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V"«: Ob j.."b č. OB IIINF/4D/0110t1141J12tn8"" zálda4i smloai!at č. 

lN0/40100100326111JJ16 

OB)EDNATEL: 

IDavní město Praha 

se sídlem: 

pracoviště: 

zastoupené: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní účet 

kontaktní osoba: 

DODAVATEL: 

Opedfor ICI, a.s. 

se sídlem; 

zastoupená: 

IČO: 

DIČ: 
bankoVIÚ účet 

kontaktní osoba: 

M.'lliáuské nám. 4 110 ()()Praha 1 

Jungmannova 35/'l!J, 11121 Praha 1, Odbor informatiky 

ieditelem odboru infonnatiky 

PJ:aba 7, Dělnická 12 - pkdsc:dou pŘdStavenstva 
02.195281 

CZ02195281 

{dále též .,Smluvní sbanyj 

Vážení, 

ve smyslu§ Zl a§ 31 zákona č.1.34/2016 Sb .. o zadávání veřejných z.aká"ZPk, v platném~ 

u Vás objednáváme na základě smlouvy č. IN0/4.0/00/003261/2016, v rozsahu a za 

podmínek dále uvedeným 

V souladu s občanským zábxúkem se akceptací léto objednávky ukládá dvoustrarmý 

smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost 

realizovatpředmětphlění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému 
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zástupci Objednatele a Objednateli vzni1cá povirmost zap1atit Dodavateli dohodnutDu 

smluvní odměnu. 

L Předmět lnění: -- p_ -

Poskytnutí služeb pro městské části 13-57 hL m. Prahy v souvislosti s přípravou na 

požadavky Naiízení Evropské Unie o oduaně osobních údajů (GDPR), JciEré nabude 

účinnosti 25. května 2018. Vzhledem k nutnosti úpravy procesů a systémů v rámci 

jednotlivých úřadů, objednáváme odborné konzultace, provedení analýzy stávajícího 
.... , ·~ ... ..., , -~-~-L. k __ ,_..._ N Vl , I , .~;~ 

staVU, vyhorent Danuu D!Selll Yaalu.uu.& DV~ S a:nzennn a elC eJ lil .-.,-

služeb Pověieooe pro ochranu osobních údajů. 

Rozsah projektu d1e nabídky v příloze objednávky, která je součástí. 

2. Cena za předmět P-lnění 

Uvedená rena za předmět plnění bez daně zpřidané hodnoty (dá1e jen .,DPH'') je 

stanovena jako smluvní odměna v maximální výši 1 984 OOl,- Kč. Konečná cena bude 

stanovena v závis1ostinakonJcretním uskutečněném plnění_ a tovzhJedemk počtu hodin 

skutečně vykonané práce doložené Výkazem odpracovaných hodin. 

Hodinová sazba dle nabídky v příloze objednávky, která je součástí. 

Cena je cenou maximální a nepiekročite1no V této částce jsou zahrnuty veškeré 

náldady DodavateJe vynaložené v souvislosti s realizací piedmětu plnění, a to zejména 

náklady na administrativní ptáce, na telekomunikace a poštovní styk v české repub1ice 

a čas strávený na cestě za účelem konzultací pii ~ piedmětu plnění na území 

hJavního města Prahy. 

Dodavatel je plátcem nm DPH bude účtována podle platných právních prectpisů. Cena 

včetně DPH činí 2 400 640,- Kč.. 

3. Platební podmínky; 

3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystavmébo 

daňového doldadu (faktury). Faktura musí být vystavena nejpozději do 15 dnů ode 

dne splněrú piedmětu objednávky. Součástí faktory musí být podrobný rozpis 

konlcrétně uskutečněného plnění včetně počtu odpracovanýCh hodin. 
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3.2. Konečná faktura bude vystavena po předáni pied:mětu plnění (viz čL 4.2.) (na 

základě ,.Protokolu o předáni a převzetí předmětu plněníj. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plněoi 

3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví 

objednávky. 

