Česká republika - Státní pozemkový úřad
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
zastoupený: Ing. Milanem Rybkou, ředitelem Sekce provozních činností
IČO: 01312774
DIČ: CZ 01312774
(dále jen „SPÚ“)
a
KPMG Česká republika, s.r.o.
sídlo: Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00
zastoupený: XXX
IČO: 00553115
DIČ: CZ699001996
(dále jen „dodavatel“)
uzavírají ve smyslu ust. § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto
Smlouvu o ochraně informací Státního pozemkového úřadu

I.
V souvislosti se zpracováním materiálu dodavatelem na ICT na SPÚ a popisující ICT
infrastrukturu na SPÚ poskytne SPÚ dodavateli informace a podklady nezbytné pro zpracování
materiálu.
II.
Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které
byly či budou poskytnuty dodavateli SPÚ nebo jeho jménem bude dodavatel pokládat za
neveřejné a bude s nimi takto nakládat. Tyto informace budou mít smluvní režim vztahující se
na informace důvěrné, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 a důvěrných
informací ve smyslu § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a musí být v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů.
III.
Neveřejné informace nezahrnují:
a) Informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich
zpřístupnění přímo či nepřímo dodavatelem nebo;
b) Informace, které dodavatel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru z
jiného zdroje než je SPÚ, a to za předpokladu, že takový zdroj není podle nejlepšího
vědomí a svědomí dodavatele vázán smlouvou o zachování neveřejné povahy
příslušných informací nebo jinou povinností mlčenlivosti týkající se příslušných
informací.

IV.
Dodavatel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti se zpracováním
materiálu uvedením v článku I. této smlouvy. Dodavatel se dále zavazuje, že neveřejné
informace nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy:
a) Je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými právními
předpisy nebo;
b) Kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou povoleno
nebo;
c) V případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně
odsouhlaseno SPÚ.
V.
Dodavatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a mandatáři budou s
neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou.
VI.
Dodavatel bez předchozího písemného souhlasu SPÚ nezpřístupní nic z obsahu neveřejných
informací, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím. V takovém případě
je dodavatel povinen předložit SPÚ písemné stanovisko svého právního zástupce, z něhož
vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich
části skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost s SPÚ. Dodavatel se zavazuje, že v
uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými
informacemi bude stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního charakteru,
které nesmějí být dále sdělovány.
VII.
V případě, že se dodavatel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k
zpřístupnění neveřejných informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom
neprodleně informovat SPÚ.
VIII.
Dodavatel se zavazuje, že neprodleně na žádost SPÚ vrátí všechny písemné dokumenty
obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující jakékoliv
informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny další osoby, kterým
byly neveřejné informace dodavatelem zpřístupněny. Dodavatel se zavazuje, že si v takovém
případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy
těchto neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní
písemnosti vyhotovené dodavatelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je
dodavatel povinen bez zbytečného odkladu zničit. Dodavatel se výslovně zavazuje zničit
materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících
neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude SPÚ písemně potvrzeno
odpovědnou osobou dodavatele. Tímto ustanovením nejsou dotčeny neveřejné informace
včleněné do návrhů a konečné verze zprávy/díla vypracované Dodavatelem a zákonné
povinnosti smluvních stran týkající se archivace neveřejných informací.

IX.
V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží SPÚ náhrada škody, která může
tímto porušením vzniknout. Dodavatel prohlašuje a souhlasí s tím, že SPÚ je v případě porušení
ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se vydání předběžného opatření, jakož i jiného
zatímního prostředku právní ochrany v případě hrozícího nebo skutečného porušení této
smlouvy. Dodavatel se zavazuje nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s
uplatňováním náhrady škody.
X.
Povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy není časově omezena a smluvní strany si sjednaly,
že tato povinnost přetrvá zánik této smlouvy.
V ……. dne ………

Ing. Milan Rybka
ředitel Sekce provozních činností
Státního pozemkového úřadu
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