
 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 
 

Charles University Innovations Prague a.s., IČO: 072 36 239, se sídlem Ovocný trh 560/5, Staré Město, 
110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 
26761 (dále jen „Společnost“), 
 
která se bude konat dne 5. 4. 2022 v 17:00 hod. na adrese Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 
1 v zasedací místnosti kanceláře rektorky Univerzity Karlovy, 
 
s následujícím pořadem valné hromady: 
 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady, 
2. Rozhodnutí o změně stanov, 
3. Volba MUDr. Josefa Fontany, Ph.D. za člena správní rady, 
4. Rozhodnutí o smlouvách o výkonu funkce členů správní rady, 
5. Odvolání Mgr. et Mgr. Hany Kosové z funkce člena dozorčí komise a jmenování PhDr. Pavla 

Dolečka, Ph.D.  členem dozorčí komise 
6. Závěr 

 
Rozhodný den k účasti na valné hromadě není určen. Valné hromady se může zúčastnit osoba, která je 
akcionářem Společnosti ke dni jejího konání. 
 
K navrženému pořadu valné hromady předkládá svolavatel následující návrhy usnesení a jejich 
zdůvodnění: 
 
Ad 1: Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady: 
 
Návrh usnesení: 
„Valná hromada společnosti Charles University Innovations Prague a.s. volí za své orgány: 
Předseda valné hromady: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., 
Zapisovatel:   Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA, 
Ověřovatel zápisu:  Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA, LL.M. 
Sčitatel:   Mgr. Vojtěch Peštuka“ 
 
Odůvodnění: 
Zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) v § 422 a 
stanovy Společnosti v čl. 12 odst. 1. vyžadují volbu orgánů valné hromady ve výše uvedeném složení. 
Navržené osoby jsou osoby z řad akcionářů a členů orgánů Společnosti a jejich poradců, a tudíž 
představují kvalifikované osoby pro výkon uvedených funkcí. 
 
Ad 2: Rozhodnutí o změně stanov 
 
Návrh usnesení: 
„Valná hromada společnosti Charles University Innovations Prague a.s. mění svoje stanovy 
následovně: 
 
Článek 15 Postavení a působnost správní rady odst. 2. stanov se ruší a nahrazuje následujícím novým 
zněním s novým číslem odstavce 1.: 



1. Správní rada je statutárním orgánem Společnosti. Správní rada jedná za Společnost navenek. 
Písemná jednání za správní radu činí předseda správní rady samostatně anebo další dva členové 
správní rady. 

Ostatní čísla odstavců článku 15 Postavení a působnost správní rady se snižují o 1, v důsledku čehož 
má tento článek pět odstavců č. 1 – 5. 
 
Článek 16 Ustanovení a funkční období správní rady odst. 1. stanov se ruší a nahrazuje následujícím 
novým zněním: 
1. Správní radu volí a odvolává valná hromada Společnosti. Správní rada je tříčlenná. Jako jednoho 

člena správní rady Společnost vždy, když se toto místo uvolní, navrhne člena kolegia rektora/ky 
Univerzity Karlovy pro oblast transferu. 
 

Článek 16 Ustanovení a funkční období správní rady odst. 3. stanov se ruší a nahrazuje následujícím 
novým zněním: 
3. Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady. 
 
Článek 18 Postavení a působnost dozorčí komise odst. 7. stanov se slovo „jednatelem“ nahrazuje 
textem „předsedou správní rady“. 
 
Odůvodnění: 
Předkládaný návrh změny stanov má zajistit zapojení členů vedení Univerzity Karlovy do řízení 
Společnosti formou členství ve správní radě Společnosti, v důsledku čehož je potřeba upravit vnitřní 
strukturu složení a fungování správní rady jakož i její jednání navenek. Změna čl. 18 je technickou 
změnou po změně právní formy. 
 
Ad 3: Volba MUDr. Josefa Fontany, Ph.D. za člena správní rady 
 
Návrh usnesení: 
 
„Společnost Charles University Innovations Prague a.s. volí za člena správní rady MUDr. Josefa 
Fontanu, Ph.D., nar. 28. 5. 1986, bytem Přechodní 1326, Praha 4, 140 00.“ 
 
Odůvodnění: 
V souvislosti se změnou stanov Společnosti navrhovanou v bodě č. 2 pořadu valné hromady je 
navržena volba nového třetího člena správní rady Společnosti, kterým je člen kolegia rektorky 
Univerzity Karlovy pro transfer. 
 
