
MULNP00TXED0 

Smlouva o poskytnutí služeb 

Číslo smlouvy: DS201900348 

Město Louny 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

zastoupené: 

bankovní spojení 

číslo účtu: 

dále jako „Centrální zadavatel" 

a 

DEVELOP MOST s.r.o. 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

Zastoupená/ý: 

Zapsána v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

dále jako „Dodavatel" 

(Centrální zadavatel a Dodavatel budou v této smlouvě o poskytnutí služeb označováni 
jednotlivě jako „Smluvní strana" a společně jako „Smluvní strany" a tato smlouva, ve znění 
pozdějších dodatků, jen jako „Smlouva") uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník"), 
tuto smlouvu na zakázku/plnění: 

„Zajištění služby externího Pověřence pro ochranu osobních údajů pro město Louny a 
příspěvkové organizace" 

Mírové náměstí 35, 440 01, Louny 

00265209 

CZ00265209 

Mgr, Pavlem Jandou - starostou města 

Česká spořitelna a.s. 

27-1020793399/0800 

Zd. Fibicha 2825, 434 01 Most 

287 155 19 

CZ28715519 

Janem Kodetem, prokuristou 

C 28302 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

ČSOB, a.s. 

233984661/0300 



1. Předmět smlouvy (dílo, činnost) 

Smluvní strany prohlašují, že podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva - zadávací 
dokumentace Centrálního zadavatele ze dne 18. 03. 2019, ve znění případných doplnění 
v průběhu výběrového řízení, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky dodavatele ze 
dne 02.04.2019, podané v rámci výše uvedené veřejné zakázky. Výše uvedená nabídka a 
zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany 
závazné. 

Předmětem plnění dle této smlouvy je zajištění komplexních služeb externího Pověřence pro 
ochranu osobních údajů (GDPR) po dobu 2 let od nabytí účinnosti smlouvy (tj. zveřejněním 
v registru smluv), nejdříve však 15.05.2019 pro město Louny a jeho příspěvkové organizace: 

1. Město Louny 
se sídlem: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny 
IČO: 00265209 
DIČ: CZ00265209 
Zastoupené: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města 
Kontaktní osoba: Ing. Eva Šafrová, vedoucí kanceláře úřadu 
(dále jen Centrální zadavatel) 

2. Městská policie 
Se sídlem: Osvoboditelů 512, 440 01 Louny 
Zastoupené: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města 
Kontaktní osoba: Radek Baláš, ředitel MP 

3. Městské informační centrum 
Se sídlem: Pražská 95, 440 01 Louny 
Zastoupené: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města 
Kontaktní osoba: Mgr. Denisa Hart Noheylová, vedoucí MIC 

4. Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, příspěvková organizace 
Se sídlem: Čs. armády 2371, 440 01 Louny 
Zastoupená: Olgou Kovaříkovou, ředitelkou 
IČO: 49123785 

5. Mateřská škola Louny, Fiignerova 1371, příspěvková organizace 
Se sídlem: Fůgnerova 1371, 440 01 Louny 
Zastoupené: Mgr. Olgou Krátkou, ředitelkou 
IČO: 47791080 

6. Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 
Se sídlem: Přemyslovců 2205, 440 01 Louny 
Zastoupená: Mgr. Martinou Holubovou, ředitelkou 
IČO: 49123793 

7. Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 
Se sídlem: Školní 2428, 440 01 Louny 
Zastoupená: Mgr. Zdeňkou Neudertovou, ředitelkou 
IČO: 61357405 
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8. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 
Se sídlem: Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny 
Zastoupená: Mgr. Kamilou lišákovou, ředitelkou 
IČO: 47791098 

9. Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 
Se sídlem: V Domcích 2427, 440 01 Louny 
Zastoupená: Mgr. Lenkou Párovou, ředitelkou 
IČO: 47791101 

10. Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 
Se sídlem: Dykova 2210, 440 01 Louny 
Zastoupená: Ivanou Radovou, ředitelkou 
IČO: 47791110 

11. Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 
Se sídlem: Šafaříkova 2539, 440 01 Louny 
Zastoupená: Mgr. Lenkou Kučerovou, ředitelkou 
IČO: 47791128 

