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ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PRÁVNÍ PROVĚRKY 

 

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář („H&P“) byla požádána společností AtomTrace a.s., se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 

Brno, IČO: 033 96 916 („Emitent“), o provedení právní prověrky Emitenta, a to v souvislosti se nabídkou a upsáním až 700.000 ks nových akcií 

prostřednictvím veřejné nabídky na trh START organizovaný Burzou cenných papírů Praha a.s. („Burza“) (daný proces jako „Investiční záměr“). Zpráva o 

výsledcích právní prověrky shrnuje závěry, které vyplývají z dosud předložené dokumentace o Emitentovi nebo z Veřejných Zdrojů („Zpráva“). 

Právní prověrka byla ze strany H&P provedena na základě informací a dokumentace dostupné v elektronické podobě, a to v období od 10. 9. 2018 do 9. 11. 

2018 („Zdroje Emitenta“) a dále na základě informací z dálkově dostupných veřejně přístupných zdrojů, zejména obchodního rejstříku a sbírky listin 

vedených u příslušných rejstříkových soudů, katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku, registru ochranných známek českého Úřadu průmyslového 
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vlastnictví (ÚPV) a registru českých domén (CZ.NIC), a to ve všech těchto případech pouze informace a dokumenty dostupné on-line („Veřejné Zdroje“, 

Zdroje Emitenta a Veřejné Zdroje jako „Zdroje“). 

Tato Zpráva byla vyhotovena v souladu s požadavky přílohy č. 2 „Standardní rozsah právního due diligence prováděného autorizovaným právním 

poradcem“, obsažené v burzovních pravidlech, část XVI., Pravidla pro trh START, vydaných Burzou a účinných ode dne 20. 4. 2018. Tato Zpráva se zabývá 

pouze právní oblastí, přičemž ekonomické, finanční, analytické a obchodní oblasti jsou popsány a zkoumány v samotném prospektu Emitenta („Prospekt“). 

Jedná se o tyto oblasti Prospektu: (i) odpovědné osoby, (ii) oprávnění auditoři, (iii) vybrané finanční údaje, (iv) rizikové faktory, (v) provozní a finanční 

přehled, (vi) finanční údaje o aktivech a závazcích, finanční situaci a zisku a ztrátách emitenta, (vii) doplňující údaje, (viii) údaje třetích stran a prohlášení 

znalců a prohlášení o jakémkoliv zájmu, (ix) zveřejnění dokumenty a (x) údaje o majetkových účastech. 

Tato Zpráva je určena výhradně pro Emitenta a nemůže být poskytnuta třetím osobám, ani z ní nemohou třetí osoby vycházet či se na ní spoléhat bez 

předchozího výslovného souhlasu H&P, mimo poskytnutí Zprávy Burze a případně České národní bance. V případě poskytnutí této Zprávy třetím osobám na 

základě souhlasu H&P, takovýto souhlas nebude zakládat žádný smluvní vztah k takovýmto třetím osobám.  

Jakékoliv předpoklady ohledně případných sankcí a jiných pokut uložených ze strany státních orgánů uvedených v této Zprávě jsou pouze indikativní a H&P 

za ně nebere žádnou odpovědnost. Zpráva je založena na předpokladech a bere v úvahu omezení a výhrady uvedené v Příloze č. 1 této Zprávy. 

Tato Zpráva poskytuje přehled právních zjištění, která v rámci provedené právní prověrky Emitenta považujeme za nejdůležitější. Zprávu je nutné číst celou, 

přičemž čtení hlavní části Zprávy nemůže nahradit čtení ostatních částí Zprávy včetně příloh. 

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář    
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PŘEHLED DEFINIC 

 
Burza  znamená společnost Burza cenných papíru Praha a.s., se sídlem Rybná 14/682, 110 00,  Praha 1, IČO: 471 15 629. 

GDPR znamená nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Emitent znamená společnost AtomTrace a.s., se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 033 96 916, zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7676. 

Investiční záměr znamená vstup Emitenta na trh START organizovaný Burzou cenných papírů Praha a.s. 

Licenční smlouva znamená licenční smlouvu s Vysokým učením technickým v Brně jako poskytovatelem licence (číslo smlouvy VUT 

005858/2018/00) ze dne 21. května 2018 (publikace v registru smluv dne 23. května 2018). 

Prospekt znamená prospekt zhotovený a vydaný Emitentem a schválený Českou národní bankou, za účelem provedení Investičního záměru.  

VUT  Znamená Vysoké učení technické v Brně, adresa Antonínská 548/1, 601 90 Brno. 

Zpráva znamená tuto zprávu o výsledcích právní prověrky Emitenta. 
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1. ÚDAJE O EMITENTOVI 

1.1 Historie a vývoj Emitenta 

• Emitent byl založen dne 13. srpna 2014 na základě společenské smlouvy o založení společnosti ve formě notářského zápisu NZ 418/2014, N 

480/2014, a to zakladateli: (i) společností First Partners a.s., (ii) prof. Ing. Jozefem Kaiserem, Ph.D., (iii) Ing. Ivanem Křupkou, Ph.D., (iv) panem 

Janem Novotným, (v) panem Michalem Bradou, (vi) panem Michalem Petrilakem, (vii) Mgr. Janem Pročkem, a (viii) Ing. Tomášem Černohorským, 

CSc. Emitent vznikl dne 12. září 2014 zápisu do obchodního rejstříku pod sp. zn. C 84685 vedenou Krajským soudem v Brně. 

• Během existence Emitenta došlo k několika změnám ve vlastnické (akcionářské) struktuře; více viz kapitola 1.4 této Zprávy 

• Aktuální akcionářská struktura Emitenta ke dni vydání této Zprávy je: 

 

 

  

Akcionáři Počet akcií (ks) Akciový podíl 

Georg Hotar  1,201,500  60,075 % 

Mgr. Jan Proček  198,000  9,9 % 

prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.  198,000  9,9 % 

doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.  92,000  4,6 % 

doc. Ing. Tomáš Černohorský,  92,000  4,6 % 

Ing. Jan Novotný, Ph.D.  92,000 4,6 % 

Ing. Michal Petrilak  46,000  2,3 % 

Ing. Pavel Pořízka, Ph.D.  46,000  2,3 % 

Ing. David Prochazka, Ph.D.  23,000  1,15 % 

Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.  11,500 0,575 
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1.2 Status Emitenta 

• Podle informativního výpisu z rejstříku trestů právnických osob pořízeného z veřejných zdrojů (https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?2) 

neměl Emitent ke dni 12. 11. 2018 záznam v rejstříku trestů. 

 

• Podle výpisu z insolvenčního rejstříku nebylo ke dni 12. 11. 2018 proti Emitentovi zahájeno insolvenční řízení.  

 

1.3 Změna právní formy  

• Emitent změnil svou právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, a to na základě projektu změny právní formy ze dne 

1. 8. 2016. Souhlas valné hromady s projektem přeměny právní formy byl učiněn formou notářského zápisu NZ 60/2017, N 55/2017 ze dne 31. 1. 

2017.  

• Změna právní formy byla účinná zápisem do obchodního rejstříku dne 3. února 2017.  

• Ocenění majetku bylo provedeno odborným znalcem na základě znaleckého posudku č. 2133-153/2016, kterým bylo jmění Emitenta oceněno na 

částku ve výši 2.140.000,- Kč. 

1.4 Historie vlastnické struktury Emitenta  

Převod majetkové účasti v období právní formy společnosti s ručením omezeným  

I. Na základě smlouvy o převodu podílů uzavřené dne 20. 1. 2016 mezi společnost First Partners a.s jakožto převodcem a Mgr. Janem Pročkem a prof. 

Ing. Jozef Kaiser, Ph.D, jakožto nabyvateli, byly převedeny dva podíly každý o velikosti 33,55 %. Souhlas valné hromady s rozdělením podílu a 

převodem nově vzniklých podílu byl udělen formou notářského zápisu NZ 197/2016, ze dne 20. 1. 2016.  

II. Na základě smlouvy o převodu podílů uzavřené dne 24. 3. 2016 mezi níže uvedenými osobami, byly převedeny podíly na Společnosti tak, že: 

 Mgr. Jan Proček převedl část svého podílu o velikosti 30 % na pana Mgr. Karla Novotného, Ph.D.;    

 Ing. Josef Kaiser, Ph.D., převedl část svého podílu o velikosti 1,75 % na pana Mgr. Karla Novotného, Ph.D.; 

 Ing. Josef Kaiser, Ph.D., převedl část svého podílu o velikosti 0,50 % na pana Mgr. Aleše Hrdličku, Ph.D.; 

 Prof. Ing. Ivanem Křupkou, Ph.D., převedl část svého podílu o velikosti 0,50 % na pana Mgr. Aleše Hrdličku, Ph.D.; 

 Prof. Ing. Ivanem Křupkou, Ph.D., převedl část svého podílu o velikosti 0,20 % na pana Ing. Davida Procházku, Ph.D.; 

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?2
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 Jan Novotný, převedl část svého podílu o velikosti 0,70 % na pana Pavla Pořízku; 

 Michael Brada převedl část svého podílu o velikosti 0,30 % na pana Pavla Pořízku; 

 Michael Brada převedl část svého podílu o velikosti 0,40 % na pana Ing. Davida Procházku, Ph.D.; 

 Michal Petrila převedl část svého podílu o velikosti 0,30 % na pana Jana Kluse; 

 Michal Petrila převedl část svého podílu o velikosti 0,40 % na pana Ing. Davida Procházku, Ph.D.; 

 Ing. Tomáš Černohorský, Csc. převedl část svého podílu o velikosti 0,70 % na pana Jana Kluse. 

Souhlas valné hromady s rozdělením předmětných podílů a jejich převody byl udělen formou notářského zápisu NZ 425/2016, N 388/2016 ze dne 24. 

3. 2016. 

III. Na základě smlouvy o převodu podílu uzavřené dne 15. 4. 2018 mezi prof. Ing. Josefem Kaiserem jakožto převodcem a společností  Solar Power to 

the People Coöperatief U.A. jakožto nabyvatel, byl převeden podíl o velikosti 30 %. Souhlas valné hromady s  převodem nově vzniklého podílu byl 

udělen dne 25. 3. 2016. 

