„VZOR“
Zmluva č. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam
uzatvorená podľa § 44 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), § 1 ods. 1 písm. a) a § 6 vyhlášky
Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti
a o bezpečnostnom projekte podnikateľa (ďalej len „vyhláška č. 301/2013 Z. z.)
a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

1. Názov:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
IČO:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ďalej len „štátny orgán“
2. Názov:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
IČO:
Zapísaná v:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obchodnom registri Okresného súdu xxxxxxxxxx,
oddiel: xx, vložka č. xxxxx

ďalej len „podnikateľ“
Čl. 1
Predmet zmluvy
1.1

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností pri postupovaní utajovaných
skutočností štátneho orgánu podnikateľovi v rámci spolupráce štátneho orgánu
a podnikateľa pri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

1.2

Podnikateľ sa bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami štátneho orgánu bez ich
postúpenia v materiálnej podobe alebo v elektronickej podobe.

Čl. 2
Stupeň utajenia a špecifikácia postupovaných utajovaných skutočností
2.1

Stupeň utajenia utajovaných skutočností, ktoré možno podnikateľovi postúpiť je stupeň
utajenia „XXXXXX“.

2.2

Špecifikácia postupovaných utajovaných skutočností v pôsobnosti štátneho orgánu,
ktoré možno podnikateľovi postúpiť počas plnenia zmluvného vzťahu je uvedená
v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
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Čl. 3
Obdobie postúpenia utajovaných skutočností
Utajované skutočnosti môžu byť zo štátneho orgánu podnikateľovi postupované iba
počas trvania platnosti tejto zmluvy.
Čl. 4
Zoznam osôb, ktoré môžu mať prístup k utajovaným skutočnostiam
4.1

Zoznam osôb s vymedzením rozsahu ich oprávnenia na oboznamovanie sa
s utajovanými skutočnosťami je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

4.2

Doplnenie zoznamu osôb podľa bodu 4.1 tejto zmluvy o ďalšie osoby je možné vykonať
len písomným dodatkom k tejto zmluve.

4.3

Zánik určenia osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami uvedenej v zozname
osôb podľa bodu 4.1. tejto zmluvy sa preukázateľne oznamuje štátnemu orgánu (doplniť
spôsob doručovania napr. písomne doporučenou poštovou zásielkou, osobne, prípadne
doplniť ďalšie spôsoby doručovania). Na základe tohto oznámenia sa osoba, ktorej
zaniklo určenie, zo zoznamu osôb podľa bodu 4.1 tejto zmluvy vyškrtne; v takomto
prípade sa písomný dodatok k tejto zmluve nevyžaduje.

4.4

Ak u osoby uvedenej v zozname podľa bodu 4.1. tejto zmluvy dôjde k zmene
akademického titulu, mena, priezviska alebo údajov týkajúcich sa osvedčenia na
oboznamovanie sa s utajovaných skutočností, podnikateľ je povinný tieto zmeny
štátnemu orgánu preukázateľne oznámiť (doplniť spôsob doručovania napr. písomne
doporučenou poštovou zásielkou, osobne, prípadne doplniť ďalšie spôsoby
doručovania); v takomto prípade sa písomný dodatok k tejto zmluve nevyžaduje.
Čl. 5
Rozsah činností s utajovanou skutočnosťou

5.1

S postúpenými utajovanými skutočnosťami štátneho orgánu sa bude podnikateľ
oboznamovať v priestoroch štátneho orgánu, pričom štátny orgán vytvorí také pracovné
podmienky pre oprávnené osoby podnikateľa, aby nebola ohrozená ich bezpečnosť
a ochrana.

5.2

Utajované skutočnosti budú postupované aj formou ústne podaných informácií na
pracovných rokovaniach zmluvných strán.

5.3

O každom oboznamovaní sa podnikateľa s utajovanou skutočnosťou podľa bodu 5.2
tejto zmluvy bude spracovaný zápis, v ktorom sa uvedie dátum, miesto, čas, zoznam
oprávnených osôb a stručný obsah postúpených utajovaných skutočností.

