

Karviná 

Bruntál 

Frýdek-Místek 
Opava 
Karviná 
Karviná 
Opava 
Karviná 
Nový Jičín 
Nový Jičín 
Karviná 
Opava 
Opava 
Nový Jičín 
Nový Jičín 
Nový Jičín 
Opava 
Opava 
Bruntál 
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Příloha č. 3 

Náš svět, příspěvková organizace 
Nový domov, příspěvková orqanizace 
Sagapo, příspěvková organizace 
Sírius, příspěvková organizace 
Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 
Dětské centrum Ctyřiístek, příspěvková organizace 
Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace 

847046 
847330 
846350 

71197036 
71197052 
68177992 
63024594 

Pržno 239, 739 11 Pržno 
U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná - Nové Město 
Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál 
Mánesova 1684/7, 746 01 Opava - Předměstí 
Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice 
Nákladní 147/29, 746 01 Opava - Předměstí 
Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov - Janovice 

Frýdek-Místek 
Karviná 
Bruntál 
Opava 
Opava 
Opava 
Bruntál 
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