
Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA)

Česká pirátská strana, se sídlem: Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2,    e-mail: info@pirati.cz
zastoupena ……………………………………...…………………., funkce: …………………………………………
(dále též jen „Poskytovatel“) 

a

Jméno osoby: ………….……………………...       Rok narození / IČO: ………………………………………… 
bydliště / sídlo v obci .……………………………..………………….. (dále též jen „Příjemce“) 

(Poskytovatel a Příjemce jsou dále uvedeni společně také jako „Smluvní strany”.)

1. Úvodní ustanovení
1.1. Příjemce  vykonává  pro  Poskytovatele  činnost,  při  které  je  potřebné  nakládat  s

Důvěrnými informacemi. Cílem této smlouvy je naplnit zájem Poskytovatele na zajištění
vysokého standardu ochrany soukromých dat a dalších Důvěrných informací.

1.1. Pro  účely  smlouvy  budou  „Důvěrné  informace“  znamenat  (není-li  v  článku  2.2  níže
uvedeno  jinak)  neveřejné  citlivé  údaje,  telefonní  čísla  a  jiné  chráněné  osobní  údaje,
identifikace  whistleblowerů,  přístupové  údaje,  záznamy,  zápisy  a  jiné  informace  z
uzavřených  jednání  a  soukromé  zprávy,  e-maily  a  jiné  informace,  o  kterých  lze
předpokládat, že na jejich utajení má Poskytovatel zájem.

1.2. Za důvěrné není nutné informace výslovně označovat. Za Důvěrné informace je nutné
považovat i veškeré úpravy, které na základě výše uvedeného Příjemce připraví či vytvoří
nebo k nimž má přístup.

1.3. Informace přestává být důvěrná jejím oprávněným zveřejněním.

2. Práva a povinnosti
2.1. Příjemce se zavazuje, že:

2.1.1. bude  nakládat  s  Důvěrnými  informacemi  poctivým  způsobem,  v  souladu  s
účelem  této  Smlouvy  tak,  aby  při  nakládání  s  Důvěrnými  informacemi  byla
zajištěna jejich ochrana a šetřeny práva a zájmy Poskytovatele; 

2.1.2. používat  bezpečnostní  opatření,  které  jsou  obvyklá  při  práci,  ukládání  a
přenášení Důvěrných informací, opatření jsou určena předpisem Poskytovatele
určujícím pravidla pro kybernetickou bezpečnost,  Příjemce potvrzuje,  že se s
tímto předpisem seznámil před podpisem této smlouvy;

2.1.3. zachová Důvěrné informace obdržené od Poskytovatele v důvěrnosti a omezí
přístup k těmto Důvěrným informacím jen Poskytovatelem určeným osobám; 

2.1.4. nepoužije  obdržené  Důvěrné  informace  pro  vlastní  potřebu nebo  za  jiným
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účelem než ke spolupráci Smluvních stran;
2.1.5. bez  předchozího  písemného  souhlasu  Poskytovatele  neposkytne  Důvěrné

informace třetí osobě;  
2.1.6. bez  předchozího  písemného souhlasu  Poskytovatele  nebude  pořizovat  kopie

obdržených Důvěrných informací na vlastní nosiče nebo vzdálená úložiště mimo
kontrolu  Poskytovatele,  nebude-li  to  nutné  pro  aktivní  spolupráci  s
Poskytovatelem, tedy pro plnění úkolů; 

2.1.7. zajistí,  aby osoby, kterým je nutné sdělit Důvěrné informace, byly zavázány k
mlčenlivosti na obdobné úrovni, jako stanoví tato Smlouva;

2.1.8. bude dodržovat vnitřní předpisy Poskytovatele týkající se nakládání s Důvěrnými
informacemi.

2.2. Povinnosti a zákazy uvedené v článku 2.1 výše neplatí pro informace:
2.2.1. pokud je Příjemce povinen předat Důvěrné informace podle právních předpisů

nebo podle  nařízení  soudu  či  jiného státního  orgánu oprávněného  regulovat
fungování Příjemce,

2.2.2. Příjemcem prokazatelně vytvořené nezávisle na jednání Smluvních stran a bez
jakékoliv souvislosti se vzájemnou spoluprací Smluvních stran, nebo

2.2.3. zpřístupněné  Příjemci  třetí  stranou,  nikoli  však  porušením  této  Smlouvy,
povinností mlčenlivosti této třetí strany nebo jiné smluvní či zákonné povinnosti
Příjemce nebo této třetí strany.

2.3. Příjemce nezískává v důsledku této Smlouvy či  jinak žádné právo,  titul  ani  licenci  k
Důvěrným informacím, a to ani po skončení spolupráce Smluvních stran.

