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DEFINICE

DEFINITIONS

Program StarCube
je tzv. akcelerátor start-upů, konaný v Brně, v České
republice. Program organizuje společnost JIC,
zájmové sdružení právnických osob, se sídlem
v Brně, Purkyňova 649/127, 612 00, IČ: 71180478
(„JIC“). Program je otevřen start-upům z České
republiky i ze zahraničí a probíhá v anglickém jazyce.
Starcube nabíží přednášky, semináře a workshopy
(tzv. „moduly“) na různá témata související
s obchodním rozvojem (marketing, prodej, vedení,
motivace, návrh služeb, průzkum trhu, finance,
schopnost prezentace, networking a další),
networkingové akce, konzultace, poradenství
a mentorování od zkušených podnikatelů a investorů.

StarCube Programme
is a start-up accelerator programme held in Brno,
Czech Republic. JIC, an interest association of legal
persons, with registered office at Brno, Purkyňova
649/127, 612 00, ID 71180478 (“JIC”), is the programme
organizer. The programme is open to start-ups from
both the Czech Republic and abroad and it is held
in English. StarCube offers lectures, seminars
and workshops (modules) on various business
development related topics (marketing, sales,
leadership, motivation, service design, market
validation, finance, presentation skills, networking,
etc.), networking events, consulting, coaching
and mentoring from experienced entrepreneurs
and investors.

Tým:
účastní se programu StarCube jako skupina složená
z jednotlivých členů týmu. Tým souhlasí se založením
Společnosti během tří měsíců po skončení programu
StarCube.

The Team:
is participating in the StarCube Programme as a group
of individuals. The Team has agreed to set up
a Company within 3 months after the StarCube
Programme finishes.

Zakladatelé:
kde se v textu hovoří o zakladatelích, myslí se jimi
Tým poté, co byla založena Společnost, a členové
týmu se stali zakladateli.

Founders:
means the Team after the Company is set up
and the Team members become the Founders.

Společnost:
bude společností s ručením omezeným nebo
akciovou společností založenou podle práva [doplňte
název členského státu EU] a v souladu s článkem A

The Company:
shall be a limited liability company incorporated under
the laws of [insert any EU Country], set up
in accordance with Article A of this Agreement.

této Smlouvy. V době založení Společnosti na ni musí
být převedena veškerá majetková práva z duševního
vlastnictví k podnikatelskému nápadu, se kterým
se Tým účastnil programu StarCube („Projekt“).

The Company
may
be
limited
by
shares
or shareholding interests. At the time of its founding,
the Company must bear all intellectual property rights
relating to the business idea which the Team has
entered into the StarCube Programme with („Project“).

Podíl investora:
Podíl tvoří 2 % základního kapitálu Společnosti
a koresponduje s 2 % všech hlasů na valné hromadě
Společnosti a 2 % podílu na zisku Společnosti
(„Podíl“).

Shareholding Interest:
Shares shall constitute 2 % of the Company registered
capital and shall correspond to the 2 % of all votes
at the
General
Meeting
of
the
Company
and to the right to 2 % of the distributed profits
of the Company (the “Shares”).

A. Založení Společnosti a společenská smlouva

A. Company Setting-up and Articles of
Association

Založení Společnosti

Company Setting-Up

Tým se zavazuje, že založí Společnost do 3 měsíců
od skončení programu StarCube. Strany se dohodly,
že program StarCube končí tzv. StarCube Show.

The Team agrees that the Company has to be set up
(founded) no later than 3 months after the StarCube
Programme finishes. The Parties hereby agree that
the StarCube Programme finishes with the StarCube
Show.

Tým ponese náklady na založení Společnosti. Tým
zaplatí zapsaný základní kapitál Společnosti
do měsíce od jejího založení.

The Team shall bear the costs of such setting-up.
The Team shall pay the full registered capital
of the Company within one month of the Company
setting-up.

Tým tímto potvrzuje, že výměnou za možnost účasti
v programu StarCube se JIC Ventures může stát
zakladatelem Společnosti s podílem specifikovaným
výše. JIC Ventures je oprávněna se rozhodnout, zda
tohoto práva využije. O svém rozhodnutí využít
tohoto práva informuje zakladatele písemně
nejpozději do 3 týdnů od chvíle, kdy ji Tým informuje
o úmyslu založit Společnost.

The Team hereby confirms that in exchange
for the possibility to participate in the StarCube
Programme, JIC Ventures may become a founder
of the Company with the shareholding interest
specified above. JIC Ventures has the sole discretion
to decide whether it exercises this right and shall
inform the Team so in writing 3 weeks after the Team
informs it about the intention to set up the Company
at latest.

Pokud se JIC Ventures rozhodne stát zakladatelem
Společnosti, Tým se zavazuje zaplatit část základního
kapitálu, kterou by jinak byla povinna zaplatit JIC
Ventures.