Na základě smlouvy o převodu podílu uzavřené dne 15. 4. 2016 mezi Mgr. Janem Pročkem jakožto převodcem a společností Solar Power to the 

People Coöperatief U.A. jakožto nabyvatel, byl převeden podíl o velikosti 30 %. Souhlas valné hromady s  převodem nově vzniklého podílu byl 

udělen dne 25. 3. 2016. 

IV. Na základě smlouvy o převodu podílů uzavřené dne 12. 1. 2017 mezi společností Solar Power to the People Coöperatief U.A. jakožto převodcem a 

panem Georgem Hotarem jakožto nabyvatel, byly převedeny dva podíl každý o velikosti 30 %. Souhlas valné hromady s rozdělením podílu a 

převodem nově vzniklých podílu byl udělen formou notářského zápisu NZ 59/2017, N 36/2017 ze dne 31. 1. 2017. 

Převod majetkové účasti v období právní formy akciové společnosti 

V. Na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. 10. 2018 mezi Mgr. Alešem Hrdličkou, Ph.D., jakožto převodcem a Georgem Hotarem, jakožto 

nabyvatelem, bylo převedeno 10 000 (slovy: deset tisíc) kusů zaknihovaných akcií Emitenta, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1 Kč každá, 

ISIN: CZ0009004792.  

Na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. 10. 2018 mezi prof. Ing. Ivanem Křupkou, Ph.D., jakožto převodcem a Georgem Hotarem, 

jakožto nabyvatelem, bylo převedeno 80 000 (slovy: osmdesát tisíc) kusů zaknihovaných akcií společnosti Emitenta, o jmenovité hodnotě 1 Kč každá, 

ISIN: CZ0009004792.  

 

Na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. 10. 2018 mezi Ing. Jakubem Klusem, Ph.D., jakožto převodcem a Georgem Hotarem, jakožto 

nabyvatelem, bylo převedeno 20 000 (slovy: dvacet tisíc) kusů zaknihovaných akcií společnosti Emitenta, o jmenovité hodnotě 1 Kč každá, ISIN: 

CZ0009004792.  
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Na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. 10. 2018 mezi Ing. Michalem Bradou, jakožto převodcem a Georgem Hotarem, jakožto 

nabyvatelem, bylo převedeno 80 000 (slovy: osmdesát tisíc) kusů zaknihovaných akcií společnosti Emitenta, o jmenovité hodnotě 1 Kč každá, ISIN: 

CZ0009004792.  

 

Na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. 10. 2018 mezi Ing. Michalem Petrilakem, jakožto převodcem a Georgem Hotarem, jakožto 

nabyvatelem, bylo převedeno 40 000 (slovy: čtyřicet tisíc) kusů zaknihovaných akcií společnosti Emitenta, o jmenovité hodnotě 1 Kč každá, ISIN: 

CZ0009004792.  

 

Na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. 10. 2018 mezi Georgem Hotarem, jakožto převodcem a prof. Ing. Jozefem Kaiserem, Ph.D., 

jakožto nabyvatelem, bylo převedeno 60 000 (slovy: šedesát tisíc) kusů zaknihovaných akcií společnosti Emitenta, o jmenovité hodnotě 1 Kč každá, 

ISIN: CZ0009004792.  

 

Na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. 10. 2018 mezi Georgem Hotarem, jakožto převodcem a Mgr. Janem Pročkem, jakožto 

nabyvatelem, bylo převedeno 60 000 (slovy: šedesát tisíc) kusů zaknihovaných akcií společnosti Emitenta, ve formě na majitele, se jmenovitou 

hodnotou 1 Kč každá, ISIN: CZ0009004792.  

 

Na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. 10. 2018 mezi Georgem Hotarem, jakožto převodcem a Mgr. Alešem Hrdličkou, Ph.D., jakožto 

nabyvatelem, bylo převedeno celkem 1 500 (slovy: tisíc pět set) kusů zaknihovaných akcií společnosti Emitenta, o jmenovité hodnotě 1 Kč každá, 

ISIN: CZ0009004792.  

Na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. 10. 2018 mezi Georgem Hotarem, jakožto převodcem a Ing. Davidem Prochazkou, Ph.D., 

jakožto nabyvatelem, bylo převedeno celkem 3 000 (slovy: tři tisíce) kusů zaknihovaných akcií společnosti Emitenta, o jmenovité hodnotě 1 Kč 

každá, ISIN: CZ0009004792.  

 

Na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. 10. 2018 mezi Georgem Hotarem, jakožto převodcem a prof. Ing. Jozefem Kaiserem, Ph.D., 

jakožto nabyvatelem, bylo převedeno celkem 18 000 (slovy: osmnáct tisíc) kusů zaknihovaných akcií společnosti Emitenta, o jmenovité hodnotě 1 Kč 

každá, ISIN: CZ0009004792.  

 

Na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. 10. 2018 mezi Georgem Hotarem, jakožto převodcem a Ing. Janem Novotným, Ph.D., jakožto 

nabyvatelem, bylo převedeno celkem 12 000 (slovy: dvanáct tisíc) kusů zaknihovaných akcií společnosti Emitenta, o jmenovité hodnotě 1 Kč každá, 

ISIN: CZ0009004792.  

 

Na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. 10. 2018 mezi Georgem Hotarem, jakožto převodcem a Mgr. Janem Pročkem, jakožto 

nabyvatelem, bylo převedeno celkem 18 000 (slovy: osmnáct tisíc) kusů zaknihovaných akcií společnosti Emitenta, o jmenovité hodnotě 1 Kč každá, 

ISIN: CZ0009004792.  
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Na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. 10. 2018 mezi Georgem Hotarem, jakožto převodcem a doc. Mgr. Karlem Novotným, Ph.D., 

jakožto nabyvatelem, bylo převedeno celkem 12 000 (slovy: dvanáct tisíc) kusů zaknihovaných akcií společnosti Emitenta, o jmenovité hodnotě 1 Kč 

každá, ISIN: CZ0009004792.  

 

Na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. 10. 2018 mezi Georgem Hotarem, jakožto převodcem a Ing. Michalem Petrilakem, jakožto 

nabyvatelem, bylo převedeno celkem 6 000 (slovy: šest tisíc) kusů zaknihovaných akcií společnost Emitenta, o jmenovité hodnotě 1 Kč každá, ISIN: 

CZ0009004792.  

 

Na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. 10. 2018 mezi Georgem Hotarem, jakožto převodcem a Ing. Pavlem Pořízkou, Ph.D., jakožto 

nabyvatelem, bylo převedeno 26 000 (slovy: dvacet šest tisíc) kusů zaknihovaných akcií společnosti Emitenta, o jmenovité hodnotě 1 Kč každá, ISIN: 

CZ0009004792.  

 

Na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. 10. 2018 mezi Georgem Hotarem, jakožto převodcem a doc. Ing. Tomášem Černohorským, 

CSc., jakožto nabyvatelem, bylo převedeno 12 000 (slovy: dvanáct tisíc) kusů zaknihovaných akcií společnosti Emitenta, o jmenovité hodnotě 1 Kč 

každá, ISIN: CZ0009004792.  

2. PŘEHLED PODNIKÁNÍ 

• Podle zápisu v obchodním rejstříku předmět činnosti Emitenta představuje „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona“.  

• Podle výpisu z živnostenského rejstříku má Emitent ohlášeny všechny obory předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 

až 3 živnostenského zákona“. 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

• Emitent není součástí žádné skupiny a nemá žádné dceřiné společnosti. 

4. NEMOVITOSTI, STROJE A ZAŘÍZENÍ 

• Emitent není vlastníkem žádných nemovitých věcí. 

• Z dlouhodobého hmotného majetku vlastnil Emitent k datu 31. 12. 2017 vozidlo Nissan Navara v účetní hodnotě 299.00,- Kč a zařízení Sci-Trace 

v účetní hodnotě 148.000,- Kč. 
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5. ZDROJE KAPITÁLU 

5.1 Základní kapitál Emitenta a jeho změny  

• Základní kapitál Emitenta ve výši 2.000.000,- Kč je plně splacen. Základní kapitál Emitenta je rozdělen do 2.000.000 ks akcií na majitele v 

zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. 

• Pří založení Emitenta základní kapitál činil 10.000,- Kč. Dne 3. února 2017 byl základní kapitál Emitenta navýšen na 2.000.000,- Kč z důvodu změny 

právní formy Emitenta ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost (viz kapitola 1.3 této Zprávy). 

• Dne 19. 10. 2018 valná hromada Emitenta rozhodla v souladu s Investičním záměrem o navýšení základního kapitálu nejvýše až o částku 700.000,-

Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Zápis této skutečnost byl 

proveden do obchodního rejstříku v části „Ostatní skutečnosti“ dne 26. 10. 2018   

5.2 Zdroje kapitálu 

• Zdroje kapitálu Emitenta jsou:  

o Základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč;  

o Finanční prostředky ve formě zápůjček a příplatků mimo základní kapitál akcionářů (viz kapitola 10.1 této Zprávy); 

o Prostředky z veřejných zdrojů (viz kapitola 11.4 této Zprávy). 

6. DUŠEVNÍ VLASTNITVÍ  

6.1 Ochranné známky 

• Emitent je vlastníkem a používá následující ochranné známky: 
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Název  Registrace  Grafické znázornění  Vlastník  

(a) AtomTrace (kombinovaná) ÚPV-ČR 

521935/ 348732  

 

Emitent  

(b) X-TRACE (slovní) ÚPV-ČR 

531324 / 360060  

 Emitent 

(c) SCI-TRACE (slovní) ÚPV-ČR 

531326 / 360061  

 Emitent 

(d) LIBS INTERACTION CHAMBER (slovní) ÚPV-ČR 

531327 / 356307  

 Emitent 

 

• Dne 29. 10. 2018 uzavřel Emitent jako nabyvatel a pan Ing. Jan Novotný, Ph.D. jako převodce smlouvu o převodu ochranných známek, na základě 

které se Emitent stal majitelem ochranných známek uvedených v tabulce tohoto článku. Účinnost převodu vůči 3. osobám nastala zápisem do rejstříku 

ochranných známek dne 6. 11. 2018.  

