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Dohoda o ochrane dôverných informácií a zachovaní mlčanlivosti 
(ďalej len „dohoda“) 

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 a § 271 Obchodného zákonníka 
medzi stranami: 

 
 
Názov:    Psychiatrická liečebňa Sučany 
Sídlo:     Hradiská 23, 038 52 Sučany 
IČO:     17335612 
DIČ:    2020598888 
IČ DPH:    SK2020598888 – nie je platcom DPH 
Zriadená:   Zriaďovacou listinou MZ SR číslo 3724/1991-A/V-5 zo dňa 09.12.1991 
Konajúca prostredníctvom: Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán -  riaditeľ 
 
(ďalej ako „Poskytujúca strana“) 

a 
Obchodné meno:   IXPERTA s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha, Česká republika 
Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, ktorej sa právny úkon týka: 
    IXPERTA s.r.o., organizačná zložka   
Sídlo:        Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava  
IČO:        48 257 591 
DIČ:    4020380364 
IČ DPH:    SK4020380364 
Zapísaná:   V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka  
    číslo: 2923/B 
V mene ktorej koná:  Mgr. Andrej Kavický, vedúci organizačnej zložky 
(ďalej ako „Prijímajúca strana“) 
 

(Poskytujúca strana a Prijímajúca strana ďalej spoločne ako „strany dohody“) 
 

Preambula 
 

1. Strany dohody pristupujú k uzatvoreniu tejto dohody v súvislosti s pripravovanou spoluprácou na 
budúcich projektoch týkajúcich sa informačných technológií (ďalej ako „Spolupráca“). 
 

2. Strany dohody predpokladajú, že v rámci Spolupráce si budú poskytovať alebo sprístupňovať 
(Poskytujúca strana Prijímajúcej strane) dôverné informácie alebo prichádzať do styku s dôvernými 
informáciami druhej strany (Poskytujúcej strany). V záujme ochrany týchto dôverných informácií a 
tohto obchodného tajomstva preto uzatvárajú tuto Dohodu o ochrane dôverných informácií a 
zachovaní mlčanlivosti (ďalej ako „táto dohoda“). 

 
Článok I. Predmet dohody 

 
1. Táto dohoda upravuje podmienky, podľa ktorých Prijímajúca strana má chrániť dôverné informácie 

sprístupnené Poskytujúcou stranou v súvislosti so Spoluprácou. Strany dohody sa ďalej dohodli, že 
povinnosti vyplývajúce z tejto dohody sa primerane aplikujú aj na tie dôverné informácie, ktoré boli 
sprístupnené medzi stranami dohody pred dňom uzatvorenia tejto dohody. 
 

2. Pre účely tejto dohody, „dôverné informácie“ znamenajú akékoľvek a všetky informácie, údaje alebo 
znalosti poskytované v súvislosti s vyššie definovaným plnením, bez ohľadu na to či sú v hmotnej 
alebo nehmotnej forme, či sú vyjadrené ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej podobe, a to aj 
v prípade, ak nie sú výslovne označené ako dôverné, a to najmä obchodné a finančné informácie 
a údaje, ceny, informácie o trhu, informácie o príjmoch, nákladoch a výnosoch, technické informácie, 
nákresy, štúdie, idey a know-how. 
 



 

Strana 2 zo 4 

 

3. Prijímajúca strana je povinná zachovávať mlčanlivosť a dôvernú povahu dôverných informácií 
a s výnimkou toho, čo je povolené v tejto dohode, nesprístupniť dôverné informácie žiadnej tretej 
strane. Prijímajúca strana je povinná bezodkladne informovať Poskytujúcu stranu, ak sa dozvie, že 
dôverné informácie boli sprístupnené tretej osobe neoprávnene. 
 

4. Dôverné informácie poskytnuté na základe tejto dohody sú, a aj po ich poskytnutí zostanú, výlučným 
majetkom Poskytujúcej strany (alebo pôvodného vlastníka). Žiadna skutočnosť uvedená v tejto 
dohode ani žiadne sprístupnenie dôverných informácií Poskytujúcou stranou sa nebude chápať ako 
udelenie povolenia alebo postúpenie akéhokoľvek práva na používanie dôverných informácií 
poskytnutých Prijímajúcej strane iným spôsobom než stanovuje táto dohoda. 
 

