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SMLOUVA O MLČENLIVOSTI 

Tato SMLOUVA (dále jen “Smlouva”) byla uzavřena v den uvedený níže na podpisové straně 

MEZI:

(1) OLEO CHEMICAL, a.s., společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem 
na adrese Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4, identifikační číslo 271 67 909, zapsanou v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9455 (dále jen 
"Poskytovatel"); a

(2) ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(dále jen "Příjemce");

(Příjemce a Poskytovatel dále spolu jen jako "Strany")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Příjemce má zájem o informace ohledně skutečnostní uvedených v Oznámení dlužníka OLEO 
CHEMICAL, a.s. o zahájení prodejního procesu ohledně prodeje (postoupení) pohledávky ve výši 
700 milionů Kč s přísl ze dne 18.12.2018 a realizaci tam uvedené transakce (dále jen "Transakce").

(B) Za účelem vyhodnocení Transakce má Příjemce zájem na tom, aby se seznámil s určitými 
informacemi a dokumenty, které má k dispozici Poskytovatel.

(C) Tyto informace a dokumenty nejsou veřejně přístupné, a tvoří obchodní tajemství Poskytovatele. 

(D) Poskytovatel má zájem poskytnout tyto dokumenty a informace Příjemci výlučně pro účely 
vyhodnocení Transakce, a za podmínky, že pokud Transakce nebude realizována, budou všechny
dokumenty a informace vráceny nebo zničeny. 

(E) Příjemce souhlasí s tím, že s informacemi a dokumenty poskytnutými Poskytovatelem bude 
zacházet jako s důvěrnými, a to za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

SE STRANY SE DOHODLY takto:

1. VÝKLAD

1.1 V této Smlouvě: 

“Informace” znamená jakoukoli veřejnosti volně nedostupnou informaci vztahující se k 
Poskytovateli, kterou obdrží Příjemce nebo Zástupce Příjemce po datu uzavření této Smlouvy, a to 
v jakékoli formě (včetně formy písemné, ústní, vizuální, elektronické, magnetické nebo digitální), od 
Poskytovatele nebo Poskytovatelových poradců; 

“Odvozené Informace” znamená veškeré informace obsahující, nebo reflektující Informace,
obsažené v dokumentech, na elektronických nosičích a zařízeních, datových úložištích či v 
jakýchkoliv jiných formách, nebo z nich odvozené informace, vytvořené Příjemcem nebo Zástupci 
Příjemce, případně pro ně či za ně, a to včetně veškerých reportů vypracovaných právníky, 
účetními, poradci nebo jinými třetími stranami; 

“Smluvní pokuta” má význam uvedený v odst. 9.1 této Smlouvy;

“Zástupci Příjemce” znamená osoby vyjmenované v odst. 3.1. Termín Zástupci Příjemce se 
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použije pro kohokoliv z nich.

1.2 Nadpisy odstavců a příloh v této Smlouvě slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této 
Smlouvy.

1.3 Výrazy s velkým počátečním písmenem, které nejsou jinak definovány v této Smlouvě, mají stejný 
význam jako v Úvěrové smlouvě. 

2. POUŽITÍ INFORMACÍ

2.1 Příjemce souhlasí s tím, že Informace použije výlučně za tím účelem, aby mu pomohly 
s vyhodnocením Transakce.

3. SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ POSKYTOVATELEM 

3.1 Příjemce souhlasí s tím, že Informace mají být sděleny pouze těmto osobám:  

Jméno Vztah k Příjemci E-mail Telefon

3.2 Příjemce zajistí, aby každý ze Zástupců Příjemce, kterému bude sdělena jakákoliv Informace, 
obdržel kopii této Smlouvy a dodržoval její ustanovení tak, jako by byl její stranou na straně 
Příjemce.  

4. SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ PŘÍJEMCEEM 

4.1 S výjimkou ustanovení článku 4.2 Příjemce bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele 
nesdělí žádné osobě (kromě Zástupců Příjemce), veřejně neoznámí ani jinak nezpřístupní: (i) 
žádnou Informaci; (ii) žádnou Odvozenou informaci; (iii) skutečnost, že Poskytovatel má zájem na 
realizaci Transakce; (iv) existenci jednání o Transakci; nebo (v) některou z podmínek nebo jiných 
skutečností týkajících se Transakce. 

4.2 V případě, kdy je sdělení nebo oznámení, na nějž se vztahuje článek 4.1, vyžadováno zákonem 
nebo orgánem státní moci na základě zákona, učiní Příjemce takové sdělení nebo oznámení po 
konzultaci s Poskytovatelem, pokud taková konzultace není v rozporu s obecně platnými právními 
předpisy, a poté, co zohlední oprávněné zájmy Poskytovatele z hlediska načasování, obsahu 
a způsobu takového sdělení nebo oznámení. 

4.3 Pokud v případech, na které se vztahuje článek4.2, nebude Příjemce schopen provést konzultaci 
s Poskytovatelem před učiněním takového sdělení nebo oznámení, bude Příjemce informovat 
Poskytovatele o okolnostech, načasování, obsahu a způsobu provedení takového sdělení nebo 
oznámení okamžitě poté, co jej učiní. Zároveň se při sdělení omezí na minimální postačující rozsah, 
bude dbát zájmů Poskytovatele a zachová principy této Smlouvy. 

4.4 Příjemce zajistí maximální možné zabezpečení Informací a Odvozených informací a bude s nimi 
vždy nakládat šetrně a s ohledem na oprávněné zájmy Poskytovatele. 

4.5 V případě porušení povinnosti Příjemce dle čl. 3.2, 4.1, 4.2 či 4.4 je Příjemce povinen okamžitě, ale 
nejpozději do jednoho (1) pracovního dne od porušení, informovat o tomto porušení Poskytovatele. 
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5. POSTUP PO SKONČENÍ JEDNÁNÍ O TRANSAKCI 

5.1 Pokud Příjemce a/nebo Poskytovatel oznámí druhé Straně, že Transakce nebude realizována, ať 
už mezi Stranami, nebo vůbec, pak Příjemce: 

(a) okamžitě předá Poskytovateli všechny Informace ve formě, ve které je Příjemce nebo 
Zástupce Příjemce, kterým je možné informace sdělit v souladu s čl. 3.1, obdržel; 

(b) okamžitě zničí všechny Odvozené Informace; 

(c) zajistí, aby došlo ke smazání všech a jakýchkoliv Informací a Odvozených Informací ze
všech počítačů, elektronických nosičů, jiných zařízení a datových úložištích pod kontrolou 
Příjemce i všech Zástupců Příjemce a Příjemce se zavazuje k tomu, že se po vymazání 
nepokusí takovéto informace obnovit; a

(d) bez ohledu na ustanovení čl. 3.1 nepoužije a nesdělí žádné osobě žádné Informace ani 
Odvozené informace a ani je nijak nezpřístupní; ustanovení článku 4.2 tím není nijak 
dotčeno. 

5.2 Bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do pěti (5) pracovních dní od rozhodnutí Příjemce nebo 
Poskytovatele podle čl. 5.1 této Smlouvy, vystaví Příjemce písemné potvrzení o splnění povinností 
dle čl. 5.1 této Smlouvy a doručí jej Poskytovateli. 

6. KOMUNIKACE A SOUHLASY

6.1 Veškerá komunikace a dotazy týkající se Informací budou směřovány výhradně k: 

6.1.1 pokud je určena pro Poskytovatele 

DENTONS EUROPE LLP, organizační složka, 

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Tomola,  

e-mail: jiri.tomola@dentons.com

Kontaktní osoba: Mgr. Václav Žalud

e-mail: vaclav.zalud@dentons.com

Kontaktní osoba: Ing. Radek Behún

e-mail: radekbehun@oleo-chemical.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Jandura

e-mail: jaroslav.jandura@oleo-chemical.cz

6.1.2 pokud je určena pro Příjemce 

Kontaktní osoba: __________________________

e-mail: _______________________________

nebo ostatním osobám, kterou příslušná Strana písemně oznámí druhé Straně. 

