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Věc: Studie proveditelnosti - transfer znalostí prostřednictvím převodu práv na na spin-off 

společnost založenou bez účasti Univerzity Palackého v Olomouci jejími zaměstnanci. 

1. úvod 

Předmětem této studie proveditelnosti je rozbor zamýšlené formy transferu znalostí 

prostřednictvím převodu užívacích práv k know how Univerzity Palackého v Olomouci (dále také 

jen „UPOL", nebo jen „univerzita") - Mossbauerova spektrometru (původce: a 

další) na spin-off společnost, orientovanou na výrobu a prodej technologií, založenou zaměstnanci 

univerzity. 

2. Popis výsledků 

Mossbauerův spektrometr je přístroj založený na jevu bezodrazové jaderné emise a absorbce 

gama záření. 

Hlavními částmi Mossbauerova spektrometru jsou pohybové zařízení, detektor, držák vzorku, počítač, 

montážní lišta a řídící elektronika. Spektrometr může být doplněn dalšími moduly dle potřeb zákazníka, 

jako jsou vysokoteplotní pícka, detektor konverzních elektronů, dusíkový kryostat, 
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automatický výměník vzorků, apod. Součástí spektrometru jsou standardně i produkty třetích 

stran, zejména radioaktivní zářič a software na vyhodnocování mossbaueovských spekter. 

Výsledky týkající se výroby Mossbauerova spektrometru jsou chráněny jako utajené know-how 

univerzity. 

3. Nulová varianta (současný stav) 

-

-
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4. Alternativní varianta č. 1- založení spin-off společnosti bez účasti 

univerzity 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
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4.5. Působení společníků univerzitě. Střet zájmů 

Tato studie proveditelnosti vychází z předpokladu, že společníci spin-off společnosti si zachovají 

své pracovní úvazky na univerzitě, a to s ohledem na to, že jde z pohledu priorit univerzity o 

klíčové pracovníky. 

S ohledem na skutečnost, že u těchto osob tím dochází k jistému střetu zájmů (zájem na provozu a 

maximalizaci zisku spin-off společnosti se může zejména z krátkodobého hlediska dostat do střetu 

se zájmem na maximálním ekonomickém přínosu alternativní varianty) může být nezbytné 

přijmout opatření k zamezení střetu zájmů. 

Oblast střetu zájmů Navržené opatření Poznámka 

Střet zájmu při dojednávání Odměna za licenci bude 

licenční smlouvy stanovena nezávislým 

znaleckým posudkem 

Střet zájmů pro případ vzniku 

IP 

Společník 2 se nebude účastnit 

jednání o transakci, poven 

jiného odpovědného 

licenčních podmínkách. 

Úprava a revize pracovních Smyslem těchto kroků je 

smluv společníků 1 a 2 na formálně zajistit, aby bylo 

univerzitě jasné, kde (u jakého subjektu) 

Smlouva o opatřeních vznikají jaké výsledky. Smlouva 

k minimaliaci střetu zájmů mezi spin-off společností a 

mezi spin-off společností a 

univerzitou 

7 

univerzitou upraví koordinaci 

postupů uplatnění a zajištění 

ochrany předmětů práv 

duševního vlastnictví. Nutno 

však zdůraznt, že vznik nového 

IP se nepředpokládá. 

Mi:issbauerova spektroskopie 

není patentovatelná. Pokud 

vzniknou nová technická 

řešení (ochráněná 

průmyslovým vzorem), 

např. 

pak 

nemají přímou souvislost 

s licencovaným know-how. 



Střet zájmů v průběhu provozu Společníci 1 a 2 zůstávají na 

- časová kapacita a úvazky svých pozicích na univerzitě. 

pracovníků 

Střet zájmů v případě zájmu Prodej jakéhokoliv materiálu 

UP o koupi MS či jiného mezi spin-offem a UP bude 

obchodu mezi S-O a UP realizován bez zisku a slev (na 

základě prokazatelných 

nákladů) a bez licenčního 

poplatku 

5. Alternativní varianta č. 2 

V krátkodobém výhledu se 

nepočítá s výrazným 

omezením úvazků 

s negativními dopady na 

univerzitu 

Smyslem tohoto opatření je 

zamezit střetu zájmů v případě 

vzájemného obchodu mezi 

spino-offem a UP 

Alternativní variantou č. 2 je varianta založení spin-off společnosti s účastí UPOL. 

