SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE POVĚŘENCE NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Obec: Pertoltice
se sídlem: Pertolice pod Ralskem 165, 471 24 Pertoltice pod Ralskem,
IČ: 00672912
Č. ú.:
(dále také jen „obec“)
zastoupená:

Bc. Martinem Smolíkem.

a

Pověřenec: ing. Luděk Galbavý
se sídlem: Jižní 1821, 470 01 Česká Lípa
IČ:
Č. ú.:
(dále také jen „pověřenec“)

(obec a pověřenec dále společně také jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě také jen jako „smluvní strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“), a podle 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 (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) tuto:
Smlouvu o poskytování služeb pověřence na ochranu osobních údajů
(dále také jen „Smlouva“)
I.
Prohlášení smluvních stran
1.

Obec prohlašuje, že při své činnosti zpracovává osobní údaje a je tak správcem osobních údajů, který je v souladu s čl. 37 odst.
1 písm. a) GDPR vždy povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (dále pověřenec) a řídit se jeho doporučeními.

2.

Pověřenec prohlašuje, že je osobou samostatně výdělečně činnou, která disponuje profesními kvalitami, zejména odbornými
znalostmi práva a dostatečnou praxí v oblasti ochrany osobních údajů a prohlašuje, že je plně způsobilý vykonávat funkci
pověřence podle této Smlouvy a nařízení GDPR.

3.

Smluvní strany se dohodly, že při plnění svých vzájemných povinností podle této Smlouvy jsou a budou v pozici nezávislých
dodavatelů. Žádné ustanovení této Smlouvy nelze vykládat tak, že jedna ze smluvních stran je pro jakékoliv účely zástupcem
nebo zaměstnancem druhé smluvní strany, ani že byl touto Smlouvou založen společný podnik či obchodní společnost
jakéhokoliv druhu, a ani jedna ze smluvních stran nemá právo sjednat nebo se snažit sjednat závazek jménem druhé smluvní
strany ani jménem druhé smluvní strany přijímat závazky jakéhokoliv druhu, ani vůči třetí straně vystupovat tak, jako by takové
právo přijímat závazky jménem druhé smluvní strany měla. Smluvní strany se rovněž výslovně dohodly, že uzavřením této
Smlouvy nebo jejím plněním nevzniká správa cizího majetku ve smyslu § 1400 a násl. občanského zákoníku.
II.
Předmět Smlouvy

1.

Předmětem této Smlouvy je závazek pověřence vykonávat funkci pověřence podle GDPR a dalších platných a účinných právních
předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, pro obec a pro organizace a subjekty, jichž je obec zřizovatelem, členem nebo
společníkem, a jejichž seznam tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Organizace obce“), a to za podmínek uvedených v této
Smlouvě, a závazek obce zajistit a umožnit pověřenci nestranně a nezávisle vykonávat funkci v souladu s právními předpisy a
touto Smlouvou a zaplatit pověřenci odměnu ve výši a za podmínek uvedených v této Smlouvě.

2.

V případě, že je Organizace obce právnická osoba s právní osobností - samostatnou právní subjektivitou - (např. příspěvková
organizace, škola, mateřská škola), zavazuje se obec před zahájením výkonu funkce pověřence podle této Smlouvy u takové
Organizace obce uzavřít s takovou samostatnou Smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva o spolupráci“), prostřednictvím

které budou upravena práva a povinnosti mezi obcí a touto Organizací obce tak, aby byl zajištěn nerušený výkon funkce
pověřence u takové Organizace obce v rozsahu dle GDPR, této Smlouvy a příslušných právních předpisů, včetně předpisů o
organizaci a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3.

