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Úvodní ustanovení

1. Město Rožnov pod Radhoštěm, jako územně samosprávný celek zaměstnávající více než 
50 osob, je v souladu s Mimořádným opatřením MZČR ze dne 5. 3. 2021, č. j. MZDR 
9364/2021-1/MIN/KAN vydaným v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 na území 
ČR, veřejným zaměstnavatelem, který je povinen, nejpozději 17. 3. 2021 zajistit testování 
svých zaměstnanců na přítomnost viru nebo antigenu viru SARS-CoV-2.

2. Společnost Datron, a.s., jako společnost poskytující odborné služby v oblasti informačních 
technologií, vyvinula a nabízí v rámci poskytování svých služeb SW pro evidenci testování 
zaměstnanců na přítomnost viru nebo antiviru SARS-CoV-2.

3. S cílem zajistit vedení řádné evidence testování zaměstnanců města Rožnov pod 
Radhoštěm uzavírají výše uvedené smluvní strany v souladu s § 1746 odst. 2) zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o poskytnutí SW „Cloud - DAS agenda 
Covid testování".

I.

Předmět smlouvy
1. Objednatel prohlašuje, že má zájem na dodání SW „Cloud - DAS agenda Covid testování" 

blíže popsaného v příloze č. 2 této smlouvy, a to formou cloudu na cloudovém úložišti 
Poskytovatele.

2. Poskytovatel prohlašuje, že je ochoten a po právní i odborné stránce schopen Objednateli 
plnění uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy poskytnout.

3. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí poskytovat pro 
Objednatele služby spočívající v dodání a zpřístupnění SW „Cloud - DAS agenda Covid 
testování" formou cloudu na svém cloudovém úložišti v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 
a č. 2 této smlouvy (dále jen „služby") a Objednatel se zavazuje za řádné poskytnutí služeb 
uhradit Poskytovateli v souladu s touto smlouvou dohodnutou odměnu ve výši uvedené 
v čl. IV této smlouvy.

Čas plnění
1. Poskytovatelem se zavazuje poskytovat služby nejpozději od 16. března 2021.
2. O zahájení poskytování služeb bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Za Objednatele je oprávněnou osobou kontaktní osoba 
uvedená v záhlaví smlouvy. Za Poskytovatele je oprávněnou osobou Ing. Zdeněk Jiráček. 
V písemném protokolu uvedou smluvní strany případné vady, které brání bezvadnému 
užívání služeb, a lhůtu pro jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o 
termínu odstranění vad, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne podepsání protokolu.

3. Strany se zavazují vzájemně aktivně komunikovat a předávat si informace vedoucí 
k řádnému zahájení poskytování služeb.
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4. Poskytovatel odpovídá za řádné a bezvadné poskytování služeb po celou dobu trvání této 
smlouvy.

5. V případě výskytu vady v průběhu poskytování služby se Poskytovatel zavazuje 
k odstranění vady bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 48 hodin od jejího 
nahlášení kontaktní osobou Objednatele.

IV.
Odměna za služby a platební podmínky

1. Odměna za služby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy a činí 42 700 Kč bez DPH (51 667 
Kč s DPH).

2. Odměna bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
Poskytovatelem po řádném zahájení plnění služeb. Protokol o zahájení poskytování služeb 
dle čl. III odst. 2 této smlouvy je přílohou tohoto daňového dokladu.

3. Odměna je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení daňového dokladu Objednateli a bude 
zaplacena formou bankovního převodu na účet Poskytovatele, který je uveden v záhlaví 
této smlouvy. Daňový doklad bude mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).

V.
Licence a podmínky užití SW

1. Poskytovatel poskytuje touto smlouvou Objednateli a Objednatel touto smlouvou 
přijímá nevýhradní oprávnění k užití SW „Cloud - DAS agenda Covid testování" a každé 
jeho části včetně jeho aktualizací, a to všemi způsoby uvedenými v §12 odst. 4 
autorského zákona (dále jen „licence").

