
Smlouva o ochraně obchodního tajemství mezi společnostmi Telefónica a OLO 

          SMLOUVA 

O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ 

Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, 

IČ: 
DIČ: 
zastoupený: 

                  60193336 
                  CZ60193336 
                  Ing. Pavlem Jirouškem MBA, 
                  výkonným ředitelem pro velkoprodej 
                  výkonným ředitelem pro regulaci a propojování 
zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322, 
bankovní spojení: Komerční banka-Centrála Praha, na Příkopě 33, Praha 1 
číslo účtu:27-4908440207/0100 

(dále jen „Telefónica“ ) 

a 

společnost 

se sídlem 
IČ: 
DIČ: 
zastoupená 

OLO 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

zapsaná v 

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

Městským soudem v Praze, oddíl                    obchodním rejstříku vedeném 
……………….…, vložka ……………….…. 

(dále jen „OLO“) 

A.Telefónica podniká v elektronických komunikacích na základě oznámení ze dne 12. 
8. 2005 učiněného v souladu s § 13 a § 136 odst. 10 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích). Na základě oznámení vydal Český telekomunikační úřad 
společnosti Telefónica osvědčení č. 516 pod 31618/2005-631 ze dne 7. října 2005. 

B.                    podniká v elektronických komunikacích na základě oznámení ze dne 
……………….… učiněného v souladu s § 13 a § 136 odst. 10 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích). Na základě oznámení vydal Český telekomunikační úřad 
společnosti OLOosvědčení ……………….…pod č. j.: ……………….… ze dne 

OLO 

……………….… 
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Smlouva o ochraně obchodního tajemství mezi společnostmi Telefónica a OLO 

Smlouva o ochraně obchodního tajemství se uzavírá v souvislosti se žádostí společnosti OLO 
o propojení své sítě elektronických komunikací se sítí elektronických komunikací společnosti 
Telefónica na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění. 

Článek 1 

(1) Předmětem této smlouvy je ochrana obchodního tajemství, s nímž se obě strany 
    seznámí v souvislosti s přípravou, uzavíráním a plněním smlouvy o propojení sítě 
    elektronických komunikací OLOse sítí elektronických komunikací společnosti 
    Telefónica (dále jen "smlouva o propojení") a v souvislosti s dalšími úkoly, které 
    vyplývají pro obě smluvní strany z jim regulačními orgány udělených oprávnění a 
    z uzavřené smlouvy o propojení (od data její účinnosti). 

Článek 2 

(2) Obchodní tajemství a důvěrné informace ve smyslu § 271 obchodního zákoníku podle této 
    smlouvy tvoří všechny skutečnosti technické, ekonomické a výrobní povahy v hmotné nebo 
    nehmotné formě, které byly jednou ze smluvních stran takto označeny a byly poskytnuty 
    druhé smluvní straně. Tyto skutečnosti nejsou v příslušných obchodních kruzích zpravidla 
    běžně dostupné a obě smluvní strany mají zájem na jejich utajení a na odpovídajícím 
    způsobu jejich ochrany. 

(3) V rámci této smlouvy se do obchodního tajemství zahrnují : 
       - Pověření, Povolení a Osvědčení, 
       - technické a ekonomické návrhy propojení veřejných komunikačních sítí a podklady a 
          informace pro jejich zpracování, kterými jsou tyto údaje, týkající se sítí obou 
          smluvních stran: 
   o komunikačních systémech pro přenos dat a o jejich kapacitách, 
   o prostředcích pro přestup z/do dalších tuzemských i zahraničních datových sítí, 
   o systémech provozu, údržby, řízení a dohledu sítí, 
   o způsobech zabezpečení datových přenosů, 
   o místech umístění propojovacích bodů, o jejich kapacitách a o dohodnutých rozhraních, 
   o přenosových prostředcích pro dohodnuté, možné nebo uvažované propojení, 
   informace o plánovaném rozvoji a o předpokládaném provozu, 
   ekonomické údaje pro výpočet cen za propojení a o metodách jejich výpočtů, 
   podklady pro vzájemné účtování plateb za poskytnuté výkony, 
   podklady pro zajištění informační služby a pro vydávání účastnických seznamů, 
       - zápisy z jednání smluvních stran s přílohami, 
       - vymezené části smlouvy o propojení s přílohami a podklady a informace pro jejich 
          přípravu, 
       - další podklady a informace, které jsou předmětem obchodního tajemství a jsou 
          předávány mezi smluvními stranami v pracovním styku a jsou takto označeny. 
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Smlouva o ochraně obchodního tajemství mezi společnostmi Telefónica a OLO 

Článek 3 

(1) Obě smluvní strany se zavazují, že všechny skutečnosti, spadající do oblasti obchodního 
tajemství a důvěrné informace, použijí pouze pro činnosti související s přípravou a plněním 
smlouvy o propojení, že je nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je 
třetí straně. Současně se zavazují, že zabezpečí, aby převzaté dokumenty a případné 
analýzy, obsahující obchodní tajemství nebo důvěrné informace, byly řádně evidovány. 

Obě smluvní strany omezí počet zaměstnanců pro styk s těmito chráněnými informacemi 
dle této smlouvy a přijmou účinná opatření pro zamezení úniku informací. 

