SMLOUVA O DÍLO
č. 20-SML-022
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek 1.
Smluvní strany
Název:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
Jímž jménem jedná:
Registrace:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Web:

RON Software spol. s r.o.
Rudé armády 2001/30
Karviná – Hranice
733 01
Česká republika
Daniel Owczarzy – jednatel společnosti
KS Ostrava, oddíl C, složka 4233
Komerční banka, Karviná
107-0469000227/0100
47678526
CZ47678526
+420 595 538 200
software@ron.cz
www.ron.cz
(zhotovitel)

Název:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
Jímž jménem jedná:
Registrace:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Web:

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
Kopřivnice
742 21
Česká republika
Ing. Radek Harabiš – vedoucí odd. informatiky
Česká spořitelna, Kopřivnice
1767241349/0800
00298077
CZ00298077
+420 556 879 495 (432, 433)
informatika@koprivnice.cz
www.koprivnice.cz
(objednatel)

Článek 2.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je dodávka mzdového a personálního informačního systému – programu MZDY PROFI verze 7,
v rozsahu dále stanoveném.

Článek 3.
Specifikace dodávky
SOFTWARE MZDY

Software MZDY PROFI verze 7 bude nainstalován v konfiguraci pro Firebird SQL dle specifikace v
článku 3 a 4, této smlouvy. Rozsah licence je následující:
•

SOFTWARE MZDY PROFI 7
o licence programu MZDY PROFI verze 7, SQL do 300 zaměstnanců
▪ modul SQL
- databázová platforma Firebird SQL
▪ modul NET
- další síťový uživatel – celkem 6 uživatelů
▪ modul PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
- evidence uchazečů o zaměstnání
▪ modul VZDĚLÁVÁNÍ / ŠKOLENÍ
- evidence školení, vzdělávání
▪ modul LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY
- sledování lékařských (zdravotních) prohlídek
▪ modul ORGANIZAČNÍ STRUKTURY - pracovní místa, požadavky na pracovní místa (vazby)
▪ modu ORGANIZAČNÍ DIAGRAMY - vytváření grafických organizačních diagramů
▪ modul BOZP
- evidence pracovních úrazů, pracovní rizika
▪ modul PRACOVNÍ POMŮCKY
- sledování a přidělení pracovních pomůcek zaměstnancům
▪ modul HODNOCENÍ
- hodnocení uchazečů (výběrové řízení), zaměstnanců, testy
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

modul RON PORTÁL
- intranetové rozhraní
modul DOKUMENTY
- řízení, správa a distribuce dokumentů
modul SCHVALOVACÍ PROCESY - možnost vytvářet XML šablony, schvalovací procesy
modul ISPV
- zasílání statistik pro úřady, šetření o ceně práce TREXIMA
modul E-PODÁNÍ
- e-neschopenky včetně elektronické komunikace
modul NOTIFIKACE
- e-mailová notifikace definovaných událostí v systému
modul SLUŽBA
- automatické spouštění úloh
modul INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK
- modul je zdarma, platí se za poskytnuté služby dle konfigurace
programu, kde je zohledněna velikost licence dle počtu zaměstnanců, poplatek je za 12 měsíců

Instalace software
Instalaci software provedou pracovníci zhotovitele. Postup práce se systémem je popsán
v uživatelské dokumentaci. K licenci budou dodány příručky uživatele.
Rozšíření licencí
Rozsah licencí lze rozšířit za úplatu dle platného ceníku zhotovitele.
Případné úpravy programů
Zhotovitel provede případné další úpravy programů dle požadavků objednatele. Jednotlivé
požadavky budou přesně specifikovány v dodatcích této smlouvy. Dodatky budou obsahovat termíny
plnění požadovaných změn a úprav a ceny dle platného ceníku programátorských prací.
MZDY – IMPLEMENTACE SYSTÉMU

Implementace software a školení pracovníků
Zhotovitel provede nastavení systému, tak aby systém odpovídal nastaveným pravidlům objednatele
a platné legislativě. Zhotovitel poskytne objednateli veškeré informace o nastavení systému.
Zhotovitel zaškolí pracovníky objednatele v sídle objednatele tak, aby byli schopni sami pracovat
s dodaným software a spravovat jej. V ceně dodávky systémů je implementace a nastavení
v dohodnutém rozsahu.
•

SLUŽBY MZDY PROFI
o analýza
▪ zpracování analýzy
o

převod dat
▪ data budou migrována z šablony RON (Excel)

