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-jako příjemce informacíčiní ve prospěch
PROKONZULTA, a.s. IČ 263 07367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673. Společnost je zastoupená členem správní rady Ing. Jaroslavem
Hradilem
-jako poskytovatele informacíníže uvedeného dne, měsíce a roku toto PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI
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1. Úvodní ustanovení
Příjemce informací činí toto prohlášení vzhledem k tomu, že má zájem o informace o neveřejném zpeněžení – 22PP000055 | Bytový dům
s komerčními prostory, plocha celkem 4.670 m2, ul. Národní třída 50, Hodonín, které realizuje poskytovatel informací. Na základě tohoto
prohlášení umožní poskytovatel informací příjemci přístup do uvedeného zpeněžení a v rámci tohoto přístupu získá příjemce informací
důvěrné, tedy chráněné informace.
Tyto informace jsou určeny pouze pro potřeby příjemce informací jakožto zájemce. Příjemce informací se zavazuje se všemi takto
získanými informacemi nakládat jen pro svoji vlastní potřebu a nesdělit je nebo nezpřístupnit (vědomě či nevědomě) třetí osobě. Dále
také jen jako „povinnost mlčenlivosti“).
Příjemce informací bere na vědomí, že průběh neveřejného zpeněžení je realizován dle platných všeobecných podmínek poskytovatele
informací a je těmito podmínkami vázán.
2. Chráněné informace
Důvěrnými, tj. chráněnými informacemi se rozumí všechny neveřejné informace – například projektová dokumentace, snímky –
fotografie, videa, záběry z dronu, technické informace – technická zpráva, ekonomické, právní, účetní i evidenční a jakékoliv jiné
informace, které nejsou veřejně prezentované a které poskytovatel informací sdělí příjemci informací, a to bez ohledu na formu sdělení.
Chráněnými informacemi dle tohoto prohlášení se rovněž rozumí veškeré poskytovatelem informací sdělené osobní údaje ve smyslu
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.
3. Ztráta ochrany
Pouze takové informace, o kterých poskytovatel informací písemně prohlásí, že nemá zájem na jejich ochraně, nepodléhají povinnosti
mlčenlivosti.
Informace ztrácí charakter chráněné informace, pokud se stane veřejně známou, to však za předpokladu, že k tomu nedojde porušením
povinnosti mlčenlivosti.
4. Povinnost mlčenlivosti
Příjemce informací zachová mlčenlivost o chráněných informacích, a to i po ukončení vzájemné spolupráce s poskytovatelem informací.
Zároveň se zavazuje, že získané chráněné informace nezneužije ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, a to a ni v případě, že
po získání všech potřebných informací již nebude mít o účast ve zpeněžení zájem.
Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na zpřístupnění chráněných informací:
 Zaměstnancům, spolupracovníkům a dodavatelům, to však za předpokladu, že tito budou vázáni mlčenlivostí alespoň ve stejném
rozsahu jako je uvedeno v tomto prohlášení o mlčenlivosti;
 S písemným souhlasem poskytovatele informací;
 V případě, že právní předpis stanoví povinnost sdělit takové informace.
5. Následky porušení povinnosti mlčenlivosti
Příjemce informací prohlašuje, že v případě, kdy poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto prohlášení o mlčenlivosti, uhradí poskytovateli
informací smluvní pokutu ve výši až do 100.000, -Kč (jedno sto tisíc korun českých). Smluvní pokuta je splatná do ihned, nejpozději do 10
dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě, přičemž § 2050 OZ se nepoužije.
Příjemce informací, v případě, kdy prokazatelně poruší povinnost mlčenlivosti, uhradí poskytovateli informací újmu, která tímto
porušením vznikla, nad rámec smluvní pokuty.
Příjemce informací, v případě, kdy poruší povinnost mlčenlivosti, vydá poskytovateli informací bezdůvodné obohacení, které porušením
této povinnosti získal.
Výzva k úhradě smluvní pokuty, náhradě škody a/nebo vydání bezdůvodného obohacení bude obsahovat specifikaci porušení smluvní
povinnosti, tj. specifikaci informace podléhající mlčenlivosti, jakož i způsobu jejího zveřejnění či zneužití, kterého se měl příjemce
informací dopustit.
Nebude-li výzva obsahovat specifikaci popsanou v předchozím odstavce, pak na ni bude pohlíženo, jako by nebyla zaslána.

V ……………… dne ……………2022

Za příjemce informací:
________________________
...

