
KUPNÍ SMLOUVA 
 

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 

 

Prodávající:  [•] [identifikační údaje budou doplněny dodavatelem] 

Sídlo:   [•]  

IČ:     [•]  

DIČ:      [•]  

zastoupený:    [•]  

zapsaný v OR vedeném  [•]  v [•]  oddíl [•]  vložka  [•] 

bank. spojení: [•]     č. ú.:  [•]  

 

a 

 

Kupující: Statutární město Brno – Městská policie Brno 

sídlo: Štefánikova 112/43, 602 00 Brno 

zastoupený: Mgr. Lubošem Oprchalem, ředitelem  

IČ: 44992785 

                                       DIČ: CZ44992785 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

        číslo účtu: 111211222/0800 

  

 

 

I. 

Účel smlouvy 

 

1.1 Účelem smlouvy je  dodání /zajištění cloudového prostředí pro řešení uložení záloh dat (archivaci) do 

geograficky vzdáleného prostředí pro Městskou policii Brno blíže specifikované v čl. II. této smlouvy. 

 

1.2 Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu, kterou kupující zadal v zadávacím 

řízení s názvem „Cloudové úložiště pro sekundární zálohy dat MP Brno“. 

  

II. 

Předmět smlouvy 

 

2.1 Prodávající se zavazuje dodat a zajistit kupujícímu cloudového prostředí pro řešení uložení záloh dat 

(archivaci) do geograficky vzdáleného prostředí, kde je nutné data z legislativních důvodů bezpečně 

uchovávat po dobu 3 let. Jedná se o sekundární zálohu, která bude uložena na archivních discích. K 

datům (záloze) se bude přistupovat jen ve výjimečných případech (obnova dat v případě závažné 

havárie).  Součástí smlouvy jsou i implementační práce, technická podpora a nástroj pro správu a 

kontrolu nákladů nového prostředí. Kupující se zavazuje od prodávajícího předmět smlouvy převzít a 

zaplatit za jeho dodání kupní cenu sjednanou ve výši a způsobem uvedeným v čl. III. této smlouvy. 

 

2.2 Dodaný předmět zakázky splňuje požadavky kupujícího, které byly uvedeny v zadávací dokumentaci 

veřejné zakázky a které jsou součástí Přílohy č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy. 

 

 

 



III. 

Cena a platební podmínky 

 

3.1 Cena (formou měsíčního paušálu) za předmět smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran při 

respektování platné právní úpravy a činí [•]  Kč bez DPH/měsíc, výše [•] % DPH činí [•] Kč/měsíc, 

tj. [•] Kč včetně DPH/měsíc.  

 

3.2 Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady (včetně nákladů na dodání) a zisk prodávajícího, nezbytné k 

řádnému a včasnému plnění závazků z této smlouvy. 

První úhrada ceny za poskytované služby bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného 

po zprovoznění služby. Další faktury na poskytované služby budou vystavovány vždy měsíčně 

zpětně. Zálohy zadavatel neposkytuje 

 

3.3 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 

právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví, číslo smlouvy 

kupujícího. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn 

zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů. 

 

3.4 Na účetních dokladech bude uvedeno: 

Adresa odběratele: 

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno 

IČ: 44992785 

DIČ: CZ44992785 

Adresa příjemce a doručovací adresa: 

Statutární město Brno, Městská policie Brno, Štefánikova 43, 602 00 Brno 

 

3.5 Dojde-li během plnění této smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, 

je poskytovatel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a kupní cenu včetně DPH, a 

to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle čl. III. této smlouvy 

upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH 

dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně bez DPH uvedené 

v čl. III. této smlouvy. 

 

 

IV. 

Dodací podmínky 

 

4.1 Místem plnění je sídlo kupujícího Štefánikova 43, 602 00 Brno.  

 

4.2 Prodávající je povinen kompletní předmět plnění dodat nejpozději do 3 týdnů od uveřejnění smlouvy 

v registru smluv. 

 

4.3 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smlouvu v registru smluv 

uveřejní MP Brno. 

 

4.4 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. 4 roky. 

 

4.5 Dodavatel je povinen plnění dodat na vlastní náklady do výše uvedeného místa plnění dle podmínek 

zadávací dokumentace. 

 



4.6 Předání a převzetí kompletního plnění bude realizováno na základě dodacího listu, který bude 

podkladem pro vyúčtování ceny za kompletní dodávku. 

