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Smlouva o spolupráci na projektu 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se členové projektového týmu (dále jen tým nebo členové 

týmu): 

 

Roman Sterly, bytem …, Zruč-Senec, nar. …, IČ: …, (dále zakladatel) 

a 
 

Tomáš Holub, bytem …, Plzeň, nar. …, IČ: …, (dále investor) 

a 
 

Luboš Král, bytem …, Starý Plzenec, nar. … , IČ: …, (dále partner) 

 

dohodli o 

spolupráci na projektu. 

 

Článek I. 

Obchodní název 

 

1. Obchodní název projektu: SportCentral 

 

Článek II. 

Předmět podnikatelské činnosti 
 

1. Předmětem projektu je vytvoření a provoz internetové aplikace zaměřené zejména na 

vyhledávání sportovních zařízení, organizování sportovních aktivit, rezervace času na 

sportovištích, vyhledávání spoluhráčů a propagaci sportovních zařízení. 

 

Článek III. 

Podíly na projektu 

 

1. Podíly členů týmu na projektu ve smyslu obchodních podílů: 

 

Roman Sterly  70 % 

Tomáš Holub  25 % 

Luboš Král  5 % 
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2. Podíly členů týmu je možné měnit pouze rozhodnutím všech členů, pokud není uvedeno 

jinak. 

 

3. Podíly členů týmu dodatečným peněžním vkladem lze měnit pouze 5/6 většinou hlasů, 

vždy však musí zůstat zachována minimálně aktuální hodnota podílu každého člena. 

 

4. Zakladatel má právo kdykoliv odkoupit jednu pětinu podílu investora za částku 

odpovídající částce, kterou investor do projektu investoval (tj. předpokládaných až 

500 000 Kč). Příklad změny podílů: při současných podílech by se zmenšil podíl investora 

z 25 % na 20 % a podíl zakladatele se zvýšil ze 70 % na 75 %. 

 

5. Pokud se některý člen týmu rozhodne svůj podíl nebo jeho část prodat nebo převést na 

jinou osobu, musí nejprve tento podíl nebo jeho část nabídnout ostatním členům ke koupi. 

 

6. Členům týmu náleží práva k výsledkům činnosti na projektu a podíl na zisku z projektu 

v poměru jejich podílů. 

 

Článek IV. 

Práva a povinnosti členů týmu 

 

1. Pracovní úsilí vyjádřené v množství vlastního času, které dají členové týmu pro projekt 

měsíčně k dispozici, činí nejméně: 

 

Roman Sterly  160 hodin za měsíc 

Tomáš Holub  20 hodin za měsíc 

Luboš Král   60 hodin za měsíc 

 

2. Toto množství hodin může být po dohodě celého týmu (i ústní) dočasně sníženo nebo 

zvýšeno na žádost některého z členů týmu. 

 

3. Toto množství hodin může být sníženo ze závažných důvodů, zejména z důvodů 

podobných překážkám v práci podle Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část VIII. 

 

4. Členové týmu plní své úkoly takovým způsobem, aby byl zajištěn hladký průběh prací 

podle stanoveného časového plánu a s odbornou péčí ve snaze o co nejvyšší kvalitu 

odvedené práce. 

 

5. Finance (vklady), které zakladatelé pro projekt poskytnou, činí maximálně: 

 

Roman Sterly  55 000 Kč 

Tomáš Holub  550 000 Kč 

Luboš Král   0 Kč 

 

6. Projekt odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, každý člen týmu pak 

ručí za závazky projektu do výše jeho části nesplacených vkladů podle odstavce 5 článku 

IV. 
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7. Poskytnuté finance jsou čerpány tímto způsobem: 

 

7.1. Finance jsou uvolňovány investorem a zakladatelem na základě plnění cílů 

jednotlivých etap projektu, které jsou členy týmu navrženy a odsouhlaseny. 

7.2. Při neplnění těchto cílů má investor a zakladatel právo přísun financí přerušit. 

7.3. Všechna finanční rozhodnutí v jednorázové nebo průběžné měsíční výši větší než 

3000,- Kč podléhají současnému souhlasu zakladatele a investora.  

7.4. Finance jsou poskytovány v poměru 10:1, kde 10 částí poskytuje Tomáš Holub 

(investor) a jednu část Roman Sterly (zakladatel). 

 

8. V případě vyčerpání poskytnutých finančních prostředků se, pokud nebude dohodnuto 

jinak, předpokládá, že: 

8.1. Projekt se dokáže samofinancovat. 

8.2. Projekt se nedokáže samofinancovat a bude financován členy týmu podle jejich 

podílů. 

8.3. Projekt začne být financován novým investorem 

 

9. Materiální, duševní a jiné vybavení, které členové týmu pro projekt bez nároku na peněžní 

plnění poskytnou, je: 

 

 Roman Sterly 

 Veškeré výsledky předchozí činnosti na projektu Sportcentral, zejména plány a 

know-how. 

 Internetová doména www.sportcentral.cz. 