6.2 Patenty a licence 

• Emitent má jako nabyvatel uzavřenou licenční smlouvu s Vysokým učením technickým v Brně („VUT“) jako poskytovatelem licence (číslo smlouvy 

VUT 005858/2018/00) ze dne 21. května 2018 (publikace v registru smluv dne 23. května 2018) („Licenční Smlouva“). Předmětem licence je 

technické řešení „Modulární zařízení pro dálkovou spektrochemickou materiálovou analýzu metodou LIBS“ a související práva duševního vlastnictví 

jak je obsaženo v patentu č. 304598 uděleném Úřadem průmyslového vlastnictví. Licence je výhradní, omezena na území České republiky a 

Japonského císařství, bez práva udělit podlicenci a sjednaná na dobu neurčitou. Licence je udělena za účelem komerčního využití předmětu licence 

s možnosti vlastního vylepšování předmětu licence.  

6.3 Klíčové Poznatky 
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Zjištění Potenciální důsledky Navrhované řešení 

Licenční smlouva    

Licence není zapsaná v patentovém rejstříku 

vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví 

Dle Licenční smlouvy není Poskytovatel povinen 

bránit porušování práv duševního vlastnictví ze 

strany třetích osob. Nabyvatel má tak činit na vlastní 

náklady. 

Licence nezapsaná v rejstříku patentů nevyvolává 

účinky vůči třetím osobám. Nabyvatel se tak vůči 

třetím osobám nemůže dovolávat práv ze sjednané 

licence a ani bránit zasahování ze strany třetích osob 

do předmětu licence. 

Doporučujeme zapsat sjednanou licenci do rejstříku 

patentů vedeného Úřadem průmyslového 

vlastnictví.  

Poskytovatel neodpovídá za patentovatelnost 

technického řešení tvořícího předmět licence 

Zrušení patentu na návrh třetí osoby a zánik licence. 

V určitém případě i zákaz využívat technické řešení 

tvořící předmět licence (v případě, že byl patent 

zrušen z důvodu existence jiného dříve přihlášeného 

a pořád platného patentu, z něhož je oprávněná třetí 

osoba). 

Uzavření dodatku vypouštějícího takovéto ujednaní 

z licenční smlouvy. Popřípadě zvážit provedení 

důkladnějšího zhodnocení stavu techniky 

kvalifikovanou osobou za účelem hlubšího 

zhodnocení patentovatelnosti technologického 

řešení. 

Limitace výše náhrady škody způsobené 

Poskytovatelem (v případě škody nezpůsobené 

úmyslně), a to do výše zaplacené odměny za licenci, 

přičemž poskytovatel nehradí ušlý zisk. 

 

Způsobená škoda může převyšovat výši zaplacené 

odměny za licenci a není kompenzován ušlý zisk. 
Uzavřít dodatek k licenční smlouvě a nastavit 

odpovědnost za škodu bez smluvních omezení 

Licence je sjednána na dobu neurčitou. Kterákoli ze 

stran může vypovědět smlouvu i bez uvedení 

důvodu. Výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná 

běžet prvým dnem měsíce následujícího po doručení 

výpovědi. 

 

Zánik licence v důsledku výpovědi poskytovatelem. Převést patent na nabyvatele. Případně alespoň 

uzavřít dodatek, v jehož důsledku bude licence 

poskytnuta na dobu trvání patentu a výpověď bude 

možná pouze v důsledku porušování smlouvy nebo 

zákona. 

 

7. SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY, VRCHOLOVÉ ORGÁNY 

• Emitent zřídil monistický systém struktury společnosti. Orgány Emitenta jsou (i) valná hromad akcionářů, (ii) statutární ředitel a (iii) správní rada.  
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• Ze Zdrojů vyplývá, že statutárním ředitelem Emitenta je pan Doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D. Dle Veřejných Zdrojů „Společnost zastupuje navenek 

statutární ředitel“. 

• Ze Zdrojů vyplývá, že správní rada emitenta má tři členy, kterými jsou: (i) Ing. Tomáš Černohorský, CSc., (ii) George Hotar a (iii) Anastasia Hotar.  

• Ze Zdrojů Emitenta vyplývá, že statutární ředitel a ani nikdo ze současných členů správní rady nebyl v minulosti odsouzen za trestný čin a žádná z 

těchto osob nebyla v předešlých pěti letech spojena s jakýmkoli konkursním řízením, nucenou správou či likvidací, mimo: 

(i) pana Georg Hotara, který byl členem statutárních orgánů níže uvedených společností v likvidaci:  

o společnosti Photon Energy Investments N.V.; 

o společnosti Photon Energy Technology B.V.; 

o společnosti Photon Energy Investments DE N.V.; 

o společnosti European Solar Holdings B.V.;  

o společnosti Photon Energy Investments CZ N.V.; 

o společnosti Photon IT SPV4 s.r.l.; 

o společnosti Photon IT SPV5 s.r.l.; 

o společnosti Photon IT SPV6 s.r.l.; 

o společnosti Photon IT SPV7 s.r.l.; 

o společnosti Photon Energy Technology Europe Limited; 

o společnosti E&WTT s.r.o. 

(ii) pana Jana Pročka, který byl členem statutárních orgánů společnosti v likvidaci Hipoterapie a zdravý pohyb s.r.o. "v likvidaci"  

• Emitent zaměstnává vrcholového manažera pana Mgr. Jana Pročka (viz kapitola 8 této Zprávy).  

• Mezi členy řídících a dozorčích orgánů a vrcholového vedení Emitenta neexistují příbuzenské vztahy, kromě manželství pana George Hotar a 

Anastasie Hotar. 
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8. ZAMĚSTNANCI 

• Emitent má uzavřenou pracovní smlouvu s jediným vedoucím pracovníkem, a to panem Mgr. Janem Pročkem, jež vykonává funkci Senior Strategic 

Development Supervisor (řídící pracovník). 

• Pracovní smlouvy neobsahují žádná nestandardní ustanovení. Mzda je určena vnitřním předpisem Emitenta.  

• Členění zaměstnanců ve sledovaném období: 

Počet zaměstnanců v roce 2015 2016 2017 2018 

Průměrný počet zaměstnanců 6 10 14 17 

Z toho řídící pracovníci 1 1 1 1 

Průměrný přepočtený počet úvazků  1,14 0,75 6,61 5,35 

 

Zjištění Potenciální důsledky Navrhované řešení 

Osobní údaje a jejich zpracování v pracovních 

smlouvách 

  

Pracovní smlouvy obsahují osobní údaje, které 

nemají být k uzavření pracovní smlouvy vyžadovány 

(tj. rodné číslo, místo narození a zdravotní 

pojišťovna). 

V pracovních smlouvách je dále implementována 

špatná úprava souhlasu se zpracováním osobních 

údajů, který neodpovídá původnímu zákonu č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

dnes ani GDPR. 

V daném případě by bylo též vhodné vynechat i číslo 

bankovního účtu a pouze uvést, že číslo účtu bude 

zaměstnancem sděleno Společnosti po uzavření 

Pracovní smlouvy. 

Úřad pro ochranu osobních údajů by mohl udělit 

pokutu až do výše 20.000.000 EUR nebo až do 

výše 4 % z globálního obratu Emitenta. V daném 

případě nicméně vzhledem k počtu zaměstnanců a 

množství osobních údajů spíše předpokládáme, že 

by případná pokuta nebyla uložena v plné výši. 

Doporučujeme uzavřít nové pracovní smlouvy 

(nahrazující původní), které nebudou obsahovat 

zakázané osobní údaje, a kde bude zároveň správně 

ošetřena oblast zpracování osobních údajů (tj. 

implementace nezbytného minima s tím, že je 

vydáno zvláštní poučení o zpracování osobních 

údajů a je získán souhlas, je-li potřeba, v souladu s 

GDPR).  

Současně doporučujeme, aby Emitent uzavřel 

písemné poučení/souhlas se svými zaměstnanci o 

zpracování osobních údajů. 
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9. HLAVNÍ AKCIONÁŘI 

• Emitent je samostatně ovládán panem Georgem Hotarem, který je vlastníkem 60,075 % akciového podílu. 

• Stávající akcionářská struktura Emitenta je uvedena v kapitole 1.1 této Zprávy.  

10. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI 

10.1 Obecné informace 

• Emitent učinil se spřízněný osobami níže uvedené transakce: 

o Dne 10. 6. 2014 uzavřel Emitent jako vydlužitel s bývalým společníkem společností First Partners a.s. jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce, 

jejímž předmětem bylo zapůjčení částky ve výši 50.000,- Kč. Zápůjčka byla splatná do 31. 5. 2017. Tato zápůjčka již zanikla, neboť byla 

kapitalizována.  

o Dne 9. 1. 2015 uzavřel Emitent jako vydlužitel s bývalým společníkem společností First Partners a.s. jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce, 

jejímž předmětem bylo zapůjčení částky ve výši 250.000. Zápůjčka byla splatná do 31. 5. 2017. Tato zápůjčka již zanikla, neboť byla 

kapitalizována.  

o Dne 27. 3. 2015 uzavřel Emitent jako vydlužitel s bývalým společníkem společností First Partners a.s. jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce, 

jejímž předmětem bylo zapůjčení částky ve výši 400.000. Zápůjčka byla splatná do 31. 5. 2018. Tato zápůjčka již zanikla, neboť byla 

kapitalizována.  

o Dne 15. 12. 2015 uzavřel Emitent s bývalým společníkem společností First Partners a.s. smlouvu o příplatku mimo základní kapitál, jejímž 

předmětem bylo poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Emitenta v celkové výši 700.000 Kč.  

o Dne 31. 12. 2015 uzavřel Emitent s bývalým společníkem společností First Partners a.s. dohodu a započtení pohledávek, jejímž předmětem bylo 

započtení pohledávek ze smluv o zápůjčce a ze smlouvy o příplatku mimo základní kapitál v celkové výši 700.000 Kč.  

o Dne 29. 7. 2016 uzavřel Emitent jako vydlužitel se stávajícím akcionářem panem prof. Ing. Jozefem Kaiserem, Ph.D. jako zapůjčitelem 

smlouvu o zápůjčce ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2018, jejímž předmětem bylo zapůjčení částky ve výši 304.000 Kč s úrokem  6 % p.a. 

Zápůjčka byla splatná do 27. 8. 2017. Dle informací od Emitenta byla zápůjčka zcela splacena.  

o Dne 3. 9. 2015 uzavřel Emitent jako vydlužitel s bývalým společníkem a aktuálním členem správní rady společností Solar Power to the People 

Coöperatief U.A. jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce, jejímž předmětem bylo zapůjčení částky ve výši 200.000 Kč s úrokem 6 % p.a. 

