
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉHO PORADENSTVÍ 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

níže uvedeného dne a roku mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“) 

 
 
Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
zastoupený:  Ing. Dušanem Navrátilem, ředitelem 
IČO:    05800226 
DIČ:   CZ05800226 
se sídlem:  Mučednická 1125/31, 616 00 Brno – Žabovřesky 
kontaktní osoba: XXXXXXXXXX 
telefon:   XXXXXXXXXX 
e-mail:    XXXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
AutoCont CZ a.s. 
zastoupená:  Ing. Martinem Stejskalem, místopředsedou představenstva 
IČO:    47676795 
DIČ:   CZ47676795 
se sídlem:  Hornoponí 3322/34, 702 00 Ostrava 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  6563752/0800 
kontaktní osoba: XXXXXXXXXX 
telefon:   XXXXXXXXXX 
e-mail:    XXXXXXXXXX   
(dále jen „poskytovatel“) 
 
(společně také jen jako „smluvní strany“) 
 
 

ČLÁNEK 1 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s technickým 
poradenstvím, konzultační a koordinační činností při zavádění Jednotného informačního systému 
u objednatele (dále jen „JIS“) a dále závazek poskytovatele řádně a včas poskytovat plnění, jenž 
je předmětem této smlouvy, a závazek objednatele za předmětné plnění uhradit cenu, která 
je výsledkem předcházejícího výběrového řízení. 

 

ČLÁNEK 2 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Poskytovatel se zavazuje řádně a včas poskytovat objednateli na základě jeho pokynů a při jeho 
plné součinnosti služby související s plněním, jehož rozsah a předmět je blíže specifikován v 
příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí smlouvy a dále výstupy 
jednotlivých etap, které sestávají zejména z následujících činností: 
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a) etapa 1 – komplexní posouzení potřeb objednatele, analýza aktuálního stavu 

a příprava prvního draftu technické specifikace zadávací dokumentace pro zadávací 

řízení na nákup JIS, 

b) etapa 2 – průzkum trhu mezi dodavateli JIS a vypořádání jejich připomínek a podnětů, 

c) etapa 3 – vypracování konečné verze technické specifikace zadávací dokumentace pro 

zadávací řízení na nákup JIS a doporučení objednateli, jakožto zadavateli ohledně 

základních parametrů smlouvy a SW licencí související s JIS, 

d) etapa 4 – účast v hodnotící komisi v rámci veřejné zakázky na nákup JIS a další činnosti 

spojené s výběrem vítězného dodavatele JIS.  

2. Podpisem smlouvy bere poskytovatel na vědomí, že v souvislosti s poskytováním 
technického poradenství a s tím souvisejícím může vzniknout potřeba zabezpečit i jiné činnosti 
či úkoly, které s úspěšným a řádným zavedením JIS úzce souvisejí.  

3. Výstupy realizace jednotlivých etap nebo dílčích služeb podle této smlouvy musí odpovídat 
povaze plnění s přihlédnutím k další využitelnosti zpracovaných výstupů při činnosti 
objednatele. Podrobnosti ohledně konkrétní podoby a formy jednotlivých výstupů mohou být 
objednatelem stanoveny ad hoc. 

 

ČLÁNEK 3 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Poskytovatel je povinen zahájit plnění dle článku 2 této smlouvy ihned po jejím podpisu.  
Předmět plnění se poskytovatel zavazuje poskytovat po částech, a to dle pokynů objednatele. 
Ucelené části plnění – výstupy jednotlivých etap se však poskytovatel zavazuje poskytnout 
objednateli v souladu s následujícím harmonogramem: 

a) Předání výstupu etapy 1 do 60 dnů od podpisu smlouvy, 

b) předání výstupu etapy 2 do 60 dnů od předání předchozí etapy 1, 

c) předání výstupu etapy 3 do 30 dnů od předání předchozí etapy 2, 

d) předání výstupu etapy 4 není časově ohraničeno, objednatel se však zavazuje, že bude 
v rámci vypsaného zadávacího řízení na dodavatele JIS postupovat bez zbytečných 
prodlev. 

