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Smlouva o ochraně důvěrných informací a autorských práv 
          uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 1730,  

 Občanského zákoníku a autorského zákona 
 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 
 

1. IPEX, a.s., IČ 45021295  
se sídlem Praha, Roháčova 77, PSČ 130 00 
zastoupená ing. Petrem Chruňákem, předsedou představenstva 
společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16995  
na straně jedné (dále jen „IPEX“ nebo „Poskytovatel informací“)  

 
     a 
  
2. Město Kroměříž, IČ 00287351 

se sídlem Velké náměstí 115/1, Kroměříž, PSČ 767 01  
zastoupená Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou 
na straně druhé (dále jen „Příjemce informací”) 

 
             Za účelem ochrany důvěrných informací uzavřely výše uvedené Strany tuto 

 
smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv 

(dále jen „Smlouva“) 
 

I . 
Účel smlouvy 

Vzhledem k tomu, že IPEX na základě Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací 
č. IPX18222TC-1 umístí do datového centra Příjemce informací své softwarové aplikace (dále jen 
Transakce), na základě které Příjemce informací může přijít do kontaktu se zdrojovými kódy těchto 
aplikací (dále jen aplikace), dále též s určitými technickými, obchodními, jakož i další informacemi, 
které má v úmyslu Poskytovatel informací utajovat, dále definovanými jako Důvěrné informace, a 
tyto Důvěrné informace jsou, případně v budoucnosti budou, součástí obchodního tajemství 
Poskytovatele informací, je cílem Poskytovatele informací zajistit si uzavřením této Smlouvy 
ochranu svých zájmů, které by mohly být poškozeny neoprávněným použitím těchto informací. 

 
II. 

Definice důvěrných informací    
1. Veškeré informace poskytnuté za podmínek uvedených v této Smlouvě, ať již jsou poskytnuty 

písemně, ústně, e-mailem, či na nosiči informací, zjištěny pozorováním či jiným způsobem jsou 
považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). 

2. „Důvěrnými informacemi“ se tedy rozumí zejména jakékoliv informace, technická data nebo 
know-how, veškeré písemné podklady, ať již v podobě písemných dokumentů, elektronické 
podobě či výkresové dokumentace o Transakci, či o Poskytovateli informace, které Příjemce 
informací obdrží od Poskytovatele informací za účelem jejich využití při přípravě Transakce a 
další informace, které Poskytovatel informací považuje za předmět obchodního tajemství 
vzhledem k tomu, že obsahují významné technické, výrobní, obchodní či obdobné údaje, jejichž 
prozrazení by vážně ohrozilo zájmy Poskytovatele informací. Za písemné dokumenty jsou 
považovány rovněž veškeré e-mailové a faxové zprávy, grafy i informace předané na nosičích 
dat jakož i informace předané ústně vztahující se k Transakci či Poskytovateli informace.  

3. Veškeré poskytnuté informace a veškerá práva k nim zůstávají i nadále ve vlastnictví a držení 
Poskytovatele informací.  
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4. Za důvěrné informace považuje Poskytovatel informací i ty informace, které přímo nesouvisí 
s oblastí spolupráce dle článku I. této Smlouvy, ale které jsou předmětem obchodního tajemství 
Poskytovatele informací, a se kterými Příjemce informací přijde do kontaktu (např. 
odposlechem, pozorováním, na základě ústního sdělení, apod.) při jednání dle článku I. této 
Smlouvy v sídle Poskytovatele informací. 

5. Za důvěrnou považují strany i informaci, že spolu jednají o Transakci. V případě, že Transakce 
úspěšně proběhne, je možné zveřejnit  informaci, že Transakce proběhla, a to formou zveřejnění 
této smlouvy a všech dalších smluv uzavřených mezi Poskytovatelem informací a Příjemcem 
informací vztahujících se k Transakci. 

 
III. 

Ochrana informací,  
povinnosti Příjemce informací 

1. Příjemce informací se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích označených jako 
důvěrné, tyto informace nesdělovat třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu 
Poskytovatele informací s výjimkou zveřejnění smluv vztahujících se k Transakci a informace 
chránit přiměřeným způsobem proti jejich neoprávněnému využití, modifikaci, kopírování, 
rozmnožování, prozrazení nebo převodu bez výslovného písemného povolení dle této Smlouvy, 
a po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. 

2. Při prodeji závodu nebo nájmu závodu se závazek dle odst. 1 tohoto článku vztahuje i na 
nájemce či kupujícího. 

3. Příjemce informací se zavazuje zachovávat důvěrnost poskytnutých informací minimálně na 
stejné úrovni, jako chrání své důvěrné informace obdobného charakteru, nejméně však v míře 
obvyklé s přihlédnutím ke všem okolnostem.  

4. Příjemce informací současně prohlašuje, že poskytnuté Důvěrné informace bude používat pouze 
za účelem specifikovaným v článku I. této Smlouvy, tj. za účelem jejich využití při přípravě a 
případné realizaci Transakce. 

