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CD Česká televize
č. smlouvy: 1095787/2251

Smlouva o důvěrnosti informací
uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

ČESKÁ TELEVIZE
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Tomáš Dratva, vedoucí designu a vývoje nových médií 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Česká televize“ nebo „ČT“)

Devterium, s.r.o.
IČO: 04574150, DIČ: CZ04574150, plátce DPH: ANO
se sídlem: Římská 84/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 250000 
zastoupena:  

(dále jen „Dodavatel“);
ČT a Dodavatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako 
„smluvní strana“.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Účelem této smlouvy je ochrana informací, se kterými se Dodavatel seznámí v rámci 
jednání o spolupráci a poskytování služeb při přípravě implementace DRM pro 
webové aplikace ČT na základě objednávky č. 4500889289 (dále jen „spolupráce“).

1.2 Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele zachovat důvěrnost informací, které 
mu v rámci spolupráce ČT poskytne nebo zpřístupní a které nejsou veřejně známé 
nebo dostupné a/nebo které jsou předmětem obchodního tajemství a/nebo které jsou 
předmětem ochrany podle předpisů o duševním vlastnictví a/nebo které jsou 
chráněny proti zpřístupnění neautorizovaných osob podle interních předpisů ČT 
a/nebo právních předpisů (dále jen „důvěrné informace“).

1.3 Důvěrné informace touto smlouvou chráněné tvoří rovněž veškeré skutečnosti 
technické, ekonomické, právní a výrobní povahy v hmotné nebo nehmotné formě, 
které byly takto výslovně ČT označeny a poskytnuty Dodavateli.

1.4 Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že důvěrné informace není 
nutné výslovně označovat, avšak za účelem vyloučení pochybností o charakteru 
informací je jich označení vhodné, a to zejména v případech, kdy by nemusel být 
důvěrný charakter informací jednoznačně zřejmý.
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CD Česká televize
č. smlouvy: 1095787/2251

2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

2.1 Dodavatel se zavazuje využívat důvěrné informace výhradně v rámci spolupráce 
s ČT. Jiný způsob využití důvěrných informací Dodavatelem než pro stanovený účel 
je zakázán, zejména Dodavatel nesmí důvěrné informace využít ke svému prospěchu 
nebo prospěchu jiné osoby a/nebo ke škodě nebo jiné újmě ČT.

2.2 Dodavatel se zavazuje zpřístupnit důvěrné informace výhradně osobám, které jsou 
povinny zachovávat mlčenlivost a jejichž seznam tvoří jako příloha č. 1 nedílnou 
součást této smlouvy. Jiným osobám může Dodavatel poskytnout či zpřístupnit 
důvěrné informace jen na základě písemného souhlasu ČT.

2.3 Dodavatel se zavazuje zajistit vhodnými bezpečnostními opatřeními ochranu 
důvěrných informací, a to zejména před neoprávněným užitím, zveřejněním, šířením, 
zpřístupněním či poskytnutím neoprávněným osobám.

2.4 Dodavatel se zavazuje, že pokud jej jakýkoliv správní úřad, soud či jiný státní orgán 
vyzve k poskytnuti důvěrné informace, oznámí takovou skutečnost ČT, a to bez 
zbytečného odkladu. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, Dodavatel důvěrné 
informace neposkytne, dokud nebudou vyčerpány veškeré opravné prostředky dle 
platných právních předpisů

2.5 Dodavatel se zayazuje vrátit ČT nejpozději do pracovních dnů od obdržení písemné 
žádosti ČT veškérě případné nosiče, na kterých jsou důvěrné informace zachyceny, 
zejména případné nosiče s počítačovými programy, dokumentaci, poznámky, plány, 
náčrty a jejich kopie.

2.6 Dodavatel se zavazuje, že na základě písemné výzvy ČT bezodkladně zničí veškeré
dokumenty, listiny, nosiče dat či záznamy na paměťových médiích obsahující důvěrné 
informace (včetně vymazání jakýchkoli dočasných kopií důvěrných informací 
vytvořených či nacházejících se na jakémkoli záznamovém médiu dodavatele) 
a potvrdí formou podepsaného písemného prohlášení ČT, že veškeré důvěrné 
informace byly zničeny (vymazány). JS

... .
2.7 Smluvní strany výslovně sjednávají, že poskytnutím Důvěrných informací ze strany 

ČT nevzniká Dodavateli žádné právo na licenci, ochrannou známku, právo užití nebo 
šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového 
vlastnictví.

3. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 V případě porušení kterékoliv povinnosti stanovené v čl. 2. této smlouvy je smluvní 
strana, která porušila uvedenou povinnost, povinna uhradit druhé smluvní straně, 
smluvní pokutu ve výši  za každý případ 
porušení povinnosti.

3.2 
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CD Česká televize
č. smlouvy: 1095787/2251

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu smlouvy a ceny, případně hodnoty 
předmětu smlouvy na titulní straně této smlouvy nemá normativní význam a uvádí se 
zde pouze pro účely provedení uveřejnění této smlouvy postupem podle zákona.

4.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 
Účinnosti pak tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny především 
dohodou, přičemž nedojde-li k dohodě o řešení určitého sporu, budou kjeho řešení 
příslušné soudy České republiky.

4.4 Smluvní strany se dohodly, že:

a) jakákoli změna této smlouvy může být sjednána výlučně a pouze písemným
dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami, a to sjejich podpisy 
na téže listině; - HHHHH

b) zvyklosti £ni zavedená praxe stran nemají přednost před ustanoveními této 
smlouvy ani před ustanoveními zákona;

c) na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a ponese jej každá smluvní 
strana sama za sebe; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije;

d) marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění nemá za následek automatické 
odstoupení od této smlouvy;

e) poté, co byl návrh této smlouvy či jejího dodatku po podpisu jednou 
ze smluvních stran předložen k podpisu druhé smluvní straně, vylučuje se 
přijetí daného návrhu druhou smluvní stranou s dodatkem nebo odchylkou;

f) připouští-li výraz použitý v této smlouvě různý výklad, nevyloží se 
v pochybnostech k tíži toho, kdo jej použil jako první;

g)  

4.5 Veškeré odkazy na ustanovení, resp. ujednání, použité v této smlouvě představují 
odkazy na ustanovení, resp. ujednání, této smlouvy, není-li v daném odkazu výslovně 
stanoveno jinak.

4.6 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení smlouvy či kjeho části podle zákona jako 
ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení smlouvy či 
jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se 
bez dalšího v příslušném rozsahu od ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný 
vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo 
nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, 
účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo 
co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl smlouvy zůstal 
zachován. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně vylučují aplikaci 
§ 576 občanského zákoníku.
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CD Česká televize
č. smlouvy: 1095787/2251

4.7 Smluvní strany se dohodly, že informace, které jsou v této smlouvě označeny žlutou 
barvou, se považují za důvěrné (např. z důvodu obchodního tajemství, osobních 
údajů) a žádná ze smluvních stran není bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany oprávněna tyto informace sdělovat třetím osobám, a to ani po 
ukončení plnění této smlouvy či ukončení této smlouvy, s výjimkou informací: (i) které 
ČT sama v obvyklém rozsahu sděluje třetím osobám v souvislosti s přípravou, 
výrobou, distribucí a/nebo propagací svého programového obsahu, k němuž se 
vztahuje tato smlouva, a/nebo v souvislosti se svou propagací; (ii) které smluvní 
strana poskytne nebo uveřejní na základě právního předpisu; a (iii) které smluvní 
strana poskytne svým odborným poradcům a/nebo jiným spolupracovníkům vázaným 
zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tato smlouva bude ČT uveřejněna 
postupem podle zákona s tím, že informace označené žlutou barvou budou 
znečitelněny.  

 

4.8 Přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy. '

4.9 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu (dva pro ČT, 
jeden pro dodavatele). Dodavatel se zavazuje odeslat (tj. předat provozovateli 
poštovních služeb k přepravě) ČT stejnopisy této smlouvy,, které podepsal Ja které 
jsou určeny pro ČT, a to nejpozději druhý pracovní den po svém podpisu.

PŘÍLOHY: I

Příloha č. 1 -  Seznam osobI »

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že sl tuto smlouvu pozorně přečetly, že je jí obsah je  
srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva 
nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy 
žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že 
s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato 
smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují 
smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize Devterium, s.r.o.

Jméno: Tomáš Dratva

Funkce: vedoucí designu a vývoje nových médií 

Místo: P&Hha 
Datum: $ .6  .

Jméno:  

Funkce: Jednatel
Místo: ř

Datum: - (, . 2 © 7
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