V případě, že příslušná Smlouva o spolupráci nebude uzavřena do zahájení výkonu funkce pověřence podle této Smlouvy nebo
v průběhu trvání této Smlouvy zanikne či bude prohlášena za neplatnou, není od zahájení výkonu funkce pověřence podle
této Smlouvy pověřencem nebo okamžiku prohlášení neplatnosti nebo zániku takové Smlouvy o spolupráci pověřenec povinen
vykonávat své povinnosti podle této Smlouvy vůči takové Organizací obce, to však nemá vliv na právo pověřence na zaplacení
odměny ve výši stanovené v této Smlouvě. To neplatí, dojde-li za účinnosti této Smlouvy k uzavření takové Smlouvy o
spolupráci nebo ke zhojení její neplatnosti. V takovém případě je pověřenec povinen vykonávat své povinnosti vůči takové
Organizaci obce počínaje prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy bylo pověřenci písemně oznámeno, že došlo
k dodatečnému uzavření Smlouvy o spolupráci s takovou Organizací obce nebo ke zhojení neplatnosti takové Smlouvy o
spolupráci. Takové dodatečné započetí výkonu povinností podle této smlouvy vůči Organizaci obce nemá vliv na nárok
pověřence na zaplacení odměny ve výši stanovené v této Smlouvě. Pro vyloučení všech pochybností se sjednává, že obec není
dodatečným uzavřením Smlouvy o spolupráci nebo zhojením její neplatnosti oprávněna rozšiřovat okruh Organizací obce nad
rámec Přílohy č. 1 této Smlouvy.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Pověřenec je povinen vykonávat funkci pověřence nezávisle a nestraně s využitím svých profesních kvalit, zejména odborných
znalostí práva a praxe v oblasti ochrany osobních údajů v maximálním rozsahu 8 (slovy “dvanáct“) hodin měsíčně (dále jen
„Rozsah služeb“), do kterého jsou započítávány veškeré činnosti pověřence učiněné v souvislosti s výkonem funkce pověřence
podle této Smlouvy a zejména veškeré činnosti uvedené v čl. IV této Smlouvy. Pokud pověřenec bude svoji činnost vykonávat
nad rámec maximálního rozsahu uvedených hodin, bude o této skutečnosti informovat orgán obce a dohodne s ním postup
a výši úhrady za svoji činnost.

2.

V případě hrozícího střetu zájmů mezi zájmy pověřence nesouvisejícími s výkonem funkce pověřence podle této Smlouvy se
zájmy obce a/nebo se zájmy Organizace obce a/nebo se zájmy subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, je
pověřenec povinen o tom bezodkladně informovat obec a učinit vše, co po něm lze spravedlivě požadovat, k zabránění vzniku
jakékoli újmy na právech obce Organizace obce a na právech subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány.

3.

Obec je povinna jednat tak, aby nebyla ohrožena nezávislost a nestrannost pověřence. Obec se ve smyslu čl. 38 odst. 3 GDPR
zavazuje neudělovat pověřenci žádné pokyny týkající se výkonu úkolů pověřence vymezených zejména v čl. IV této Smlouvy.
Obec není oprávněna pověřence jakkoli sankcionovat či postihovat za řádný výkon jeho úkolů vymezených zejména v čl. IV
této Smlouvy a není oprávněna pro řádný výkon úkolů pověřence vymezených zejména v čl. IV této Smlouvy tuto Smlouvu
vypovědět či jinak ukončit.

4.

Pověřenec se zavazuje být snadno dosažitelný (e-mailem, telefonem) pro obec, Organizace obce, pro Úřad pro ochranu
osobních údajů a pro veřejnost. Pověřenec výslovně souhlasí s tím, aby obec sdělila svým zaměstnancům, Organizacím obci,
Úřadu pro ochranu osobních údajů a veřejnosti jeho jméno a kontaktní údaje (e-mail, telefon) pro účely výkonu plnění dle této
Smlouvy.

5.

Obec je povinna sdělit svým zaměstnancům kontaktní údaje o pověřenci a informovat své zaměstnance o jmenování
pověřence, povaze funkce pověřence a jeho postavení, a jeho právech a povinnostech vůči obci a vůči Organizacím obce. Obec
je v souladu s čl. 37 odst. 7 GDPR povinna zveřejnit kontaktní údaje pověřence pro veřejnost (například na úřední desce) a
sdělit je Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.

