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personální poradenství

Smlouva na PERSONÁLNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník mezi těmito smluvními stranami:

č.smlouvy Objednatele: 939/2018/PMDP

Poskytovatel: Objednatel:

Daniela Čajánková, Stimul Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Se sídlem: Kudrnova 343,
250 70 Odolena Voda

Se sídlem: Denisovo nábřeží 920/12, 
Východní Předměstí 30100 
Plzeň

Jednající: Jednající:

Funkce: Ředitelka Funkce: předseda představenstva

Kontaktní osoba: Kontaktní osoba:

Funkce: Seniorní konzultantka Funkce: vedoucí personálního a 
mzdového oddělení

Tel.: tel:

IČ: 11269367 IČ: 25220683
DIČ: CZ555924/2337 DIČ: CZ 25220683
Zapsaná v živn. 
rejstříku:

OŽÚ, č.j. 07187/96/A, 
ev.č.:320900-25241

Zapsaná v obch. 
rejstříku:

Vedeném KS v Plzni, sp. 
zn. B 710

Bankovní spojení: Bankovní spojení:

Článek 1
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je personálně poradenský projekt realizovaný Poskytovatelem 
zaměřený na zmapování a popis aktuálního stavu vykonávaných činností a procesů 
projektového řízení, dále v personálním a mzdovém oddělení, finanční účtárně, oddělení 
controllingu, oddělení marketingu a v úseku Plzeňská karta (dále 'projekt' nebo 'poradenský 
projekt'). Cílem projektu je posouzení funkčnosti a efektivity konkrétních činností a procesů, 
které bude zahrnovat zejména zjištění reálně vykonávaných činností zaměstnanci, popis 
způsobu vykonávání těchto činností, popis způsobu řízení a organizace práce. Budou 
vytipována kritická místa, která mají vliv na efektivitu procesů a výsledky práce oddělení.
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Stimul
PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Článek 2 
Účel smlouvy

2.1. Upravení vzájemných vztahů, práv a povinností mezi Objednatelem a Poskytovatelem 
při realizaci poradenského projektu.

2.2. Poskytovatel se zavazuje pracovat na projektu a odvést pro Objednavatele práci 
a poradenství v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek 
Objednatele poskytnout součinnost při realizaci projektu, převzít závěrečnou zprávu 
a zaplatit Poskytovateli odměnu v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.

Článek 3
Specifikace obsahu a rozsahu projektu

3.1. Analýza současného stavu zajišťovaných činností v odděleních uvedených v článku 1 
této smlouvy.

3.2. Zmapování činností vykonávaných jednotlivci z hlediska charakteru činností, priorit, 
frekvence, duplicit apod. Posouzení úrovně časových nároků odpovídající reálné 
činnosti u sledovaných pozic.

3.3. Řízené rozhovory s řediteli a vedoucími oddělení.

3.4. Řízené rozhovory s vybranými zaměstnanci.

3.5. Popis formy řízení a organizace práce ve specifikovaných odděleních, vztahů 
s interními a externími partnery, způsobu komunikace apod.

3.6. Vyhodnocení zjištěných informací v závěrečné zprávě.

Článek 4
Termín postupu a dokončení projektu

4.1. Smluvní strany prohlašují, že proces byl zahájen ještě před podpisem této smlouvy 
a Poskytovatel se zavazuje ho dokončit pro Objednatele dle specifikace uvedené v této 
smlouvě ve lhůtě do 31.12. 2018.

4.2. V případě nedodržení termínu uvedeného v předchozím odstavci Poskytovatelem, může 
Objednatel od Poskytovatele požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení, až do jeho dokončení a předání závěrečné zprávy 
Objednateli. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele na zaplacení náhrady 
škody.

4.3. Jednotlivé činnosti Poskytovatele související s realizací projektu jsou rozděleny na dílčí 
kroky, pro které bude stanoven orientační harmonogram. Smluvní strany si tímto výslovně 
ujednávají, že rozhodujícím termínem pro řádné a včasné dokončení projektu je termín 
dokončení projektu.

4.4. Při realizaci projektu, resp. jeho jednotlivých částí, se smluvní strany zavazují postupovat 
ve vzájemné součinnosti. Smluvní strany si tímto sjednávají pro případ, že Objednatel 
bude v prodlení s některou dílčí povinností nezbytnou pro další postup v projektu, např. 
s dodáním potřebných podkladů, sběrem informací od zaměstnanců, prodloužení termínu
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pro Poskytovatele pro dokončení projektu o ekvivalentní dobu, o kterou byl Objednatel 
v prodlení.