Shall JIC Ventures decide to become a founder
of the Company, the Team hereby agrees to pay
the proportion of the registered capital that JIC
Ventures would otherwise be obliged to pay.

Druhy podílů

Types of Shares

Společnost bude mít běžné obchodní podíly nebo
akcie.

The Company shall have ordinary shares
or shareholding interests, or common capital stock.

Základní kapitál

Registered Capital

Základní kapitál Společnosti nebude nižší než 1.000
EUR a nebude vyšší než 4.000 EUR.

The Company Registered Capital shall constitute
no less than EUR 1.000,- and not more than EUR
4.000,-

Země registrace

Country of Incorporation

Společnost bude založena podle práva České
republiky, nebo práva jiné země Evropského
hospodářského prostoru nebo USA dohodnuté
zakladateli, nebo zakladateli a JIC Ventures, pokud
se rozhodne stát se zakladatelem.

The Company shall be incorporated under the laws
of the Czech Republic or any other country agreed
upon in between the Founders or in between
the Founders and JIC Ventures if it decides to become
a founder, with the limitation to the countries
of the European Economic Area or the USA.

Další podmínky

Further Conditions

Podmínky dohodnuté v článku B a C této smlouvy
se uplatní také na založení Společnosti a jeho
přípravu, pokud jsou v tomto kontextu relevantní.
Tam, kde tato smlouva hovoří o zakladatelích, myslí
se jimi i tým.

If relevant, conditions stipulated by Articles B and C
of this Agreement shall further apply to the Company
Setting-up and its preparation and where these
conditions speak about the Founders they shall relate
to the Team as well.

Hodnota podílu

Shares Value

Strany se dohodly, že hodnota podílu je stanovena
jako hodnota, kterou ve formě služeb poskytne JIC
Společnosti v průběhu účasti v programu StarCube.
Strany se dohodly, že tato hodnota odpovídá částce
3.000 EUR. Pro případ, že tým nezaloží Společnost
nebo založí Společnost bez zahrnutí JIC Ventures jako
zakladatele, rozhodne-li se využít svého práva stát
se zakladatelem, si strany sjednávají smluvní pokutu
ve výši 3.000 EUR, kterou jsou tým, resp. zakladatelé
povinni uhradit JIC Ventures. Strany považují pokutu
sjednanou ve výši hodnoty podílu za přiměřenou,
poctivou a odpovídající porušení smluvního závazku.

Shares Value has been agreed as the value
of the services JIC provides to the Company during its
participation in the StarCube Programme. The Parties
agree that the Shares Value is EUR 3.000,-. Shall
the Team fail to set up the Company or set up
the Company without including JIC Ventures
as a founder if it decides to exercise this right,
the Team (the Founders) hereby agree to pay
the contractual penalty of EUR 3.000,- to JIC Ventures.
The Parties consider the amount of contractual
penalty that is equal to the Shares Value to be fair,
equitable and corresponding to the breach
of the contractual obligation.

B. Smlouva o převodu podílu

B. Share Transfer Agreement

Převod podílu

Shares Transfer

V případě, že se JIC Ventures rozhodne nestát se
zakladatelem Společnosti dle článku A této smlouvy,
zakladatelé
převedou
JIC
Ventures
podíl
ve Společnosti v případě, že je k tomu JIC Ventures
vyzve za podmínek daných níže. Zakladatelé tento
podíl převedou jako protiplnění za účast Týmu
v programu StarCube, a to zdarma a na vlastní
náklady, bez nároku na úhradu finančních či jiných
výdajů, a to za níže popsaných podmínek.

Shall JIC Ventures decide not to become a founder
of the Company according to Article A of this
Agreement, the Founders shall transfer to JIC Ventures
the Shares in the Company if JIC Ventures ask them
to do so according to the terms set forth below.
The Founders
will
transfer
the
Shares
as a consideration for the Team’s participation
in the StarCube Programme free of any payment,

charge or other financial consideration, subject
to the terms set forth below.
JIC Ventures je oprávněna se rozhodnout, zda využije
svého práva na převod podílu. O svém rozhodnutí
využít tohoto práva informuje zakladatele písemně
nejpozději do 5 let od založení Společnosti.

JIC Ventures has the sole discretion to decide whether
it exercises its Share Transfer right and shall inform
the Founders so in writing 5 years after the Company
is founded at latest.

Zakladatelé tímto souhlasí s převodem podílu
společnosti JIC Ventures nejpozději do jednoho
měsíce od písemné výzvy oznamující zájem JIC
Ventures na nabytí podílu. Zakladatelé tímto berou
na vědomí a plně souhlasí s tím, že převod podílu
může nastat před či současně s Událostí, která může
být důvodem převodu (dále jen „Událost“).