o

instalace software
▪ instalace programu

o

implementace software
▪ implementace systému
▪ asistence u měsíční uzávěrky

o

integrace
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▪
o

nejsou součásti nabídky, bude upřesněno po analýze

školení
▪ školení uživatelů
▪ školení administrátorů

Článek 4.
Stanovení cen
MZDY PROFI - LICENCE
název zboží

stručný popis

kusy

cena/ks bez dph

cena celkem bez dph

dph

cena celkem s dph

základní modul 100 zaměstnanců

1

24 980,00 Kč

24 980,00 Kč

21

30 225,80 Kč

dalších 100 zaměstnanců

2

15 000,00 Kč

30 000,00 Kč

21

36 300,00 Kč

modul NET

5

5 490,00 Kč

27 450,00 Kč

21

33 214,50 Kč

modul PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

1

21 990,00 Kč

21 990,00 Kč

21

26 607,90 Kč

modul VZDĚLÁVÁNÍ/ŠKOLENÍ

1

16 490,00 Kč

16 490,00 Kč

21

19 952,90 Kč

modul E-LEARNING

0

16 490,00 Kč

0,00 Kč

21

0,00 Kč

modul ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY

1

16 490,00 Kč

16 490,00 Kč

21

19 952,90 Kč

modul ORGANIZAČNÍ SCHÉMATA

1

10 990,00 Kč

10 990,00 Kč

21

13 297,90 Kč

modul ORGANIZAČNÍ DIAGRAMY

1

16 490,00 Kč

16 490,00 Kč

21

19 952,90 Kč

modul BOZP

1

10 990,00 Kč

10 990,00 Kč

21

13 297,90 Kč

modul PRACOVNÍ POMŮCKY

1

10 990,00 Kč

10 990,00 Kč

21

13 297,90 Kč

modul HODNOCENÍ

1

16 490,00 Kč

16 490,00 Kč

21

19 952,90 Kč

modul SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI

0

16 490,00 Kč

0,00 Kč

21

0,00 Kč

modul RON PORTÁL

1

21 990,00 Kč

21 990,00 Kč

21

26 607,90 Kč

modul DOKUMENTY

1

16 490,00 Kč

16 490,00 Kč

21

19 952,90 Kč

modul SCHVALOVACÍ PROCESY

1

16 490,00 Kč

16 490,00 Kč

21

19 952,90 Kč

modul CAFETERIA

0

16 490,00 Kč

0,00 Kč

21

0,00 Kč

modul ISPV (TREXIMA)

1

4 000,00 Kč

4 000,00 Kč

21

4 840,00 Kč

modul E-PODÁNÍ

1

4 000,00 Kč

4 000,00 Kč

21

4 840,00 Kč

modul NOTIFIKACE

1

16 490,00 Kč

16 490,00 Kč

21

19 952,90 Kč

modul SLUŽBA

1

4 000,00 Kč

4 000,00 Kč

21

SOFTWARE
Program MZDY PROFI

4 840,00 Kč

Celkem

286 810,00 Kč

347 040,10 Kč

CELKOVÁ CENA

286 810,00 Kč

347 040,10 Kč
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SLUŽBY – INSTALACE A IMPLEMENTACE
název zboží

stručný popis

kusy

cena/ks bez dph

cena celkem bez dph

dph

cena celkem s dph

SLUŽBY
Analýza

zpracování analýzy

2

8 000,00 Kč

16 000,00 Kč

21

19 360,00 Kč

Instalace software

instalace a konfigurace software

1

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

21

6 050,00 Kč

Import dat

migrace dat

1

36 000,00 Kč

36 000,00 Kč

21

43 560,00 Kč

Implementace

personalistka - nastavení systému

4

8 000,00 Kč

32 000,00 Kč

21

38 720,00 Kč

mzdy - nastavení systému

2

8 000,00 Kč

16 000,00 Kč

21

19 360,00 Kč

Celkem služby

105 000,00 Kč

127 050,00 Kč

CELKOVÁ CENA

105 000,00 Kč

127 050,00 Kč

CENOVÁ REKAPITULACE
název zboží

stručný popis

Licence

Služby

kusy

cena/ks bez dph

cena celkem bez dph

dph

cena celkem s dph

mzdy, personalistika

1

286 810,00 Kč

286 810,00 Kč

21

347 040,10 Kč

sleva licence

1

-57 362,00 Kč

-57 362,00 Kč

21

-69 408,02 Kč

implementace systému a školení

1

105 000,00 Kč

105 000,00 Kč

21

127 050,00 Kč

sleva služby

1

-10 500,00 Kč

-10 500,00 Kč

21

-12 705,00 Kč

Celkem

323 948,00 Kč

391 977,08 Kč

CELKOVÁ CENA

323 948,00 Kč

391 977,08 Kč

SLUŽBY – ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ
název zboží

stručný popis

kusy

cena/ks bez dph

cena celkem bez dph

dph

cena celkem s dph

personalistka - školení uživatelů

2

8 000,00 Kč

16 000,00 Kč

21

19 360,00 Kč

mzdy - školení uživatelů

2

8 000,00 Kč

16 000,00 Kč

21

19 360,00 Kč

asistence při měsíční uzávěrce

1

8 000,00 Kč

8 000,00 Kč

21

9 680,00 Kč

SLUŽBY
Školení

Asistence
Celkem služby

40 000,00 Kč

48 400,00 Kč

Poskytnutá sleva

-4 000,00 Kč

-4 840,00 Kč

CELKOVÁ CENA

36 000,00 Kč

43 560,00 Kč

Školení bude fakturováno samostatně, dle skutečného rozsahu.
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Článek 5.
Platební podmínky
Úhrada systému bude provedena na základě vystavené faktury. Faktura bude vystavena po následujících milnících a po
podepsání akceptačního protokolu (Příloha č. 3) smluvními stranami:
1.
2.
3.
4.

platba ve výši 110 000,- Kč bez DPH po instalaci software a importu seznamu zaměstnanců se základními údaji
platba ve výši 110 000,- Kč bez DPH po předání systému do produkčního prostředí = ostrý provoz (zpracování prvních mezd)
platba ve výši 103 948,- Kč bez DPH po předání personálních modulů
platba za školení dle skutečného rozsahu

Splatnost faktury bude 30 dní ode dne vystavení/doručení.

Článek 6.
Povinnosti smluvních stran
1.

Termín dodání
•
Dílo bude prováděno podle harmonogramu implementace, který je nedílnou přílohou této smlouvy. Nesplnění
termínů uvedených v harmonogramu implementace ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení
této smlouvy.
•
Zhotovitel dodá předmět smlouvy o dílo dle časového harmonogramu na základě dohody zhotovitele a
objednatele, tak aby ostrý provoz byl zahájen k 1.1.2021.

2.