2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby nedocházelo 
k prodlení s plněním jednotlivých termínů dle harmonogramu uvedeného v odstavci 1. tohoto 
článku. Má se za to, že plnění je poskytnuté včas, je-li ve stanovené lhůtě řádně a bez vad 
předáno objednateli. 

3. Předáním etapy se rozumí provedení požadovaných úkonů a odevzdání požadovaných 
dokumentů, které bude potvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními 
stranami. Všechny požadované výstupy poskytovatel vypracuje v českém jazyce a předá 
je objednateli v následující formě:  

a) 1x v tištěné podobě, 

b) 1x v elektronické podobě ve formátu strojově čitelného pdf, 

c) 1x v elektronické podobě v editovatelném formátu (např. textové soubory ve formátu 

Microsoft Word nebo LibreOffice, nákresy a schémata ve formátu Microsoft Visio nebo 

LibreOffice Draw atd.). 



4. Podpis na předávacím protokolu nezbavuje objednatele práv plynoucích z odpovědnosti 
poskytovatele za vady, které objednatel zjistí později v průběhu realizace plnění navazujících 
etap. 

5. Místem plnění jsou budovy v dispozici objednatele, tj. v Brně v sídle objednatele a dále 
na adrese Cejl 478/10, 602 00 Brno a v Praze na adrese Olšanská 38/9, 130 00 Praha 3, vždy 
dle aktuální potřeby osobní konzultace. Poskytovatel bere na vědomí, že místo plnění 
objednatel určí ad hoc výběrem z výše uvedených v závislosti na aktuální situaci, avšak to vždy 
s dostatečným předstihem. 

6. V důsledku organizačních či legislativních změn může být místo plnění změněno či rozšířeno 
o další budovy objednatele. 

7. Objednatel pro potřeby komunikace mezi jednotlivými místy plnění pro jím stanovená jednání 
umožní videokonferenční hovory mezi Brnem a Prahou v některém z ad hoc dohodnutých míst 
plnění. Poskytovatel však bere na vědomí, že v souvislosti s předmětem plnění dle této 
smlouvy budou nutná i četná osobní setkání v místech plnění v Brně i v Praze. 

 

ČLÁNEK 4 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Celková cena za činnost poskytovatele v rozsahu dle článku 2 této smlouvy je stanovena 
dohodou smluvních stran jako cena konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, zahrnující 
veškeré náklady související s předmětem plnění dle této smlouvy (administrativní náklady, 
cestovné, atd.) a činí: 

Cena bez DPH:     940.000 Kč 

Sazba DPH:     21 % 

DPH:      197.400 Kč 

Cena včetně DPH:    1.137.000 Kč 

2. Objednatel si v rámci výběrového řízení vyhradil změnu závazku ze smlouvy v rozsahu až 50 
man day (dále jen „MD“) odborného, technického poradenství úzce souvisejícího s předmětem 
plnění, které může nad rámec plnění dle článku 2 této smlouvy po poskytovateli požadovat. 
Cena 1 MD činí: 

Cena bez DPH:     11.800 Kč 

Sazba DPH:     21 % 

DPH:      2.478 Kč 

Cena včetně DPH:    14.278 Kč 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že 1 MD se rovná osmi (8) pracovním hodinám. Jednotlivé 
služby poskytované poskytovatelem v režimu MD, tedy nad rámec předmětu plnění dle článku 
2 této smlouvy, budou odebírány na základě samostatných objednávek ze strany objednatele, 
přičemž konkrétní podoba vlastních požadovaných služeb bude výsledkem ad hoc dohody 
smluvních stran. Takto odebrané služby budou i samostatně fakturovány. 

4. Cena může být měněna pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, 
které budou mít prokazatelný vliv na výši ceny, a to zejména v případě změny sazby DPH. 