12. Domov pro seniory U Pramene Louny, Rakovnická 2502, příspěvková organizace 
Se sídlem: Rakovnická 2502, 440 01 Louny 
Zastoupený: Bc. Janou Černou, ředitelkou 
IČO: 49123688 

13. Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková 
organizace 
Se sídlem: Fugnerova 1668, 440 01 Louny 
Zastoupená: Ing. Libuší Machillovou, ředitelkou 
IČO: 60275847 

14. Vrchlického divadlo Louny, příspěvková organizace 
Se sídlem: Osvoboditelů 411, 440 01 Louny 
Zastoupené: Bc. Jakubem Bieleckým, ředitelem 
IČO: 75037637 

15. Správa sportovních zařízení Města Loun, příspěvková organizace 
Se sídlem: Poděbradova 2384, 440 01 Louny 
Zastoupená: Bc. Radkem Příhodou, ředitelem 
IČO: 04293657 

16. Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o. 
Se sídlem: Holárkovy sady 2386, 440 01 Louny 
Zastoupená: Věrou Baťhovou, jednatelkou 
IČO: 25018655 

Dodavatel se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek centrálnímu 
zadavateli služby/plnění specifikované v článku 2. této smlouvy. 
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2. Specifikace předmětu veřejné zakázky/plnění, termín a místo plnění, doba trvání 

Předmětem plnění dle této smlouvy je zabezpečení komplexních služeb externího 

Pověřence pro ochranu osobních údajů pro Město Louny a jeho příspěvkové organizace 

vymezené požadavky stanovenými v zadávací dokumentaci k zakázce (článek 3). 

Termín pro zahájení realizace plnění smlouvy: 15.05.2019 

Místo plnění se shoduje s adresami jednotlivých organizací a sídlem Centrálního zadavatele. 

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to dvou let od nabytí účinnosti smlouvy, resp. 

od termínu zahájení plnění. 

Komunikace mezi Dodavatelem a Centrálním zadavatelem bude prováděna prostřednictvím 

těchto osob: 

- u centrálního zadavatele prostřednictvím kontaktní osoby Ing. Evy Šafrové 

- u dodavatele prostřednictvím: Jana Kodeta 

Komunikace mezi Dodavatelem a organizacemi bude prováděna prostřednictvím 
oprávněných osob uvedených výše. 

3. Cena plnění 

Cena zabezpečení komplexních služeb Pověřence GDPR: 

organizace 
cena/rok bez 

DPH v Kč 
cena/rok včetně 

DPH v Kč 
1. Město Louny 

18 000 Kč 21 780 Kč 
2. Městská policie (MP) 

9 480 Kč 11 470,80 Kč 
3. Městské informační centrum (MIC) 

6 000 Kč 7 260 Kč 
4. Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, příspěvková organizace 

6 000 Kč 7 260 Kč 
5. Mateřská škola Louny, Fugnerova 1371, příspěvková organizace 

6 000 Kč 7 260 Kč 
6. Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

6 000 Kč 7 260 Kč 
7. Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

6 000 Kč 7 260 Kč 
8. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

6 000 Kč 7 260 Kč 
9. Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

6 000 Kč 7 260 Kč 
10. Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 
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organizace 
cena/rok bez 

DPH v Kč 
cena/rok včetně 

DPH v Kč 
6 000 Kč 7 260 Kč 

11. Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 
6 000 Kč 7 260 Kč 

12. 
Domov pro seniory U Pramene Louny, Rakovnická 2502, 
příspěvková organizace 

9 480 Kč 11 470,80 Kč 

13. 
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, 
příspěvková organizace 

9 480 Kč 11 470,80 Kč 

14. Vrchlického divadlo Louny, příspěvková organizace 
6 000 Kč 7 260 Kč 

15. Správa sportovních zařízení města Loun, příspěvková organizace 
6 000 Kč 7 260 Kč 

16. Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o. 
6 000 Kč 7 260 Kč 

Cena za všechny organizace celkem 118 440 Kč 143 312, 40 Kč 

Cena plnění za 1 rok činí: 

cena bez DPH: 118 440,- Kč cena včetně DPH: 143 312, 40,- Kč 

Dodavatel výslovně prohlašuje a ujišťuje centrálního zadavatele, že cena za služby/plnění 
obsahuje ocenění všech nákladů se službami/plněním souvisejícími. 

