
Smlouva 
 o poskytování internetového připojení pro ÚMČ P7 

s názvem 

„Internetové připojení detašovaných pracovišť a hlavního sídla 
Úřadu městské části Praha 7“ 

č. 2019/OIVZ/017 

v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 
„občanský zákoník“) uzavřená mezi následujícími smluvními stranami 

 
Smluvní strany 

 
objednatel:            Městská část Praha 7  
zastoupená:               Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7 
sídlo:             nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 
IČO:                                   00063754 
DIČ:                                   CZ00063754 
bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:          
telefon:                                
e-mail:                                 

(dále jako „Objednatel“) 
a 

poskytovatel:   IT Profík s.r.o.    
zastoupený:    Tomáš Korn, jednatel 
sídlo/místo podnikání: Jihovýchodní II/748/1, PSČ 141 00 Praha 4 
IČO:    26710340 
DIČ:    CZ26710340 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,  

         vložka 88870 

bankovní spojení:  Fio banka, a.s. 

číslo účtu:    

tel./fax:     
e-mail:    

(dále jako „Účastník nebo Poskytovatel“) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Smluvní strany prohlašují, že Smlouva o poskytování internetového připojení pro  
Ú MČ P7 s názvem „Internetové připojení detašovaných pracovišť a hlavního 
sídla Úřadu městské části Praha 7“ - č. smlouvy 2019/OIVZ/017 (dále jen 
„Smlouva“) je uzavřená na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 
0475/19-R z jednání č. 36ze dne 16. 7. 2019.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Preambule 
 

Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení s názvem „Internetové 
připojení detašovaných pracovišť a hlavního sídla Úřadu městské části Praha 
7“, v rámci kterého se poskytovatel stal vybraným uchazečem (dále jen „výběrové 
řízení“ nebo rovněž „veřejná zakázka“). Smluvní strany této Smlouvy jsou povinny 
vykládat tuto Smlouvu v souladu se zadávacími podmínkami uváděného výběrového 
řízení a obsahem nabídky, která byla do tohoto výběrového řízení Poskytovatelem 
podána. Telekomunikační služby přístupu k síti Internet v souladu se zák. č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „telekomunikační zákon“) a 
prováděcími předpisy k tomuto zákonu, je Poskytovatel povinen poskytovat 
Objednateli v kvalitě vyžadované telekomunikačním zákonem a prováděcími 
předpisy k tomuto zákonu, nestanoví-li tato smlouva požadavky vyšší. 
 

 
Čl. 1 

Účel a předmět smlouvy 
 

1.1 Účelem smlouvy je zajištění veřejné zakázky poskytování telekomunikačních 
služeb přístupu k síti internet pro pracoviště Objednatele za podmínek 
dohodnutých touto Smlouvou.  
 

1.2 Předmětem plnění dle této Smlouvy je telekomunikační služba přístupu k síti 
internet dle specifikace uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy za těchto 
podmínek: 

Poskytovatel zajistí službu přístupu k síti internet s těmito parametry: 

 Garantovaná rychlost a dostupnost služby s hodnotou měsíčního 
koeficientu dostupnosti služby >= 99,6%. 

 Reporting o přehledu plnění požadovaných parametrů služeb přístupný 
prostřednictvím webové stránky. 

 Uchazeč doloží způsob realizace jednotlivých přípojek uvedením 
technologie datového přenosu. Pokud k realizaci nepoužije vlastní síť, tak 
doloží smluvní zajištění nákupu sítě od třetího subjektu včetně garance SLA 
(smlouva, objednávka apod.). Uchazeč může citlivé údaje či obchodní 
tajemství ve smlouvě či objednávce znečitelnit, avšak musí být nadále 
patrné požadované parametry.   

 Nepřetržitý servis (odstraňování poruch) v režimu 365/7/24. 

 Nepřetržitý dohled a linka zákaznické podpory („HelpDesk“) v režimu 
365/7/24. 

 Sankce za nedodržení garantované dostupnosti služby. 

 Přípojka je realizována technologií používající fullduplexní komunikaci 
bez FUP a omezení přenosu dat, nasazení QoS. 