The Founders hereby agree to transfer the Shares to JIC
Ventures within a month after JIC Ventures informs
them of its interests in acquiring the Shares. The
Founders hereby acknowledge and fully agree that
such Shares Transfer may take place prior to
or together with a Closing Event.

Událost

Closing Event

Strany se dohodly, že JIC Ventures bude informována
alespoň 2 měsíce před tím, než nastane některá z níže
uvedených Událostí. Strany se dohodly, že Událostí
se myslí některá z níže uvedených situací či jejich
kombinace:

The Parties hereby agree that JIC Ventures shall be
informed at least 2 months prior to any of the following
events shall occur (“the Closing Event”). Parties
hereby agree that the Closing Event shall be
any of the following or their combination:

(i)

jakákoliv
veřejná
nabídka
Společnosti (primární úpis);

akcií

(i)

any initial public offering
of the Company's shares;

(ii)

jakékoliv uzavření smlouvy o partnerství,
konsorciu či společném podniku („joint
venture“) sjednávající budoucí nabytí
Společnosti třetí stranou;

(ii)

any entering into a partnership or joint
venture agreement stipulating a future
acquisition of the Company by any third
party;

(iii)

jakékoliv
rozhodnutí
Společnosti s likvidací;

zrušení

(iii)

any decision to dissolve the Company
with liquidation;

(iv)

jakékoliv
rozhodnutí
Společnosti;

přeměně

(iv)

any decision to transform the Company;

(v)

jakýkoliv
převod
nebo
zástava
obchodního závodu nebo jeho části,
který by znamenal zásadní změnu
existující struktury obchodího závodu
nebo zásadní proměnu předmětu nebo
činnosti Společnosti;

(v)

any transfer or a pledge of an enterprise
or such a part thereof that would imply
a significant change of the existing
structure of the enterprise or a significant
change in the objects or activity
of the Company;

(vi)

veškeré investice do Společnosti, kterými
se rozumí jakákoliv transakce či série
transakcí za účelem získávání kapitálu
(ale ne nutně prostřednictvím navýšení
základního
kapitálu
Společnosti),
v návaznosti na které:

(vi)

any investment in the Company which
shall be any transaction or series
of transactions with the principal purpose
of raising capital (but not necessarily
through increase in registered capital
of the Company), pursuant to which:

a.

o
o

Společnost vydá a prodá podíly
(akcie), cenné papíry, dluhopisy
či jiné podobné dokumenty, nebo

a.

(IPO)

the Company issues and sells shares,
securities, bonds or other similar
instruments, or

b. zakladatelé prodají část svých podílů
výměnou za závazek třetí strany
investovat do Společnosti mimo
základní kapitál;

b. the Founders sell part of their Shares
in exchange for the obligation of any
third party to provide investment into
the Company outside the registered
capital;

(vii)

uzavření jakékoliv smlouvy o zápůjčce
či úvěru ze strany Společnosti nebo
zakladatelů, jehož základním účelem je
zvýšení kapitálu;

(vii)

any debt, facility or loan agreement that
the Company or the Founders enter into
with the principal purpose of raising
capital;

(viii)

jakékoliv sloučení, fúze, reorganizace,
konsolidace či jiné transakce týkající se
Společnosti a jakéhokoliv dalšího
subjektu či osoby, ve které společníci
Společnosti
drží
bezprostředně
před tímto sloučením, fúzí, reorganizací,
konsolidací či jinou transakcí méně než
padesát procent (50 %) podílu
na hlasovacích právech nástupnického
subjektu po tomto sloučení, fúzi,
reorganizaci,
konsolidaci
či
jiné
transakci;

(viii)

any
merger,
amalgamation,
reorganization, consolidation or other
transaction involving the Company
and any other entity or person in which
the persons who were the shareholders
of the Company immediately prior
to such
merger,
amalgamation,
reorganization, consolidation or other
transaction own less than fifty percent
(50%) of the outstanding voting shares
of the surviving or continuing entity after
such
merger,
amalgamation,
reorganization, consolidation or other
transaction;

(ix)

jakýkoliv prodej jmění Společnosti,
zahrnující
prodej
celého
jmění
či podstatné části jmění Společnosti
nebo prodej veškerých či podstatné části
práv duševního vlastnictví náležících
Společnosti;

(ix)

any sale of the Company’s assets,
including a sale of all or a material part
of the
Company’s
assets
or
all
or a material part of the Company’s
intellectual property rights;

(x)

jakýkoliv prodej, výměna či převod více
než 75 % podílu na hlasovacích právech
Společnosti třetí straně, kterou se rozumí
i zakladatelé či další společníci
Společnosti, ať by šlo o jednorázovou
transakci nebo sérii souvisejících
transakcí.

(x)

any
sale,
exchange
or
transfer
by the Company’s
shareholders,
in a single transaction or series of related
transactions, of more than 75%
of the voting shares of the Company
to any third party including the Founders
or other shareholders of the Company.