7. VÝJIMKY

7.1 Tato Smlouva se nevztahuje na jakoukoliv Informaci, která:
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7.1.1 je k datu sdělení Příjemci nebo jakémukoliv Zástupci Příjemce veřejně známá nebo kdykoliv 
po tomto datu vejde ve veřejnou známost jinak než porušením této Smlouvy ze strany 
Příjemce, Zástupce Příjemce nebo jakékoliv jiné osoby; nebo 

7.1.2 nebyla získána přímo či nepřímo od Poskytovatele nebo jeho odborných poradců a která 
byla po právu v držení Příjemce nebo Zástupce Příjemce před datem jejího sdělení podle 
této Smlouvy.

8. TRVÁNÍ SMLOUVY

8.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

8.2 Tato Smlouva může být ukončena pouze po vzájemné dohodě obou Stran a nemůže být 
jednostranně ukončena jednou ze Stran jinak, než postupem podle čl. 5.1. 

8.3 Pro vyloučení pochybností strany uvádí, že povinnosti Stran vyplývající z této Smlouvy mají povahu 
zdržení se určité činnosti a jejich povaha není časově omezena. 

9. SANKCE A ZÁRUKY

9.1 Pro případ porušení jakýchkoliv povinností ze strany Příjemce vyplývajících z této Smlouvy, 
zejména povinností dle čl. 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 a 5.2 Příjemcem či Zástupci 
Příjemce, Strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 100 000 korun českých za každý jednotlivý 
případ porušení, přičemž platí, že pokud jedním jednáním nebo opomenutím Příjemce dojde 
k porušení více ustanovení této Smlouvy, platí se smluvní pokuta pouze jednou za takové porušení
(dále jen “Smluvní pokuta“). Uvedené nemá vliv na případné další jednání nebo opomenutí ze 
strany Příjemce, kterým případně dojde k dalšímu porušení této Smlouvy. 

9.2 Příjemce se zavazuje uhradit Poskytovateli Smluvní pokutu do patnácti (15) pracovních dnů od 
výzvy Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn vyzvat Příjemce k plnění kdykoliv poté, co se 
dozvěděl o případu porušení povinnosti ze strany Příjemce. 

9.3 Ustanovení čl. 9.1 nevylučuje právo na náhradu škody Poskytovatele. Pokud Příjemce poruší 
jakoukoli povinnost podle této Smlouvy, Poskytovatel má právo na náhradu veškeré škody vzniklé
Poskytovatelovi jako důsledek takovéhoto porušení ze strany Příjemce. Toto právo existuje vedle 
práva Poskytovatele na Smluvní pokutu dle čl. 9.1 této Smlouvy. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Tato Smlouva může být měněna anebo ukončena dohodou Stran pouze ve formě písemných 
dodatků, podepsaných oběma Stranami. Totéž platí o vzdání se práv vyplývajících z této Smlouvy.   

10.2 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

10.3 Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce.  

10.4 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží po jednom vyhotovení.

10.5 Spory vyplývající z této Smlouvy budou s konečnou platností rozhodnuty příslušným soudem České 
republiky.

/PODPISY NÁSLEDUJÍ NA SAMOSTATNÉ STRANĚ/
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PODEPSÁNO Stranami

Dne __________

Za Poskytovatele

OLEO CHEMICAL, a.s.

_________________________

Jméno:

Funkce:

_________________________

Jméno:

Funkce:

Dne __________

Za Příjemce

___________________

_________________________

Jméno:

Funkce:


