
1.   DelpSys, s.r.o. 

IČ:03605400 

se sídlem Družstevní 580, 345 06 Kdyně 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni pod sp. zn. C 30500 

zastoupena Mgr. Jakubem Žákavcem, MBA, 

jednatelem  

  
 (dále jen „Poskytovatel“)       

a 
2.   [.] 

 IČ: [.] 

se sídlem [.] 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [.] pod sp. 

zn. [.] 

zastoupena [.] 

  

 (dále jen „Příjemce“) 

(Poskytovatel a Příjemce samostatně také jen jako „Strana“ a společně také jen jako „Strany“) 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku toto  

Memorandum o spolupráci a výměně informací (dále jen „Memorandum“) 

I. Povaha spolupráce 

1. Poskytovatel má zájem na vývoji a rozvoji záměru, spočívajícího v: 

[zde doplnit stručnou specifikaci předmětu činnosti, kterého by se měla možná spolupráce týkat]. 

Příjemce má zájem jednat s Poskytovatelem o možné obchodní spolupráci při realizaci záměru Poskytovatele. 

2. Strany si uzavřením Memoranda sjednávají podmínky výměny informací a koordinace postupu a vzájemné činnosti 

při jednáních o zahájení možné obchodní spolupráce v rámci podnikatelského záměru Poskytovatele, 

specifikovaného dle čl. I. odst. 1 tohoto Memoranda (dále jen „Předmět spolupráce“). 

3. Toto Memorandum nezakládá nárok kterékoliv Strany na uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu a/nebo zahájení 

spolupráce. V případě dosažení dohody na podmínkách spolupráce na Předmětu spolupráce bude uzavřena 

samostatná smlouva, vymezující práva a povinnosti Stran coby účastníků smluvního vztahu. 

II. Základní podmínky 

1. Strany se podpisem tohoto Memoranda zavazují k tomu, že během jednání o možné obchodní spolupráci na 

Předmětu spolupráce, stejně tak jako po celou dobu případně ujednané a zahájené obchodní spolupráce na 

Předmětu spolupráce, budou Strany vzájemně vůči sobě jednat čestně a svědomitě, budou chránit své společné 

oprávněné zájmy a budou jednat takovým způsobem, který nepřináší újmu druhé ze Stran. Pokud se Strana dozví, 

že hrozí újma druhé Straně, bezodkladně ji o této skutečnosti informuje. 

2. V případě, že vzájemné jednání o možné obchodní spolupráci na Předmětu spolupráce bude z jakéhokoliv důvodu 

ukončeno, je Příjemce povinen odstranit či jinak zlikvidovat veškeré údaje a informace, které během jednání o 

možné obchodní spolupráci od Poskytovatele získal. Příjemce v případě takovéto situace není oprávněn takto 

získané informace užívat. 

3. Memorandum je vyjádřením základních záměrů Stran vztahujících se k jednání o možném zahájení společné 

obchodní spolupráce na Předmětu spolupráce. Jakékoliv další smluvní podmínky vztahující se přímo k obchodní 

spolupráci jsou předmětem jednání. Strany si poskytnou vzájemnou součinnost potřebnou k dosažení společné 

shody na smluvních podmínkách, za kterých jsou ochotny vstoupit do možné obchodní spolupráce. Veškeré 

podmínky možné obchodní spolupráce si Strany společně dohodnou po podpisu tohoto Memoranda oběma 

Stranami. 

III. Práva z duševního vlastnictví 

4. Podpisem tohoto Memoranda Příjemce potvrzuje a bere na vědomí, že veškeré informace poskytnuté Příjemci 

Poskytovatelem během jednání o možné obchodní spolupráci, jsou vlastnictvím Poskytovatele či výsledkem 

duševní tvůrčí činnosti Poskytovatele, a tvoří výlučně jeho  majetek, nebo jen Poskytovateli výlučně náleží právo 

z duševního vlastnictví. 

5. Jakékoliv případné výstupy a závěry, vzešlé či jiné plnění nebo majetkové hodnoty vzniklé ze vzájemných jednání 

Stran o možné obchodní spolupráci mezi Příjemcem a Poskytovatelem, budou výlučným vlastnictvím 

Poskytovatele.  

6. V případě, že by výsledkem vzájemných jednání byl vznik práv z duševního vlastnictví, zejména autorských děl 

jakékoliv podoby, poskytuje, resp. se podpisem tohoto Memoranda Příjemce zavazuje poskytnout, Poskytovateli 

licenci ke všem takovýmto případným předmětům (dále jen „Licence“). Licence opravňuje Poskytovatele užívat 

tyto předměty duševního vlastnictví vzešlé ze vzájemného jednání o obchodní spolupráci Stran, a to v souladu 

s jejich účelem, na území České republiky i mimo něj (tzn. celosvětově). Licence je či bude udělena jako 

množstevně, časově a územně neomezená. V rámci Licence je Poskytovatel oprávněn předměty upravit, zpracovat, 

změnit, dále vyvíjet, rozmnožovat, zařadit do jakéhokoliv díla či upravit a jinak změnit název těchto předmětů. 

