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SMLOUVA O ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI 

(dále jen „Smlouva“) 

 

Letiště Praha, a.s. 
se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00, Praha 6, 
IČO: 282 44 532, 
DIČ: CZ699003361, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003, 
zastoupená Ing. Jiřím Krausem, místopředsedou představenstva  

a Ing. Radkem Hovorkou, členem představenstva, 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
číslo účtu (CZK): 801812025/2700, 

 

(dále jen „LP“)  

a 

Smartwings, a.s. 
se sídlem: K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 6,  
IČO: 256 63 135, 
DIČ: CZ256631135, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5332, 
zastoupená: Ing. Jiří Jurán, 
bankovní spojení: Komerční banka,a.s., Václavské náměstí. 42, 114 07 Praha 1, 
číslo účtu (CZK): 198733170257/0100, 

 

(dále jen „SWG“) 

 

(LP a SWG dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“) 
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I. PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolupracují při realizaci projektu zřízení práva stavby trvalé stavby hangáru na letišti 
Praha/Ruzyně (dále jen „Projekt“).  

(B) V rámci Projektu SWG zpracovává studii proveditelnosti, k čemuž mu LP bude zpřístupňovat a 
poskytovat mimo jiné informace, které nejsou veřejně přístupné a mohou být důvěrné povahy; 

(C) Strany považují za nezbytné upravit vzájemná práva a povinnosti při nakládání s informacemi, na 
které se tato Smlouva vztahuje tak, aby byl dostatečným způsobem chráněn zájem Stran na 
uchování důvěrnosti poskytnutých informací; 

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 

II. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

2.1 Strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy budou za důvěrné považovat, chránit a zachovávat 
mlčenlivost o následujících informacích (dále jen „Závazek zachování důvěrnosti informací“): 

2.1.1 všechny informace, data a údaje, které si Strany vzájemně poskytly, sdělily, zpřístupnily 
nebo které se Strany dozvěděly či jinak získaly ve vztahu k nebo v souvislosti s Projektem, 
i když nebyly výslovně uvedeny či označeny jako vysoce citlivé (Highly sensitive) nebo 
důvěrné (Confidential), a to ať v přenosné či nepřenosné podobě, zachycené písemně či 
na jakémkoliv nosiči dat nebo sděleny ústně nebo v jakékoli jiné formě či podobě;  

2.1.2 rozbory, studie, posudky, zprávy, výstupy a jiné materiály vyhotovené Stranami nebo 
osobami, kterým informace o společnosti LP Strany poskytly, obsahující či jinak 
vyjadřující informace, jež jsou popsány výše v odst. 2.1.1 tohoto článku Smlouvy nebo 
byly vytvořeny na jejich základě; a  

2.1.3 informace, které si Strany sdělily ve věci projednávání, přípravy a realizace Projektu a 
výslovně tyto informace jako důvěrné označily;  

(dále jen „Důvěrné informace“).  

2.2 Závazek zachování důvěrnosti informací mimo jiné znamená, že Důvěrné informace nesmí být 
ani jednou ze Stran předány, zkopírovány ani jinak fyzicky nebo elektronicky poskytnuty třetím 
osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy: 

2.2.1 mají Strany opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo 

2.2.2 takové Důvěrné informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 
mlčenlivosti za předpokladu, že Strana písemně oznámí dotčené Straně, které třetí 
osobě byla Důvěrná informace dotčené Strany zpřístupněna, a zaváže tuto třetí osobu 
stejnou povinností mlčenlivosti, jako má sama; a/nebo 

2.2.3 se takové Důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 
porušením povinností vyplývajících z tohoto článku; a/nebo 

2.2.4 jedna Strana udělí druhé Straně předchozí písemný souhlas ke zpřístupnění Důvěrné 
informace třetí osobě. 
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III. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

3.1 Strany se zavazují uchovávat poskytnuté Důvěrné informace v tajnosti a nezpřístupnit je s 
výjimkami uvedenými v této Smlouvě třetím osobám, a to po celou dobu, co bude mít Důvěrné 
informace k dispozici. 

3.2 Strany se zavazují, že podniknou veškerá opatření k ochraně Důvěrných informací včetně 
zajištění řádného zabezpečení veškerých Důvěrných informací, k zabránění jejich zneužití a/nebo 
neautorizovanému vyzrazení a/nebo předání třetím stranám, včetně vyzrazení z nedbalosti.  

