
SMLOUVA o POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Dnešního dne byla uzavřena mezi stranami

POSKYTOVATEL: OBJEDNATEL :

(dálejen „Poskytovatel") (dále jen „Objednatel")

FORMICA Group, s.r.o. Operátor ICT, a.s.

Se sídlem: Těšnov 1163/5, Nové Město, Se sídlem:
%

Dělnická 213/12, Holešovice, 170

110 00 Praha 1
_,

00 Praha 7

Zastoupená: Fan Josefem Juránkem, Zastoupena': Michalem Fišerem, MBA,
jednatelem předsedou představenstva, Bc.

Petrou Burdovou, místopředsedou
J_ J představenstva

Kontaktní Marek Gruber, Kontaktní Gabrlela Bednářová

(pověřené) Ředitel call centra (pověřené) osoby: vedoucí odboru interních služeb

osoby:

Tel.: Tel.:

Fax: I Fax: [ —1

IČO: 26155231 —| IČO: 02795281

puč: 2132215155231 mc: IQ02795281
Zapsaná Městský soud v Praze, oddíl C, Zapsaná Městský soud v Praze, oddíl B,
v obchodním vložka 75174 v obchodním vložka 19676

rejstříku rejstříku
vedeném:

.
vedeném:

1

__

v souladu s ust. š 1746 odst. 2 zak. č. 89/2012 Sb., občanský zákonlk v platném zněnl (dále jen „občanský zákoník")
tato

Smlouva o poskytování služeb

(dále jen „Smlouva").

Obě smluvnl strany, vědomy sl svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, se

dohodly na následujícím zněnl Smlouvy:

Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu a že splňuje
veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v

ní obsažené.

Poskytovatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu a že

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit
závazky v nl obsažené. Poskytovatel dále prohlašuje, že má dostatečné kapacity, zejména technické l personální, pro
řádné a včasné plnění této Smlouvy.

ČI. 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek pro poskytování podpory komunikačních služeb ze strany
Poskytovatele objednateli, a to vrozsahu a vceně definovaných touto Smlouvou. Veškeré přílohy a dodatky
této Smlouvy jsou její nedílnou součástí.
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2.1.

2.2.

3.1.

4.1.

6.2.

či. z

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele činnosti specifikované v Čl. 3 této Smlouvy a

za podmínek stanovených touto Smlouvou.

objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnuté služby smluvními stranami

dohodnutou cenu stanovenou ČI. 8 a ČI. 9 této Smlouvy za podmínek stanovených touto Smlouvou a případně

poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost, zejména součinnost specifikovanou v Čl. 13 této Smlouvy.

či. 3

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění se rozumí poskytování podpory komunikačních služeb (dále také jen jako „SIužby").

Nedílnou součástí těchto Služeb je závazek Poskytovatele přenechat objednateli do dočasného a nerušeného

užívání prostor od 12.9.2018 do 31.12.2018 do sloužící k podnikání, situovaný v ii. nadzemním podlaží budovy

BC Rosmarin, Dělnická 231/12, 170 00 Praha 7, č. místnosti CC4 (dále jen „Předmět podnájmu"). Služby na

základě této Smlouvy bude Poskytovatel objednateli poskytovat na základě zadání projektů. Služby

Poskytovatel zabezpečuje buď na datech Poskytovatele, nebo na datech objednatele Vkaždém případě ale

zajišťuje a zpracovává data ve shodě s platnou legislativou a s přihlédnutím kpožadavkům zákona č. 101/2000

Sb., o ochraně osobních údajů a odpovídající právní úpravě dle místa zpracování osobních údajů, přičemž vždy

tak, aby vpřípadě odlišných úrovní právní ochrany splňovalo zpracování osobních požadavky stanovené tou

přísnější z nich. Poskytovatel je povinen svá data pro plnění předmětu Smlouvy vmatch code zasílat na

deduplikaci objednateli. Bez provedené deduplikace objednatelem není oprávněn poskytovat Služby sjednané

touto Smlouvou.

či. 4

změny piieomšru PLNĚNÍ (DODÁVKY SLUŽEB)

objednatel je oprávněn navrhnout změny nebo doplnění předmětu plnění a jeho rozsahu po dobu účinnosti

této Smlouvy.
Veškeré změny předmětu plnění, nebo jeho rozsahu, musí být sjednány písemným dodatkem k této Smlouvě.

Vzávislosti na sjednaných změnách nebo doplnění budou upraveny termíny plnění, vč. případného termínu

dokončení pilotního projektu, byl-li sjednán a výše ceny.