Povinnosti zhotovitele
•
Na software – programy RON – poskytovat záruku 48 měsíců.
•
Hot-line bude poskytována na telefonních číslech +420 595 538 200, nebo na http://helpdesk.ron.cz,
v pracovní dny od 8 – 16 hodin.
•
Zhotovitel je povinen odstraňovat chyby software následujícím způsobem:
o Kritická chyba - Chyba, která má takový vliv na funkčnost systému, že je nemožné se softwarem pracovat, ani
žádným náhradním způsobem. Kritická chyba bude odstraněna do 24 hodin v době uzávěrky (poslední 2 pracovní
dny a první 4 pracovní dny v měsíci) od nahlášení chyby prostřednictvím helpdesku v pracovní dny v čase 8:00 –
16:00. V ostatních případech bude kritická chyba odstraněna do 48 hodin.
I. Hlavní chyba – chyba, která neumožňuje používání software, popsaného v uživatelské dokumentaci.
Chybu je možno „obejít“ jiným postupem, nastavením – je možno přijmout náhradní řešení
situace. Hlavní chyba bude odstraněna do 2 pracovních dnů od nahlášení – e-mailem, faxem nebo
telefonicky.
II. Drobná chyba – chyba, které neovlivňuje způsob používání software, popsaného v uživatelské
dokumentaci z pohledu plynulého provozu a spolehlivosti. Odstranění v některé následující verzi
software nejpozději do 60 dnů.
•
Po dobu instalace a implementace software zhotovitel poskytne dočasný aktivační kód. Po zaplacení
předmětu smlouvy bude poskytnut neomezený aktivační kód.

3.

Povinnosti objednatele
•
Zajistit účast klíčových osob na jednáních o předmětu smlouvy
•
Zajistit kapacity na připomínkování a testování při implementaci předmětu díly
•
Poskytnou odběratel permanentní vzdálený přístup
•
Sdělit zhotoviteli e-mailovou adresu, na kterou budou zasílány informace o nových verzích programu.
V opačném případě tyto informace nebudou zasílány.
•
Nezasahovat do kódu dodaných programů.
•
Umožnit zhotoviteli přístup pro provedení instalace systému.
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•

4.

Uhradit v případě nedodržení splatnosti faktur smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý
kalendářní den prodlení.

Přílohy smlouvy
•
Příloha č. 1 – LICENČNÍ SMLOUVA
•
Příloha č. 2 – PŘEDÁVACÍ PROTOKOL LICENCE
•
Příloha č. 3 – PŘEDÁVACÍ PROTOKOL SLUŽBY
•
Příloha č. 4 – HARMONOGRAM IMPLEMENTACE
•
Příloha č. 5 – KONTAKTNÍ OSOBY PROJEKTU

Článek 7.
Důvěrné údaje, ochrana dat, utajení
Smluvní strany se vzájemně zavazují pracovat se všemi provozními informacemi, o nichž se dovědí zvláště s osobními daty,
programovým vybavením a dokumentaci, jako s informacemi citlivými v rámci obchodního vztahu a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím
osobám. Tato povinnost platí i po skončení smluvního vztahu. Strany předloží tuto povinnost všem zúčastněným pracovníkům.

Článek 8.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Smluvní strany uzavírají smlouvu na základě vlastní, svobodné a dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu
s dobrými mravy a zásadami poctivé hospodářské soutěže.
Odběratel souhlasí s licenční smlouvou uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.
Ke vzniku smlouvy je třeba dohody o celém jejím obsahu. Změnit smlouvu je možné jen písemnými vzájemně podepsanými
dodatky. Předloží-li některá ze stran návrh dodatku smlouvy, zavazuje se druhá vyjádřit se k němu do 15 dnů od jeho doručení.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany tímto potvrzují, že se seznámily s úplným zněním smlouvy, že je jim její obsah znám, a na důkaz toho připojují své
podpisy.
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V Karviné dne: 29.10.2020

V Kopřivnici dne: 23.10.2020

..................................................
za zhotovitele

..................................................
za objednatele

LICENČNÍ SMLOUVA
Příloha č. 1 - ke smlouvě č. 20-SML-022

Článek 1.
Smluvní strany
Název:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
Jímž jménem jedná:
Registrace:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Web:

RON Software spol. s r.o.
Rudé armády 2001/30
Karviná – Hranice
733 01
Česká republika
Daniel Owczarzy – jednatel společnosti
KS Ostrava, oddíl C, složka 4233
Komerční banka, Karviná
107-0469000227/0100
47678526
CZ47678526
+420 595 538 200
software@ron.cz
www.ron.cz
(poskytovatel)

Název:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
Jímž jménem jedná:
Registrace:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Web:

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
Kopřivnice
742 21
Česká republika
Ing. Radek Harabiš – vedoucí odd. informatiky
Česká spořitelna, Kopřivnice
1767241349/0800
00298077
CZ00298077
+420 556 879 495 (432, 433)
informatika@koprivnice.cz
www.koprivnice.cz
(uživatel)

Článek 2.
Předmět smlouvy
Tato smlouva (dále jen Licenční smlouva) je licenční smlouvou mezi Poskytovatelem a Uživatelem (oprávněným z licence) softwarového produktu
RON Software. Softwarový produkt obsahuje software, dokumentaci v elektronické formě, případná nosná média, a může obsahovat také
materiály v tištěné či elektronické podobě, dále jen Softwarový produkt.
Poskytovatel licence uděluje Uživateli licenci k užívání Softwarového produktu v rozsahu stanoveném touto Licenční smlouvou. Licence podle
této smlouvy neopravňuje Uživatele k jakémukoli jinému nakládání se Softwarovým produktem, než je upraveno touto smlouvou nebo než
vyplývá z platných právních předpisů.
Licenční smlouva je uzavřena instalací Softwarového produktu, registrací Softwarového produktu nebo podpisem Licenční smlouvy, a to
okamžikem, který nastane nejdříve.
Poskytnutím licence podle této Licenční smlouvy se ruší veškerá předchozí licenční ujednání mezi Uživatelem a RON Software týkající se
Softwarového produktu a nahrazují se touto Licenční smlouvou.