Zápůjčka byla splatná do 5. 8. 2015. Dle informací od Emitenta byla zápůjčka zcela splacena. 
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o Dne 2. 12. 2015 uzavřel Emitent jako vydlužitel s bývalým společníkem a aktuálním členem správní rady společností Solar Power to the People 

Coöperatief U.A. jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce ve znění dodatku č. 2, jejímž předmětem bylo zapůjčení částky ve výši 500.000 Kč 

s úrokem 6 % p.a. Dle informací od Emitenta byla zápůjčka zcela splacena. 

o Dne 7. 12. 2016 uzavřel Emitent s bývalým společníkem a aktuálním členem správní rady společností Solar Power to the People Coöperatief 

U.A. smlouvu o příplatku mimo základní kapitál, jejímž předmětem byl příplatek mimo základní kapitál Emitenta v celkové výši 920.000 Kč.  

o Dne 7. 12. 2016 uzavřel Emitent s bývalým společníkem a aktuálním členem správní rady společností Solar Power to the People Coöperatief 

U.A. dohodu a započtení pohledávek, jejímž předmětem bylo započtení pohledávek ze smluv o zápůjčce a ze smlouvy o příplatku mimo 

základní kapitál v celkové výši 920.000 Kč.  

11. VÝZNAMNÉ SMLOUVY 

11.1 Obecné informace 

• Mimo smluv uvedených v tomto článku Emitent uzavřel Licenční smlouvu, jež je významnou smlouvu a je uvedena v kapitole 6.2 této Zprávy 

11.2 Nájemní smlouvy  

• Dne 1. 7. 2015 uzavřel Emitent jako nájemce s VUT jako pronajímatelem smlouvu o nájmu, na základě které byly Emitentovi pronajaty laboratoř a 

sklad. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30. 9. 2019. Výše nájemného byla sjednána menší, než je cena obvyklá v místě a čase, 

přičemž rozdíl mezi cenou obvyklou a stanoveným nájemným je považován za podporu de minimis v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013.  

Podpora Emitenta je poskytována tzv. slevou na nájemném ve formě povolené veřejné podpory de minimis. Sleva na nájemném vyplývá z nájemní 

smlouvy Emitenta s pronajímatelem. Součástí nájemní smlouvy je též čestné prohlášení VUT o podpoře v režimu de minimis. 

11.3 Distributorské smlouvy 

• Dne 14. 5. 2017 uzavřel Emitent se společností Flash Photoshonics, Inc. jako distributorem distribuční smlouvu, na základě které se distributor 

zavázal vykonávat distribuci, podporu a prodej produktů Emitenta na území Kanady, USA a Mexika. 

• Dne 23. 1. 2018 uzavřel Emitent se společností Quantum-RX, SAS jako distributorem distribuční smlouvu, na základě které se distributor zavázal 

vykonávat distribuci, podporu a prodej produktů Emitenta na území Francie, Švýcarska, Maroka, Alžírska a Tunisu. 

• Dne 18. 6. 2018, s účinností do 18. 6. 2019, vystavil Emitent ve prospěch společnosti Beiging Ecotech Science and Technology Ltd. jako svého 

distributora v Čínské lidové republice krycí list, na základě kterého poskytuje společnosti v dané oblasti přístrojové techniky a zařízení Sci-Trace a X-

Trace distribuční exkluzivitu pro Čínskou lidovou republiku. Emitent intenzivně jedná s Beiging Ecotech Science and Technology Ltd. o uzavření 

shodné smlouvy o distribučním zastoupení jako se subjekty výše. 
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11.4 Dotační smlouvy  

• Emitent je na základě smlouvy o účasti na řešení projektu a o využití výsledků, č. 038998/2017/00 uzavřené dne 27. 11. 2017 s VUT jako příjemcem 

(„Smlouva o účasti“) dalším účastníkem projektu s názvem „Vývoj a inovace detekčního systému laserové ablace vhodného pro monitoring 

kontaminace rostlin nanočásticemi vstupujícími do životního prostředí, reg. č. TJ01000438“ spolufinancovaného Technologickou agenturou České 

republiky („Projekt 1“). Na řešení věcné náplně Projektu 1 budou Emitentovi vyplaceny neinvestiční účelové finanční prostředky ve výši 322.644,- 

Kč.  

• Emitent je na základě smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a 

inovace, č. FV30224 uzavřené dne 11. 6. 2018 s Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a obchodu jako poskytovatelem („Smlouva o 

poskytnutí podpory“) příjemcem dotace na řešení projektu s názvem „Vývoj zařízení pro identifikaci stopových prvků brzdné stopy, reg. č. 

FV30224“ („Projekt 2“). Na řešení věcné náplně Projektu 2 bude Emitentovi vyplacena dotace ve výši 9.311.585,- Kč. Dle článku IV.4. Smlouvy o 

poskytnutí podpory je Emitent povinen část poskytnuté dotace ve výši 3.314.000,- Kč následně po přijetí vyplatit dalšímu účastníkovi Projektu 2, jímž 

je na základě smlouvy o budoucí smlouvě o účasti na řešení projektu uzavřené dne 13. 7. 2017 mezi VUT a Emitentem, VUT. Výše dotace poskytnutá 

přímo Emitentovi na základě Smlouvy o poskytnutí podpory činí 5.997.585,- Kč.   

• Emitent je na základě smlouvy o poskytnutí dotace z programu SME Instrument Brno uzavřené dne 22.8.2018 s JIC, zájmovým sdružením 

právnických osob jako implementační agenturou („Smlouva o poskytnutí dotace“) příjemcem dotace na řešení projektu s názvem „Laser-Induced 

Breakdown Spectroscopy (LIBS) tool for rapid elemntal mapping in clinical and biotechnological research“ („Projekt 3“). Na řešení věcné náplně 

Projektu 3 bude Emitentovi vyplacena dotace ve výši 1.100.000,- Kč.  

• Emitent je na základě smlouvy o poskytnutí kreativního voucheru uzavřené dne 10. 5. 2017 s JIC, zájmovým sdružením právnických osob jako 

implementační agenturou („Smlouva o poskytnutí kreativního voucheru“) příjemcem dotace na řešení projektu s názvem „Kreativní vouchery 

Brno“ („Projekt 4“). Na řešení věcné náplně Projektu 4 bude Emitentovi vyplacena dotace ve výši 96.300,- Kč.  

Zjištění Potenciální důsledky Navrhované řešení 

Notifikační povinnost Emitenta při realizaci 

Investičního záměru v souvislosti s dotačními 

smlouvami 

  

Emitent je dle článku V. odst. 1., písm. j) Smlouvy o 

účasti povinen informovat Vysoké učení technické 

v Brně mj. o všech významných změnách svého 

majetkoprávního postavení, jakými jsou zejména 

vznik, spojení či rozdělení společnosti, změna právní 

Upozorňujeme, že pokud by důsledky realizace 

Investičního záměru byly shledány jako typy změn, 

na něž se vztahuje notifikační povinnost dle článku 

V. odst. 1., písm. j) Smlouvy o účasti a tato 

notifikační povinnost by nebyla splněna, mohlo by 

Pro zvýšení právní jistoty doporučujeme před 

realizací Investičního záměru notifikovat Investiční 

záměr Emitenta ve vztahu ke Smlouvě o účasti 

Vysokému učení technickému v Brně, a to 

s písemným ujištěním, že realizace Investičního 
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Zjištění Potenciální důsledky Navrhované řešení 

formy, snížení základního kapitálu, apod., a to 

bezprostředně poté, co tyto změny nabydou právní 

platnost.  

Je potenciálně možné, že by důsledky realizace 

Investičního záměru mohly být shledány jako typy 

změn, na něž se vztahuje notifikační povinnost dle 

článku V. odst. 1., písm. j) Smlouvy o účasti. 

Vysokého učení technického v Brně uplatnit nárok 

na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové výše 

poskytnutých neinvestičních účelových finančních 

prostředků. Nesplnění notifikační povinnosti by 

případně mohlo být také považováno za porušení 

notifikační povinnosti považováno za porušení 

rozpočtové kázně s následkem odvodu až do výše 

poskytnutých neinvestičních účelových finančních 

prostředků a penále ve shodné výši. 

V případě, že bude notifikační povinnost o realizaci 

Investičního záměru preventivně Emitentem 

splněna, žádný z výše uvedených důsledků nehrozí. 

záměru nebude mít vliv na účel poskytnutých 

neinvestičních účelových finančních prostředků a 

plnění povinností Emitenta dle Smlouvy o účasti.  

Tímto by měla být bez dalšího notifikační 

povinnost Emitenta zcela splněna.  

Emitent je dle článku VI. odst. 28 Smlouvy o 

poskytnutí podpory povinen informovat Českou 

republiku – Ministerstvo průmyslu a obchodu mj. o 

všech významných změnách svého majetkoprávního 

postavení či údajů a skutečností požadovaných pro 

prokázání způsobilosti, jakými jsou zejména vznik, 

spojení či rozdělení společnosti, změna právní 

formy, snížení základního kapitálu, apod., a to 

nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o 

takové skutečnosti dozví. 

Je potenciálně možné, že by důsledky realizace 

Investičního záměru mohly být shledány jako typy 

změn, na něž se vztahuje notifikační povinnost dle 

článku VI. odst. 28 Smlouvy o poskytnutí podpory. 

Upozorňujeme, že pokud by důsledky realizace 

Investičního záměru byly shledány jako typy změn, 

na něž se vztahuje notifikační povinnost dle článku 

VI. odst. 28 Smlouvy o poskytnutí podpory a tato 

notifikační povinnost by nebyla splněna, mohlo by 

dojít k pozastavení poskytování dotace ze strany 

poskytovatele dotace až do doby splnění této 

smluvní povinnosti. 

V případě, že bude notifikační povinnost o realizaci 

Investičního záměru preventivně Emitentem 

splněna, výše uvedený důsledek nehrozí. 

Pro zvýšení právní jistoty doporučujeme před 

realizací Investičního záměru notifikovat Investiční 

záměr Emitenta ve vztahu ke Smlouvě o poskytnutí 

podpory implementační agentuře, a to s písemným 

ujištěním, že realizace Investičního záměru nebude 

mít vliv na účel poskytnuté dotace a plnění 

povinností Emitenta dle Smlouvy o poskytnutí 

podpory.  

Tímto by měla být bez dalšího notifikační 

povinnost Emitenta zcela splněna. 

