Tento vzorový dokument slouží pouze k informativním účelům. Finální verze smlouvy uzavřené mezi JIC
VENTURES a zakladateli se může lišit.
This sample document is provided for informational purposes only. The final draft of agreement concluded between
JIC VENTURES and founders may differ.

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném
znění, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění,

entered into in accordance with the relevant provisions
of Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations, as
amended, and Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as
amended,

mezi těmito smluvními stranami:

by and between the following parties:

JIC Ventures, s.r.o.,
IČO: 041 56 293
Se sídlem: Purkyňova 649/127, 612 00 Brno
Zapsaná u: Krajský soud Brno, Česká republika, C 88454
(„JIC Ventures”)

JIC Ventures, s.r.o.,
Business ID No.: 041 56 293
Registered seat: Purkyňova 649/127, 612 00 Brno
Commercial Register: Krajský soud Brno, Czech
Republic, C 88454
(“JIC Ventures”)

a

and

Jméno:
Trvale bytem:
Datum narození:
Číslo občanského průkazu nebo pasu:
Kontaktní e-mailová adresa:

Name
Permanent residence:
Date of Birth
ID Card Number of Passport Number
Contact e-mail address:

(„zakladatelé”)

(“the Founders”)

(společně také jako „smluvní strany“)

(hereinafter jointly referred to as the “Parties”)

A. Úvodní ustanovení

A. Introductory Provisions

Zakladatelé

Founders

Zakladatelé jsou společníky společnosti ……………., se
sídlem …………………, IČO ……………………, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném u ……………. pod sp.zn.
………………. (dále jen „Společnost“). Základní kapitál
Společnosti činí …………………… (slovy: ………………………) a je
tvořen peněžitými vklady společníků a v plném rozsahu.

The Founders are shareholders of ……………., with its
registered office at …………………, Company ID No.
……………………, incorporated in the Companies Register
kept by ……………. under file No. ………………. (hereinafter
referred to as the “Company“). The Company's registered
capital amounts to …………………… (in words:

………………………), and consists of shareholders' monetary
contributions and has been fully paid up.
Všichni zakladatelé převedli všechna relevantní práva
duševního vlastnictví Společnosti, uzavřeli pracovní
smlouvu se Společností nebo podepsali odpovídající
smlouvu o výkonu funkce v orgánech Společnosti.

All Founders have transferred all relevant intellectual
property rights to the Company, concluded employment
contracts with the Company or signed a relevant service
contract of a corporate officer of the Company.

JIC Ventures

JIC Ventures

JIC Ventures je obchodní společností zaměřující se na
investice do inovativních společností za účelem jejich
dalšího rozvoje.

JIC Ventures is a business company focusing on
investments into innovative companies for the purpose
of their further development.

B. Smlouva o převodu podílu

B. Share Transfer Agreement

Převod obchodního podílu

Share transfer

Zakladatelé tímto potvrzují, že převedou na JIC Ventures
podíl, který tvoří v době převodu ……………..% základního
kapitálu Společnosti a náleží k němu …………% všech
hlasů na valné hromadě Společnosti a …………………%
podílu na zisku Společnosti („podíl“).

The Founders hereby declare that they will transfer a
share which represents, at the time of transfer,
……………..% of the Company's registered capital and to
which ……………..% of all votes at the Company's General
Meeting and a ……………..% share in Company's profit
appertain (“Share”), to JIC Ventures.

Zakladatelé převedou podíl na základě Smlouvy
o převodu podílu dle podmínek sjednaných níže v této
smlouvě. Náklady a výdaje na převod obchodního podílu
a zápis společníka bude nést Společnost.

The Founders shall transfer the Share on the basis of a
Share Transfer Agreement in accordance with the terms
and conditions agreed hereinbelow. Costs and expenses
related to the transfer of the Share and shareholder
registration shall be paid by the Company.

Strany se dohodly, že cena podílu bude v době uzavření
Smlouvy o převodu podílu sjednána jako nominální
hodnota vkladu do Společnosti připadající na tento
podíl.

The Parties have agreed that the price of the Share, at the
time of conclusion of the Share Transfer Agreement, will
be agreed as a nominal value of the contribution to the
Company pertaining to the Share.

Due Diligence a rozhodnutí využít práva na převod podílu

Due Diligence and decision to exercise the right to have
the Share transferred

JIC Ventures je oprávněna se rozhodnout, zda využije
svého práva na převod podílu.

JIC Ventures is entitled to decide whether it will exercise
its right to have the Share transferred.

O svém rozhodnutí využít tohoto práva informuje JIC
Ventures zakladatele nejpozději do 3 měsíců od uzavření
této smlouvy v písemné výzvě k uzavření Smlouvy o
převodu podílu.

JIC Ventures shall inform the Founders of its decision to
exercise this right no later than within 3 months of the
conclusion hereof, in a written invitation to enter into
the Share Transfer Agreement.