 
1.3 Poskytovatel se zavazuje bezodkladně po zjištění výpadku/závady u 

poskytované služby zahájit takové práce, aby byla splněna roční garance 
dostupnosti služby SLA 99,6% a garantované rychlosti připojených míst. Dle 
přílohy č. 2 této smlouvy. Zahájení a ukončení prací je poskytovatel povinnen 
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oznámit pověřené osobě objednatele. Nedodržení dostupnosti služby bude 
sankciováno smluvní pokutou dle 6.2.  

1.4 Objednatel se zavazuje v případě zjištění nedostupnosti služby Poskytovatele 
neprodleně informovat na kontaktní e-mail či telefon uvedený v záhlaví této 
Smlouvy. 

1.5 Poskytovatel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle 
této Smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná 
oprávnění k jejich provádění. Pro tyto činnosti je plně kvalifikován. 
 

1.6 Na základě této Smlouvy vzniká mezi Poskytovatelem a Objednatelem 
smluvní vztah, ze kterého je Objednatel oprávněn užívat telekomunikační 
služby za podmínek dohodnutých v této Smlouvě. 

Čl. 2 
Doba a místo plnění 

2.1. Poskytovatel se zavazuje pro účastníka za podmínek touto smlouvou 
sjednaných realizovat předmět smlouvy od podpisu Předávacího protokolu na 
dobu neurčitou. 

Předpokládaný termín zahájení díla: 15. 7. 2019 

Doba plnění:     na dobu neurčitou 

2.2. Místem plnění je:  
- Budova č. p. 1000 stojící na pozemku parcelní číslo 1260, k. ú. Holešovice, 

obec Praha (Úřad městské části Praha 7; nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, 
170 00), 

- Budova č. p. 1338 stojící na pozemku parcelní číslo 881, k. ú. Holešovice, 
obec Praha (Úřad městské části Praha 7; U Průhonu 1338/38, Praha 7, 170 
00), 

- Budova č. p. 1493 stojící na pozemku parcelní číslo 718, k. ú. Holešovice, 
obec Praha (Úřad městské části Praha 7; U Průhonu 1493/44, Praha 7, 170 
00, 

- Budova č. p. 1437 stojící na pozemku parcelní číslo 1016/1, k. ú. Holešovice, 
obec Praha (Úřad městské části Praha 7; Dělnická 1437/44, Praha 7, 170 00), 

- Budova č. p. 691 stojící na pozemku parcelní číslo 1686/1, k. ú. Holešovice, 
obec Praha (Úřad městské části Praha 7; Milady Horákové 691/2, Praha 7, 
170 00). 

 
Čl. 3 

Cena a platební podmínky 

Cena za poskytování služeb 

činí 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Jednorázový poplatek za 

zřízení služby 

 

0,00 Kč 

 

21% 

 

0,00 Kč 

cena za Služby / měsíc 

(paušál) 

24 800,00 Kč 21% 30 008,00 Kč 
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3.1. Tato cena je konečná a nejvýše přípustná, přičemž v takto stanovené ceně 
jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s řádným plněním 
této smlouvy (např. pořizovací náklady, DPH, clo, náklady na dopravu, rizika 
spojená s pohybem kurzu apod.). Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a 
je cenou nejvýše přípustnou za služby specifikované v čl. 1 Smlouvy. Výši této 
ceny poskytovatel garantuje po celou dobu poskytování služby. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel není oprávněn požadovat po 
Objednateli jakékoliv zálohy na plnění této Smlouvy. 

3.3. Cena plnění (instalační poplatek a měsíční paušál) je sjednána dohodou 
smluvních     stran podle zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3.4. Pokud zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále 
též „zákon o DPH“) bude v době uskutečnění zdanitelného plnění 
poskytovatele změněn, bude poskytovatel připočítávat k dohodnuté ceně daň 
z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě zákona o 
DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.5. Poskytovatel bude vystavovat daňové doklady (faktury) zahrnující cenu za 
měsíc / paušál za poskytnutí Služby za dané zúčtovací období (uplynulý 
kalendářní měsíc) na vrub Objednatele s tím, že faktura, vystavená za první 
kalendářní měsíc uplynulý od zahájení poskytování Služby, bude obsahovat 
Měsíční cenu, zahrnující kromě měsíčního paušálu i relevantní instalační 
poplatek. 

