
Smlouva o zachování mlčenlivosti  
 v souvislosti se Smlouvou o dílo a následujících dodatků 

(dále jen „Smlouva“) 

 

Číslo: ________ 

 

1) Státní fond rozvoje bydlení 
se sídlem   Vinohradská 1896/46, Praha 2, 120 00 
IČ:    70856788 
Zastoupená   XXXXXXX, ředitelkou Fondu  
(dále jen “SFRB”) 
 

2) MÚZO Praha s.r.o. 

 se sídlem    Politických vězňů 15, 110 00  Praha 1    
IČ:    49622897    
DIČ:    CZ49622897    
Zastoupená: XXXXXXXX, jednateli 
(dále jen „Partner“) 
 

1) a 2) dále také nazývaní buď jednotlivě “ Smluvní strana” nebo společně “Smluvní strany” 

 

Preambule 

Vzhledem k tomu že:  

1. Na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi Partnerem a SFRB dne 16. 03. 2001 
a evidované u Partnera pod číslem jednacím 270/01 a následujících dodatků (dále jen 
„Smlouva o dílo“) poskytuje Partner SFRB své produkty a služby v rozsahu uvedeném 
ve Smlouvě o dílo. 
  

2. Partner se při plnění Smlouvy o dílo dostane k Důvěrným informacím dle čl. I této Smlouvy. 
 

3. SFRB má oprávněný zájem na ochraně Důvěrných informací a dodržování 
bezpečnostních opatření, zejména s ohledem na NAŘÍZENÍ 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 
GDPR“). 
    

4. Partner uznává oprávněný zájem SFRB na ochraně Důvěrných informací a dodržování 
bezpečnostních opatření,  

 

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1725 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto Smlouvu. 

I.  

Definice Důvěrných informací SFRB  

Důvěrnými informacemi  SFRB se rozumí: veškeré údaje, sdělení nebo informace poskytnuté 
ze strany SFRB v ústní, listinné, elektronické nebo jiné podobě, zejména: 



(i) veškeré osobní údaje zaměstnanců, dodavatelů a klientů SFRB dle článku 4 
Nařízení GDPR,  

(ii) informace vztahující se k prostředí informačního systému jako souhrnu 
hardwarových, softwarových a dalších prvků sloužících k získávání, 
zpracování, uchování, příp. likvidaci informací,  

(iii) informace o vnitřním fungování SFRB, vnitřních normách, pracovních 
postupech a o finančním stavu  

(dále jen „Důvěrné informace“ nebo též „Důvěrná informace“).    

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je povinnost ochrany Důvěrných informací a povinnost 
zachování mlčenlivosti o těchto Důvěrných informacích ze strany Partnera. Dále je 
předmětem této Smlouvy povinnost Partnera dodržovat bezpečnostní opatření. Partner 
se zavazuje, že veškeré Důvěrné informace, které při plnění Smlouvy o dílo získá 
od SFRB, budou použity výhradně pro plnění této Smlouvy o dílo. Partner se rovněž 
zavazuje nakládat s osobními údaji specifikovanými výše v článku I. výhradně v souladu s 
Nařízením GDPR. 
 

2. Partner se zavazuje používat přiměřené péče alespoň v takové míře, kterou využívá 
k ochraně svých důvěrných informací a informací vlastnických, které jsou podobného 
významu, k ochraně proti neoprávněnému užívání, poskytnutí, zveřejnění nebo šíření 
Důvěrné informace. 

 
3. Partner je povinen zavázat mlčenlivostí o Důvěrných informacích své zaměstnance a další 

osoby, které se podílí na plnění Smlouvy o dílo, a to alespoň v rozsahu dle této Smlouvy. 
Za porušení této povinnosti zaměstnancem Partnera či další osobou podílející se na plnění 
Smlouvy o dílo nese odpovědnost Partner.  
 

4. Partner se zavazuje vyhovět zpřísněným opatřením dle vnitřních předpisů SFRB 
pro nakládání s některými zvláště Důvěrnými informacemi, pokud k tomu bude při předání 
těchto informací zástupcem SFRB vyzván. Tato zpřísněná opatření se týkají zejména 
požadavků na přenos a ukládání těchto informací, a to jak v elektronické, tak v papírové 
podobě. 
 

5. V případě, kdy Partner získá přístup k informacím obsahujícím osobní údaje dle Nařízení 
GDPR, zavazuje se k použití těchto informací výhradně pro účely plnění Smlouvy o dílo 
a zavazuje se zamezit jejich jakémukoliv zneužití či poskytnutí třetím stranám. 

III. 

Práva vztahující se k Důvěrným informacím 

1. Veškeré Důvěrné Informace zůstávají ve vlastnictví SFRB a žádné oprávnění či jiná práva 
vztahující se k těmto Důvěrným informacím nejsou udělena Partnerovi nebo na něj 
převedena.  
 