5. Odměna dle článku 4 odst. 1 této smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených 
poskytovatelem dle následujících platebních podmínek: 

a) po řádném dokončení a předání části plnění sestávající z etapy 1 až 3 (viz článek 2 odst. 
1 smlouvy a příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění) – ve výši 90% ceny za činnost 
poskytovatele, a 

b) po řádném dokončení a předání části plnění sestávající z etapy 4 (viz článek 2 odst. 1 
smlouvy a příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění) – ve výši zbylých 10% ceny 
za činnost poskytovatele. 

6. Faktura, resp. daňový doklad bude poskytovatelem vystaven v souladu s § 11 odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat náležitosti 
řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Daňový doklad splňující jmenované požadavky 
bude zaslán ve dvou vyhotoveních na adresu sídla objednatele. 

7. Nebude-li daňový doklad obsahovat náležitosti stanovené zákonem nebo touto smlouvou, 
popřípadě nebude-li vyúčtovaná cena v souladu s cenou za poskytování předmětu plnění 
sjednanou touto smlouvou, je objednatel oprávněn takový daňový doklad do dne jeho 
splatnosti vrátit poskytovateli s důvodem takového vrácení a poskytovatel je povinen daňový 
doklad opravit nebo vystavit nový. V tomto případě běží objednateli nová lhůta splatnosti 
v délce odpovídající sjednané řádné době splatnosti, a to ode dne doručení nového nebo 
opraveného daňového dokladu objednateli. V takovém případě nemá poskytovatel právo 
uplatňovat úrok z prodlení. Postup podle tohoto odstavce je možno aplikovat i opakovaně. 

8. Splatnost řádně vystavené faktury dle sjednaných platebních podmínek bude v souladu 
s dohodou smluvních stran do 21 dní ode dne jejího doručení objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené poskytovatelem 
v úvodu této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

10. Poskytovatel je povinen uvádět na všech daňových dokladech číslo smlouvy, popřípadě číslo 
objednávky objednatele. 

11. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude 
poskytovatel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem o DPH. 

 

ČLÁNEK 5 

SOUČINNOST 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou 
smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné 
plnění dle této smlouvy.  

2. Poskytovatel po celou dobu plnění ze smlouvy zajistí dle pokynů objednatele bezpečné sdílené 
úložiště pro práci s dokumenty vytvořenými, pořízenými či jinak souvisejícími s předmětem 
plnění. Přístup do předmětného úložiště budou mít pouze předem určené osoby z 
realizačního týmu poskytovatele i objednatele. Po splnění předmětu plnění poskytovatel 
z úložiště odstraní veškeré tam uložené dokumenty, a to nejpozději do 30 dní od řádného 
ukončení poslední etapy (tj. etapa 4). 

 



ČLÁNEK 6 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, GARANCE 

1. Poskytovatel se zavazuje, že činnosti a výkony, ke kterým se touto smlouvou zavázal, bude 
poskytovat objednateli v souladu s jeho oprávněnými zájmy a že tyto činnosti a výkony bude 
provádět nebo obstarávat s nejvyšší možnou odbornou péčí, podle jeho pokynů a dohody 
s oprávněnými zástupci objednatele, ve stanovených termínech a kvalitě, a že zvolí 
nejúčinnější způsob jejich zabezpečení.  

2. Poskytovatel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynu. V případě, 
že objednatel bude přesto na provedení takového pokynu trvat, je poskytovatel povinen 
pokyn splnit, ale neodpovídá za případnou škodu způsobenou splněním takového pokynu 
objednatele. Poskytovatel se může od pokynů objednatele odchýlit, jen je-li to nezbytné 
v zájmu objednatele a nemůže-li si vyžádat včas jeho souhlas. 

3. Vedle běžné komunikace je poskytovatel v případě potřeby a na výzvu objednatele povinen 
předat objednateli své stanovisko ke konkrétní záležitosti, a to nejpozději do tří pracovních 
dnů od doručení výzvy k poskytnutí takového stanoviska. 