3.6. Poskytovatel je povinen vystavit a doručit elektronicky Objednateli nejpozději 
do sedmi (7) kalendářních dnů po ukončení příslušného zúčtovacího období 
Podklad pro vyúčtování ceny za Služby poskytnuté Objednateli (dále jen 
„Podklad“) za dané zúčtovací období. Součástí Podkladu musí být i uvedení 
skutečně dosažené dostupnosti Služby.  

3.7. Každá faktura poskytovatele musí splňovat náležitosti daňového a účetního 
dokladu podle  

     v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 
- číslo smlouvy, 
- číslo faktury, 
- den splatnosti faktury, 
- název služby dle čl. 1. této smlouvy, 
- nedílnou součástí Faktury bude v případech zavádění Služby (či 

změnovém řízení) Předávací protokol, který musí obsahovat jednoznačnou 
identifikaci Služby a datum jejího zprovoznění, podepsaný oprávněnou 
osobou za Objednatele. 

3.8. Objednatel uhradí cenu za služby dle daňového dokladu (faktury) do 30 dnů 
ode dne jeho prokazatelného doručení Objednateli.  
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3.9. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších právních předpisů a číslo této smlouvy.  

3.10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad 
(fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen 
požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové 
údaje. 

3.11. V případě, že ve faktuře bude chybně vyúčtována cena, musí Objednatel 
reklamovat její vyúčtování způsobem podle § 64 telekomunikačního zákona. 

3.12. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí Objednatel vyznačit důvod 
vrácení daňového dokladu (faktury). Poskytovatel je povinen vystavit nový 
daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu 
(faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a 
běží nová lhůta stanovená v odst. 3.9 tohoto článku, a to ode dne 
prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného 
daňového dokladu (faktury) Objednateli. 

3.13. Poskytovatel se zavazuje k tomu, že bude předkládat Objednateli návrhy na 
úpravu cenových podmínek v těch případech, kdy v průběhu plnění Smlouvy 
bude aktualizovat obecně platné ceníky a v aktualizovaných cenících by byly 
pro Objednatele výhodnější než sjednané ceny smluvně zakotvené 
v aktuálním znění smluvních dokumentů. Jakékoliv změny sjednaných cen 
jsou možné pouze dohodou formou písemně uzavřeného dodatku ke Smlouvě 
podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
 

ĆL. 4 
Odpovědnost za vady 

4.1  Po celou dobu účinnosti této smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat 
sjednanou službu v dohodnuté kvalitě a veškeré úkony činit v dohodnutých 
lhůtách.  

4.2 Pokud bude Poskytovatel v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle této 
Smlouvy, zejména pokud neposkytne služby řádně a včas nebo ve sjednané 
kvalitě, nebude objednatel povinen provést úhradu ceny za poskytnuté služby 
podle této Smlouvy, dokud Poskytovatel nesjedná nápravu, že služba 
opakovaně nebude realizována alespoň v parametrech uvedených v této 
Smlouvě, ponese Poskytovatel odpovědnost za vady. 

4.3 Objednatel uplatní právo z odpovědnosti poskytovatele za vady plnění dle této 
Smlouvy a ze záruky za jakost, písemným oznámením poskytovatel. 

4.4 Poskytovatel je povinen zjištěné vady odstranit ve lhůtě uvedené v čl. 1 odst. 
1.3 této Smlouvy, pokud pro daný případ není sjednána lhůta delší, čímž není 
dotčeno právo na náhradu způsobené škody, kterou může Objednatel v 
souvislosti s vadami díla po poskytovateli požadovat. 
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4.5 Poskytovatel neodpovídá za vady způsobené účastníkem, třetí osobou, nebo 
vyšší mocí. 

 
 

Čl. 5. 
Smluvní pokuta a úrok z prodlení  

5.1. V případě výpadku dostupnosti služby delšího než je sjednaná dostupnost 
služby touto Smlouvou (vyhodnocováno za každý kalendářní měsíc), kdy 
službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno pro takovou 
závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele 
využít vůbec, je Poskytovatel povinen snížit cenu o 500 Kč za každou i 
započatou hodinu nedostupnosti. 

