SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍPLATKU
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi
(1)

Jarošovský pivovar a.s., IČO: 04500504, se sídlem Pivovarská 303, Jarošov, 686 01
Uherské Hradiště, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 7405 vedenou u
Krajského soudu v Brně (dále jen „Společnost“)
a

(2)

[…], datum narození […]/IČO […], s bydlištěm na adrese […]/sídlo […], zápis v OR […] (dále
jen „Akcionář“)

(Akcionář a Společnost jsou dále společně označováni jako „Strany“ a samostatně jako „Strana“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Akcionář je akcionářem Společnosti, když vlastní celkem […] kusů akcií typu C č. […] – […]
vydaných Společností jako listinné, každá o jmenovité hodnotě 662,50 Kč;

(B)

Akcionář má zájem za podmínek uvedených v této Smlouvě poskytnout Společnosti
peněžitý příplatek do vlastního kapitálu Společnosti, ale mimo základní kapitál.

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:
1.

Definice a výklad

1.1.

Není-li v konkrétním případě stanoveno výslovně jinak nebo nevyplývá-li z kontextu něco
jiného, výrazy použité v této Smlouvě, které jsou uvozeny velkým písmenem, mají v této
Smlouvě následující význam:
„Občanský zákoník“

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů;

„Příplatek“

znamená peněžitý příplatek ve výši 10.000 Kč (slovy:
deset tisíc korun českých) na každou akcii typu C,
kterou Akcionář vlastní, tj. celkem […],- Kč (slovy: […]
korun českých), který se Akcionář zavazuje vložit do
vlastního kapitálu Společnosti, mimo základní kapitál
Společnosti;

„Smlouva“

znamená tuto smlouvu o příplatku, včetně veškerých
příloh a dodatků;

„Strana“ nebo „Strany“

znamená v plurálu Společnost a Akcionář společně a v
singuláru každého z nich samostatně; a

„Zákon o obchodních
korporacích“

1.2.

znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Výklad
(a)

Strany prohlašují, že obsah Smlouvy, jakož i použité výrazy, jsou výsledkem
jednání Stran.

(b)

Strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být vůči druhé Straně slabší nebo
jakkoliv na druhé Straně závislou.

(c)

Pokud jde o závazek ze Smlouvy či závazky se Smlouvou související, jsou Strany
vázány toliko zvyklostmi a obchodními zvyklostmi, na kterých se výslovně dohodly
přímo ve Smlouvě.

(d)

Nestanoví-li tato Smlouva výslovně něco jiného:
(i)

odkazuje-li tato Smlouva na články, přílohy, ustanovení, preambuli, nebo
odstavce, rozumí se tím odkazy na články, přílohy, ustanovení, preambuli,
nebo odstavce této Smlouvy; a

(ii)

názvy článků a odstavců mají usnadnit orientaci ve Smlouvě a nelze je
použít jako výkladové vodítko.

2.

Poskytnutí Příplatku

2.1.

Akcionář se touto Smlouvou zavazuje poskytnout do Společnosti Příplatek ve výši 10.000
Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na každou akcii typu C, kterou Akcionář ke dni
uzavření této Smlouvy vlastní, tj. celkem […],- Kč (slovy: […] korun českých). Společnost
má zájem Příplatek přijmout a zavazuje se jej zaúčtovat do vlastního kapitálu
Společnosti, mimo základní kapitál.

3.

Splacení příplatku

3.1.

Smluvní strany se dohodly, že Příplatek bude uhrazen bezhotovostním převodem na
účet Společnosti do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Číslo
účtu Společnosti pro úhradu Příplatku je 544 345 2359/0800.

4.

Rozhodné právo a řešení sporů

4.1.

Závazek založený Smlouvou, jakožto i závazky se Smlouvou související, se řídí právním
řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.

4.2.

Strany se dohodly, že v případě, kdy mezi nimi vyvstane spor související se Smlouvou,
budou se tento nejdříve snažit vyřešit smírnou cestou. Pokud se Strany nedohodnout do
dvou (2) měsíců poté, kdy kterákoliv ze Stran písemným a listinným sdělením vyzvala
druhou Stranu ke smírnému řešení, může kterákoliv ze Stran předložit daný spor k řešení
věcně a místně příslušnému soudu.
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5.

Oznamování

5.1.

Veškerá oznámení či jiná sdělení činěná podle Smlouvy či v souvislosti s ní vyžadují
písemnou formu a musí být učiněna v českém jazyce a doručena osobně, doporučenou
poštou nebo kurýrem na adresu příslušné Strany uvedenou v jejím označení v úvodu
této Smlouvy.

5.2.

Jakékoliv oznámení podle této Smlouvy bude považováno za doručené:
(a)

dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra
nebo doručováno osobně; nebo

(b)

dnem doručení, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo

(c)

dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude
z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu
určenou shora uvedeným způsobem, avšak k jeho převzetí z jakéhokoliv důvodu
na straně příslušné smluvní strany nedojde, a to ani ve lhůtě deseti (10) dnů ode
dne odeslání zásilky. Desátým dnem ode dne odeslání zásilky se bude mít za to, že
zásilka byla doručena (fikce doručení).

5.3.

Adresy pro doručování mohou být měněny jednostranným písemným oznámením
doručeným příslušnou Stranou s tím, že takováto změna se stane účinnou vůči příslušné
Straně uplynutím deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy jí bude takové oznámení
doručeno.

6.

Závěrečná ujednání

6.1.

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání Stran ohledně jejího předmětu a nahrazuje
všechna předchozí písemná nebo ústní ujednání Stran, která se vztahují k předmětu této
Smlouvy. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran a účinnosti dnem,
kdy se Akcionář stane akcionářem Společnosti, pokud není akcionářem již ke dni podpisu
této Smlouvy; v takovém případě Smlouva nabývá účinnosti již dnem podpisu této
Smlouvy.

6.2.

Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost kteréhokoliv ustanovení Smlouvy
nebude mít vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy,
pokud takové ustanovení nebude oddělitelné od zbytku Smlouvy. V takovém případě se
Strany zavazují, že učiní v dobré víře veškeré kroky, aby příslušné neplatné či
nevymahatelné ustanovení nahradily novým platným a účinným ustanovením, jehož
obsah bude v maximální možné míře odpovídat obsahu a účelu původního ustanovení a
cílům Smlouvy.

6.3.

Žádná ze Stran nemůže postoupit svoji pohledávku vůči druhé Straně bez jejího
předchozího písemného souhlasu.

6.4.

Strany se dohodly, že tato Smlouva bude uzavřena v písemné formě. Jakékoliv změny
závazku z této Smlouvy musí být učiněny v písemné formě a podepsány všemi Stranami.
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6.5.

Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Stran
obdrží po jednom vyhotovení.

Za Akcionáře/Akcionář:

Za Společnost:
Jarošovský pivovar a.s.

Místo:

Místo:

Datum:

Datum:

________________________

__________________________
jméno: Miroslav Harašta
funkce: člen představenstva
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