 
IV. 

Informace, které nejsou považovány za tajné 
Příjemce informací není v souvislosti s touto Smlouvou povinen utajovat a omezovat využití 
informací, které  
− měl Příjemce informací k dispozici před tím, než mu byly poskytnuty Poskytovatelem 

informací,  
− se staly veřejně známými, aniž by se tak stalo porušením této dohody ze strany Příjemce 

informací,  
− byly Příjemci informací poskytnuty podle práva bez povinnosti mlčenlivosti třetí stranou,  
− byly poskytnuty Poskytovatelem informací třetí straně bez toho, aby tato třetí strana byla 

zavázána k mlčenlivosti,  
− byly Příjemcem informací nezávisle na Poskytovateli informací vyvinuty bez využití Důvěrných 

informací,  
− byly Poskytovatelem informací předchozím písemným souhlasem z povinnosti mlčenlivosti a 

zachování důvěrnosti uvolněny 
− zveřejnil v rámci zveřejnění této smlouvy a všech dalších smluv uzavřených mezi 

Poskytovatelem informací a  Příjemcem informací vztahujících se k Transakci.  
 

V. 
Nepovolené použití informací 

1. Příjemce informací nesmí bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele informací: 
− zveřejnit Důvěrné informace, a to ani jejich část, s výjimkou zveřejnění této smlouvy a 

všech dalších smluv uzavřených mezi Poskytovatelem informací a  Příjemcem informací 
vztahujících se k Transakci, 
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− využít, jako celek nebo i část, Důvěrných informací od Poskytovatele informací, 
k poskytování podobných služeb jako Poskytovatel informací. 

2. Příjemce nesmí Důvěrné informace zneužít k poškození dobrého jména Poskytovatele 
informací. 

3. Důvěrné informace jsou ve vlastnictví Poskytovatele informací. Nic z této Smlouvy nebude 
vykládáno jako udělení nebo propůjčení práva k jakékoliv licenci.   

4. V žádném případě nesmí být Důvěrné informace použity k poskytnutí služeb třetí straně bez 
předchozího písemného souhlasu Poskytovatele informací. 

 
VI. 

Povolené poskytnutí informací 
1. Příjemce informací může poskytnout Důvěrné informace pouze svým zaměstnancům, smluvním 

pracovníkům, a dalším osobám pracujícím na činnosti specifikované v článku I. této smlouvy na 
základě smluvního vztahu s Příjemcem informací. Tyto osoby však musí být Příjemcem 
informací vyrozuměni o povinnostech mlčenlivosti vyplývajících z této Smlouvy. 

2. Jestliže k tomu Příjemce informací obdrží písemný souhlas Poskytovatele informací, může 
poskytnout Důvěrné informace i třetí straně, avšak musí Příjemce informací s touto třetí stranou 
uzavřít písemnou dohodu o poskytnutí důvěrných informací se stejnými podmínkami a obsahem 
jako je tato Smlouva a kopii této smlouvy poskytnout Poskytovateli informací do 15 dnů ode 
dne jejího uzavření. Příjemce informací však odpovídá za dodržování smlouvy třetí stranou a 
zavazuje se odškodnit Poskytovatele informací přijetím porušení. 

3. Pokud nebude Příjemce informací písemně k tomu oprávněn Poskytovatelem informací, nesmí 
jakkoliv prozradit Důvěrné informace třetím osobám během Ochranného období s výjimkou 
zveřejnění této smlouvy a všech dalších smluv uzavřených mezi Poskytovatelem informací a 
Příjemcem informací vztahujících se k Transakci. 

 
VII. 

Vrácení nebo zničení poskytnutých informací, 
1. Příjemce informací je na základě písemného požadavku Poskytovatele informací povinen 

předané Důvěrné informace a všechny jejich kopie, i elektronické, bez ohledu na formu, ve 
které byly poskytnuty, po ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy vrátit Poskytovateli 
informací nebo musí tyto informace zničit a předat Poskytovateli informací písemné prohlášení 
o jejich zničení.  

 
VIII. 

Soudní žaloby a vládní nařízení 
1. Pokud bude Příjemce informací povinen na základě soudní žaloby nebo požadavku státní 

instituce, kterému dle platných zákonů musí vyhovět, poskytnout Důvěrné informace obdržené 
od Poskytovatele informací, je povinen o tom bezodkladně vyrozumět Poskytovatele informací, 
a s Poskytovatelem informací při soudním jednání spolupracovat. 

2. Poskytnutí Důvěrných informací chráněných touto smlouvu na základě rozhodnutí, příkazu 
nebo opatření státního orgánu se nepovažuje za porušení této smlouvy. 

 
IX. 

Ochrana autorských práv 
1. IPEX na datovém centru Příjemce informací umístí své softwarové aplikace za účelem jejich 

testování. IPEX je zodpovědný za umístěný obsah (kódy aplikací), aplikace jsou jeho duševní 
vlastnictvím.  