Ad 4.: Rozhodnutí o smlouvách o výkonu funkce členů správní rady 
 
Návrh usnesení: 
 
„Společnost Charles University Innovations Prague a.s. schvaluje: 

1) smlouvu o výkonu funkce pro člena správní rady společnosti MUDr. Josefa Fontany, Ph.D., 
nar. 28. 5. 1986, bytem Přechodní 1326, Praha 4, 140 00, ve znění, které tvoří přílohu 
pozvánky na valnou hromadu a zápisu z této valné hromady, 

2) dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena správní rady Mgr. Otomara Slámy, MBA, 
MPA, nar. 7. 8. 1988, bytem Novozámecká 729, Hostavice, 198 00 Praha 9, ve znění, které 
tvoří přílohu pozvánky na valnou hromadu a zápisu z této valné hromady, a výši odměny 
tohoto člena správní rady dle tohoto dodatku ke smlouvě o výkonu funkce, 

3) dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena správní rady Ing. Michala Pohludky, Ph.D., 
nar. 16. 9. 1980, bytem Ladova 317/1, Hejčín, 779 00 Olomouc, ve znění, které tvoří přílohu 



pozvánky na valnou hromadu a zápisu z této valné hromady, a výši odměny tohoto člena 
správní rady dle tohoto dodatku ke smlouvě o výkonu funkce.“ 

 
Odůvodnění: 
S ohledem na způsob fungování správní rady a ZOK je potřeba, aby pro úplatný výkon funkce člena 
správní rady (a to vč. jiných plnění než peněžitých plnění) schválila smlouvy o výkonu funkce, resp. 
jejich dodatky, valná hromada společnosti. 
 
Ad 5.: Odvolání Mgr. et Mgr. Hany Kosové z funkce člena dozorčí komise a jmenování PhDr. Pavla 
Dolečka, Ph.D. členem dozorčí komise 
 
Návrh usnesení: 
„Společnost Charles University Innovations Prague a.s.: 

1) odvolává z funkce člena dozorčí komise společnosti Mgr. et Mgr. Hanu Kosovou, nar. 
21.2.1976, pobytem K Zeleným domkům 633/36, Kunratice, 148 00 Praha 4, a jmenuje místo 
ní členem dozorčí komise PhDr. Pavla Dolečka, Ph.D., nar. 7. 5. 1985, bytem 1. Máje 84, 
Podolanka 250 73, 

 
Odůvodnění: 
S ohledem na personální řízení obsazování orgánů Univerzity Karlovy a jejích organizací se navrhuje 
následující změna ve složení dozorčí komise, tak aby v ní byl zastoupen člen vedení UK. 
 
Ad 6.: Závěr 
 
Svolavatel nenavrhuje přijetí žádných usnesení k tomuto bodu pořadu. Jde o bod, jehož obsahem je 
rekapitulace průběhu valné hromady, její zakončení, a domluva na technickém zpracování výstupů 
z valné hromady Společnosti. 
 
Přílohy k této pozvánce na valnou hromadu tvoří: 

1) Úplné znění textu stanov po změně, 
2) Návrh smlouvy o výkonu funkce člena správní rady MUDr. Josefa Fontany, Ph.D., 
3) Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy správní rady Mgr. Otomara Slámy, 

MBA, MPA, 
4) Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy správní rady Ing. Michala Pohludky, 

Ph.D. 
 
V Praze dne 4. 3. 2022 
 
Charles University Innovations Prague a.s. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA,    Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA, LL.M.  



předseda správní rady      člen správní rady 
 

 

 

 

 

 

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Charles University Innovations Prague a.s. („Společnost“) 

Úplné znění ke dni 5. 4. 2022 

 

Článek 1 

Firma a sídlo Společnosti 

1. Obchodní firma Společnosti je: Charles University Innovations Prague a.s. -----------------------------  

2. Sídlem Společnosti se nachází v obci Praha. --------------------------------------------------------------------  

 

Článek 2 

Předmět podnikání 

Předmětem podnikání Společnosti je: ---------------------------------------------------------------------------------  

 

1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu 

následujících oborů živností volné: -------------------------------------------------------------------------------  

a. Velkoobchod a maloobchod  ----------------------------------------------------------------------------------  

b. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  ------------------------  

c. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce  ----------------------------  

d. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd  -----------------  

e. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  ------------------------------------------------------  

f. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy  ---------------  

g. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -----------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

h. Poskytování technických služeb  -----------------------------------------------------------------------------  

i. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené -----------------------------------------------------------------  

2. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor ------------------------------------------------------------  

 

Článek 3 

Doba trvání Společnosti 



Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----------------------------------------------------------------------  

 

Článek 4 

Základní kapitál Společnosti 

1. Základní kapitál Společnosti činí 10.500.000,- Kč (slovy: deset milionů pět set tisíc korun českých).  

2. O změně výše základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada na základě právních 

předpisů a ustanovení těchto stanov. ----------------------------------------------------------------------------  

 

Článek 5 

Akcie 

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 1000 kusů kmenových akcií v listinné podobě ve formě 

na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.500,- Kč. --------------------------------------------  

