
 

Smlouva o ochraně a nezveřejňování důvěrných informací  
 
 

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 

1. Česká exportní Banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042, IČ: 630 78 333 

(dále jen „Banka”) 

 
a 

 

2.  

Název:  

Sídlo:  

IČ:  

(dále jen „Zájemce”) 

 
(Banka a Zájemce společně též „Smluvní strany“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE  

A. Banka je vlastníkem směnečných pohledávek v celkové výši EUR 1.150.777,55  vyplývajících 

ze 3 kusů směnek vlastních vystavených klientem Banky („Dlužník“)  na řad Banky za účelem 

zajištění pohledávek Banky za Dlužníkem z úvěrů poskytnutých Bankou Dlužníkovi 

(„Pohledávky“); 

 

B. Banka výzvou ze dne 18. 2. 2019 vyzvala zájemce o postoupení Pohledávek k podávání nabídek 

na postoupení Pohledávek v rámci výběrového řízení zahájeného Bankou („Výběrové řízení“);  

 

C. Zájemce má zájem zúčastnit se Výběrového řízení; 

 

D. Smluvní strany chtějí touto Smlouvou o ochraně a nezveřejňování důvěrných informací 

(„Smlouva“) upravit režim nakládání s informacemi poskytnutými Zájemci Bankou v rámci 

Výběrového řízení a jednání o postoupení Pohledávek;    

 
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 
 

Článek I 

1. V rámci Výběrového řízení bude mít Zájemce možnost seznámit se s důvěrnými informacemi 

vztahujícími se k Pohledávkám, které mohou tvořit předmět bankovního tajemství ve smyslu 

ustanovení § 38 a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, nebo 

obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, případně jiné informace důvěrného 

charakteru. 



2. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek pro předávání Důvěrných informací (jak jsou 

tyto definovány v odstavci 3 tohoto článku) Bankou Zájemci a vymezení vzájemných práv 

a povinností pro nakládání s nimi, zejména povinnosti Zájemce k zachování důvěrnosti 

a mlčenlivosti stran Důvěrných informací, se kterými Banka umožní Zájemci se seznámit v rámci 

jednání ohledně nabytí Pohledávek.  

3. Za důvěrné informace se ve smyslu této Smlouvy považují veškeré informace, údaje 

a dokumenty, poskytnuté Zájemci v rámci Výběrového řízení a/nebo v souvislosti 

s Pohledávkami (dále jen „Důvěrné informace“). Na charakter Důvěrných informací nemá vliv 

skutečnost, zda jsou či budou poskytovány v ústní, listinné či elektronické podobě, ani skutečnost, 

zda byly poskytnuty přímo ze strany Banky, či jejích poradců, zástupců, zaměstnanců. 

4. Za Důvěrné informace se nepovažují informace a údaje, které:  

a) jsou veřejně dostupné v okamžiku jejich zpřístupnění dle této Smlouvy; nebo  

b) se stanou veřejně dostupné po jejich zpřístupnění dle této Smlouvy (jinak než v důsledku 

jejich zpřístupnění Zájemce v rozporu s podmínkami této Smlouvy nebo v rozporu s jinou 

smlouvou uzavřenou mezi Bankou a Zájemcem); nebo 

c) byly v souladu se zákonem získány Zájemcem bez jakéhokoli omezení jejich použití nebo 

zpřístupnění, předtím, než mu byly zpřístupněny Bankou; nebo 

d) je Zájemce povinen poskytnout třetím osobám na základě zákonem uložené povinnosti, 

za předpokladu, že Zájemce bude neprodleně informovat Banku, že se na něho taková 

zákonem uložená povinnost vztahuje; nebo   

e) jejichž šíření nebo zpřístupnění bylo výslovně předem písemně odsouhlaseno Bankou.  

5. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly na tom, že žádné ustanovení této Smlouvy 

nelze vykládat tak, že by zakládalo povinnost Banky předat Zájemci jakékoliv informace nebo 

údaje.  

Článek II 

1. Zájemce se proto zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost a důvěrnost ve vztahu k Důvěrným 

informacím a: 

a) bez předchozího výslovného písemného souhlasu Banky neposkytne Důvěrné informace 

či jakoukoliv jejich část jakékoliv další osobě; 

b) neprozradí tyto Důvěrné informace třetí osobě a ani tyto Důvěrné informace nepoužije 

v rozporu s účelem jejich poskytnutí pro své potřeby či potřeby třetích osob; 

c) zajistí bezpečnost Důvěrných informací a bude Důvěrné informace chránit před 

neoprávněným přístupem, poskytnutím, předáním, zpracováním, uveřejněním a použitím; 

d) učiní veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k vyzrazení Důvěrných informací, 

jakož i neoprávněnému přístupu k Důvěrným informacím nebo k jejich použití třetí 

osobou; 



e) neučiní vůči jakýmkoliv osobám jakéhokoliv prohlášení týkající se Důvěrných informací; 

f) nepoužije Důvěrné informace k jiným účelům než k účelům bezprostředně souvisejícím 

s posouzením možnosti odkupu a realizace odkupu Pohledávek, zejména Důvěrné 

informace nevyužije k vlastní investiční či podnikatelské činnosti, 

g) bude uchovávat v tajnosti skutečnost, že vede jednání ohledně nabytí Pohledávek,  

h) nevydá žádné prohlášení týkající se Pohledávek, pokud tak výslovně neumožňuje jiná 

smlouva či dohoda, kterou Zájemce uzavřel s Bankou. 