Během této doby je JIC Ventures oprávněna provést tzv.
Due diligence. Provedením Due diligence se myslí
prověření Společnosti, na základě kterého bude JIC
Ventures moci kvalifikovaně vyhodnotit a rozhodnout

During this period of time, JIC Ventures shall be entitled
to perform the so-called Due Diligence. Performance of
Due Diligence means an audit of the Company on the
basis of which JIC Ventures will be able to competently

se, zda investuje do Společnosti a využije svého práva na
převod podílu. Prověření Společnosti může zahrnovat
zejména audit hospodaření Společnosti na základě
neauditované roční účetní závěrky, neauditovaných
kvartálních účetních závěrek, nebo odpovídajících
informací ve formě specifikované JIC Ventures, audit
podnikatelského plánu, audit obchodních, pracovních a
dalších dokumentů, prověření práv k užívanému
duševnímu vlastnictví a dále všech dokumentů týkajících
se korporátní agendy Společnosti, včetně společenské
smlouvy, dohody společníků, smluv o výkonu funkce a
dalších relevantních dokumentů. V této souvislosti se
uplatní rovněž právo na informace dle článku D2 této
smlouvy.

evaluate and decide whether it will make an investment
in the Company and exercise its right to have the Share
transferred. The audit of the Company may include in
particular an audit of Company's performance on the
basis of non-audited annual financial statements, nonaudited quarterly financial statements or corresponding
information in the form specified by JIC Ventures, audit
of the business plan, audit of commercial, employment
and other documents, review of the rights to the used
intellectual property and all documents concerning the
Company's
corporate
agenda,
including
the
Memorandum
of
Association,
agreement
of
shareholders, service contracts of corporate officers of
the Company and other relevant documents. In this
regard, the right to information pursuant to Section D2
hereof will be exercised.

Zakladatelé se zavazují poskytnout nezbytnou
součinnost JIC Ventures při provádění Due diligence pro
účely případné investice do Společnosti, 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, bez zbytečného odkladu
poté, co JIC Ventures o takový přístup požádá.

The Founders shall cooperate with JIC Ventures in Due
Diligence as necessary for the purposes of the potential
investment in the Company where JIC Ventures decides
to perform Due Diligence. This cooperation shall include
but not be limited to the commitment to provide JIC
Ventures and its advisors with full access to all
information and all important employees of the
Company without undue delay of JIC Ventures' request
for such access.

Smlouva o převodu podílu

Share Transfer Agreement

Zakladatelé tímto souhlasí, že uzavřou s JIC Ventures
Smlouvu o převodu podílu a převedou tak podíl JIC
Ventures nejpozději do jednoho měsíce od písemné
výzvy oznamující zájem JIC Ventures na nabytí podílu.
Tato písemná výzva je považována za výzvu k uzavření
Smlouvy o převodu podílu. Postačí, pokud bude tato
výzva zaslána na kontaktní e-mailovou adresu
zakladatelů.

The Founders hereby agree to conclude the Share
Transfer Agreement with JIC Ventures and thereby
transfer the Share to JIC Ventures no later than within
one month of a written invitation announcing JIC
Ventures' interest in acquisition of the Share. The written
invitation shall be considered an invitation to conclude
the Share Transfer Agreement. It will be sufficient if the
invitation is sent to the Founders' contact e-mail address.

JIC Ventures zpracuje návrh Smlouvy o převodu podílu a
zašle jej zakladatelům současně s písemnou výzvou dle
předchozího odstavce. Smlouva o převodu podílu bude
obsahovat běžné závazky, prohlášení a záruky pro tento
typ smluv.

JIC Ventures shall prepare a draft Share Transfer
Agreement and send it to the Founders along with the
written invitation according to the foregoing paragraph.
The Share Transfer Agreement shall contain
commitments, declarations and guarantees standard for
this type of contracts.

Zakladatelé plně rozumí základním podmínkám
a podstatným náležitostem budoucí Smlouvy o převodu
podílu, které byly stranami sjednány v této smlouvě, a
jsou připraveni uzavřít Smlouvu o převodu podílu,
jakmile se JIC Ventures rozhodne využít svého práva na

The Founders fully understand the basic conditions and
essential particulars of the future Share Transfer
Agreement as agreed by the Parties herein and they are
ready to enter into the Share Transfer Agreement as soon
as JIC Ventures decides to exercise its right to have the

převod podílu a strany se dohodnou na znění Smlouvy
o převodu podílu. Za účelem dohody na znění Smlouvy o
převodu podílu se zakladatelé zavazují jednat operativně,
bez zbytečných průtahů a poskytnout JIC Ventures
veškerou nezbytnou součinnost.

Share transferred and the Parties agree on the wording of
the Share Transfer Agreement. In order to reach an
agreement on the wording of the Share Transfer
Agreement, the Founders shall act flexibly, without
undue delays, and provide JIC Ventures with all
necessary assistance.

Zakladatelé po obdržení písemné výzvy JIC Ventures
zajistí konání valné hromady za účelem schválení změny
společenské smlouvy Společnosti dle části D1 této
Smlouvy a vyjádření souhlasu s převodem podílu, musíli valná hromada takový souhlas udělit, a to nejpozději
do 1 měsíce od obdržení písemné výzvy dle předchozích
odstavců.

After the receipt of the written invitation from JIC
Ventures, the Founders shall arrange that a General
Meeting is held in order to approve an amendment of the
Company's Memorandum of Association in accordance
with Section D1 hereof and express an approval of the
share transfer, where the General Meeting's approval is
required, no later than within 1 month of the receipt of
the written invitation under foregoing paragraphs.

Poté, co bude schválena změna společenské smlouvy
Společnosti dle části D1 této smlouvy a vysloven souhlas
s převodem podílu, musí-li valná hromada takový
souhlas udělit, uzavřou strany Smlouvu o převodu
podílu.