Obec je povinna náležitě a včas před zahájením výkonu činnosti pověřence zapojit pověřence do veškerých záležitostí
souvisejících s ochranou osobních údajů obce a Organizací obce. Obec je povinna sdělit pověřenci nejpozději 5 (slovy pět)
kalendářních dnů před zahájením činnosti pověřence podle této Smlouvy nezbytné údaje pro zahájení a provádění řádného
výkonu činnosti pověřence dle této Smlouvy a nařízení GDPR, jimiž jsou zejména, nikoli však výlučně, informace o:
(i) účelu zpracování osobních údajů, který pro obec a/nebo pro Organizace obce vyplývá ze zákonných předpisů, zejména ze
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) (dále jen „zákon o obcích“), v platném znění;
(ii) účelu zpracování osobních údajů, který si obec a/nebo Organizace obce případně sama stanovila nad rámec účelů, které
pro ně vyplývají ze zákonných předpisů, zejména ze zákona o obcích;
(iii) činnostech, při kterých obec a/nebo Organizace obce zpracovává osobní údaje, zejména o tom, zdali provozuje veřejný
kamerový systém, internetovou nebo obdobnou komunikační síť, nebo zdali provádí jiné zpracování osobních údajů
například pro účely distribuce obecních novin nebo obchodních nabídek spolupracujících třetích osob;

(iv) činnostech, při kterých obec zpracovává osobní údaje nikoli pouze pro svoji potřebu, ale pro potřebu jiného subjektu, např.
příspěvkovou organizaci obce s vlastní právní subjektivitou, obchodní společnost, jíž je obec společníkem;
(v) dalších skutečnostech, které souvisejí se zpracováním osobních údajů a úkoly pověřence dle této Smlouvy a o jejichž sdělení
pověřenec požádá.
7.

Obec a/nebo Organizace obce jsou v souladu s čl. 33 GDPR povinny informovat pověřence o jakémkoli porušení zabezpečení
osobních údajů (např. hackerský útok, neoprávněné vniknutí do prostor s uloženými servery či dokumentací o zpracování
osobních údajů) bez zbytečného odkladu.

8.

Obec se zavazuje podporovat pověřence při plnění úkolů uvedených v této Smlouvě a plynoucích z GDPR, zejména úkolů
vymezených v článku IV. této Smlouvy. Obec pověřenci poskytne zdroje nezbytné k plnění úkolů pověřence vyplývajících z
nařízení GDPR a této Smlouvy, jako je například psací stůl a přístup k internetu k užití po dobu fyzické přítomnosti pověřence
u obci a/nebo u Organizací obce, přístup ke zpracovávaným osobním údajům, k dokumentaci o zpracování osobních údajů a
k činnostem a operacím, při nichž dochází ke zpracování nebo jinému nakládání s osobními údaji a k udržování odborných
znalostí pověřence.

9.

Obec se zavazuje zajistit pro pověřence součinnost veškerých dalších osob spolupracujících na přípravě a realizaci ochrany
osobních údajů u obce a/nebo u Organizace obce, a to jak v pozici externích poradců, tak i zaměstnanců.

10.

Pověřenec je oprávněn podle potřeby se přímo obracet na starostu obce. Obec není oprávněna mu v kontaktu se starostou
obce zabraňovat nebo jej omezovat. Pověřenec je oprávněn účastnit se schůzí zastupitelstva obce, během kterých se
projednávají návrhy, jejichž schválení může mít vliv na ochranu osobních údajů u obce.

11.

V případě, že tato Smlouva (výše hodnoty jejího předmětu) naplňuje předpoklady zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
pro vznik povinnosti zveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv, zavazuje se obec tuto Smlouvu v registru smluv zveřejnit
bezodkladně po jejím podpisu oběma smluvními stranami, nejpozději ve lhůtě 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podpisu
této Smlouvy oběma smluvními stranami.
IV.
Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (pověřence)

1.