Budou-li Společnost či zakladatelé plánovat,
navrhovat či jednat o Události, statutární orgán
Společnosti či zakladatelé doručí zástupci JIC
Ventures zprávu o této Události, ve které bude
uveden adekvátní popis, podmínky Události, časový
rámec a informace o zúčastněných stranách.
Společnost a zakladatelé zajistí, aby JIC Ventures
měla dostatečný čas učinit rozhodnutí, zda využije
svého práva na převod podílu před či společně
s Událostí. Pokud se JIC Ventures rozhodne využít
svého práva stát se společníkem Společnosti,
zakladatelé tímto souhlasí s podpisem Smlouvy
o převodu podílu a s převodem podílu JIC Ventures,
a to společně s Události nebo před ní.

Shall the Company or the Founders plan, draft
or negotiate the Closing Event, the Statutory Body
of the Company or the Founders shall deliver to the JIC
Ventures observer notice of such an event and its
proper
description,
conditions,
time
frame
and information on parties involved therein.
The Company and the Founders shall ensure that JIC
Ventures has reasonable time to decide whether it
exercises its Share Transfer right before or together
with the Closing Event. The Founders hereby agree
to sign and execute the Share Transfer Agreement
with JIC Ventures on or prior to Closing Event if JIC
Ventures decides to exercise its right to become
a shareholder of the Company.

Zakladatelé se zavazují poskytnout nezbytnou
součinnost JIC Ventures při provádění tzv. due
diligence, pokud se JIC Ventures rozhodne due
diligence provést. Tato součinnost zahrnuje zejména,
avšak nikoliv výhradně, závazek poskytnout JIC
Ventures a jejím poradcům plný přístup ke všem
informacím a ke všem důležitým zaměstnancům
Společnosti.

The Founders shall participate to the extent necessary
in order to enable JIC Ventures to carry out due
diligence reviews, if it decides to carry out such
reviews, including but not limited to giving JIC
Ventures and their advisors full access to all
information
and
any
relevant
employees
of the Company.

Smlouva o převodu podílu

Share Transfer Agreement

Zakladatelé a JIC Ventures uzavřou Smlouvu
o převodu podílu, která bude obsahovat běžné
závazky, prohlášení a záruky pro tento typ smluv. JIC
Ventures zpracuje návrh Smlouvy o převodu podílu
a poskytne jej zakladatelům poté, co se JIC Ventures
rozhodne stát se společníkem Společnosti.

The Founders and JIC Ventures will enter into a share
transfer
agreement
containing
standard
representations and warranties. JIC Ventures shall
draft the Share Transfer Agreement and present
it to the Founders after JIC Ventures opts to become
a shareholder of the Company.

Zakladatelé plně rozumí základní podmínkám
a podstatným náležitostem Smlouvy o převodu
podílu sjednaným v této smlouvě StarCube SAFE
a jsou připraveni uzavřít závaznou smlouvu, jakmile
se JIC Ventures rozhodne využít svého práva
na převod podílu a strany se dohodnou na znění
Smlouvy o převodu podílu.

The Founders fully understand the basic conditions
of the Share Transfer Agreement stipulated by this
StarCube SAFE and are ready to enter into a binding
contract as soon as JIC Ventures opts to exercise its
right to Shares and the Share Transfer Agreement is
agreed.

Hodnota podílu

Shares Value

Strany se dohodly, že hodnota podílu je stanovena
jako hodnota, kterou ve formě služeb poskytne JIC
Společnosti v průběhu účasti v programu StarCube.
Strany se dohodly, že tato hodnota odpovídá částce
3.000 EUR, bez ohledu na to, kdy bude uzavřena
Smlouva o převodu podílu. Pro případ, že zakladatelé
z jakéhokoliv důvodu nepřevedou podíl na JIC
Ventures, strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši
3.000 EUR, kterou jsou zakladatelé povinni uhradit
společnosti JIC Ventures. Strany považují pokutu
sjednanou ve výši hodnoty podílu za přiměřenou,
poctivou a odpovídající porušení smluvního závazku.

Shares Value has been agreed as the value
of the services JIC provides to the Company during its
participation in the StarCube Programme. The Parties
agree that the Shares Value is EUR 3.000,- regardless
of when the Share Transfer Agreement is concluded.
Shall the Founders for any reason fail to transfer
the Shares to JIC Ventures, the Founders hereby agree
to pay the contractual penalty of EUR 3.000,- to JIC
Ventures. The Parties consider the amount
of contractual penalty that is equal to the Shares Value
to be fair, equitable and corresponding to the breach
of the contractual obligation.

Doložka mlčenlivosti

Non-disclosure clause

Bez souhlasu JIC Ventures nejsou Společnost ani
zakladatelé oprávněni sdělit obsah této smlouvy
nikomu jinému než členům volených orgánů
a zaměstnancům Společnosti a potenciálním dalším
investorům, které JIC Ventures schválí před tím, než
s nimi bude jednáno.