5. Prijímajúca strana je povinná dôverné informácie získané od Poskytujúcej strany uchovávať 
v tajnosti, chrániť ich pred sprístupnením tretím osobám a zaobchádzať s nimi ako s prísne 
dôvernými. Bez ohľadu na ostatné povinnosti a/alebo záväzky vyplývajúce z tejto dohody, Prijímajúca 
strana sa zaväzuje, že: 
(a) zabezpečí, že povinnosť vyplývajúca z tejto dohody bude dodržiavaná všetkými zamestnancami 

a spolupracujúcimi tretími osobami. Spolupracujúca tretia osoba a zamestnanci Prijímajúcej 
strany, ktorí budú mať prístup k dôverným informáciám, musia byť Prijímajúcou stranou zmluvne 
zaviazaní k dodržiavaniu mlčanlivosti o dôverných informáciách v rovnakom rozsahu a za 
rovnakých podmienok, ako je stanovené touto dohodou; 

(b) sprístupnenie dôverných informácií obmedzí iba na takých zamestnancov, poradcov alebo 
subdodávateľov, ktorí k nim potrebujú mať prístup s ohľadom na uvedený účel, a zabezpečí, že 
príslušné osoby budú v plnej miere dodržiavať povinnosti vyplývajúce z tejto dohody v takom 
rozsahu, ako keby boli stranami tejto dohody; 

(c) nebude rozmnožovať, uchovávať ani šíriť dôverné informácie ani nepovolí, aby sa dôverné 
informácie rozmnožovali, uchovávali alebo šírili okrem prípadov, keď sa ich rozmnožovanie, 
uchovávanie alebo šírenie vyžaduje na uvedený účel; 

(d) ochráni obchodné záujmy Poskytujúcej strany, ktorá sprístupní dôverné informácie, a prijme 
rovnaké opatrenia na ochranu dôverných informácií, ktorých uplatňovanie by sa očakávalo od 
opatrnej a obozretnej osoby v súvislosti s vlastnými obchodnými záujmami a dôvernými 
informáciami; 

(e) vráti Poskytujúcej strane všetky dôverné informácie, kópie a hmotné dôkazy o nich v akejkoľvek 
forme a odstráni dôverné informácie zo všetkých vyhľadávacích systémov a databáz alebo ich 
zničí ihneď na príkaz Poskytujúcej strany, ktorá ich sprístupnila, a na jej žiadosť ihneď doručí 
potvrdenie príslušného vedúceho zamestnanca alebo štatutárneho orgánu, ktoré podľa okolností 
potvrdzuje ich vrátenie, odstránenie alebo zničenie; 

(f) nesie voči Poskytujúcej strane zodpovednosť za dodržiavanie podmienok tejto dohody a v plnej 
miere druhú stranu dohody odškodní a zbaví zodpovednosti za škody (vrátane poplatkov 
a výdavkov na právneho zástupcu, súdnych poplatkov a pod.), ktoré vzniknú v dôsledku 
porušenia tejto dohody. 

 
6. Prijímajúca strana berie na vedomie, že Poskytujúca strana nezodpovedá za presnosť a úplnosť 

dôverných informácií, ktoré poskytla, a nie je možné proti nej uplatňovať akúkoľvek zodpovednosť 
zakladajúcu na nesprávnosti alebo neúplnosti dôverných informácií, pokiaľ chyba alebo opomenutie 
nie je zo strany Poskytujúcej strany spôsobené úmyselne. 
 

7. Povinnosti uvedené v tejto dohode sa nevzťahujú na dôverné informácie, ktoré: 
(a) v čase sprístupnenia sú verejne známe, alebo ktoré sa po zákonnom a oprávnenom 

sprístupnení stanú prístupné verejnosti inak, ako porušením tejto dohody; 
(b) Prijímajúca strana nezávisle vytvorila alebo získala inak, ako porušením tejto dohody; 
(c) Prijímajúca strana kedykoľvek oprávnene získala od tretej osoby bez obmedzenia, v súvislosti 

s ich zverejnením alebo použitím; 
(d) Prijímajúca strana musí sprístupniť v zmysle ustanovení všeobecne záväzného predpisu, na 

základe rozhodnutia súdu, orgánu činného v trestnom konaní alebo orgánu štátnej správy 
vydaného v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR za predpokladu, že 
príslušná strana dohody informovala Poskytujúcu stranu o akomkoľvek takomto povinnom 
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sprístupnení informácií ihneď po tom, ako sa dozvedela o takejto právnej povinnosti sprístupniť 
informácie; alebo; 

(e) Poskytujúca strana písomne udelila Prijímajúcej strane výslovný súhlas na ich sprístupnenie. 
 

