Memorandum o spolupráci

CZ.NIC, z. s. p. o.

Memorandum o spolupráci
CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob
se sídlem Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3
IČO: 67985726
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
spisová značka L 58624
zastoupený Mgr. Ondřejem Filipem, MBA, výkonným ředitelem
(dále jen „CZ.NIC“)
a
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování
Policejní prezidium, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
IČO: 00007064
zastoupený plk. Ing. Romanem Vojtíškem, ředitelem útvaru
(dále jen „ÚZČ SKPV“)
společně též „strany“
uzavírají toto memorandum o spolupráci (dále jen „Memorandum“)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.

CZ.NIC je správcem Centrálního registru Jmen domén druhé úrovně, která jsou zaregistrována
v doméně nejvyšší úrovně .cz (ccTLD .cz), a současně je provozovatelem Národního CERT ve
smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti – dále jen „ZoKB“). Sdružení CZ.NIC dále mimo jiné aktivně
podporuje nové technologie a projekty prospěšné pro internetovou infrastrukturu v České
republice, a věnuje se řadě osvětových a vzdělávacích aktivit; disponuje rozsáhlými odbornými
zkušenostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti a zajištění řádného fungování a zabezpečení
počítačových systémů a sítí, včetně výzkumně-vývojové činnosti, vývoje hardware a software.

1.2.

ÚZČ SKPV je útvarem Policie České republiky, který v souladu s příslušnými ustanoveními
trestního řádu, zákona o Policii České republiky a dalších právních předpisů provádí ve
prospěch oprávněných bezpečnostních subjektů odposlech a záznam telekomunikačního
provozu, sledování osob a věcí a další specializované úkony a je jediným útvarem Policie
České republiky, který je oprávněn provádět tyto úkony na celém území České republiky. ÚZČ
SKPV je za Policii ČR garantem plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích, a z prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (mj. se se jedná
o zajišťování provozních a lokalizačních údajů a dalších dat významných pro trestní řízení).

1.3.

Vzhledem k tomu, že obě strany jsou si vědomy nadále rostoucího významu informačních
technologií v soudobé společnosti a mají zájem spolupracovat v oblastech významných pro
zajišťování dat a informací za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti,
stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České
republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách
a věcech, rozhodly se prostřednictvím tohoto Memoranda upravit svou budoucí spolupráci.
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2.

CZ.NIC, z. s. p. o.

PŘEDMĚT, ROZSAH A ÚČEL MEMORANDA
2.1.

Předmětem tohoto Memoranda je závazek stran v souladu s účely uvedenými v čl. 1.3 tohoto
Memoranda vzájemně spolupracovat.

2.2.

Vzhledem k tomu, že CZ.NIC je povinen poskytovat orgánům činným v trestním řízení
v souladu s právními předpisy informace týkající se jmen domén, případně postupovat
v souladu s rozhodnutími orgánů činných v trestním řízení, a vzhledem k množství těchto
orgánů, variabilitě a četnosti jejich požadavků a kvalitě dostupných podkladů, dohodly se strany,
že se pokusí vytvořit systém vzájemné komunikace, který by vedl ke snížení administrativní
zátěže CZ.NIC a omezení nerelevantních dotazů či pokynů, kterým CZ.NIC nemůže objektivně
vyhovět, a to například vytvořením standardů pro dotazy orgánů činných v trestním řízení či
sjednocením rozsahu požadovaných údajů, případně i vytvořením jednotného nebo hlavního
kontaktního místa, které by s CZ.NIC v těchto záležitostech komunikovalo namísto jednotlivých
orgánů činných v trestním řízení.

2.3.

Vzhledem k tomu, že povinnosti ukládané CZ.NIC či dalším osobám právními předpisy v rámci
trestního řízení mohou spočívat i v omezení v nakládání a užívání jména domény, strany se
dohodly, že se pokusí vytvořit systém, v jehož rámci bude možné taková jména domén ze strany
smluvních stran efektivně spravovat, včetně vypořádání příslušných registračních poplatků.

2.4.

Strany se dále zavazují spolupracovat při vzdělávacích, konzultačních, poradenských,
analytických, strategických a vědecko-výzkumných aktivitách směřujících ke shora popsanému
účelu jejich spolupráce.

2.5.

Konkrétní podmínky realizace spolupráce, které neplynou z tohoto Memoranda, mohou být
předmětem návazných smluvních vztahů.

2.6.

Pro vyloučení pochybností strany výslovně uvádějí, že CZ.NIC pro účely plnění tohoto
memoranda disponuje daty, včetně osobních údajů, v rozsahu, který je definován v Pravidlech
registrace jmen domén v ccTLD .cz, případně Zásadách zpracování osobních údajů či jiných
souvisejících dokumentech. Aktuální znění těchto dokumentů je k dispozici na webových
stránkách CZ.NIC.

3.

KONTAKTNÍ MÍSTA A OSOBY
3.1.
3.1.1.

Kontaktním místem ve věcech plnění Memoranda a projednání jeho případných změn jsou:
Za ÚZČ SKPV:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:

3.1.2.