Emitent je dle článku II. odst. 2 Smlouvy o 

poskytnutí dotace povinen neprodleně vyrozumět o 

zásadních změnách v obsahu žádosti o dotaci na 

Projekt implementační agenturu. Posouzení 

přípustnosti zásadních změn je dle článku II. odst. 2 

Smlouvy o poskytnutí dotace plně v kompetenci 

implementační agentury. 

Upozorňujeme, že pokud by důsledky realizace 

Investičního záměru byly shledány jako typy změn, 

na něž se vztahuje notifikační povinnost dle článku 

II. odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace a tato 

notifikační povinnost by nebyla splněna, mohlo by 

dojít ke ztrátě nároku na proplacení dotace a 

vrácení předfinancované částky dotace ve výši 

Pro zvýšení právní jistoty doporučujeme před 

realizací Investičního záměru notifikovat Investiční 

záměr Emitenta ve vztahu ke Smlouvě o poskytnutí 

dotace implementační agentuře, a to s písemným 

ujištěním, že realizace Investičního záměru nebude 

mít vliv na účel poskytnuté dotace a plnění 

povinností Emitenta dle Smlouvy o poskytnutí 
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Zjištění Potenciální důsledky Navrhované řešení 

Je potenciálně možné, že by důsledky realizace 

Investičního záměru mohly být shledány jako typy 

změn, na něž se vztahuje notifikační povinnost dle 

článku II. odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace. 

440.000,- Kč.  

V případě, že bude notifikační povinnost o realizaci 

Investičního záměru preventivně Emitentem 

splněna, výše uvedený důsledek nehrozí. 

dotace. 

Tímto by měla být bez dalšího notifikační 

povinnost Emitenta zcela splněna. 

Dle článku II. odst. 3 Smlouvy o poskytnutí 

kreativního voucheru posuzuje přípustnosti změn 

Projektu 4 (včetně přípustnosti převodu nebo 

přechodu práv vyplývajících z této smlouvy na jinou 

osobu) implementační agentura.  

Je potenciálně možné, že by důsledky realizace 

Investičního záměru mohly být shledány jako typy 

změn, na něž se vztahuje notifikační povinnost dle 

článku II. odst. 3 Smlouvy o poskytnutí kreativního 

voucheru. 

Upozorňujeme, že pokud by důsledky realizace 

Investičního záměru byly shledány jako typy změn, 

na něž se vztahuje notifikační povinnost dle článku 

II. odst. 3 Smlouvy o poskytnutí kreativního 

voucheru a tato notifikační povinnost by nebyla 

splněna, mohlo by dojít ke ztrátě nároku Emitenta 

na proplacení dotace. 

V případě, že bude notifikační povinnost o realizaci 

Investičního záměru preventivně Emitentem 

splněna, výše uvedený důsledek nehrozí. 

Pro zvýšení právní jistoty doporučujeme před 

realizací Investičního záměru notifikovat Investiční 

záměr Emitenta ve vztahu ke Smlouvě o poskytnutí 

kreativního voucheru implementační agentuře, a to 

s písemným ujištěním, že realizace Investičního 

záměru nebude mít vliv na účel poskytnuté dotace a 

plnění povinností Emitenta dle Smlouvy o 

poskytnutí kreativního voucheru. 

Tímto by měla být bez dalšího notifikační 

povinnost Emitenta zcela splněna. 
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PŘÍLOHA Č. 1: ROZSAH, PŘEDPOKLADY A VÝHRADY 

 

V souladu s instrukcemi Emitenta jsme se zaměřili na popis nejdůležitějších potenciálních právních rizik, která jsme identifikovali v oblasti práva, které je 

nutné prověřit pro vstup na Burzu a realizaci Investičního záměru. Podle instrukce Emitenta tedy tato Zpráva neobsahuje úplný popis dokumentů, ale pouze 

základní právní popis jednotlivých oblastí, témat a zjištění, které podle našeho názoru mohou pro Emitenta představovat podstatné právní riziko. Tato Zpráva 

a zjištění v ní obsažená se opírají výlučně o informace z Veřejných Zdrojů a Zdrojů Emitenta. Další zdroje informací vztahující se k Emitentovi nebyly 

použity, pokud není v této Zprávě uvedeno výslovně jinak. 

Obecné předpoklady a výhrady: 

 Zpráva popisuje a zahrnuje právní otázky identifikované na základě naší revize Veřejných Zdrojů a Zdrojů Emitenta. Právní prověrka byla provedena 

podle práva České republiky. 

 Záležitosti obchodního, finančního, analytického a technického charakteru nebyly předmětem našeho posouzení a nejsou ve Zprávě zahrnuty.  

 Zpráva vychází z předpokladu, že informace z Veřejných Zdrojů i Zdrojů Emitenta jsou úplné, přesné a správné a že neexistují žádné jiné dokumenty 

ohledně námi prověřovaných oblastí právních vztahů, pokud není ve Zprávě uvedeno jinak. Dále vycházíme z předpokladu, že podpisy na právních 

dokumentech jsou autentické a byly učiněny osobami oprávněnými právně zavazovat Emitenta resp. dalšími osobami v těchto dokumentech uvedené. 

Dále předpokládáme, že právní dokumenty, které byly předloženy bez podpisu, byly osobami oprávněnými právně zavazovat Emitenta, resp. dalšími 

osobami v těchto dokumentech uvedených podepsány ve znění, v jakém nám byly předloženy. 

 Zpráva není komplexním právním stanoviskem k jednotlivým záležitostem v ní popisovaným a nemůže nahradit nezbytné právní posudky či poradenství 

ohledně jednotlivých právních otázek v ní popsaných. Účelem Zprávy není poskytnout komplexní a konečné řešení právních otázek, ale identifikovat 

oblasti potenciálních právních problémů, které je před realizací samotného Investičního záměru třeba dále podrobněji řešit.  

Právní prověrka byla ukončena ke dni 12. 11. 2018. Zpráva je tedy založena na informacích nám poskytnutých k tomuto datu a Zpráva nezahrnuje žádné 

záležitosti nebo informace, které se stanou známé nebo nám budou poskytnuty po tomto datu. Po konzultaci s Vámi jsme připraveni tuto Zprávu ve 

vyžadovaném rozsahu doplnit. 
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PŘÍLOHA Č. 2: ZÁKLADNÍ INFORMACE O EMITENTOVI 

 

Firma AtomTrace a.s. 

Právní forma akciová společnost 

Sídlo Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno 

Rejstříkový soud a spisová značka Krajský soud v Brně, sp. zn. B 7676 

Identifikační číslo osoby 033 96 916 

Datum vzniku 12. září 2014 

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

Základní kapitál 2.000.000,- Kč 

Akcionáři  Georg Hotar, 60,075 % 

 Mgr. Jan Proček, 9,9 % 

 prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D., 9,9 % 

 doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., 4,6 % 

 doc. Ing. Tomáš Černohorský,  4,6 % 

 Ing. Jan Novotný, Ph.D., 4,6 % 

 Ing. Michal Petrilak, 2,3 % 

 Ing. Pavel Pořízka, Ph.D., 2,3 % 

 Ing. David Prochazka, Ph.D., 1,15 % 

 Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D., 0,575 % 

Statutární ředitel Doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., datum narození 1. května 1968, bytem Uzbecká 565/28, Bohunice, 625 00 Brno 

Správní rada Ing. Tomáš Černohorský, CSc., datum narození 18. února 1964, bytem Pernštýnská 116, 533 41 Lázně Bohdaneč; 

Georg Hotar, datum narození 21. dubna 1975, bytem 8143 Stallikon, Räbacher 7, Švýcarská konfederace 

Anastasia Hotar, datum narození 17. dubna 1989,  bytemNa Folimance 2118/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

Způsob jednání Společnost zastupuje navenek statutární ředitel 

Poslední verze stanov Společnosti B 7676/SL14/KSBR 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=55032126&subjektId=103986&spis=1062428
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PŘÍLOHA Č. 3: ZDROJE 

 

VEŘEJNÉ ZDROJE: ZDROJE EMITENTA (DATA ROOM): 

 Společenská smlouva o založení společnosti ze dne 13. 8. 2014 ve 

formě notářského zápisu, NZ 418/2014, N 480/2014 

 Smlouva o převodu podílu ze dne 20. 1. 2016 uzavřená mezi First 

Partners a.s.; Mgr. Janem Pročkem a prof. Ing. Jozefem Kaiserem, 

Ph.D. 

 Zápis z valné hromady společnosti ze dne 24. 3. 2016 ve formě 

notářského zápisu, NZ 424/2016, N 398/2016  

 Smlouva o převodu podílu ze dne 12. 1. 2017 uzavřená mezi Solar 

Power to the People Coöperatief U.A. a Georgem Hotarem 

 Zápis z valné hromady společnosti ze dne 24. 3. 2016 ve formě 

notářského zápisu, NZ 425/2016, N 388/2016 

 Smlouva o distribuci ze dne 23. 1. 2018 uzavřená mezi AtomTrace, 

a.s. a Quantum-RX, SAS 

 Projekt změny právní formy společnosti ze dne 1. 8. 2018 včetně 

příloh 

 Smlouva o distribuci ze dne 14. 5. 2017 uzavřená mezi AtomTrace, 

a.s. a Flash Photonics, inc. 

 Zápis z valné hromady společnosti ze dne 31. 1. 2017 ve formě 

notářského zápisu, NZ 59/2017, N 36/2017 

 Dodatek 1 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 20. 10. 2017 uzavřený mezi 

prof. Ing. Jozef Kaiser, Phd. a AtomTrace a.s. 

 Zápis z valné hromady společnosti ze dne 31. 1. 2017 ve formě 

notářského zápisu, NZ 60/2017, N 55/2017 

 Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu ze dne 1. 7. 2015 uzavřený mezi 

Vysokým učením technickým v Brně a AtomTrace a.s. 

 Znalecký posudek č. 2133-153/2016 o ocenění jmění obchodní 

společnosti v souvislosti s projektem změny právní formy 

 Dodatek č.1 ke smlouvě o vedení účetnictví a mzdové agendy ze dne 

27. 4. 2017 uzavřený mezi Účetní s.r.o. a AtomTrace a.s. 

 Zápis z valné hromady společnosti ze dne 24. 10. 2018 ve formě 

notářského zápisu, NZ 1116/2018, N 1158/2018 

 Úplné znění stanov společnosti ze dne 29. 10. 2018 

 Dodatek č.1 ke smlouvě o vedení účetnictví a mzdové agendy ze dne 

27. 4. 2017 uzavřený mezi Účetní s.r.o. a AtomTrace a.s. 

