
ZMLUVA O ZACHOVANÍ DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ 
uzatvorená podľa ust. § 17, 269 ods. 2 a 271 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

I. 
Zmluvné strany 

Názov firmy s. r. o. 
so sídlom   Adresa, Bratislava 

IČO: 00000000, DIČ: 000000000000 

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným  
súdom Bratislava I., vložka číslo XXXXXX 
konajúci __________________________ 
(ďalej len „Klient“) 

A 

Effectix.com, s. r. o. 
so sídlom: Jakubovo nám. 19,  Bratislava  
IČO: 45535477, DIČ: 2023047730 
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným  
súdom Bratislava I., vložka číslo 65042/B 
konajúci Karol Veleba, konateľ 
(ďalej len „Partner“) 

II.  
Účel zmluvy 

1. S cieľom posúdenia prípadnej budúcej spolupráce Partnera na projekte získanie prístupov do účtu Google 
Analytics pre audit súčasného stavu a návrh riešenia (ďalej len „Projekt“) má Partner v úmysle získať od 
Klienta a Klient má v úmysle Partnerovi poskytnúť niektoré informácie (ďalej len „Komunikácia“). Zmluvné 
strany sa dohodli, že ak bude spolupráca Partnera a Klienta realizovaná, vzťahuje sa táto zmluva i na 
Komunikáciu zmluvných strán pri realizácii Projektu. Cieľom tejto zmluvy je zaistiť dôvernosť informácií 
definovaných touto zmluvou, ako aj istotu zmluvných strán o právnej povahe oznamovaných informácií.  

 

III. 

Dôverné informácie 

1. Partner sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa Klienta, ako aj o všetkých ďalších 
skutočnostiach a informáciách, najmä obchodnej a technickej povahy, ktoré boli Partnerovi oznámené 
Klientom pri  Komunikácii alebo v súvislosti s ňou alebo ktoré získal pri Komunikácii alebo v súvislosti s ňou a 
ktoré zároveň nie sú verejne známe alebo dostupné a o ktorých je možné zároveň dôvodne predpokladať, že 
na ich utajení má Klient záujem (ďalej len „Dôverné informácie“). Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že 
Dôverné informácie nie je nutné výslovne označovať ako „dôverné“.  

 

IV. 
Nakladanie s Dôvernými informáciami 

1. Partner sa zaväzuje zaistiť, aby nedošlo k úniku, zverejneniu ani šíreniu Dôverných informácií, a zaväzuje sa 
chrániť tajnosť Dôverných informácií minimálne rovnakým spôsobom, akým chráni svoje obchodné tajomstvo, 
najmenej však v rozsahu obvyklom pre ochranu obchodného tajomstva.  

2. Partner sa zaväzuje, že Dôverné informácie použije výlučne na potreby posúdenia prípadnej budúcej 
spolupráce zmluvných strán, a ak dôjde k jej realizácii, tak na prípravu a realizáciu Projektu.  

3. Ak Partner použije na plnenie tretiu osobu, je oprávnený sprístupniť jej Dôverné informácie získané od druhej 
zmluvnej strany iba s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Klienta a iba v rozsahu nevyhnutnom 
pre jej poskytované plnenie a je povinný zaviazať tretiu osobu povinnosťou mlčanlivosti v rozsahu podľa tejto 
zmluvy. Za porušenie povinností treťou osobou zodpovedá Partner. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy je Partner oprávnený sprístupniť Dôverné informácie 
svojim právnym či daňovým a účtovným poradcom (ďalej len „Poradca“), a to iba s predchádzajúcim výslovným 
písomným súhlasom Klienta a iba v rozsahu nevyhnutnom na účely takého sprístupnenia. Partner sa zaväzuje 
zaviazať Poradcu povinnosťou mlčanlivosti v rozsahu podľa tejto zmluvy. Ak Poradca poruší povinnosť 
mlčanlivosti, zodpovedá za toto porušenie Partner, a to tak, akoby porušil povinnosť sám.  

5. Partner sa zaväzuje nakladať s Dôvernými informáciami podľa tohto článku zmluvy nielen po celý čas platnosti 
a účinnosti tejto zmluvy, ale i po jej ukončení dovtedy, kým budú Dôverné informácie verejne známe a dostupné 
bez toho, aby došlo k porušeniu tohto článku zmluvy. 



6. Partner vymaže či inak permanentne odstráni všetky Dôverné informácie získané od Klienta, hneď ako bude 
dokončený Projekt, ponuka spolupráce bude odmietnutá zo strany Klienta, alebo odvolaná zo strany Partnera, 
alebo na žiadosť Klienta doručenú Partnerovi v elektronickej forme, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 
najskôr.  

V. 
Sprístupnenie Dôverných informácií 

1. Záväzky nachádzajúce sa v tejto zmluve sa nevzťahujú na Dôverné informácie, ktoré: 

1.1 sú v čase ich poskytnutia verejne dostupné alebo ktoré sa po ich poskytnutí stanú bez porušenia tejto 
zmluvy dostupnými verejnosti; 

1.2 je Partner povinný poskytnúť podľa právnych predpisov či na základe rozhodnutia príslušného orgánu 
verejnej správy, a to za predpokladu, že Partner okamžite po vzniku tejto právnej povinnosti oznámil 
Klientovi danú skutočnosť (ak mu v tom nebránia platné právne predpisy alebo rozhodnutia príslušného 
orgánu verejnej správy) a urobil pri sprístupňovaných informáciách také opatrenia, aby bola pri 
sprístupňovaných informáciách zaistená ochrana v maximálnej miere prípustnej danými právnymi 
predpismi alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy. 

2. Na žiadosť Klienta je Partner povinný preukázať existenciu dôvodu sprístupnenia informácií. 

VI. 
Sankčné ustanovenia 

1. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti stanovenej v čl. IV. ods. 1. až 6. tejto zmluvy sa  Klient môže 
domáhať od Partnera zmluvnej pokuty vo výške 3 600,- EUR za každý prípad porušenia povinnosti. Náhrada 
prípadnej škody nie je stanovením ani zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy dotknutá.  

VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom znení, každá zmluvná strana dostane po 
jednom vyhotovení. Táto zmluva sa riadi slovenským právom, najmä Obchodným zákonníkom. Všetky zmeny 
tejto zmluvy musia byť urobené iba písomnou formou.  

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  

3. Všetky spory budú rozhodované miestne a vecne príslušnými všeobecnými súdmi.  

4. Na dôkaz súhlasu s vyššie uvedenými skutočnosťami pripájajú zmluvné strany podpisy svojich oprávnených 
osôb či zástupcov. 

 

V ____________ dňa ____________  V Prahe dňa 05.10.2016 

 
 

 

 
_______________________________                   

_______________________________ 

 
Effectix.com, s. r. o. 

Karol Veleba, konateľ 
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