• 

• 

• 

-

0-

0 

o 
o 
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6. Porovnání nulové a alternativních variant, analýza rizik 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
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7. Doporučení 

Výsledky rozboru výše lze sumarizovat takto: 

• Silné stránky a příležitosti alternativní varianty č. 1 významně převažují nad slabými 

stránkami a riziky této varianty 

• Alternativní varianta č. 1 se z hlediska SWOT analýzy (včetně analýzy rizik) jeví jako 

výrazně výhodnější pro UPOL než alternativní varianta č. 2 a nulová varianta. 

S ohledem na výše uvedené lze doporučit přikročit k realizaci alternativní varianty. 

8. Právní proveditelnost alternativní varianty č. 1 

Transfer znalostí na spin-off společnost založenou zaměstnanci univerzity - společníky 1 a 2 je 

právně proveditelný. 

8.1. Založení spin-off společnosti 

8.1.1. Soulad s ZVŠ 

Vzhledem k tomu, že univerzita se na spin-off společnosti nepodílí, ZVŠ se na danou problematiku 

nevztahuje. 

8.1.2. Soulad s vnitřními předpisy 

Vzhledem k tomu, že se univerzita na spin-off společnosti nepodílí, interní předpisy o zakládání 

právnických osob na UPOL se na danou transakci nevztahují. Tam, kde je to možné, je však z 

důvodu maximální transparentnosti postupováno analogicky s touto úpravou. 

13 



8.1.3. Soulad s pravidly veřejné podpory 

Neuvažuje se o žádné podpoře založení spin-off společnosti ze strany UPOL. Na založení spin-off 

společnosti se pravidla veřejné podpory nevztahují. 

8.2. Uzavření licenční smlouvy 

8.2.1. Soulad s ZVŠ 

Univerzita je v souladu s ust. § 20 odst. 2 nepochybně oprávněna uzavřít se spin-off společností 

licenční smlouvu. 

8.2.2. Soulad se zákonem č. 130/2002 Sb. 

Uzavření výhradní licence nebrání ani ust. § 16 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a 

vývoje, v platném a účinném znění, s ohledem na skutečnost, že nejde o výsledek plně financovaný 

z veřejných zdrojů a alternativní varianta představuje standardní prostředek transferu znalostí ve 

smyslu odst. 4 písm. a) zmíněného ustanovení. 

8.2.3. Soulad s pravidly veřejné podpory 

Pokud jde o uzavření licenční smlouvy, je nutno zajistit, aby jejím prostřednictvím nebyla spin-off 

společnost nepřiměřeně zvýhodněna. To bude zajištěno uzavřením licenční smlouvy, případně 

dalších smluv za běžných tržních podmínek. 

Výše licenční odměny bude stanovena posudkem nezávislého soudního znalce. 

9. Ekonomická proveditelnost alternativní varianty 

Analyzovaný transfer v rámci alternativní varianty je ekonomicky proveditelný. 

Plán prodejů MS a objemu peněz v nejbližších S letech: 

-

I 

1111 

- -

■ ■ 

1111 1111 
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Příloha č. 1 - Návrh společenské smlouvy spin-off společnosti 

I. 

F. I v 
• •  1 rmou spo ecnost, Je: ------------------------------------------------------------------------

li. 

Sí d I e m spo I ečnosti i e: -------------------------------------------------------------------------

------- O I o mou c. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ill. 

Pv d v d 'k, , I v 
• •  re metem po n, am spo ecnost1 Je: ----------------------------------------------------

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,----------

- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
te I e kom unika čn íc h zařízení. -------------------------------------------------------------------------------

IV. 

Vznik spo I ečnosti: ----------------------------------------------------------------------------

-------- Společnost vzniká dnem, ke kterému Je zapsána do obchodního rejstříku. -------------------------------

------- Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 

v. 

Společníci obchodní společnosti: -----------------------------------------------------------

1. 