Za CZ.NIC:
Kontaktní adresa: viz sídlo sdružení
Kontaktní osoba: provozní ředitel

3.2.

Jména kontaktních osob a aktuální kontaktní údaje (telefon, e-mail) si strany předají bez
zbytečného odkladu po uzavření Memoranda.

3.3.

Změnu kontaktních osob nebo kontaktních údajů si strany bez zbytečného odkladu písemně
oznámí a zároveň si předají nové údaje.
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4.

CZ.NIC, z. s. p. o.

OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
4.1.

Strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dle tohoto Memoranda si mohou vzájemně
úmyslně nebo i opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále
jen „důvěrné informace“) nebo že jejich zaměstnanci či na plnění tohoto Memoranda se
podílející třetí osoby mohou získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím
přístup k důvěrným informacím druhé strany. Důvěrnými informacemi nejsou utajované
informace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, kdy nakládání s utajovanými informacemi se řídí tímto zákonem.

4.2.

Nedohodnou-li se strany výslovně jinak, považují se za důvěrné informace pro účely tohoto
Memoranda bez ohledu na formu jejich zachycení veškeré informace, které si strany poskytnou
v souvislosti s předmětem plnění tohoto Memoranda, a dále informace, které jsou anebo by
mohly být součástí obchodního tajemství, osobní údaje a další informace, jejichž zveřejnění
přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.

4.3.

Strany berou na vědomí, že za důvěrné informace se považují informace poskytnuté ze strany
CZ.NIC v rámci poskytování součinnosti orgánům činným v trestním řízení, a že tyto informace
mohou být použity pouze k zákonnému účelu, pro který byly získány.

4.4.

Za důvěrné se nepovažují informace, které (i) se staly veřejně známými, aniž by to zavinila
záměrně či opomenutím přijímající strana; (ii) měla přijímající strana oprávněně k dispozici před
uzavřením tohoto Memoranda, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi
stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací; (iii) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim
přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými
informacemi třetí strany; (iv) po podpisu tohoto Memoranda poskytne přijímající straně třetí
osoba, jež takové informace přitom nezíská přímo ani nepřímo od strany, jež je jejich
vlastníkem.

4.5.

Poskytují-li strany v souladu s tímto Memorandem důvěrné informace druhé strany svým
zaměstnancům či třetím osobám, které se podílejí na plnění předmětu dle tohoto Memoranda,
mohou tak činit pouze v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu dle tohoto Memoranda, vždy
však jsou povinny zajistit, že osoby, kterým takové důvěrné informace budou poskytnuty, budou
zavázány povinností jejich ochrany alespoň v rozsahu stanoveném tímto Memorandem.

4.6.

Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Memoranda z jakéhokoliv důvodu.

4.7.

Ustanovení o ochraně důvěrných informací nebrání CZ.NIC zveřejňovat statistické informace
týkající se zejména rozsahu požadované součinnosti.

5.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ MEMORANDA
5.1.

Toto Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu stranami. V případě, že
k podpisu Memoranda stranami nedojde v jednom dni, nabývá Memorandum platnosti a
účinnosti dnem, kdy Memorandum podepsala poslední strana.

5.2.

Toto Memorandum se sjednává na dobu neurčitou.

5.3.

Kterákoliv ze stran je oprávněna toto Memorandum vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní
dobou v trvání jednoho (1) měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení písemného vyhotovení výpovědi druhé straně.
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6.

CZ.NIC, z. s. p. o.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
6.1.

Obě strany výslovně souhlasí s tím, že každá z nich ponese své vlastní náklady spojené
s činností dle tohoto Memoranda, nebude-li v rámci případného návazného smluvního vztahu
dohodnuto jinak.

6.2.

Žádná ze stran nemá podle tohoto Memoranda nebo v souvislosti s ním s výjimkou čl. 4 tohoto
Memoranda žádnou povinnost vůči druhé straně do té doby, než budou mezi stranami uzavřeny
případné návazné smlouvy, případně nevyplývá-li taková povinnost z právních předpisů.

6.3.

Toto Memorandum představuje pouze prohlášení o záměru a nevytváří závazné povinnosti
žádné ze stran uzavřít v budoucnu jakoukoliv smlouvu nebo v budoucnu jednat o uzavření
jakékoliv smlouvy. Spolupráce mezi stranami dle tohoto Memoranda je nevýhradní, žádná ze
stran není oprávněna jednat jménem druhé strany ani v jejím zastoupení a není oprávněna
vystupovat tak, aby ve třetích osobách vzbuzovala dojem, že v zastoupení či jménem druhé
strany jedná.

6.4.

Toto Memorandum je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci stran.

6.5.

Toto Memorandum je sepsáno ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.

6.6.

Strany výslovně souhlasí s tím, že text Memoranda může být kteroukoliv z nich zveřejněn.

V Praze, dne _. _. 2019

V Praze, dne _. _. 2019

_________________________

_________________________

CZ.NIC, z. s. p. o.

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Mgr. Ondřej Filip, MBA

Útvar zvláštních činností

výkonný ředitel

služby kriminální policie a vyšetřování
plk. Ing. Roman Vojtíšek
ředitel útvaru
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