8. Strany dohody berú na vedomie a súhlasia, že: 
(a) povinnosti uvedené v tejto dohode sú primerané a nevyhnutné na ochranu oprávnených 

obchodných, podnikateľských a technických záujmov Poskytujúcej strany a zánik týchto 
povinností nebude mať vplyv na akékoľvek práva, ktoré Poskytujúca strana môže mať v 
súvislosti s dôvernými informáciami podľa príslušných právnych predpisov o duševnom 
vlastníctve; 

(b) porušenie povinností Prijímajúcou stranou, ktoré sa uvádzajú v tejto dohode, môže Poskytujúcej 
strane spôsobiť vážnu škodu a náhrada škody môže byť nedostatočná na to, aby predstavovala 
primeraný opravný prostriedok, a preto súhlasia, že majú právo (okrem všetkých ostatných práv 
zo zákona alebo podľa tejto dohody vrátane peňažného odškodnenia), na získanie predbežného 
opatrenia alebo záväzného súdneho príkazu na zamedzenie porušenia povinností podľa tejto 
dohody; 

(c) Poskytujúca strana neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku v súvislosti s presnosťou alebo 
úplnosťou akýchkoľvek dôverných informácií, ktoré sa môžu poskytnúť, a dohodli sa, že 
Poskytujúca strana nebude priamo alebo nepriamo zodpovedná voči Prijímajúcej strane v 
prípade používania dôverných informácií Prijímajúcou stranou. 

 
9. V prípade ak Prijímajúca strana poruší ktorúkoľvek z povinností uvedených v tejto dohode má 

Poskytujúca strana voči Prijímajúcej strane nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR (a to 
osobitne za každý jednotlivý prípad porušenia niektorej z povinností). V prípade uplatnenia nároku na 
zmluvnú pokutu je Prijímajúca strana povinná uhradiť zmluvnú pokutu v lehote desiatich dní odo dňa 
doručenia písomného oznámenia Prijímajúcej strane, ktorým si Poskytujúca strana uplatnila svoj 
nárok na zmluvnú pokutu. 

 
 

Článok II. Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú – 2 roky (slovom: dva roky) odo dňa nadobudnutia jej 
účinnosti. 
 

2. Ak je alebo sa stane jedno alebo viaceré z ustanovení tejto dohody neplatnými v dôsledku jeho 
rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nevzťahuje sa táto skutočnosť na ostatné ustanovenia tejto 
dohody. Strany dohody sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne  vzájomným rokovaním nahradiť 
neplatné ustanovenie novým platným ustanovením s rovnakým alebo čo najbližším hospodárskym 
účelom sledovaným pôvodným neplatným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel tejto dohody 
a obsah jednotlivých ustanovení tejto dohody. 

 
3. Neuplatnenie akýchkoľvek práv ktoroukoľvek stranou dohody sa nepovažuje za vzdanie sa takýchto 

práv, ani čiastočné uplatnenie akéhokoľvek práva nezabráni ďalšiemu uplatneniu týchto práv. 
 
4. Po zrušení účelu, pre ktorý boli dôverné informácie odovzdané alebo po zániku tejto Dohody sa 

Prijímajúca strana zaväzuje po doručení písomnej žiadosti Poskytujúcej strany bez zbytočného 
odkladu odovzdať všetky originálne hmotné nosiče dôverných informácií v písomnej alebo 
elektronickej podobe. Zároveň sa Prijímajúca strana zaväzuje zničiť všetky a v akejkoľvek podobe 
vyhotovené kópie dôverných informácii. Týmto článkom nie sú dotknuté zákonné povinnosti strán 
dohody týkajúcich sa archivácie dôverných informácií v súlade s právnymi predpismi. 

 
5. V prípade, že písomná žiadosť podľa článku II. ods. 3 tejto dohody nebude Prijímajúcej strane 

doručená v dobe deväťdesiatich (90) dní po zrušení účelu, pre ktorý boli dôverné informácie 
poskytnuté alebo po zániku tejto dohody, je Prijímajúca strana povinná originálne hmotné nosiče 
dôverných informácií bezodkladne bezpečne zlikvidovať. 
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6. Táto dohoda sa spravuje právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
 
7. Prípadné spory vyplývajúce z tejto dohody budú riešené všeobecným súdom so sídlom na území 

Slovenskej republiky. 
 
8. Akýkoľvek dodatok k tejto dohode je záväzný pre strany dohody iba ak sa vyhotoví v písomnej 

podobe, očísluje sa a podpíšu ho oprávnení zástupcovia každej strany dohody. 
 
9. Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú stranu 

dohody. 
 
10. Strany dohody prehlasujú, že túto dohodu uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzatvorená 

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
 

11. Táto dohoda je platná dňom jej podpísania poslednou stranou dohody. Táto dohoda je povinne 
zverejňovanou dohodou, v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom 
znení. Strany dohody berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto dohoda bude zverejnená 
v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných 
zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie tejto dohody 
v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené 
v tejto dohode ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné 
informácie. Táto dohoda  je  účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. 

 
 
V Sučanoch dňa: 31.3.2022    V Bratislave dňa: 30.3.2022   
 
 
 
Poskytujúca strana:     Prijímajúca strana: 
 
 
 
 
   
............................................................................... ............................................................................. 
Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán -  riaditeľ  Mgr. Andrej Kavický, vedúci organizačnej zložky 
                 