2. 

VI. 

Základní kapitál obchodní společnosti: --------------------------------------------------

------- Základní kapitál společnosti je tvořen souhrnem všech vkladů.-----------------------------
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Z'kl d 'k . 'I V • , v , tk ,v. -KV I ■ ------- a a ni ap,ta c1n1 cas u ve vys, ......... ............ ..................... c, s ovy: 
- korun českých.-------------------------------------------------------------------------------------------

VII. 

Výše vkladu každého společníka, výše podílu a určení druhu podílu, lhůty a 

způsob s pi áce ní vkladů: ----------------------------------------------------------------------

1. společník pan , nar. , bytem 
Ill, se na základním kapitálu účastní svým peněžitým vkladem ve výši- Kč, 
slovy: korun českých. ----------------------------------------------------------

------ Výše podílu: 

------ Druh podílu: základní. S tímto základním podílem nejsou spojena žádná zvláštní práva 
a povinnosti ve spo I ečnosti. -------------------------------------------------------------------------------

------ Peněžitý vklad tohoto společníka bude před podáním návrhu na z ápis obchodní 
společnosti do obchodního rejstříku v plném rozsahu splacen, a to na zvláštní účet u banky, 
který zřídí správce vkladu. -------------------------------------------------------------------------------
------ Kmenový list: nebyl vydán. ------------------------------------------------------------------------

2. , bytem 

korun českých. ----------------------------------------------------------
------ Výše podílu: 

------ Druh podílu: základní. S tímto základním podílem nejsou spojena žádná zvláštní práva 
a povinnosti ve společnosti. -------------------------------------------------------------------------------

------ Peněžitý vklad tohoto společníka bude před podáním návrhu na zápis obchodní 
společnosti do obchodního rejstříku v plném rozsahu splacen, a to na zvláštní účet u banky, 
který zřídí správce vkladu. -------------------------------------------------------------------------------
------ Kmenový list: nebyl vydán. ------------------------------------------------------------------------

VIII. 

Seznam s po I ečn íků: ---------------------------------------------------------------------------
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-------- Obchodní společnost vede seznam společníků. ----------------------------------------------------------------

-------- Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná 

společníkem určená adresa pro doručování, Jeho podíl, označení podílu, Jemu odpovídající výše vkladu, počet 

hlasů náležející k podílu, povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu peněžitými prostředky nad 

společníkův vklad spojenou s podílem, bude-li určena, a den zápisu do seznamu společníků. Pokud společník 

vlastní více podílů, uvede se jejich výše, a jim odpovídající výše vkladu u každého podílu. Vydala-li společnost 

více druhů podílů, uvede se i jejich označení. ---------------------------------------------------------------------------

-------- Společnost provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna 

prokázán a. ------------------------------------------------------------------------------------------------- - ------------------

-------- Přestane-li společník být společníkem, společnost jej ze seznamu společníků bez zbytečného 

od k I ad u vymaže. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. 

Podíl:----------------------------------------------------------------------------------------------

a) Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a 
po v i n no st i . -----------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Podíl společníka ve společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl 
při padající k výš i základního ka pitá I u.-------------------------------------------------------------------

c) Společník může převést svůj podíl na jiného společníka či na osobu, která není 
společníkem, jen se souhlasem valné hromady. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke 
společenské smlouvě. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na 
nabyvatele převedeny. Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné 
smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy.-----------------------------------------

Při převodu podílu mají ostatní společníci předkupní právo. Předkupní právo musí být 
společníkem, resp. společníky, uplatněno ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení 
písemné nabídky. ---------------------------------------------------------------------------------------------

d) Podíl lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. I< rozdělení podílu 
je třeba souhlasu valné hromady. Při rozdělení podílu musí být zachována minimální výše 
vkladu 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká). --------------------------------------

e) Podíl může být předmětem zástavního práva. I< zastavení podílu se vyžaduje souhlas valné 
hromady. -----------------------------------------------------------------------------------------------

f) Podíl se dědí. Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, jestliže 
jsou dány důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti 
setrval. K právu uplatněnému po třech měsících od právní moci usnesení soudu o dědictví 
se nepřihlíží. Dědic, který se domáhá zrušení své účasti ve společnosti soudem, se nesmí 
podílet na činnosti společnosti, ani když takovou povinnost určuje společenská smlouva, 
ledaže se s ostatními společníky dohodne písemně jinak. ---------------------------