V případě, že jedna smluvní strana bude nezbytně potřebovat k zajištění některé činnosti 
třetí stranu, může jí předat skutečnosti, které jsou předmětem ochrany dle této smlouvy, 
pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany, a to za podmínky, že se 
třetí strana písemnou smlouvu uzavřenou s jednou či oběma smluvními stranami, zaváže 
k jejich ochraně. Uvedeného písemného souhlasu není třeba, jestliže třetí stranou bude 
osoba, která poskytuje právní nebo konzultantskou službu související bezprostředně 
s propojováním telekomunikačních zařízení a sítí elektronických komunikací společností 
Telefónica a OLO. V tomto případě je však smluvní strana povinna neprodleně písemně 
oznámit identifikační údaje o třetí osobě druhé smluvní straně. Nadále i v takovém případě 
trvá povinnost zavázat třetí písemnou smlouvou stranu k ochraně skutečností, které jsou 
předmětem obchodního tajemství dle této smlouvy nebo její důvěrné informace dle této 
smlouvy. 

Povinnost plnit ustanovení této smlouvy se nevztahuje na utajované skutečnosti, které: 
 - mohou být zveřejněny bez porušení této smlouvy, 
 - byly písemným souhlasem druhé smluvní strany uvolněny od těchto omezení, 
 - jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než je zanedbání povinnosti jedné ze 
     smluvních stran, 
 - příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana, 
 - jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním 
     orgánem na základě zákona, 
 - Telefónica sdělila členům skupiny TELEFÓNICA. 

Poskytnutí všech informací spadajících do oblasti obchodního tajemství nebo důvěrných 
informací nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo 
šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví. 
Informace, které mohou být zveřejněny kteroukoliv ze smluvních stran, a to za 
předpokladu udělení souhlasu druhé smluvní strany nebo způsobem, který je v souladu 
s touto smlouvou, nebudou obsahovat žádné údaje, záruky, jistiny, ručení nebo stimuly 
jakéhokoliv druhu, které jsou v rozporu s právy ochranných známek, patentovými právy, 
autorskými právy nebo nějakými dalšími právy duševního vlastnictví zveřejňující strany 
nebo jejích příslušných dceřiných společností. 

Všechny informace dle článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy zůstanou vlastnictvím poskytující 
smluvní strany, včetně subjektů jejího organizačního uspořádání a budou přijímající 
smluvní stranou vráceny straně poskytující, po zaslání písemného požadavku poskytující 
smluvní strany nebo v případě, nebude-li informace nebo poskytnuté údaje přijímající 
smluvní strana potřebovat. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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Smlouva o ochraně obchodního tajemství mezi společnostmi Telefónica a OLO 

Článek 4 

(1) Za porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství podle této smlouvy má 
poškozená smluvní strana právo uplatnit u druhé smluvní strany, která tyto povinnosti 
porušila, smluvní pokutu. 

Výše smluvní pokuty je stanovena na 100 000 Kč (jednostotisíc Kč) za každý jednotlivý 
případ porušení povinností. 

(2) Smluvní pokutu, na kterou vznikne poškozené smluvní straně nárok dle této smlouvy, je 
druhá smluvní strana povinna uhradit do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy k úhradě smluvní pokuty. 

Způsobí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně škodu porušením této smlouvy, 
odpovídá za ni podle obecných právních předpisů. Náhrada škody může být uplatňována v 
prokázané výši vedle smluvní pokuty. 

Obě smluvní strany berou na vědomí, že mohou použít prostředky právní ochrany proti 
nekalé soutěži podle § 53 a § 373 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. 

(3) 

(4) 

Článek 5 

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

Platnost a účinnost této smlouvy končí, v případě příprav a jednání, které ve svém 
důsledku nevedly k uzavření smlouvy o propojení mezi společností Telefónica a OLO , 
uplynutím 3 (tří) let od data posledního jednání smluvních stran, a v případě uzavření 
smlouvy o propojení mezi společností Telefónica a OLO , po uplynutí 3 let od ukončení 
platnosti a účinnosti této smlouvy o propojení. 

Závazky stanovené touto smlouvou k ochraně skutečností, tvořících obchodní tajemství a 
důvěrné informace, které byly předány přede dnem ukončení platnosti této smlouvy, platí i 
nadále po ukončení platnosti této smlouvy, a to po dobu tří let ode dne ukončení platnosti 
této smlouvy. 

Všechny změny a doplňky této smlouvy vyžadují písemný souhlas obou smluvních stran ve 
formě následně číslovaných dodatků. 

Právní vztahy vzniklé z této smlouvy a vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem 
České republiky. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Smlouva o ochraně obchodního tajemství mezi společnostmi Telefónica a OLO 

Článek 6 

(1) Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory, vzniklé v souvislosti s plněním dle této 
smlouvy, se budou řešit s konečnou platností u místně a věcně příslušného soudu České 
republiky. Jednací řečí je český jazyk. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
podpisu dva výtisky. 

(2) 

V Praze dne: V Praze dne: 

Za Telefónica: Za OLO 

…………………………………. 
   Ing. Pavel Jiroušek, MBA 
      ředitel pro velkoprodej 

………………………………………. 
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