Pověřenec bude pro obec a /nebo u Organizace obce vykonávat zejména tyto činnosti:
(i) průběžně shromažďovat relevantní informace a následně monitorovat a vyhodnocovat, zdali zpracování osobních údajů
ze strany obce a/nebo Organizace obce je v souladu s GDPR a dalšími platnými právními předpisy v oblasti ochrany
osobních údajů, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a v případě zjištění nesouladu dávat v této věci obci a/nebo
Organizaci obce doporučení k nápravě;
(ii) průběžně shromažďovat relevantní informace a následně monitorovat a vyhodnocovat, zdali je rozdělení odpovědnosti a
míra povědomí a odborné přípravy pracovníků obce a/nebo Organizace obce související se zpracováním osobních údajů
dostatečná a v případě zjištění nesouladu dávat v této věci obci a/nebo Organizaci obce doporučení k nápravě;
(iii) na vyžádání (dotaz) obce a/nebo Organizace obce nebo jejich zaměstnanců poskytovat písemné informace (odpovědi) a
písemné poradenství o jejich povinnostech podle GDPR a dalších platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních
údajů, zejména zákona o ochraně osobních údajů;
(iv) jednou ročně provádět školení v oblasti ochrany osobních údajů pro obec a /nebo pro Organizaci obce a jejich
zaměstnance v souhrnném rozsahu 2 hodin za přičemž doba provádění školení se započítává do doby Rozsahu služeb;
(v) jednou za dva kalendářní měsíce po dobu 1,5 hodin být fyzicky přítomný v prostorách obce, které budou splňovat
podmínky bezpečnosti ochrany zdraví při práci a umožňovat nerušený výkon funkce pověřence (bude v nich umístěn psací
stůl a přístup k internetu a další nezbytné zázemí), a poskytovat obci a /nebo Organizaci obce poradenství a provádět
kontrolu vnitřních procesů obce a /nebo Organizace obce vztahující se k ochraně osobních údajů v rozsahu podle této
Smlouvy, přičemž doba fyzické přítomnosti pověřence v prostorách orgánu veřejné moci se započítává do doby Rozsahu
služeb. Do Rozsahu služeb se nezapočítává doba strávená na cestě.;
(vi) na vyžádání obce a/nebo Organizace obce posoudit:
-

zda provést či neprovést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů dle čl. 35 odst. 2 a 39 odst. 1 písm. c) GDPR;

-

jakou metodikou se při provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů řídit;

-

zda provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů interně nebo zda ho nechat vypracovat externě;

2.

-

jaké záruky (včetně technických a organizačních opatření) uplatňovat za účelem zmírnění jakýchkoli rizik pro práva a
zájmy subjektů údajů;

-

zda posouzení vlivu na ochranu osobních údajů bylo či nebylo provedeno správně a zda jsou jeho závěry (tedy zda
přistoupit ke zpracování či nikoli) v souladu s GDPR;

(vii)

spolupracovat s dozorovým orgánem (Úřadem na ochranu osobních údajů);

(viii)

působit jako kontaktní místo pro dozorový úřad (Úřadem na ochranu osobních údajů) v záležitostech týkajících se
zpracování, včetně předchozí konzultace podle čl. 36 GDPR, a případně vedení konzultací v jakékoli související věci.

Pověřenec bere při plnění svých úkolů patřičný ohled na riziko spojené s operacemi zpracování a současně přihlíží k povaze,
rozsahu, kontextu a účelům zpracování.
V.
Mlčenlivost

1.

Pověřenec se zavazuje, že po dobu trvání a po ukončení této Smlouvy bude zachovávat mlčenlivost a nesdělí ani nezpřístupní
žádné informace, které se dozví v souvislosti s výkonem funkce pověřence a které mu budou zpřístupněny subjektem údajů,
obcí a /nebo Organizací obce, ať již výslovně označené jako důvěrné či nikoli, ať již v hmotné, elektronické či jiné podobě (dále
jen „Důvěrné informace“). Důvěrné informace jsou smluvními stranami považovány za předmět ochrany osobních údajů a
podléhají právní úpravě nařízení GDPR.

