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                                                                                                                                          SMLOUVA č.:

Smluvní strany:

Odběratel Dodavatel

Název: Ústecký Kraj Název: T-MAPY spol. s r.o.
Sídlo: Velká Hradební 3118/48 Sídlo/bydliště, Země: Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, ČR

400 02 Ústí nad Labem, DIČ/IČ: CZ47451084/47451084

Česká republika Bankovní spojení 8688743/0300 

DIČ/IČ: CZ70892156 / 70892156 Je plátce DPH 

Bankovní spojení: 882733379/0800 Zastoupený: Ing. Milanem Novotným, jednatelem společnosti

Plátce DPH Tel.: +420 498 511 115
Zastoupený: Bc. Janem Jelínkem, ved. INF E-mail: info@tmapy.cz 

Zapsán ve veřejném rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9307

Termín plnění: 31.10.2018

Způsob platby: bankovní převod

Lhůta splatnosti: 21 dnů

Místo plnění: KÚÚK

Délka záruky za jakost: 

Číslo veř. zakázky: 18/VZ0583

I. Předmět smlouvy a jeho cena

Předmět Poskytování provozní podpory k T-WIST Evidence nestátních zdravotnických zařízení (ENZZ)

Doba realizace doba neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou

Jednotka roční plnění

Cena za jednotku 33.500,- Kč bez DPH

Celkem bez DPH 134.000,00Kč

DPH (výše v %/částka) 28.140,00Kč

Celkem včetně DPH 162.140,00Kč

 Odběratel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu na základě vystaveného daňového dokladu –
faktury (dále i jako „faktura“). Pokud je dodavatel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet zveřejněný v registru 
plátců vedeném správcem daně dodavatele.

 Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu sta-
novené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších před-
pisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku a bude odběrateli doručena v listinné podobě. Součástí faktury bude předávací 
protokol dokládající realizaci předmětu smlouvy. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, odběratel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahují-
cího veškeré náležitosti. Specifikace rozsahu a předmětu plnění na faktuře se musí shodovat se specifikací předmětu této 
smlouvy.

 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.

 Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv postupem podle 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. Uveřejnění 
v registru smluv provede odběratel. Informace o uveřejnění smlouvy bude zaslána dodavateli do datové schránky/na e-mail 
cmz7hm3. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak 
podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 Odběratel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto RÚK č. 57/122R/2016 z 12.10. 2016.

 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
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II. Ostatní ujednání

V rámci plnění SLA dojde ze strany Zpracovatele mimo jiné i ke zpracování osobních údajů zaměstnanců Správce a třetích 
osob (dále jen „Osobní údaje“), které bude pro Správce provádět Zpracovatel.

1. Účelem zpracování Osobních údajů je umožnění plnění povinností Zpracovatelem včetně poskytování servisní a provozní pod-
pory, v souladu se SLA a s obecně závaznými právními předpisy.

2. Osobní údaje třetích osob budou zpracovány v rozsahu:
poskytovatel zdravotní péče (provozovatel), zaměstnanec, odborný a statutární zástupce

 jméno, příjmení a rodné příjmení
 rodné číslo
 datum a místo narození
 státní občanství
 adresné údaje (ulice, číslo popisné a orientační, město, PSČ, kraj, stát)
 kontaktní údaje (email, telefon)

3. Osobní údaje zaměstnanců Správce budou zpracovány v rozsahu:
 jméno a příjmení
 heslo v zašifrované podobě
 kontaktní údaje (email, telefon)

4. Zpracováním Osobních údajů ve smyslu této Smlouvy se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání do databáze EVI-
DENCE NESTÁTNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, vyhledání, nahlédnutí, používání, třídění nebo kombinování, blokování 
a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného plnění dle SLA.

5. Osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služeb s tím, že ukončením smlouvy o poskytování Služeb bez dalšího 
zaniká i tato Smlouva. Ukončením této Smlouvy nezanikají povinnosti Zpracovatele týkající se bezpečnosti a ochrany Osobních 
údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání jinému zpracovateli.

6. Smluvní strany se dohodly, že zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy bude bezplatné, přičemž Zpracovatel nemá 
nárok na náhradu nákladů spojených s plněním této Smlouvy. Tím není dotčen nárok Zpracovatele na odměnu za plnění dle 
SLA.

Povinnosti Zpracovatele

1. Zpracovatel je povinen a zavazuje se dodržovat veškerá opatření potřebná k ochraně Osobních údajů ve smyslu Nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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, účinné od 25. 5. 2018 (GDPR) a v souladu se zák. č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zpracovatel je při plnění této Smlouvy zejména povinen:
a) nezapojit do zpracování Osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného pí-

semného povolení Správce;
b) zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce;
c) zohledňovat povahu zpracování Osobních údajů a být Správci nápomocen pro splnění Správcovy povinnosti reagovat 

na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení;
d) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování Osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít 

přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění 
zřízených výlučně pro tyto osoby;

e) zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat Osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Zpracovatelem stanoveném 
a odpovídajícím této Smlouvě a byly zavázány k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

f) na žádost Správce kdykoliv umožnit provedení auditu či inspekce týkající se zpracování Osobních údajů;
g) po skončení této Smlouvy protokolárně odevzdat Správci nebo nově pověřenému zpracovateli všechny Osobní údaje zpra-

cované po dobu plnění SLA, popř. Osobní údaje zlikvidovat, a to dle rozhodnutí Správce.
h) zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily a byly schopny kdykoliv 

doložit, že zpracování Osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, 
aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje 
obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;

i) vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování Osobních údajů ve smyslu čl. 30 odst. 2 Nařízení;
j) řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat 

s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;
k) informovat Správce o všech okolnostech významných pro plnění předmětu této Smlouvy;
l) přijmout interní směrnici pro nakládání s osobními údaji obsahující opatření dle čl. 32 Nařízení;
m) postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení, zejména jeho čl. 28, a Zákona, zejména dodržovat obecné zásady 

zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat Osobní údaje třetím osobám bez potřebného opráv-
nění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.

 Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen dodržovat zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
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 Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, 
souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne V Ústí nad Labem dne 

Dodavatel Odběratel
Ústecký kraj