2. Akcie nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry. ---------------------------------------------------------  

3. Hlasovací práva připadající na akcii, s níž je spojeno právo hlasovat na valné hromadě, se řídí její 

jmenovitou hodnotou tak, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.500 Kč (deset tisíc pět set 

korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve Společnosti 

je: 1000 (slovy: jeden tisíc). -----------------------------------------------------------------------------------------  

4. Společnost vydá akcie Společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu Společnosti či změny výše 

základního kapitálu do obchodního rejstříku. ------------------------------------------------------------------  

5. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti 

spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti 

stanoví zákon. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoli právo na výměnu 

svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné akcie s tím, že:  

a. je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše 

uvedených výměn Společnost vyzývá a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné 

informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí 

provést, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

b. lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 dnů ode dne doručení 

žádosti Společnosti, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

c. výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se 

Společností jinak. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Společnost vydá akcie Společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu Společnosti či změny výše 

základního kapitálu do obchodního rejstříku. ------------------------------------------------------------------  

8. Akcie lze zcizit či zatížit pouze se souhlasem valné hromady Společnosti. Valná hromada 

Společnosti je povinna souhlas udělit, pokud se jedná o nabytí vlastních akcií Společností v souladu 

s přijatým rozhodnutím valné hromady Společnosti o nabývání vlastních Akcií, nebo pokud se jedná 

o převod akcií na Univerzitu Karlovu, IČ: 002 16 208, se sídlem Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 



00 Praha 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Článek 6 

Způsob a lhůta pro splacení emisního kurzu 

1. Emisní kurs akcií bude splacen peněžitým nebo nepeněžitým vkladem akcionářů.---------------------  

2. V případě zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady je upisovatel 

povinen splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou určí valná hromada, nejméně však 30 % 

(slovy: třicet procent) před podáním návrhu na obchodní rejstřík. Případnou zbývající část emisního 

kurzu nových akcií je upisovatel povinen splatit do  

1 (slovy: jednoho) roku ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. ---  

3. V případě zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nepeněžitými vklady je upisovatel 

povinen splatit způsobem dle § 23 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), a to před podáním návrhu na 

zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -------------------------------------------------  

4. Je-li emisní kurs akcie vyšší než její jmenovitá nebo účetní hodnota, tvoří tento rozdíl emisní ážio. 

Je-li částka placená na splacení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená 

stanovami nebo valnou hromadou nižší než emisní kurs akcie, započte se plnění nejprve na emisní 

ážio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí Společnosti úrok  

z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním 

předpisem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej statutární 

ředitel, aby ji splatil ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dní od doručení výzvy; po marném uplynutí této 

lhůty vyloučí statutární ředitel upisovatele ze Společnosti, a to pro akcie, ohledně nichž nesplnil 

povinnost splatit emisní kurs. Vyloučený upisovatel ručí Společnosti za splacení emisního kursu jím 

upsaných akcií. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Článek 7 

Seznam akcionářů a převod akcií 

1. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisuje označení druhu akcie, její 

jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, e-mailová adresa akcionáře, číslo 

bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je 

plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny 

zapisovaných údajů, jakož i oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Akcionář je 

povinen společnosti oznámit jakoukoli změnu jeho údajů zapisovaných do seznamu akcionářů, a 

to bez zbytečného odkladu poté, co k také změně dojde. ---------------------------------------------------  

2. Akcie se převádí písemnou smlouvou spolu s předáním rubopisované akcie, přičemž vlastnické 

právo k akcii se nabývá předáním řádně rubopisované akcie převodcem nabyvateli. -----------------  

3. Převod akcií je vůči společnosti účinný od okamžiku, kdy jí bude prokázána změna osoby vlastníka 

akcie. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co 



jí bude změna osoby akcionáře prokázána. ---------------------------------------------------------------------  

4. Práva spojená s akcií vykonává osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů vedeném společností 

k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, 

ledaže bude prokázáno, že zápis v seznamu akcionářů vedeném společností neodpovídá 

skutečnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Článek 8 

Orgány Společnosti 

1. Vnitřní struktura Společnosti je monistická. --------------------------------------------------------------------  

2. Orgány Společnosti jsou: --------------------------------------------------------------------------------------------  

a. valná hromada, --------------------------------------------------------------------------------------------------  

b. správní rada, ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c. dozorčí komise. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Článek 9 

Postavení a působnost valné hromady 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----------------------------------------------------------  