2. Počet zaměstnanců, pro který je licence poskytnuta, je uvedený v příloze č. 1 této 
smlouvy.

3. Licence je poskytnuta na dobu trvání této smlouvy.

4. Objednatel není povinen licence využít.

5. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v odměně za poskytnuté služby uvedené v čl. 
IV této Smlouvy.

6. V případě, že při plnění této smlouvy vznikne dílo, které je chráněno předpisy o 
duševním vlastnictví (např. dokumentace jako dílo autorské apod.), vzniká Objednateli 
právo toto dílo užívat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, ke kterému bylo 
vytvořeno, a to po dobu neomezenou (i po ukončení trvání smlouvy).

7. V případě, že výsledkem činnosti Poskytovatele nebude dílo chráněné předpisy o 
duševním vlastnictví, Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu plnění okamžikem 
jeho převzetí.

8. Dojde-li v rámci plnění předmětu smlouvy k pořízení databáze, pak je Objednatel od 
okamžiku pořízení databáze oprávněn databázi užívat.
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9. Poskytovatel se zavazuje, že poskytování služeb dle této smlouvy nezasáhne 
neoprávněně do autorských práv třetí osoby. Odpovědnost za neoprávněný zásah do 
autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně Poskytovatel.

10. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu 
vlastnictví, včetně práv autorských a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a 
nerušené užívání SW „Cloud - DAS agenda Covid testování".

VI.
Smluvní sankce

1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

a) smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení Poskytovatele s odstraněním vad 
oproti lhůtám, jež byly Objednatelem stanoveny v protokolu dle čl. III odst. 2 této 
smlouvy ve výši 0,2 % z celkové odměny za služby bez DPH,

b) smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení Poskytovatele s odstraněním vad 
uplatněných Objednatelem dle čl. III odst. 5 této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové 
odměny za služby bez DPH.

2. V případě prodlení Objednatele se zaplacením odměny vzniká Poskytovateli nárok na úrok 
z prodlení ve výši dle nařízení vlády v platném znění.

VII.
Ujednání o ochraně osobních údajů

1. Protože při plnění této smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu NAŘÍZENI 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 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), dále jen 
„Nařízení EU", a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, kdy Objednatel je správcem a Poskytovatel zpracovatelem osobních údajů, 
dohodly se smluvní strany na níže uvedených právech a povinnostech při zpracování 
osobních údajů.

2. Subjektem údajů jsou zaměstnanci Objednatele, u kterých je prováděno testování na 
přítomnost viru nebo antigenu viru SARS-CoV-2.

3. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení EU, tj. 
právní povinnost uložena Objednateli mimořádnými opatřeními Ministerstva 
zdravotnictví ČR vydanými na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě 
zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a 
o změně některých souvisejících zákonů, spočívající v povinnosti testovat své 
zaměstnance na přítomnost viru nebo antigenu viru SARS-CoV-2 a vést evidenci 
provedených testů. Údaj o výsledku testu na COVID 19 je zpracováván na základě čl. 9 
odst. 2 písm. i) Nařízení EU, kterou je nezbytnost zpracování z důvodu veřejného zájmu v 
oblasti veřejného zdraví, ochrany před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami, 
zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče, léčivých přípravků a
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zdravotnických prostředků, na základě práva Unie nebo členského státu, které stanoví 
odpovídající a zvláštní opatření pro zajištění práv a svobod subjektu údajů.

4. Za účelem zajištění plnění povinnosti Objednatele uvedené v odst. 3 tohoto článku 
smlouvy pověřuje Objednatel Poskytovatele zpracováním nezbytných údajů u subjektů 
údajů, kterými jsou tyto uvedené osobní údaje:

• Jméno testovaného
• Příjmení testovaného
• Kontakt na testovaného (email)
• Číslo pojištěnce testovaného
• Kód zdravotní pojišťovny testovaného
• Odbor/oddělení
• Kontakt na nadřízeného(email)
• Datum provedení testu
• Jiné (Odběratel může doplnit další typ osobních údajů) 

a zvláštní kategorie osobních údajů, kterou je
• výsledek testu na COVID 19.