Článek 3.
Licence
Na základě této Licenční smlouvy se udělují následující práva: Softwarový produkt může Uživatel instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či
jiným způsobem užívat (dále jen Užívat), a to v takové variantě, k jaké je mu poskytnuta licence, a pouze na tolika počítačích a způsobem, který
odpovídá typu licence udělené Uživateli.
Licence je poskytnuta k účelu užívání díla dle smlouvy o dílo č. 20-SML-022 uzavřené mezi Poskytovatelem jako zhotovitelem a Uživatelem jako
objednatelem. Uživatel se zavazuje autorská práva Poskytovatele šetřit a užívat je pouze v souladu se sjednaným účelem.
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Článek 4.
Typy licence
ZÁKLADNÍ SERVEROVÁ LICENCE (SERVER).
Licence opravňuje instalovat jednu kopii Softwarového produktu na jeden vyhrazený Server. Serverem může být jak počítač, který je pouze
vyhrazen pro uložení dat sdílených jinými počítači, tak i stanice sítě, která současně plní roli serveru.
SÍŤOVÁ PŘÍDAVNÁ LICENCE PRO DALŠÍCH 5 POČÍTAČŮ.
Licence umožňuje spouštět Softwarový produkt ve variantě, ke které má Uživatel udělenou Základní či Základní serverovou licenci ze serveru na
dalších 5 (pěti) počítačích, a to za předpokladu, že Uživatel vlastní Základní či Základní serverovou licenci a používá společné datové úložiště.
MODULY K ZÁKLADNÍ NEBO ZÁKLADNÍ SERVEROVÉ LICENCI.
Některé Softwarové produkty mohou být poskytovatelem licence označeny za moduly či rozšíření licence. Tyto moduly mohou být používány
pouze současně se Základní nebo Základní serverovou licencí. Pokud není u doplňku či rozšíření licence stanoveno jinak, je možné jej používat
současně na tolika počítačích, na kolika počítačích může Uživatel současně používat Softwarový produkt.

Článek 5.
Aktivace produktu
Aktivace je způsob ochrany Softwarových produktů RON Software před nelegálním používáním. Při instalaci je zákazníkovi produkt aktivován na tři
měsíce, nebo dle dohody. Po zaplacení je uživateli automaticky zasílána registrační karta programu s novým aktivačním kódem. Způsob provedení
aktivace je podrobně popsán v uživatelské příručce.

Článek 6.
Terminálový provoz
Pokud je Softwarový produkt provozován na počítači v terminálovém režimu nebo podobnými prostředky, kdy s počítačem může pracovat více
Uživatelů současně, je nutné vyčlenit Síťovou přídavnou licenci softwarového produktu pro každého Uživatele přistupujícího na tento počítač,
kterému je umožněno spouštění Softwarového produktu. Uživatel, který má vyčleněnu Síťovou přídavnou licenci na svém vyhrazeném počítači,
nepotřebuje pro přístup ke stejné instalaci programu v terminálovém režimu další licenci. Pro potřeby této smlouvy se za vyhrazený počítač
považuje počítač, který nepoužívá jiný Uživatel. Uživatel může umístit Softwarový produkt na cizí, pronajatý hardware v datových centrech nebo
u jiných provozovatelů, musí však zajistit dodržení ustanovení této licenční smlouvy.

Článek 7.
ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB.
Produkt je zakázáno pronajímat, půjčovat, sdílet, poskytnout sublicenci jiným subjektům (právnické nebo fyzické osobě) nebo jiným způsobem
umožnit třetím osobám jeho využití.

Článek 8.
INOVACE
Inovací softwarového produktu se rozumí aktualizace, upgrade, update softwarových produktů. Inovace nahrazuje nebo doplňuje starší verzi
Softwarového produktu. Softwarové produkty RON Software podléhají ustanovením licenční smlouvy platným v okamžiku zveřejněni dané verze
Softwarového produktu.
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Článek 9.
PODPORA A AKTUALIZACE
Službu Podpora a Aktualizace (dále jen Podpora a Aktualizace) lze používat pouze v případě, že Uživateli byla udělena licence k Softwarovému
produktu, k němuž se Podpora a Aktualizace vztahuje. V případě prodlení Uživatele se zaplacením ceny Podpory a Aktualizace Softwarového
produktu je RON Software oprávněn od této Licenční smlouvy písemně odstoupit. Cena za Podporu a Aktualizaci je vždy pro příslušné období
stanovena v platném ceníku produktů společnosti RON Software.
V případě, kdy Uživatel vlastní současně více Softwarových produktů, je povinen udržovat Podporu a Aktualizaci pro všechny Softwarové
produkty současně. Není možné objednat Podporu a Aktualizaci jen pro některé Softwarové produkty.

Článek 10.
ZPĚTNÁ ANALÝZA SOFTWAROVÉHO PRODUKTU
Uživatel nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je Softwarový produkt založen
nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití Softwarového produktu, vyjma jejich nezbytného užití k dosažení vzájemného funkčního
propojení Softwarového produktu s jinými počítačovými programy. Tyto znalosti nesmí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu
využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy RON Software. O
těchto znalostech je Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám.

Článek 11.
AUTORSKÉ PRÁVO
Nositelem veškerých majetkových práv autorských k Softwarovému produktu (včetně, ale bez omezení na všechna zobrazení, fotografie,
animace, videozáznamy, zvukové záznamy, texty a aplety, které jsou součástí Softwarovému produktu), jakož i tištěných i elektronických
materiálů dodávaných se Softwarovým produktem a všech kopií Softwarovému produktu, je RON Software.
Softwarový produkt je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími příslušnými
právními předpisy.
Jestliže tento Softwarový produkt obsahuje dokumentaci, která je poskytována pouze v elektronické podobě, může Uživatel vytisknout libovolný
počet kopií této elektronické dokumentace, ale pouze pro interní použití Uživatele v souvislosti s užitím Softwarového produktu.

