
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 1/2009 

 
 Dodatek ke smlouvě o údržbě programového vybavení, dodávce prací a služeb spojených s automatizovaným 

zpracováním dat uzavřené mezi 
 

zhotovitelem 

Ing. Jiří Červený, Lenka Mikešová, Ladislav Hlad – společnost O.K.SOFTWARE 
Husova 267, 261 01 Příbram VI 

IČ: 63799685 

DIČ: CZ6212311226 

Zastoupené: Ladislavem Hladem 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

a 

 

objednatelem 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 

Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice 

IČ: 00027073 

DIČ: CZ00027073 

Zastoupený: Doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSC, ředitelem 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

I. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je bližší označení důvěrných informací, které budou sděleny zhotoviteli 

objednatelem v souvislosti s plněním Smlouvy o údržbě programového vybavení/informačního 

systému a dodávce prací a služeb spojených s automatizovaným zpracováním dat, a dále stanovení 

pravidel pro zacházení s těmito důvěrnými informacemi.  

 

II. Důvěrné informace 

1. Za důvěrné informace se pro účely tohoto dodatku považují veškeré informace týkající se 

objednatele, které se zhotovitel při komunikaci s objednatelem dozví v souvislosti s plněním 

Smlouvy o údržbě programového vybavení/informačního systému a dodávce prací a služeb 

spojených s automatizovaným zpracováním dat. 

2. Důvěrnými informacemi se rozumí především informace týkající se veškerých obchodních, 

marketingových, technických a dalších postupů souvisejících s činností objednatele, dále 

veškerá data pořízená a uchovávaná objednatelem, jakož i otázky související s architekturou 

počítačové sítě objednatele a s jejím fungováním. Důvěrnými informacemi se dále rozumějí 

osobní údaje zaměstnanců objednatele, informace o pracovněprávních otázkách, informace o 

výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, osobní údaje fyzických osob 

v rámci obchodních vztahů a všechny další informace, jejichž zveřejnění by objednateli 

mohlo způsobit škodu. 

3. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které se staly veřejně známými, aniž by to 

záměrně či opomenutím zavinil zhotovitel. 



 

III. Pravidla pro zacházení s důvěrnými informacemi 

1. Zhotovitel je oprávněn užít důvěrné informace pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely 

plnění Smlouvy o údržbě programového vybavení/informačního systému a dodávce prací a 

služeb spojených s automatizovaným zpracováním dat. 

2. Zhotovitel nesmí důvěrné informace prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich 

účelem pro své potřeby. 

3. Zhotovitel má povinnost vyvinout pro ochranu důvěrných informací stejné úsilí, jako by se 

jednalo o jeho vlastní důvěrné informace. 

4. Zhotovitel má povinnost dodržovat Zákon o ochraně osobních údajů. 

5. Závazky mlčenlivosti dle této dohody trvají po neomezenou dobu ode dne předání příslušné 

důvěrné informace.  

 

IV. Smluvní pokuta 

1. V případě porušení povinností dle této dohody je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý 

případ porušení povinností. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom z nich. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně přečetly, že s jeho zněním souhlasí 

a že jej neuzavřely v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv, je účinný po dohodnutou dobu poskytování služeb a 

provedení díla podle smlouvy uvedené v záhlaví. Některá ujednání, ze kterých je zřejmé, že 

mají platit dál i po ukončení smlouvy o poskytnutí služeb a provedení díla, zůstávají platná a 

účinná nadále. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) zák. 

č.340/2015 Sb. uveřejněna dle § 5 téhož zákona v registru smluv. V registru smluv smlouvu 

uveřejní objednatel. 

 

 

 

 

 

 

V Průhonicích dne………     V Příbrami dne……… 

 

 

 

Objednatel       Zhotovitel 

 