2. Zájemce činí nesporným, že závazek sjednaný v této Smlouvě týkající se neposkytnutí, 

nezveřejnění, resp. nevyužití Důvěrných informací, se vztahuje také na jeho zaměstnance, 

poradce a zástupce, kteří z titulu své funkce či pověření k nim budou mít přístup, a dále i na 

případné právní nástupce  Zájemce. Současně Zájemce činí nesporným, že přijaté závazky 

týkající se  Důvěrných informací jsou pro něj platné a závazné bez ohledu na skutečnost, zda 

smlouva o nabytí Pohledávek bude uzavřena či nikoliv.  

3. Banka prohlašuje, že dokumenty, se kterými Banka umožní Zájemci se seznámit v souvislosti 

s účastí Zájemce ve Výběrovém řízení a na jednání o nabytí Pohledávek, jsou v originálním 

jazyce vzniku dokumentu. Banka nezajišťuje překlad dokumentů do jiných jazyků. 

Článek III 

1. Poruší-li Zájemce jakoukoliv povinnost sjednanou v bodech 2. nebo 3. článku II této Smlouvy, 

je Zájemce povinen uhradit Bance smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun 

českých) za každý jednotlivý případ porušení, a to k výzvě Banky a ve lhůtě jí stanovené. Tímto 

ujednáním není dotčen nárok Banky na náhradu škody vzniklé Bance v důsledku porušení 

předmětné povinnosti. 

Článek IV 

1. Jakékoli oznámení, návrhy či jiná sdělení a informace, jež mají být učiněny podle této Smlouvy 

nebo v souvislosti s ní, musí být učiněny písemně, a to dopisem doručeným osobně či dopisem 

s doručenkou, doporučeným dopisem, dopisem doručeným zasílatelskou službou nebo e-mailem. 

Pro účely této Smlouvy budou považovány za doručené, pokud bylo doručováno: 

a) osobně, okamžikem fyzického doručení;   

b) dopisem s doručenkou, datem uvedeným jako datum převzetí na doručence, 

doporučeným dopisem nebo zásilkou doručenou zasilatelskou službou datem doručení; 

c) e-mailem. 

2. Adresy pro doručování a kontaktní osoby 

a) adresa Banky je: 

Česká exportní Banka, a.s., Vodičkova 34, P.O.BOX 870, 111 21 Praha 1 

kontaktní osoba: kontaktní osoba: Ing. Eduard Kasal,  

tel.: +420 222 843 446,  



e-mail: eduard.kasal@ceb.cz 

 

b) adresa Zájemce je: 

 

Název:  

Sídlo:  

Kontaktní osoba:  

Telefon:  

E-mail:  
 

 

Článek V 

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) výtiscích s platností originálu, z nichž Banka obdrží dva 

(2) stejnopisy a Zájemce jeden (1) stejnopis. Změny jakož i doplnění této Smlouvy jsou možné 

výlučně na základě úplné a vzájemné dohody obou Smluvních stran, a to písemnými a vzestupně 

číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. 

2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.  

3. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně neupravené v této Smlouvě se řídí právním řádem 

České republiky. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je, stane se či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (do maximálního rozsahu povoleného příslušnými 

právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovémto 

případě se Smluvní strany zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení 

ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a zákonem 

přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

4. Jakýkoliv spor nebo rozdílné názory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v její souvislosti, které 

se nepodaří odstranit jednáním mezi Smluvními stranami, budou s definitivní platností 

rozhodnuty Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze třemi 

rozhodci podle Řádu tohoto Rozhodčího soudu. Místem rozhodčího řízení je Praha a rozhodčí 

řízení se bude řídit českým právem, přičemž Smluvní strany budou rozhodčí nález považovat 

za konečný. Jednacím jazykem je čeština. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, 

že závazky Zájemce sjednané v článku II. bod 2. Této Smlouvy jakož i právo na náhradu škody 

nejsou nijak časově omezeny a trvají i po ukončení platnosti Smlouvy nebo bude-li Smlouva 

dodatečně shledána neplatnou. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s touto Smlouvou podrobně seznámily, že Smlouva představuje 

jejich pravou vážnou a svobodnou vůli, že nebyla uzavřena v tísni za nevýhodných podmínek 

a na důkaz toho tuto Smlouvu podepisují. 

 

  

V Praze dne  

 

 

                V                                  dne  

 



Česká exportní banka a.s.             

 

 

  

   

   

   

 

 

 

  

   

   

   
 


