
SMLOUVA O DÍLO: IMPLEMENTACE GDPR 

Správce: Město Holice
sídlem: Holubova 1, 534 01 Holice
IČ:  00273571
zastoupená: Mgr. Ladislavem Effenberkem, starostou
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Holubová advokáti s.r.o.
sídlem: Za Poříčskou bránou 365/21, Karlín, 186 00 Praha
IČ: 246 86 727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 
166076

zastoupená: Mgr. Štěpánem Holubem, jednatelem,
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají spolu podle § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVU O DÍLO: IMPLEMENTACE GDPR
  

I.
Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je provedení díla – analýza připravenosti objednatele a  příspěvkových
organizací,  jejichž  zřizovatelem  je  objednatel  na  Nařízení  EU  č.  679/2016  ze  dne
27. 4. 2016, o  ochraně fyzických osob v souvislosti  se  zpracováním osobních údajů a o
volném  pohybu  těchto  údajů  a  o  zrušení  směrnice  95/46/ES  (General  Data  Protection
Regulation  –  dále  jen  „GDPR“)  a  návrh  doporučení  a  realizace  právních  doporučení  k
zajištění souladu s GDPR.

2. Touto smlouvou se realizuje 1. část veřejné zakázky, kterou zadal objednatel v zadávacím
řízení  s názvem  „Vstupní  a  rozdílová  analýza  GDPR  a  Zajištění  služby  externího
pověřence“.

3. Na základě zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen
„Veřejná  zakázka“)  Zhotovitel  předložil,  v souladu  se  zadávací dokumentací  veřejné
zakázky, nabídku (dále jen „Nabídka“) a tato byla pro plnění veřejné zakázky vybrána jako
nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření této
Smlouvy.



II.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele řádně a včas dílo v rozsahu
dohodnutém touto smlouvou a objednatel se zavazuje zhotoviteli za řádně a včas zhotovené
dílo zaplatit sjednanou cenu. 

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí zpracování implementace GDPR pro Město Holice a jeho
příspěvkové organizace:

 MŠ Holice, Staroholická 236

 MŠ Holubova, Holubova 39

 MŠ Pardubická, Pardubická 992

 ZŠ Komenského, Komenského 100

 ZŠ Holubova, Holubova 47 

 Dům dětí a mládeže Holice, Holubova 874 

 Školní jídelna Holice, Nádražní 1021

 ZUŠ Karla Malicha Holice, Holubova 1234

 Kulturní dům města Holic, Holubova 768

 Technické služby Holice, Vysokomýtská 635

3. Dílo  bude  obsahovat  minimálně  následující  náležitosti:  (i)  popis  současného  stavu
zpracování  osobních  údajů,  (ii)  posouzení  souladu  s požadavky  GDPR,  (iii)  návrh
organizačních,  technických  a  právních  doporučení  k zajištění  souladu  a  (iv)  realizace
právních doporučení.

III.
Místo a termín dodání

1. Místem dodání je sídlo objednatele.

2. Dílo bude provedeno do tří měsíců od podpisu smlouvy.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Cena za kompletní,  řádné a  včasně provedené dílo  je  192.500 Kč + DPH, tedy celkem
232.925,-Kč.

2. Objednatel  se  zavazuje  výše  sjednanou  cenu  uhradit  po  dokončení  díla  na  základě
zhotovitelem vystavené faktury.

3. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury bude 15 dnů od vystavení.



V.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo řádně a včas. 

2. Objednatel  se  zavazuje  zhotoviteli  poskytnout  veškerou  součinnost,  která  je  nezbytná
k řádnému plnění smlouvy. Zejména je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli potřebné
podklady, informace a přístup do prostor objednatele. 

VI.
Ukončení smlouvy

1. Obě strany mají  právo tuto smlouvu písemně vypovědět z důvodu podstatného porušení
povinností druhé strany.

2. Výpovědí  této  smlouvy  nejsou  nijak  dotčena  ustanovení  smlouvy  týkající  se  nároků
z odpovědnosti za škodu, ustanovení o mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž
povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení od této smlouvy.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma účastníky. 

2. Zhotovitel má právo použít název a logo Objednatele ve svých referenčních listinách.

3. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li
se  takovým  v  budoucnu,  nedotýká  se  to  platnosti,  případně  vynutitelnosti  ustanovení
ostatních,  pokud z  povahy,  obsahu  nebo z  okolností,  za  jakých  bylo  takové  ustanovení
přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci
se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude
v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.

4. Tato smlouva je uzavřena ve třech vyhotoveních, z nichž správce obdrží dvě vyhotovení a
zhotovitel jedno vyhotovení.

V Holicích dne .............................. V Praze dne ............................

.......................................... ..............................................



Město Holice Holubová advokáti s.r.o.
Mgr. Ladislav Effenberk Mgr. Štěpán Holub
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