X. 
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Orgány s po I ečn os ti : ---------------------------------------------------------------------------

Va I ná hromada. 
Jed na te I é. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dozorčí rada. ----------------------------------- - - - -- - -- - -- - -- - ------------------------- - -- - - -- ----------··-

a) Va In á hromada: --------------------------------------- --------------------- ---------------------- ------------ 

------- Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.----------- -- -------------------------- ------

------- Do působnosti va In é hromady n á I eží: ---------------------- -- --------------------- -----------------

a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy,--------- -- ------------------------- ----------
b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu, nebo o připuštění nepeněžitého vkladu 

či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění 
vk I ad ové povinnost i, -- --- --------------------------- ------------------- -- ------------------ --

c) volba a odvolání jednatele, případně dozorčí rady, byla- li zřízena, ------------- -- -------------
d) vol ba a odvolání likvidátora, ------------ --------------------- --- ----------------------- -------------------
e) schvalování udělení a odvolání praku ry, ----------------- ---------------------------------------------
f) rozhodování o zrušení s po I ečn ost i s I i kvi d a cí, ----------------- ------------------------- -------------
g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její 

vyhotovení stanoví zvláštní právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku 
nebo j iných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, ---------- -------------------- --------------------------- -

h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních 
společností a družstev stanoví ji na k, ------ ------ ---- --------------- ----- -- ---------------- -- -----------

i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala 
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu 
podnikání nebo činnosti společnosti, --------------------- --- ------------------- -- ---------------------

j) schvá I e ní srn I o u vy o tichém s po I eče nství, -------------- --------------------- -- -----------------------
k) se hvá I en í fi na nčn í asistence, --------------------- -- ---------------------- ------------------- ---- ----------
1 )  rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,---- 
m )  rozhodnutí o na ložení s vkladovým ážiem, ----------- --------------------- -- ------------------- --- --
n) rozhodování o změně druhu kmenového listu, pokud je vydán,-------------- ------------------
0) schvá I e ní srn I o uvy o výkon u funkce, ---------------------- ---------------------- ---------------------- --
p) udělování souhlasu s převodem podílu na jiného společníka nebo na osobu, která není 

společníkem, a se zastavením podílu, ------------ --------------------- --- -------------------- ----------

q) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních 
korporacích, jiný právní předpis nebo společenská smlouva, resp. zakladatelská listina. 

------- Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě 
neb o mim o ni . --- ---------------------------- ----- -------------------- ---------------- -- ----------------------- --- --

------- Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být 
udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více 
va I nýc h hro ma dá c h. ------------------ ------------------- --- ---- -------------------- ------------------- -----
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------- Valná hromada je schopná usnášení, jsou- li přítomni všichni společníci. Při hlasování 
na valné hromadě má každý společník jeden hlas na každou 1,00 Kč, slovy: jednu korunu 
českou, svého vklad u. - ------------------------------------------- --- --------------------------- ---- -------------

------ K přijetí usnesení valné hromady je  potřeba prosté většiny hlasů přítomných 
společníků, nestanoví- li zákon či tato společenská smlouva j inak. ---------------------- -- ------ --

------- Souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje:----------

a) k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, -------------------- --- --------------
b) k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva,---- ----- -------------------- ----
c) k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité 

pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, --------- 
d) k roz ho dn utí o zrušení s po lečn os ti s I i kvi d a cí. - ----------------------------------- ----- ---------------

------- K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo 
povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje- li se změnou 
společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech 
s po I e č n ík ů. ------------------------- --- -- ----------------------------- ---- --- --- ---------------------------- -- -------

------- Rozhodování mimo valnou hromadu se připouští.------------ --- --- -------------------- ---- ----

