DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O PROVOZNÍ PODPOŘE

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 160240
TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O PROVOZNÍ PODPOŘE uzavřené
dne 31. 01. 2017, evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 160240 (dále jen „Smlouva“),
je uzavřen
MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10
ID datové schránky:
9gsaax4
IČO:
00164801
Jednající:
Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky
Zástupce pro věcná jednání:
1. oblast ekonomická: Ing. Roman Stojanov (tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
2. oblast speciální: Ing. Josef Zollpriester (tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxx
(dále jen „Centrální zadavatel“ či „Objednatel“)
a
Správa Národního parku České Švýcarsko
Se sídlem:
Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
ID datové schránky:
u85x3zd
IČO:
06342477
Jednající:
Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
Zástupce pro věcná jednání:
Ing. Petr Blažek (tel.: xxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxxxx)
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxx
a
Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem:
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
ID datové schránky:
ssxrbr7
IČO:
00088455
Jednající:
PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
Zástupce pro věcná jednání:
Mgr. Luděk Khol (tel.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx)
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxx
a
Správa Národního parku Podyjí
Se sídlem:
ID datové schránky:
IČO:
Jednající:
Zástupce pro věcná jednání:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Na Vyhlídce 1581/5, 669 02 Znojmo
5qur2qf
00837971
Ing. Tomášem Rothröcklem, ředitelem
Ing. Josef Maxa (tel.: xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx)
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
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a
Správa Národního parku Šumava
Se sídlem:
1. máje 260/19, 385 01 Vimperk – Vimperk II
ID datové schránky:
mmwuufk
IČO:
00583171
Jednající:
Mgr. Pavlem Hubeným, ředitelem
Zástupce pro věcná jednání:
Ing. Lubomír Dvořák (tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxx
(čtyři výše uvedené subjekty dále jen „Správy NP“)
(Centrální zadavatel a Správy NP společně dále jen „Uživatelé EKLIS“ či jednotlivě „Uživatel EKLIS“)
-na straně jednéA
HA-SOFT, s.r.o.
Se sídlem:
Rokycanova 566/17, 615 00 Brno – Židenice
ID datové schránky:
zwwqbm3
IČO:
46345680
DIČ:
CZ46345680 (Poskytovatel je plátcem DPH.)
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 5612
Jednající:
Ing. Bohumírem Handlarem, jednatelem
Zástupce pro věcná jednání:
Ing. Petr Lasota (tel.: xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx)
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxx
(dále jen „Poskytovatel“)
-na straně druhé(Uživatelé EKLIS a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

PREAMBULE
Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností stvrzují, že tímto Dodatkem dochází k formálním změnám
Smlouvy týkajícím rezortních organizací Objednatele, a to nové právní formy a zástupce pro věcná jednání
Správy Národního parku České Švýcarsko a jména nového ředitele Správy Krkonošského národního parku, dále
dochází k posunu termínu fakturace služeb za 4. čtvrtletí a doplnění prohlášení, ve kterém Poskytovatel stvrzuje,
že je zpracovatelem osobních údajů dle Nařízení 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 (dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“), přičemž změnou
dotčených ustanovení Smlouvy nedochází k jejím podstatným změnám.
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Článek I.
1.1

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem jsou do Smlouvy oficiálně zapracovány změny
a aktualizovány identifikační údaje dotčených Správ NP, které Objednatel již dříve oznámil
Poskytovateli, a to v níže popsaném rozsahu:
1.1.1

původní identifikace Správy Národního parku České Švýcarsko:
„Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko
Se sídlem:
Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
ID datové schránky:
8dxaa7n
IČO:
70565759
Jednající:
Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
Zástupce pro věcná jednání:
Jiřina Skalová (tel.: xxxxxxxxxx,
mobil: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx)
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxx“
se nahrazuje novým zněním:
„Správa Národního parku České Švýcarsko
Se sídlem:
Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
ID datové schránky:
u85x3zd
IČO:
06342477
Jednající:
Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
Zástupce pro věcná jednání:
Ing. Petr Blažek (tel.: xxxxxxxxxx,
mobil: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx)
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxx“;

1.1.2

původní identifikace Správy Krkonošského národního parku:
„Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem:
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
ID datové schránky:
ssxrbr7
IČO:
00088455
Jednající:
Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
Zástupce pro věcná jednání:
Mgr. Luděk Khol (tel.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxx“
se nahrazuje novým zněním:
„Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem:
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
ID datové schránky:
ssxrbr7
IČO:
00088455
Jednající:
PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
Zástupce pro věcná jednání:
Mgr. Luděk Khol (tel.: xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx )
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxx“.
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1.2

