DOHODA O MLČENLIVOSTI
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami
ELEKTROWIN a.s.
se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha
IČ: 27257843
zastoupená Romanem Tvrzníkem, předsedou představenstva
(dále jen „Poskytovatel“)
na straně jedné
a
…………………
se sídlem ……………….
IČ:………………….
zastoupená ……………………..
(dále jen „Příjemce“)
na straně druhé
(Poskytovatel a Příjemce společně dále jen „Smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) Poskytovatel je provozovatelem kolektivního systému ve smyslu zákona č. 542/2020 Sb., o
výrobcích s ukončenou životností;
(B) Příjemce oslovil Poskytovatele se žádostí o poskytnutí podkladů a informací za účelem jednání
o Smlouvě o zpracování elektroodpadů (dále jen „Smlouva“) a vytvoření nabídky ve Veřejné
soutěži o nejvhodnější nabídku na dodavatele služeb zpracování elektroodpadů (dále jen
„Veřejná soutěž“);
(C) Poskytovatel má zájem jednat o uzavření Smlouvy o zpracování elektroodpadů s Příjemcem a
poskytovat mu k tomuto potřebné podklady a informace s cílem uzavřít Smlouvu s Příjemcem;
(D) Za účelem zachování důvěrnosti informací a podkladů získaných Příjemcem v průběhu
Veřejné soutěže a jednání o Smlouvě mají Smluvní strany zájem uzavřít tuto Dohodu;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO:
I.
Předmět Dohody
1. Předmětem této Dohody je úprava práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s ochranou
a způsobem předávání a nakládání s informacemi důvěrného charakteru, které Poskytovatel
Příjemci poskytnul či poskytne v souvislosti s účastí Příjemce na Veřejné soutěži a jednáním o
Smlouvě.
II.
Důvěrné informace
1. Důvěrnými informacemi ve smyslu této Dohody se rozumí jakákoli informace či dokument
zpřístupněný Příjemci ze strany Poskytovatele v hmotné či nehmotné podobě (bez ohledu na
způsob jejího předání), ledaže Poskytovatel výslovně označí danou informaci či dokument jako
nedůvěrný. Důvěrnými informacemi jsou zejména, nikoliv však pouze, informace týkající se
systémů a služeb Poskytovatele, ceny služeb, organizace kolektivního systému a jeho řízení,
specifikace služeb, časové harmonogramy projektů, investice, plány personálního obsazení,
počítačové programy, kódy, algoritmy a jiné vzorce, popisy procesů nebo dalších prvků knowhow, údaje o cenách vstupů a výstupů, zlepšovací návrhy, vynálezy (ať už patentovatelné či
nikoli), práva duševního vlastnictví, schémata, informace o produktech a službách, obchodní
plány a strategie, plány výzkumu a vývoje, předpovědi a jiné obdobné citlivé obchodní
informace vztahující se k Poskytovateli (dále jen „Důvěrné informace“). Důvěrnou informací
je i informace o jednáních mezi Poskytovatelem a Příjemcem, včetně informace o případné
spolupráci, jejím předmětu a podmínkách.
III.
Účel poskytnutí Důvěrných informací
1. Důvěrné informace jsou Příjemci poskytovány výhradně za účelem podání nabídky ve Veřejné
soutěži a jednání o uzavření Smlouvy s Poskytovatelem (dále jen „Účel“). Příjemce není
oprávněn Důvěrné informace použít k jinému účelu, zejména pak ne k vlastnímu prospěchu či
k újmě Poskytovatele.
IV.
Závazek mlčenlivosti
1. Příjemce se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých Důvěrných informací.
Příjemce se zejména zavazuje, že:
(a)

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace jakékoliv třetí osobě,
s výjimkou případů, kdy poskytnutí takových informací vyžaduje zákon
(v takovém případě se Příjemce zavazuje bez zbytečného odkladu informovat
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(b)

(c)

(d)
(e)

Poskytovatele o rozsahu a povaze informací, které byl či bude podle zákona
povinen sdělit příslušným subjektům) anebo v rozsahu a za podmínek bodu (d)
tohoto článku níže;
učiní veškerá opatření, která lze od něj rozumně požadovat, aby Důvěrné
informace byly uchovány v tajnosti a nedošlo k jejich vyzrazení a aby bylo
zamezeno možnosti neoprávněného přístupu k jakýmkoli Důvěrným informacím
nebo využití takových informací třetí osobou odlišnou od Příjemce;
nepoužije Důvěrné informace v rozporu s Účelem, a to ani ve svůj prospěch, ani
ve prospěch třetí osoby. Příjemce není oprávněn použít Důvěrné informace
zejména ke své vlastní podnikatelské, investiční či jiné činnosti;
Příjemce je oprávněn Důvěrné informace poskytnout pouze zpět Poskytovateli za
účelem jednání o Smlouvě a/nebo uzavření Smlouvy, tedy k dosažení Účelu;
k jinému účelu či jiným způsobem než je uveden výše užije Důvěrné informace
pouze tehdy, pokud k tomu obdrží předchozí písemný souhlas Poskytovatele.

2. V případě, že Příjemce zjistí, že došlo nebo může dojít k prozrazení, resp. získání Důvěrných
informací neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o této skutečnosti
Poskytovatele a podniknout veškeré kroky potřebné k odvrácení vzniku škody nebo ke
zmírnění škody již vzniklé.
3. Povinnost zachovávat mlčenlivost podle této Dohody se nevztahuje na případy, kdy:
(a)
(b)

(c)
(d)

Důvěrná informace je obecně známa a v obecnou známost vešla nezávisle na
jednání Příjemce;
Důvěrná informace byla Příjemci prokazatelně známa předtím, než mu byla
poskytnuta, a to za předpokladu, že taková Důvěrná informace byla získána
zákonným způsobem a není vázána žádným trvajícím závazkem zachovávání
mlčenlivosti;
existuje zákonná povinnost sdělit příslušnou Důvěrnou informaci třetí osobě
(zejména soudu nebo jinému státnímu orgánu);
Poskytovatel písemně odsouhlasí, že Důvěrná informace může být sdělena
konkrétní třetí osobě.

4. Příjemce bere na vědomí, že Poskytovatel tímto neposkytuje žádné prohlášení ani záruku
ohledně správnosti či úplnosti poskytovaných Důvěrných informací. Poskytovatel nemá
žádnou odpovědnost vůči Příjemci v souvislosti s jeho nakládáním s Důvěrnými informacemi.
5. V případě porušení jakékoli z povinností na ochranu Důvěrných informací dle tohoto čl. IV
této Dohody Smluvní strany souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn požadovat po Příjemci
smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, splatnou do 14 pracovních
dnů od doručení písemné žádosti Poskytovatele.
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V.
Závěrečná ustanovení
1. Povinnost Příjemce zachovávat mlčenlivost podle této Dohody trvá po dobu deseti (10) let ode
dne uzavření této Dohody.
2. Příjemce se na výzvu Poskytovatele zavazuje vrátit Poskytovateli všechny dokumenty,
materiály a jejich kopie obsahující Důvěrné informace, nebo zničit veškeré Důvěrné informace
a jejich kopie, o čemž Poskytovateli poskytne písemné vyrozumění, a to do 15 dnů od doručení
takové výzvy.
3. Tato Dohoda může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
stranami.
4. Tato Dohoda je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Příjemce.
5. Tato Dohoda se řídí právem České republiky.
V ……. dne …………. 2021

V ……. dne …………. 2021

______________________
ELEKTROWIN a.s.
Roman Tvrzník
Poskytovatel

______________________
………………………..
………………………..
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