2. Po splnění Smlouvy o dílo vrátí Partner, aniž by si ponechal jakékoli jejich kopie, ihned 
SFRB veškeré získané Důvěrné informace, včetně počítačových programů, datových 
nosičů, dokumentace, poznámek, plánů, náčrtů a kopií, nebude-li mezi Stranami 
dohodnuto písemně jinak. Tuto povinnost splní Partner bez výzvy ze strany SFRB. Tato 
povinnost se nevztahuje na Důvěrné informace, které si Partner musí ponechat na základě 
zákonné povinnosti. 

 



IV. 

Povinnosti Partnera při výkonu činností v prostorách SFRB 

1. Partner se zavazuje dodržovat při výkonu činností spočívajících v plnění Smlouvy o dílo 
pokyny SFRB týkající se pohybu cizích osob v prostorách SFRB.  
 

2. Osoby v pracovním či obdobném poměru k Partnerovi se mohou při výkonu činností 
spočívajících v plnění Smlouvy o dílo pohybovat v prostorách SFRB bez asistence 
zaměstnance SFRB pouze po předchozím souhlasu SFRB, tento souhlas je vydáván 
pro jednotlivé konkrétní osoby, může být časově omezen a je nepřenosný. Osoby 
s právem přístupu do prostor SFRB bez asistence se mohou v těchto prostorách 
pohybovat pouze v míře nezbytně nutné vzhledem k výkonu činností spočívajících 
v  plnění Smlouvy o dílo. 
 

3. Partner souhlasí s tím, že u osob s právem přístupu do SFRB bez asistence, které jsou 
k němu v pracovním či obdobném vztahu, může SFRB vyžadovat uzavření ujednání 
o dodržování bezpečnostních opatření přímo s těmito osobami. Toto ustanovení 
se vztahuje jak na osoby s oprávněním fyzického přístupu do prostor SFRB, 
tak vzdáleného přístupu k informačním technologiím prostřednictvím počítačových, 
telekomunikačních nebo obdobných sítí. 

 

V. 

Povinnost Partnera při používání výpočetní techniky. 

1. Partner se zavazuje používat výpočetní techniku SFRB pouze po předchozím souhlasu 
SFRB.  
 

2. Partner se zavazuje připojovat vlastní výpočetní techniku do sítě SFRB nebo k jiným 
zařízením SFRB pouze po předchozím souhlasu SFRB.  
 

3. V případě, kdy Partner disponuje vzdáleným přístupem k informačním technologiím SFRB, 
je povinen zajistit použití tohoto vzdáleného přístupu pouze oprávněnými osobami a pouze 
k účelu plnění Smlouvy o dílo. Partner nese plně zodpovědnost za škody způsobené 
jakýmkoli zneužitím poskytnutého vzdáleného přístupu. 

VI. 

Trvání Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná a účinná ode dne podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran 
a uzavírá se na dobu neurčitou, a to na dobu platnosti Smlouvy o dílo. Platnost Smlouvy 
může být ukončena na základě vzájemné dohody Smluvních stran nebo písemnou 
výpovědí ze strany SFRB bez udání důvodu formou doporučeného dopisu. Výpovědní 
lhůta je 60 dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi Partnerovi. 
  

2. Strany výslovně sjednávají, že povinnost Partnera chránit Důvěrné informace SFRB 
a zachovávat mlčenlivost dle čl. II. odst. 1  této Smlouvy bude trvat i po ukončení platnosti 
a účinnosti této Smlouvy, a to do doby než se informace stanou obecně známými 
za předpokladu, že se tak nestane v důsledku porušení povinnosti Partnera.  
 

  



VII. 

Smluvní pokuta   

1. Partner se zavazuje uhradit SFRB smluvní pokutu: 
 
a) v případě vyzrazení Důvěrných informací v důsledku porušení povinností dle čl. II. této 

Smlouvy ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
b) v případě porušení povinností dle čl. III. odst. 2 této Smlouvy ve výši 500,- Kč za každý 

započatý den následující po dni splnění Smlouvy o dílo. 
c) V případě porušení jakékoliv povinností dle čl. V. odst. 1,2 a 3 věta první ve výši 500,- 

Kč za každý jednotlivý případ. 

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě Partnerovi. 

2. Sjednáním smluvní pokuty dle odst. 1 není dotčeno právo SFRB na náhradu škody. 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku nebo odstavce nebo ustanovení této 
Smlouvy, neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. 
V případě, že jakýkoliv takovýto článek, odstavec nebo ustanovení by měl z jakéhokoliv 
důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními 
právními normami), provedou Smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně 
přijatelném způsobu provedení záměrů v takové části Smlouvy, jež pozbyla platnosti. 
Nepoužije se ustanovení § 557 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění. 
 

2. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
Smluvními stranami. 
 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení.  
 

4. Smluvní strany prohlašují, že obsah, závazky, práva a povinnosti této Smlouvy jsou 
výrazem svobodné vůle a že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném uvážení, 
a to nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

 

V Praze dne: ……………… V Praze dne: ………………… 

 

 

............................................. 

XXXXXX  

ředitelka SFRB 

 
 

............................................. 

               XXXXXX 

               jednatel MÚZO Praha s.r.o.               

  

............................................. 

               XXXXXX 

               jednatel MÚZO Praha s.r.o. 

 