 Dodatek č.2 ke smlouvě o vedení účetnictví a mzdové agendy ze dne 

9. 11. 2017 uzavřený mezi Účetní s.r.o. a AtomTrace a.s. 

 Dodatek č.2 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 26. 4. 2016 uzavřený mezi 

Solar Power to the People Coöperatief U.A. a AtomTrace s.r.o. 
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 Dohoda o nahrazení dosavadního závazku novým ze dne 4. 4. 2016 

mezi Solar Power to the People Coöperatief U.A. a AtomTrace s.r.o. 

 Dohoda o započtení pohledávek ze dne 26. 4. 2016 uzavřená mezi 

prof. Ing. Jozefem Kaiserem, Ph.D. a Solar Power to the Coöperatief 

U.A. 

 Dohoda o započtení pohledávek ze dne 26. 4. 2016 uzavřená mezi 

Mgr. Janem Pročkem a Solar Power to the People Coöperatief U.A. 

 Dohoda o započtení pohledávek ze dne 31. 5. 2015 uzavřená mezi 

First Partners a.s. a AtomTrace s.r.o. 

 Kupní smlouva ze dne 10. 7. 2017 uzavřená mezi Best-Business a.s. 

a AtomTrace a.s. 

  Licenční smlouva ze dne 4. 5. 2018 uzavřená mezi Vysokým učením 

technickým v Brně a AtomTrace a.s. 

 Smlouva o převodu podílu ze dne 24. 3. 2016 uzavřená mezi Mgr. 

Janem Pročkem; prof. Ing. Jozefem Kaiserem, Ph.D.; Janem 

Novotným; Michalem Bradou; Michalem Petrilakem; Ing. Tomášem 

Černohorským, CSc.; doc. Mgr. Karlem Novotným, Ph.D.; Mgr. 

Alešem Hrdličkou, Ph.D.; Pavlem Pořízkou; Ing. Davidem 

Procházkou, Ph.D.; Jakubem Klusem 

  Manufacturer´s Authorization ze dne 18. 6. 2018 AtomTrace a.s. 

 Non-disclosure agreement ze dne 30. 6. 2016 mezi AtomTrace a.s. a 

Universidad Publica de Navarra 

 Plná moc ze dne 15. 1. 2016, kde Michal Brada zmocňuje Mgr. Jana 

Pročka 

 Plná moc ze dne 14. 1. 2016, kde Ing. Tomáš Černohorský, Csc. 

zmocňuje Mgr. Jana Pročka 

 Plná moc ze dne 4. 12. 2015, kde prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. 

zmocňuje Mgr. Jana Pročka 

 Plná moc ze dne 18. 1. 2016, kde Ing. Ivan Křupka, Ph.D. zmocňuje 
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Mgr. Jana Pročka 

 Plná moc ze dne 18. 1. 2016, kde Jan Novotný zmocňuje Mgr. Jana 

Pročka 

 Plná moc ze dne 18. 1. 2016, kde Ing. Ivan Křupka zmocňuje Mgr. 

Jana Pročka 

 Pojistná smlouva ze dne 10. 9. 2015 uzavřená mezi Českou 

pojišťovnou a.s. a AtomTrace s.r.o. 

 Pojištění podnikatelských rizik ze dne 11. 3. 2016 mezi AtomTrace 

s.r.o. a Mgr. Jan Proček 

 Vzdání se práva na odvolání proti Usnesení ze dne 1. 8. 2016  

 Pracovní smlouva ze dne 8. 2. 2017 uzavřená mezi AtomTrace a.s. a 

Bc. Mgr. Janem Pročkem 

 Prohlášení o vzdání se předkupního práva ze dne 15. 1. 2016, 

podepsáno Michalem Bradou  

 Prohlášení o vzdání se předkupního práva ze dne 14. 1. 2016, 

podepsáno Ing. Tomášem Černohorským, CSc.  

 Prohlášení o vzdání se předkupního práva ze dne 18. 1. 2016, 

podepsáno prof. Ing. Jozefem Kaiserem, Ph.D.  

 Prohlášení o vzdání se předkupního práva ze dne 18. 1. 2016, 

podepsáno Ing. Ivanem Křupkou, Ph.D.  

 Prohlášení o vzdání se předkupního práva ze dne 18. 1. 2016, 

podepsáno Janem Novotným 

 Prohlášení o vzdání se předkupního práva ze dne 18. 1. 2016, 

podepsáno Michalem Petrilakem 

 Prohlášení o vzdání se předkupního práva ze dne 18. 1. 2016, 

podepsáno Mgr. Janem Pročkem 

 Prohlášení společníka o převzetí závazku ze dne 15. 11. 2015 mezi 

First Partners a.s. a AtomTrace s.r.o. 

 Protokol o nastavení přístupových práv ze dne 9. 7. 2018 mezi 

AtomTrace s.s. a Janem Pročkem 
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 Protokol o nastavení přístupových práv ze dne 9. 7. 2018 mezi 

AtomTrace s.s. a Miroslava Křížová 

 Obchodní smlouva ze dne 10. 5. 2017 uzavřená mezi AtomTrace a.s. 

a BEZAPO s.r.o. 

 Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou 

dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace ze dne 

11. 6. 2018 uzavřena mezi Ing. Martinem Švolbou a AtomTrace a.s. 

 Smlouva o advokátní úschově ze dne 6. 1. 2016 uzavřená mezi Solar 

Power to the People Coöperatief U.A., prof. Ing. Jozef Kaiser Ph.D. a 

Mgr. Kristína Kohlová LL.M., advokát 

 Smlouva o advokátní úschově ze dne 6. 1. 2016 uzavřená mezi Solar 

Power to the People Coöperatief U.A., Mgr. Jan Proček a Mgr. 

Kristína Kohlová LL.M., advokát 

 Smlouva o budoucí smlouvě o převodu podílu v obchodní 

společnosti ze dne 6. 1. 2016 uzavřená mezi prof. Ing. Jozef Kaiser 

Ph.D. a Solar Power to the People Coöperatief U.A.  

 Smlouva o budoucí smlouvě o převodu podílu v obchodní 

společnosti ze dne 6. 1. 2016 uzavřená mezi Mgr. Jan Proček a Solar 

Power to the People Coöperatief U.A.  

 Smlouva o budoucí smlouvě o účasti na řešení projektu ze dne 13. 7. 

2017 uzavřená mezi AtomTrace a.s. a Vysokým učením technickým 

v Brně 

 Smlouva o dílo ze dne 13. 7. 2017 uzavřená mezi AtomTrace a.s. a 

RESEA s.r.o. 

 Smlouva o nájmu ze dne 1. 7. 2015 uzavřená mezi VUT v Brně a 

AtomTrace s.r.o. 

 Smlouva o nájmu ze dne 1. 10. 2014 uzavřená mezi VUT v Brně a 

AtomTrace s.r.o. 

 Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu ze dne 29. 12. 2014 mezi VUT 

v Brně a AtomTrace s.r.o. 
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 Smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál ze dne 15. 12. 

2015 uzavřena mezi First Partners a.s. a AtomTrace s.r.o.  

 Smlouva o poskytnutí dotace z programu SME Instrument Brno ze 

dne 28. 8. 2018 uzavřená mezi Mgr. Petrem Chládkem a AtomTrace 

a.s. 

 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků ze dne 6. 1. 2016 

uzavřená mezi Solar Power to the People Coöperatief U.A. a prof. 

Ing. Jozefem Kaiserem, Ph.D. 

 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků ze dne 6. 1. 2016 

uzavřená mezi Solar Power to the People Coöperatief U.A. a Mgr. 

Jan Proček 

 Smlouva o poskytnutí Internetového připojení ze dne 5. 1. 2015 

uzavřená mezi VUT v Brně a ATomTrace s.r.o. 

 Smlouva o poskytnutí Internetového připojení ze dne 11. 11. 2014 

uzavřená mezi VUT v Brně a ATomTrace s.r.o. 

 Smlouva o poskytnutí kreativního voucheru ze dne 10. 5. 2017 

uzavřena mezi JIC, zájmové sdružení právnických osob a AtomTrace 

a.s. 

 Smlouva o poskytnutí podkladů pro zadání a zpracování diplomové 

práce ze dne 2. 4. 2015 uzavřená mezi VUT v Brně a AtomTrace 

s.r.o. 

 Smlouva o poskytnutí bankovních a dalších služeb ze dne 25. 7. 2018 

uzavřená mezi AtomTrace a.s. a Mgr. Jan Proček 

 Smlouva o poskytnutí bankovních a dalších služeb ze dne 28. 2. 2018 

uzavřená mezi AtomTrace a.s. a Mgr. Jan Proček 

 Smlouva o poskytnutí certifikačních služeb ze dne 9. 2. 2017 

uzavřená mezi Denisa Korbičková a AtomTrace a.s. 

 Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb ze dne 12. 6. 

2017 uzavřená mezi AtomTrace a.s. a MUDr. Janou Hajinovou  

 Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb ze dne 1. 12. 
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2016 uzavřená mezi AtomTrace a.s. a MUDr. Martinem Bendou  

 Smlouva o provedení díla ze dne 25. 5. 2017 uzavřená mezi 

AtomTrace a.s. a Media Age s.r.o. 

 Smlouva o převodu podílu ze dne 20. 1. 2016 uzavřená mezi First 

Partners a.s. a Mgr. Janem Pročkem a prof. Ing. Jozefem Kaiserem, 

Ph.D. 

 Smlouva o převodu podílu ze dne 24. 3. 2016 uzavřená mezi mezi 

Mgr. Janem Pročkem; prof. Ing. Jozefem Kaiserem, Ph.D.; Janem 

Novotným; Michalem Bradou; Michalem Petrilakem; Ing. Tomášem 

Černohorským, CSc.; doc. Mgr. Karlem Novotným, Ph.D.; Mgr. 

Alešem Hrdličkou, Ph.D.; Pavlem Pořízkou; Ing. Davidem 

Procházkou, Ph.D.; Jakubem Klusem 

 Smlouva o spolupráci ze dne 2. 10. 2014 uzavřená mezi AtomTrace 

s.r.o. a Středoevropským technologickým institutem Vysokého učení 

technického v Brně 

 Smlouva o účasti na řešení projektu a o využití výsledků ze dne 15. 

