
Příloha č. 18 – Vzor závazku mlčenlivosti 
 

 

DOHODA O MLČENLIVOSTI  
 

 
Město Český Krumlov 
se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 
IČO: 00245836 
DIČ: CZ00245836 
Zastoupeno Mgr. Daliborem Cardou, starostou 
(dále jen „Zadavatel“) 

a 

DATASYS s.r.o. 
se sídlem: Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 
IČO: 61249157  
DIČ: CZ61249157 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod. sp. zn. C28862  
zastoupena Bc. Martin Novák, prokurista 
(dále jen „Účastník“) 
 
dále též společně „smluvní strany“ 
 
dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto dohodu o mlčenlivosti (dále též „Dohoda“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

 Zadavatel realizuje zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rozvoj služeb eGovernmentu 
města Český Krumlov“ (dále jen „Veřejná zakázka“); 

 Účastník má zájem podat nabídku na Veřejnou zakázku, případně její část, a v případě jeho výběru se 
Zadavatelem uzavřít smlouvu, resp. smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky, případně její části; 

 Poskytnutí části zadávací dokumentace (popis integračních rozhraní stávajících informačních systémů 
provozovaných Zadavatelem) k Veřejné zakázce Zadavatel podmiňuje přijetím přiměřených opatření 
k ochraně informací důvěrné povahy, a to v souladu s § 96 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 36 odst. 8 ZZVZ, 
tedy že Zadavatel požaduje, aby dodavatel přijal přiměřená opatření k ochraně důvěrné povahy 
informací, které tato neveřejná část zadávací dokumentace obsahuje, Zadavatel ji poskytne 
Účastníkovi až na základě jeho žádosti; 

 Zadavatel má zájem, aby Účastník zachoval ohledně těchto informací důvěrné povahy a jejich obsahu 
po jejich získání mlčenlivost a důvěrnost. 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto Dohodou vázány, 
dohodly se na následujícím znění této Dohody: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem této Dohody je závazek Účastníka zachovat mlčenlivost ohledně informací důvěrné 
povahy a jejich obsahu stanovených v čl. 2 této Dohody (dále též „Důvěrné informace“) a dodržet 
další povinnosti k zajištění utajení Důvěrných informací stanovených v této Dohodě.  



2. CITLIVÉ INFORMACE 

2.1 Důvěrnými informacemi ve smyslu této Dohody se rozumí obsah popisu integračních rozhraní 
stávajících informačních systémů provozovaných Zadavatelem. 

3. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 

3.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

3.2 Závazky Účastníka stanovené touto Dohodou k ochraně Důvěrných informací předaných Účastníkovi, 
platí i nadále po ukončení účinnosti této Dohody. 

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

4.1 Účastník se zavazuje ve vztahu k získaným Důvěrným informacím:  

4.1.1 využít Důvěrné informace výlučně za účelem podání nabídky na Veřejnou zakázku, resp. její 
části, a v případě, že bude vybrán Zadavatelem, za účelem řádného plnění Veřejné zakázky, 
resp. její části;   

4.1.2 nepoužít Důvěrné informace v rozporu s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty, zejména 
je nevyužít pro své obchodní účely mimo řádné plnění Veřejné zakázky, resp. její části, a jiné 
soukromé účely;  

4.1.3 nesdělovat ani jinak zpřístupňovat Důvěrné informace třetí osobě, není-li dále uvedeno 
jinak;  

4.1.4 přijmout přiměřená opatření k ochraně Důvěrných informací a zachování jejich důvěrnosti a 
tajnosti; a 

4.1.5 na vyžádání Zadavatele vrátit nebo zničit veškeré nosiče, na kterých jsou Důvěrné informace 
obsaženy a veškeré případně pořízené kopie Důvěrných informací. 