2.4. Příjemce  se  zavazuje  na  písemnou  žádost  Poskytovatele  vrátit  bezodkladně
Poskytovateli veškeré Důvěrné informace a vlastní kopie nevratným způsobem smazat. 

2.5. V případě,  že  došlo  nebo může dojít  k  prozrazení  Důvěrných informací  neoprávněné
osobě, zavazuje se Příjemce o této skutečnosti neprodleně informovat Technický odbor
Poskytovatele  a  přijmout  všechna opatření  nezbytná  k  zabránění  vzniku škody  nebo
omezení rozsahu škody již vzniklé a dále k dalšímu šíření Důvěrných informací.

3. Náhrada  újmy,  obohacení a  smluvní  pokuta
Poskytovatel je oprávněn v případě porušení této Smlouvy Příjemcem požadovat plnou náhradu
újmy vzniklou z důvodu tohoto porušení, ledaže Příjemce prokáže, že ani při zachování potřebné
péče nebylo možno škodě předejít. Poskytovatel je oprávněn taktéž požadovat vydání veškerého
obohacení, které Příjemce v důsledku porušení povinnosti dle této Smlouvy získal. 

Za  vědomé  a  úmyslné  porušení  povinností  týkajících  se  Důvěrných  informací  za  účelem
obohacení  sebe  nebo  jiné  osoby  v  rámci  obchodní  nebo  podnikatelské  činnosti,  s  využitím
telefonních  čísel,  nebo  jiných  kontaktních  údajů  podle  této  smlouvy,  má poskytovatel  právo
uplatnit  u  druhé  Smluvní  strany,  která  tyto  povinnosti  porušila,  nárok  na  zaplacení  smluvní
pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za
každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinností. Tato pokuta se týká výhradně vědomého
a úmyslného porušení smlouvy, zneužitím kontaktních údajů pro osobní obohacení a nemůže být
uplatněna na žádnou jinou formu porušení smlouvy.

Za  porušení  povinností  týkajících  se  Důvěrných  informací,  které  by  vedly  k  identifikaci
whistleblowera podle této smlouvy, má poskytovatel právo uplatnit u druhé Smluvní strany, která
tyto povinnosti porušila, nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena
na 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení
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povinností. Tato pokuta se týká výhradně porušení smlouvy vedoucí k identifikaci whistleblowera
a nemůže být uplatněna na žádnou jinou formu porušení smlouvy.

4. Rozhodné  právo
Tato  Smlouva  se  řídí  právním  řádem  České  republiky.  Prvotní  instancí  posuzující  případné
porušení této smlouvy jsou přezkumné orgány Poskytovatele, dle platných předpisů.

5. Závěrečná ustanovení
5.1. Veškeré dodatky a změny této Smlouvy musí být činěny v písemné formě a musí být

schváleny a podepsány oběma Smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 
5.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá

Smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 
5.3. Příjemce souhlasí s tím, aby Poskytovatel kopii této smlouvy včetně jeho údajů zveřejnil,

přičemž údaje  Poskytovatele,  který  je  fyzickou  osobou,  mohou být  zveřejněny  jen  v
rozsahu jména a příjmení, obce bydliště a roku narození. 

5.4. Tato Smlouva obsahuje  úplný konsensus  Smluvních stran o  jejím obsahu a v  tomto
smyslu také nahrazuje všechny předchozí dohody, ujednání, sliby anebo prohlášení. 

5.5. V  této  Smlouvě,  pokud  z  kontextu  jasně  nevyplývá  jinak,  zahrnuje  význam  slova  v
jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova
vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro
přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.

5.6. Nevymahatelnost  či  neplatnost  kteréhokoliv  ustanovení  této  Smlouvy  nemá  vliv  na
vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy,  pokud z povahy nebo
obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu
této Smlouvy.

5.7. Tato Smlouva se stává platnou a účinnou ke dni jejího podpisu poslední ze Smluvních
stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

5.8. Povinnosti dle této Smlouvy k Důvěrným informacím nabytých v době trvání spolupráce
Smluvních stran a v době trvání této Smlouvy zanikají ukončením spolupráce, s výjimkou
informací,  které mohou vést k identifikaci  whistleblowerů.  Příjemce se tedy zavazuje
dodržovat  povinnosti  týkajících  se  ochrany  whistleblowerů  dle  této  Smlouvy  i  po
skončení vzájemné spolupráce Smluvních stran. 

5.9. Smluvní strany nejsou oprávněny tuto Smlouvu jednostranně ukončit.

V ……………………………………... dne  …………………………...……….

…………………………………………….. ………………………………………………...
Česká pirátská strana
Poskytovatel Příjemce
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