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Obchodní podmínky
Ochrana důvěrných informací
1. Účel a cíl
Účelem těchto obchodních podmínek (dále také jen „Podmínky“) je definovat základní
principy zajištění ochrany důvěrných informací Smluvních stran, tzn. Laboratoře mechaniky
zemin a hornin společnosti GEODRILL s.r.o. (dále jen Laboratoř) a zákazníka (dále jen
Zákazník), se kterými se Smluvní strany seznámí v rámci naplňování smluvního požadavku
(Smlouvy) na laboratorní činnosti / zkoušky.
2. Ochrana důvěrných informací
2.1 Laboratoř se zavazuje přistupovat ke všem informacím Zákazníka vztahujícím se
k objednaným laboratorním činnostem / zkouškám v písemné, ústní, elektronické nebo jiné
podobě jako k informacím důvěrným (neveřejným) a bude s nimi nakládat v souladu s těmito
„Podmínkami“.
2.2 Důvěrnými informacemi se po celou dobu trvání smluvního vztahu rozumí všechny
skutečnosti, které si Smluvní strany sdělí, a/nebo které jí druhá smluvní strana v průběhu
vzájemné spolupráce zpřístupní, za účelem provedení laboratorních zkoušek / činností.
Důvěrnými informacemi se také rozumí všechna zjištění vyplývající z plnění smluvního
vztahu, tzn. výsledky zkoušek, výroky o shodě, stanoviska a odborné interpretace výsledků
zkoušek.
2.3 Důvěrnost informací nezahrnuje informace, které:
- mohou být zveřejněny bez porušení těchto „Podmínek“,
- byly písemným souhlasem Zákazníka uvolněny od těchto omezení,
- jsou veřejně dostupné nebo byly zveřejněny jinak než porušením povinnosti
Laboratoře nebo Zákazníka,
- Laboratoř je zná zcela prokazatelně dříve, než je sdělí Zákazník,
- jsou vyžádány správním orgánem na základě právním předpisů nebo dozorovým
orgánem (ČIA).
2.4 Laboratoř se zavazuje použít důvěrné informace výhradně v souvislosti s plněním
smlouvy / laboratorních činností, a to v minimálním rozsahu, který postačuje k tomuto plnění.
Laboratoř se dále zavazuje, že ani ona, ani osoba, která je s ní přímo nebo nepřímo
majetkově propojena, ani jeho zástupce, pracovník nebo jiná osoba, která byla Laboratoří
seznámena s důvěrnými informacemi, nezpřístupní tyto důvěrné informace jakékoli třetí
osobě.
2.5 Laboratoř prohlašuje, že vrcholové vedení Laboratoře zavedlo management informací,
definovalo konkrétní odpovědnosti osob, poučilo a zavázalo své zaměstnance k dodržování
pravidel pro zacházení s důvěrnými informacemi.
2.6 Laboratoř bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka nezpřístupní nic z obsahu
důvěrných informací, s výjimkou případů, kdy je povinnost takového zpřístupnění stanovena
zákonným předpisem nebo postupy dozorového orgánu (ČIA).
2.7 V případě, že podle zjištění Laboratoře dojde v souvislosti s plněním smluvního vztahu u
Laboratoře ke zpřístupnění důvěrných informací neoprávněné osobě, je Laboratoř povinna o
této skutečnosti neprodleně informovat Zákazníka.
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2.8 Laboratoř se zavazuje, že důvěrné informace, k nimž získala přístup při plnění předmětu
smlouvy, bude chránit ještě po dobu 5 roků následujících po ukončení plnění předmětu
smlouvy.
3. Náhrada škody
3.1 V případě porušení ustanovení těchto „Podmínek“ ze strany Laboratoře náleží
Zákazníkovi náhrada škody, pokud tímto porušením Zákazníkovi prokazatelně škoda
vznikne. Zákazník je povinen vyčíslit výši prokazatelné škody, která mu porušením těchto
„Podmínek“ ze strany Laboratoře vznikla.
4. Závěrečná ustanovení
Tyto „Podmínky“ pro ochranu důvěrnosti informací jsou považovány za právně vymahatelné
závazky za správu všech informací získaných nebo vytvořených během provádění
laboratorních činností.

V Brně dne 1.8.2018
Mgr. Pavlína Frýbová
Laboratoř mechaniky zemin a hornin
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