4.2 Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Dohody není porušením povinností Účastníka: 

4.2.1 sdělení Důvěrných informací třetí osobě, které v době jejich sdělení jsou veřejně přístupné 
nebo byly již získány Účastníkem zákonnou cestou a v souladu s touto Dohodou a nejsou 
vázány závazkem dodržování mlčenlivosti dle této Dohody; důkazní břemeno ohledně 
způsobu získání Důvěrných informací nese Účastník; 

4.2.2 sdělení Důvěrných informací orgánům veřejné správy a institucím, které jsou oprávněny 
získávat a nakládat s těmito informacemi na základě obecně závazných právních předpisů, 
vznikne-li Účastníkovi ze zákona povinnost těmto subjektům Důvěrné informace poskytnout, 
o čemž je Účastník povinen dostatečně předem informovat Zadavatele; pokud by to bylo v 
rozporu s právními povinnostmi Účastníka, lze informovat Zadavatele též neprodleně po 
sdělení Důvěrných informací; nebo 

4.2.3 které se staly všeobecně přístupnými veřejnosti bez porušení jakéhokoliv ustanovení této 
Dohody Účastníkem; důkazní břemeno ohledně neporušení této Dohody nese Účastník. 

4.3 Účastník se zavazuje umožnit přístup k Důvěrným informacím pouze těm osobám, pro které je 
takovýto přístup nezbytně nutný za účelem řádného podání nabídky a v případě, že bude 
s Účastníkem podepsána smlouva, resp. smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky či její části, za 
účelem jejího řádného plnění. 

4.4 V případě zpřístupnění Důvěrných informací osobám uvedeným v předchozím odstavci se Účastník 
zavazuje poučit tyto osoby o charakteru těchto informací a způsobu nakládání s nimi. 



5. SANKČNÍ USTANOVENÍ 

5.1 Účastník se zavazuje nahradit Zadavateli jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku či v souvislosti s 
porušením svých povinností dle této Dohody. 

5.2 Účastník se dále zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno-sto-
tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení povinnosti Účastníka uvedené v části 4 této 
Dohody. Tím není dotčen čl. 5.1 této Dohody. 

5.3 Je-li jedním jednáním Účastníka porušena povinnost mlčenlivosti a důvěrnosti ohledně více citlivých 
informací nebo jejich částí zároveň, platí se smluvní pokuta pouze jedna. 

5.4 Sdělí-li Účastník Důvěrné informace nebo jejich část v rozporu s touto Dohodou více osobám, platí se 
smluvní pokuta za každé sdělení Důvěrné informace či její části každé této osobě. 

5.5 V případě, že Účastník nebo osoby, jimž umožnil Účastník nakládání s předmětnou neveřejnou částí 
zadávací dokumentace, uveřejní nebo zpřístupní třetím osobám, zavazuje se Účastník zaplatit 
Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden-milion korun českých), tím není dotčen 
čl. 5.1 této Dohody. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Ustanovení této Dohody jsou závazná i pro právní nástupce smluvních stran. 

6.2 Závazky a povinnosti smluvních stran plynoucí z této Dohody se vztahují i na Důvěrné informace 
poskytnuté či nabyté přede dnem uzavření této Dohody.  

6.3 Tato Dohoda může být měněna a doplňována jen písemnými číslovanými dodatky řádně 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

6.4 Záležitosti neupravené touto Dohodou se řídí právními předpisy platnými a účinnými v České 
republice. 

6.5 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Dohody ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo 
se jím stalo po uzavření této Dohody, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost 
ostatních ustanovení této Dohody, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. 
Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

6.6 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 
základě této Dohody nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání 
kontaktních osob nebo pověřených zástupců. 

6.7 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

6.8 Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom. 

6.9 Zástupci smluvních stran prohlašují, že tato Dohoda odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyla 
uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 



V Praze dne  V __________ dne ____________ 

Za Účastníka  Za Zadavatele: 

  

 

 

 

 

 

 
Jméno: Bc. Martin Novák 
Funkce: prokurista  Mgr. Dalibor Carda 

starosta 
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