2. Příjemce informací je povinen chránit uvedené softwarové aplikace před zcizením, zneužitím a 
veškerou činností, která může vést k tomu, že by mohlo dojít k porušení práv duševního 
vlastnictví IPEX. 
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3. Příjemce informací nesmí uvedené softwarové aplikace poskytnout třetí osobě ani instalovat do 
jiného zařízení, aniž by měl písemný souhlas od IPEX k tomuto poskytnutí. 

4. Příjemce informací a ani žádná třetí osoba nesmí upravovat uvedené softwarové aplikace k 
jinému účelu, než pro který byly vytvořeny a ani do nich jinak zasahovat či vytvářet 
napodobeniny uvedených softwarových aplikací. 

5. Příjemce informací nesmí uvedené softwarové aplikace, jejich kopie, či napodobeniny případně 
jejich části a veškerá příslušenství, které nejsou běžně dostupné třetím osobám, půjčit, zapůjčit, 
zcizit, pronajmout a ani žádným jiným způsobem poskytnout třetí osobě. 

6. Příjemce informací a ani žádná třetí osoba se nesmí interně připojovat do systému, na kterém 
běží softwarové aplikace IPEX. 

7. Příjemce informací a ani žádná třetí osoba nesmí provádět reversní engineering, tj. zpětnou 
analýzu, dekompilaci, nebo převod ze zdrojového kódu, aplikace překládat do jiných 
programových jazyků nebo zdrojového tvaru, použít aplikaci nebo její jakoukoliv část jako 
součást jiného software či používat, šířit, půjčovat či kopírovat jakýkoliv jiný software, který by 
obsahoval aplikaci nebo její jakoukoliv část, která není jinak běžně dostupná. 

8. Příjemce informací garantuje, že po ukončení spolupráce vymaže i veškerá místa, kde byly 
aplikace umístěny (včetně záloh) a zabrání dat šíření aplikaci jak vně, tak i uvnitř tak, aby se 
aplikace nedostala do rukou třetí osoby a veškeré instalace aplikací i jejich zálohy byly zničeny. 

 
X. 

Náhrada škody, sankce 
1. V případě jakéhokoliv úmyslného porušení povinností stanovených touto smlouvou je 

Poskytovatel informací oprávněn požadovat po Příjemci informací, který své povinnosti porušil, 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé takové porušení. Současně tím nezaniká 
právo Poskytovatele informací požadovat náhradu škody způsobenou úmyslným porušením 
smluvních povinností příjemce informací či jiné sankce dle příslušných ustanovení autorského 
zákona 

 
 

XI. 
Vztahy mezi smluvními stranami 

1. Tato Smlouva nepředstavuje žádnou dohodu o spolupráci, joint-venture, spojení nebo jinou 
podobnou dohodu. Strany výslovně prohlašují, že tato Smlouva je uzavřena pouze za účelem 
poskytnutí Důvěrných informací ve vlastnictví Poskytovatele informací Příjemci informací. 

2. Poskytovatel informací nezaručuje trvalé poskytování Důvěrných informací Příjemci informací. 
Rozhodnutí o poskytování informací záleží pouze na úsudku Poskytovatele informací. 

3. Každá strana si hradí své náklady, které ji vzniknou v souvislosti s uskutečňováním této 
Smlouvy.  

 
XII. 

Délka trvání smlouvy 
1. Délka trvání této Smlouvy je vázána na dobu trvání spolupráce podle článku I. této Smlouvy, tj. 

na dobu do dokončení Transakce nebo do ukončení jednání o Transakci. Platnost a účinnost této 
Smlouvy počíná běžet dnem podpisu této smlouvy. 

2. Před tímto datem může být smlouva ukončena pouze dvoustrannou písemnou dohodou.  
 

XIII. 
Soudní spory 

1. Jakýkoliv spor, nejasnost či stížnost, která vznikne mezi smluvními stranami z této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, se smluvní strany zavazují vyřešit nejdříve smírnou cestou, a to formou 
jednání zástupců obou smluvních stran. Na tomto jednání bude přednesen důvod sporu, přičemž 
hlavním úkolem zástupců smluvních stran bude vyřešit tento spor smírnou cestou.  
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2. Pokud nebude možné spor mezi smluvními stranami vyřešit smírnou cestou, bude řešen před 
obecnými soudy. 

3. Ustanovení této Smlouvy se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. 
 

XIV. 
Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran podle této Smlouvy nesmí být převedeny na jiné osoby bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, který však nesmí být bez rozumného 
důvodu odepřen. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena a 
zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na portálu 
veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3. Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou vyhotoveních pro každou ze 
stran, přičemž každé má platnost originálu. 

4. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.  
5. Na důkaz svého souhlasu s celým obsahem Smlouvy připojují oprávnění zástupci stran své 

podpisy.  
 
 
V Praze, dne 26.02.2016               V Kroměříži, dne 10.03.2016 
 
 
 
……………………………..              ………………………………… 
IPEX a.s.                                                             Město Kroměříž 
Ing. Petr Chruňák      Mgr. Jaroslav Němec 