2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její 

působnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Do působnosti valné hromady náleží: ----------------------------------------------------------------------------  

a. rozhodování o změně stanov; ---------------------------------------------------------------------------------  

b. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního 

kapitálu; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na 

splacení emisního kursu; ---------------------------------------------------------------------------------------  

d. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; ------------------------------------  

e. rozhodování o kótaci účastnických cenných papírů Společnosti a o jejich vyřazení z 

obchodování na oficiálním trhu; -----------------------------------------------------------------------------  

f. rozhodování o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem 

akcií; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

g. rozhodování o možnosti nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií nebo akcií ovládané osoby;

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

h. volba a odvolání členů správní rady a jmenování a odvolání členů dozorčí komise, včetně určení 

výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů; 

i. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její 

vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; ----------------------------------  

j. projednání vyjádření dozorčí komise o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení 

zisku a dalších výsledků kontrolní činnosti dozorčí komise, se kterými ji dozorčí komise seznámí;

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

k. rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a 

prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových 



akcií dle § 484 a násl. a § 488 a násl. ZOK;------------------------------------------------------------------  

l. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -----------------  

m. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování 

na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na 

evropském regulovaném trhu; -------------------------------------------------------------------------------  

n. rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení 

výše jeho odměny; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

o. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; --------------------------------------------------------  

p. 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;-------------------------------------------------------------------------------------  

q. rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností 

a družstev stanoví jinak; ---------------------------------------------------------------------------------------  

r. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; --------  

s. schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku a jejich změn; -------------------------------  

t. rozhodování o určení auditora; -------------------------------------------------------------------------------  

u. schválení poskytnutí finanční asistence, neboť tyto stanovy určují, že finanční asistence může 

být poskytnuta; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

v. schválení smlouvy, kterou se vypořádává újma způsobená Společnosti členem orgánu; --------  

w. vyslovení souhlasu s plněním poskytnutým ve prospěch osoby, která je členem orgánu 

Společnosti, které neplyne ze schválené smlouvy o výkonu funkce, právního předpisu nebo z 

vnitřního předpisu schváleného orgánem Společnosti; -------------------------------------------------  

4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo 

stanovy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Článek 10 

Účast na valné hromadě 

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na 

valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové 

vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon 

akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem 

zařazeným na pořad valné hromady. -----------------------------------------------------------------------------  

2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na 

valné hromadě musí být písemná, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné 

nebo na více valných hromadách. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Článek 11 

Svolávání valné hromady 

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců 

od posledního dne předcházejícího účetního období. Když to stanoví zákon nebo tyto stanovy, 

svolá ji správní rada, popřípadě člen správní rady, pokud ji příslušný orgán bez zbytečného odkladu 

nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není příslušný orgán schopný se 

dlouhodobě usnášet, ledaže zákon stanoví jinak. --------------------------------------------------------------  



2. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou 

hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu nebo 

emailovou adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů. ---------------------------------------------  

3. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení účetní závěrky, uveřejňují se způsobem pro svolání 

valné hromady jen tyto hlavní údaje z účetní závěrky: výsledek hospodaření před zdaněním, čistý 

zisk a hospodářský výsledek minulých let ke konci příslušného kalendářního roku. Celá účetní 

závěrka pak bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí  

v sídle Společnosti. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků ZOK a 

těchto stanov na svolání valné hromady. ------------------------------------------------------------------------  

 

Článek 12 

Jednání valné hromady 

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby 

pověřené sčítáním hlasů. -------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady 

svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. 

Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je 

svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a 

ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. ------------------------------------------------------------------------  

3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího 

ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel 

nebo ověřovatelé zápisu. -------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo 

jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, 

jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje 

k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem stvrdí svolavatel nebo jím 

určená osoba. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla 

jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. ------------------------------------------------  

 

Článek 13 

Rozhodování valné hromady 

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá 

hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti. Při posuzování 

způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím 

nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, 

které je s nimi spojeno, vykonávat. -------------------------------------------------------------------------------  

2. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. V takovém případě zašle osoba 

oprávněná ke svolání valné hromady akcionářům návrh rozhodnutí valné hromady, které 



obsahuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a. text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění; ------------------------------------------------------  

b. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího 

běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři;  

c. podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. -----------------------------------------------------------------  

3. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle písm. b) výše osobě oprávněné ke svolání valné hromady 

souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí 

valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, 

ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. Rozhodná 

většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování per rollam, 

včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem 

a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. --------  

4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů všech akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují 

vyšší počet hlasů. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Článek 14 

Jediný akcionář 

1. Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné Společnosti její akcionář. Vyžaduje-li zákon, 

aby rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí 

jediného akcionáře formu veřejné listiny. -----------------------------------------------------------------------  

 

Článek 15 

Postavení a působnost správní rady 

1. Správní rada je statutárním orgánem Společnosti. Správní rada jedná za Společnost navenek. 

Písemná jednání za správní radu činí předseda správní rady samostatně anebo další dva členové 

správní rady. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti. -------------------------------  

3. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou  

v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny 

týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti, není-li v zákoně stanoveno 

jinak. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření 

dohledu nad činností Společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto 

působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle občanského 

zákoníku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, 

mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také 

návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. ------------------------------  

 

Článek 16 



Ustanovení a funkční období správní rady 

1. Správní radu volí a odvolává valná hromada Společnosti. Správní rada je tříčlenná. Jako jednoho 

člena správní rady Společnost vždy když se toto místo uvolní navrhne člena kolegia rektora/ky 

Univerzity Karlovy pro oblast transferu. -------------------------------------------------------------------------  

2. Funkční období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba osoby za člena správní rady 

je možná. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady. -----------------------------  

4. Odstoupení z funkce oznámí člen správní rady písemně správní radě Společnosti. --------------------  

5. Smlouvu o výkonu funkce člena správní rady schvaluje valná hromada Společnosti. ------------------  

 

Článek 17 

Jednání správní rady 

1. Jednání správní rady svolává její předseda dle potřeby s dostatečným předstihem sám, nebo pokud 

o její svolání požádá alespoň jeden člen správní rady předsedu správní rady, svolá předseda správní 

radu její jednání do 30 (slovy: třiceti) dní ode dne doručení žádosti o svolání jednání, a pokud 

předseda takové žádosti nevyhoví, může po jejím uplynutí svolat jednání správní rady tento člen 

správní rady s dostatečným předstihem sám. ------------------------------------------------------------------  

2. Správní rada je schopná se usnášet, když jsou přítomní alespoň dva členové správní rady. Správní 

rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 hlas. V případě 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. --------------------------------------------------------  

3. Jednání správní rady řídí její předseda, nebo osoba, která ji svolala dle odst. 1. ------------------------  

4. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím 

a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. ----------------------------------------------------  

5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím 

nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů správní rady se má za to, že hlasovali pro přijetí 

rozhodnutí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Článek 18 

Postavení a působnost dozorčí komise 

1. Dozorčí komise je dozorčím orgánem Společnosti.  -----------------------------------------------------------  

2. Dozorčí komisi přísluší dozor nad správní radou Společnosti a kontrola obchodního vedení a 

dohledu nad činností Společnosti. --------------------------------------------------------------------------------  

3. Dozorčí komise dohlíží na výkon činnosti správní rady a naplňování cíle a účelu založení Společnosti. 

Dále do působnosti dozorčí komise náleží kontrolovat účelné a hospodárné využívání financí 

Společnosti. Dozorčí komise si může vyžádat k nahlédnutí každé čtvrtletí účetní knihu Společnosti. 

Dozorčí komise je oprávněna přezkoumat rozhodnutí správní rady a účetní závěrku Společnosti.  -  

4. Správní rada oznámí dozorčí komisi písemně záměr Společnosti vstoupit majetkově do třetích osob 



nebo založit novou třetí osobu.  -----------------------------------------------------------------------------------  

5. Není-li dále stanoveno jinak, členové dozorčí komise jsou jmenováni na dobu 5 (pěti) let. Není tím 

dotčena možnost opětovného jmenování člena nebo členů dozorčí komise. ----------------------------  

6. Dozorčí komise má sedm (7) členů. Členové dozorčí komise jsou vždy:  ----------------------------------  

a. kvestor/ka UK,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

b. člen/členka Rady pro komercializaci nominovaný/á rektorem,  ---------------------------------------  

c. člen/ka nominovaný/ná rektorem v počtu dvou (2) osob,  ---------------------------------------------  

d. člen/ka nominovaný/ná Akademickým senátem UK v počtu tří (3) osob,  ---------------------------  

a to na dobu působení ve své funkci v rámci UK, po ukončení výkonu funkce v rámci UK bude 

příslušný člen z dozorčí komise Společnosti bez zbytečného odkladu odvolán a na jeho místo bude 

jmenována osoba, která jej v příslušné funkci v rámci UK nahradí. -----------------------------------------  

7. Dozorčí komise volí a odvolává svého předsedu. Předseda dozorčí komise je oprávněn navrhnout 

valné hromadě odvolání člena správní rady v případě zvlášť závažných pochybení zjištěných v rámci 

kontrolní činnosti dozorčí komise. Dále předseda dozorčí komise informuje valnou hromadu o 

rozhodnutí dozorčí komise ve věcech záměru Společnosti dle odstavce 4 tohoto článku, a to 

nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl tento záměr předsedou správní rady Společnosti dozorčí 

komisi oznámen.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Dozorčí komise je schopna usnášení, je-li přítomna většina jejích členů a k přijetí usnesení je 

zapotřebí souhlasu většiny všech členů dozorčí komise.  ----------------------------------------------------  