3.3 Strany se zavazují uložit Závazek zachování důvěrnosti informací všem svým zaměstnancům, 
poradcům, společníkům, akcionářům, subdodavatelům a/nebo zástupcům (dále jen „Třetí 
osoby“), kteří budou vykonávat jakékoli činnosti v souvislosti s Projektem, i když nebyly výslovně 
uvedeny či označeny jako vysoce citlivé (Highly sensitive) nebo důvěrné (Confidential). Tento 
Závazek zachování důvěrnosti informací se na uvedené osoby vztahuje i po ukončení jejich 
pracovněprávního vztahu či smluvního vztahu k jedné ze Stran. Jména těchto osob budou na 
žádost bez odkladu oznámeny příslušné Straně, která o ně požádá. Dotčená Strana je povinna 
zavázat osoby, jimž Důvěrné informace poskytne, povinností Důvěrné informace chránit aspoň 
ve stejném rozsahu, v jakém je tato povinnost stanovena pro danou Stranu. Obě Strany 
odpovídají za porušení svých povinností vyplývajících z této Smlouvy jejich Třetími osobami. 
Strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany Důvěrné informace 
nesdělí ani jinak nezpřístupní jiným osobám než svým Třetím osobám. 

3.4 Strany se zavazují dodržovat Závazek zachování důvěrnosti informací, jakož i další závazky 
plynoucí z této Smlouvy i po dokončení Projektu a/nebo platnosti a účinnosti smlouvy, na jejímž 
základě se Projekt realizuje a/nebo platnosti a účinnosti této Smlouvy. Společnost SWG se tímto 
vzdává práva domáhat se zrušení závazku podle ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 

3.5 Každá ze Stran může označit některé Důvěrné informace za vysoce citlivé (Highly sensitive) nebo 
důvěrné (Confidential). V tom případě se na nakládání s těmito Důvěrnými informacemi mohou 
vztahovat některá další omezení vyplývající z interních předpisů Stran. Tato omezení musí být 
písemně specifikována Stranami a jsou pro obě Strany závazná. 

IV. ODPOVĚDNOST A SANKCE 

4.1 V případě, že společnost SWG poruší Závazek zachování důvěrnosti informací podle této 
Smlouvy, zavazuje se společnost SWG zaplatit LP smluvní pokutu ve výši 

 za každé jednotlivé porušení Závazku zachování důvěrnosti informací. 

4.2 Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany LP 
společnosti SWG k jejímu uhrazení. 

4.3 Právo LP požadovat zaplacení náhrady plné výše škody vzniklé LP v důsledku porušení kterékoliv 
ze smluvních povinností společnosti SWG zajištěných smluvní pokutou dle této Smlouvy není 
zaplacením příslušné smluvní pokuty dotčeno. 

4.4 Společnost SWG se tímto výslovně zavazuje odčinit LP jakoukoliv nemajetkovou újmu vzniklou 
LP porušením povinností společnosti SWG podle této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ním. 

4.5 Společnost SWG tímto pro vyloučení jakýchkoliv pochybnosti prohlašuje a souhlasí s tím, že 
v plném rozsahu odpovídá za jakékoliv porušení povinností stanovených v této Smlouvě ze 
strany svých zaměstnanců a / nebo subdodavatelů a / nebo třetích osob, kterým byly Důvěrné 
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informace LP jakýmkoliv způsobem ze strany společnosti SWG zpřístupněny a LP v plném 
rozsahu nahradí veškerou vzniklou újmu, a také odčiní LP veškerou nemajetkovou újmu. 

4.6 Pokud by z právního předpisu, soudního či jiného rozhodnutí nebo jakékoli jiné skutečnosti 
vznikla v souvislosti s porušením povinností společnosti SWG povinnost LP zaplatit jakoukoli 
částku ve prospěch kterékoli třetí osoby, zavazuje se společnost SWG takovou povinnost splnit. 

4.7 Má-li být LP ze strany společnosti SWG hrazena jakákoli finanční částka, která se úročí, sjednávají 
si Strany výslovně, že v těchto případech lze požadovat úrok z úroku. 

4.8 Strany se dohodly, že povinnost LP k náhradě újmy vůči společnosti SWG vzniklé společnosti 
SWG porušením povinností LP podle této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ním, je vyloučena 
v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. Vyloučena ani omezena není 
povinnost LP k náhradě újmy způsobené LP společnosti SWG úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, 
ani případná další povinnost LP k náhradě újmy, kterou není možné podle platných právních 
předpisů vyloučit nebo omezit. 

V. OSOBNÍ ÚDAJE 

5.1 Strany berou na vědomí, že Důvěrné informace, jakož i další údaje, které budou v průběhu 
spolupráce poskytnuty, mohou obsahovat osobní údaje. Strany se zavazují zachovávat ohledně 
takových osobních údajů mlčenlivost a nakládat s nimi v souladu se nařízením 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), jakož i v 
souladu s právními předpisy, které budou přijaty za účelem provedení nebo adaptace tohoto 
Nařízení.  

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Ustanovení této Smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce Stran. 

6.2 Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněných zástupců Stran a v účinnost dne 
jejího zveřejnění v Registru smluv, ovšem vztahuje se i na Důvěrné informace, které jsou 
považovány za důvěrné podle této Smlouvy, a které byly poskytnuty či jinak zpřístupněny 
kteroukoli ze Stran druhé Straně před platností a účinností této Smlouvy v rámci předcházející 
spolupráce Stran v rámci realizace Projektu.  