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění článků IV. a VI. Smlouvy mění
či doplňuje následovně:
1.2.1

do odst. 4.4 v čl. IV. Smlouvy se doplňuje nový pododstavec 4.4.3, který zní:
„4.4.3 Faktury za 4. čtvrtletí kalendářního roku je Poskytovatel povinen vystavit
k 30. listopadu příslušného kalendářního roku.“

1.2.2

do čl. VI. Smlouvy se za odst. 6.6 vkládá zcela nový odst. 6.7, který zní:
„6.7

Ochrana osobních údajů dle GDPR
6.7.1

Poskytovatel prohlašuje, že mohou být zpracovávány osobní údaje, které byly
importovány do Informačního systému EKLIS, resp. jeho programového
vybavení, a to však vždy pouze za účelem plnění této Smlouvy. Poskytovatel
stvrzuje, že je zpracovatelem osobních údajů dle Nařízení 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 (dále jen „GDPR“ nebo
„Nařízení“). Uživatelé EKLIS jsou pak správci osobních údajů dle Nařízení.

6.7.2

Na základě vzájemného konsenzu Smluvních stran mohou být v případě
potřeby Poskytovatelem zpracovávány následující typy osobních údajů
subjektů údajů:


Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, oslovení, datum narození,
akademický titul apod.;



Adresní údaje a kontaktní údaje: bydliště, kontaktní adresa, telefon,
e-mail apod.;



Údaje o smluvním vztahu, výše plateb, údaje o výši záloh, výše
případné smluvní pokuty, údaj o prodlení s úhradou případné
smluvní pokuty, údaj o případné výši způsobené škody;



Bankovní údaje (číslo účtu);



Údaje o zdravotní pojišťovně (název zdravotní pojišťovny, počátek
pojištění u dané pojišťovny apod.);



Údaje o případném dalším zaměstnavateli (název dalšího
zaměstnavatele, počátek výkonu práce pro dalšího zaměstnavatele,
druh činnosti vykonávané pro dalšího zaměstnavatele, druh úvazku
apod.);



Údaje o případném důchodu (druh důchodu, číslo rozhodnutí
o přiznání důchodu, datum provedení výměru, údaj o zdravotním
postižení – invaliditě, počátek pobírání důchodu apod.);



Údaje o vyživovaných osobách (datum narození vyživované osoby,
invalidita vyživované osoby, bydliště, zaměstnání vyživované osoby,
údaj o studiu vyživované osoby apod.);



Údaje o pracovní neschopnosti (doba pracovní neschopnosti apod.);



Údaje o pracovních cestách (doba trvání pracovní cesty apod.);



Údaj o případných srážkách ze mzdy (výše srážek apod.);



Údaje o činnosti jednotlivých zaměstnanců v rámci Informačního
systému EKLIS apod.
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6.7.3

Na základě vzájemného konsenzu Smluvních stran mohou být Poskytovatelem
v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy zpracovávány osobní údaje
o následujících kategoriích subjektů údajů:


Zaměstnanci a jiní pracovníci Uživatelů EKLIS;



Statutární a jiní zástupci Uživatelů EKLIS;



Obchodní partneři Uživatelů EKLIS;



Statutární a jiní zástupci partnerů Uživatelů EKLIS.

6.7.4

Smluvní strany se shodly na tom, že zpracování dle této Smlouvy může
probíhat pouze po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy.

6.7.5

Poskytovatel smí zpracovávat osobní údaje importované Uživatelem EKLIS
do Informačního systému EKLIS pouze za účelem plnění této Smlouvy
a zpracovávat je jen dle doložených písemných pokynů Uživatele EKLIS,
a to včetně otázek předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní
organizace. V případě, že předání osobních údajů do třetí země nebo
mezinárodní organizace ukládá právo EU nebo ČR, Poskytovatel musí
Uživatele EKLIS informovat o tomto právním požadavku před daným
zpracováním, a to vyjma případů, kdy by toto právní předpisy zakazovaly
z důvodů veřejného zájmu. Písemná forma je dodržena v případě zaslání
v listinné podobě na adresy Smluvních stran uvedených u identifikace
Smluvních stran v úvodu této Smlouvy, a dále v elektronické podobě
do datových schránek Smluvních stran, uvedených u identifikace Smluvních
stran v úvodu této Smlouvy.