Znění nového dodatku nahrazuje dotčené znění Smlouvy nebo předchozího dodatku. ostatní ujednání v této

Smlouvě a v předchozích dodatcích zůstávají v platnosti.

ČLS

PŘÍSTUP A MÍSTO PLNĚNÍ

Poskytovatel se zavazuje na vyžádání zajistit objednateli a jeho pracovníkům bez zbytečného odkladu přístup

na místo plnění, kterým se rozumí Předmět podnájmu, a seznámit je s průběžnými výsledky Předmětu plnění

této Smlouvy.

čl. s

MLČENLIVOST, oůvšnuosr INFORMACÍ A ZÁKAZ KONKURENCE

Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že veškeré údaje, které se dozví v rámci plnění předmětu

této Smlouvy, které nejsou veřejně dostupné, tvoří předmět obchodního tajemství objednatele. Za informace,

tvořící obchodní tajemství, se zejména, nikoliv však výlučně, považují:

informace týkající se současné pozice objednatele na trhu a vnitřního uspořádání objednatele,

informace o marketingových plánech a připravovaných telemarketingových kampaních objednatele a

jeho klientů,

informace o nových produktech a službách objednatele a jeho klientů,

informace sdělené Poskytovateli v zadání každé objednávky,

informace o klientech objednatele a jejich činnosti,

informace o obsahu telefonních hovorů.

Poskytovatel se zavazuje toto obchodní tajemství zachovávat v naprosté tajnosti a po skončení spolupráce či

kdykoliv na pokyn objednatele ihned a bezvýjimečně vrátit objednateli jakékoliv a všechny dokumenty toto

tajemství obsahující a nedopustit, aby toto obchodní tajemství bylo kdykoli po podpisu této Smlouvy

prozrazeno jakékoliv třetí osobě. Tento závazek trvá pro Poskytovatele i po ukončení platnosti této Smlouvy.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Poskytovatel se zavazuje, že k dodržování podmínek této Smlouvy zaváže všechny své zaměstnance.

Poskytovatel není oprávněn zapojit do plnění této Smlovuy třetí osoby a těmto sdělovat informace tvořící

součást obchodního tajemství bez předchozího výslovného písemného souhlasu ze strany objednatele.
Poskytovatel se zavazuje toto obchodní tajemství nikdy nevyužít žádným způsobem, přímo ani nepřímo, ve svůj
prospěch či jinak, než v zájmu objednatele a v souladu sjeho instrukcemi a pokyny.
Poskytovatel se zavazuje, žejakékoii podklady získané od objednatele využije výlučně pro účely této Smlouvy.
Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě porušení některého z výše uvedených závazků bude
povinen uhradit objednateli do čtrnácti (14) dnů od doručení výzvy objednatele smluvní pokutu ve výši
20.000, EUR za každé jednotlivé prokazatelné porušení a dále objednateli nahradit případnou způsobenou
škodu včetně ušlého zisku a dalších nepřímých a následných škod objednateli vzniklých (poškození dobrého
jména, náklady zastoupení apod.).
S ohledem na povahu vzájemné spolupráce je Poskytovatel vázán objednateli závazkem exkluzivity Služby
a dále zákazem konkurence uvedeným níže.

Exkluzivitou se rozumí vykonávání stejné Služby Poskytovatelem pro stejného klienta (zadavatele) objednatele
a dle pokynů objednatele.

Poskytovatel se dále výslovně zavazuje, že bez předešlého souhlasu, nebude žádným způsobem kontaktovat
přímo ani nepřímo (tj. přes třetí osobu) ústně či písemně jakéhokoli klienta, pro kterého dle této Smlouvy
poskytoval pro objednatele Služby nebo se kterým při poskytování Služeb pro objednatele přišel jakkoliv do
styku nebo o něm získal od objednatele informace; toto omezení se vztahuje zejména na poskytování Služeb,
resp. telemarketingových služeb a dalších souvisejících služeb. Dále se Poskytovatel zavazuje, že během trvání

platnosti této Smlouvy a po dobu tří (3) let po jejím ukončení nevstoupí přímo ani nepřímo (tj. přes třetí osobu)
do jakéhokoli smluvního vztahu s klientem objednatele z pozice poskytovatele telemarketíngových služeb a