5.4

Oboznámenie sa s utajovanou písomnosťou sa potvrdí na kontrolnom liste utajovanej
písomnosti alebo priamo na utajovanej písomnosti. Zodpovednosť za spracovanie zápisu
má štátny orgán. Zápis sa zaeviduje a uloží na dobu minimálne X od dátumu skončenia
platnosti zmluvy.
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Čl. 6
Rozsah kontrolných opatrení
Vedúci podnikateľa zabezpečí kontrolu ochrany utajovaných skutočností vo svojej
pôsobnosti v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zákona v oblasti personálnej bezpečnosti (uviesť
napríklad jedenkrát ročne, príp. uviesť na základe dohody zmluvných strán).
Čl. 7
Povinnosti podnikateľa
7.1

Podnikateľ je povinný zaslať štátnemu orgánu oznámenie o
7.1.1 zrušení podnikateľa, a to najneskôr X dní pred jeho zrušením,
7.1.2 zániku platnosti vydaného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, a to
neodkladne pri neočakávanom zániku (zrušení) platnosti potvrdenia, inak
najneskôr X dní pred očakávaným zánikom potvrdenia,
7.1.3 zániku platnosti vydaných osvedčení štatutárov a zamestnancov podnikateľa
podľa tejto zmluvy v pôsobnosti štátneho orgánu a o každej zmene
ovplyvňujúcej ochranu utajovaných skutočností u podnikateľa, a to ihneď po
vzniku nepredvídateľných zmien, inak najneskôr X dní pred vznikom
očakávaných zmien.

7.2

Postúpenie utajovaných skutočností inému štátnemu orgánu, inému podnikateľovi alebo
inej fyzickej osobe ako osobe uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy nie je možné bez
predchádzajúceho súhlasu štátneho orgánu (v prípade, ak postúpenie utajovaných
skutočností je možné, uviesť podmienky štátneho orgánu na postúpenie).
Čl. 8
Oprávnenia štátneho orgánu

8.1

Štátny orgán je oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania ustanovení tejto zmluvy
a kontrolu dodržiavania zákona a jeho vykonávacích právnych predpisov.

8.2

Kontrolu u podnikateľa podľa bodu 8.1 tohto článku zmluvy môžu vykonať iba
zamestnanci písomne poverení štatutárnym orgánom štátneho orgánu.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia

9.1

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami a uzatvára sa na dobu xxxxxxxxxxxxxxx.

9.2

Zmenu tejto zmluvy je možné vykonať len písomne dodatkom k tejto zmluve, ak v tejto
zmluve nie je ustanovené inak (čl. 4 body 4.3 a 4.4 tejto zmluvy).

9.3

Táto zmluva stráca platnosť dňom zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej
bezpečnosti vydaného podnikateľovi, alebo ak štátny orgán nespĺňa podmienky na
ochranu utajovaných skutočností. Zmluvu možno skončiť aj dohodou obojstranne
podpísanou štatutárnymi orgánmi zmluvných strán. Od zmluvy možno jednostranne
odstúpiť, ak sa ukončí spolupráca s podnikateľom podľa čl. 1 tejto zmluvy; jednostranné
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odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho preukázateľného doručenia druhej
zmluvnej strane.
9.4

Vo veciach neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa zákona, ako aj podľa
ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9.5

Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešené súdnou cestou, ak po
predchádzajúcom prerokovaní predmetu sporu na štatutárnej úrovni nedôjde k zmieru,
resp. k mimosúdnemu vyrovnaniu zmluvných strán.

9.6

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
9.6.1
Príloha č. 1 Špecifikácia postupovaných utajovaných skutočností,
9.6.2
Príloha č. 2 Zoznam osôb a rozsah ich oprávnenia na oboznamovanie sa
s utajovanými skutočnosťami.

9.7

Táto zmluva je vyhotovená v X originálnych rovnopisoch, X rovnopisy pre štátny orgán
a X rovnopisy pre podnikateľa.

9.8

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že
bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, určite, vážne
a zrozumiteľne, nie však v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné
strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojimi podpismi.

V xxxxxxxxxx dňa ........................

V xxxxxxxxxx dňa ........................

Štátny orgán
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podnikateľ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
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Príloha č. 1 k zmluve č. xxxxxxxxxxxxxx
Špecifikácia postupovaných utajovaných skutočností
Por.
č.
1.

Utajovaná skutočnosť

Stupeň utajenia

Uvedie sa príslušná položka zo zoznamu
utajovaných skutočností štátneho orgánu

XXXXXX

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Príloha č. 2 k zmluve č. xxxxxxxxxxxxxx
Zoznam osôb a rozsah ich oprávnenia
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
Osvedčenie NBÚ1)
Por.
č.

1.

Titul, meno
a priezvisko

číslo

stupeň
utaj.

Rozsah oprávnenia na
oboznamovanie sa s utaj.
vydané
skutočnosťami
platné do
dňa
a stupeň utajenia
Uvedú sa konkrétne body zo
špecifikácie postupovaných
utajovaných
skutočností
vrátane stupňov utajenia, ku
ktorým môže mať osoba
prístup

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1

) Poznámka : Ak ide o stupeň utajenia „Vyhradené“, uvádza sa dátum a číslo vyhodnotenia
bezpečnostnej previerky I. stupňa vykonaného vedúcim podnikateľa.
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