Článek 12
UKONČENÍ LICENCE
Tato licenční smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření. Pokud není u konkrétního Softwarového produktu stanoveno jinak, poskytuje se
licence na dobu neurčitou
Tuto Licenční smlouvu lze zrušit dohodou mezi RON Software a Uživatelem.
V případě, kdy dojde Uživatelem k porušení této Licenční smlouvy a/nebo autorských práv k Softwarovému produktu a/nebo k jinému
podstatnému porušení povinností Uživatele, RON Software písemně upozorní Uživatele na toto porušení, a nedojde-li ze strany Uživatele
k nápravě ani do 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění, je RON Software oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení
nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení Uživateli. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo RON Software na zaplacení ceny licence,
byla-li licence poskytnuta úplatně, ani nárok na náhradu škody.
Dnem zániku Licenční smlouvy končí veškerá práva užití Softwarového produktu poskytnutá Uživateli. V takovém případě musí Uživatel
nejpozději v den ukončení práva k užití ze všech svých počítačů zcela odstranit všechny instalace Softwarového produktu.
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Článek 13
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
RON Software odpovídá za to, že se Softwarový produkt shoduje ve svých podstatných aspektech s funkčními vlastnostmi specifikovanými v
uživatelské dokumentaci dodané spolu se Softwarovým produktem. Uživatel je povinen se s uživatelskou dokumentací seznámit a na případné
nejasnosti se dotázat. Absence nebo rozdílnost vlastností či funkcí nových verzí Softwarového produktu oproti uživatelské dokumentaci se
nepovažuje za vadu a Uživateli nevznikají z tohoto důvodu žádné nároky z odpovědnosti za vady ani nárok na odstoupení od Licenční smlouvy.
RON Software garantuje plnou funkcionalitu Softwarového produktu pouze za předpokladu, že budou Uživatelem splněny minimální
systémové požadavky.
RON Software odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí Softwarového produktu, ke kterým mají přístup jen registrovaní Uživatelé po
uhrazení ceny licencí, resp. Podpory a aktualizace. RON Software neodpovídá za vady starších verzí Softwarového produktu ani za jejich
případnou nekompatibilitu s novými softwarovými či hardwarovými prostředky. RON Software není povinen provádět technickou podporu,
vývoj ani údržbu starších verzí Softwarového produktu.
Na Softwarový produkt je poskytována záruka po celou dobu, po kterou Uživatel průběžně prostřednictvím služby Podpora a aktualizace
aktualizuje Softwarový produkt na jeho aktuální verze.
Uživatel je povinen pravidelně provádět zálohy dat a jejich archivování, včetně kontroly bezchybnosti vytvořené zálohy. RON Software
neodpovídá za ztrátu či poškození dat, která nebyla správně zálohována.
OMEZENÍ ZÁRUK
Nároky ze záruky nevzniknou, pokud byla vada Softwarového produktu způsobena vyšší mocí, nehodou, špatným nebo nesprávným
používáním, používáním na nevhodném hardwaru, hardwaru, který je v rozporu s Technickými požadavky uvedenými v dokumentaci, nebo
počítačovými viry, nebo v kombinaci s jiným softwarem, který negativně ovlivňuje chování Softwarového produktu. Za vadu Softwarového
produktu nelze označit skutečnost, že Softwarový produkt nepracuje na hardwaru, který nebyl dostupný v okamžiku výroby programu. RON
Software neodpovídá za správnou funkci Softwarového produktu v případě, že je provozován na počítači spolu s programy jiných výrobců,
které svou funkcí či podstatou negativně ovlivňují nebo můžou ovlivnit chování Softwarového produktu. RON Software neodpovídá za správnou
funkci Softwarového produktu v případě, že je provozován na chybně konfigurovaném počítači či v prostředí chybně nastavené počítačové sítě.
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V Karviné dne: 29.10.2020

V Kopřivnici dne: 23.10.2020

..................................................
za zhotovitele

..................................................
za objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – LICENCE – VZOR
Příloha č. 2 - ke smlouvě č. 20-SML-022
Název:
Ulice:
Město:
PSČ:

RON Software spol. s r.o.
Rudé armády 2001/30a
Karviná – Hranice
733 01
(zhotovitel)

Název:
Ulice:
Město:
PSČ:

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
Kopřivnice
742 21
(objednatel)

Objednatel svým podpisem potvrzuje:

1. provedení instalace software včetně všech modulů dle článku 2., 3., 4. Smlouvy 20-SML-022,
2. převzetí registrační karty licence programu.

Podpisem tohoto protokolu zhotovitel uděluji právo používat dodaný software pro účely, pro který je určen, a to v souladu
se smlouvou a dokumentací.

Předávací protokol je vystaven na základě dodacího listu nebo zakázkového listu podepsaného objednatelem a je doložen
při fakturaci. Předávací protokol je nedílnou součástí smlouvy číslo 20-SML-022.
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V Karviné dne: ………………………….

V Kopřivnici dne: ………………………….

..................................................
za zhotovitele

..................................................
za objednatele

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL – SLUŽBY - VZOR
Příloha č. 3 - ke smlouvě č. 20-SML-022
Název:
Ulice:
Město:
PSČ:

RON Software spol. s r.o.
Rudé armády 2001/30a
Karviná – Hranice
733 01
(zhotovitel)

Název:
Ulice:
Město:
PSČ:

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
Kopřivnice
742 21
(objednatel)

Objednatel svým podpisem potvrzuje dodávku níže uvedeného:
Název – služby

Počet

Předávací protokol je vystaven na základě dodacího listu nebo zakázkového listu podepsaného objednatelem a je doložen
při fakturaci. Předávací protokol je nedílnou součástí smlouvy číslo 20-SML-022.

V Karviné dne: …………………………..

V Kopřivnici dne: ……………………….

..................................................
za zhotovitele

..................................................
za objednatele
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HARMONOGRAM IMPLEMENTACE
Příloha č. 4 - ke smlouvě č. 20-SML-022
Název:
Ulice:
Město:
PSČ:

RON Software spol. s r.o.
Rudé armády 2001/30a
Karviná – Hranice
733 01
(zhotovitel)

Název:
Ulice:
Město:
PSČ:

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
Kopřivnice
742 21
(objednatel)

Implementace HR systému bude probíhat dle dohodnutého časového harmonogramu. Konkrétní data budou upřesněna po
vzájemné dohodě.