5.2. V případě prodlení Poskytovatele s reakcí nebo odstraněním závady delším 
než je uvedeno v čl. 1 odst. 1.3 této Smlouvy, kdy službu bylo možno využít 
jen částečně, anebo ji nebylo možno pro takovou závadu technického nebo 
provozního charakteru na straně poskytovatele využít vůbec, je poskytovatel 
povinen snížit cenu o 500 Kč za každou i započatou hodinu nedostupnosti. 

5.3. Poskytovatel není podle § 64 odst. 12 telekomunikačního zákona povinen 
nahradit účastníkovi škodu, která účastníku vznikne v důsledku přerušení 
nebo vadného poskytnutí služby. 

5.4. Účastník je oprávněn započíst jakoukoliv splatnou nebo nesplatnou peněžitou 
pohledávku za poskytovatelem, vzniklou na základě této smlouvy, na 
jakoukoliv splatnou nebo nesplatnou pohledávku poskytovatele za 
účastníkem. 

5.5. Účastník je povinen uhradit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z 
dlužné fakturované částky za každý den prodlení. 

5.6. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení 
vyúčtování povinné smluvní straně. 

5.7. Zaplacením smluvní pokuty nebo úroku z prodlení není dotčen nárok 
smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši 

 
 

Čl. 6 
Další povinnosti poskytovatele 

6.1 Poskytovatel se zavazuje, že všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
umožní provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po 
dobu stanovenou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

6.2 Při ochraně osobních údajů je poskytovatel povinen postupovat v souladu s 
příslušnými ustanoveními telekomunikačního zákona a v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 



7 
 

Čl. 7 
Odstoupení od Smlouvy  

7.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká vedle případů 
stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v případě, že 
poskytovateli zanikne oprávnění k poskytování služeb podle 
telekomunikačního zákona, také: 

7.1.1 Objednatel může od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí 
v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele. Za 
podstatné porušení se pro účely této Smlouvy se považuje: 

 
a) opakované porušení povinností stanovených touto Smlouvou ze 

strany Poskytovatele, byl-li Poskytovatel na takové porušení 
alespoň jednou písemně upozorněn. Pokud Poskytovatel přes 
písemné upozornění ze strany Objednatele podstatně neplní své 
povinnosti stanovené Smlouvou a ani v přiměřené době (10 dnů) 
nesjedná nápravu, nebo nedojde k dohodě o způsobu sjednání 
nápravy, může objednatel od Smlouvy odstoupit; 

b) postup Poskytovatele při poskytování služeb je v rozporu 
s oprávněnými zájmy a pokyny Objednatele. 

 
7.1.2 Objednatel je oprávněn odstoupit v případě, že  
 

a) vůči majetku Poskytovatele probíhá insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o o úpadku, pokud to právní předpisy 
umožňují; 

b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Poskytovatele
  nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c) Poskytovatel vstoupí do likvidace. 

7.2 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude 
v prodlení s úhradou peněžních závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu 
delší než 30 dní. 

7.3 Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení 
písemné oznámení o doručení.  Odstoupení se netýká nároků na náhradu 
škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

7.4 Smluvní vztah z této Smlouvy může být ukončen také písemnou dohodou 
smluvních stran. 

7.5  V případě ukončení smlouvy se smluvní strany zavazují provést vypořádání 
vzájemných práv nejpozději do 30 dnů od ukončení. 

 
Čl. 8 

Ochrana důvěrných informací 

8.1 Smluvní strany považují za důvěrné všechny informace o druhé straně, které 
vyplývají z uzavřené Smlouvy nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím 
plněním, a tyto informace nesdělí či nezpřístupní třetí osobě bez písemného 
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souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek mlčenlivosti platí během 
platnosti Smlouvy a dále po dobu 3 let po ukončení platnosti Smlouvy. 

8.2 Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na: 
-  informaci o tom, že mezi stranami byla uzavřena Smlouva, 
-  všeobecné podmínky pro poskytování služeb, 
-  informace, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými bez porušení 

závazku mlčenlivosti, 
- identifikační údaje a provozní doklady, které mohou být předmětem 

telekomunikačního tajemství, poskytnuté orgánu státní správy 
telekomunikací v rámci správního řízení nebo soudu v rámci soudního 
řízení vedeného mezi Uživatelem a Poskytovatelem, 

-  informace vyžadované soudy, správními úřady, orgány činnými v 
trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo 
nezávislými poradci smluvních stran při dodržení podmínek pro ochranu 
důvěrných informací stanovenými touto Smlouvou. 