Once the amendment of the Company's Memorandum
of Association pursuant to Section D1 has been approved
and the approval of the Share transfer has been granted,
where the General Meeting's approval is required, the
Parties will enter into the Share Transfer Agreement.

Smluvní pokuta

Contractual penalty

Pro případ, že zakladatelé z jakéhokoliv důvodu
nepřevedou podíl na JIC Ventures, strany si sjednávají
smluvní pokutu ve výši ………………… Kč/EUR (slovy
…………….korun českých/eur), kterou jsou zakladatelé
povinni uhradit JIC Ventures.

Where the Founders fail to transfer the Share to JIC
Ventures for whatever reason, the Parties agree on a
contractual penalty in the amount of CZK/EUR
………………… (in words ……………. Czech crowns / euro) to
be paid by the Founders to JIC Ventures.

Pro případ, že zakladatelé odmítnou poskytnout JIC
Ventures informace nezbytné pro provedení Due
diligence či pro případ, že zakladatelé poskytnou takové
informace neúplné či nepravdivé, strany si sjednávají
smluvní pokutu ve výši ………………… Kč/EUR (slovy
…………….korun českých/eur), kterou jsou zakladatelé
povinni uhradit JIC Ventures.

Where the Founders refuse to provide JIC Ventures with
information necessary for the performance of Due
Diligence or where the Founders provide incomplete or
inaccurate information, the Parties agree on a
contractual penalty in the amount of CZK/EUR
………………… (in words ……………. Czech crowns / euro) to
be paid by the Founders to JIC Ventures.

Strany považují sjednané pokuty za přiměřené, poctivé
a odpovídající porušení smluvního závazku. Nárok na
náhradu způsobené škody není úhradou smluvní pokuty
nikterak dotčen.

The Parties consider the agreed penalties adequate, fair
and corresponding to a breach of the contractual
obligation. Payment of the contractual penalty shall be
without prejudice to the claim for damages.

C. Investice JIC Ventures

C. Investment of JIC Ventures

JIC Ventures se touto smlouvou zavazuje vložit do
Společnosti dobrovolný příplatek mimo základní kapitál
v níže specifikované výši a sjednaným způsobem.

JIC Ventures hereby undertakes to invest in
the Company a voluntary additional contribution
outside the registered capital in the below-specified
amount and in the below-agreed manner.

Budou-li splněny níže uvedené podmínky a v návaznosti
na jejich splnění, zavazuje se JIC Ventures postupně
vložit do Společnosti dobrovolný příplatek mimo
základní kapitál v celkové výši ……………………………………
Kč (slovy …………………………………………. korun českých).

Subject to and on the basis of the fulfillment of all belowspecified conditions, JIC Ventures shall gradually invest
in the Company a voluntary additional contribution
outside the registered capital in the total amount of CZK
……………………………………
(in
words
…………………………………………. Czech crowns).

C1. Vstupní investice

C1. Entry investment

JIC Ventures se zavazuje vložit do Společnosti
dobrovolný příplatek mimo základní kapitál ve výši
……………………………………
Kč
(slovy
…………………………………………. korun českých) („vstupní
investice“) okamžitě po té, co bude JIC Ventures zapsána
jako společník Společnosti v souladu se Smlouvou o
převodu podílu a zároveň dojde k úpravě společenské
smlouvy Společnosti v souladu s požadavky uvedenými
v části D1 této smlouvy.

JIC Ventures shall invest in the Company a voluntary
additional contribution outside the registered capital in
the amount of CZK …………………………………… (in words
…………………………………………. Czech crowns) (“Entry
Investment”) immediately after it is registered as a
shareholder of the Company in accordance with the
Share Transfer Agreement and, simultaneously, the
Company's Memorandum of Association is amended in
accordance with the requirements specified in Section D1
hereof.

JIC Ventures se touto smlouvou zavazuje uzavřít se
Společností dohodu o příplatku mimo základní kapitál ve
smyslu ustanovení § 163 zákona o obchodních
korporacích. Předmětem dohody bude závazek JIC
Ventures vložit do Společnosti nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne, kdy bude zapsána jako
společník Společnosti do obchodního rejstříku a dojde
k úpravě společenské smlouvy Společnosti v souladu
s požadavky uvedenými v části D1 této smlouvy
(počítáno od skutečnosti, která nastane později),
příplatek mimo základní kapitál odpovídající výši
vstupní investice.

JIC Ventures hereby undertakes to conclude an
agreement on additional contribution outside the
registered capital with the Company within the meaning
of the provisions of Section 163 of the Business
Corporations Act. The subject matter of the agreement
shall be JIC Ventures' commitment to invest in the
Company an additional contribution outside the
registered capital corresponding to the amount of the
Entry Investment no later than within 10 business days of
the date on which it is registered in the Companies
Register as a shareholder of the Company and the
Company's Memorandum of Association is amended in
accordance with the requirements specified in Section D1
hereof (whichever is the later).

Celá výše příplatku odpovídajícího vstupní investici bude
nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o převodu podílu

Obsah smlouvy o úschově bude nastaven způsobem
reflektujícím závazky této smlouvy.

