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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ  DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ O TERMOHRNCI 

 
 
 

1. Smluvní strany 
 

 

 
 
 
a    
  
 

 
 
 
 
 
dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají v souladu 
s ustanovením § 271 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Obchodní zákoník“), tuto Smlouvu o poskytnutí důvěrných informací (dále jen „Smlouva“). 
  

CeMaS z.ú.  
se sídlem: Hřbitovní 371, Slušovice, 763 15, Česká republika 
IČ: 038 49 210 
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl U, vložka 64 
  
 
dále jen „Poskytující smluvní strana“ 

 

  
  

Jméno 

 
se sídlem/místem podnikání:  
IČ:  
DIČ:  
zastoupen/jednající:      
zapsán/a v obchodním rejstříku  
bankovní spojení:  
 
dále jen „Přijímající smluvní strana“ 
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2. Účel Smlouvy 
 

 Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek o použití důvěrných informací o termohrnci 
společnosti CeMaS z.ú., který je veřejně představen na webových stránkách: http://ce-ma-
s.net/projekty/termohrnec/, jejichž kopie je přílohou číslo 1 této smlouvy.  

 Za důvěrné informace, uvedené v odstavci 2.1, považuje Poskytující smluvní strana informace 
získané předvedením prototypu termohrnce a technický dokument, jež je podmíněnou přílohou 
číslo 2 této smlouvy. Podmínky, za jakých bude tato příloha předána, jsou specifikovány v 
dodatku této smlouvy. 

 S veškerými Důvěrnými informacemi bude Přijímající smluvní strana nakládat jako s vlastním 
obchodním tajemstvím, aniž by bylo nutné takové informace jako Důvěrné vždy jednotlivě 
označovat. Přijímající smluvní strana bere zároveň na vědomí, že některé z Důvěrných informací 
jsou také předmětem obchodního tajemství Poskytující smluvní strany, chráněným dle 
příslušných ustanovení Obchodního zákoníku. 

3. Nakládání s Důvěrnými informacemi 
 

 Přijímající smluvní strana se zavazuje, že veškeré Důvěrné informace, které od Poskytující 
smluvní strany získá, budou použity výhradně pro plnění účelu, ke kterému budou Poskytující 
smluvní stranou poskytnuty a určeny, tedy budou sloužit jako podklad pro vývoj prototypu a 
vyhodnocení, nikoli sériovou výrobu či prodej.   

 Přijímající Smluvní strana nemůže poskytnout či zpřístupnit jakoukoli Důvěrnou informaci třetí 
straně. 

 Přijímající smluvní strana se zavazuje vynaložit maximální úsilí, které lze spravedlivě požadovat, 
aby tajnost Důvěrných informací poskytnutých Poskytující smluvní stranou byla důsledně 
dodržována jejími zaměstnanci. Přijímací smluvní strana je povinna učinit všechny kroky 
potřebné k zajištění mlčenlivosti svých zaměstnanců ohledně Důvěrných informací, především je 
povinna zavázat zaměstnance mlčenlivostí v rozsahu této Smlouvy. Za jakékoliv případné 
porušení povinnosti mlčenlivosti ze strany zaměstnanců odpovídá sama Přijímající smluvní 
strana.  

4. Výjimky ze závazků v této Smlouvě 
 

 Závazky obsažené v této Smlouvě se nevztahují na Důvěrné informace, které jsou v době jejich 
poskytnutí veřejně dostupné, nebo které se po jejich poskytnutí Poskytující smluvní stranou 
stanou oprávněně a bez porušení této Smlouvy dostupnými veřejnosti. 

 Na žádost Poskytující smluvní strany, jejíž Důvěrné informace byly s odkazem na čl. 4. této 
Smlouvy zveřejněny, je druhá Smluvní strana povinna prokázat existenci důvodu zveřejnění 
informací. 