4. Poskytovatel je povinen pravidelně informovat objednatele o průběhu plnění jednotlivých 
úkolů a tyto s ním konzultovat a vést písemné záznamy o průběhu plnění jednotlivých úkolů, 
přičemž na vyžádání je povinen tyto záznamy objednateli předložit. 

5. Poskytovatel se zavazuje zajistit pro řádné a včasné plnění této smlouvy odborně způsobilý 
realizační tým. 

6. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti 
s plněním této smlouvy dozví, a to bez ohledu na to, jakým způsobem tyto informace získal a 
současně je povinen zajistit, aby tuto povinnost dodržovala i jakákoliv třetí osoba, kterou pro 
plnění svých úkolů plynoucích z této smlouvy přímo či nepřímo použije. Tím není dotčeno 
ustanovení článku 11 této smlouvy. 

7. Objednatel uděluje poskytovateli souhlas s případným použitím jeho jména a loga pro potřeby 
referencí poskytovatele. 

8. Poskytovatel bere na vědomí, že je objednatel povinen znění podepsané smlouvy včetně jejích 
příloh a dodatků zveřejnit v souladu se zákonem 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 v registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje poskytovatel souhlas na dobu 
neurčitou se zveřejněním zákonem vymezených osobních údajů v registru smluv. 

9. Objednatel je povinen od poskytovatele převzít jednotlivé výstupy, budou-li tyto bez vad 
a budou-li odpovídat sjednané kvalitě či rozsahu (viz článek 3 odst. 3 této smlouvy), o čemž 
bude sepsán předávací protokol.  

10. Objednatel má povinnost řádně a včas zaplatit oprávněně vystavené faktury tak, jak 
je dohodnuto v článku 4 této smlouvy. 

11. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn k provádění činností dle této smlouvy v plném rozsahu 
a že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity a odborné znalosti, jichž 
je třeba k plnění dle této smlouvy. Poskytovatel se zároveň zavazuje k tomu, že bude dodržovat 
právní a technické podmínky vyplývající z právních předpisů, norem a vyhlášek. 

12. Po ukončení smluvního vztahu jsou smluvní strany povinny vrátit si vše, co si v rámci závazku 
poskytly a co nenáleží objednateli z titulu splnění závazku poskytovatele. 

ČLÁNEK 7 



UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Vyjma splnění závazku může tato smlouva zaniknout i odstoupením od smlouvy ze strany 
objednatele, nastane-li důvod podstatného porušení smlouvy poskytovatelem.  Za podstatné 
porušení smlouvy se považuje zejména (nikoliv však výlučně) prodlení s plněním smlouvy, 
neprovádění předmětu plnění v souladu se smlouvou a jejími přílohami či právními předpisy 
nebo neodstranění vad plnění předmětu smlouvy ve lhůtě delší než 14 dnů. Tím není dotčeno 
právo smluvních stran ukončit trvání smluvního vztahu rovněž na základě příslušných 
ustanovení obecně závazných předpisů z důvodu porušení povinnosti některou ze smluvních 
stran. 

2. Tato smlouva v případě odstoupení zaniká ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje. Poskytovatel má v případě odstoupení od této smlouvy nárok na zaplacení části 
ceny za plnění, které bylo řádně poskytnuto do okamžiku, kdy obdržel oznámení o odstoupení 
nebo kdy doručil písemné oznámení o odstoupení od smlouvy objednateli. 

3. Objednatel je zároveň oprávněn kdykoliv smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu, 
a to s výpovědní lhůtou 14 dnů, která počíná běžet první den po doručení výpovědi 
poskytovateli. Ustanovení odstavce 2 platí přiměřeně. 

4. Smluvní strany jsou rovněž oprávněny ukončit tuto smlouvu oboustrannou písemnou 
dohodou. 

 

ČLÁNEK 8 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Poskytovatel odpovídá za odborné, poctivé a pečlivé provádění činnosti v rozsahu daném touto 
smlouvou a příslušnými právními předpisy. Pokud k plnění této smlouvy použije poskytovatel 
jiné osoby, odpovídá tak, jako by činnost prováděl sám. 