současně nebude žádným způsobem jdoucím k újmě objednatele poskytovat Služby, resp. telemarketingové
služby a další související služby klientům objednatele, vjejichž prospěch Poskytovatel na základě smlouvy
uzavřené s objednatelem tyto služby poskytoval, nebo o nichž získal od objednatele informace. Poskytovatel
bere na vědomí a zavazuje se, v případě porušení některého z výše uvedených závazků, objednateli uhradit do
čtrnácti (14) dnů od doručení výzvy objednatele smluvní pokutu ve výši 55.000,— EUR za každé prokazatelné
porušení svých povinností a závazků dle tohoto článku a dále objednateli nahradit případnou způsobenou
škodu včetně ušlého zisku a dalších nepřímých a následných škod objednatele (poškození dobrého jména,
náklady zastoupení apod.).
V případě, že objednatel obdrží od Poskytovatele jakékoliv podklady a informace určené pro plnění předmětu
této Smlouvy, zavazuje se je, pakliže nebudou předány zpět objednateli, nejpozději do pěti (5) dnů ode dne
skončení této Smlouvy zničit, a to včetně všech kopií.

či. 7

DOBA PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění 12. 9. 2018 Termín ukončení plnění: 31.12.2018

Časy plnění všední dny od 08:00 hod. do 18:00 hod.

Závazek Poskytovatele poskytnout Služby je splněn řádným a včasným provedením všech předepsaných a

požadovaných úkonů, které byly sjednány v této Smlouvě a jejích dodatcích.

V případě zjištěných nedostatků v průběhu poskytování Služeb se Poskytovatel zavazuje takové nedostatky bez

zbytečného odkladu oznámit objednateli, a dále oznámit objednateli způsob a možnosti jejich řešení a napravit
je v co nejkratším termínu.

8.1.

8.3.

8.4.

či. a

CENA ZA SLUŽBY

Cena za Služby představuje objednatelem hrazený souhrn cen všech služeb a úkonů, které byly specifikovány
touto Smlouvou a jejími přílohami, včetně případných dodatků Smlouvy. K účtované ceně bude připočteno DPH

ve výši stanovené platnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně deklarují, že
v položkových cenách dle Přílohy č. 1 je již započítána cena za poskytování Předmětu podnájmu.
Cena za Služby je stanovena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Celková cena za poskytované Služby nepřesáhne rámec

500.000; Kč bez DPH.

Cena je splatná na základě řádně vystavených daňových dokladů (fakturl. Daňové doklady (faktury) jsou splatné
do 14 dnů od data jejich doručení objednateli. Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu)
výlučně za řádně poskytnuté služby a úkony.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit Poskytovateli odměnu za měsíčně poskytnuté služby
oproti řádně vystavené faktuře Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn vystavit vždy nejpozději do 10. dne
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8.5.

9.1.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

12.1.

12.2.

12.3.

měsíce následujícího po měsíci, za který dochází k vyúčtování poskytovaných Služeb, fakturu za dodané Služby

bez DPH a objednatel se zavazuje uhradit vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti.
Jestliže nebude faktura obsahovat veškeré údaje daňového dokladu vyžadované platnými právními předpisy,

nebo pokud v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji Poskytovateli s uvedením

vytýkaných nedostatků, nejpozději však ve lhůtě její splatnosti, s uvedením chybějících náležitostí nebo

nesprávných údajů V takovém případě se přeruší doba splatnosti a lhůta splatnosti počne opět běžet dnem

doručení faktury s opravenými chybnými údaji objednateli.

ČI. 9

ocenění VÍCEPRACÍ A VÍCENÁKLADů

Za vícenáklady (vícepráce) se považují veškeré úkony, které nejsou součástí ceny plnění Poskytovatele, jak je

sjednáno v této Smlouvě a jejichž potřeba vznikla na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění předmětu

Smlouvy nebo na základě požadavku objednatele. Veškeré vícenáklady musí být Zhotoviteli objednatelem

písemně odsouhlaseny. Smluvní strany ohledně odsouhlasených vícenákladů uzavřou písemný dodatek ke

Smlouvě. vícenáklady, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, a nebyl ohledně nich uzavřen dodatek, není

Poskytovatel oprávněn objednateli fakturovat.

či. 1o

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

Poskytovatel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním plnění předmětu Smlouvy, bude je účinně řídit a

dohlížet na ně tak, aby zajistil, že služby budou poskytovány dle smluvně dohodnutých požadavků objednatele.

Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověřit poskytováním Služeb

třetí osobu. V případě, že objednatel Poskytovateli písemný souhlas udělí, je Poskytovatel povinen zajistit, aby
třetí osoba byla zavázána ke všem povinnostem vyplývajícím ztéto Smlouvy, zejména zčl. 5 a či. 6 v rozasu

vjakém je jimi vázán sám Poskytovatel.

Poskytovatel se zavazuje dodržovat pravidla a pracovní metody či postupy smluvně dohodnuté s objednatelem
a požadované příslušnými předpisy a zákony.

Poskytovatel se zavazuje včas písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly mít vliv na

rozsah služeb, dobu plnění služeb, způsob a kvalitu plnění Služeb. Poskytovatel se zavazuje v případě dodání

špatných technických podkladů okamžitě písemně informovat objednatele.
Při poskytování Služeb je Poskytovatel povinen respektovat zájmy objednatele a jeho klientů, činnost dle této

Smlouvy vykonávat dle pokynů objednatele, chránit dobré jméno objednatele a jeho klientů a dodržovat

všechny právní předpisy týkající se předmětu plnění této Smlouvy a dodržovat tuto Smlouvu. Poskytovatel je

povinen upozornit objednatele na možná právní rizika a rozpor pokynů objednatele s právními předpisy.

či. 11

pnoousní POSKYTOVATELE

Dostane-Ii se Poskytovatel s jakýmkoliv plněním stanoveným v této Smlouvě do prodlení, může tak učinit pouze

zobjektivních důvodů, které nemohl s přihlédnutím ke všem okolnostem předvídat ani ovlivnit; za takové

okolnosti není považována technická závada zařízení Poskytovatele nebo nedostatek personální kapacity

Poskytovatele. o takovém prodlení se Poskytovatel zavazuje informovat objednatele ihned po té, co se o něm

nebo o možnosti vzniku takového prodlení dozvěděl. Poskytovatel je povinen učinit veškerá opatření, aby

příčinu prodlení odstranil.

či. 12

vypovězení SMLOUVY A oosroupení

V případě, že dojde ve vztahu k Poskytovateli k zahájení insolvenčního řízení, je objendatel oprávněn odstoupit
od Smlouvy písemným oznámením adresovaným Poskytovateli.
Poruší-Ii Poskytovatel podstatně své závazky vyplývající z této Smlouvy, zejména pokud Poskytovatel poskytuje

Služby vadně či v rozporu s touto Smlouvou, např. zrnění dohodnutý text skriptu, podmínky nahrávání hovorů,

neposkytne řádně a včas sjednané reporty, je objednatel oprávněn písemně Poskytovatele vyzvat
k okamžitému odstranění vad či vadnosti plnění.

objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a. Poskytovatel ani přes výzvu objednatele ve stanovené lhůtě neodstraní vadu nebo vadnost plnění

dle odst. 12. 2. tohoto článku Smlouvy;

Strana 4 (celkem 8)



12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.4.

13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

b. Poskytovatel poruší povinnosti ve vztahu k mlčenlivosti a zajištění ochrany důvěrných informací

vyplývající z čl. 6 této Smlouvy;

c. Poskytovatel opakovaně poruší povinnost dle této Smlouvy;

d. Poskytovatel poruší povinnost dle odst. 10. 6. této Smlouvy;

e. Poskytovatel se dostane do prodlení s poskytováním Služeb nebo části dle této Smlouvy o více než

10 dní;

f. Poskytovatel ani přes dodatečnou výzvu objednatele neumožní objednateli přístup na místa plnění

předmětu Smlouvy dle odst. 14. 1. této Smlouvy;

g. Poskytovatel poruší svou povinnost vyplývající z čl. 3 této Smlouvy;

h. Poskytovatel poruší svou povinnost vyplývající z čl. 18 této Smlouvy.

Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení se zaplacením řádně vystavené

faktury o více než třicet (30) dnů, Poskytovatel jej písemně vyzval k nápravě tohoto stavu a poskytl objednateli

k tomu přiměřenou lhůtu ke splnění povinnosti.

odstoupení od této Smlouvy je účinné a Smlouva zaniká dnem doručení písemného oznámení o odstoupení

druhé smluvní straně.

Bude—li Poskytovatelem poskytování Služeb zastaveno nebo jinak zdrženo po dobu pěti (5) dnů, má objednatel

právo tuto Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí v takovém případě sedm (7) dnů od data doručení

písemné výpovědi Poskytovateli. V ostatních případech činí výpovědní lhůta dva (2) měsíce od data doručení

písemné výpovědi druhé smluvní straně. Nárok Poskytovatele na úhradu za již poskytnuté plnění Smlouvy tím

není dotčen.

Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran s podpisy smluvních stran na jedné listině, jejíž

nedílnou součástí je i vypořádání vzájemných závazků.

odstoupením od této Smlouvy, výpovědí této Smlouvy či dohodou smluvních stran nejsou dotčena ustanovení

týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností,

z jejichž povahy vyplývá nebo ze zákona, že mají trvat i po odstoupení a skončení této Smlouvy.

ČI. 13

PRÁVA A POVINNOSTI OBIEDNATELE

objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli veškeré údaje potřebné k vykonávání služeb v rozsahu

stanoveném touto Smlouvou.

objednatel se zavazuje provést vstupní produktové školení určeným pracovníkům Poskytovatele. Poskytovatel

je povinen poskytnout vtomto směru objednateli veškerou potřebnou součinnost, zejména zajistit vtermínu

účast svých zaměstnanců a členů interního týmu, a dále interně zajistit kvalitu interního týmu a průběžné

školení týmu tak, aby bylo zajištěno řádné poskytování Služeb v odpovídající kvalitě.

objednatel předá při podpisu této Smlouvy věci a dokumenty určené k provedení úkonů potřebných k plnění

předmětu Smlouvy; převzetí věcí a dokumentů Poskytovatel stvrzuje podpisem této Smlouvy.

objednatel se zavazuje Poskytovateli sdělovat veškeré připomínky (tzv. zpětnou vazbu) kPoskytovatelem

předaným nahrávkám hovorů operátorů, k zaslaným reportům, případně dalším předávaným podkladům

sjednaným touto Smlouvou. Poskytovatel je povinen veškeré připomínky objednatele zohlednit při poskytování

Služeb a seznámit s nimi své zaměstnance poskytující Služby.

ČI. 14

KONTROLA A DOHLED NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY

objednatel bude mít kdykoli přístup na místa plnění předmětu Smlouvy (Předmět podnájmu). Poskytovatel je

povinen umožnit objednateli přístup na místa plnění předmětu této Smlouvy a umožnit mu kontrolu

poskytování Služeb.

objednatel je oprávněn vydat pokyn ke změně způsobu plnění. Tento pokyn musí být udělen písemně poštou

nebo emailem a musí být doručen Poskytovateli. Pokyn je vůči Poskytovateli účinný dnem jeho doručení.

Dojde-li při plnění této Smlouvy ke vzniku autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) pak majetková práva

ke všem autorským dílům, vytvořeným pro objednatele na základě této Smlouvy, náleží výhradně objednateli,

který je oprávněn autorská dila bez nároku Poskytovatele na jakoukoli další odměnu šířit jakýmkoli způsobem,

na jakémkoli území, po neomezenou dobu a v neomezeném rozsahu co do množství užití a tato práva libovolně

převádět na třetí osoby.

Poskytovatel je povinen plnění dle této Smlouvy provést osobně, tj. není oprávněn bez předchozího písemného

souhlasu ve formě dodatku k této Smlouvě poskytováním Služeb pověřit třetí osobu.
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Či. 15

OCHRANA ÚDAJÚ A oůvěnnýcn INFORMACÍ

Poskytovatel bude s veškerými případnými osobními údaji a informacemi získanými od objednatele a

vsouvislosti s plněním předmětu Smlouvy zacházet jako s důvěrnými a vsouladu s mezi smluvními stranami

případně uzavřenou smlouvou o ochraně důvěrných informací a v souladu s příslušnými právními předpisy.

objednatel bude s veškerými osobními údaji a informacemi získanými od Poskytovatele a vsouvislosti

s plněním předmětu Smlouvy zacházet jako s důvěrnými a v souladu s dotčenými zákony.

V případě, že budou na základě této Smlouvy Poskytovatelem zpracovány jakékoli osobní údaje, které obdrží od

objednatele nebo je pro objednatele získá vrámci plnění Služby (dále jen „osobní údaje"), zavazuje se

Poskytovatel takové osobní údaje chránit s maximální péčí dle podmínek tohoto článku a vsouladu s platnými

právními normami, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZooÚ").

