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SMLOUVA O MLČENLIVOSTI A 
OCHRANĚ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

Číslo smlouvy CESNET: 317/2021 
 

uzavřená níže uvedeného dne v souladu s ust. § 1725 a § 1746 odst. 2 a souvisejících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, (dále jen „Smlouva“) mezi  

 
 
CESNET, zájmové sdružení právnických osob 
právní forma:   zájmové sdružení právnických osob  
se sídlem:   Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6 
zastoupené:  Ing. Jakubem Papírníkem, ředitelem 
IČ:    63839172 
DIČ:    CZ63839172 
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 58848 
(dále jen jako “CESNET”)  
na straně jedné 
 
a 
 
Mendelova univerzita v Brně 
 
se sídlem:   Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
zastoupený:  prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou 
IČ:    62156489 
DIČ:    CZ62156489 
  
(dále jen „objednatel“) 
 
(CESNET a objednatel dále společně jen „Smluvní strany“) 

 
 
1. Předmět a účel Smlouvy 
1.1. Smluvní strany jsou dlouhodobými partnery ve vědecké a výzkumné spolupráci, přičemž mají dále 

zájem spolupracovat v oblasti bezpečnosti a zabezpečení svých infrastruktur. Za účelem realizace 
penetračních testů pracovníky Forenzní laboratoře CESNET si Smluvní strany budou sdělovat či 
zpřístupňovat neveřejné a důvěrné informace a údaje, které mají jak ekonomický, obchodní tak i 
technický charakter (dále jen „Komunikace“). 

1.2. Účelem této Smlouvy je zajistit důvěrnost informací definovaných touto Smlouvou, jakož i jistotu 
Smluvních stran o právní povaze sdělovaných informací.  

1.3. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při plnění výše uvedeného 
účelu a práv a povinností souvisejících. 
 
 

2. Důvěrné informace 
2.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se druhé Smluvní 

strany, o nichž se dozví při anebo v souvislosti s Komunikací dle této Smlouvy, jakož i o veškerých 
dalších skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how, které byly 
nebo budou Smluvní straně sděleny druhou Smluvní stranou při anebo v souvislosti s Komunikací a 
které zároveň nejsou veřejně známé nebo dostupné, a o nichž lze zároveň důvodně předpokládat, 
že na jejich utajení má sdělující Smluvní strana zájem (dále jen „Důvěrné informace“). 

2.2. Všechny tyto informace a údaje, poskytnuté písemně, verbálně nebo v jiné formě, mají důvěrný 
charakter, a to i v případech, že je nelze považovat za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). 
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2.3. Smluvní strany se rovněž zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech a informacích, které 
druhá Smluvní strana výslovně označila za Důvěrné informace, a to prostřednictvím poznámky 
„Tajné“, „Důvěrné“, „Obchodní tajemství“ či obdobně. Takto označené informace jsou považovány 
za Důvěrné informace ve smyslu této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Důvěrné 
informace není nutné výslovně označovat, avšak za účelem vyloučení pochybností o charakteru 
informací je jejich označení vhodné, a to zejména v případech, kdy by nemusel být charakter 
informací jednoznačně zřejmý. 

2.4. Smluvní strany si sjednávají, že povinnost mlčenlivosti se vztahuje vždy na následující: 
a) závěrečná zpráva, a to jak v tištěné tak elektronické formě; 
b) logy jednotlivých skenů a testů. 

2.5. Smluvní strany souhlasí s používáním reference vycházející z předmětu Smlouvy. Jedná se zejména 
o vzájemné uvádění obchodní firmy nebo názvu či jména Smluvní strany, obecné charakteristiky a 
formy spolupráce. Smluvní strany se dohodli, že pro reference nebudou používat technicko-
ekonomický popis poskytovaného či odebíraného plnění. Referenci mohou obě Smluvní strany 
používat ve všech marketingových a komunikačních aktivitách, včetně aktivit na internetu. 

 
3. Doba trvání a ukončení Smlouvy 
3.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Smlouva nabývá 

platnosti dnem podpisu Smluvními stranami. 
3.2. Po uplynutí doby trvání Smlouvy Smluvní strana, která Důvěrné informace sdělila, požádá písemně 

druhou Smluvní stranu o vrácení veškerých nosičů, na kterých jsou důvěrné informace zachyceny. 
Druhá Smluvní strana do 3 dnů veškeré nosiče vrátí. 

3.3. Povinnost mlčenlivosti a nakládání s Důvěrnými informacemi v souladu s touto Smlouvou trvá nejen 
po celou dobu účinnosti Smlouvy, ale i po jejím ukončení, a to po dobu existence Důvěrných 
informací, tj. kdy informace poskytnuté na základě této Smlouvy mají i nadále charakter Důvěrných 
informací, jak je uvedeno v čl. 2 Smlouvy, a rovněž po tuto dobu trvá povinnost zaplatit smluvní 
pokutu dle čl. 6 Smlouvy v případě porušení povinností. 

 
4. Nakládání s Důvěrnými informacemi 
4.1. Každá ze Smluvních stran se zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku, zveřejnění a šíření Důvěrných 

informací získaných od druhé Smluvní strany, a zavazuje se chránit tajnost Důvěrných informací 
minimálně stejným způsobem, jakým chrání své vlastní důvěrné informace (vč. obchodního 
tajemství), vždy však způsobem obvyklým pro ochranu obchodního tajemství. 

