
S M L O U V A  O  D Í L O 
Řešení nařízení GDPR v podmínkách příspěvkových organizací MČ 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

(1)  Zhotovitel: SEID, s.r.o. 
se sídlem:       Nížkovice 142, 684 01 
zastoupená: Ing. Milanem Seidlerem, jednatelem společnosti 
IČ: 06632017  
DIČ: CZ06632017 

  
a 
 
(2) Objednatel: Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21, příspěvková organizace 
zastoupená: Bc Svobodová Jarmila 
IČ: 64328210 
DIČ: ---- 

 (dále označovány společně jako „Strany" a/nebo „Smluvní strany“) 

Článek I 
Základní ustanovení 

1. Strany se v souladu s ustanovením § 2371 a § 2586 a následujících zákona č. 89/2012              
Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) dohodly, že           
rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této Smlouvy vyplývajících se bude řídit             
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ust. § 2358 a následujících a           
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem          
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („autorský          
zákon“), v účinném znění. 

2. Strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou ke dni uzavření Smlouvy             
pravdivé.  
Strany se zavazují, že jakékoliv změny těchto údajů oznámí bez prodlení druhé Straně.  
Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

a/ Osoby oprávněné k jednání ve smluvních vztazích: 
za Objednatele: Bc Svobodová Jarmila   

za Zhotovitele:Ing. Milan Seidler, jednatel 
 



b/ Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických a provozních: 
za Objednatele: Bc Svobodová Jarmila  

     za Zhotovitele: Ing. Milan Seidler 
tel.: 724094634  
e-mail: milan.seidler@seid.cz 

 

Článek II 
Specifikace díla 

1. Realizace díla zahrnuje tyto části (dále také „Předmět plnění“) : 
● Identifikace a popis agend/činností zpracovávajících osobní údaje 
● Analýza procesů souvisejících se zpracováním osobních údajů 
● Identifikace souvisejících bezpečnostních rizik vč. návrhu opatření ke        

snížení/eliminaci rizik a plánu realizace těchto opatření 
 

Článek III 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel plnění ze smlouvy předá Objednateli v termínech podle jednotlivých fází           
stanovených v tomto článku této smlouvy. Zhotovitel začne s plněním předmětu této           
smlouvy ihned po písemném vyzvání k plnění ze smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen plnění ze smlouvy předat Objednateli (případně podle charakteru           
plnění provádět pro Objednatele) bez vad a nedodělků na základě předávacího           
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran po ukončení a          
předání díla. 

Popis Termín 
Předpoklad uzavření této smlouvy Do 19.3.2018 
Předpokládaný termín zahájení prací 20.3.2018 
Realizace zakázky Do 30.4.2018 

3. Pokud Zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání Objednateli před sjednaným            
termínem, je Objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.  

4. Místem plnění veřejné zakázky je pracoviště Objednatele.  
 

Článek IV 
Cena 

1. Cena předmětu plnění : 
ID Popis Cena bez DPH Cena vč. DPH 

01 Realizace zakázky Zhotovitel není 
 plátcem DPH 

 
20.000,- Kč 

2. Ceny jsou uvedeny jako pevné a nejvýše přípustné, zahrnující veškeré náklady           
Zhotovitele nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy. 

 

Článek V 
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Detailní popis rozsahu a předmětu plnění a požadovaná součinnost 
1. Veškeré nabízené služby jsou realizovány v souvislosti s vydaným Nařízením        

Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále „GDPR“) dle            
aktuálního výkladu. 

2. Rozsah požadované součinnosti:  
- obsahy činnosti jednotlivých složek organizace 
- stávající směrnice řešící práci s osobními údaji a oblast bezpečnosti 
- poskytnutí seznamu zaměstnanců rozdělených dle organizační struktury 
- zajištění účasti zaměstnanců zadavatele na analýze 
- připomínky k návrhu řešení  
 

Článek VI 
Platební a fakturační podmínky 

1. Úhrada ceny každé části Předmětu plnění, bude provedena po předání plnění na            
základě Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních        
stran.  

