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Česká zemědělská univerzita v Praze
se sídlem Kamýcká 129,165 00 Praha - Suchdol
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
zastoupená: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou

(dále jen „ČZUp

společnost
1. SČV, a.s.
se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00
IČO: 47549793
DIČ: CZ47549793

' společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 10383
zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním a finančním ředitelem

(dále jen „1. SČV")

(ČZU a l. SČV společně též jen jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")

Vzhledem k tomu, že:

i. společnost l. SČV má oprávněný zájem na přísném zachování důvěrnosti veškerých
informací poskytnutých V souvislosti s grantovým
projektem CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000368 Výstupy vědy a umu pro
environmentální praxi, spolufinancovaného z Operačního programu Praha - pól růstu
ČR, konkrétně pak subprojektu Strategie zajištění udržitelného managementu povodí
ovlivňující kvalitu vody v nádržích významných z hlediska potřeb hl. m. Prahy
prostrednictvim referenčního pracov/MM SWAT. (dále jen „Projekt"), který bude
realizovat ČZU,

ii. společnost 1. SčV očekává, že druhá Smluvní strana vyvine pro zachování
důvěrnosti informací minimálně stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné
informace,

iii. společnosti 1. SČV by případné vyzrazení informací třetím osobám mohlo způsobit
vážnou újmu,

iv. ČZU považuje tento požadavek za oprávněný a zavazuje se dodržovat závazky
stanovené v této Dohodě tak, aby oprávněný zájem společnosti 1. SČV na
zachování důvěrnosti byl naplněn,
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uzavírají Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), níže

uvedeného dne, měsíce a roku následující

Dohodu o povinnosti zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích

(dále je „Dohoda").

1. Důvěrnou informací se rozumí veškeré informace důvěrné povahy jakéhokoliv
druhu, know-how, včetně informací obchodních, výrobních, organizačních,
technických (zejména ale nikoli pouze o těch skutečnostech, které tvoří obchodní
tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku), jakož i veškeré další
informace získané před nebo po podepsání této Dohody týkající se jedné Smluvní
strany, které druhá Smluvní strana získala v souvislosti s Projektem s výjimkou
informací, které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily
široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v této
Dohodě (dále jen „Informace' ).

2. Za Důvěrnou informaci nebudou považovány hodnoty provozního sledování ČOV
poskytnuté ze strany 1. SČV, pokud tyto budou zveřejněny v anonymizované
podobě, tedy v takové podobě, kdy nebude možno identifikovat, že se jedná o
hodnoty z konkrétních provozoven (ČOV) 1. SČV.

3. Za důvěrnou informaci také nelze považovat žádnou informaci, údaj či jakýkoliv jiný
plánovaný výstup Projektu, kterým se pro účely této Dohody rozumí projekt reg. č.
CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000368 Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální
praxi, spolufinancovaný z Operačního programu Praha - pól růstu ČR:
komercializační koncept Strategie zajištění udržitelného managementu povodí
ovlivňující kvalitu vody v nádržích významných z hlediska potřeb hl. m. Prahy
prostřednictvím referenčního pracoviště SWAT, pouze však za podmínky, že budou
zveřejněny ve zcela anonymizované podobě, tedy v takové podobě, kdy nebude
možno identifikovat, že se jedná o hodnoty z konkrétních provozoven (ČOV) 1.
SČV, a to ani nepřímo či z kontextu celého výstupu Projektu.

*IT..0..- ---l .-••··· · -7., l.,-...ť..·.·,r,.r. ...... - v ·,••,='=5.- . 5. ·,· U ., »- ,;' 4 4 '  ' ='.·, ,' ..:N=mert .·«-4, ': ''I.'.-?3 - : Ell'. Povinnosti'zachov,áv.at mlčänI[vost. f . Ý ..

ČZU se podpisem této Dohody zavazuje, že:

i. v průběhu trvání Dohody a i po jejím případném ukončení zachová povinnost
mlčenlivosti o Informacích vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto
Informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný státní orgán, včetně orgánu dotačního
či kontrolního, vůči němuž existuje zákonná povinnost informace poskytnout -
v takovém případě se ČZU zavazuje o vyžádání informace bezodkladně informovat
1.Sč
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ii. zajistí, aby Informace nebyly žádným způsobem zpřístupněny třetím osobám, vyjma
zaměstnanců jedné ze Smluvních stran a/nebo právních, daňových či účetních
poradců za předpokladu, že jim bude uložen závazek mlčenlivosti,

iii. zabezpečí veškeré listiny včetně fotokopii, elektronické nosiče včetně jejich
dočasného uložení či jiná média obsahující Informace před zneužitím třetími
osobami,

iv. uloží závazek mičenlivosti dle této Dohody všem zaměstnancům a/nebo
pracovníkům a/nebo právním, daňovým či účetním poradcům, kteří přijdou nebo by
mohli přijít do styku s Informacemi vymezenými v této Dohodě. ČZU se zavazuje,
že zajistí, aby zpřístupnění Informací bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance
a/nebo pracovníky, kteří ji musí vzhledem ke své pracovní náplni znát,

v. nepředat hodnoty poskytnuté 1. SčV třetím osobám, leda by se tak stalo v souladu
s touto Dohodou,

vi. výstup projektu bude předán 1. SČV v elektronické podobě.

Zpřístupnění Informací, na které se vztahuje tato Dohoda, je možné s předchozím
písemným souhlasem 1. SČV.
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V případě, že ČZU poruší povinnost mlčenlivosti vyplývající z ustanovení této Dohody, je
1. SčV oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun
českých) za každé jednotlivé porušení. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na
náhradu škody, kterou porušením povinností dle této Dohody způsobila. Platba smluvní
pokuty bude provedena do deseti pracovních dnů od doručení písemné výzvy. Celková
výše vzniklých smluvních pokut, penále a náhrady škody dle této Dohody je limitována
částkou 300.000,-Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) za každý rok trvání této Dohody.
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1. Tuto Dohodu Ize měnit pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci Smluvních stran.

2. Dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu,
ČZU obdrží dvě a 1.SČV jedno vyhotovení.

3. Právní vztahy vyplývající ze smlouvy, jež nejsou smluvními stranami výslovně
upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími zákony a obecně
závaznými právními předpisy.

4. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dohody tak, aby
tato Dohoda mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a
s uveřejněním plného znění Dohody v registru smluv v souladu se 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.

5. Případné spory vzniklé z této Dohody budou Smluvní strany řešit především
smírnou cestou. Nebude-li dosaženo smírného řešení do 30 pracovních dnů od
oznámení sporu druhé Smluvní straně, je kterákoliv Smluvní, strana oprávněna
obrátit se se svým nárokem k příslušnému soudu v ČR.

6. Ustanovení této Dohody jsou závazná i pro právní nástupce Smluvních stran.
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7. Tato Dohoda je uzavřena na dobu určitou 5 (pěti) let a nabývá platnosti dnem jejínu
podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru
smluv dle zákona č. 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.

8. Smluvní strany této Dohody dále prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem
přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné
vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této Dohody potvrzují oprávnění
zástupci obou Smluvních stran svými podpisy.

V Praze dne 46- '(270/( 13
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Ing. Jana Vohralíková
kvestorka
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ZEMĚDĚLSKÁí
UNIVERZITA
V PRAZE (2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Iva Eis
generální a finanční ředitel
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