4.2. Každá ze Smluvních stran se zavazuje vynaložit maximální úsilí, které lze spravedlivě požadovat, 
aby tajnost Důvěrných informací druhé Smluvní strany byla důsledně dodržována jejími zaměstnanci 
i osobami, které případně, v souladu s dohodu uzavřenou s druhou Smluvní stranou, k plnění účelu 
spolupráce použije. Použije-li některá ze Smluvních stran k plnění třetí osoby, je oprávněna 
zpřístupnit jí Důvěrné informace získané od druhé Smluvní strany pouze v rozsahu nezbytně nutném 
pro jí poskytované plnění a je rovněž povinna zavázat třetí osobu povinností mlčenlivosti v rozsahu 
dle této Smlouvy. Za porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy zaměstnanci či třetí osobou 
odpovídá Smluvní strana, která jim Důvěrné informace zpřístupnila. 

4.3. Poskytnutí Důvěrných informací třetí osobě použité k plnění této Smlouvy dle odst. 4.2 Smlouvy je 
možné v případě, že Smluvní strana sdělující Důvěrné informace poskytnutí Důvěrných informací 
předem písemně schválí. 

4.4. Smluvní strany se zavazují nakládat s Důvěrnými informacemi získanými od druhé Smluvní strany 
při anebo v souvislosti s Komunikací výlučně pro potřeby přípravy a realizace spolupráce dle odst. 
1.1 Smlouvy, a nikoliv pro jakýkoliv jiný účel.  

4.5. Smluvní strana bude odpovědná za nedbalostní i úmyslné sdělení nebo užití Důvěrných informací. 
 

5. Zpřístupnění Důvěrných informací 
5.1. Závazky obsažené v této Smlouvě se nevztahují na Důvěrné informace, které: 

a) jsou v době jejich poskytnutí veřejně dostupné, nebo které se po jejich poskytnutí stanou bez 
porušení této Smlouvy dostupnými veřejnosti; 

b) je příjemce Důvěrných informací povinen poskytnout podle právních předpisů či na základě 
rozhodnutí soudu či příslušného orgánu veřejné zprávy, a to za předpokladu, že tato Smluvní 
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strana okamžitě po vzniku této právní povinnosti oznámila druhé Smluvní straně danou 
skutečnost (nebrání-li jí v tom platné právní předpisy nebo rozhodnutí soudu či příslušného 
orgánu veřejné správy) a učinila u zpřístupňovaných Důvěrných informací taková opatření, 
aby byla u zpřístupňovaných Důvěrných informací zajištěna tajnost v maximální míře 
přípustné danými právními předpisy nebo rozhodnutím soudu či orgánu veřejné správy; 

c) budou zpřístupněny veřejnosti na základě předchozí písemné dohody Smluvních stran. 
5.2. Na žádost Smluvní strany, jejíž Důvěrné informace byly s odkazem na tento článek Smlouvy 

zveřejněny, je druhá Smluvní strana povinna prokázat existenci důvodu zveřejnění informací. 
 

6. Sankční ustanovení 
6.1. Smluvní strana, která poruší povinnosti uvedené v odst. 4 bod 4.1., 4.2., 4.3. a 4.4. této Smlouvy, je 

povinna zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc Korun 
českých) za každý případ porušení takové smluvní povinnosti. 

6.2. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní 
strany k úhradě, pokud ve výzvě není uvedena lhůta delší, a to způsobem uvedeným ve výzvě. 

6.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši, přičemž za škodu se 
považuje i ušlý zisk včetně přiměřeného zadostiučinění pro případ poškození dobrého jména Druhé 
smluvní strany. 

 
7. Kontaktní osoby 
7.1.  

 
 

7.2. Každá ze Smluvních stran je oprávněna změnit své kontaktní osoby písemným oznámením druhé 
Smluvní straně. Předávané Důvěrné informace jsou chráněny podle této Smlouvy, i když nejsou 
předávány kontaktními osobami nebo kontaktním osobám. 
 

8. Závěrečná ustanovení 
8.1. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel, který zároveň zajistí, že CESNET bude o 
zveřejnění Smlouvy informován do datové schránky a že Smlouva bude zveřejněna bez informací v čl. 
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7.1 této Smlouvy, které Smluvní strany považují za důvěrné. Uveřejněním Smlouvu v registru smluv 
nabývá Smlouva účinnosti. 

8.2. Smluvní strany si sjednávají, že se vztah z této Smlouvy řídí českým právem, a to zejména 
Občanským zákoníkem, s vyloučením kolizních norem. Veškeré soudní spory týkající se práv 
a povinností vyplývajících z této Smlouvy budou řešeny před obecnými soudy České republiky. 

8.3. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této Smlouvy 
budou řešeny vždy nejprve smírnou vzájemnou dohodou. Nebude-li smírného řešení dosaženo 
v přiměřené době, bude mít kterákoliv ze Smluvních stran právo předložit spornou záležitost 
k rozhodnutí soudu.  

8.4. Pokud bude kterékoli ustanovení této Smlouvy považováno za neplatné, neúčinné nebo 
nevynutitelné, nebude tím dotčen zbytek Smlouvy. V takovém případě se Smluvní strany zavazují 
takové neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ujednání změnit ujednáním, které svým obsahem 
naplní účel sledovaný takovým neplatným nebo nevynutitelným ujednáním. 

8.5. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy není možné převést nebo postoupit žádné třetí 
osobě bez výslovného předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany s výjimkou prodeje 
či převodu podniku nebo jeho části dle Občanského zákoníku. Ustanovení této Smlouvy jsou 
závazná i pro právní nástupce Smluvních stran. 

8.6. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků. 
8.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 

oboustranně elektronicky podepsané vyhotovení. 
8.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho k ní připojují své 
podpisy. 
 
 
 
 
Datum: viz. elektronický podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
       Mendelova univerzita v Brně 
   prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. 
                     rektorka 

       Datum: viz. elektronický podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------- 

CESNET, z.s.p.o. 
Ing. Jakub Papírník  

ředitel 
  

 