Licence je poskytnuta jako výlučná, tedy Příjemce se zavazuje, že stejnou licenci jako je Licence dle tohoto 



Memoranda neudělení ani na území České republiky, ani mimo něj, žádné třetí osobě po dobu, kdy tato Licence 

trvá. Licence je udělována bez ohledu na případnou obchodní spolupráci, ať už mezi Stranami bude realizována 

či nikoliv. 

IV. Důvěrnost 

1. Strany se zavazují k povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně ujednání obsažených v tomto Memorandu, 

veškerých dokumentů a informací poskytnutých navzájem Stranami v souvislosti s vyjednáváním tohoto 

Memoranda či jednáními o obchodní spolupráci ve věci Předmětu spolupráce po podpisu tohoto Memoranda 

(dále jen „Důvěrné informace“). Mezi Důvěrné informace patří veškeré obchodní, finanční, technické, 

průmyslové či jiné informace, týkající se činnosti, majetku a dalších otázek Poskytovatele, souvisejících s jeho 

postavením, a to bez ohledu na formu či způsob sdělení informací, bez ohledu na to, zda jsou informace chráněny 

právem duševního nebo průmyslového vlastnictví či nikoliv, a bez ohledu na to, zda jsou informace výslovně 

označeny jako obchodní tajemství Poskytovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku či jako důvěrné informace, 

a také bez ohledu na to, zda Důvěrné informace budou existující či v průběhu jednání vzniknou.. 

2. Za Důvěrné informace nejsou pro účely tohoto Memoranda považovány informace, které: 

a. jsou veřejně známé nebo se staly veřejně známými jinak než porušením povinnosti mlčenlivosti některé 

ze Stran;  

b. jsou Příjemci k dispozici nebo byly Příjemci zpřístupněny bez omezení z jiného zdroje než od 

Poskytovatele;  

c. na základě souhlasu Poskytovatele jsou určeny k neomezené komunikaci nebo použití;  

d. jsou Strany povinny sdělit na základě rozhodnutí příslušného soudu nebo regulatorního orgánu, v rámci 

soudního řízení nebo na základě jakéhokoli platného obecně závazného právního předpisu. 

3. Příjemce se zavazuje zachovávat plnou mlčenlivost a žádným způsobem nezveřejnit, nevydat ani nezpřístupnit 

Důvěrné informace, které mu byly poskytnuty Poskytovatelem, jakékoliv třetí osobě. Příjemce se dále zavazuje 

nepoužít ani nevyužít Důvěrných informací pro jiný účel, než účel pro který byly Důvěrné informace poskytnuty 

či účel stanovený tímto Memorandem a neumožnit takové užití Důvěrných informací jakékoli třetí osobě. Příjemce 

se zároveň zavazuje chránit Důvěrné informace minimálně stejně jako svá vlastní obchodní tajemství a své vlastní 

důvěrné informace. 

4. Závazky Stran dle čl. III. tohoto Memoranda trvají 10 let od podpisu tohoto Memoranda. 

5. Účelem ochrany dle čl. III. tohoto Memoranda je zamezit úniku Důvěrných informací, jejich úmyslnému či 

neúmyslnému zpřístupnění třetím osobám, které by mohly získat neoprávněnou výhodu na úkor Poskytovatele, či 

jejich neoprávněnému užití. 

7. V případě že Příjemce poruší jakékoliv ustanovení čl. III. tohoto Memoranda takovým způsobem, že dojde 

k vyzrazení, zveřejnění či jiné nedovolené manipulaci s Důvěrnými informacemi získanými od Poskytovatele nebo 

k užití či zneužití Důvěrné informace pro jiný účel, než pro ten, pro který byla Důvěrná informace poskytnuta, je 

Příjemce povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět  tisíc korun českých) (dále 

jen „Smluvní pokuta“), a to za každý jednotlivý případ takového porušení. Tím není dotčeno právo Poskytovatele 

na náhradu vzniklé škody, a to ani co do výše zaplacenou smluvní pokutu nepřevyšující. 

V. Závěrečná ujednání 

1. Změny či doplňky tohoto Memoranda je možné činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma 

Stranami. 

2. Toto Memorandum je vyhotoveno ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá se Stran obdrží po jednom (1) 

vyhotovení. 

3. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto Memoranda se řídí právním řádem České republiky. 

4. Strany prohlašují, že si toto Memorandum před jeho podpisem řádně přečetly, že bylo uzavřeno po vzájemné 

dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných 

podmínek.  

NA DŮKAZ TOHO, bylo toto Memorandum podepsáno každou ze Stran jejím jménem: 

Ve [.] dne [.] 

Poskytovatel: Příjemce: 
 
 
DelpSys, s.r.o. 
Mgr. Jakub Žákavec, PhD., MBA, jednatel 

 
 
[.] 
[.] 

 