No later than on the date of signature of the Share
Transfer Agreement, the total amount of the additional
contribution corresponding to the Entry Investment
shall be
 deposited with an attorney to a special escrow
account opened for this purpose, on the basis of
an escrow agreement to be concluded among JIC
Ventures, the Company and the attorney
___________, ID No.: ______, with its registered
office at __________.
Contents of the escrow agreement shall reflect the
commitments hereunder.

Zakladatelé se zavazují zajistit, že Společnost uzavře výše
uvedenou dohodu o příplatku mimo základní kapitál
s JIC Ventures bez zbytečného prodlení tak, aby JIC
Ventures mohla dostát svému příplatkovému závazku.

The Founders shall ensure that the Company will enter
into the above-specified agreement on additional
contribution outside the registered capital with JIC
Ventures without undue delay so that JIC Ventures is



složena do advokátní úschovy na zvláštní
úschovní účet zřízený za tímto účelem, a to na
základě smlouvy o úschově, kterou JIC Ventures,
Společnost a advokátní kancelář ___________,
IČO: ______se sídlem __________ uzavřou.

able to fulfill its commitment to provide the additional
contribution.
C2. Další investice

C2. Additional investments

JIC Ventures se zavazuje vložit do Společnosti další
investiční prostředky formou dobrovolných příplatků
mimo základní kapitál Společnosti, a to po tom, co
Společnost prokazatelně splní níže stanovené cíle
(„milníky“) a sjednaným způsobem takové splnění
doloží.

JIC Ventures shall invest additional investment funds in
the Company in the form of voluntary additional
contributions outside the registered capital of the
Company once the Company provably meets the belowspecified goals (“Milestones”) and proves their
fulfillment in the agreed form.

JIC Ventures provede každou dílčí investici vždy
nejpozději do 30 dnů ode dne prokázaného splnění
milníku a uzavření příslušné smlouvy o příplatku mimo
základní kapitál k dané dílčí investici (počítáno od
skutečnosti, která nastane později). Zakladatelé se
zavazují zajistit, že Společnost uzavře dohodu o
příplatku mimo základní kapitál s JIC Ventures bez
zbytečného prodlení tak, aby JIC Ventures mohla dostát
svému příplatkovému závazku.

JIC Ventures shall make each partial investment no later
than within 30 days of the day of provable fulfillment of
the Milestone and conclusion of the relevant agreement
on additional contribution outside the registered capital
with respect to the partial investment concerned
(whichever is the later). The Founders shall ensure that
the Company enters into the agreement on additional
contribution outside the registered capital with JIC
Ventures without undue delay so that JIC Ventures is
able to meet its obligation to provide additional
contribution.

Celková výše další investice, kterou může Společnost
obdržet nad rámec vstupní investice, je po splnění všech
milníků ………………………… Kč (slovy …………………………….
korun českých) („cílová investice“).

Total amount of additional investments which the
Company may receive beyond the Entry Investment is,
following the fulfillment of all Milestones, CZK
………………………… (in words ………………………………………….
Czech crowns) (“Target Investment”).

Smluvní strany si pro účely dalších investic sjednávají
následující milníky, způsob prokázání jejich splnění,
nejzazší termín splnění milníků a příslušnou výši dílčí
investice. Smluvní strany si sjednávají, že v případě, že
Společnost splní sjednaný milník po níže uvedeném
datu, není JIC Ventures povinna investici provést.

For the purposes of additional investments, the Parties
agree on the following Milestones, proofs of their
fulfillment, deadlines for Milestones fulfillment and
relevant amounts of partial investments. The Parties
agree that were the Company fulfils the agreed Milestone
after the below-specified date, JIC Ventures is not
obliged to make the investment.

Milník

Způsob
prokázání
splnění milníku
(„doklad“)

Datum
splnění

Výše příplatku
na základní
kapitál (výše
investice)

Milestone

Proof of
Milestone
fulfillment
(“Certificate”)

Date of
fulfillment

Amount of
additional
contribution to
the registered
capital (amount
of investment)

V případě, že nebude některý z milníků dosažen, není
JIC Ventures povinna do Společnosti investovat dílčí
investici odpovídající tomuto milníku, ani jakékoli další
dílčí investice uvedené u milníků, jež mají být splněny po
prvním nesplněném milníku.

Where any of the Milestones is not fulfilled, JIC Ventures
shall not be obliged to make the partial investment in the
Company corresponding to the Milestone, or any other
partial investment specified for the Milestones to be
fulfilled after the first one that was not fulfilled.

V případě, že v důsledku nesplnění sjednaných milníků
JIC Ventures neinvestuje do Společnosti celou cílovou

In the event that as a result of non-fulfillment of the
agreed Milestones, JIC Ventures does not make the

investici, zavazuje se JIC Ventures převést na zakladatele
poměrnou část podílu, který nabyla postupem dle části B
této smlouvy. Poměrná část podílu bude odpovídat
poměru neinvestované části investice k celkové investici,
sestávající ze vstupní investice a cílové investice. Cena
poměrné části podílu bude odpovídat poměrné části ceny
podílu, za kterou JIC Ventures podíl ve Společnosti
nabyla.

whole Target Investment in the Company, JIC Ventures
shall transfer to the Founders a proportion of the Share
it acquired in accordance with Section B hereof. The
proportion of the Share will correspond to the proportion
between the non-invested part of the investment and the
total investment, which comprises the Entry Investment
and Target Investment. Price of the proportion of the
Share will correspond to the proportion of the price of
the Share for which JIC Ventures acquired the Share in
the Company.

