
 

PROHLÁŠENÍ  

O ZNIČENÍ INFORMACÍ 

 

Od:  

[●] 

společnost založená a existující podle právního řádu [●], se sídlem [●], IČO: [●], zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], spisová značka [●]  

(„Investor“) 

 

Komu:  

Areál Dračky, s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, sídlo Nad alejí 1876/2, Břevnov, 
162 00 Praha 6, IČO: 067 15 460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 287707 

(„Cílová společnost“) 

a 

SNEO, a.s. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, sídlo Nad alejí 1876/2, Břevnov, 
162 00 Praha 6, IČO: 271 14 112, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 9085 

(„Společník“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A. Investor, Cílová společnost a Společník uzavřeli dne [●] smlouvu o zachování důvěrnosti 
informací („Smlouva“), jejímž předmětem je mimo jiné stanovení vzájemných práv 
a povinností Stran v souvislosti se zachováním Důvěrných informací ze strany Investora 
v souvislosti s účastí Investora v Soutěži; 
 

B. K dnešnímu dni došlo k naplnění podmínek dle článku 2.2 písm. b) Smlouvy, kdy Transakce 
byla zrušena nebo není realizována s Investorem jako smluvní stranou; 
 

C. Investor tímto potvrzuje Cílové společnosti a Společníkovi, že splnil veškeré povinnosti pro 
něj vyplývající z článku 2.2 písm. b) Smlouvy, a v souladu se Smlouvou zničil všechny 
Smlouvou požadované informace. 

 

TÍMTO INVESTOR PROHLAŠUJE NÁSLEDUJÍCÍ: 

1. PROHLÁŠENÍ INVESTORA 

1.1 Investor potvrzuje, že k dnešnímu dni v souladu s článkem 2.2 písm. b) Smlouvy zničil všechny 
informace a údaje v jakékoli podobě (včetně veškerých dokumentů, listin a elektronických 
nosičů dat) dle Smlouvy, a to: 

(a) týkající se Cílové Společnosti nebo Společníka získané v souvislosti s Transakcí; 

(b) vypracované na základě jakýchkoli materiálů v souvislosti s Transakcí předaných 
ze strany Cílové společnosti a/nebo Společníka; 



(c) obsahující jakékoli Důvěrné informace, včetně veškerých jejich kopií (včetně 
vymazání jakýchkoli jejich dočasných kopií v počítači nebo jiném nosiči informací), 

případně takové informace a údaje vrátil Společníkovi a/nebo Cílové společnosti. 

1.2 Investor si je vědom, že je-li jakékoli tvrzení Investora v tomto prohlášení nepravdivé nebo 
nesplnil-li Investor řádně a včas veškeré povinností vyplývající z článku 2.2 písm. b) Smlouvy, 
považuje se každá taková skutečnost za porušení Smlouvy ze strany Investora se všemi 
následky z toho vyplývajícími. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Toto prohlášení se řídí právním řádem České republiky. 

2.2 Toto Prohlášení bylo sepsáno ve třech (3) stejnopisech, z nichž po jednom (1) vyhotovení 
obdrží Investor, Cílová společnost a Společník. 

2.3 Slova a slovní spojení začínající velkými písmeny mají význam uvedený ve Smlouvě, pokud 
z kontextu tohoto prohlášení nevyplývá něco jiného. 

INVESTOR TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE, ŽE TOTO PROHLÁŠENÍ VYJADŘUJE 
JEHO PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJE NÍŽE SVŮJ 
PODPIS. 

Za [●]  

Místo: [●] 
Datum: [●] 

Místo: [●] 
Datum: [●] 

 
 
_______________________________ 

 
 
_______________________________ 

Jméno: [●] 
Funkce: [●] 

Jméno: [●] 
Funkce: [●] 

 

Společnost Areál Dračky, s.r.o., se sídlem Nad alejí 1876/2, Břevnov, 162 00 Praha 6, IČO: 067 15 
460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287707. 

Za Areál Dračky, s.r.o.  

Místo: 
Datum: 

Místo: 
Datum: 

 
 
_______________________________ 

 
 
_______________________________ 

Jméno: 
Funkce: jednatel 

Jméno: 
Funkce: jednatel 

 

 

 

 



Společnost SNEO, a.s., se sídlem Nad alejí 1876/2, Břevnov, 162 00 Praha 6, IČO: 27114112, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085, tímto 
potvrzuje, že obdržela od Investora jedno vyhotovení tohoto prohlášení, byla seznámena s jeho zněním 
a souhlasí s ním. 

Za SNEO, a.s.  

Místo: 
Datum: 

Místo: 
Datum: 

 
 
_______________________________ 

 
 
_______________________________ 

Jméno: 
Funkce:  

Jméno: 
Funkce:  

 