Without the consent of JIC Ventures, the Company
or the Founders will not disclose these terms to anyone
other than officers, directors, and other potential
investors that JIC Ventures approves before any such
negotiations take place.

Zakladatelské záležitosti

Founder matters

Všichni zakladatelé převedli všechna relevantní práva
duševního vlastnictví Společnosti, uzavřeli pracovní
smlouvu se Společností nebo podepsali odpovídající
smlouvu o výkonu funkce v orgánech Společnosti.

Each Founder shall have transferred all relevant
intellectual property to the Company, entered into
an employment agreement with the Company
and signed agreements with respect to his/her director
position in the Company.

C. Organizace korporátních záležitostí

C. Organization of the Corporate Matters

Přednostní práva

Pre-emptive rights

JIC Ventures má právo koupit poměrný podíl
z jakékoli emise nových cenných papírů Společností,
nebo se zúčastnit jakéhokoliv navýšení základního
kapitálu Společnosti či využít svého předkupního
práva při prodeji podílu Společnosti jakýmkoliv
prodávajícím (předkupní právo).

JIC Ventures shall have a right to purchase its pro rata
share in any offering of new securities by the Company
or take part in any increase in the Company`s
registered capital or shall have the pre-emptive right
to purchase any shares of the Selling Party (Right
of First Refusal).

Hlasovací práva

Voting rights

S každým podílem bude spojeno stejné hlasovací
právo určené poměrem hodnoty vkladu k základnímu
kapitálu Společnosti.

All Shares shall have equal voting rights corresponding
with the proportion of contribution to the registered
capital of the Company.

Statutární orgán

Statutory Body

Statutární orgán se bude skládat z nejvýše tří členů.

The Statutory Body shall consist of up to 3 members.

V době uzavření Smlouvy o převodu podílu bude
statutární orgán ustaven následujícím způsobem:

At the time of Share Transfer Agreement Closing
the Statutory Body shall be appointed as follows:

- Zakladatelé mohou jmenovat do funkce všechny tři
členy.

- The Founders may appoint all three members.

- JIC Ventures bude oprávněna schválit osobu, která
se stane předsedou statutárního orgánu

- JIC Ventures shall have the right to approve
the chairman of the Statutory Body.

- Pokud bude mít statutární orgán méně než 3 členy,
JIC Ventures a zakladatelé společně jmenují všechny
členy statutárního orgánu.

- Shall the Statutory Body have less than 3 members,
than JIC Ventures and the Founders shall jointly
appoint all members of the Statutory Body.

Důležitá rozhodnutí

Material decisions

Strany se dohodly, že důležitým rozhodnutím
se rozumí takové rozhodnutí, které se dotýká
zásadních záležitostí Společnosti, jako je prodej,
či nabytí majetku, založení dceřiných společností
nebo sjednání smluvních podmínek s klíčovými
zákazníky, dodavateli či zaměstnanci.

The Parties hereby agree that a material decision is
a decision which concerns significant issues
of the Company, such as the sale or acquisition
of assets, establishment of subsidiaries or contractual
terms with key customers, suppliers or employees.

Pokud má Společnost více než jednoho člena
statutárního orgánu, jakékoliv z těchto důležitých
rozhodnutí bude činěno na jednání statutárního

Shall the Company have more than one member
of the Statutory Body, any material decision to be
made in meetings of the Statutory Body shall be made

orgánu prostou většinou. Nehledě na výše uvedené,
každý člen statutárního orgánu bude oprávněn
požadovat, aby jakékoliv důležité rozhodnutí bylo
předloženo valné hromadě.

by simple majority. Irrespective hereof, each member
of the Statutory Body shall be entitled to request that
any material decision is submitted to the general
meeting.

Právo požadovat rozhodnutí

Execution rights

JIC Ventures má právo na jednání statutárního
orgánu či na valné hromadě požadovat, aby členové
Statutárního orgánu nebo ostatní společníci hlasovali
pro následující rozhodnutí:

Whether at the meetings of the Statutory Body
or in general meeting JIC Ventures shall have the right
to demand that the remaining shareholders vote
in favour of the following decisions:

- Výkon práva společného prodeje JIC Ventures

- Co-Sale rights execution of JIC Ventures

- Výkon přednostních práv JIC Ventures

- Pre-emptive rights execution of JIC Ventures

- Výkon předkupního práva JIC Ventures

- Right of First Refusal execution of JIC Ventures

- Výkon odkupních práv JIC Ventures

- Buy-Out rights execution of JIC Ventures

Právo na informace

Information rights

Statutární orgán poskytne zástupci JIC Ventures:

The Statutory Body will provide to the JIC Ventures
observer

(i) neauditované roční účetní závěrky,

(i) unaudited annual financial statements;

(ii) neauditované kvartální účetní závěrky nebo
odpovídající informace ve formě specifikované JIC
Ventures a na vyžádání i roční podnikatelský plán a

(ii) unaudited
quarterly
financial
statements
or equivalent information in the form specified by JIC
Ventures and, if requested, an annual business plan;
and

(iii) všechny dokumenty týkající se korporátní agendy
Společnosti, včetně společenské smlouvy, dohody
společníků, smluv o výkonu funkce a dalších
relevantních dokumentů.