(dále jen „osobní údaje").

5. Poskytovatel bude zpracovávat pro Objednatele osobní údaje po dobu, po kterou bude 
mít Objednatel právní povinnost uvedenou v odst. 3 tohoto článku smlouvy, nejdéle však 
po dobu platnosti této smlouvy.

6. Po uplynutí doby uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy se Poskytovatel zavazuje 
uchovat osobní údaje po dobu nezbytnou ke kontrole zpracování plateb a nároků ze strany 
zdravotních pojišťoven a orgánů ochrany veřejného zdraví, které mohou v důsledku 
testování vzniknout. Po uplynutí této doby má Poskytovatel povinnost osobní údaje 
včetně existujících kopií vymazat. O této skutečnosti bude Poskytovatel Objednatele 
písemně informovat.

7. Poskytovatel i Objednatel jsou povinni při zpracování osobních údajů 
dodržovat ustanovení nařízení EU a zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů.

8. Poskytovatel je zejména povinen:

a) dodržovat ve vztahu k osobním údajům včetně způsobu jejich zabezpečení povinnost 
mlčenlivosti a zajistit, aby osoby, které při plnění této smlouvy přijdou s osobními údaji 
do styku, byly taktéž zavázány k dodržování této povinnosti a řádně proškoleny o 
problematice ochrany osobních údajů.

b) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s touto smlouvou a pokyny Objednatele, 
které musí být ze strany Objednatele uděleny písemně.

c) nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez 
předchozího konkrétního písemného povolení Objednatele.

d) poskytnout ve smyslu čl. 28 odst. 3 písm. e) Nařízení EU Objednateli nezbytnou 
součinnost při plnění Objednatelovi povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv 
subjektů údajů (fyzických osob, k nímž se osobní údaje vztahují).

e) přijmout ve smyslu čl. 28 odst. 3 písm. c) a čl. 32 Nařízení EU taková technická a 
organizační opatření, aby nemohlo dojít k protiprávnímu nebo náhodnému zničení, 
ztrátě, pozměňování, k neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo 
jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim. Tato
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povinnost platí i po celou dobu uchování osobních údajů dle odst. 6 tohoto článku 
smlouvy.

f) implementovat při zpracování osobních údajů proces pravidelného testování, posuzování a 
hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění 
bezpečnosti zpracování osobních údajů. Mezi přijatá technická a organizační opatření, 
je-li to nezbytné s ohledem na riziko zpracování osobních údajů, patří zejména:

-  Pseudonymizace nebo šifrování osobních údajů;
-  Uzamykání prostor Poskytovatele, kde se osobní údaje zpracovávají;
-  Zaheslování počítačů nebo jiných zařízení, ve kterých se osobní údaje 

zpracovávají;
-  Zpracování osobních údajů pouze odpovědnými osobami;
-  Proškolení odpovědných osob, jak mají s osobními údaji nakládat.

g) poskytnout ve smyslu čl. 28 odst. 3 písm. h) Nařízení EU Objednateli veškeré nezbytné 
informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v článku 28 
Nařízení EU, a umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným 
auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům přispět. Na způsobu 
provedení auditu včetně termínu a účastníků se smluvní strany předem dohodnou, 
ledaže to budou okolnosti jednoznačně vylučovat.

h) být ve smyslu čl. 28 odst. 3 písm. f) Nařízení EU Objednateli nápomocen při zajišťování 
souladu s povinnosti podle článků 32 až 36 Nařízení EU.

i) v případě zjištění jakéhokoliv poručení zabezpečení osobních údajů na své straně 
informovat o této skutečnosti neprodleně Objednatele tak, aby Objednatel mohl 
dodržet lhůtu pro ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů 
dozorovému úřadu stanovenou čl. 33 Nařízení EU. Při porušení této informační 
povinnosti se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 000 Kč. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na náhradu škody vzniklé Objednateli 
v důsledku porušení této informační povinnosti ze strany Poskytovatele.