D. Ochrana investice JIC Ventures

D. Protection of JIC Ventures'
Investment

D1. Změna společenské smlouvy

D1. Amendment of the Memorandum of Association

Smluvní strany se dohodly, že za účelem ochrany
investice JIC Ventures dojde k úpravě společenské
smlouvy Společnosti postupem sjednaným v části B této
Smlouvy tak, aby Společenská smlouva garantovala JIC
Ventures následující práva a bylo dosaženo účelu
následujících ochranných ustanovení.

The Parties have agreed that in order to protect the
investment of JIC Ventures, the Company's
Memorandum of Association will be amended according
to the procedure agreed in Section B hereof so that the
Memorandum of Association guarantees JIC Ventures
the following rights and the purpose of the following
protective provisions is achieved.

Ochrana před rozmělňováním podílu

Protection against fragmentation of the Share

Podíl společníků se nebude určovat podle poměru vkladu
k základnímu kapitálu. Výše podílů jednotlivých
společníků bude určena individuálně.

Shares of shareholders will not be determined according
to the contribution to registered capital ratio. The size of
shares of individual shareholders will be determined on
an individual basis.

Po dobu účasti JIC Ventures jako společníka Společnosti
bude podíl JIC Ventures k základnímu kapitálu sjednán
ve výši …………………. %, a to bez ohledu na to, v jakých
poměrech navýší základní kapitál jiní společníci, dojde-li
ke zvyšování základního kapitálu Společnosti.

For the time of JIC Ventures' participation in the
Company, as a shareholder, the Share of JIC Ventures to
the registered capital will be agreed in the amount of
………………….%, regardless of the rate of registered capital
increase by other shareholders where the Company's
registered capital is increased.

Hlasovací práva

Voting rights

Každý společník bude mít jeden hlas na jedno procento
svého podílu.

Each shareholder shall have one vote per one percent of
its share.

Přednostní práva

Priority 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 has the right to buy a pro rata share from
any issue of Company's new securities, or participate in
any increase of the Company's registered capital, or
exercise its pre-emptive right upon sale of a share in the
Company by any seller (pre-emptive right).

Předkupní právo

Pre-emptive right

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 has the right to buy any shares of any seller
before they are sold to a third party. The pre-emptive
right shall take precedence over the right of joint sale. JIC
Ventures may waive its pre-emptive right and choose the
right of joint sale.

Omezení výplaty podílu na zisku

Limited payment of a share in profits

Smluvní strany se dohodly, že upraví společenskou
smlouvu Společnosti následujícím způsobem:
- K výplatě podílu na zisku se vyžaduje souhlas JIC
Ventures.

The Parties have agreed to amend the Company's
Memorandum of Association as follows:
- Payment of a share in profits requires the
approval of JIC Ventures.

Nad rámec změny společenské smlouvy se smluvní
strany dohodly, že Společnost nebude vyplácet podíl na
zisku po dobu 3 let ode dne, kdy se JIC Ventures stane
společníkem Společnosti.

In addition to the amendment of the Memorandum of
Association, the Parties have agreed that the Company
will not pay a share in profits for the period of 3 years of
the date on which JIC Ventures becomes a member of the
Company.

Souhlas se zásadními změnami Společnosti

Approval of fundamental changes in the Company

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

For the time of JIC Ventures' participation in the
Company, JIC Ventures' approval of the following actions
will be required:
 actions amending the Company's Memorandum
of Association or Articles of Association where
the amendment would have negative influence
on the rights or powers of JIC Ventures,
 actions approving a merger, sale of assets,
liquidation or other reorganization of the
Company or takeover of the Company.





mění společenskou smlouvu nebo stanovy
Společnosti, pokud by tato změna negativně
ovlivnila práva či pravomoci JIC Ventures,
schvalují fúzi, prodej jmění, likvidaci či další
reorganizaci
Společnosti
nebo
převzetí
Společnosti.

Konkurenční doložka

Non-competition clause

Zakladatelé Společnosti nesmí podnikat v předmětu
činnosti nebo podnikání Společnosti, a to ani ve
prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody
Společnosti pro jiného, nebo být členem statutárního
orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem
činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném
postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo se účastnit na
podnikání jiné obchodní korporace jako společník s
neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné
osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti
nebo podnikání. Toto ustanovení se použije pouze
v případě, že to právní předpisy umožňují.

The Founders of the Company must not conduct
business in the Company's line of activity or business, not
even for the benefit of other parties, or transact the
Company's business for other party, or be a member of a
statutory body of other legal entity with a similar line of
activity or business or a person in a similar position,
unless it is a concern, or participate in the business of
other business corporation as a shareholder with
unlimited liability or as a controlling entity of other party
with the same or similar line of activity or business. This
provision shall apply only if allowed by law.

D2. Další ochranná ustanovení

D2. Other protective provisions

Smluvní strany si dále za účelem ochrany investice JIC
Ventures sjednávají následující ochranná ustanovení.

In order to protect the investment of JIC Ventures, the
Parties also agree on the following protective provisions.

Právo společného prodeje

Right of joint sale

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, anebo v případě, že se JIC Ventures
vzdá svého předkupního práva na podíly ostatních
společníků. Pokud třetí strana uvedla v nabídce velikost
podílu, který je 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.