Stimul
PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Článek 5
Cena a platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena plnění dle této smlouvy je stanovena podle skutečně 
dodaného plnění na základě jednotkových cen:

Jednotková cena Cena bez DPH
Metodika projektu, sběr a analýza dat a 
procesů, rozhovory, závěrečná zpráva včetně 
návrhů doporučení.

235.000,- Kč

K ceně plnění bude připočteno DPH stanovené příslušným právním předpisem.

5.2. Cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady 
poskytovatele vč. nezbytných nákladů na dopravu a na ubytování.

5.3. Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené Poskytovatelem po předání 
závěrečné zprávy.

5.4. Faktura - daňový doklad bude obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku, 
náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení §435 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. Přílohou faktury musí být oboustranně podepsaný protokol 
o předání závěrečné zprávy.

5.5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den potvrzení datum předání a převzetí 
závěrečné zprávy.

5.6. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne vystavení, min. však 21 dní ode dne doručení 
faktury Objednateli. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu a tuto doručit Objednateli 
až poté, co objednateli protokolárně předá závěrečnou zprávu. Pokud faktura 
neobsahuje všechny uvedené náležitosti a přílohy nebo kterou bude účtována cena 
vyšší, než cena sjednaná, má Objednatel právo fakturu vrátit k doplnění. V takovém 
případě nastane splatnost kupní ceny až dnem, který je jako den splatnosti vyznačen 
v dodatečně doručené řádné faktuře, ne však dříve, než uplynutím 21 dnů ode dne 
doručení takové řádné faktury Objednateli.

5.7. Faktura - daňový doklad musí být doručena na adresu Objednatele:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Finanční účtárna
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

a/nebo zaslána elektronicky na emailovou adresu faktury@pmdp.cz ve formátu ISDOC 
nebo PDF.
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5.8. Platba dodávky bude provedena bezhotovostním platebním převodem na účet 
Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

5.9. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

5.10. Faktura se má za uhrazenou okamžikem odepsání částky z účtu Objednatele ve 
prospěch účtu uvedeného Poskytovatelem.

Článek 6
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Objednatel se zavazuje:

a) Předávat Poskytovateli podklady a informace, které jsou nezbytné pro realizaci projektu.

b) Konzultovat s Poskytovatelem postup vývoje projektu.

c) S Poskytovatelem dohodnout a vzájemně odsouhlasit kroky v projektu a termíny 
realizace.

Stimul
PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

6.2. Poskytovatel se zavazuje:

a) Konzultovat s Objednatelem postup vývoje v projektu.

b) Požadovat od Objednatele dodání konkrétních podkladů a informací, které jsou 
nezbytné pro realizaci projektu.

c) Respektovat práva dalších osob včetně práv k obchodnímu tajemství a důvěrným 
informacím.

6.3. Poskytovatel a objednatel jsou povinni:

a) Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti 
s vykonáváním činnosti podle této smlouvy od druhé strany dozví, a které nejsou veřejně 
přístupné. Tato povinnost trvá i po skončení činnosti podle této smlouvy.

b) Zajistit ochranu osobních údajů obdržených od druhé strany v souladu s nařízením 
Evropského 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 dle článku 7 této smlouvy.

Článek 7
Ochrana osobních údajů

7.1. V souvislosti s plněním této smlouvy bude docházet i ke zpracování osobních údajů ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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) a příslušného prováděcího 
českého zákona o zpracování osobních údajů (dále jen „Nařízení“).
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Stimul
PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

7.2. Obě smluvní strany se zavazují postupovat při své činnosti týkající se nakládání 
s osobními údaji ve smyslu Zákona a Nařízení. Poskytovatel, coby zpracovatel, 
zpracovává osobní údaje pro účel zmapování a popis aktuálního stavu vykonávaných 
činností a procesů v konkrétních odděleních a provedení analýzy a v rozsahu 
a v souladu se Zákonem a Nařízením a v rozsahu stanoveném touto smlouvou (jméno, 
příjmení).

