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DOHODA o PŘEVODU PRÁV A POVINNOSTÍ

|. Smluvní strany

Vysoká škola báňská ? Technická univerzita Ostrava

Centrum podpory inovací

se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava — Poruba

zastoupena: lng. Kateřinou Honajzrovou, ředitelkou Centra podpory inovací VŠB-TUO

uč: 61989100

DIČ: C2619891OO

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku

(dále jen jako „Poskytovatel")

Dustee Technologies s.r.o.

se sídlem: Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

zastoupena: Nikolou Carič a Bc. Ondřejem Řeháčkem

IČ: 070 98 634

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 74482

kontaktní osoba pro styk s Poskytovatelem:_

(dále jen jako „DT")

(dále společně jako „smluvní strany”)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o převodu práv a povinností ze smlouvy

(dále jen jako ,,dohoda”):

II. Předmět dohody

1. Poskytovatel uzavřel s panem Nikolou Carič a panem Bc. Ondřejem Řeháčkem, jakožto účastníky

jím organizovaného programu na podporu rozvoje podnikání GREEN LIGHT (dále jen „GL"),

Smlouvy o poskytování služeb v oblasti podpory podnikání (dále jen „smlouvy"), jejichž účelem je

rámcová úprava vzájemných práv a povinností stran vztahujících se k podpoře podnikatelského

záměru Klienta ze strany Poskytovatele vrámci programu Green Light, zejména co se týče

poskytování služeb ze strany Poskytovatele, úprava informační povinnosti, v jejímž rámci se Klient

zavazuje poskytovat stanovené informace ve lhůtách, způsobem a formě popsané ve smlouvách,

a úprava finančních ujednání mezi smluvními stranami, včetně nároku Poskytovatele na podíl

z budoucích investic.

2. Jelikož nastala skutečnost předvídaná v čl. VII. odst. 6 smluv, tj. účastníci se zúčastnili programu GL

jako fyzické osoby a následně založili či participovali na založení právnické osoby, jejímž

předmětem podnikání má být byť i jen zčásti obsah projektu — což je v tomto případě společnost



|||.

DT, uzavírají smluvní strany za účelem další úpravy svých vzájemných práv a závazků tuto dohodu.

Účastníci založili Dustee Technologies sro společně a jsou jejími statutárními orgány.

Společnost DT tímto výslovně přijímá veškerá práva a povinnosti plynoucí pro Klienta ze smlouvy,

včetně povinnosti Klienta převést ve prospěch Poskytovatelé 2 % z investic do projektu, které se

uskuteční vdobě pěti (5) let od uzavření smlouvy, za podmínek podrobně specifikovaných ve

smlouvě.

Pro vyloučeni pochybností se uvádí, že finanční závazky jednotlivých účastníků (nyní statutárních

orgánů společnosti DT) se nekumulují, tzn. finanční závazek pro společnost DT představují 2 %

z investic do projektu ve prospěch Poskytovatele.

V případech, kdy po uzavření této dohody, a současně v době pěti (5) let od uzavření smluv má

dojít ke změně vlastnické struktury společnosti DT, kjejímu zániku, přeměně či jiné rozhodné

skutečnosti, která by mohla mít dopad na práva a povinností plynoucí pro DT ztéto dohody,

zavazuje se DT informovat Poskytovatelé o této skutečnosti nejpozději dva (2) měsíce před

plánovanou realizací takové změny. Smluvní strany vtakovém případě upraví svá práva a

povinnosti pro následné období v písemné formě, přičemž platí, že DTje povinna zajistit převedení

svých závazků, příp. práv plynoucích pro ni z této dohody, na nový subjekt, resp. jejich zachování

v plném rozsahu, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.

Společná a závěrečná ustanovení

Práva a závazky touto dohodou neupravené se řídí právním řádem České republiky.

Práva a povinnosti založené touto dohodou není možné převést bez předchozího písemného

souhlasu druhé smluvní strany.

Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této dohody

budou řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li smírného řešení dosaženo v

přiměřené době, bude mít kterákoliv ze smluvních stran právo předložit spornou záležitost k

rozhodnutí místně příslušnému soudu.

Změnit nebo doplnit tuto dohodu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany jsou povinny bezodkladně oznamovat jakékoli změny svých identifikačních,

případně kontaktních údajů druhé smluvní straně.

Pokud by se kterékoliv ustanovení této dohody ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným nebo

se jím stalo po uzavření této dohody, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost

ostatních ustanovení této dohody, nevyplývá-Ii z donucujících ustanovení právních předpisů jinak.

Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a

vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejblížší účelu neplatného či nevynutitelného

ustanovení.

Tato dohoda je uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom

stejnopise.

Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv

na základě zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění této dohody provede dle dohody smluvních stran

Poskytovatel.
'



9. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto dohodu

vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své

svobodné a pravé vůle připojují své podpisy.
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V Ostravě dne ......15852018......... V Ostravě dne ....../.135/0“

Za Poskytovatele Za Dustee Technologies s.r.o.

 

lng. Kate n Honajzrová

 