Where any shareholder (“Seller”) proposes sale of its
share to a third party (“Third Party”), the Seller hereby
agrees that the sale will take place only if the Third Party
offers to purchase the JIC Ventures' Share under the same
conditions as the purchase of the Seller's share, or if JIC
Ventures waives its pre-emptive right to the shares of
other shareholders. Where the Third Party specifies in its
offer the size of the share which it is willing to buy, the
Seller shall bind the Third Party to buy the Share of JIC
Ventures preferentially. Alternatively, if approved by JIC
Ventures, the Parties may sell their shares proportionally
to the size of the share to be bought by the Third Party.

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.

Where JIC Ventures decides any time to sell its Share to
a third party (“Sale”) and the Company, its shareholders
or members of its elected bodies must approve the Sale,
the Founders hereby undertake to ensure that the
Company, its shareholders or members of its elected
bodies grant the approval of the Sale, failing which they
shall buy out all shares themselves for the price offered
by the third party. The price of shares should correspond
to their fair market price at the time of Sale. In
connection with the aforementioned, the Founders
undertake to purchase the shares before the expected
Sale takes place.

Souhlas s vrácením
základní kapitál

mimo

Approval of repayment of the voluntary additional
contribution outside the registered capital

Pro případ, že dojde k prodeji obchodního závodu
Společnosti nebo jeho podstatné části, k prodeji majetku
Společnosti nebo jeho podstatné části, anebo k prodeji
veškerých či podstatné části práv duševního vlastnictví
náležících Společnosti a JIC Ventures nebude s takovým
prodejem souhlasit, budou zakladatelé za podmínek
stanovených v ustanovení § 166 zákona o obchodních
korporacích na valné hromadě hlasovat pro rozhodnutí,
kterým bude odsouhlaseno vrácení dobrovolného
příplatku mimo základní kapitál, který JIC Ventures
vložila do Společnosti, a to před jakýmkoliv rozhodnutím

In case of sale of the Company's enterprise or its
substantial part, sale of Company's assets or their
substantial part, or sale of all intellectual property rights
of the Company or their substantial part, where JIC
Ventures disapproves of the sale, the Founders shall, in
accordance with the conditions laid down in Section 166
of the Business Corporations Act, vote at the General
Meeting in favor of the decision approving repayment of
the voluntary additional contribution outside the
registered capital which JIC Ventures invested in the
Company, before any decision on distribution of

dobrovolného

příplatku

o rozdělení zisku Společnosti nebo o vypořádání
likvidačního zůstatku.

Company's profits or on liquidation balance settlement
is made.

Statutární orgán

Statutory body

Statutární orgán se bude skládat z nejvýše tří členů.

The statutory body will have the maximum of three
members.

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

At the time of conclusion of the Share Transfer
Agreement, the statutory body will be established as
follows:
- The Founders may appoint all three members to
their post.
- JIC Ventures will be entitled to approve the
person who is to become the chairman of the
statutory body if the body will be a collegiate
one.
- Where the statutory body has less than 3
members, JIC Ventures and the Founders will
jointly appoint all members of the statutory
body.

-

-

Zakladatelé mohou jmenovat do funkce všechny
tři členy.
JIC Ventures bude oprávněna schválit osobu,
která se stane předsedou statutárního orgánu,
pokud bude tento orgán kolektivní.
Pokud bude mít statutární orgán méně než 3
členy, JIC Ventures a zakladatelé společně
jmenují všechny členy statutárního orgánu.

JIC Ventures má právo požadovat, aby byl kterýkoliv člen
Statutárního orgánu odvolán.

JIC Ventures has the right to require that any member of
the statutory body is recalled.

Dozorčí rada

Supervisory Board

JIC Ventures bude mít v době uzavření Smlouvy o
převodu podílu svého zástupce v dozorčí radě
Společnosti.

At the time of conclusion of the Share Transfer
Agreement, JIC Ventures will have its representative in
the Company's Supervisory Board.

Pokud Společnost nemá nebo nebude mít dozorčí radu,
případně se JIC Ventures rozhodne nevyužít svého práva
mít v dozorčí radě svého zástupce, je JIC Ventures
oprávněna 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.

Where the Company does not or will not have
a Supervisory Board, or where JIC Ventures decides not
to exercise its right to have its representative in the
Supervisory Board, JIC Ventures shall be entitled to
appoint a single representative who will be authorized to
informally supervise the statutory body of the Company;
he/she will not have voting rights but will be authorized
to attend and be allowed to speak at all meetings of the
Company's statutory body, if any. The representative
shall be entitled to receive the same agendas, minutes,
notices and other documents which may be inspected by
members of a regular 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 refers to a representative of JIC
Ventures, those provisions shall apply also to the JIC
Ventures representative in the Company's Supervisory
Board.

Právo na informace

Right to information

Statutární orgán poskytne zástupci JIC Ventures:

The statutory body shall provide a representative of JIC
Ventures with the following:
(i) non-audited annual financial statements,
(ii) non-audited quarterly financial statements or
corresponding information in the form specified by JIC
Ventures and, on request, the annual business plan, and
(iii) all documents concerning the corporate agenda of
the Company, including the Memorandum of
Association, agreement of shareholders,
service
contracts of corporate officers of the Company and other
relevant documents.