7.3. Bude-li docházet ke zpracování osobních údajů, zavazuje se zpracovatel osobních 
údajů dodržovat následující povinnosti:

a) Zpracovatel osobních údajů zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro 
plnění účelu podle této smlouvy, a to pouze po nezbytně nutnou dobu;

b) Zpracovatel nesmí s poskytnutými osobními údaji jakkoliv nakládat nad rámec účelu, 
za kterým mu byly poskytnuty, v rámci tohoto účelu pak zpracovatel musí s osobními 
údaji nakládat jen v rozsahu nezbytně nutném;

c) Zpracovatel se zavazuje přijmout taková technická a organizační opatření 
k zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému, nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
i k jinému zneužití osobních údajů;

d) Zpracovatel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o osobních údajích 
zpracovávaných pro správce a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení 
zpracování osobních údajů;

e) Zpracovatel zajistí informovanost a školení svých zaměstnanců a spolupracovníků 
pracujících s osobními údaji. Především zajistí, aby jeho zaměstnanci 
a spolupracovníci pracující s osobními údaji byli v souladu s platnými právními 
předpisy vázáni povinností mlčenlivosti ve smyslu Zákona a Nařízení a poučeni 
o možných následcích pro případ porušení této povinnosti;

f) Zpracovatel poskytne správci nezbytnou spolupráci, součinnost a informace (i) 
potřebné k vyřízení jakékoli stížnosti nebo žádosti subjektu údajů týkající se jejich 
osobních údajů nebo dozorového orgánu ochrany osobních údajů (ii) v souvislosti se 
zmírňováním a nápravou incidentů v oblasti zabezpečení osobních údajů a porušení 
zabezpečení údajů (jako např. ztráta, krádež, vymazání, zveřejnění nebo poškození 
osobních údajů), (iii) za účelem opravy, změny, přenesení nebo vymazání osobních 
údajů nebo (iv) za účelem plnění jakýchkoliv jiných povinností správce podle Zákona 
nebo Nařízení;

g) Zpracovatel ohlásí správci jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů bez 
zbytečného odkladu poté, co porušení zjistí a ohlášení případně doplní o informace 
požadované správcem;

h) Zpracovatel v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje buď vymaže, 
neboje vrátí správci po ukončení zpracování, a vymaže existující kopie, pokud právo 
EU nebo české právo nepožaduje uložení daných osobních údajů;

i) Zpracovatel poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinnosti stanovené v ust. § 6 Zákona a článku 28 Nařízení, a umožní 
audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce 
pověřil, a k těmto auditům přispěje. Zpracovatel neprodleně informuje správce 
v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje Zákon nebo Nařízení nebo jiné
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Stimul
PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

předpisy EU, České republiky nebo jiného členského státu EU týkající se ochrany 
osobních údajů.

7.4. Smluvní ujednání o zpracování osobních údajů ve smyslu tohoto článku se uzavírá na 
dobu trvání této smlouvy s výjimkou povinnosti mlčenlivosti, která trvá i po ukončení 
této smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost 
o vzájemně poskytnutých osobních údajích.

7.5. Další vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, práva a povinnosti smluvních stran 
vůči třetím osobám a veřejným orgánům v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 
vyplývající ze Zákona nebo Nařízení, nejsou shora uvedeným dotčeny.

7.6. Z tohoto ujednání o zpracování osobních údajů neplynou pro smluvní strany žádné 
další finanční závazky, zpracování osobních údajů je tedy bezúplatné a každá ze 
smluvních stran ponese vlastní náklady v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
pro účely této smlouvy.

Článek 8
Oprávněné osoby

8.1. Smluvní strany určují pro vzájemné jednání ve věcech organizačního zajištění tyto 
oprávněné kontaktní osoby:

Článek 9 
Řešení sporů

9.1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem 
dosáhnout dohody smírnou cestou.

9.2. Smluvní vztah se řídí právem České republiky.
9.3. Pokud nedojde ke smíru, bude spor řešen soudy ČR s místní příslušností soudu 

Objednatele.
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Článek 10
Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud některá ze stran poruší své závazky stanovené touto smlouvou a nedojte k nápravě 
v přiměřené lhůtě stanovené druhou stranou, pak tato druhá strana může bez dalšího 
odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného oznámení projevu vůle.

10.2. Smluvní strany souhlasí s uzavřením smlouvy za výše uvedených podmínek. Tuto 
smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, na nichž se obě smluvní strany 
dohodnou.

10.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel 
a jeden Poskytovatel.

10.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po podpisu této smlouvy za 
předpokladu jejího předchozího zveřejnění v registru smluv.

10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je právnickou osobou, v níž má 
většinovou majetkovou účast územní samosprávný celek, a proto se na tuto smlouvu (dále 
také jen „smlouva“), v souladu s § 2 odst. 1 písm. n) 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 také jen „ZRS“), vztahuje 
povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Registr smluv“).

10.6. Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní v Registru smluv 
Objednatel, a to ve verzi pro uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že smlouva 
neobsahuje obchodní tajemství dle občanského zákoníku a bude v celém svém rozsahu 
nejpozději do 30 dnů po podpisu této smlouvy zveřejněna.

Stimul
PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

22 “10- 2018
V Plzni dne............................................ V Praze dne
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