11. 2017 uzavřená mezi VUT v Brně a AtomTrace a.s. 

 Smlouva o umístění stážisty ze dne 12. 2. 2016 uzavřená mezi 

SLOVO 21 z.s. a AtomTrace s.r.o. 

 Smlouva o vydání debetní karty ze dne 3. 4. 2015 uzavřená mezi 

Raiffeisenbank a.s. a AtomTrace s.r.o.  

 Smlouva o vydání debetní karty ze dne 24. 9. 2014 uzavřená mezi 

Raiffeisenbank a.s. a AtomTrace s.r.o.  

 Smlouva o zachování důvěrnosti informací ze dne 2. 10. 2014 

uzavřená mezi AtomTrace s.r.o. a Středoevropským technologickým 

institutem Vysokého učení technického v Brně 

 Smlouva o zápůjčce ze dne 7. 1. 2015 uzavřená mezi First Partners 

a.s. a AtomTrace s.r.o. 

 Smlouva o zápůjčce ze dne 10. 6. 2014 uzavřená mezi First Partners 

a.s. a AtomTrace s.r.o. 
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 Smlouva o zápůjčce ze dne 27. 3. 2015 uzavřená mezi First Partners 

a.s. a AtomTrace s.r.o. 

 Smlouva o zápůjčce ze dne 3. 9. 2015 uzavřená mezi Solar Power to 

the People Coöperatief U.A. a AtomTrace s.r.o. 

 Smlouva o zápůjčce ze dne 2. 12. 2015 uzavřená mezi Solar Power to 

the People Coöperatief U.A. a AtomTrace s.r.o. 

 Smlouva o zápůjčce ze dne 29. 8. 2016 uzavřená mezi prof. Ing. 

Jozef Kaiser, Ph.D. a AtomTrace s.r.o. 

 Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu pro splácení vkladů před 

vznikem obchodní společnosti ze dne 6. 5. 2014 uzavřená mezi 

AtomTrace a.s. a Mgr. Jan Proček 

 Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu pro splácení vkladů před 

vznikem obchodní společnosti ze dne 27. 8. 2014 uzavřená mezi 

Raiffeisenbank a.s. a Atom Trace s.r.o. 

 Zápis z mimořádné valné hromady ze dne 25. 3. 2016 AtomTrace 

s.r.o. 

 Notářský zápis ze dne 21. 12. 2017 sepsaný Judr. Lubomírem Mikou 

o průběhu řádné valné hromady AtomTrace a.s. 

 Všeobecné obchodní podmínky Raiffeisenbank a.s. 

 Výpověď z nájmu místností na VUT v Brně ze dne 16. 3. 2015 

zaslána Mgr. Janem Pročkem jednatelem společnosti AtomTrace a.s. 

 Zmluva o dodávke tovaru č. FMFI uu/39/2015 ze dne 29. 10. 2015 

uzavřená mezi Fakultou matematiky, fyziky a informatiky a 

AtomTrace s.r.o.  

 Smlouva o účasti na řešení projektu a o využití výsledků ze dne 15. 

11. 2017 uzavřená mezi VUT v Brně a AtomTrace a.s. 

 Smlouva o účasti na řešení projektu a o využití výsledků mezi VUT 

v Brně a AtomTrace a.s. 

 Finanční tabulka projektu 

 Vývoj a inovace detekčního systému laserové ablace vhodného pro 
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monitoring kontaminace rostlin nanočásticemi vstupujícími do 

životního prostředí 

 Příloha č. 1 – Závazné parametry řešení projektu 

 Smlouva o poskytnutí podpory mezi smluvními stranami Česká 

republika – Technologická agentura České republiky a Vysokým 

učením technickým v Brně 

 Vlastní návrh projektu - Vývoj zařízení pro identifikaci stopových 

prvků brzdné stopy (TRIO, Třetí veřejná soutěž) mezi VUT v Brně a 

AtomTrace, a.s. 

 Marketingová studie / analýza trhu - Vývoj zařízení pro identifikaci 

stopových prvků brzdné stopy (TRIO, Třetí veřejná soutěž) mezi 

VUT v Brně a AtomTrace, a.s. 

 Přílohy vlastního návrhu projektu – doplňující informace - Vývoj 

zařízení pro identifikaci stopových prvků brzdné stopy (TRIO, Třetí 

veřejná soutěž) mezi VUT v Brně a AtomTrace, a.s. 

 Vyrozumění o schválení projektu k účelové podpoře části uznaných 

nákladů projektu formou dotace ze státního rozpočtu ze dne 

11. 4. 2018 sepsaný Ing. Martinem Švolbou (ředitel odboru 

výzkumu, vývoje a inovací) zaslané doc. Mgr. Karlovi Novotnému, 

Ph.D. (statutární ředitel společnosti AtomTrace, a.s.) 

 Příloha č. 1 k Vyrozumění o schválení projektu k účelové podpoře 

části uznaných nákladů projektu formou dotace ze státního rozpočtu 

– Prokazování způsobilosti uchazeče 

 Příloha č. 2. k Vyrozumění o schválení projektu k účelové podpoře 

části uznaných nákladů projektu formou dotace ze státního rozpočtu 

– Čestné prohlášení  

 Potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv ze dne 18. 6. 2018 – 

Poskytnutí účelové podpory, AtomTrace, a.s. 

 Žádost o poskytnutí účelové podpory projektu výzkumu a vývoje na 

rok 2018 pro Vývoj zařízení pro identifikaci stopových prvků brzdné 
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stopy mezi AtomTrace, a.s. a VUT v Brně ze dne 13. 7. 2017 

 Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce 

k pojistnému společnosti AtomTrace, a.s. ke dni 16. 5. 2018 

 Čestné prohlášení společnosti AtomTrace, a.s. (zastoupená doc. 

Mgr. Karlem Novotným, Ph.D.) ze dne 9. 5. 2018 

 Název a pobočka peněžního ústavu a číslo samostatného účtu 

zřízeného výlučně pro financování projektu z prostředků státního 

rozpočtu pro projekt „Vývoj zařízení pro identifikaci stopových 

prvků brzdné stopy“ 

 Certifikát podacího časového razítka 16. 5. 2018 

 Certifikát podacího časového razítka 18. 5. 2018 

 Potvrzení o uveřejnění smlouvy Ministerstva průmyslu 

a AtomTrace, a.s. 

 Smlouva č. FV30224 o poskytnutí účelové podpory na řešení 

projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj 

a inovace uzavřená mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a 

AtomTrace, a.s. ze dne 11. 6. 2018 

 Smlouva o budoucí smlouvě o účasti na projektu uzavřená mezi 

AtomTrace, a.s. a VUT v Brně ze dne 13. 7. 2017 

 Smlouva o dílo uzavřená mezi společností AtomTrace, a.s. a RESEA 

s.r.o. ze dne 13. 7. 2017 

 Vyhodnocení 3. Veřejné soutěže na výběr projektů do programu 

výzkumu a vývoje TRIO sepsaný Ing. Martinem Švolbou (ředitel 

odboru výzkumu, vývoje a inovací) zaslané společnosti 

AtomTrace, a.s. ze dne 3. 1. 2018 

 Smlouva o poskytování bankovních a dalších služeb uzavřená mezi 

Raiffeisenbank, a.s. a společností AtomTrace, a.s. ze dne 9. 5. 2018 

 Údaje pro výpis z Rejstříku trestů doc. Mgr. Karla Novotného, Ph.D. 

ze dne 9. 5. 2018 
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 Výpis z živnostenského rejstříku Mgr. Karla Novotného, Ph.D. ze 

dne 14. 5. 2018 

 Vyrozumění o schválení projektu k účelové podpoře části uznaných 

nákladů projektu formou dotace ze státního rozpočtu sepsaný Ing. 

Martinem Švolbou (ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací) 

zaslané doc. Mgr. Karlovi Novotnému, Ph.D. (statutární ředitel 

společnosti AtomTrace, a.s.) ze dne 11. 4. 2018 

 Evaluation Summary Report from European Commission, proposal 

number 791786, ze dne 11. 10. 2017 

 Evaluation Summary Report from European Commission, proposal 

number 791786, ze dne 11. 10. 2017 (2) 

 Proposal Submission Forms Horizon 2020, Sealed Proposal, 

Proposal number: 791786, Proposal acronym: LIBSEM, 6. 9. 2017 

 Proposal Submission Forms Horizon 2020, Sealed Proposal, 

Proposal number: 791786, Proposal acronym: LIBSEM, ze dne 

6. 9. 2017 (2) 

 Proposal Submission Forms Horizon 2020, Sealed Proposal, 

Proposal number: 791786, Proposal acronym: LIBSEM, ze dne 

6. 9. 2017 (3) 

 Žádost o dotaci z programu SME Instrument Brno, název projektu 

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) tool for rapid 

elemental mapping in clinical and biotechnological research 

společnosti AtomTrace, a.s. ze dne 26. 10. 2018 

 Proposal Submission Forms Horizon 2020, Proposal number: 

783012, Proposal acronym: LIBSMedIns, 3. 5. 2017 

 Příloha č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z programu SME 

Instrument Brno  - Projektový manuál: SME Instrument Brno (Druhá 

výzva) 

 Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace z programu SME 

Instrument Brno  - Projektový manuál: Žádost o dotaci z programu 
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SME Instrument Brno název projektu Laser-Induced Breakdown 

Spectroscopy (LIBS) tool for rapid elemental mapping in clinical and 

biotechnological research společnosti AtomTrace, a.s. ze dne 19. 1. 

2018 

 Příloha č. 3 smlouvy o poskytnutí dotace z programu SME 

Instrument Brno – Indikativní rozpočet projektu, společnosti 

AtomTrace, a.s. ze dne 22. 8. 2018 

 Smlouva o poskytnutí dotace z programu SME Instrument Brno 

uzavřená mezi JIC, zájmové sdružení právnických osob (zastoupené 

Mgr. Petrem Chládkem) a společností AtomTrace, a.s. (zastoupenou 

doc. Mgr. Karlem Novotným, Ph.D.) ze dne 22. 8. 2018 

 Žádost o dotaci z programu SME Instrument Brno název projektu 

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) tool for rapid 

elemental mapping in clinical and biotechnological research 

společnosti AtomTrace, a.s. ze dne 26. 10. 2017 

 Research and Innovation Staff Exchange (RISE) – Part B: Soft 

Tissues’ Elemental Mapping (STEM) 

 Research and Innovation Staff Exchange (RISE) – Part B: Soft 

Tissues’ Elemental Mapping (STEM) (2) 

 Akceptace žádosti o proplacení kreativního voucheru Brno 20178 – 

AtomTrace, a.s, odeslaná Halinou Jílkovou dne 9. 10. 2017 

 Kreativní vouchery Brno – Případová studie mezi AtomTrace, a.s. 