 

 Tomáš Holub 

 Obchodní značku Syntactic Sugar s.r.o. pod kterou je možné pro potřeby 

projektu vystupovat zejména při obchodních a jiných jednáních s dodavateli, 

odběrateli nebo jinými osobami se vztah k projektu, uzavírat na tuto právnickou 

osobu smlouvy, apod. 

 Místo v kancelářích společnosti Syntactic Sugar s.r.o. k pracovní činnosti a 

obchodním jednáním. 

 Kancelářské vybavení potřebné k práci na projektu. 

 Sociální a jiné zařízení. 

 

 Luboš Král 

 Veškeré výsledky předchozí činnosti na projektu Sportcentral, zejména know-

how a grafické návrhy. 

 

10. Pro přijetí běžných rozhodnutí je potřebná prostá většina hlasů. Při rozhodování se 

zároveň členové týmu zavazují vynaložit úsilí na dosažení kompromisu. 

 

11. Pro přijetí strategických rozhodnutí s vlivem na finance vkládané do projektu je potřebná 

většina 5/6 hlasů. 

 

12. Mzda vyplácená členům týmu je obvykle stanovena podle odpracované doby nebo 

dohodou členů týmu. 

 

13. Členové týmu se shodují na vůli společně založit společnost s ručením omezeným 

v okamžiku, že se projekt ukáže jako životaschopný se stejnými podmínkami ohledně 
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obchodních podílů jako v této smlouvě a přesunout do nově vzniklé společnosti všechny 

činnosti a výsledky činností na projektu. 

 

14. Nejvyšším rozhodovacím uskupením projektu je členská schůze (dále jen schůze) všech 

členů týmu. 

 

14.1. Schůze se koná podle potřeb. 

14.2. Schůze si může vyhradit právo rozhodovat o otázkách, které jinak náleží do 

pravomoci jiných orgánů projektu. 

14.3. Každý člen týmu má jeden hlas za každé 1% svého obchodního podílu. 

14.4. Schůzi svolává písemnou pozvánkou s uvedením pořadu jednání jakýkoli člen týmu 

a to tak, aby pozvánka byla doručena alespoň 7 dnů předem. 

14.5. Schůze se koná alespoň 1 krát za kalendářní měsíc. 

 

15. Zakladatel zejména: 

15.1. Rozhoduje o konkrétních záměrech projektu, navrhuje koncepci rozvoje a zásady 

hospodaření společnosti. 

15.2. Zakladatel je řídící orgán projektu, jenž zajišťuje provádění podnikatelské činnosti, 

organizuje práci projektu a vykonává zaměstnavatelská práva. 

15.3. Zakladatel zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení valné hromady, pravidelně jí 

podává zprávy o činnosti společnosti a odpovídá za tuto činnost. Zakladatel je 

oprávněn rozhodovat o všech věcech, které touto smlouvou nebo obecně závazným 

předpisem nejsou vyhrazeny jiným orgánům. 

 

16. Investor zejména: 

16.1. Poskytuje finanční zdroje podle článku 5 pro plynulý chod projektu. 

16.2. Poskytuje projektu lidské zdroje, zázemí, vybavení a jméno společnosti Syntactic 

Sugar s.r.o., pokud tím nenaruší její vlastní činnost. 

16.3. Pomáhá s projektem zejména po odborné a kontrolní stránce. 

 

17. Partner zejména: 

17.1. Využívá svých znalostí v oblasti designu ve prospěch projektu, navrhuje 

uživatelské rozhraní vytvářeného portálu, grafickou podobu a propagační materiály, 

apod. 

17.2. Spolupracuje se zakladatelem na provádění podnikatelské činnosti (např. 

manažerská nebo marketingová činnost, ale ne výhradně), organizuje práci na 

projektu, apod. 

 

Článek V. 

Vztah projektu a společnosti Syntactic Sugar s.r.o. 

 

1. Společnost Syntactic Sugar s.r.o. vlastněná investorem zajišťuje pro projekt takové 

aktivity, aby nebylo potřeba v rané fázi projektu zakládat samostatnou společnost. 

 

2. Zajišťovanými aktivitami se myslí zejména: 

 

2.1. Uzavírání smluv s dodavateli 
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2.2. Uzavírání smluv s odběrateli 

2.3. Uzavírání smluv s dalšími osobami 

2.4. Účtování v rámci účetnictví společnosti 

2.5. Příjem peněz od odběratelů a výdej peněz dodavatelům 

2.6. Odměny za práci zaměstnancům pracujícím na projektu 

2.7. Jakékoli další aktivity, na kterých se tým dohodne 

 

3. Za tyto aktivity nenáleží společnosti Syntactic Sugar s.r.o. žádné peněžní ani jiné plnění. 

Přínosy za tuto podporu a služby jsou promítnuty do zvyšování hodnoty projektu a tedy 

podílu investora. 