Vlastníkem všech osobních údajů zpracovávaných na základě této Smlouvy i nositelem autorských práv

kvýsledným databázím je objednatel. Poskytovatel tímto prohlašuje, že je zcela schopen zajistit technické a

organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, kjejich změně, zničení či ztrátě, jakož i kjejich

jinému zneužití. Mezi taková opatření patří zejména pravidla pro práci sdanými informačními systémy,

nakládání sosobními údaji pouze určenými pracovníky, zajištění místností a počítačů sdatabázemi proti
vniknutí třetích osob a mlčenlivost osob zabývajících se u Poskytovatele zpracováním osobních údajů.

Poskytovatel se zavazuje, že bude-li to třeba, poskytne objednateli veškerou součinnost při styku a jednáních

s Úřadem pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad") a se subjekty údajů, či jinými subjekty, kterých se

zpracování osobních údajů týká. Poskytovatel se zavazuje dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené

ZooÚ, i pokud tak není výslovně uvedeno v této Smlouvě. Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškeré možné

úsilí na odstranění protiprávního stavu ve vztahu k osobním údajům dle této Smlouvy, kterým by došlo k

porušení povinností stanovených ZooÚ jednáním příslušné smluvní strany, a to neprodleně poté, co taková

skutečnost nastane, nejpozději však ke dni, v němž Úřad takové porušení konstatuje.

Poskytovatel se zavazuje učinit další, níže specifikované opatření v souvislosti se zpracováním osobních údajů a

to zejména v souvislosti se zaměstnanci Poskytovatele:

Zaměstnanec, resp. osoba plnící předmět této Smlouvy, smí používat výpočetní techniku až po řádném

proškolení. Jak u nových zaměstnanců tak při změně náplně práce toto zajistí vedoucí oddělení ve spolupráci

sosobou odpovědnou za počítačovou sít'. Každý zaměstnanec je povinen zajistit své PC následujícími

prostředky a dodržovat tyto povinnosti:
o heslem při zapnutí a heslem pro změnu konfigurace (ve spolupráci sodbornými zaměstnanci pro

výpočetní techniku)
o všichni zaměstnanci jsou povinni používat pro práci s daty pouze síťový server, tj. zejména data neukládat

na svůj lokální disk

o služeb Internetu a elektronické pošty je možno využívat pouze kplnění pracovních povinností a po

řádném proškolení o bezpečnosti provozu. vpřípadě jakékoliv závady výpočetní techniky je každý

zaměstnanec povinen neprodleně o této skutečnosti informovat zodpovědné zaměstnance výpočetního

střediska a řídit se jejich pokyny a dále je povinen podle povahy závady informovat svého nadřízeného

n Každý ze zaměstnanců, který bude pracovat s osobními údaji, je povinen osobní údaje zpracovávat jen
v souladu se legislativou upravující nakládání s osobními údaji a striktně dodržovat veškeré povinnosti ze

zákona vyplývající, jakož l nařízení zaměstnavatele.

o Každý ze zaměstnanců je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se vprůběhu

zpracování osobních údajů dozvěděl.

o Každý ze zaměstnanců je povinen zpracovávat osobní údaje s maximální péčí, tak aby nedocházelo ke

škodám.

o Každý ze zaměstnanců je povinen uchovávat v utajení heslo počítačů, na kterých jsou databáze s osobními

údaji uloženy.

o Každý ze zaměstnanců je povinen neprodleně hlásit vedoucímu pracoviště veškeré skutečnosti, které by

nasvědčovaly, že došlo k neoprávněnému užití osobních údajů či k neoprávněnému vniknutí do místnosti

či počítačů, ve kterých jsou osobní údaje uloženy.

Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje využívané (zpracovávané) dle této Smlouvy využije výhradně pro účel

plnění předmětu této Smlouvy, tj. zejména je nepředá žádné třetí osobě a ani je nevyužije jiným způsobem.

Veškeré osobní údaje využívané či získané dle této Smlouvy předá na základě pokynu objednatele Poskytovatel

neprodleně objednateli, a to ve formátu a na nosiči požadovaném objednatelem. Kopie těchto osobních údajů

Strana 6 (celkem 8)



15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

18.1.

Poskytovatel bezpečným způ obem zlikviduje, jakmile pomine účel jejich využití, případně ihned na základě

pokynu objednatele.

Poskytovatel se zavazuje zajistit, že nahrávání hovoru v rámci poskytování Služeb je možné jen se souhlasem

volaného — aktivní telemarketing/volajícího - pasivní telemarketing, o který musí být subjekt údajů na začátku

hovoru požádán.