Říjen 2020
•
•
•
•
•
•

Podpis smlouvy
Příprava serveru
Zpracování analýzy
Instalace aplikace, databáze, webového portálu
Zpracování analýzy pro import dat do nového systému
Požadavky na případné úpravy

Listopad - Prosinec 2020
• Převody dat pro zpracování mezd
• Implementace mzdového systému
• Práce na integracích a customizacích ve vztahu k mzdovému modulu
• Školení klíčových uživatelů, administrátorů - mzdy
• Školení uživatelů – mzdy
• Případná úprava nastavení systému - mzdy
• Zkušební uzavírka docházky za listopad 2020 a prosinec 2020
• Zkušební zpracování mezd – listopad 2020
• Duplicitní zpracování mezd – prosinec 2020
Leden 2021
• Ostrý provoz mzdového systému od 1.1.2021
• Import dat za předchozích 12 měsíců (data potřebná pro hlášení na OSSZ)
• Import/zadání doplňujících dat (průměry, zůstatky dovolených, zůstatky přesčasů)
• Zahájení ostrého provozu systému MZDY od 1. 1. 2021
Únor – Březen 2021
• Převody dat do personálních agend
• Implementace personálních modulů
• Vzdělávání, lékařské prohlídky, BOZP, Pracovní pomůcky, Hodnocení, …
• Školení klíčových uživatelů, administrátorů personalistiky
• Zahájení ostrého provozu systému PERSONALISTIKA od 1. 4. 2021
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KONTAKTY
Příloha č. 5 - ke smlouvě č. 20-SML-022
Název:
Ulice:
Město:
PSČ:

RON Software spol. s r.o.
Rudé armády 2001/30a
Karviná – Hranice
733 01
(zhotovitel)

Název:
Ulice:
Město:
PSČ:

Seznam kontaktní osob zhotovitele a objednatele.

Osoba
RON SOFTWARE

Město Kopřivnice
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Činnost

Kontakt

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
Kopřivnice
742 21
(objednatel)

SERVISNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek 1.
Smluvní strany
Název:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
Jímž jménem jedná:
Registrace:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Web:

RON Software spol. s r.o.
Rudé armády 2001/30
Karviná – Hranice
733 01
Česká republika
Daniel Owczarzy – jednatel společnosti
KS Ostrava, oddíl C, složka 4233
Komerční banka, Karviná
107-0469000227/0100
47678526
CZ47678526
+420 595 538 200
software@ron.cz
www.ron.cz
(dodavatel)

Název:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
Jímž jménem jedná:
Registrace:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Web:

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
Kopřivnice
742 21
Česká republika
Ing. Radek Harabiš – vedoucí odd. informatiky
Česká spořitelna, Kopřivnice
1767241349/0800
00298077
CZ00298077
+420 556 879 495 (432, 433)
informatika@koprivnice.cz
www.koprivnice.cz
(odběratel)

Článek 2.
Předmět smlouvy
Předmětem této servisní smlouvy je podpora licencí mzdového a personálního informačního systému – programu
MZDY PROFI 7, dodaného dodavatelem po uplynutí standardní servisní doby, tj. od 1.1.2022
Podpora zahrnuje:
1. update programu (aktualizace) - nová verze programu obsahující funkční vylepšení a nové možnosti, případné nové
implicitní sestavy, skripty, formuláře programu nebo web rozhraní, dle konfigurace licence
2. Update programu (aktualizace) - nová verze programu podchycující změnu legislativního stavu a požadavky státních
institucí
3. opravy chyb v programů RON MZDY PROFI 7 dle specifikace v článku VI. této smlouvy
4. poskytování aktualizované nápovědy a uživatelské příručky v elektronické podobě na HELPDESKU pro přihlášení
přidělenými přihlašovacím údaji
5. poradenství v případě opravy poškozených datových souborů,
6. poskytování poradenství techniky, konzultanty a programátory programů RON prostřednictvím CZP – Centra podpory
zákazníků dle specifikace v článku III. této smlouvy
7. zvýhodněný přechod na novou generaci programu
Předmětem servisní smlouvy nejsou servisní zásahy, provádění aktualizací, migrací, implementace systému, školení a konzultace
u zákazníka vzdáleně, nebo na místě techniky, konzultanty nebo programátory RON.
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Článek 3.
Způsob plnění

Podpora bude poskytována prostřednictvím Centra podpory zákazníků (CPZ) programů RON
prostřednictvím HELPDESKU (internetu) a HOTLINE (telefonicky).
Přihlašovací a kontaktní údaje ke vstupu na stránky podpory HELPDESK https://helpdesk.ron.cz
Jméno: MEUKOPRIVN
Heslo: *****
Kontaktní údaje pro HOTLINE: +420 595 538 200
Docházka:
Mzdy Profi:
Jídelna:
Sklad:

+420 595 538 271
+420 595 538 272
+420 595 538 274
+420 595 538 277

Technické oddělení:
Obchodní oddělení:

+420 595 538 281
+420 595 538 282

Článek 4.
Stanovení cen
Roční částka za podporu dle servisní smlouvy pro období od 1.1.2022 do 31.12.2022 je stanovena následujícím způsobem:

název zboží

stručný popis

kusy

cena/ks bez dph

cena celkem bez dph

dph

cena celkem s dph

1

48 750,00 Kč

48 750,00 Kč

21

58 987,50 Kč

SYSTÉM
HRIS

podpora, helpdesk, legislativa

Celkem

48 750,00 Kč

58 987,50 Kč

CELKOVÁ CENA

48 750,00 Kč

58 987,50 Kč

Pro každé následující období (12 měsíců) bude odběrateli částka účtována automaticky.
Částka může být navýšena z důvodu rozšiřování licence či dokupování modulů, případně také o míru inflace v předcházejícím
roce. Případná změna ceny za servisní smlouvu bude řešena samostatným dodatkem na základě konzultace s odběratelem.
Jednorázová cena za generačně novou verzi programu může činit maximálně 60 % z ceny nové verze programu. Dodavatel
garantuje podporu stávající verze po dobu minimálně pěti let.
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SAZBY ZA PRÁCI U ZÁKAZNÍKA NEBO VZDÁLENĚ
SLUŽBA
Konzultace

konzultace u zákazníka (cena za den)