Celková cena plnění je sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální a zahrnuje 
veškeré náklady spojené se službami/plněním souvisejícími. Změna celkové ceny plnění je 
možná pouze a jen za předpokladu, že dojde po uzavření této smlouvy ke změnám sazeb 
daně z přidané hodnoty, případně ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na 
cenu plnění. 

Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace je 
stanovena v souladu s účinnými právními předpisy. 

4. Platební podmínky 

Cenu plnění podle čl. 3. této smlouvy je Centrální zadavatel povinen zaplatit bankovním 
převodem na bankovní účet Dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě řádně 
vystaveného daňového dokladu. 

Fakturace bude prováděna na adresu Centrálního zadavatele a to čtvrtletně, ve výši jedné 
čtvrtiny ceny plnění za 1 rok s tím, že první fakturace bude za období 15. 5. 2019 - 30. 6. 
2019 v alikvotní částce a nadále pravidelně čtvrtletně. 

Splatnost daňového dokladu je 28 dní ode dne jeho prokazatelného doručení Centrálnímu 
zadavateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Cena služeb/plnění se považuje za 
zaplacenou dnem odepsání ceny z bankovního účtu Centrálního zadavatele ve prospěch 
bankovního účtu Dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 
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Dodavatelem služeb/plnění vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle 
příslušných právních předpisů, zejména podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 
občanského zákoníku. Dále bude na faktuře uvedeno číslo této smlouvy. 

V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti a nebude vystaven 
v souladu s touto smlouvou nebo prodávající chybně vyúčtuje cenu nebo DPH, je Centrální 
zadavatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu dodavateli k provedení 
opravy s vyznačením důvodu vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. 
Dnem odeslání vadné faktury Dodavateli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury Centrálnímu zadavateli. 

Centrální zadavatel nebude poskytovat zálohu na cenu plnění/služeb. 

Jestliže se Dodavatel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči 
státu, je povinen o tom neprodleně informovat Centrálního zadavatele, tj. příjemce 
zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Dodavatel prohlašuje, že úplata 
za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá v úmyslu 
nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat se úmyslně do 
postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení 
daně, nebo vylákání daňové výhody. Centrální zadavatel je ve všech případech oprávněn 
využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění 
zákon o DPH. 

Dodavatel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, že se 
stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nespolehlivým 
plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat Centrálního zadavatele, tj. příjemce 
zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

5. Zajištění závazku 

Smluvní strany si pro případ porušení smluveného ujednání ujednávají dle tohoto článku 
smluvní pokutu v podobě, jak jsou upraveny níže. Ani jedna ze smluvních stran ujednané 
smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných 
smluvních povinností a ujednání. 

V případě, že Dodavatel prokazatelně neposkytuje Centrálnímu zadavateli či podřazeným 
zadavatelům součinnost při plněním služeb do 5ti pracovních dní od předání požadavku je  
Dodavatel povinen zaplatit Centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 
plnění za 1 rok v Kč vč. DPH dle nacenění v článku 3. za každý i započatý den prodlení. 

V případě prodlení Centrálního zadavatele s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je  
Centrální zadavatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 
Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní 
povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužije. 
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Dodavatel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném a na 
penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a souhlasí 
s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí centrálnímu zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny plnění za 1 rok v Kč vč. DPH. 

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být 
činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

Smluvní strany výslovně potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré okolnosti důležité pro 
uzavření smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech 
smlouvy. 

Centrální zadavatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
strana obdrží dvě (2) vyhotovení. 

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb. s tím, že budou dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., bez ohledu na výši ceny, resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění 
smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 NOZ, tyto informace budou označeny tak, aby nebyly 
součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv Centrální zadavatel. 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu 
nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 

V Lounech, dne 2M. 04. 2019 V Mostě dne... .^.. t . . . .  2019 

6. Závěrečná ustanovení 

Zdeňka Fibicha 2825/47, 434 01  MOST 
tel.: + 4 2 0  476 707 003 

1Č: 287 15 519 

Mgr. Pavel Janda,^starosta města Jan Kodet, prokurista 
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