6.7.6

Poskytovatel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní
údaje importované Uživatelem EKLIS do Informačního systému EKLIS
zavázaly k mlčenlivosti, nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost
mlčenlivosti.

6.7.7

Poskytovatel se zavazuje přijmout všechna potřebná opatření požadovaná
v čl. 32 GDPR. To znamená, že je povinen provést vhodná technická
a organizační opatření tak, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající
možnému riziku porušení práva a svobody fyzických osob. Vhodnými
technickými a organizačními opatřeními jsou zejména:


Pseudonymizace a šifrování osobních údajů, schopnost zajistit
neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů
a služeb zpracování;



Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas
v případě fyzických či technických incidentů;



Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti
zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění
bezpečnosti zpracování.

Poskytovatel je povinen na výzvu poskytnout Uživatelům EKLIS dostatečné
záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak,
aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna
ochrana práv subjektu údajů. Na základě vzájemného konsenzu Smluvních
stran se dostatečnými zárukami rozumí certifikace ISO č. 9001:2009,
ISO č. 27001:2014 a dále písemné prohlášení Poskytovatele o plnění
povinností stanovených Nařízením s tím, že toto prohlášení může být taktéž
vydáno externím poradcem poskytujícím služby Poskytovateli v oblasti
ochrany osobních údajů.
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6.7.8

Smluvní strany se shodly na tom, že Poskytovatel není oprávněn v rámci
zpracování osobních údajů pro Uživatele EKLIS zapojit dalšího zpracovatele
(ve smyslu Nařízení), a to bez předchozího konkrétního písemného souhlasu
Uživatele EKLIS. V případě, že Poskytovatel zapojí do zpracování
s předchozím konkrétním písemným souhlasem Uživatele EKLIS dalšího
zpracovatele, musí být s tímto dalším zpracovatelem uzavřena písemná
smlouva, jejímž obsahem bude závazek dalšího zpracovatele plnit stejné
povinnosti ve vztahu ke zpracování osobních údajů a jejich ochraně, jaké
jsou Poskytovateli stanoveny Nařízením. Takovýto další zpracovatel současně
musí poskytnout náležité záruky, že přijal dostatečná technická a organizační
opatření, aby jím prováděné zpracování splňovalo požadavky Nařízení.

6.7.9

Poskytovatel se dále zavazuje, že bude Uživatelům EKLIS (v rámci svých
objektivních možností) nápomocen při zajišťování souladu se všemi
povinnostmi souvisejícími se zabezpečením a ochranou osobních údajů
uvedených v čl. 32 – 36 Nařízení.

6.7.10

Poskytovatel se zavazuje, že po ukončení Smlouvy o provozní podpoře,
v souladu s rozhodnutím Uživatelů EKLIS, veškeré osobní údaje vymaže nebo
vrátí Uživatelům EKLIS, přičemž se zavazuje, že vymaže veškeré existující
kopie osobních údajů, a to za předpokladu, že právo EU nebo ČR nepožaduje
uložení těchto osobních údajů. O provedení těchto úkonů vystaví
Poskytovatel Uživatelům EKLIS písemné potvrzení, a to nejpozději
do 14 dnů od ukončení této Smlouvy.

6.7.11

Poskytovatel se dále zavazuje Uživatelům EKLIS poskytnout veškeré
informace a dokumenty potřebné k doložení splnění povinností stanovených
touto Smlouvou a Nařízením, a to v rozsahu informací a dokumentů, kterými
disponuje.

6.7.12

Poskytovatel se taktéž zavazuje, že Uživateli EKLIS umožní provedení auditu
za účelem zjištění, zda jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s touto
Smlouvou, Nařízením a právním řádem ČR. Uživatel EKLIS je oprávněn
pověřit provedením auditu jiného auditora. V souvislosti s tímto
se Poskytovatel a Uživatel EKLIS shodli na tom, že náklady na provedení
takovéhoto auditu nese pouze Uživatel EKLIS. Uživatel EKLIS je povinen
informovat Poskytovatele o provedení auditu nejméně 30 kalendářních dní
předem. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, činí tato lhůta 14 kalendářních dnů.
Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným shodly na tom, že Uživatelé
EKLIS jsou oprávněni provést audit jen a pouze v takovém rozsahu, který
je potřebný pro doložení souladu zpracování osobních údajů s Nařízením.
Poskytovatel je na základě Smlouvy povinen Uživatelům EKLIS umožnit
provedení auditu jen v potřebné míře, přičemž není povinen umožnit
Uživatelům EKLIS provedení auditu v rozsahu, který by ohrozil bezpečnost
a systém ochrany osobních údajů. Poskytovatel je povinen umožnit
Uživatelům EKLIS provedení auditu pouze v rozsahu týkajícím se výlučně
Uživatelů EKLIS. V rámci provedení auditu nesmí být porušeno Nařízení.