Pro účely archivace například (i) souhlasu s pořízením nahrávky, (ii) souhlasu se zpracováním osobních údajů,

(iii) souhlasu s elektronickou komerční komunikací a podobně, stejně jako právních úkonů (objednávek)

subjektů údajů, pořídí Poskytovatel záznam či zápis hovorů a ten předá v elektronické podobě objednateli, aniž

by si ponechal jakoukoliv kopii. Za řádné archivování tohoto záznamu či zápisu odpovídá Poskytovatel.

Poskytovatel se zavazuje zajistit veškerou možnou ochranu důvěrných informací, včetně zajištění takových

technických a organizačních prostředků kochraně osobních údajů a jiných důvěrných informací, aby byla

zajištěna ochrana proti nepovoleněmu nebo neoprávněnému použití či přenosům, a to včetně zajištění

odpovědnosti jakýchkoliv osob, které mají přístup k osobním údajům. Smluvní strany zajistí, aby veškeré osoby,

kterým byly osobní údaje vsouladu s touto Smlouvou zpřístupněny, byly informovány o závazcích smluvních

stran vyplývajících ztéto Smlouvy a řádně Poskytovatelem proškoleny tak, aby byla zabezpečena ochrana

osobních údajů a dalších důvěrných informací.

Na práva a povinnosti smluvních stran týkající se ochrany důvěrných informací a osobních údajů v této smlouvě

výslovně neupravených se přednostně použijí přiměřeně ustanovení zvláštní smlouvy o zachování důvěrnosti

informací uzavřené mezi smluvními stranami.

Čl. 16

oopovžonosr ZA VADY (ZÁRUKA)

Záruční doba vzhledem k povaze předmětu této Smlouvy nebyla sjednána a obě smluvní strany s tímto

souhlasí; tím není dotčena povinnost Poskytovatele poskytovat Služby řádně, včas, v nejvyšší kvalitě, bez vad a

v souladu s touto Smlouvou.

ČI. 17

SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné

plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých

skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s

plněním jednotlivých termínů a k prodlením s plněním jednotlivých peněžních závazků.

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených

v záhlaví této Smlouvy.
Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na

základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo

doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce

této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
oznámení a jiné písemné úkony se považují za doručené pátým (5) dnem po jejich prokazatelném odeslání na

adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo písemně sdělenou podle čl. 17. 6. této Smlouvy.
Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu písemně

informovat nejpozději do tří (3) dnů ode dne této změny.

Čl.. 18

POJIŠTĚNÍ POSKYTOVATELE

Poskytovatel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou podnikatelskou

činností, včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svými zaměstnanci nebo najatými osobami při

a/nebo vsouvislosti splněním povinností dle této smlouvy (dále jen „Pojištění"). Takové pojištění musí

pokrývat jakékoli škody, které Poskytovatel a/nebo zaměstnanci Poskytovatele nebo jiné osoby při výkonu

činností dle této Smlouvy mohou způsobit objednateli.
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či. 19

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Pokud jsou, některá ustanovení této Smlouvy v rozporu s ujednáními v přílohách této Smlouvy, jsou ujednání

Smlouvy nadřazená, není-Ii v dodatku výslovně uvedeno jinak. Toto ujednání platí i v případě budoucích příloh a

dodatků Smlouvy.
19.2. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, lze tuto Smlouvu měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky,

počínaje číslem 1, odsouhlasenými a stvrzenými podpisem obou smluvních stran na jedné listině.

19.3. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ust. š 1765, 5 2050 a š 2051 občanského zákoníku.

19.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran

obdrží po jednom (1) vyhotovení.
19.5. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či

nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy

a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým,

platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a

ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy

zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle ust. š 576

občanského zákoníku.

19.6. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2018 a nabývá platnosti datem podpisu oběma smluvními

stranami a účinnosti datem jejího uveřejnění v registru smluv, což zabezpečí objednatel. Tímto berou smluvní

strany na vědomí, že tato Smlouva včetně veškerých jejích příloh a případných budoucích dodatků bude

zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

19.7. Poskytovatel není oprávněn postoupit jakýkoliv závazek nebo pohledávku vyplývající z této Smlouvy bez

písemného souhlasu objednatele.
19.8. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze

smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy.
19.9. Součástí této Smlouvy nejsou a na smluvní vztah mezi smluvními stranami se nebudou aplikovat jakékoli jiné

obchodní podmínky či obdobné dokumenty, na které tato Smlouvy výslovně neodkazuje, a to včetně

obchodních podmínek Poskytovatele. objednatel podpisem této Smlouvy vsouladu s ust. š 1751 občanského

zákoníku vylučuje uzavření této Smlouvy pro případ, kdy Poskytovatel ktéto Smlouvě přiloží své obchodní

podmínky, ledaže obchodní podmínky Poskytovatele budou objednatelem výslovně a písemně akceptovány.