(příjemce) a MEDIA AGE, s.r.o. (poskytovatel služeb) 

 Smlouva o poskytnutí kreativního voucheru uzavřená mezi JIC, 

družení právnických osob a společností AtomTrace, a.s. ze dne 

19. 5. 2017 

 Smlouva o provedení díla uzavřená mezi společností AtomTrace a.s. 

a MEDIA AGE, s.r.o. ze dne 25. 5. 2017 

 Žádost o proplacení dotace mezi mezi JIC, zájmové sdružení 

právnických osob (zastoupené Ing. Jiřím Hudečkem) a společností 
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AtomTrace, a.s. (zastoupené doc. Mgr. Karlem Novotným, Ph.D.) ze 

dne 19. 9. 2017 

 Smlouva o dílo uzavřená mezi společností AtomTrace, a.s. 

a RESEA, s.r.o. 

 Smlouva o dílo uzavřená mezi společností AtomTrace, a.s. 

a RESEA, s.r.o. (2) 

 Smlouva o dílo uzavřená mezi společností AtomTrace, a.s. 

a RESEA, s.r.o. (3) 

 Zápis z jednání ze dne 24. 10. 2017 – Skype-konference za účelem 

Rozboru možností podání dílčí části projektu spolupráce IraSME do 

programu Aplikace IV při omezeném rozpočtu 

 Podnikatelský záměr - Zařízení pro mapování degradace betonových 

konstrukcí na definovanou vzdálenost využívající spektroskopické 

metody LIBS, Aplikace – výzva IV společnosti AtomTrace, a.s. 

 Podnikatelský záměr - Zařízení pro mapování degradace betonových 

konstrukcí na definovanou vzdálenost využívající spektroskopické 

metody LIBS, Aplikace – výzva IV společnosti AtomTrace, a.s. (2) 

 Podnikatelský záměr - Zařízení pro mapování degradace betonových 

konstrukcí na definovanou vzdálenost využívající spektroskopické 

metody LIBS, Aplikace – výzva IV společnosti AtomTrace, a.s. (3) 

 Podnikatelský záměr - Zařízení pro mapování degradace betonových 

konstrukcí na definovanou vzdálenost využívající spektroskopické 

metody LIBS, Aplikace – výzva IV společnosti AtomTrace, a.s. (4) 

 Podnikatelský záměr - Zařízení pro mapování degradace betonových 

konstrukcí na definovanou vzdálenost využívající spektroskopické 

metody LIBS, Aplikace – výzva IV společnosti AtomTrace, a.s. (5) 

 Zápis z jednání ze dne 26. 10. 2017 - Skype-konference za účelem 

způsobu podání dílčí části projektu spolupráce IraSME do programu 

Aplikace IV při omezeném rozpočtu  

 Podnikatelský záměr - Zařízení pro mapování degradace betonových 
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konstrukcí na definovanou vzdálenost využívající spektroskopické 

metody LIBS, Aplikace – výzva IV společnosti AtomTrace, a.s. (6) 

 Cooperation Agreement (Central Innovation Programme for SMEs - 

ZIM) between the Federal Republic of Germany and AtomTrace a.s. 

and Specht, Kallja & Partner Ingenieure Büro, 25. 9. 2017 

 Proposal Application Form of the company AtomTrace, a.s., 

22. 9. 2017 

 Project budget of the company AtomTrace, a.s. 

 Proposal Application Form společnosti AtomTrace, a.s. ze dne 

22. 9. 2017 

 Smlouva o dílo mezi společností AtomTrace, a.s. a RESEA, s.r.o. ze 

dne 15. 11. 2017 

 Smlouva o dílo mezi společností AtomTrace, a.s. a RESEA, s.r.o. ze 

dne 6. 11. 2017 

 Žádost o podporu projektu Zařízení pro mapování degradace 

betonových konstrukcí na definovanou vzdálenost využívající 

spektroskopické metody LIBS, AtomTrace – Aplikace - 2017 ze dne 

30. 11. 2017 

 Výpis ze seznamu akcionářů společnosti AtomTrace, a.s. ze dne 

21. 3. 2018 

 Výpis ze seznamu akcionářů společnosti AtomTrace, a.s. ze dne 

30. 11. 2017 

 Výpis ze seznamu akcionářů společnosti AtomTrace, a.s. ze dne 

26. 3. 2018 

 Marketingová studie/analýza trhu - Vývoj zařízení pro identifikaci 

stopových prvků brzdné stopy, TAČR EPSILON, Čtvrtá veřejná 

soutěž mezi AtomTrace, a.s. a VUT v Brně 

 Čestné prohlášení aplikačního garanta společnosti AtomTrace, a.s. ze 

dne 4. 4. 2018 

 Čestné prohlášení aplikačního garanta společnosti AtomTrace, a.s. ze 
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dne 4. 4. 2018 (2) 

 Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant pro 

4. Veřejnou soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje EPSILON/for the 4th public competition 

programme to support applied research and experimental 

development EPSILON ze dne 4. 4. 2018 

 Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant pro 

4. Veřejnou soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje EPSILON/for the 4th public competition 

programme to support applied research and experimental 

development EPSILON ze dne 4. 4. 2018 (2) 

 Vyjádření zájmu od krajského ředitelství policie Jihomoravského 

kraje (plk. Ing. Jidřichem Rybkou, BA.) ze dne 9. 4. 2018 

 Smlouva o účasti na řešení projektu a o využití výsledků uzavřená 

mezi společnosti AtomTrace, a.s. a VUT v Brně 

 Smlouva o účasti na řešení projektu a o využití výsledků uzavřená 

mezi společnosti AtomTrace, a.s. a VUT v Brně (2) 

 Ukazetele společnosti AtomTrace, a.s. (Excel tabulka) 

 4. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje EPSILON - Vývoj zařízení pro identifikaci 

stopových prvků brzdné stopy, hlavní příjemce společnost 

AtomTrace, a.s. a VUT v Brně jako další uchazeč projektu ze dne 

11. 4. 2018 

 4. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje EPSILON - Vývoj zařízení pro identifikaci 
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 Podnikatelský záměr - Zařízení pro mapování degradace betonových 

konstrukcí na definovanou vzdálenost využívající spektroskopické 

metody LIBS, Aplikace – výzva IV společnosti AtomTrace, a.s. 

 Smlouva o převodu akcií uzavřená dne 29. 10. 2018 mezi Mgr. 

Alešem Hrdličkou, Ph.D., jakožto převodcem a Georgem Hotarem, 

jakožto nabyvatelem 

 Smlouva o převodu akcií uzavřená dne 29. 10. 2018 mezi prof. Ing. 

Ivanem Křupkou, Ph.D., jakožto převodcem a Georgem Hotarem 

jako nabyvatelem 

 Smlouva o převodu akcií uzavřená dne 29. 10. 2018 mezi Ing. 

Jakubem Klusem, Ph.D., jakožto převodcem a Georgem Hotarem, 

jakožto nabyvatelem  

 Smlouva o převodu akcií uzavřená dne 29. 10. 2018 mezi Ing. 

Michalem Bradou, jakožto převodcem a Georgem Hotarem, jakožto 

nabyvatelem 

 Smlouva o převodu akcií uzavřená dne 29. 10. 2018 mezi Ing. 

Michalem Petrilakem, jakožto převodcem a Georgem Hotarem, 

jakožto nabyvatelem  

 Smlouva o převodu akcií uzavřená dne 29. 10. 2018 mezi Georgem 

Hotarem, jakožto převodcem a prof. Ing. Jozefem Kaiserem, Ph.D. 

 Smlouva o převodu akcií uzavřená dne 29. 10. 2018 mezi Georgem 

Hotarem, jakožto převodcem a Mgr. Janem Pročkem, jakožto 

nabyvatelem.  

 Smlouva o převodu akcií uzavřená dne 29. 10. 2018 mezi Georgem 

Hotarem, jakožto převodcem a Mgr. Alešem Hrdličkou, Ph.D., 

jakožto nabyvatelem  

 Smlouva o převodu akcií uzavřená dne 29. 10. 2018 mezi Georgem 
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Hotarem, jakožto převodcem a Ing. Davidem Prochazkou, Ph.D., 

jakožto nabyvatelem 

 Smlouva o převodu akcií uzavřená dne 29. 10. 2018 mezi Georgem 

Hotarem, jakožto převodcem a prof. Ing. Jozefem Kaiserem, Ph.D., 

jakožto nabyvatelem  

 Smlouva o převodu akcií uzavřená dne 29. 10. 2018 mezi Georgem 

Hotarem, jakožto převodcem a Ing. Janem Novotným, Ph.D., jakožto 

nabyvatelem 

 Smlouva o převodu akcií uzavřená dne 29. 10. 2018 mezi Georgem 

Hotarem, jakožto převodcem a Mgr. Janem Pročkem, jakožto 

nabyvatelem  

 Smlouva o převodu akcií uzavřená dne 29. 10. 2018 mezi Georgem 

Hotarem, jakožto převodcem a doc. Mgr. Karlem Novotným, Ph.D., 

jakožto nabyvatelem.  

 Na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. 10. 2018 mezi 

Georgem Hotarem, jakožto převodcem a Ing. Michalem Petrilakem, 

jakožto nabyvatelem.  

 Smlouva o převodu akcií uzavřená dne 29. 10. 2018 mezi Georgem 

Hotarem, jakožto převodcem a Ing. Pavlem Pořízkou, Ph.D., jakožto 

nabyvatelem  

 Smlouva o převodu akcií uzavřená dne 29. 10. 2018 mezi Georgem 

Hotarem, jakožto převodcem a doc. Ing. Tomášem Černohorským, 

CSc., jakožto nabyvatelem 

 Smlouva o převodu ochranných známek uzavřená dne 29. 10. 2018 

mezi společností AtomTrace jako nabyvatelem a panem Ing. 

Novotným jako převodcem 

 Výpis z CDCP společnosti AtomTrace ze dne 9. 11. 2018 

 Osvědčení o převodu ochranných známek ze dne 6. 11. 2018 (4x) 

 