3.4.. Faktura bude doručena na adresu pracovi.šlě Objednatele uvedenou v záhlaví 

objednávky. 

3.5. Splatnost fakttuy bude stanovena na minimálně 30 dn:iL 

3.6. Vystavenáfaktaramusímítveškerénáležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

č. 23512004 Sb .. o dani z přidané hcdnoty, ve znění pozdějších před~ a musí 

obsahovat minimáJně tyto údaje: 

a) označelú Objednatele a Dodavatele, jejich síd1ai jejich IČO a DIČ, banJcoyní 

spojení a údaj o zápisu v obdl~ .živnostenském nebo obdobném~ 

včetně spisové značky, 

b) předmět a číslo objednávky, 

c) číslo faktury, den vystavení faktmy, datunt splatnosti.. den uskutečnění pJnění 

a fakturovanou. čáslku, 

d) základ daně (DPH), sazbu daně a její ~ razítko a podpis oprávněné osoby 

Dodavatele, stvrzující oprávněnost a fonná1ní a věcnou správnost faktmy. 

3:1. V případě. že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat 

právními předpis}' vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit 

Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí ~ stanovena opět na 

minimálně 30 dnů. 

3.8. Objed.natcl uhradí renu za předmět plnění bankovním převodem na účet 
Dodavatele, vedený u banky v české republice, specifikovaný v této objednávce. Ke 

splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele. 

Jl s . ~ 'sto ._ .... 
':L bnoyeny p=mpp am1 p.anem: 

4.1.Předmět plně:d pod1e této objednávky je Dodavatel povinen předat k JL ............. 

předávacího protokolu na adresu Jungmannova 35(29, 

MHMP 11121 Praha 1, a to nejpozději do 3L 12. 2018. 

5. Smluvní sankce: 

S.l.Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku 1. této objednávky 

zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximá1n:í ceny 
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předmětu plněni včetně DPH stanovene v článku 2. této objednávky za každý 

započatý kalendáíní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti. 

5.2 Při porušeni povinnosti Dodavatele zahájit provádění předmětu pfuění podle 

článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši O, 1 %z maximáhú ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl. 2. objednávky, 

nejméně však lJlOO,-Kč (přiměřeně kpředmětu plněni) včetně DPH za každý 

započatý den trvání prodlení. 
5.3. Dodavatel je po"rinen smluvní pokoru uhradit na výzvu Objednateie do 5 dnů od 

jejího doručeni 

5.4..0bjcdnatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokubl oproti 

odměně za provedení vekjné zaXá.zky. 

5.5.Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele 

na náhradu újmy v části převy~lljíd již uhrazenou smluvní pokutu. 

6. Další podmínky: 

6.l.Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s~ aby tato objednávka byla 

uvedena v Centrální evidenci smluv (CFS) vedené hlavním městem Prahou, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastní~ předmětu. číselné 
o:r.načení !éro objednávky, datum p_;iho podpisu a její text. 

62.Sm1uvní strany ~í, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveiejnění bez stanoveni jakýchkoliv da1šfdt podmínek. 

6.3. Smluvn1 strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky 

v registru smluv dle 7.ákona č. 340/2015 Sb., o zvJáštrúch pod:mínlc.ácb účinnosti 
některých smluv, uv~ováni remto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) zajistí lů. m. Pnha. 

6A. Dodavatel bere na vědonú" že Oh;ednatel je povinen na dotaz tkti osoby poskytovat 

informace v souJadu se zákonem č. 106/!999 Sb.. o svobodném přístupu k 

mf~ ve znění pozdijšich předpisů. a souhlasí s tím, aby veškeré informace 

obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem~ třetím 

~pokud o ně požádajL 

6.5. Dodavatel je podle§ 2 písm. e) zákona č. 32n{l001 Sb., o finančni kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční~ontrole), ve znění pozdějších 

predp~ osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou 71-I>ŽÍ nebo slui..eb z veřejných výdajů včetně prostiedJců 

poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobeni je póvinoo zajistit i u svých 
případných subdodavatclů.. 
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6.6. Dodavatel není oprávněn posloupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na 

třetí osobu bez predc:hozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 

6.7.Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obemého soudu 
Objednatele. 