9. Je přípustné i písemné hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání dozorčí 

komise (per rollam), pokud s tím souhlasí všichni její členové. Hlasující se pak považují za přítomné 

a hlasování musí být provedeno písemnou formou. ----------------------------------------------------------  

10. Pravidla pro odměňování členů dozorčí komise schvaluje valná hromada. -------------------------------  

11. Dozorčí komise je ze své činnosti odpovědna valné hromadě. ----------------------------------------------  

12. Podrobnosti o způsobu jednání dozorčí komise jsou stanoveny statutem dozorčí komise, je-li 

schválen.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Článek 19 

Rozdělování zisku Společnosti 

1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady po přezkoumání 

tohoto návrhu dozorčí komisí. Podíl na zisku je splatný do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato 

usnesení valné hromady o rozdělení zisku. ---------------------------------------------------------------------  

2. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi členy správní rady. ------  

 

Článek 20 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři 

související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí 



právním řádem České republiky, zejména ZOK. -----------------------------------------------------------------  

 

 

 

Společnost Charles University Innovations Prague a.s., IČO: 07236239, se sídlem Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 
00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 26761, zastoupená 
předsedou správní rady Mgr. Otomarem Slámou, MBA, MPA a členem správní rady, Ing. Michalem Pohludkou, Ph.D. 

jako společnost (dále jen „společnost“),  

na straně jedné 

 

a 

 

pan MUDr. Josef Fontana, Ph.D., nar. 28. 5. 1986, bytem Přechodní 1326, Praha 4, 140 00, 
jako člen správní rady (dále jen „člen správní rady“),  

na straně druhé  

 

spolu (společnost a člen správní rady společně dále jen „smluvní strany“) níže uvedeného dne, měsíce a roku 
uzavírají následující 

 

SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY 

(dále jen „tato smlouva“) 

 

I. Prohlášení účastníků 

1.1. Společnost a člen správní rady shodně prohlašují, že člen správní rady byl zvolen do funkce člena správní rady 
společnosti valnou hromadou společnosti ze dne 5. 4. 2022. 

1.2. Společnost a člen správní rady shodně prohlašují, že funkce člena správní rady ve společnosti ke dni uzavření této 
smlouvy trvá. 

 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek člena správní rady vykonávat pro společnost funkci jejího člena správní rady za 
podmínek dle této smlouvy. 

2.2. Člen správní rady se zavazuje vykonávat pro společnost funkci jejího člena správní rady, do níž byl jmenován, a v jejím 
rámci zejména: 

2.2.1. zastupovat coby statutární orgán společnost navenek, 

2.2.2. vykonávat obchodní vedení společnosti, 

2.2.3. zajišťovat vedení účetnictví společnosti a zpracování veškerých zákonem předepsaných výkazů, zpráv a 
dalších písemností společnosti,  

2.2.4. zajišťovat plnění povinností společnosti veřejnoprávní povahy vůči orgánům veřejné moci, 

2.2.5. zajišťovat vedení seznamu akcionářů společnosti, svolávání a konání valných hromad společnosti včetně 
pořizování zákonem požadovaných zápisů, 

2.2.6. zajišťovat informování akcionářů o záležitostech společnosti v rozsahu stanoveném zákonem, 

2.2.7. dodržovat při výkonu své funkce zákaz konkurence stanovený zejména v ust. § 199 zákona o obchodních 
korporacích,  

2.2.8. vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a 
skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo být na újmu společnosti, 

a společnost tento závazek člena správní rady přijímá.  

2.3. Výkon funkce člena správní rady dle této smlouvy je bezúplatný. 



2.4. Společnost je povinna uhradit členovi správní rady náklady, které člen správní rady nutně a účelně vynaloží při výkonu 
své funkce. Společnost tyto náklady členovi správní rady uhradí do dvou týdnů ode dne, kdy jí bude členem správní 
rady předloženo vyúčtování uplatňovaných nákladů včetně příslušných daňových dokladů. 

 

III. Odpovědnost a ručení člena správní rady 

3.1. Člen správní rady odpovídá společnosti za škodu, která jí vznikne v důsledku porušení jeho povinností při výkonu funkce 
člena správní rady společnosti. Člen správní rady je oprávněn uzavřít na vlastní náklady pojištění pro případ vzniku 
takové odpovědnosti.  

3.2. Ručení člena správní rady za závazky společnosti se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.  

 

IV. Ostatní ustanovení 

4.1. Člen správní rady má nárok na náhradu cestovních výdajů. Nárok na poskytnutí cestovních náhrad se řídí § 151 a násl. 
zákoníku práce. Pravidelným místem pro účely cestovních náhrad je Praha. 