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházením 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení 
druhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost. 

4. Smluvní strany dále odpovídají za škodu vzniklou v důsledku porušení ustanovení článku 11 
této smlouvy o ochraně informací. 

 

ČLÁNEK 9 

SANKCE ZA PORUŠENÍ SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za nesplnění jakékoliv povinnosti poskytovatele dané 
touto smlouvou ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smlouvy, vyjma 
povinnosti mlčenlivosti a ochrany informací a povinnosti poskytovatele plnit dle 
harmonogramu uvedeného v článku 3 odst. 1 této smlouvy, které jsou zajištěny samostatnou 
smluvní pokutou. 

2. Je-li poskytovatel v prodlení s jednotlivým termínem plnění uvedeným v článku 3 odst. 1 
smlouvy, je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny plnění za činnost poskytovatele v rozsahu dle článku 2 této smlouvy (tj. cena dle článku 4 
odst. 1 smlouvy), a to za každý i započatý den prodlení. 



3. V případě, že poskytovatel prokazatelně poruší povinnost mlčenlivosti dle článku 6 odst. 6 
smlouvy, je povinen hradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti sjednávají smluvní strany i ve vztahu k porušení článku 11 této 
smlouvy, pokud jde o takové prokazatelné porušení ochrany informací, na které nedopadá 
první věta tohoto odstavce. 

4. Smluvní pokuty budou uhrazeny na základě písemné výzvy doručené smluvní straně, která 
se dopustila sankcionovaného pochybení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení písemné výzvy.  

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, ani právo ukončit smluvní 
vztah podle článku 7 této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že výše sankcí není 
omezena. 

 

ČLÁNEK 10 

VLASTNICKÁ A AUTORSKÁ PRÁVA 

1. Vlastnické či jiné právo poskytovatele k jakémukoliv výstupu plnění dle této smlouvy nebo jeho 
části přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí tohoto výstupu či jeho dílčí části. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že při práci na předmětu této smlouvy nebudou porušována 
práva duševního vlastnictví třetích osob a že jim nejsou známy třetí osoby, které by mohly 
oprávněně uplatňovat své nároky z těchto práv vůči poskytovateli či objednateli. 

3. Smluvní strany jsou si vědomy, že výstupy činnosti poskytovatele podle této smlouvy mohou 
podléhat autorskoprávní ochraně. Poskytovatel proto tímto objednateli uděluje výhradní, 
nevypověditelnou a časově, místně a věcně neomezenou licenci k využití všech výstupů 
činnosti poskytovatele podle této smlouvy. Objednatel je tak zejména oprávněn příslušné 
výstupy činnosti poskytovatele nebo jejich jakoukoliv část libovolným způsobem dále 
zpracovávat, šířit, připojit k jinému dílu či jinak využívat. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany uvádějí, že objednatel bude kromě jiného oprávněn předat jakékoliv výstupy činnosti 
poskytovatele podle této smlouvy libovolnému třetímu subjektu k dalšímu zpracování 
a využití. 

4. Poskytovatel odpovídá za to, že plnění předmětu této smlouvy nezasahuje a nebude zasahovat 
do práv třetích osob, zejména práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a to pro 
jakékoliv využití tohoto předmětu plnění v České republice i v zahraničí. Poskytovatel je tak 
zejména povinen zajistit, aby sám disponoval dostatečnými licencemi či jinými oprávněními k 
užití práv duševního vlastnictví skutečných autorů, zaměstnanců, subdodavatelů či jiných osob, 
které k plnění této smlouvy využije. 