6.7.13

Poskytovatel se dále zavazuje, že bez zbytečného odkladu (nejpozději
do 24 hodin od zjištění) na své náklady ohlásí Uživatelům EKLIS jakýkoli
případ porušení zabezpečení osobních údajů a poskytne Uživateli EKLIS
popis daného případu, a to včetně kategorií a přibližného rozsahu/množství
dotčených dat, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů,
popisu možných důsledků případu porušení, popisu přijatých nebo
navrhovaných opatření a nápravných opatření, případně jiných prostředků
ke zmírnění nepříznivých následků a jakékoli další informace, které si může
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vyžádat Uživatel EKLIS, subjekt údajů nebo Úřad pro ochranu osobních
údajů.
6.7.14

1.3

Pokud je to možné, je Poskytovatel povinen být Uživatelům EKLIS
nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření
pro splnění jejich povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů
a dalších povinností vyplývajících z Nařízení, a to bez zbytečného odkladu
po vyzvání Uživatelem EKLIS, nejpozději však do 7 pracovních dnů.“

S ohledem na změnu popsanou v odst. 1.2 tohoto článku se Smluvní strany dohodly, že se účinností
tohoto Dodatku se původní odst. 6.7 přečísluje na odst. 6.8 a jeho znění pak bude nově znít:
„6.8

Poskytovatel je dále povinen zajistit, aby povinnosti uvedené v odst. 6.3, 6.5, 6.6 a 6.7 tohoto
článku byly dodržovány rovněž jeho případnými subdodavateli. Současně se Smluvní strany
shodly na tom, že Poskytovatel je povinen zajistit dodržování povinností uvedených v odst.
6.7 tohoto článku případnými subdodavateli pouze v případě, kdy jeho případní subdodavatelé
budou zpracovateli osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 8 GDPR.“,

a dále se číslování původních odst. 6.8 a 6.9 v čl. VI. Smlouvy chronologicky přečísluje na odst.
6.9 a 6.10, přičemž se jejich znění nemění.
1.4

Dále se Smluvní strany dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění odstavce s názvem „Požadavek
na systém řízení bezpečnosti dodavatele“ Kapitoly 3 Přílohy 4 Smlouvy mění následovně:
„Dodavatel IS je povinen mít zaveden takový systém řízení bezpečnosti, který naplňuje požadavky
zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon
o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních
opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí
podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), popř. disponovat
certifikátem ISO/IEC 27001:2014 nebo ISO/IEC 27001:2013, a Nařízení, v rámci jehož rozsahu jsou
zahrnuty procesy vývoje, implementace a provozu systému EKLIS.“

Článek II.
2.1

Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.

Článek III.
3.1

Tento Dodatek se uzavírá ve dvanácti (12) vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž deset
(10) si ponechají Uživatelé EKLIS, každý po dvou (2) vyhotoveních, a dvě (2) vyhotovení obdrží
Poskytovatel.

3.2

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) za podmínek stanovených zejména
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku
v ISRS provede Objednatel.
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Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 160240
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou
vůli prostou omylu. Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují níže
vlastnoručními podpisy.

Za Uživatele EKLIS:

Za Poskytovatele:

V Praze, dne 15. 02. 2019

V Praze, dne 15. 02. 2019

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Jana Vodičková
ředitelka odboru informatiky

HA-SOFT, s.r.o.
Ing. Bohumír Handlar
jednatel

V Praze, dne 15. 02. 2019

Správa Národního parku České Švýcarsko
Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel
V Praze, dne 15. 02. 2019

Správa Krkonošského národního parku
PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
V Praze, dne 15. 02. 2019

Správa Národního parku Podyjí
Ing. Tomáš Rothröckl
ředitel
V Praze, dne 15. 02. 2019

Správa Národního parku Šumava
Mgr. Pavel Hubený
ředitel
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