


 



 



                Příloha č. 5 

 
Smlouva o poskytnutí práv 
 

Uzavřená níže uvedeného dne podle paragrafu 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen smlouva) mezi: 

 

1) Zuzanou Fialovou (dále jen oprávněná) 

a 

2) XY, Věznice Světlá nad Sázavou, oddělení pro matky s dětmi (dále jen narátorka) 

 

Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy po zralé úvaze a s vědomím, že přispěje ke 

zvýšení úrovně lidského poznání na vědecké úrovni, neboť je činěna jako součást činnosti 

související s vypracováním diplomové práce nazvané „Matky s dětmi do tří let ve výkonu 

trestu“. Smluvní strany si plně uvědomují, že realizační fáze je založena na vědecké metodě 

tzv. orální historii.  

I. Předmět smlouvy 

Narátorka poskytne oprávněné na základě této smlouvy dva až čtyři životopisné rozhovory za 

současného použití zvukových záznamových technických prostředků (dále jen rozhovory), 

které se uskuteční v termínu dohodnutém k tomuto účelu smluvními stranami. 

II. Postavení oprávněné 

1. Oprávněná se zavazuje, že zvukový záznam pořízený jí dle článku I. této smlouvy a přepis 

rozhovorů uloží jako součást materiálu k vypracování diplomové práce. 

3. Oprávněné je umožněno využívat zvukový záznam jí pořízený dle článku I. této smlouvy a 

přepisy rozhovorů jen pro vědecké účely (diplomová práce nebo odborná literatura). 

4. Jestliže by zvukové záznamy či přepisy rozhovorů dle článku I. této smlouvy měly být 

použity pro jiný účel než vědecký (vypracování diplomové práce), je oprávněná povinna 

vyžádat si předchozí narátorčin písemný souhlas. 

III. Souhlas narátorky 

1. Narátorka prohlašuje, že pořízení zvukových záznamů podle článku I. této smlouvy a 

použití zvukových záznamů a přepisů rozhovorů pro vědecké účely podle této smlouvy není 

v rozporu s jeho oprávněnými zájmy. 



2. Narátorka touto smlouvou uděluje oprávněné v souladu s paragrafem 9 zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas ke zpracování údajů obsažených ve 

zvukových záznamech pořízených podle článku I. této smlouvy a ke zpracování údajů 

obsažených v přepisu rozhovoru, a to na dobu trvání této smlouvy. 

3. Narátorka touto smlouvou potvrzuje, že ji oprávněná před podpisem této smlouvy poučila o 

jejích právech podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a 

zároveň prohlašuje, že jsou jí v okamžiku podpisu této smlouvy známy údaje, v jakém 

rozsahu, jakým způsobem a pro jaký účel budou její osobní údaje oprávněnou zpracovávány a 

komu mohou být zpřístupněny či komu jsou určeny. 

IV. Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností její výpovědi kteroukoli smluvní 

stranou. Výpověď nabývá účinnosti po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, která se počítá od 

prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 

Vypoví-li tuto smlouvu narátorka, je taková výpověď považována za odvolání souhlasu ke 

zpracování jeho osobních údajů pro účely této smlouvy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, v platném znění. 

2. Smluvní strany jsou si při uzavírání této smlouvy vědomy, že dojde-li k výpovědi této 

smlouvy ze strany narátorky ve smyslu třetí věty předchozího odstavce tohoto článku, mohou 

být osobní údaje týkající se narátorky, jím poskytnuté na základě této smlouvy, považovány 

za archiválii ve smyslu zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, v platném znění, a podléhat 

zvláštnímu režimu zacházení stran oprávněného v souladu s tímto zákonem. 

V. Závěrečné ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou autentických stejnopisech, přičemž každá smluvní 

strana obdrží po jednom stejnopisu.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si text této smlouvy přečetly, že ji neuzavírají v tísni 

za nápadně nevýhodných podmínek a že s jejím obsahem souhlasí, a na základě těchto 

skutečností podle své svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. 

 

 

Ve Světlé nad Sázavou, 29. 7. 2009 

Oprávněná: 

Narátorka: 

          Příloha č. 6   



 

Udělení souhlasu ke zpracování a zpřístupnění  

              osobních a citlivých údajů 
 

 

 Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, uděluji paní Zuzaně Fialové svůj souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých 

údajů, zaznamenaných během rozhovorů, které jsem poskytla v rámci sběru materiálu pro 

diplomovou práci na téma Matky s dětmi do tří let ve výkonu trestu. 

  

 Další ujednání: 

 

 

 

 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne ………………………………… 

 

 

           

          podpis 



         Příloha č. 7 
 
 
 
Znění písemně zodpovídaných otázek: 
 
 

1. Co je pro vás ve vězení nejobtížnější jako pro matku? 

 

2. Jak vnímáte soužití s ostatními odsouzenými matkami? 

 

3. Jak těžké je pro vás odloučení od blízké dospělé osoby? 

 

4. Představte si, že jste už na svobodě – jak vidíte svůj život? 

 

 
 