 

ČLÁNEK 11 

OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

1. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní 
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu smlouvy, zejména pokud by 
jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu. Povinnost poskytovat informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 

2. Smluvní strany budou považovat za důvěrné informace označené jako důvěrné nebo 
informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající 



závazku mlčenlivosti (zejména informace o právech a povinnostech stran, jakožto i informace 
o cenách, informace podléhající obchodnímu tajemství a informace o hospodářských 
výsledcích i know-how) nebo informace o smluvních stranách, které by mohly z povahy věci 
být považovány za důvěrné a které se dozvědí v souvislosti s plněním této smlouvy, bez ohledu 
na to, zda byly tyto informace poskytnuty před nebo po podpisu této smlouvy (dále souhrnně 
jen „důvěrné informace“). 

3. Důvěrné informace každé smluvní strany zůstávají a zůstanou ve výhradním vlastnictví 
příslušné smluvní strany a mají pro sdělující smluvní stranu majetkovou hodnotu. Žádné 
ustanovení této smlouvy nebo poskytnutí důvěrných informací nebude mít za následek 
a nebude vykládáno jako poskytnutí nebo udělení jakékoliv licence, práva nebo podílu druhé 
smluvní strany ve vztahu k takové důvěrné informaci. 

4. Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě důvěrné informace druhé smluvní strany 
bez jejího předchozího písemného souhlasu, a to v jakékoliv formě. Smluvní strany jsou 
oprávněny zpřístupnit důvěrné informace druhé smluvní strany bez souhlasu této strany pouze 
těm svým zástupcům, zaměstnancům, poddodavatelům a poradcům, kteří potřebují mít 
přístup k těmto důvěrným informacím pro účely řádného plnění této smlouvy, za předpokladu, 
že jsou tyto osoby informováni o povinnosti zachovávat důvěrnou povahu těchto informací a 
v případě porušení této povinnosti nese odpovědnost smluvní strana, jež důvěrné informace 
sdělila, jakoby se jednalo o její vlastní porušení. Smluvní strany se dále zavazují, že podniknou 
všechny nezbytné kroky k zabezpečení důvěrných informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany 
důvěrných informací je územně neomezený a zůstává v platnosti 10 let po ukončení platnosti 
této smlouvy z jakéhokoliv důvodu. 

5. Smluvní strana, která je příjemcem důvěrných informací (dále jen „příjemce“), se zavazuje 
zejména k následujícímu: 

a) zabezpečit veškeré podklady, mající charakter důvěrné informace, proti zcizení nebo 
jinému zneužití, 

b) nerozmnožovat, neuchovávat a nešířit důvěrné informace nebude-li to nezbytné 
ke splnění účelu, 

c) chránit obchodní zájmy druhé smluvní strany a přijmout opatření, která budou stejná, 
jaká by přijala při ochraně svých důvěrných informací a svého podnikání obezřetná 
osoba, 

d) jednat v souladu s podmínkami této smlouvy a plně odškodnit druhou smluvní stranu 
za všechny škody (včetně nákladů na právní zastoupení) vzniklých z důvodů porušení 
této smlouvy. 

6. Smluvní strany jsou povinny své případné subdodavatele, zavázat povinností mlčenlivosti 
a respektováním práv druhé smluvní strany nejméně ve stejném rozsahu, v jakém jsou v tomto 
rozsahu zavázány samy, přičemž za porušení mlčenlivosti osobami, kterým na základě výjimek 
uvedených v této smlouvě sdělí důvěrné informace, odpovídá smluvní strana, která informace 
poskytla, jakoby se jednalo o její vlastní porušení. 

7. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace: 

a) které jsou v okamžiku jejich poskytnutí nebo se následně stanou všeobecně a veřejně 
přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto článku ze strany příjemce, 

b) které jsou příjemci známy a byly mu volně k dispozici před přijetím těchto informací 
od smluvní strany, která informace poskytla (dále jen „sdělovatel“),  

c) byly příjemcem nezávisle získány či vytvořeny, aniž by došlo k porušení této smlouvy, 



d) které budou kdykoliv příjemcem oprávněně získány bez závazku mlčenlivosti od třetí 
strany, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána, 

e) k jejichž sdělení je příjemce povinen na základě zákona za předpokladu, že je o tomto 
sdělení sdělovatel informován v okamžiku, kdy se o takovém povinném sdělení 
příjemce poprvé dozví, 

f) jsou výslovně schváleny pro uveřejnění, a to prostřednictvím písemného zmocnění 
sdělovatele. 