------- Valnou hromadu svolávají jednatelé písemnou pozvánkou zaslanou nejméně patnáct 
dnů přede dnem konání valné hromady na adresu, případně e- mailovou adresu společníka 
uvedenou v seznamu společníků nebo předáním do vlastních rukou. Součástí pozvánky je i 
návrh usnesení va I né hromady. --------------------- ------------------------------------ ----------------------

------- Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou- li přítomni a souhlasí
I i s jejich projednáním všichni s po I eč n íci. ------ ---- ------------------------------- --- --- -------------------

----- -- Jednatel se vždy účastní valné hromady. --- -------------------------------- ------- ----------------

------- Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným 
prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné 
hromadě. Prohlášení musí být uvedeno v zápise z valné hromady, popř. v notářském zápise o 
rozhodnutí va In é hromady. - ---------------------------------- ---- -------------------------------------- -----

---- -- Valná hromada volí svého předsedu a zapisovatele. Do zvolení předsedy nebo 
v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. --- ------ ---- -------- -

------ Přítomné společníky zapíše společnost do listiny přítomných s uvedením jména a sídla 
nebo bydliště společníka, popř. i jeho zástupce a počtu hlasů, se kterými tento společník na 
valné hromadě nakládá. -------------- ---------- ------------------------------------------- ---- ----- ------- 
------ Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti dnů ode dne jejího 
ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady společnosti zašle všem společníkům. 
Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a 
zapisovatel. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. ------- --

b) Jednatelé: Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé.-----------------------------

------- Způsob jednání za spo I ečn ost :  ------------------- -- -------- ------------------------------ ----- -------
-- ---- Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. ---- -- -- ---- --------- -- ---------- -- ---- -----
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------ Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě obchodní 
společnosti připojí jednatel svůj vlastnoruční podpis. -----------------------------------------------

------- Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti.----------------------- --- ------------------------

------- Jednatel zajišťuje řádné vedené předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu 
společníků a na žádost informuje společníky o věcech společnosti.----- -- -------------------------

---- --- V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení 
jeho funkce, zvolí valná hromada, resp. jediný společník, do jednoho měsíce nového jednatele. 

- --- --- Bez svolení všech společníků jedna tel nesmí :  ------- ----------------------- --------------------- 

podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných 
osob ani zprostředkovávat obchody společnosti pro j iného,--------- ----------------------- --- 
být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti 
nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo 
účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením 
nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti 
neb o podnikání. ----------------- -------------------------- ---------- ----------------- --------- ---------------

c) Dozorčí rada :  nezřizuje se. ------------------ -- ------------------------ ------------ --------------- ------ -----

XI. 

P ,  
. .  

J v 'k rava a povmnost1 spo ecm a: -------------------------------------------------------------

------ - Společník splní vkladovou povinnost při založení společnosti v souladu s touto 
společenskou smlouvou. V případě převzetí vkladové povinnosti za trvání společnosti splní 
svou vkladovou povinnost nejpozději do pěti let od převzetí této vkladové povinnosti. -----

------- Vkladové povinnosti nemůže být společník zproštěn, ledaže jde o snížení základního 
ka pitá I u . - -------------- ----------- -------------------- ------------------------------ ---------------------- ----- ------

---- --- Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, není povinen platit 
úrok z pro d I e ní. ----------------- ----- -- -------- --------------- ----- -- ------------------- ------------ ------------ ---

------- Společník má právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o 
společnosti, nah l ížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených 

do k I ad ech . ---------------------------- -- ----------- ---------------- ------- ------------------- -------- -- -------------

------- Každý společník je oprávněn domáhat se za společnost náhrady újmy proti jednateli 
nebo splnění jeho případné povinnosti plynoucí z dohody podle ustanovení § 53 odst. 3 
zákona o obchodních korporacích a v těchto řízeních společnost zastupovat. To platí obdobně 
pro nás I e d ný výkon rozhodnutí. -------------------------- ----- ------------------ ----------------

--- ---- Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi 
společníky 
v poměru svých podílů. Neurčí- li valná hromada jinak, vyplácí se podíl na zisku v penězích. 
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XII. 

Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti: ----------------------------------

------- Základní ka pitá I lze zvýšit: ------ -- -------------------- ----- -- ------------------ ------------------ --- --- 

převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, 
z vlastních zdrojů, ---------- -------------------- ----- --------------------- ------------------ -- --------------- -
komb in a cí obou shora uvedených způsobů zvýšení základního kapitálu.---------------- -----

------- Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je přípustné, jen když jsou dosavadní 
peněžité vklady zcela splaceny, ledaže ke zvýšení dochází vytvořením nových podílů. 
Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením.-----

------- Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje- li se 
peněžitými vklady, a to převzetím vkladové povinnosti. -- ------------------- -- ------------------ ------

------- V podrobnostech ohledně zvýšení základního kapitálu se odkazuje na úpravu 
v zákoně o obchodních korporacích. ------ --- ----------------- ----- ------------------- -------------------- ---

------- Snížením základního kapitálu se mění výše vkladu každého společníka v poměru 
dosavadních vkladů. V důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu může dojít také k 
zániku společníkova vkladu, má- li ještě jiný vklad, nebo jde- li o uvolněný podíl. 
------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- --- V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout výše jednotlivých 
vkladů společníků pod částku určenou zákonem o obchodních korporacích. --------------------

---- --- V podrobnostech ohledně snížení základního kapitálu se odkazuje na úpravu 
v zákoně o obchodních korporacích. ------ ------------------------ ----------------- ----------------------- ---

XIII. 

Zánik účasti společníka ve společnosti: -------------------------------------------------

------ Zánik účasti společníka ve společnosti: -------------------------------------------------------

Vystoupením společníka ze společnosti - Společník, který nesouhlasil s přijatým 
rozhodnutím valné hromady o změně převažující povahy podnikání společnosti, nebo 
prodloužení trvání společnosti a hlasoval na valné hromadě proti, může ze společnosti 
vystoupit. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Dohodou o ukončení účasti společníka - Účast společníka ve společnosti může být 
ukončena písemnou dohodou s úředně ověřenými podpisy všech společníků. -------------

Vyloučením společníka - Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který 
porušuje zvlášť závažným způsobem svou povinnost, ačkoli byl k jejímu plnění vyzván a 
na možnost vyloučení písemně upozorněn. -------------------------------------------
Zrušení účasti soudem - Společník může navrhnout, aby soud zrušil jeho účast ve 
společnosti, nelze-l i  na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval, to neplatí, 
jde-l i  o jediného společníka. --------------------------------------------------------------------------
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Další způsoby zániku účasti společníka ve společnosti - zamítnutím insolvenčního návrhu 
pro nedostatek jeho majetku nebo zrušením konkursu proto, že je jeho majetek zcela 
nedostačující, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu společníka ve 
společnosti, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu po uplynutí lhůty 
uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti, a byl-li v této lhůtě podán návrh na 
zastavení exekuce, právní mocí rozhodnutí o tomto návrhu, není-li podíl převoditelný. ------

Převodem pod í I u. ---------------------------------------------------------------------------------------

S mrtí společníka nebo zánikem právnické osoby, která je společníkem, bez právního 
nástupnictví. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Podíl společníka, jehož účast zanikla jinak než převodem podílu, se považuje  za 
uvolněný. Práva a povinnosti spojená s uvolněným podílem nelze vykonávat. -----------------

------ Převod uvolněného podílu a vypořádací podíl se řídí ustanovením § 213 a násl. zákona 
o obchodních korporacích. ---------------------------------------------------------------------------------

XIV. 

Z v , , 'k I v t·  rusem a zam spo ecnos 1: -----------------------------------------------------------------

------- Společnost zan iká ke dn i  výmazu z obchodního rejstříku . -------------------------------------

------- Společnost se zrušuje dohodou všech společníků ve formě veřejné listiny a dále 
v případech stanovených v ustanovení § 168 a násl. občanského zákoníku a §  93 a násl. 

zákon a o obchodních korporacích . --------------------------------------------------------------------------

------- Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé jmění nabývá právní 
n á st u pc e . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- S I i kvi d a cí se s po I ečn ost z ruš u je: --------------------------------------------------------------------

uplynutím do  by, na kterou byl a za ložen a, -----------------------------------------------------------

dosažením ú če I u, pro který byl a za I ože na, ----------------------------------------------------------

dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení společnosti, jinak dnem jeho 
účinnost i, nebo ------------------------------------------------------------------------------------------------

dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-l i  se v rozhodnutí den 
pozdě j š í. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je  zrušena, pokud zákon nestanoví 
jinak. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se 

užívá firma společnosti s dovětkem „ v likvidaci". -----------------------------------------------

------- Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené společnosti, vyrovnat dluhy věřitelů 
a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem), 

pod I e zákon a. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník právo na podíl na likvidačním 

zůstatku. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky v poměru podle svých podílů a 

vyplácí se v penězích. Dokud nejsou uspokojena práva všech věřitelů, kteří své pohledávky 
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přihlásili včas, nelze vyplácet podíl na likvidačním zůstatku ani ve formě zálohy, ani jej jinak 

po u žít. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Zrušuje-li se společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti 
přeměny. 
------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- V podrobnostech ohledně přeměny společnosti se odkazuje na úpravu ve zvláštním 
z á k o ně . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XV. 

U. d , , v, I v , I v 

• 

1e nam prt za ozem spo ecnostt: --------------------------------------------------------

------ Vkladová povinnost zakladatelů, lhůty pro její splnění: ---------------------------------

------- Zakladatel pan , nar. , bytem 
1111, touto společenskou smlouvou přebírá vkladovou povinnost do základního kapitálu 
společnosti ve výši Kč, slovy: 
korun českých, a svou vkladovou povinnost se zavazuje splnit v penězích, a to na zvláštní účet, 
který k tomuto účelu zřídí správce vkladu. Zakladatel se zavazuje splnit svou vkladovou 
povinnost v plné výši, tj. v částce Kč, slovy: českých, 
před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. ------------------------------

, nar. 
, touto společenskou smlouvou přebírá vkladovou povinnost do 

základního kapitálu společnosti ve výši Kč, slovy: 1111 
- korun českých, a svou vkladovou povinnost se zavazuje splnit v penězích, a to na 
zvláštní účet, který k tomuto účelu zřídí správce vkladu. Zakladatel se zavazuje splnit svou 
vkladovou povinnost v plné výši, tj. v částce Kč, slovy korun 
českých, před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.------------------

------ Určení jednatelů : ---------------------------------------------------------------------------

------- Zakladatelé touto společenskou smlouvou určují, resp. volí, za jednatele společnosti: 

------ Určení  správce vkladu: ---------------------------------------------------------------------

------- Zakladatelé touto společenskou smlouvou určují správcem vkladu společnosti pana 
, nar. , bytem -----------------

Závěrečná ustanovení: -----------------------------------------------------------------------
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------ Společenská smlouva může být měněna dohodou všech společníků, pro tuto dohodu se 
vyžaduje veřejná l istina. Společenská smlouva může být měněna i rozhodnutím valné hromady. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Právní vztahy touto společenskou smlouvou neupravené se řídí zákonem o obchodních 
korporacích, občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České 
rep u b I i k y. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Příloha č. 2 - Bodový návrh dohody o opatřeních k minimalizaci dopadů střetu zájmů mezi 

spin-off společností a UPOL 

• Vedle licenční smlouvy na Technologie se počítá s uzavřením dohody o opatřeních k 

minimalizaci dopadů střetu zájmů mezi spin-off společností a UPOL 

• Předmětem dohody bude zejména: 

o Definování oblastí, kde může dojít ke střetu zájmů 

o Stanovení procesů, které střet zájmů eliminují 

o Koordinace postupů v oblasti ochrany a uplatňování práv k duševnímu vlastnictví, 

zejména: 

• Vymezení oblastí výzkumu a vývoje, které budou nadále probíhat na 

univerzitě a ve spin-off společnosti 
• Stanovení vzájemné informační povinnosti v situacích vytvoření, oznámení 

nebo uplatnění ochrany výsledku z průnikové oblasti 

o Rámec spolupráce na dalším výzkumu a vývoji (informační povinnost, podávání 

společných projektů, zákaz projektové konkurence apod.) 
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