Obchodní tajemství a vracení dokumentace 

4.2. Člen správní rady bere na vědomí, že z povahy činností člena správní rady bude mít přístup a bude seznámen s 
utajovanými, neveřejnými informacemi souvisejícími se společností a propojenými osobami, jakož i s dalšími 
utajovanými obchodními a technickými informacemi a obchodním tajemstvím (dále jen „utajované informace“). Člen 
správní rady zachová mlčenlivost a žádným způsobem přímo ani nepřímo nezveřejní, neposkytne, nerozšíří, neučiní 
dostupnou nebo nepoužije (vyjma případů, kdy tak bude činit v rámci plnění povinností člena správní rady podle této 
smlouvy) žádnou utajovanou informaci, vyjma (i) veřejných nebo obecně známých informací v daném odvětví (jiných, 
než dostupných v důsledku porušení povinností člena správní rady dle této smlouvy); (ii) dostupných členovi správní 
rady v neutajované podobě od jiného zdroje, pokud tento zdroj není zavázán k mlčenlivosti smlouvou nebo jinak 
zavázán smluvním závazkem nepředávat informaci danému příjemci; (iii) informací, u nichž je prokazatelné, že byly 
vytvořeny bez užití utajovaných informací osobou, která tvrdí, že takové informace byly vytvořeny bez užití utajovaných 
informací; nebo (iv) informací, k jejichž zveřejnění dala společnost souhlas. Po skončení výkonu funkce člen správní 
rady z prostor společnosti neodstraní žádné dokumenty nebo záznamy (včetně automatizovaných záznamů) 
obsahujících utajované informace bez předchozího písemného souhlasu společnosti a bezodkladně předá společnosti 
všechny dokumenty a záznamy obsahující utajované informace, které člen správní rady drží, spravuje nebo má u sebe. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Vztahy mezi členem správní rady a společností při zařizování záležitostí společnosti, které nejsou touto smlouvou 
výslovně upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), o příkazu, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích) („zákon o obchodních korporacích“). 

5.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření a zaniká, jakmile zanikne funkce, jejíž výkon je touto smlouvou 
upraven. 

5.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno vyhotovení. 

5.4. Veškeré změny této smlouvy lze provádět jen ve formě písemných číslovaných dodatků opatřených podpisy obou 
smluvních stran. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost 
či neúčinnost jiných ustanovení této smlouvy. 

5.5. Tato smlouva je účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

5.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s celým 
obsahem ji stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

V Praze dne 5. 4. 2022 

 

Společnost: 

 

……………………… 

Charles University Innovations Prague s.r.o. 

Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA, předseda správní rady 

Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA, LL.M. 

 

Člen správní rady: 

 

……………………… 

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. 

 

 



 člen správní rady 

 
 
 
 
 
 
 

Společnost Charles University Innovations Prague a.s., IČO: 07236239, se sídlem Ovocný trh 560/5, Staré Město, 
110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 26761, 
zastoupená předsedou správní rady Mgr. Otomarem Slámou, MBA, MPA, předsedou správní rady  
jako společnost (dále jen „společnost“) 
na straně jedné 
 
a 
 
pan Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA, nar. 7. srpna 1988, bytem Novozámecká 729, Hostavice, 198 00 Praha 9, 
jako člen správní rady (dále jen „člen správní rady“),  
na straně druhé  
 
spolu (společnost a člen správní rady společně dále jen „smluvní strany“) níže uvedeného dne, měsíce a roku 
uzavírají následující 

 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce 

(dále jen „tento dodatek“) 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 4. 11. 2021 uzavřely smlouvu o výkonu funkce, na jejímž základě 
se člen správní rady zavázal pro společnost vykonávat funkci člena správní rady (v souladu s rozhodnutím 
jediného společníka o změně právní formy společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou 
společnost ze dne 1. 11. 2021 byl člen správní rady jmenován přímo v projektu změny právní formy předsedou 
správní rady), a společnost se zavázala mu za tento výkon funkce hradit dohodnutou odměnu a poskytovat další 
plnění (dále jen „smlouva o výkonu funkce“). 

2. Tento dodatek schválila svým usnesením valná hromada společnosti konaná dne 5. 4. 2022. 
3. Smluvní strany mění vzájemnou dohodou smlouvu o výkonu funkce tak, že ji doplňují o čl. 2.6 s následujícím 

novým zněním: 
„2.6 Společnost je oprávněna za jeden kalendářní rok zvýšit odměnu člena správní rady až do výše dvojnásobku 
průměrné výše vyplacené odměny člena správní rady za posledních dvanáct měsíců, a toto zvýšení členovi 
správní rady vyplatit formou mimořádné odměny dle rozhodnutí správní rady. Tento způsob odměňování je 
v souladu s personální politikou společnosti a výše odměn jsou přístupné členům dozorčí komise. Tyto odměny 
jsou vypláceny stejně jako odměny dle čl. 2.3 této smlouvy. Člen správní rady bere na vědomí, že tyto odměny 
za výkon funkce podléhají dani z příjmů fyzických osob a souhlasí s tím, aby společnost jako plátce této daně 
prováděla z odměn člena správní rady právním předpisem předepsané odvody či srážky.“ 