(i) neauditované roční účetní závěrky,
(ii) neauditované kvartální účetní závěrky nebo
odpovídající informace ve formě specifikované JIC
Ventures a na vyžádání i roční podnikatelský plán a
(iii) všechny dokumenty týkající se korporátní agendy
Společnosti, včetně společenské smlouvy, dohody
společníků, smluv o výkonu funkce a dalších
relevantních dokumentů.

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 provide the representative of JIC
Ventures with information on any important decisions,
important negative changes and initiation or risk of
initiation of an important dispute as soon as it learns of
those changes or disputes from the responsible person or
makes the relevant decision.

V případě, že by uvedené informace a dokumenty
neposkytl zástupci JIC Ventures statutární orgán, jsou
povinni je poskytnout zakladatelé.

Where the statutory body fails to provide the said
information and documents to the representative of JIC
Ventures, the information and documents shall be
provided by the Founders.

Všechny zprávy poskytované zástupci JIC Ventures musí
být úplné a pravdivé.

All information provided to the representative of JIC
Ventures must be complete and accurate.

Právo požadovat rozhodnutí

Right to demand a decision

JIC Ventures má právo na jednání statutárního orgánu či
na valné hromadě požadovat, aby členové Statutárního
orgánu nebo ostatní společníci schválili následující
rozhodnutí podle návrhu JIC Ventures za předpokladu,
že tím dojde k naplnění závazků z této smlouvy:

At the meetings of the statutory body or at the General
Meeting, JIC Ventures has the right to require that
members of the statutory body or other shareholders
approve the following decisions as proposed by JIC
Ventures provided that the obligations under this
Agreement are fulfilled thereby:
- Exercise of JIC Ventures' right of joint sale
- Exercise of JIC Ventures' priority rights
- Exercise of the JIC Ventures' pre-emptive right
- Exercise of JIC Ventures' buy-out rights
- Removal of the statutory body on a proposal
from JIC Ventures
- Repayment of the voluntary additional
contribution outside the registered capital

-

Výkon práva společného prodeje JIC Ventures
Výkon přednostních práv JIC Ventures
Výkon předkupního práva JIC Ventures
Výkon odkupních práv JIC Ventures
Odvolání statutárního orgánu na návrh JIC
Ventures
Vrácení dobrovolného příplatku mimo základní
kapitál

Důležitá rozhodnutí

Important decisions

Strany se dohodly, že důležitým rozhodnutím se rozumí
takové rozhodnutí, které se dotýká zásadních záležitostí
Společnosti, jako je prodej, či nabytí majetku, založení

The Parties have agreed that an important decision
means a decision affecting essential matters of the
Company, such as sale or acquisition of assets,

dceřiných společností
podmínek s klíčovými
zaměstnanci.

nebo sjednání smluvních
zákazníky, dodavateli či

establishment of subsidiaries or arrangement of
contractual conditions 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 orgánu
prostou většinou. Nehledě na výše uvedené, každý člen
statutárního orgánu bude oprávněn požadovat, aby
jakékoliv důležité rozhodnutí bylo předloženo valné
hromadě.

Where the Company has more than one member of the
statutory body, any of the important decisions will be
made at the meeting of the statutory body by a simple
majority. Notwithstanding the above, each member of
the statutory body will be entitled to demand that any
important decision is presented to the General Meeting.

Zaměstnanci Společnosti

Company employees

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.

Key employees of the Company are or will be bound by
an agreement that will limit their possibility to compete
with the Company, participate in the business of a
competing entity as a statutory body or owner of a share,
solicit and steal Company employees or disclose
confidential information concerning the Company.

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. 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.

With the exception of information and facts already
published and information whose publication is required
by law, none of the Parties is entitled to publish or
disclose the fact that negotiations between the Company
and JIC Ventures are taking place, or facts concerning the
existence of this Agreement and its content, or
information on the state of negotiations between the
Parties, without prior written approval of the other Party.
Without the approval of JIC Ventures, neither the
Company nor the Founders are entitled to disclose the
content of this Agreement to parties other than members
of the Company's elected bodies and employees and
potential other investors approved by JIC Ventures
before the start of any negotiations with those parties.

Exkluzivita

Exclusivity

Po dobu 3 měsíců od uzavření této smlouvy, po kterou je
JIC Ventures oprávněna provést due diligence
Společnosti a rozhodnout se, zda uplatní své právo na
převod podílu, nejsou Společnost ani zakladatelé
oprávněni bez souhlasu JIC Ventures jednat o vstupu do
Společnosti s jinými případnými investory.

For the time of 3 months after conclusion hereof, for
which JIC Ventures is authorized to perform Due
Diligence of the Company and decide whether it will
exercise its right to have the Share transferred, neither
the Company nor the Founders shall be entitled to
negotiate about entry in the Company with other
potential investors without the approval of JIC Ventures.

Smluvní pokuta

Contractual penalty

Pro případ, že zakladatelé poruší povinnosti uvedené
v části D této Smlouvy, strany si sjednávají smluvní

Where the Founders breach obligations specified in
Section D hereof, the Parties agree on a contractual
penalty in the amount of CZK/EUR ………………… (in

pokutu ve výši ………………… Kč/EUR (slovy……………………),
kterou jsou zakladatelé povinni uhradit JIC Ventures.
Strany považují sjednanou pokutu za přiměřenou,
poctivou a odpovídající porušení smluvního závazku.
Nárok na náhradu způsobené škody není úhradou
smluvní pokuty nikterak dotčen.

words……………………) to be paid by the Founders to JIC
Ventures.
The Parties consider the agreed penalty adequate, fair
and corresponding to a breach of the contractual
obligation. Payment of the contractual penalty shall be
without prejudice to the claim for damages.