8.3 Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat, 
přesahujících možnosti Poskytovatele, je záležitostí Uživatele učinit na své 
straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti (např. instalovat 
šifrovací/dešifrovací zařízení ke svým koncovým zařízením). 

 
 

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení 

 
9.1 Smlouva nabývá  platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami 

a  účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

9.2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí městská 
část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou 
smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 

9.3 Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

9.4 V případě, že nastane zjevný rozpor mezi touto Smlouvou a její přílohou, 
budou přednostně aplikována ustanovení této Smlouvy. 

9.5 Poskytovatel je oprávněn připojit k této smlouvě svoje Všeobecné obchodní 
podmínky, přednostně však budou aplikována ustanovení této Smlouvy. 

9.6 Objednatel je oprávněn bez souhlasu Poskytovatele postoupit pohledávky či 
jejich části vzniklé na základě této smlouvy na jinou osobu. Poskytovatel je 
oprávněn postoupit pohledávky či jejich části vzniklé na základě této smlouvy 
na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
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Objednatel je oprávněn postoupit tuto smlouvu na jinou osobu, přičemž 
podpisem této smlouvy mu k tomu poskytovatel uděluje svůj výslovný souhlas. 

9.7 Případné spory z této smlouvy se smluvní strany zavazují nejprve pokusit 
vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že 
v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem 
Obvodní soud pro Prahu 7. Pro zamezení jakýchkoli pochyb smluvní strany 
konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.  

9.8 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění 
této smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto skutečnost ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

9.9 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„OZ“) jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli 
ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným 
a/nebo nevymahatelným, nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a 
vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné 
ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo 
co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této 
smlouvy zůstal zachován. 

9.10 Dle § 1765 OZ na sebe poskytovatel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i 
faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Poskytovatel není 
oprávněn domáhat se změny smlouvy v tomto smyslu u soudu. 

9.11 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních 
stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o 
telekomunikacích a ostatními souvisejícími právními předpisy. 

9.12 Tato smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 
obdrží Poskytovatel a 5 Objednatel. 

9.13 Odpovědní pracovníci: 

     Za Objednatele: 
           - ve věcech smluvních:  
  , vedoucí OIVZ, tel.:,  
  e-mail:  
  - ve věcech technických: 

, vedoucí IT, tel.:, e-mail:  
       
  Za Poskytovatele: 
           - ve věcech smluvních:    
   Tomáš Korn, tel., e-mail:  
  - ve věcech technických:  
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  , tel., e-mail:  
   

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně 
jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že 
tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, či jiným způsobem vynucena, na důkaz čehož připojují níže své 
vlastnoruční podpisy. 

 
9.14 Objednatel jako zpracovatel  je oprávněn ke zpracování osobních údajů 

zaměstnanců Poskytovatele (správce), a to identifikační údaje - jméno, 
příjmení, kontaktní údaje, a to  kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní 
číslo, od uzavření této smlouvy po celou dobu realizace plnění a běhu záruční 
doby v rozsahu nezbytně nutném pro plnění smlouvy a fakturaci, a to 
v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„GDPR“). Dále pak je Objednatel oprávněn k archivaci takto získaných 
osobních údajů v souladu s § 5 odst. 2 písm. g) GDPR po dobu minimálně 10 
let, jak vyplývá z § 216 ZZVZ. 

9.15 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn  
na internetových stránkách městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.  

9.16 Smluvní strany  souhlasí s uveřejněním této smlouvy a konstatují, že ve 
smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv  a zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. 

9.17 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:      

č. 1 -  Cenová specifikace oceněná 
č. 2 -  Technická specifikace služby 

V Praze dne 2. 8. 2019    V Praze dne 25. 7. 2019 

 

Objednatel      Poskytovatel 

 

 

…………………………..             ….…..…………………… 

Městská část Praha 7          IT Profík s.r.o. 

Mgr. Jan Čižinský     Tomáš Korn 

starosta      jednatel 