 

4. Tyto aktivity jsou konány členy týmu nebo jimi pověřenými zaměstnanci. 

 

5. Výsledky těchto aktivit (dílčí i koncové, materiální i duševní včetně jejich fyzického 

vyjádření) jsou majetkem členů týmu, ačkoli mohou být vedeny na jméno společnosti 

Syntactic Sugar s.r.o. 

 

6. Závazky a pohledávky jsou závazky a pohledávky členů týmu. 

 

7. Projekt není projektem společnosti Syntactic Sugar s.r.o. 

 

Článek VI. 

Jednání a podepisování za projekt 

 

1. Jménem projektu jsou oprávněni jednat a podepisovat samostatně členové týmu, nebo jimi 

pověřené osoby. 

 

2. Jménem společnosti Syntactic Sugar s.r.o. je oprávněn jednat a podepisovat samostatně 

jednatel této společnosti, nebo jím pověřené osoby. 

 

Článek VII. 

Mlčenlivost 

 

1. Účelem této dohody o mlčenlivosti je zaznamenat vůli členů týmu navzájem si poskytovat 

informace, které se dají označit jako důvěrné, citlivé, nebo jako obchodní tajemství a vůli 

tyto informace týkající se druhé smluvní strany dále nešířit a nesdělovat třetím osobám. 

 

2. Závazky týmu: 
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2.1. Členové týmu se zavazují, že veškeré informace a skutečnosti, které vzájemně zjistí 

při své spolupráci, týkající se zejména vykonávané práce, klientů, dodavatelů, 

zaměstnanců, hospodářské situace, plánů nebo know-how mohou použít pouze pro 

účely vzájemné spolupráce a mají za povinnost zachovávat o takových skutečnostech 

mlčenlivost. 

2.2. Obě smluvní strany se zavazují, že neumožní seznámit se s těmito skutečnostmi 

jakékoli třetí osobě s výjimkou zákonných případů. Toto ustanovení se vztahuje na 

informace a skutečnosti, které nejsou veřejně známé nebo známé třetí straně. 

2.3. Poruší-li některý člen týmu povinnost mlčenlivosti podle této dohody, vzniká 

ostatním smluvním stranám nárok na náhradu jim vzniklé škody a zároveň nárok na 

přiměřenou smluvní pokutu podle aktuální výše rozsahu poškození až do výše 

hodnoty podílu na projektu. 

 

3. Závazek mlčenlivosti zanikne uplynutím lhůty 3 let ode dne ukončení spolupráce. 

 

Článek VIII. 

Porušení smlouvy 

 

1. Při porušení smlouvy ze strany některého z členů týmu vzniká projektu nárok na náhradu 

škody: 

1.1. V případě neplnění stanoveného množství pracovního úsilí podle odstavce 1, článku 

IV. vzniká projektu nárok na odpracování chybějící doby tímto členem v následujícím 

měsíci, přičemž se tato doba nezapočítává do povinnosti v následujícím měsíci 

odpracovat smluvenou dobu podle odstavce 1, článku IV. 

1.2. V případě porušení smlouvy podle bodu 1.1. článku VIII., kdy chybějící doba není 

odpracována ani v následujícím měsíci, postupuje se podle bodu 1.3. článku VIII. 

1.3. V případě porušení povinností členů týmu (zejména, ale ne výhradně, práce na 

domluvených úkolech) vzniká projektu nárok na snížení odměny, srážky z vyplácené 

mzdy, podílu ze zisku, proplacení nákladů vzniklých z porušení povinností (např. 

zadání a proplacení práce jiné osobě) nebo na obdobný postih (ale ne snížení 

obchodního podílu na projektu) v  kalendářním měsíci, kdy byly povinnosti porušeny. 

 

Článek IX. 

Ukončení spolupráce 

 

1. Člen týmu může spolupráci na projektu ukončit dohodou všech členů. Obchodní podíl 

odcházejícího člena týmu přechází na projekt. Schůze do 1 měsíce rozhodne o rozdělení 

tohoto podílu mezi zbývající členy nebo o přidělení 3. osobě. Pokud se schůze nedohodne, 

rozdělí se tento podíl mezi členy projektu v poměru existujících podílů zbývajících členů 

projektu. 

1.1. Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti člena týmu na projektu 

z výše investic do projektu k danému dni. 
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2. Odcházející člen týmu může se souhlasem schůze převést svůj obchodní podíl smluvně na 

jiného člena týmu. 

 

3. Projekt se může domáhat u soudu vyloučení člena týmu, který porušuje závažným 

způsobem své povinnosti, ačkoliv k jejich plnění byl vyzván a na možnost vyloučení byl 

písemně upozorněn. S podáním tohoto návrhu musí souhlasit členové týmu, jejichž podíl 

na projektu tvoří alespoň 1/2. 

 

4. Při zrušení projektu s likvidací má každý člen týmu nárok na podíl na likvidačním 

zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů. 
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Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva se vyhotovuje v 3 vyhotoveních. 

 

 

 

 

 

 

 

V ………… dne………… V ………… dne………… V ………… dne………… 

 

 

 

 

 Roman Sterly  Tomáš Holub  Luboš Král 