4. Společnost poskytuje členovi mimořádnou odměnu ve výši zákonem předepsaných daní a odvodů na sociální a 
zdravotní pojištění spojených s bezúplatným nabytím akcií společnosti členem správní rady v rámci výkonu 
funkce dle čl. 4.2 smlouvy o výkonu funkce v souladu s akciovým programem společnosti. 

5. Další ustanovení smlouvy o výkonu funkce zůstávají beze změny. 
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření a zaniká, jakmile zanikne funkce, jejíž výkon je touto 

smlouvou upraven. 
7. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno 

vyhotovení. 
8. Tento dodatek je účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a 

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
souhlasu s celým obsahem jej stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
V Praze dne 5. 4. 2022 



 
Společnost: 

 
……………………… 

Charles University Innovations Prague s.r.o. 
Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA,  

předseda správní rady, 
Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA., LL.M. 

člen správní rady 

 
Člen správní rady: 

 
……………………… 

Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA 
 
 

Společnost Charles University Innovations Prague a.s., IČO: 07236239, se sídlem Ovocný trh 560/5, Staré Město, 
110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 26761, 
zastoupená předsedou správní rady Mgr. Otomarem Slámou, MBA, MPA, předsedou správní rady  
jako společnost (dále jen jako „společnost“) 
na straně jedné 
 
a 
 
pan Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA, LL.M., nar. 16. září 1980, Ladova 317/1, Hejčín, 779 00 Olomouc 
jako člen správní rady, (dále jen „člen správní rady“),  
na straně druhé  
 
spolu (společnost a člen správní rady společně dále jen „smluvní strany“) níže uvedeného dne, měsíce a roku 
uzavírají následující 

 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce 

(dále jen „tento dodatek“) 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 4. 11. 2021 uzavřely smlouvu o výkonu funkce, na jejímž základě 
se člen správní rady zavázal pro společnost vykonávat funkci člena správní rady (v souladu s rozhodnutím 
jediného společníka o změně právní formy společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou 
společnost ze dne 1. 11. 2021 byl člen správní rady jmenován přímo v projektu změny právní formy předsedou 
správní rady), a společnost se zavázala mu za tento výkon funkce hradit dohodnutou odměnu a poskytovat další 
plnění (dále jen „smlouva o výkonu funkce“). 

2. Tento dodatek schválila svým usnesením valná hromada společnosti konaná dne 5. 4. 2022. 
3. Smluvní strany mění vzájemnou dohodou smlouvu o výkonu funkce tak, že ji doplňují o čl. 2.6 s následujícím 

novým zněním: 
„2.6 Společnost je oprávněna za jeden kalendářní rok zvýšit odměnu člena správní rady až do výše dvojnásobku 
průměrné výše vyplacené odměny člena správní rady za posledních dvanáct měsíců, a toto zvýšení členovi 
správní rady vyplatit formou mimořádné odměny dle rozhodnutí správní rady. Tento způsob odměňování je 
v souladu s personální politikou společnosti a výše odměn jsou přístupné členům dozorčí komise. Tyto odměny 
jsou vypláceny stejně jako odměny dle čl. 2.3 této smlouvy. Člen správní rady bere na vědomí, že tyto odměny 
za výkon funkce podléhají dani z příjmů fyzických osob a souhlasí s tím, aby společnost jako plátce této daně 
prováděla z odměn člena správní rady právním předpisem předepsané odvody či srážky.“ 

4. Společnost poskytuje členovi mimořádnou odměnu ve výši zákonem předepsaných daní a odvodů na sociální a 
zdravotní pojištění spojených s bezúplatným nabytím akcií společnosti členem správní rady v rámci výkonu 
funkce dle čl. 4.2 smlouvy o výkonu funkce v souladu s akciovým programem společnosti. 

5. Další ustanovení smlouvy o výkonu funkce zůstávají beze změny. 
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření a zaniká, jakmile zanikne funkce, jejíž výkon je touto 

smlouvou upraven. 
7. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno 

vyhotovení. 
8. Tento dodatek je účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a 

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
souhlasu s celým obsahem jej stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
V Praze dne 5. 4. 2022 
 



Společnost: 
 

……………………… 
Charles University Innovations Prague s.r.o. 

Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA,  
předseda správní rady, 

Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA, LL.M. 
člen správní rady 

Člen správní rady: 
 

……………………… 
Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA, LL.M. 

 
 

 