8. Příjemce je povinen sdělovatele uvědomit o porušení povinnosti mlčenlivosti nebo ochrany 
důvěrných informací podle této smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o takovém 
porušení dozví. 

9. Příjemce je povinen na základě požadavků sdělovatele umožnit kontrolu opatření bezpečnosti 
informací, které využívá pro zabezpečení předaných důvěrných informací. Sdělovatel je 
povinen termín kontroly oznámit 14 pracovních dnů před termínem kontroly. Náklady spojené 
s provedením kontroly nese sdělovatel. 

10. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že: 

a) povinnosti zde uvedené jsou nezbytné a přiměřené k ochraně oprávněných 
obchodních, tržních, podnikatelských a technických zájmů sdělující smluvní strany 
a jejich ukončení nebude mít vliv na jakákoliv práva, která má nebo může mít sdělující 
smluvní strana k důvěrným informacím dle právních předpisů ochraňujících práva 
duševního vlastnictví, 

b) porušení zde uvedených povinností přijímající smluvní stranou může způsobit vážné 
poškození práv sdělující smluvní strany a náhrada škody nemusí být dostatečným 
nápravným prostředkem, na základě čehož smluvní strany souhlasí s tím, že každá 
ze smluvních stran bude oprávněna (nad rámec dalších nároků dle platných právních 
předpisů, včetně náhrady v penězích) podat návrh na předběžné opatření 
u příslušného soudu za účelem zamezení dalšího porušování povinností zde 
uvedených, 

c) neposkytují žádné ujištění nebo záruku ve vztahu k přesnosti nebo úplnosti jakékoliv 
důvěrné informace, která může být poskytnuta na základě této smlouvy, a žádná 
ze smluvních stran nebude přímo ani nepřímo odpovědná druhé smluvní straně 
za výsledek jakéhokoliv použití důvěrných informací. 

11. Oznámení jsou považována za doručená, budou-li doručena datovou zprávou, osobně, faxem 
nebo doporučenou poštou na adresu sídla objednatele a v případě poskytovatele na adresu 
Sochorova 23, 616 00 Brno. 

12. Smluvní strany si poskytnou veškerá plnění a další ujištění, která mohou být rozumně 
požadována za účelem splnění účelu a záměru této smlouvy souvisejících s důvěrnými 
informacemi. 

 

 

 

 

ČLÁNEK 12 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 



1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní 
strany berou na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v souladu 
se zákonem o registru smluv. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato smlouva byla uzavřena 
srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran v této smlouvě svým 
obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům a právním předpisům. Na důkaz toho připojují 
smluvní strany své podpisy. 

3. Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat jen písemnými, vzestupně číslovanými 
a oboustranně podepsanými dodatky. Smluvní strany berou na vědomí, že smluvní závazek byl 
uzavřen v režimu výběrového řízení, proto jakékoliv změny smlouvy musí respektovat 
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, především pak základní zásady zadávacího řízení. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna tuto smlouvu postoupit a převést či jinak zcizit svá 
práva a povinnosti vcelku ani zčásti bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany. 

5. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, nebude 
mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

6. Pokud kterákoliv ze smluvních stran nevymáhá jakákoliv práva nebo jakékoliv nároky 
vyplývající z této smlouvy, nebude to mít za následek vzdání se takových práv či nároků, stejně 
tak jako částečné vymáhání takových práv a nároků nebude mít za následek nemožnost 
vymáhání jejich zbývající části. 

7. Tato smlouva je uzavřena a bude vykládána dle právních předpisů České republiky, zejména 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá 
ze smluvních stran. 

 

V Brně dne       V Brně dne 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….    …………………………………………………. 

               za objednatele                    za poskytovatele 


