obchodní společností
eShopSystem s.r.o.
se sídlem: Praha 15, Hostivař, náměstí Přátelství 1518/4
IČO: 24764493
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 1 v Praze, oddíl C, vložka 172423
zastoupená Pavlem Šigutem – jednatelem
( dále jen „eShopSystem“)
a
jméno a příjmení:

....................................................................

OP:

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

IČ:

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

( dále jen: „Partner“ )
I. Důvěrné informace
1.

„Důvěrné informace“ znamenají jakékoli a veškeré informace nebo materiály předané společností
eShopSystem nebo třetí stranou, která je má oprávněné a je k takovémuto poskytnutí oprávněna
Partnerovi nebo informace či skutečnosti související s plněním činností Partnera na základě
závazkových a souvisejících vztahů vůči společnosti eShopSystem, jež nejsou pro veřejnost
obecně přístupné, a zahrnují mimo jiné:
i.

informace o zaměstnancích, seznam zákazníků, seznamy dodavatelů, specifikace a názvy
služeb společnosti eShopSystem, obchodní tajemství, a know-how, zpracované nebo
uspořádané údaje, počítačové programy, vzorce, sestavy, modely, techniky, procesy,
nákresy, vzorky, data, software, dokumentace, objevy, vynálezy, údaje technické povahy,
know-how bez omezení na výše uvedené,

ii.

informace technické povahy (především vzory, vzorce, sestavy, metody, techniky, procesy,
nákresy, modely, vzorky, data, software, a dokumentace, přístroje, know-how bez omezení
na výše uvedené)

iii.

informace obchodní povahy (především informace týkající se smluvních vztahů, zisků,
cenové politiky, propagačních metod, trhů, prodeje, zboží a služeb, zákazníků a dodavatelů,
bez omezení na výše uvedené),

iv.

plány dalšího rozvoje eShopSystemu (především distribuční, marketingový, investiční nebo
finanční plány),

v.

jakékoli osobní údaje dle § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nebo

vi.

jakékoli jiné informace, které nejsou volně přístupné veřejnosti a které z definice Důvěrných
informacích nejsou vyloučeny ustanovením této Smlouvy nebo zákonem.

vii.

V každém případě jsou za důvěrné, podle této Smlouvy, považovány veškeré informace
a materiály, s nimiž Partner při plnění činností uvedených výše a/nebo při plnění této
Smlouvy nebo v souvislosti s plněním výše uvedených činností nebo v souvislosti s touto
Smlouvou přijde do kontaktu.

Veškeré Důvěrné informace poskytnuté za podmínek uvedených v této Dohodě, ať již jsou poskytnuty
písemně, ústně, zjištěny pozorováním či jiným způsobem v jakékoli vnímatelné podobě (včetně
elektronických dat) podléhají povinnosti mlčenlivosti podle zákona a této Dohody.
2.

Partner se zavazuje, že vynaloží potřebné úsilí na to, aby udržel veškeré Důvěrné informace
důvěrnými, a bez předchozího písemného souhlasu společnosti eShopSystem nezpřístupní
žádnou Důvěrnou informaci žádné třetí osobě.

3.

Rozhodnutí, jaké Důvěrné informace a v jakém rozsahu budou Partnerovi poskytnuty, je plně
na zvážení a rozhodnutí eShopSystemu. Partner není povinen prověřovat přesnost, správnost
ani úplnost Důvěrných informací sdělených eShopSystemem. Veškeré poskytnuté Důvěrné
informace a veškerá práva k nim zůstávají i nadále ve vlastnictví a držení eShopSystemu.
II. Výjimka z definice „Důvěrné informace“
Smluvní strany výslovně stanovují, že Důvěrné informace nezahrnují:

1.
i.

informace, které Partner znal před datem zpřístupnění podle této Smlouvy za podmínky,
že nebyly přímo ani nepřímo obdrženy nebo získány od společnosti eShopSystem,

ii.

informace nebo materiály, které jsou, nebo se stanou veřejně známé, pro veřejnost.
III. Spolupráce se státními orgány

1.

V případě, že bude Partner povinen zpřístupnit na základě oprávněného příkazu soudu nebo
státního orgánu Důvěrné informace, neuplatní se článek I. odst. 2 a článek IV. Této Smlouvy
a související sankční ustanovení. O takovém příkazu soudu nebo rozhodnutí či jiném právním
úkonu státního orgánu se však Partner zavazuje eShopSystem neprodleně informovat.
IV. Trvání smluvních povinností

1.

Partner potvrzuje a souhlasí s tím, že bez předchozího písemného povolení společnosti
eShopSystem nedovolí, nezařídí ani neumožní žádné osobě či subjektu
i.

rozmnožovat nebo kopírovat Důvěrné informace; nebo

ii.

zveřejnit Důvěrné informace; nebo

iii.

používat Důvěrné informace, s výjimkou společností eShopSystem písemně schválených
činností,

a to i v případě ukončení platnosti s účinnosti Smlouvy, a to do doby, než se Důvěrné informace stanou
obecně známými za předpokladu, že se tak nestane v důsledku porušení povinnosti druhé smluvní
strany.

V. Navrácení Důvěrných informací
1.

Nebude-li jinak písemně odsouhlaseno, společností eShopSystem, Partner vrátí veškeré
Důvěrné informace, které v souvislosti s plněním vůči společnosti eShopSystem získal, ale
v žádném případě ne později než do desíti (10) dnů ode dne doručení písemné žádosti
společnosti eShopSystem o jejich navrácení.

VI. Povinnosti informovat
1.

Partner se zavazuje, že bude ihned informovat eShopSystem, zjistí-li jakékoli neoprávněné
držení, používání nebo znalost jakékoli Důvěrné informace kýmkoli, kdo není k tomu podle této
Smlouvy oprávněn a bude veškerým přiměřeným způsobem spolupracovat se společností
eShopSystem, aby pomohl společnosti eShopSystem získat zpět držení Důvěrné informace
a/nebo zamezit dalšímu neoprávněnému používání anebo dostat náhradu za újmu způsobenou
takovýmto používáním.
VII. Závěrečné ustanovení

1.

V případě porušení jakéhokoli závazku z této Smlouvy stranou Partner, je eShopSystem
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,-Kč (slovy: stotisíc) za každé porušení této
smlouvy. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku společnosti eShopSystem
na náhradu újmy.

2.

K podpisu této Smlouvy, její změny, žádosti či odstoupení jsou toliko oprávněny statutární orgány
či členové statutárních orgánů smluvních stran či zplnomocnění zástupci smluvních stran.

3.

Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží
Partner a druhý eShopSystem.

V …........................ dne …...............

V …........................... dne ….....................

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

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

