SMLOUVA O ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI
Tato Smlouva o zachování mlčenlivosti (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 1. června 2016 mezi
následujícími smluvními stranami
FIRMA a.s., se sídlem Adresa, čp. _, PSČ, Město, IČ: 12345678, zapsaná v obchodním rejstříku X xxxx zapsána
Městským soudem v ______, zastoupená ________________,
(dále jen jako „Společnost A”)
vůči společnosti
Finance a Informace, spol. s r.o., se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha, Česká Republika, IČ: 49703617, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22394, zastoupená Pavlem Hadrabou
(dále jen jako „TCZ”)
V souvislosti s možnými obchodními jednáními mezi Smluvními stranami hodlají obě Smluvní strany navzájem si
sdělit, formou písemných materiálů, ústních sdělení nebo empirického pozorování, určité plány, návrhy, údaje,
informace o činnosti, finančních pozicích, obchodní a technické informace, obchodní tajemství, zákonem chráněné
informace a další důvěrné informace, jejichž neoprávněné využití, použití nebo sdělení by způsobilo podstatné a
potenciálně nenapravitelné poškození hodnoty obchodní činnosti a majetku příslušné informující strany. Proto každá
ze Smluvních stran souhlasí a zavazuje se, že bude vázána následujícími ustanoveními této Smlouvy:
1.

Pro účely této Smlouvy platí následující definice pojmů:

a. „Důvěrné informace“ znamená veškeré údaje nebo informace kromě Obchodních tajemství, jež
představují určitou hodnotu pro některou ze Smluvních stran a jež nejsou obecně známy konkurentům takové
Smluvní strany. Ve smyslu výše uvedeného zahrnují Důvěrné informace zejména seznamy veškerých údajů o
výkonných pracovnících a zaměstnancích Smluvních stran, marketingové techniky a informace, ceníky, cenové
politiky, obchodní metody, smlouvy a smluvní vztahy se zákazníky a dodavateli, počítačový software (včetně
předmětových a zdrojových kódů), databázové technologie, systémy, struktury a architektury, plány obchodních
akvizic a plány akvizic nového personálu. Důvěrné informace dále zahrnují veškeré informace uvedené v tomto
odstavci a., které jedna ze Smluvních stran získá od jiné osoby a s nimiž nakládá jako s chráněnými informacemi
nebo jež označí jako Důvěrné informace, a to bez ohledu na to, zda tato Smluvní strana příslušné informace vlastní
nebo je vytvořila;
b. „Informující strana“ znamená Smluvní stranu, která sděluje Důvěrné informace a Obchodní tajemství
druhé Smluvní straně;
c. „Informovaná strana“ znamená Smluvní stranu, která získává Důvěrné informace a Obchodní tajemství
od druhé Smluvní strany;
d. „Obchodní tajemství“ znamená veškeré informace každé Smluvní strany, bez ohledu na jejich formu,
zejména veškeré informace technické i netechnické povahy, vzorce, vzory, kompilace, programy, nástroje, metody,
techniky, nákresy, procesy, finanční data, finanční plány, produktové plány nebo seznamy skutečných či
potenciálních zákazníků či dodavatelů, jež nejsou obecně známé nebo dostupné veřejnosti a jež (i) vytvářejí
skutečnou nebo potenciální ekonomickou hodnotu tím, že nejsou obecně známé nebo snadno zjistitelné jinými
osobami, jimž by ze sdělení nebo využití těchto informací mohla vzniknout ekonomická hodnota, a (ii) jsou
předmětem snahy o utajení těchto informací, a to v rozsahu přiměřeném daným okolnostem. Obchodní tajemství
dále zahrnují veškeré informace uvedené v tomto odstavci d., jedna ze Smluvních stran získá od jiné osoby a s nimiž
nakládá jako s chráněnými informacemi nebo jež označí jako Obchodní tajemství, a to bez ohledu na to, zda tato
Smluvní strana příslušné informace vlastní nebo je vytvořila; a
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e. Výrazy „Důvěrné informace“ a „Obchodní tajemství“ nezahrnují jakékoli informace: (a) jež jsou nebo
se stanou obecně známými (jinak než v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Informované strany nebo jejích
Zástupců (jak jsou tyto výrazy definovány níže); (b) jež Informovaná strana nezávisle získala nebo získá, vytvořila
nebo vytvoří bez porušení podmínek a ustanovení této Smlouvy; nebo (c) jež jsou Informované straně nebo jejím
Zástupcům známy před jejich sdělením Informované straně Informující stranou. Pokud některá Obchodní tajemství
nebo Důvěrné informace nebudou označeny jako důvěrné, nemá to vliv na jejich status jako Obchodních tajemství,
resp. Důvěrných informací podle této Smlouvy.