6..8. Tato objednávka může být měněna nebo zrošeoa pouze písemně, a to v případě 

změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma 
Smluvními stranami. 

1. Lhůta k akcentaci objednávky 

Dodavatel je povinen doručit aka:!ptaci této objednávky Objedna1eli nejpozději do 

31. 6. 2018, jinak tato nabídka na uzavřeni objednávky ?WP1cá 

S pozdravem 

Za Objednatele: 

V Praze dne 12. 6. 2018 

Hlavní město Praha 
Magistrát hl.m. 
Jungmannova 
111 21 Praha 1 

Dodavatel akceptuje tuto ob;ednávku v plném rozsahu a bez výhrad 

V Praze dne _l_f.:..§..::~ I tJ 

Za Dodavatele: 

Potvrzeaí objecl&ivkv aim DIŠkte zpět aa adRsn: J-~mannova 35129. Utll PraJaa l. 

datoV011 scllriDba a.ebo aa e-mail: i:Diiek(a~ pnha.ea.. 
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NABÍDl<A NA SLUŽBY SPOJENÉ S NAŘÍZENÍM 2016/679 (GDPR)/2018 

NABÍZEJÍCÍ: OPERÁTOR ICT, A.S. 

Knalcám: 

Magistrát hl. m. Prahy 

Operátor acr. a.s. je městskou společnosti, která pro Hlavni město Prahu primárně zajiš(uje agendu a řfzení 
projektů Smart City, vývoj a provoz karty lítaaa, odborné poradenství v oblasti ICT a realir.ad ICT projektů pro 
měsiSScé části a daBí městské společnosti. 

POPIS 

Poskytnutí služeb pro městské části 23-57 hl. m. Prahy v souvisk>sti s přípravou na požadavky Nařízeni Evropské 
Unie o ochraně osobních údajů (GOPR), které nabude účinnosti 25. května 2018. Vzhledem lc nutnosti úpravy 
procesů a systémů v rámd jednotlivých úřadů. nabízíme odborné konzultace, provedení analýzy stávajíaoo stavu, 
vytvoření návrhů řešeni vedoucích k Souladu s Nařízenim a externí zajištění služeb Pověřence pro ochranu 
osobních údajů. Poskytnuté služby dodáme na základě uzavřené Smlouvy o poskytování poradenské činnosti č.. 
IN0/40/00/3261/20l.6. 

ROZSAH PROJEKTU 

Předmětem této nabídky jsou služby Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). 

Vzhledem k obdobné agendě na jednotfavýdl ÚMČnabízíme službu povifence pro úřady městských částí 
23-57 hl. m. Prahy, kterou je možné vykonávat na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s externí 
organizaci. Pověřenec bude poskytovat informace správci nebo zpracovateli, resp. jejich zaměstnancům 

ohledně jefiCh povinnosti vyplývajících z Nařízení EU 2016/679. 

Nabízená služba bude vykonávána výhradně zaměstnancem společnosti Operátor tcr. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro účel zajištěni této služby pro MČ 23 - 57 vykonává tyto 
úkoly: 

• poskytování informací správajm nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejiCh 

povinnostech podle tohoto nařízeni a dalších pledpisú Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajú; 

• monitorování souladu s uvedeným nařízením~ dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany 

údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobním údaj\i, včetně rozděleni 

odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovniků zapojeným do operad zpracování a 

souvisejk:ích auditů; 

• identifikace nasouladu, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údaj6, a monitorováni jeho 

uplatňování; 