E. Závěrečná ujednání

E. Final provisions

Řešení sporů a rozhodné právo

Dispute settlement and governing law

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

All rights and obligations specified herein shall be
governed by Czech law, except for the rules of private
international law contained in Czech law.

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.

Without prejudice to other proceedings, the Parties may
any time seek mediation in order to settle any dispute
arising from or in connection with this Agreement.
Mediation shall be performed by a registered mediator in
accordance with the principles laid down in Act No.
202/2012 Coll., on Mediation. Mediation shall be
conducted by a single mediator. JIC Ventures is entitled
to appoint the mediator from the list of registered
mediators kept by the Ministry of Justice of the Czech
Republic. This agreement on mediation and the
mediation itself shall be governed by Czech law.
Mediation shall be conducted in Czech or English, as
agreed by the Parties.

Trvání smlouvy

Term of the Agreement

Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

This Agreement is concluded for an indefinite period of
time.

Pro případ, že se JIC Ventures rozhodne nevyužít svého
práva na převod podílu zakotveného v části B této
smlouvy, a výslovně to písemně oznámí zakladatelům,
končí platnost této smlouvy dnem následujícím po
doručení takového oznámení, s výjimkou ustanovení
části D této smlouvy o důvěrnosti a ustanovení části E
této smlouvy o řešení sporů a rozhodném právu. Postačí,
pokud je oznámení dle předchozí věty odesláno
oprávněnou osobou za JIC Ventures formou e-mailu.

Where JIC Ventures decides not to exercise its right to
have the Share transferred as embedded in Section B
hereof and expressly notifies the Founders in writing, the
force of this Agreement shall terminate on the date
following delivery of the notice, except for the provisions
of Section D hereof on confidentiality and provisions of
Section E hereof on dispute settlement and governing
law. It is sufficient if the notice pursuant to the foregoing
sentence is sent by an authorized person on behalf of JIC
Ventures by e-mail.

Zástupce

Representative

JIC Ventures je oprávněna jmenovat zástupce, který
disponuje oprávněními dle této smlouvy ihned po
uzavření této smlouvy. JIC Ventures o jmenování

JIC Ventures is authorized to appoint a representative
who will have the rights under this Agreement
immediately after conclusion hereof. JIC Ventures shall

zástupce informuje zakladatele a poskytne jim nezbytné
kontaktní informace.

inform the Founders of the appointed representative and
provide them with necessary contact details.

Další ujednání

Other provisions

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

This Agreement is executed in …… copies that are valid
as originals. Electronic signature shall have same effects
as one's own signature.

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

All provisions hereof may be supplemented, cancelled or
amended only on the basis of a written agreement
between 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 nebo z textu této smlouvy
nevyplývá nutnost předchozího uzavření Smlouvy o
převodu podílu nebo dohody o příplatku mimo základní
kapitál, těmito právy výslovně jsou:

Právo na ochranu před rozmělňováním
podílu
Přednostní práva
Hlasovací práva
Právo požadovat rozhodnutí
Právo společného prodeje
Předkupní právo
Odkupní práva
Vrácení dobrovolného příplatku mimo
základní kapitál

All provisions hereof and all rights and obligations
arising from those provisions shall be in force and
enforceable as of the date of conclusion hereof. This
applies unless prior conclusion of the Share Transfer
Agreement or agreement on additional contribution
outside the registered capital is necessary due to the
nature of certain rights and obligations or on the basis of
the text hereof, those rights expressly being the
following:
- Right to protection against fragmentation of
the Share
- Priority rights
- Voting rights
- Right to demand a decision
- Right of joint sale
- Pre-emptive right
- Buy-out rights
- Repayment of the voluntary additional
contribution outside the registered capital

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

Neither Party may transfer the rights and obligations
agreed herein without prior written approval of the other
Party.

Smluvní strany se zavazují vzájemně se bez zbytečného
odkladu informovat v případě, že nastane jakákoliv
změna v kontaktních údajích smluvních stran.

The Parties undertake to inform each other without
undue delay of any change of the Parties' contact details.

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

Should any provision hereof be or become, as a whole or
partially, invalid, illegal, ineffective or unenforceable for
whatever reason, or should one or multiple provisions
hereof cause invalidity of the Agreement or be capable
thereof in the future, the provision shall be ineffective
and invalid but its invalidity, ineffectiveness or
unenforceability is and will be without prejudice to the
validity, effectiveness and enforceability of the other

-

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.

provisions hereof. Other provisions hereof shall remain
valid and effective as the validity hereof will not be
affected by the above-mentioned facts.

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

In case of any conflict between the Czech and English
versions hereof the Czech version shall prevail.

V (in)_______ dne (Date)_______

V (in)________ dne (Date)___________

_________________________
Jméno zakladatele (Founder`s Name)

_______________________
JIC Ventures, s.r.o.

_________________________
Jméno zakladatele (Founder`s Name)

_________________________
Jméno zakladatele (Founder`s Name)