9. Objednatel je zejména povinen
a) poskytovat Poskytovateli osobní údaje v souladu s Nařízení EU, zákona č. 110/2019 Sb. 

a touto smlouvou.
b) poskytovat Poskytovateli nezbytnou součinnost při zpracování osobních údajů.
c) v případě, že pro plnění povinností Poskytovatele při zpracování osobních údajů budou 

nutné jakékoli písemné podklady od Objednatele, poskytnout tyto dokumenty 
Poskytovateli bez zbytečného odkladu ode dne, kdy o to bude Poskytovatelem 
požádán, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dní. Poskytovatel je povinen zaslat 
Objednateli žádost o dodání dokumentu nezbytného pro zpracování osobních údajů 
dle této smlouvy. V dané žádosti musí být uveden důvod potřeby poskytnutí 
požadovaného dokumentu, specifikace požadovaného dokumentu, účel dokumentu a 
informace a údaje potřebné pro přípravu dokumentu. Objednatel je oprávněn 
požadavek Poskytovatele na poskytnutí relevantního dokumentu odmítnout jen ze 
závažných důvodů, kterými jsou zejména nedůvodnost požadavku a nedoplnění 
informací, které mají být v žádosti dle předchozí věty uvedeny, a to ani ve lhůtě 
patnácti (15) kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele k doplnění žádosti 
Poskytovateli.

10. Odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí 
ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména čl. 82 Nařízení EU.
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11. O uplatnění nároku na náhradu újmy třetí osobou se smluvní strany zavazují se vzájemně bez 
zbytečného prodlení informovat a poskytnout si maximální součinnost.

VIII.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021. Tato skutečnost nemá vliv 
na práva a povinnosti smluvních stran, které mají dle ustanovení této smlouvy nebo ze své 
povahy trvat i po ukončení této smlouvy.

3. Před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, může být smlouva ukončena 
písemnou dohodu smluvních stran nebo písemným odstoupením kterékoliv ze smluvních 
stran ze zákonných důvodů. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bylo odstoupení 
doručeno druhé smluvní straně.

IX.
Další ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků k této smlouvě, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 
Dodatek se nevyžaduje v případě změny v osobě zastupujícího za smluvní strany, změny 
kontaktní osoby, změny sídla smluvní strany či změny bankovního spojení nebo spisové 
značky, pod kterou je smluvní strana zapsána v obchodním rejstříku. V tomto případě stačí 
písemné oznámení zaslané druhé smluvní straně.

2. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o 
nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve 
vztahu k uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně vzájemně 
informovat o změně všech skutečností, které mohou mít vliv na plnění práv a povinností z 
této smlouvy.

3. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze 
smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

4. Poskytovatel bere na vědomí, že podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, mohou být tato smlouva, jakož i informace v ní 
uvedené zveřejněny, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním 
předpisem. Poskytovatel je srozuměn se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy, 
příp. všech údajů uvedených v této smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, na 
webových stránkách Objednatele, v informačních a organizačních systémech Objednatele, 
příp. systémech/registrech dle platných právních předpisů.

7



Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky za využití elektronických podpisů oprávněných 

zástupců obou smluvních stran k podpisu této smlouvy a zaslána prostřednictvím datových 
schránek smluvních stran.

2. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni, pod nátlakem či za jiných jednostranně nevýhodných 
podmínek. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 
náležitostech, které smluvní strany měly či chtěly ujednat. Žádný projev smluvních stran 
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádné ze 
smluvních stran jakýkoli závazek.

3. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet a Příloha 
č. 2 - Popis agendy.

X.

Za Poskytovatele: Za Objednatele:

V České Lípě dne 15. 3. 2021 V Rožnově p. R. dne 15. 3. 2021

Ing. Jaromír Látal Ing. Roman Hep, tajemník MěÚ
místopředseda představenstva

Ing. Zdeněk Jiráček 
místopředseda představenstva
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