6.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo 
neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit do deseti (10) pracovních dnů po doručení výzvy druhé 
Strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, 
vymahatelným a účinným, jehož znění bude odpovídat účelu vyjádřenému původním 
ustanovením a touto Smlouvou jako celkem. 

6.4 Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo 
nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se 
takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení 
a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý 
jednotlivý případ vyjádřeno písemně. 

6.5 Práva a povinnosti Stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními 
Občanského zákoníku a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České republiky. Tato 
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Smlouva, vztah mezi LP a společností SWG a práva a povinnosti Stran z něj vyplývající se řídí a 
budou vykládány v souladu s právem České republiky.  

6.6 Strany se dohodly, že ustanovení § 1766 (změna okolností), § 1793 (neúměrné zkrácení), § 1796 
(lichva), § 1799, § 1800 (smlouvy uzavírané adhezním způsobem), § 2000 (zrušení závazku), § 
2050 (smluvní pokuta a náhrada škody) Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy z 
této Smlouvy vyplývající nepoužijí. Strany se proto výslovně dohodly na následujících 
ustanoveních Smlouvy upravujících jejich práva a povinnosti odchylně od Občanského zákoníku: 

6.6.1 Společnost SWG na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku bere nebezpečí 
podstatné změny okolností, které mohou založit v právech a povinnostech Stran zvlášť 
hrubý nepoměr. Společnost SWG tak nevznikne právo domáhat se obnovení jednání o 
Smlouvě v případě takové podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 
Občanského zákoníku. 

6.6.2 Společnost SWG není oprávněna podat v souladu s ustanovením § 1766 Občanského 
zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy. 

6.6.3 Tato Smlouva je uzavírána mezi podnikateli v rámci jejich podnikání, z tohoto důvodu se 
na tuto Smlouvu v souladu s ustanovením § 1797 Občanského zákoníku neuplatní 
ustanovení § 1793 až 1795 Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení ani ustanovení 
§ 1796 o lichvě. 

6.6.4 S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále 
v souladu s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely této 
Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách 
uzavíraných adhezním způsobem. 

6.6.5 Společnost SWG se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy podle § 
2000 odst. 2 Občanského zákoníku. 

6.6.6 Strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty ze strany společnosti SWG není dotčen 
nárok LP požadovat náhradu škody v plné výši. I v případě, kdy bude smluvní pokuta 
snížená soudem, zůstává zachováno právo LP na náhradu škody v plné výši.  Pokud 
jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností 
(kdykoliv během trvání této Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno 
právo LP na náhradu škody v plné výši. 

6.7 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany 
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný 
projev vůle Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření této 
Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze Stran. Tato Smlouva nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody 
učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. 

6.8 Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. 

6.9 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly 
nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, 
která si Strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Stran žádná další práva a povinnosti 
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v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Strana 
informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana úmyslně uvedla 
druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

6.10 Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádějí, že žádný závazek dle této Smlouvy není fixním 
závazkem podle § 1980 Občanského zákoníku. 

6.11 Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že Strany považují tuto Smlouvu za odvážnou smlouvu 
dle ustanovení § 2756 Občanského zákoníku a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí 
ustanovení §1764 až 1766 Občanského zákoníku o změně okolností a ustanovení § 1793 až 1795 
Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

6.12 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti 
s prováděním nebo výkladem této Smlouvy, smírným jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se 
nepodaří vyřešit předmětný spor do třiceti (30) dnů ode dne jeho vzniku, bude takový spor 
předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají místní 
příslušnost obecného soudu LP dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6.13 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, z nichž LP obdrží po dvou 
(2) a společnost SWG po jednom (1) vyhotovení. 

6.14 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze prostřednictvím písemných průběžně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami. Případná změna tohoto ustanovení o 
změně Smlouvy musí být učiněna také prostřednictvím písemného dodatku podepsaného 
oběma Stranami.  

6.15 Strany berou na vědomí, že LP je osobou, na níž se vztahuje zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

6.16 Strany prohlašují, že výše smluvní pokuty sjednaná v ustanovení čl. IV., odst. 4.1 Smlouvy tvoří 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zařídit jeho utajení a 
odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné 
skutečnosti uvedené v této Smlouvě než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení 
Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství. 

 
Datum:  

  
Datum:  

 

Za LP: Za SWG: 
  

 
 

  

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Kraus Jméno:  Ing. Jiří Jurán 
Funkce:  místopředseda představenstva Funkce:  člen představenstva 

  
 

  

Podpis: __________________________   
Jméno: Ing. Radek Hovorka   
Funkce: člen představenstva   
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3.5.2019
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