2.

Při skončení této Smlouvy se pověřenec zavazuje:

3.

(i)

bez zbytečného odkladu doručit a předat obci veškeré písemnosti, evidence, nosiče dat a jiné materiály či média, jež
zachycují nebo obsahují Důvěrné informace, které mu byly zpřístupněny nebo poskytnuty v souvislosti s výkonem
funkce pověřence, včetně všech originálů a kopií, a to aniž by si z nich ponechal jakoukoli kopii nebo duplikát; a

(ii)

bez zbytečného odkladu doručit a předat obci, případně dle instrukce obce zničit, veškeré překlady, výpisy či poznámky
v písemné, tištěné, elektronické nebo elektronickými prostředky čitelné podobě a jakékoli jiné materiály, data nebo
informace odvozené z Důvěrných informací, a to, aniž by si ponechal jejich kopii nebo duplikát.

Povinnosti mlčenlivosti může být pověřenec zproštěn pouze výslovným písemným prohlášením obce o zproštění povinnosti
mlčenlivosti v určeném rozsahu, nebo na základě plnění povinností uložených pověřenci podle donucujících právních předpisů.
VI.
Osoba pověřence

1.

Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že pověřenec je oprávněn svěřit faktický výkon funkce pověřence podle této Smlouvy a
podle nařízení GDPR odpovědné osobě, kterou je ............... (dále jen „Pověřená osoba“). Svěření faktického výkonu funkce
pověřence Pověřené osobě nemá vliv na práva a povinnosti pověřence podle této Smlouvy a neomezuje odpovědnost
pověřence vůči obci a /nebo Organizaci obce a /nebo jakékoli třetí osoby vzešlé, odvozené či související z plnění povinností
pověřenec podle této Smlouvy a podle nařízení GDPR a/nebo z porušení či neplnění takových povinností.

2.

Pověřenec je povinen zajistit a odpovídá za to, aby Pověřená osoba po celou dobu výkonu funkce pověřence disponovala
profesními kvalitami, zejména odbornými znalostmi práva a dostatečnou praxí v oblasti ochrany údajů a byla plně způsobilá
vykonávat funkci pověřence podle této Smlouvy a nařízení GDPR.

3.

Pověřená osoba je povinna fakticky vykonávat veškeré povinnosti pověřence v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a podle
nařízení GDPR, avšak není oprávněna činit právní jednání za pověřence či měnit, ukončovat a/nebo doplňovat tuto Smlouvu
VII.
Odměna za výkon funkce

1.

Za výkon funkce pověřence podle této Smlouvy v rozsahu dle Rozsahu služeb náleží pověřenci měsíční odměna ve výši .........
Kč (slovy: .............. českých) včetně DPH (dále jen „Odměna za výkon funkce“).

2.

Odměna za výkon funkce zahrnuje veškeré náklady pověřence vynaložené v souvislosti s výkonem funkce pověřence v rozsahu
dle Rozsahu služeb podle této Smlouvy, včetně cestovného a stravného.

3.

Odměna za výkon funkce je splatná měsíčně na základě písemné faktury, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kterou pověřenec vystaví. Odměna za výkon funkce za
započatý měsíc bude fakturována v poměrné výši. Doba splatnosti faktur za Odměnu za výkon funkce činí 10 (slovy: deset )
dnů od doručení faktury obci.

4.

Obec zaplatí Odměnu za výkon funkce bezhotovostním převodem na bankovní účet pověřence č.: ......, vedený u ........ K
zaplacení Odměny za výkon funkce dochází dnem, kdy je částka Odměny za výkon funkce připsána na bankovní účet
pověřence.
VIII.
Doba trvání Smlouvy

1.

Smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se sjednává na dobu 1 (slovy: jednoho) kalendářního roku.

2.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah založený touto Smlouvou může být ukončen:
(i)

oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou, podepsanou zástupci obou smluvních stran, s tím,
že platnost Smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě; nebo

(ii)

písemnou výpovědí podle čl. VIII odst. 3 – 5 této Smlouvy s tím, že výpovědní doba činí 3 (slovy: 3) měsíce a začíná
plynout od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

3.

Obec je oprávněna písemně vypovědět tuto Smlouvu při podstatném a opakovaném porušení závazků pověřence podle této
Smlouvy poté, co byl pověřenec obcí na porušení této Smlouvy písemně upozorněn, a ani ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode
dne doručení písemného upozornění nedošlo k nápravě. Důvod výpovědi musí být v písemné výpovědi uveden.

4.

Pověřenec je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět při podstatném a opakovaném porušení závazků obce podle této Smlouvy
poté, co byla obec pověřencem na porušení této Smlouvy písemně upozorněna, a ani ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne
doručení písemného upozornění nedošlo k nápravě. Důvod výpovědi musí být v písemné výpovědi uveden.

5.

Po dobu běhu výpovědní doby jsou smluvní strany i nadále vázány ujednáními této Smlouvy včetně povinnosti obce platit
pověřenci Odměnu za výkon funkce a povinnosti pověřenec vykonávat u obce a/nebo u Organizace obce funkci pověřence. V
přiměřené době před uplynutím výpovědní doby jsou smluvní strany povinny poskytnout si vzájemně veškerou součinnost za
účelem zachování kontinuity a řádného provádění ochrany osobních údajů v souladu s GDPR.
IX.
Závěrečná ustanovení

1.

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.

Veškeré změny této Smlouvy včetně ukončení její platnosti je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou
smluvních stran, formou číslovaných dodatků.

3.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, přičemž obec a pověřenec obdrží každý po 1 (slovy: jednom)
vyhotovení.

4.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že tam, kde je použito odkazu na tuto Smlouvu, rozumí se pod tímto pojmem tato Smlouva
včetně veškerých jejich příloh.

5.

Tato Smlouva je platná a účinná od 1.1.2022 nebo od data podpisu obou smluvních stran v případě, že k jejímu podpisu dojde
po 1.1.2022. V případě, že tato Smlouva (výše hodnoty jejího předmětu) naplňuje předpoklady zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, pro vznik povinnosti zveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv, nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran
a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

6.

Pověřenec je povinen zahájit faktické činnosti pověřence podle této Smlouvy nejpozději ve lhůtě 5 (slovy: pěti kalendářních
dní ode dne, kdy mu byly sděleny nezbytné údaje pro zahájení a provádění řádného výkonu činnosti pověřence dle této
Smlouvy a nařízení GDPR ve smyslu ustanovení čl. III odst. 6 této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pověřenci náleží
Odměna za výkon funkce ode dne platnosti a účinnosti této Smlouvy.

7.

Tato Smlouva, včetně všech jejích příloh, které představují její nedílnou součást, představuje jedinou a úplnou dohodu mezi
Stranami týkající se předmětu této Smlouvy a v plném rozsahu nahrazuje a ruší všechny předchozí dohody a ujednání Stran,
ať již ústní nebo písemná, týkající se předmětu této Smlouvy.

8.

Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v této Smlouvě jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla
učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

V …………………………………………

dne: ……………………………

V …………………………………………

dne: ……………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Pověřenec:

Obec : Bc. Martin Smolík

ing. Luděk Galbavý

PŘÍLOHA Č. 1
Seznam Organizací obci s právní osobností (subjektivitou)
Číslo Název Organizace obce s
právní osobností
(subjektivitou)

Adresa

IČO:

Smlouva o spolupráci
uzavřena dne:

1

V …………………………………………

dne: ……………………………

V …………………………………………

dne: ……………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Pověřenec:

Obec :