(iii) all corporate documents of the Company
including the Articles of Association, Shareholders
Agreements, Director Contracts and other relevant
documents.

Statutární orgán dále poskytne zástupci JIC Ventures
zprávu o jakýchkoliv důležitých rozhodnutích,
významných negativních změnách a zahájení či riziku
zahájení významného sporu, a to ihned poté, co se
odpovědné osoby o těchto změnách či sporech dozví,
nebo učiní předmětná rozhodnutí.

The Statutory Body shall furthermore deliver
to the observer of JIC Ventures notice of any material
decision,
any
material
adverse
change
or a commencement or threat of a commencement
of any material litigation or dispute, immediately upon
the management taking such decision or becoming
aware of such changes, commencement or threat.

Právo společného prodeje

Co-Sale Rights

V případě, že kterýkoliv společník („prodávající“)
navrhne prodej svého podílu třetí straně („třetí
strana“), prodávající tímto souhlasí, že předmětný
prodej uskuteční pouze v případě, že třetí strana
nabídne koupi podílu JIC Ventures za stejných
podmínek jako koupi podílu prodávajícího, nebo
v případě, že se JIC Ventures vzdá svého předkupního
práva na podíly ostatních společníků. Pokud třetí
strana uvedla v nabídce velikost podílu, který je

In the event that any shareholder (“Selling Party”)
proposes to sell their shares to a third party (“Third
Party”), the Selling Party agrees not to make the sale
unless the Third Party includes an offer to purchase
the JIC Ventures Shares on the same terms or JIC
Ventures waives its pre-emptive right to the shares
of other shareholders. If the Third Party has specified
a maximum number of shares that they are willing
to buy, then the Selling Party shall bind the Third Party

ochotna koupit, pak je prodávající povinen zavázat
třetí stranu, aby podíl JIC Ventures koupila
přednostně. Alternativně, pokud bude JIC Ventures
souhlasit, mohou strany vzhledem k velikosti podílu,
který má být třetí stranou koupen, prodat své podíly
poměrně.

to buy the JIC Ventures Shares first or if JIC Ventures
agrees, the Parties may sell their pro-rata share
of the amount to be purchased by the Third Party.

Předkupní právo

Right of First Refusal

JIC Ventures má právo koupit jakékoliv podíly
prodávajících před jejich prodejem třetí straně.
Předkupní právo má přednost před Právem
společného prodeje. JIC Ventures se může
předkupního práva vzdát a zvolit si právo společného
prodeje.

JIC Ventures shall have the right to purchase
any shares of the Selling Party prior to the sale
to the Third Party. Right of First Refusal has
the priority to Co-Sale Rights. JIC Ventures may waive
its Right of First Refusal and opt to choose Co-Sale
Rights.

Konkurenční doložka

Non-competition clause

Zakladatelé a klíčoví zaměstnanci Společnosti jsou
nebo budou vázáni dohodou, která omezí jejich
možnost konkurovat Společnosti, účastnit se
na podnikání konkurenčního subjektu jako statutární
orgán nebo vlastník podílu, ucházet se o zaměstnance
Společnosti a přebírat je, či zveřejnit důvěrné
informace týkající se Společnosti.

The Founders and certain key employees
of the Company are or will be bound by agreements
restricting their ability to compete with the Company,
hold any ownership interest in any competitor
of the Company, solicit any employees of the Company
or disclose confidential information of the Company.

Ochranná ustanovení

Protective provisions

Po dobu trvání účasti JIC Ventures ve Společnosti,
bude vyžadován souhlas JIC Ventures pro jednání,
která:

As long as JIC Ventures holds any Shares in the
Company, JIC Ventures` consent will be required for
any action that:

- mění společenskou smlouvu nebo stanovy
Společnosti, pokud by tato změna negativně ovlivnila
práva či pravomoci JIC Ventures,

- amends the Articles of the Company if it would
adversely alter the rights, preferences, privileges or
powers of JIC Ventures;

- schvalují fúzi, prodej jmění, likvidaci či další
reorganizaci Společnosti nebo převzetí Společnosti.

- approves any merger, asset sale, liquidation or other
corporate reorganization or acquisition.

Společníci se tímto dále zavazují udělit souhlas s
převodem podílu JIC Ventures na třetí osobu, pokud
bude takový souhlas vyžadován dle ustanovení
společenské smlouvy či vnitřních předpisů a
rozhodnutí Společnosti, případně se zakladatelé
zavazují odkoupit všechny podíly, jak je uvedeno níže
v ustanovení o odkupních právech.