2.

Informovaná strana se zavazuje a souhlasí, že:

a. zachová důvěrný ráz veškerých Důvěrných informací a Obchodních tajemství a nejpřísnější
mlčenlivost o nich a bude je chránit s vynaložením nejméně takové péče, jakou vynakládá při ochraně svých
vlastních informací podobného významu, avšak v žádném případě v nižším rozsahu, než je přiměřená péče;
b. nevyužije žádné Důvěrné informace ani Obchodní tajemství k jakémukoli účelu kromě pouhého
zhodnocení nebo realizace zamýšlených transakcí mezi Smluvními stranami;
c. po dobu trvání svého vztahu s Informující stranou ani po jeho ukončení (bez ohledu na to, kterou ze
Smluvních stran bude jeho ukončení iniciováno) nepoužije žádné Obchodní tajemství náležející Informující straně
nebo kterékoli třetí straně, nepořídí jeho kopie, nesdělí jej ani nepovolí přístup k němu kterékoli neoprávněné osobě
s tím, že Informovaná strana je oprávněna sdělit Obchodní tajemství Informující strany svým ředitelům, výkonným
pracovníkům, zaměstnancům, poradcům a zmocněncům (dále jen „Zástupci“), pokud tito Zástupci (i) potřebují
příslušná Obchodní tajemství znát a (ii) pokud je Informovaná strana informuje, instruuje a zaváže nakládat
s takovými Obchodními tajemstvími v souladu s ustanoveními této Smlouvy. Informovaná strana odpovídá za
jakékoli porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy kterýmkoli z jejích Zástupců;
d. po dobu trvání svého vztahu s Informující stranou a po dobu třiceti (30) let po jeho ukončení (bez
ohledu na to, kterou ze Smluvních stran bude jeho ukončení iniciováno) nepoužije žádné Důvěrné informace
náležející Informující straně nebo kterékoli třetí straně, nepořídí jejich kopie, nesdělí je ani nepovolí přístup k nim
kterékoli neoprávněné osobě s tím, že Informovaná strana je oprávněna sdělit Důvěrné informace Informující strany
svým Zástupcům, pokud tito Zástupci (i) potřebují příslušné Důvěrné informace znát a (ii) pokud je Informovaná
strana informuje, instruuje a zaváže nakládat s takovými Důvěrnými informacemi v souladu s ustanoveními této
Smlouvy. Informovaná strana odpovídá za jakékoli porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy kterýmkoli
z jejích Zástupců;
e. na požádání Informující strany a v každém případě při ukončení vztahu mezi Smluvními stranami je
Informovaná strana povinna buď (i) předat Informující straně veškerá memoranda, poznámky, záznamy, nahrávky,
dokumentaci, diskety, manuály, složky a všechny jejich kopie a reprodukce (v jakékoli podobě či formátu, zejména
kopie uložené v počítačových zařízeních pro krátkodobé či dlouhodobé skladování dat) týkající se Důvěrných
informací či Obchodních tajemství nebo je obsahujících, jež má Informovaná strana v držení (bez ohledu na to, zda
je Informovaná strana sama vytvořila či sestavila, nebo zda je obdržela od Informované strany), nebo (ii)
s písemným povolením Informující strany provést likvidaci všech uvedených materiálů a písemně její provedení
potvrdit Informující straně; a
f. veškerá Obchodní tajemství a Důvěrné informace Informující strany jsou výlučným vlastnictvím
Informující strany. Uzavření této Smlouvy ani sdělení jakýchkoli Obchodních tajemství či Důvěrných informací na
základě této Smlouvy nepředstavuje implicitní ani výslovné udělení jakékoli licence Informované straně ve vztahu
k Obchodním tajemstvím či Důvěrným informacím.
3.

Každá ze Smluvních stran bere na vědomí a souhlasí, že:

a.
povinnost zachovávat mlčenlivost podle této Smlouvy nebude vykládána jako omezení práva
Informované strany nezávisle provozovat svou obchodní činnost nebo vyvíjet či nabývat produkty bez využitá
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Důvěrných informací nebo Obchodních tajemství. Informovaná strana je dále oprávněna využívat k jakýmkoli
účelům pozůstatky vyplývající z jejího přístupu k Důvěrným informacím a Obchodním tajemstvím za předpokladu,
že Informovaná strana zachová mlčenlivost o Důvěrných informacích a Obchodních tajemstvích v souladu s touto
Smlouvou. Výrazem „pozůstatky“ se rozumí informace v nehmotné podobě, jež mohou zůstat v držení Zástupců,
kteří měli přístup k Důvěrným informacím nebo Obchodním tajemstvím, včetně nápadů, koncepcí, know-how nebo
technik v nich obsažených. Informovaná strana není povinna omezit pověřování takových Zástupců nebo hradit
licenční poplatky za jakoukoli činnost vyplývající z použití takových pozůstatků;
b. tato Smlouva byla doručena s výslovnou podmínkou, že žádná ze Smluvních stran bez předchozího
oznámení druhé Smluvní straně a bez souhlasu druhé Smluvní strany nikomu nesdělí nic o existenci nebo obsahu
této Smlouvy ani neumožní, aby byl jakýmkoli způsobem zveřejněn kterýkoli aspekt nebo navrhovaný aspekt
transakce mezi Smluvními stranami, zejména formou interview, odpovědí na dotazy, tiskových zpráv nebo jinak,
vyjma případů kdy je to vyžadováno zákonem;
c. tato Smlouva bude považována za účinnou okamžikem vzniku vztahu mezi Smluvními stranami nebo
okamžikem prvního získání, zjištění nebo nabytí Obchodních tajemství či Důvěrných informací jedné Smluvní
strany druhou Smluvní stranou, a to podle toho, který z uvedených okamžiků nastane dříve. Ochrana na základě této
Smlouvy je zřízena navíc k veškerým dříve vzniklým povinnostem Smluvních stran zachovávat mlčenlivost a
žádnou z takových povinností nenahrazuje;
d. aniž by tím byla dotčena práva a prostředky nápravy, jež jsou jinak k dispozici Informující straně, má
Informující strana nárok na nápravu v podobě předběžného opatření v případě, že kterýkoli ze Zástupců
Informované strany poruší nebo bude hrozit, že poruší kterékoli ustanovení této Smlouvy. Bez ohledu na oprávnění
podle předchozí věty je Informující strana oprávněna požadovat od Informované strany smluvní pokutu ve výši
10.000,-- Kč za každý případ porušení povinností uvedených v článku 2 této Smlouvy;
e. pokud kterákoli ze Smluvních stran poruší kterékoli své povinnosti nebo prohlášení podle této
Smlouvy, je povinna odškodnit druhou Smluvní stranu a zajistit její nepoškození jakoukoli ztrátou, odpovědností,
škodou nebo výdaji (včetně nákladů na právní zastoupení v přiměřené výši), jež by mohly druhé Smluvní straně
vzniknout v důsledku takového porušení povinností nebo prohlášení;
f. pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy bude z jakéhokoli důvodu neplatné, bude plně oddělitelné od
zbývající části této Smlouvy a nijak tuto zbývající část neovlivní. Každé takové neplatné ustanovení bude částečně
vymahatelné v rozsahu nezbytném i ochraně zájmů Smluvních stran;
g. tato Smlouva a práva a povinnosti Smluvních stran z této Smlouvy vyplývající se řídí právními
předpisy České republiky;
h. tuto Smlouvu nebo kterákoli její ustanovení lze měnit, ukončit nebo se jich vzdát pouze písemnou
formou s podpisem oprávněného zástupce každé ze Smluvních stran; a
i. tato Smlouva může být vyhotovena ve dvou nebo více stejnopisech, z nichž každý bude považován za
originál a jež všechny společně tvoří jediný právní dokument.
NA DŮKAZ ČEHOŽ Smluvní strany opatřily tuto Smlouvu svými podpisy v den uvedený v jejím záhlaví.

Podpis:

Podpis:

Jméno: _____________

Jméno: Pavel Hadraba

Funkce: __________________

Funkce: jednatel
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