1

8 000,00 Kč

8 000,00 Kč

21

9 680,00 Kč

Školení

školení u zákazníka (cena za den)

1

8 000,00 Kč

8 000,00 Kč

21

9 680,00 Kč

Instalace

roční instalace aktualizací vzdáleně

1

8 000,00 Kč

8 000,00 Kč

21

9 680,00 Kč

Vývoj

hodinová sazba - vývojové práce

1

2 500,00 Kč

2 500,00 Kč

21

3 025,00 Kč

Konzultace

hodinová sazba - konzultace vzdáleně

1

1 500,00 Kč

1 500,00 Kč

21

1 815,00 Kč

Sestavy, exporty

za sestavu (export, XML) standardní obtížnosti

1

8 000,00 Kč

8 000,00 Kč

21

9 680,00 Kč

za sestavu (export, XML) střední obtížnosti

1

12 000,00 Kč

12 000,00 Kč

21

14 520,00 Kč

Dodavatel se zavazuje garantovat uvedené ceny po dobu minimálně 3 roky od podpisu servisní smlouvy.

Článek 5.
Platební podmínky
1.
2.
3.
4.
5.

Úhrada roční částky bude provedena na základě faktury.
Přístup na stránky podpory bude aktivován po zaplacení.
Účetní doklad bude vystavován každoročně ve stejném termínu po dobu platnosti smlouvy. V případě vypovězení smlouvy
bude nevyčerpaná alikvotní část roční částky vrácena.
Úhrada jednorázové ceny za generačně novou verzi programu bude provedena na základě samostatně vystaveného
daňového dokladu.
Všechny účetní doklady budou vystaveny se splatností 30 dnů.

Článek 6.
Povinnosti smluvních stran
Odpovědnost dodavatele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Dodavatel je povinen promítat změny legislativy do software v mezidobí platnosti změn do nabytí jeho účinnosti.
Dodavatel odpovídá za kvalitu a odbornou správnost díla.
Informovat odběratele elektronickou poštou o nových verzích software.
Dodavatel je povinen odstraňovat chyby software následujícím způsobem:
poskytovat hot-line – poradenská služba na tel +420 595 538 200, nebo http://helpdesk.ron.cz – 8:00 – 16:00
Parametry servisní podpory:
I. Kritická chyba - Chyba, která má takový vliv na funkčnost systému, že je nemožné se softwarem
pracovat, ani žádným náhradním způsobem. Kritická chyba bude odstraněna do 24 hodin
v době uzávěrky (poslední 2 pracovní dny a první 4 pracovní dny v měsíci) od nahlášení
chyby prostřednictvím helpdesku v pracovní dny v čase 8:00 – 16:00. V ostatních
případech bude kritická chyba odstraněna do 48 hodin.
II. Hlavní chyba – chyba, která neumožňuje používání software, popsaného v uživatelské
dokumentaci. Chybu je možno „obejít“ jiným postupem, nastavením – je možno přijmout
náhradní řešení situace. Hlavní chyba bude odstraněna do 2 pracovních dnů od nahlášení –
e-mailem, faxem nebo telefonicky.
III. Drobná chyba – chyba, které neovlivňuje způsob používání software, popsaného v uživatelské
dokumentaci z pohledu plynulého provozu a spolehlivosti. Odstranění v některé následující
verzi software nejpozději do 60 dnů.
Umožnit odběrateli přechod na generačně novou verzi software za podmínek stanovených v této smlouvě.
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Povinnosti odběratele:
1.
2.

Sdělit dodavateli e-mailovou adresu, na kterou budou zasílány informace o nových verzích programu, nových modulech
a vylepšeních. V opačném případě tyto informace nebudou zasílány.
Uhradit v případě nedodržení splatnosti faktur smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý kalendářní den
prodlení.

Článek 7.
Důvěrné údaje, ochrana dat, utajení
Smluvní strany se vzájemně zavazují pracovat se všemi provozními informacemi, o nichž se dovědí zvláště s osobními daty,
programovým vybavením a dokumentaci, jako s informacemi citlivými v rámci obchodního vztahu a nezveřejňovat je ve vztahu
k třetím osobám. Tato povinnost platí i po skončení smluvního vztahu. Strany předloží tuto povinnost všem zúčastněným
pracovníkům.

Článek 8.
Závěrečná ustanovení
1.
2.

3.
4.

Smluvní strany uzavírají smlouvu na základě vlastní, svobodné a dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s
dobrými mravy a zásadami poctivé hospodářské soutěže.
Ke vzniku smlouvy je třeba dohody o celém jejím obsahu. Změnit smlouvu je možné jen písemnými vzájemně podepsanými
dodatky. Předloží-li některá ze stran návrh dodatku smlouvy, zavazuje se druhá vyjádřit se k němu do 15 dnů od jeho
doručení.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Tato výpovědní lhůta začíná běžet
první den následujícího měsíce po datu vypovězení smlouvy. Výpověď musí být podána písemně.