 

4.7 Na termínech čerpání podpory se zadavatel s vítězným uchazečem dohodne min. 14 dnů předem. 

 

 

V. 

Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody  

 

Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele v okamžiku, kdy je mu kompletní dodávka 

předána včetně uvedení do provozu, zaškolení atd., přičemž za tento okamžik se považuje potvrzení této 

skutečnosti v příslušném dodacím listu. 

 

 

VI. 

Podmínky plnění předmětu smlouvy 

 

6.1 Prodávající se zavazuje odevzdat dodávku ve sjednaném rozsahu, jakosti a provedení, na sjednaném 

místě a ve sjednané době.    

 

6.2 Prodávající splní svůj závazek předáním dodávky kupujícímu. Předáním dodávky kupujícímu se 

rozumí předání dodávky kupujícímu v místě sídla kupujícího včetně uvedení do provozu a zaškolení. 

 

6.3 Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí kompletní dodávky kupujícím. 

 

6.4 Vady plnění  je kupující povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Na práva kupujícího 

z vadného plnění se použijí ustanovení § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  

 

6.5 Kupující je oprávněn pozdržet zaplacení ceny za dodané plnění na účet prodávajícího do doby 

odstranění všech vad plnění. 

 

6.6 Prodávající přejímá záruku za jakost plnění v délce sjednané záruční doby a po tuto dobu garantuje 

vymíněné a obvyklé vlastnosti dodaného plnění. Záruka na předmět smlouvy je 24 měsíců. 

 

6.7 Prodávající dodá plnění ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Pokud tomu nebrání vážné důvody na 

straně kupujícího. 

 

6.8 Za každý i jen započatý den prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dodavatele dle této smlouvy se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 500- Kč, a to zejména za prodlení při pozdním plnění, a rovněž na 

náhradu veškerých nákladů vzniklých zadavateli tím, že objednatel byl nucen řešit stav vzniklý 

prodlením (tj. náhradu škody). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody a to 

v plném rozsahu. 

 

6.9 Pokud jedna smluvní strana podstatným způsobem poruší smluvní povinnosti, je druhá smluvní 

strana oprávněna od smlouvy odstoupit; zejména kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy 

v případě, že prodávající je více jak 30 dní v opoždění s plněním. 

 

 

 

 

 



VII. 

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti 

 

7.1. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné informace 

(jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena. 

7.2. Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace: 

7.2.1.  veškeré informace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu v souvislosti s touto  smlouvou; 

7.2.2.  informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti  Kupujícího; 

7.2.3.  veškeré další informace, které budou Kupujícím či Prodávajícím označeny jako důvěrné ve 

smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

7.3. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace: 

7.3.1.  které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních 

povinností ze strany Prodávajícího; 

7.3.2.  u nichž je Prodávající schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě 

před přijetím těchto informací od Kupujícího; 

7.3.3.  které budou Prodávajícímu po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 

stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána; 

7.3.4.  jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

 

7.4. Důvěrné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí Kupujícího 

a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají Kupujícího či plnění této 

smlouvy. 

 

7.5. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace druhé strany bez 

jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto 

informací. Prodávající je povinen zabezpečit veškeré důvěrné informace Kupujícího proti odcizení 

nebo jinému zneužití. 

 

7.6. Prodávající se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná použití 

nejsou bez písemného svolení Kupujícího přípustná 

 

7.7. Prodávající je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a 

respektováním práv Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu 

zavázán sám. 

 

7.8. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovně: 

7.8.1. v případě smluv, jejichž předmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od ukončení smlouvy; 

7.8.2. v případě smluv s jednorázovým plněním po dobu 5 let od skončení záruční doby. 

 

7.9. Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu 

takto vzniklé škody. 

 

7.10. V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá smluvní strana 

právo, vedle náhrady škody, účtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý případ porušení. 



 

Čl. VIII 

Zpracování osobních údajů 

8.1.  Smluvní strany se zavazují, že při zpracování osobních údajů v rámci plnění Předmětu této Smlouvy 

budou postupovat v souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů. 

 

8.2.  Dodavatel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů se považuje a 

bude považovat za Zpracovatele osobních údajů (dále jen „Zpracovatel“), se všemi pro něj 

vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považována za Správce osobních 

údajů (dále jen „Správce“), se všemi pro ni vyplývajícími důsledky a povinnostmi. 