19.10. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, čímž však nejsou dotčeny kogentní právní normy vztahující se

na kteroukoli ze smluvních stran. Veškeré spory ze Smlouvy vzešlé, včetně sporů o interpretaci jednotlivých

ustanovení Smlouvy, se strany zavazují řešit před věcně a místně příslušným soudem v ČR.

obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném

projednání, jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech ustanoveních této

Smlouvy připojují pověření zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Cena
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14 500.00 Kč

. dle skutečnosti

_ dle skutečnosti

Technické nastavení projektu - aplikační prostředí pro

rcponing výsledků ( Fonnica ) -

Wadnorázo
'

náklad

Reporting - denni na úrovni konkrétního o crátom

Rgporting - závěrečný o dokončení kam unč

Cena za každou odchozí nebo přcsmčrovanou minutu

realizovaného hovoru

Paušál za rovoz info link

Vyřizování e-mnilové a telefonické komunikace

l o rátor

Počet Cena za jednotku

bez DPH

l

l 0,00 Kč v ceně

0,00 Kč v ceně

0 90 Kč

950.00 Kč

244,00 Kč / hod.

Cena celkem

b DPH

14 500.00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

dle skutečnosti

950.00 Kč

dle skutečnosti

Příloha č. 1 - Cena



Představenstvo společnosti Operátor ICT, a.s., tímto vydává tento

PŘÍKAZ,

kterým v souladu s ust. 4.1. Řádu pro zadávání veřejných zakázek a souvisejících postupů
č. R_20l7/02, vydaným společností Operátor lCT, a.s. (dálejen Rád), stanoví

VÝJIMKU

z tohoto Řádu, a to pro uzavření Smlouvy o poskytování služeb se společností FORMICA Group, s.r.o.,

se sídlem Těšnov l l63/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, lČO: 26155231, přímým zadáním v souladu

s níže připojeným odůvodněním a za splnění podminky, že celkové plnění na základě této výjimky (tj.
hodnota plnění na základě uzavřeného smluvního vztahu) nepřekročí základní částku 500.000,- Kč

(slovy pětset tisíc korun českých) bez DPH.

Odůvodnění:

V rámci plnění povinností Operátora lCT, a.s. při poskytování ínfonnačních služeb a služeb back office

Multikanálového odbavovacího systému, vznikly v souvislosti se spuštěním celého systému kapacitní

problémy s personálním zajištěním obsluhy. Činnosti vyřizování e-mailů a telefonátů klientů se tak

věnují i zaměstnanci zařazením najiné pracovní pozice, cožje neudržitelné.

V současné době probíhá nábor na brigádní pozice jak na infolinku, tak i na vyřizování e-mailů, ale

zájem není uspokojivý. Tyto služby se tak musí zajistit po omezenou dobu externě. Společnost
FORMICA Group, s.r.o. poskytuje služby v oblasti podpory komunikace, a to zejména se zaměřením

na cali centra (infolinky a infomaily). Tato společnost sídlí přímo v budově business centra Rosmarin a

vsoučasné době disponuje plnou kapacitou pro okamžité poskytnutí poptávaných služeb, a to jak
personálních, tak i prostorových (call centrum v l. patře budovy). Spolupráce je tak flexibilní, bez

dodatečných nákladů na infrastrukturu.

Navrhovaná smlouva obsahuje maximální finanční rámec plnění, a to 500 tis. Kč bez DPH. Tento rámec

pokryje přechodnou dobu, kterou Operátor ICT nezbytně potřebuje pro nábor nových zaměstnanců.

Jednotková cena 244 Kč bez DPH za i hodinu činnosti operátora představuje cenu v místě a čase

obvyklou, která byla, jako samostatný ukazatel, ověřena v tržním průzkumu oslovením tří dodavatelů,

z nichž FORMICA Group, s.r.o. předložila nejnižší nabídku. Veškeré náklady budou hrazeny z provozu

Multikanálového odbavovacího systému.

Praha, dne

Operátor ICT, u. SI xídlrm wwvmopeutorklnz: . zz ss m

Dělnická 213/12 www Ilnclraxx DIČ: K2 027 95 2M

170 00 Praha 7

zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského xoudu v Pllll: spisová značka !. 19676
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