Furthermore, the Founders hereby agree to give their
consent with transfer of Shares of JIC Ventures to any
Third Party if such consent is necessary under
Company`s bylaws or Articles of Association, or the
Founders shall buy-out all Shares as set forth in the
Buy-out Clause.

Dozorčí rada

Supervisory board

JIC Ventures bude mít svého zástupce v dozorčí radě
Společnosti.

JIC Ventures shall have
in the Supervisory Board.

Pokud Společnost nemá nebo nebude mít dozorčí
radu, případně se JIC Ventures rozhodne nevyužít

If the Company shall not have a Supervisory Board,
or JIC Ventures decides not to appoint its

its

representative

svého práva mít v dozorčí radě svého zástupce, je JIC
Ventures oprávněn jmenovat jednoho zástupce, jenž
bude oprávněn neformálně kontrolovat statutární
orgán Společnosti, který nebude mít hlasovací práva,
ale bude oprávněn se účastnit a obdržet slovo
na všech jednáních statutárního orgánu Společnosti,
pokud se budou konat. Zástupce je oprávněn obdržet
stejné pořady, zápisy, oznámení a jiné dokumenty,
do kterých mají právo nahlížet členové běžné dozorčí
rady.

representative in the Supervisory Board, JIC Ventures
shall be entitled to appoint one observer
to the Statutory Body who shall be without voting
rights, but who shall be entitled to participate
and speak in all meetings of the Statutory Body if there
shall be any. The observer shall be entitled to receive
the same agendas, minutes and other board material
from the board meetings etc. as received by standard
supervisory board.

Pokud se v tomto dokumentu mluví o zástupci JIC
Ventures,
předmětná
ustanovení
dopadají
i na zástupce JIC Ventures v dozorčí radě Společnosti.

Where this document speaks about the JIC Ventures
observer, it applies also to the JIC Ventures
representative in the Supervisory Board.

Odkupní práva

Buy-out rights

Pokud se JIC Ventures kdykoliv rozhodne prodat své
podíly třetí straně („prodej“) a Společnost, její
společníci nebo členové volených orgánů Společnosti
musí tento prodej schválit, zakladatelé se tímto
zavazují, že zajistí, aby Společnost, společníci
či členové volených orgánů Společnosti udělili
k tomuto prodeji souhlas. V opačném případě sami
odkoupí všechny podíly za cenu nabízenou třetí
stranou. Cena za podíly by měla odpovídat jejich
férové tržní ceně v době prodeje. V souvislosti s výše
uvedeným se zakladatelé zavazují podíly odkoupit
před předpokládaným uskutečněním prodeje.

If JIC Ventures decides at any point in time to sell
the Shares to any third party (“Sale Transaction”)
and the Company and its directors or shareholders
have to approve such a sale, the Founders hereby agree
to ensure that the Company, its directors
or shareholders give consent to the Sale Transaction
or purchase all Shares for a price offered by such third
party. The Shares price shall be the fair market price
at the date of such Sale Transaction. The Founders also
agree to purchase all Shares prior to the supposed
execution of the Sale Transaction.

D. Závěrečná ujednání

D. Final provisions

Řešení sporů a rozhodné právo

Dispute settlement and applicable law

Všechna práva a povinnosti zde uvedené podléhají
českému právu s vyloučením pravidel mezinárodního
práva soukromého obsažených v českém právu.

All rights and obligations hereunder will be governed
by the laws of the Czech Republic, without regard
to the conflicts of law provisions of such jurisdiction.

Strany mohou kdykoliv, aniž by byla dotčena další
řízení, vyhledat za účelem vyřešení jakéhokoliv sporu
vzniklého z této smlouvy či v souvislosti s touto
smlouvou mediaci. Mediace bude prováděna
zapsaným
mediátorem
v souladu
s principy
stanovenými v zákoně č. 202/2012 Sb., o mediaci.
Mediace bude vedena jedním mediátorem. JIC
Ventures je oprávněn jmenovat mediátora
ze seznamu
zapsaných
mediátorů
vedeného
Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Tato
dohoda o mediaci a mediace podléhá českému právu.
Mediace bude vedena v českém nebo anglickém
jazyce, dle dohody stran.

The parties may at any time, without prejudice to any
other proceedings, seek to settle any dispute arising
out of or in connection with the present contract
in mediation by a registered mediator in accordance
with the principles set forth in Act No. 202/2012 Coll.,
on Mediation (Mediation Act). The number
of mediators shall be one. JIC Ventures shall appoint
the mediator out of all mediators registered
by the Ministry of Justice of the Czech Republic
on the official list of registered mediators. This
mediation agreement and the mediation are subject
to the Czech law. The language(s) to be used
in the mediation shall be either Czech or English

dependent on what the parties consider more
convenient.
Platnost smlouvy

Expiration date

Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

This agreement is concluded for an indefinite period
of time.