2. Po ukončení každé části Předmětu plnění vyhotoví Zhotovitel protokol o předání a            
převzetí díla (dále jen „předávací protokol“), obsahující přehled všech předávaných částí           
a provedených prací. Objednatel se zavazuje tyto části díla převzít v případě, že budou             
provedeny a předány řádně v souladu se smlouvou. 

3. Předávací protokol smí podepsat osoby oprávněné k jednání ve věcech technických a            
provozních, nebo osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních. 

4. Pokud Objednatel dílo nebo jeho část nepřevezme, protože obsahuje vady, je povinen            
specifikovat tyto vady v předávacím protokolu. K vypracování předávacího protokolu je         
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli součinnost. 

5. Podkladem pro úhradu ceny každé části Předmětu plnění, nebo Předmětu plnění jako            
celku bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu podle Zákona č.            
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle            
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále            
jen „faktura“).  

6. Zhotovitel je oprávněn vystavit samostatně fakturu po řádném dokončení a předání           
každé části Předmětu plnění na základě příslušného Akceptačního protokolu,         
podepsaného oběma smluvními stranami, ze kterého vyplývá, že dílo, jeho část, bylo            
předáno řádně a bez vad a nedodělků. 

7. Lhůta splatnosti faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Faktura            
bude doručena doporučenou poštou, mailem na Kontaktní mail Objednatele, nebo          
osobně oprávněnému zaměstnanci Objednatele proti písemnému potvrzení. 

8. Nebude-li faktura obsahovat zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti nebo          
bude chybně vyúčtována cena nebo DPH nebo budou vyúčtovány práce, které           
Zhotovitel neprovedl, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti          
vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel          
provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury Zhotoviteli          
přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne            
doručení nové faktury Objednateli. 

9. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 
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Článek VII 
Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se            
na dobu určitou do 31.5.2018. 

2. Úhrada ceny každé části Předmětu plnění, bude provedena po předání plnění na            
základě Akceptačního protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních        
stran.  

3. Trvání této Smlouvy lze ukončit: 
a. písemnou dohodou Stran, jejíž nedílnou součástí je i vypořádání vzájemných          

závazků a pohledávek. 
b. písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s výpovědní lhůtou v délce         

1měsíce, výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po          
prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

c. odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení povinností jednou        
ze Stran. 

4. Za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele se považuje mimo jiné: 
- prodlení Zhotovitele s plněním kteréhokoliv jeho závazku podle smlouvy         

delším než 30 dní, 
- nesplnění pokynu Objednatele při plnění předmětu smlouvy Zhotovitelem, 
- bránění Zhotovitelem Objednateli v provádění kontrol a zkoušek díla nebo          

jeho části, 
- opakované nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární        

ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel           
Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem v místě plnění, 

- dílo vykazuje vady, které neumožní jeho řádné užívání k účelu, který je            
sjednán touto smlouvou, 

5. Za podstatné porušení smluvních povinností Objednatelem se považuje mimo jiné          
opakované prodlení Objednatele s placením kterékoliv faktury (nebo její části) delší než            
jeden (1) měsíc. 

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, s uvedením důvodu. 
7. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o          

odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 
8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy           

Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle této smlouvy v plné výši.            
Objednatel se může dohodnout se Zhotovitelem na zaplacení dílčí části ceny. 

9. Zhotovitel je oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním            
předmětu díla obohatil.  

10. V případě odstoupení Zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy           
Objednatelem má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla, odpovídající           
rozsahu provedeného díla.  

11. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu případné škody a            
zaplacení smluvní pokuty. 

Článek VIII 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a vyjadřovat se k           
návrhům na další postup, bude-li to nezbytné pro řádné zhotovení díla. 
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2. Objednatel se zavazuje zajistit předání dokumentace, informací, dat nezbytných k           
plnění Předmětu Smlouvy, 

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v profesionální kvalitě a s odbornou             
péčí.  

4. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy řádně a včas předat dílo. Objednatel se             
v tomto smyslu zavazuje dílo převzít, v souladu s čl. VII. 

5. Zhotovitel je povinen dodat dílo a jeho části podle této smlouvy v dohodnutém množství,              
kvalitě a provedení. 

6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré           
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se             
činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně životního prostředí.          
Pokud porušením těchto předpisů Zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady Zhotovitel. 

7. Objednatel je povinen prokazatelně seznámit Zhotovitele s interními předpisy, které musí          
Zhotovitel dodržovat. 

8. Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu plnění díla o stavu prací na díle               
včetně kontroly jakosti díla nebo jeho částí a Zhotovitel mu k tomuto musí vytvořit              
podmínky, případné náklady nese Zhotovitel.  

9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele         
o skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně,            
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo          
Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Toto pravidlo platí ve stejném rozsahu i pro              
Objednatele. 

10. Pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, žádná ze Stran nesdělí žádné třetí osobě pro              
jakýkoli účel žádné informace, které tato Strana získá nebo dříve získala v souvislosti             
s plněním této Smlouvy nebo jejím projednáváním, a které byly označeny za důvěrné            
(dále jen „Důvěrné informace“), nevyplývá-li ze zákona jinak. 

 

      Článek IX 
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou jsou podřízeny právní úpravě          
obsažené v občanském zákoníku. 

2. Strany této Smlouvy se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a               
povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu           
druhé Strany.  

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně             
osobních údajů, mohou být zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o             
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru           
smluv (zákon o registru smluv).  

4. V případě, že smlouva musí být zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015            
Sb., Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění zašle Objednatel.  

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti           
dnem jejího zveřejnění v Centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o            
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru           
smluv, v účinném znění. V případě, že povinnost zveřejnění v Centrálním registru smluv          
se na tuto smlouvu nevztahuje, smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu Smlouvy 

6. Objednatel souhlasí s uváděním názvu své firmy či názvu při propagačních akcích a na             
propagačních materiálech Zhotovitele. 
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7. Smluvní strany se budou bez zbytečného prodlení vzájemně informovat o všech          
změnách kontaktních údajů a osob uvedených v této smlouvě. 

8. Doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou           
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány         
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

9. Smluvní strany se zavazují případně vzniklé spory z této smlouvy řešit přednostně           
jednáním a smírnou cestou.  

10. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, které mají platnost originálu, z toho 2            
stejnopisy smlouvy obdrží Zhotovitel a 2 stejnopisy smlouvy Objednatel. 

11. Vztahy vznikající ze smlouvy a v ní výslovně neupravené se řídí Právním řádem ČR,            
zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona. 
 

 

ROZHODČÍ  DOLOŽKA 
 

 
Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy               
o dílo nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem,               
kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní             
komory 8780 a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by                
ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Lucii Jamborovou, advokátku,           
č. ev. u České advokátní komory 12715 a pro případ, že by se tato rozhodcem z jakéhokoliv                
důvodu nestala, nebo by ztratila způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují Mgr. Martina             
Dvořáka, advokáta, č. ev. u České advokátní komory 12308 a pro případ, že by se tento                
rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce            
rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory             
11926. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení             
rozhodců, a. s., Brno, Příkop 8. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí                
3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 1.000 Kč (+ přísl. DPH), řízení může být                
pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. V případě sporu o vyklizení           
nemovitosti činí odměna rozhodce 2.500,- Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH           
v zákonem stanovené výši. 

 

 

  

V Brně V Nížkovicích 
Datum  Datum  
Za Objednatele Za Zhotovitele 
 
 
 
 
Podpis   Podpis   
Jméno  Bc Svobodová Jarmila Jméno  Ing. Milan Seidler, jednatel 
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