5. Sankční ustanovení 

 

 Pokud Přijímající smluvní strana poruší jakýkoli svůj závazek vyplývající z této Smlouvy a tímto 
porušením způsobí Poskytující smluvní straně škodu nebo tato Přijímací smluvní strana či jiná 
třetí osoba získá na základě takového porušení majetkový prospěch, zaniká Přijímající smluvní 
straně i dalším třetím osobám, kterým tyto informace neoprávněně předal, právo k možnosti 
dalšího vývoje, výroby, distribuce i prodeje termohrnce, o kterém tato smlouva pojednává, a 

http://ce-ma-s.net/projekty/termohrnec/
http://ce-ma-s.net/projekty/termohrnec/
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dále má Poskytující smluvní strana vůči porušující Přijímající smluvní straně nárok na náhradu 
veškeré tímto porušením vzniklé škody a na zaplacení částky odpovídající majetkovému 
prospěchu získanému v souvislosti s tímto porušením.  Nárok na náhradu případné škody není 
sjednáním ani zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy dotčen. 

 Přijímající smluvní strana je rovněž povinna zaplatit za porušení kteréhokoliv z bodů 3.1, 3.2 
nebo 3.3 této Smlouvy Poskytující smluvní straně pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc 
korun českých) za každé jednotlivé porušení povinností. Tato smluvní pokuta je splatná do 
patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě Přijímající smluvní straně.  

6. Závěrečná ustanovení 
 

 Tato Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky.  

 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a uzavírá se 
na dobu určitou, která končí dnem ukončení spolupráce  mezi Smluvními stranami nebo zánikem 
existence obou stran. Ukončení spolupráce mezi Smluvními stranami bude výslovně deklarováno 
písemnou dohodou nebo jiným písemným právním úkonem.  

 Smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost Přijímající smluvní strany chránit Důvěrné 
informace Poskytující smluvní strany dle této Smlouvy, jakož i nárok na náhradu škody  
a zaplacení smluvní pokuty dle čl. 5. této Smlouvy, bude trvat i po ukončení platnosti a účinnosti 
této Smlouvy a to do doby, než se informace stanou veřejně dostupnými za předpokladu, že se 
tak nestane v důsledku porušení povinnosti Přijímající smluvní stranou. 

 Pokud by bylo kterékoli ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatné nebo jestliže 
některá otázka není touto Smlouvou upravována, zbývající ustanovení Smlouvy nejsou tímto 
dotčena.  

 Tato Smlouva může být měněna pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky 
podepsanými oběma Smluvními stranami. 

 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 
dvou (2) stejnopisech.  

 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání 
týkající se daného předmětu této Smlouvy. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně 
míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných 
osob či zástupců. 

 
V                        V                         

dne dne 

 

________________________________________ ________________________________________ 

Bc. Marek Ištvánek 

Ředitel 

jméno 

funkce 

CeMaS z.ú.  Přijímající smluvní strana 
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DODATEK KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 
O TERMOHRNCI 

 

7. Předvedení prototypu 

 Proběhlo předvedení prototypu a Přijímající smluvní strana souhlasí, že její zájem o podrobné 
informace trvá. 

8. Technický dokument 

 Technický dokument obsahuje podrobnosti o fungování a konstrukci termohrnce. 

9. Závěr 

 Pokud se Přijímající smluvní strana rozhodne vyrábět, distribuovat nebo prodávat termohrnec, o 
kterém tato smlouva pojednává, potvrdí to spolu s Poskytující smluvní stranou vzájemnou další 
smlouvou, ve které se zaváže splnit tyto podmínky: 

1. Výroba, distribuce a prodej termohrnce bude probíhat za humánních a morálních podmínek 

2. Bude zaručena finanční dostupnost koncové ceny termohrnce co největšímu okruhu lidí 

3. Oboustranně přijatelný podíl na zisku poskytne Přijímající smluvní strana pro podporu dalšího 

vývoje, výzkumu a rozvoje Poskytující smluvní straně 

 Poskytující smluvní strana se zavazuje poskytnout technický dokument s podrobnostmi o 
fungování a konstrukci termohrnce Přijímající smluvní straně ihned po podepsání tohoto 
dodatku a obě strany souhlasí s podmínkami tohoto dodatku a stvrzují to podpisy: 

 

V                        V                         

dne dne 

 

________________________________________ ________________________________________ 

Bc. Marek Ištvánek 

Ředitel 

jméno 

funkce 

CeMaS z.ú.  Přijímající smluvní strana 
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