Zástupce

Observer

JIC Ventures je oprávněna jmenovat zástupce, který
disponuje oprávněními dle této smlouvy ihned poté,
co skončí program StarCube. JIC Ventures
o jmenování
zástupce
informuje
zakladatele
a poskytne jim nezbytné kontaktní informace.

JIC Ventures is entitled to appoint the observer
with the rights guaranteed by this Agreement as soon
as the Company is set up. JIC Ventures shall inform
the Founders so; the notice shall include necessary
contact information.

Důvěrnost

Confidentiality

S výjimkou informací a skutečností již zveřejněných
a informací, u nichž je zveřejnění vyžadováno
zákonem, žádná ze stran není oprávněna zveřejnit
či oznámit skutečnost, že dochází k jednání mezi
Společností a JIC Ventures, nebo skutečnosti týkající
se existence této smlouvy a jejího obsahu či informace
o stavu jednání mezi stranami bez předchozího
písemného souhlasu druhé strany.

Except as already disclosed or as required by applicable
law, none of the Parties hereto shall make any public
disclosure or announcement concerning the fact that
discussions are taking place, or concerning
the existence of this Agreement, its contents
or the status of the negotiations between JIC Ventures
and the Company without obtaining the prior written
consent of the other Party.

Další ujednání

Miscellaneous provisions

Tato smlouva je vyhotovena ve __ stejnopisech,
s platností originálu. Elektronický podpis má stejné
účinky jako vlastnoruční podpis.

This Agreement may be executed in ___ counterparts,
which together will constitute one document.
Electronic signatures shall have the same legal effect
as original signatures.

Veškerá ustanovení této smlouvy mohou být
doplněna, rušena či měněna pouze na základě
písemné dohody stran.

Any provision of this agreement may be amended,
waived or modified only upon the written consent
of the Parties.

Všechna ustanovení této smlouvy a všechna práva
a povinnosti
z nich
vyplývající
jsou
platná
a vymahatelná od data uzavření této smlouvy.
To platí, pokud z povahy určitých práv nebo
povinností nevyplývá nutnost přechozího uzavření
Smlouvy o převodu podílu. Těmito právy výslovně
jsou:

All the provisions of this agreement and all the rights
and obligations arising from those provisions are
applicable and enforceable from the date this
Agreement has been concluded. That applies unless
the nature of specific rights or obligations requires
previous conclusion of Share Trasfer Agreement; this
expressly relates to the following rights:

- Přednostní práva

- Pre-emptive rights

- Hlasovací práva

- Voting rights

- Právo požadovat rozhodnutí

- Execution rights

- Právo společného prodeje

- Co-Sale Rights

- Předkupní právo

- Right of First Refusal

- Odkupní práva

- Buy-out rights

Tato smlouva ani práva zde sjednaná nemohou být
kteroukoliv ze stran převedena bez předchozího
písemného souhlasu druhé strany.

Neither this Agreement nor the rights contained
herein may be assigned, by operation of law
or otherwise, by either Party without the prior written
consent of the other.

V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy je
nebo se stane celé nebo jeho část z jakéhokoliv
důvodu neplatným, nezákonným, neúčinným nebo
nevykonatelným, nebo v případě že jedno nebo více
ustanovení této smlouvy způsobí nebo může
v budoucnu způsobit neplatnost této smlouvy, potom
pouze toto ustanovení bude neúčinné a neplatné,
avšak jeho neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost
nemá a nebude mít vliv na platnost, účinnost
a vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.
Ostatní ustanovení této smlouvy zůstanou v platnosti
a účinnosti, neboť platnost této smlouvy nebude výše
uvedenými skutečnostmi dotčena.

In the event any one or more of the provisions of this
Agreement are for any reason held to be invalid, illegal
or unenforceable, in whole or in part or in any respect,
or in the event that any one or more of the provisions
of this Agreement operate or would prospectively
operate to invalidate this Agreement, then and in any
such event, such provision(s) only will be deemed null
and void and will not affect any other provision of this
Agreement and the remaining provisions of this
Agreement will remain operative and in full force
and effect and will not be affected, prejudiced,
or disturbed thereby.

V případě jakéhokoli rozporu mezi
a anglickou verzí je rozhodující česká verze.

In the event of any discrepancy between the Czech
and the English versions, the Czech version shall
prevail.

českou

V (in)_______ dne (Date)_______

V (in)________ dne (Date)___________

_________________________
Jméno zakladatele (Founder`s Name)

_______________________
Ing.. Jiří Hudeček
JIC Ventures, s.r.o.

_________________________
Jméno zakladatele (Founder`s Name)

_________________________
Jméno zakladatele (Founder`s Name)