Smluvní strany tímto potvrzují, že se seznámily s úplným zněním smlouvy, že je jim její obsah znám, a na důkaz toho
připojují své podpisy.
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V Karviné dne: 29.10.2020

V Kopřivnici dne: 23.10.2020

..................................................
za dodavatele

..................................................
za odběratele

SMLOUVA GDPR
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek 1.
Smluvní strany
Název:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
Jímž jménem jedná:
Registrace:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Web:

RON Software spol. s r.o.
Rudé armády 2001/30
Karviná – Hranice
733 01
Česká republika
Daniel Owczarzy – jednatel společnosti
KS Ostrava, oddíl C, složka 4233
Komerční banka, Karviná
107-0469000227/0100
47678526
CZ47678526
+420 595 538 200
software@ron.cz
www.ron.cz
(dodavatel)

Název:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
Jímž jménem jedná:
Registrace:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Web:

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
Kopřivnice
742 21
Česká republika
Ing. Radek Harabiš – vedoucí odd. informatiky
Česká spořitelna, Kopřivnice
1767241349/0800
00298077
CZ00298077
+420 556 879 495 (432, 433)
informatika@koprivnice.cz
www.koprivnice.cz
(objednatel)

Článek 2.
Předmět smlouvy
Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy v souvislosti s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně dat fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Článek 3.
Specifikace smlouvy
Dodavatel prohlašuje, že:
1.

Software, který využívá objednatel umožňuje dodržování pravidel pro zpracování osobních údajů stanovených Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

2.

Poskytnutý software obsahuje tyto funkce:
•
možnost získat informace o tom, který uživatel, v jaký čas a na jakém počítači byl přihlášen do systému,
•
možnost nahradit původní rodné číslo v systému za ID osoby
•
možnost anonymizovat vzorek databáze při zaslání dat dodavateli
•
možnost anonymizovat celou databázi v případě potřeby zaslat zálohu databáze dodavateli
•
možnost skrýt identifikátory zaměstnance při poskytování vzdálené podpory pracovníkem dodavatele
•
evidenci změn (kdo a kdy povedl změnu osobního údaje, hodnota před změnou a hodnota po změně),
•
provedení výpisu evidovaných dat zaměstnanců
•
provedení výmazu, případně pseudonymizace nebo anonymizace osobních údajů
•
evidenci výstupů ze systémů s informací který uživatel a v jakém čase připravil tiskovou sestavu nebo soubor.

3.

Dodavatel má nastaveny interní procesy a zabezpečení na straně IT ve společnosti tak, aby bylo zabráněno úniku dat
zákazníků.
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4.

Servery pro poskytováním cloudových služeb jsou umístěny v datacentru, které garantuje fyzickou dostupnost serverů pouze
vyjmenovaným zaměstnancům dodavatele.

5.

Dodavatel má v případě získání zálohy databáze od objednatele nebo neanonymizovaného vzorku databáze přístup ke všem
informacím o subjektech údajů, které objednatel v systému eviduje. Vzhledem k tomu, že dodavatel nevede evidenci
rozsahu údajů používaných objednatelem není možné v této smlouvě konkrétní rozsah údajů specifikovat.

Objednatel bere na vědomí, že:
6.

Dodavatel udržuje ve své databázi kontaktní údaje na pracovníky objednatele a údaje vzdáleného připojení, které objednatel
poskytnul. Tyto údaje jsou evidovány za účelem plnění smluvních závazků vyplývajících ze servisní smlouvy. Evidovanými
údaji jsou jméno, příjmení, telefon a emailová adresa. Účelem plnění se rozumí kontaktování zákazníka za účelem servisu,
informování o nových verzích a informování o nových produktech dodavatele. Údaje jsou chráněny dle bodu 3 tohoto
článku.

7.

Program umožňuje nastavení přístupových práv jednotlivým uživatelům tak, aby měli k dispozici jen údaje potřebné pro
práci. Osobní a citlivé údaje zadané do programu je možno pomocí nastavení přístupových práv chránit a zobrazit jen
vybraným uživatelům. Zodpovědnost za správné nastavení přístupových práv je na straně administrátora programu
(pracovník objednatele s právy správce pro přístup do programu).

8.

Ochrana a zabezpečení databázového serveru a databáze je pod správou pracovníka objednatele, kromě případů využití
cloudových služeb dodavatele, kdy je pod správou dodavatele.

9.

Používaný systém obsahuje nástroje, které dodavateli umožňují poskytovat služby dle servisní smlouvy, tak aby pracovníci
dodavatele neměli přístup k citlivým a osobním datům zaměstnanců, respektive lze pracovat tak, aby pracovník podpory
dodavatele nebyl schopen podle zobrazených údajů identifikovat konkrétní osobu v datech objednatele. Dodavatel se
v případě těchto nástrojů nestává zpracovatelem dat ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679.

Dodavatel se zavazuje, že:
10. V případě získání dat objednatele za účelem provedení servisních prací je po splnění účelu vymaže nebo provede jejich kompletní
anonymizaci.
11. V případě získání dat objednatele budou po dobu, kdy je bude mít dodavatel k dispozici dostatečně chráněna a neopustí území EU.
12. V případě, kdy se stane zpracovatelem dat objednatele, nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího
konkrétního nebo obecného písemného povolení správce. V případě obecného písemného povolení zpracovatel správce informuje o
veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost
vyslovit vůči těmto změnám námitky.
13. Osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje se zavázaly k mlčenlivosti.
14. V případě, že se dochází ke zpracování dat na zařízení dodavatele příjme všechna opatření požadovaná podle článku 32 Nařízení (EU)
2016/679.
15. Zohledňuje povahu zpracování, je správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to
možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III Nařízení (EU)
2016/679.
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16. V případě, kdy se stane zpracovatelem dat objednatele, umožní audity prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce
pověřil. Náklady auditu jdou k tíži správce dat.

Článek 4.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě vlastní, svobodné a dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu
s dobrými mravy a zásadami poctivé hospodářské soutěže.
Ke vzniku smlouvy je třeba dohody o celém jejím obsahu. Změnit smlouvu je možné jen písemnými vzájemně podepsanými dodatky.
Předloží-li některá ze stran návrh dodatku smlouvy, zavazuje se druhá vyjádřit se k němu do 15 dnů od jeho doručení.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany tímto potvrzují, že se seznámily s úplným zněním dodatku smlouvy, že je jim její obsah znám, a na důkaz
toho připojují své podpisy.
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V Karviné dne: 29.10.2020

V Kopřivnici dne: 23.10.2020

..................................................
za dodavatele

..................................................
za objednatele

