
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodání, instalaci a svěřené 
správě bezpečnostní brány (firewallu) 

ze dne 27. 11. 2013 

I. Smluvní strany 

Státní fond rozvoje bydlení 
se sídlem Dlouhá 741/13 , 110 00 Praha 1 
zastoupený: , pověřeným řízením Státního fondu rozvoje bydlení 
IČO: 70856788 
Bankovní spojení: 
(dále jen „SFRB") 

a 

Actinet informační systémy s.r.o. 
se sídlem U Bulhara 3, 110 00 Praha 1 
jednající: , jednatelem 
IČO: 25552635 DIČ: CZ25552635 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 
vložka 67393 
Bankovní spojení:    
(dále jen „dodavatel ") 

Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2013 smlouvu o dodání, instalaci a sverené sprave 
bezpečnostní brány (firewallu) (dále jen „smlouva"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 

doplňují takto: 

I. Do smlouvy se za „článek IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost" vkládá 
nový „článek IXa. Povinnost mlčenlivosti", který zní: 

1) Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se SFRB, které 
nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými se dodavatel seznámí 
při realizaci předmětu této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, se považují 
za důvěrné informace. Za důvěrné informace se pro účely této smlouvy považují zejména 
skutečnosti organizační a technické povahy, které jsou zneužitelné pro jakékoli 
neoprávněné proniknutí do počítačové sítě SFRB či dat na výpočetní technice SFRB 
uložených. Za důvěrné informace se pro účely této smlouvy rovněž považují jakékoliv 
další skutečnosti, u kterých si smluvní strany tuto skutečnost vzájemně písemně 

odsouhlasily. 

2) Dodavatel se zavazuje, že důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani 
nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazuje se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit 
je výlučně těm svým zaměstnancům nebo subdodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním 
této smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném 
rozsahu seznámit. Dodavatel se zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené 
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 
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3) Dodavatel zajistí, aby jeho zaměstnanci nebo subdodavatelé byli v souladu s platnými 
právními předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ 
porušení této povinnosti. O splnění této povinnosti je dodavatel povinen pořídit písemný 
záznam. 

4) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které: 
byly písemným souhlasem obou smluvních stran zproštěny těchto omezení, 
jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti 
dodavatele, 
dodavatel je znal dříve, než mu je zpřístupnil SFRB, 
jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním 
orgánem na základě zákona, popřípadě, jejichž uveřejnění je stanoveno 
zákonem. 

5) Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení platnosti této smlouvy. 

II. Za článek X. odst. 3 se doplňují tyto nové odstavce: 

„3a) Dodavatel se zavazuje za každé jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti dle článku 
IXa. odst. 2 této smlouvy zaplatit SFRB smluvní pokutu 50 000,- Kč (slovy: padesáttisíc 
korun českých). 

3b) Dodavatel se zavazuje za každé jednotlivé porušení povinnosti poučit zaměstnance či 
subdodavatele o mlčenlivosti zaplatit SFRB smluvní pokutu 10 000,-Kč (slovy: desetitisíc 
korun českých). 

III. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají nezměněna, dodavatel zejména nemá 
nárok na navýšení smluvní odměny. 

5. V Praze dne . . .. '.12. 2013 

pověřený říze 

V Praze dne ~ .. 12. 2013 

Actinet informační sys my s.r.o. 
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