 

8.3. Zpracování osobních údajů 

Zpracovatel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho 

činnosti dle této smlouvy. Pro účely této Smlouvy budou zpracovávány zejména osobní údaje 

zpracovávané v AIS MP Brno, tj. osobní údaje klientů a zaměstnanců MP Brno zpracovávané 

v souvislosti se zabezpečováním místních záležitostí veřejného pořádku podle zákona č. 553/1991 Sb., 

o obecní policii. 

 

8.4.  Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti 

této smlouvy. Po skončení účinnosti této Smlouvy nebo v případě jejího předčasného ukončení je 

Zpracovatel do 30 dnů povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud 

nepředal Správci, předat je Správci a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v 

tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zpracovateli 

osobní údaje ukládat i po skončení účinnosti této smlouvy. 

 

8.5.  Zpracovatel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Správce, budou-li 

mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i elektronická 

komunikace, včetně emailu. Zpracovatel je povinen neprodleně Správce informovat, pokud dle jeho 

názoru udělený pokyn Správce porušuje obecné nařízení nebo jiné předpisy na ochranu osobních 

údajů. 

 

8.6.  Zpracovatel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění dle této Smlouvy, se zavážou k 

mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto Smlouvou, zejm. pak k mlčenlivosti ve vztahu 

ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu. 

 

8.7.  Zpracovatel je povinen, ve smyslu čl. 32 obecného nařízení přijmout, s ohledem na stav techniky, 

náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě 

závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby 

zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči 

náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či 

jinému způsobu zpracování v rozporu s obecným nařízením.  

 

8.8.  Zpracovatel je povinen písemně seznámit Správce s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo 

skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: 



jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, 

plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně 

zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, 

jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění 

neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s obecným 

nařízením.  Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto 

ustanovení o zpracování dat. 

 

8.9.   Zpracovatel je oprávněn zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele pouze na základě 

svolení Správce. O veškerých dalších zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů 

nebo jejich nahrazení, je Zpracovatel povinen informovat Správce tak, aby Správci umožnil vyslovit 

vůči těmto změnám námitky. 

 

8.10. Pokud zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti 

zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního 

aktu podle práva Unie nebo členského státu stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve 

smlouvě nebo jiném právním aktu mezi správcem a zpracovatelem podle této Smlouvy. Zejména se 

jedná o poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních 

opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky obecného nařízení. Neplní-li uvedený další 

zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného 

dalšího zpracovatele i nadále plně Zpracovatel.  

 

8.11. Zpracovatel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti se Správcem, o kterou bude požádán v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z obecného nařízení. 

Zpracovatel je povinen na vyžádání zpřístupnit Správci svá písemná technická a organizační 

bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a 

organizačních bezpečnostních opatření. 

 

8.12. Zpracovatel je Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle článku 32 až 36 obecného 

nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici. 

 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

  

9.1. Závazek dle této smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti uveřejněním smlouvy v registru 

smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní kupující. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. 4 roky. 

 

9.2.  Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními obecných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

9.3. Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

9.4. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 

jednat a podepisovat za objednavatele a dodavatele nebo osobami jimi zmocněnými; změny smlouvy 

se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 

změny smlouvy. 



9.5.   Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

9.6.  Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním 

úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni, ani za jinak nápadně 

nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 

9.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a dva prodávající. 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

Příloha číslo 1 – Specifikace předmětu smlouvy 

Příloha číslo 2 – Tabulka nabídková cena 

 

 

V Brně dne  V [•] dne [•]   

 

 

____________________    _________________ 

       za kupujícího           za prodávajícího 

   Mgr. Luboš Oprchal                       [•]  

            ředitel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha číslo 1 – specifikace předmětu smlouvy 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha číslo 2 – Tabulka  

 

 

  



Předmět plnění Cena v Kč 

bez DPH 

Sazba 

DPH v % 

Výše DPH 

v Kč 

Cena v Kč 

s DPH 

1. Měsíční cena za cloudové 

prostředí pro zadané technické 

řešení (popsané v příloze č. 1 této 

výzvy a ZD v části 1. Technické 

parametry zálohování) 

 

   

2. Měsíční cena za implementační 

práce, technickou podporu, 

nástroj pro správu řešení, 

doplňkové služby (popsané 

v příloze č. 1 této výzvy a ZD viz 

jednotlivé části 3-6) 

 

   

Celkový měsíční paušál za 

požadované služby, tj. ∑ řádků 1-

2 (dle specifikace uvedené 

v příloze č. 1 této výzvy a 

zadávací dokumentace) 

 

   



 

 


