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ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PRÁVNÍ PROVĚRKY 

 

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář („H&P“) byla požádána 

společností FIXED.zone a.s., se sídlem Kubatova 1240/6, České Budějovice 

3, 370 04 České Budějovice, IČO: 260 36 363 („Emitent“), o provedení 

právní prověrky Emitenta, a to v souvislosti se nabídkou a upsáním až 222 

000 ks 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 10.6.2021 

do 29. 9. 2021  („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 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 1. 1. 2021. 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. 
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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. 

EIF znamená Evropský investiční fond, se sídlem 37B, avenue J. F. Kennedy, L-3968 Luxembourg, Lucemburské 

velkovévodství. 

EUIPO znamená Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (the European Union Intellectual Property Office). 

Finanční smlouvy mají význam uvedený v článku 11.2. 

Emitent  znamená společnost FIXED.zone a.s., se sídlem Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 

260 36 363, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10575. 

RECALL SK znamená společnost RECALL SK s.r.o., založenou a exitující podle práva Slovenské republiky, se sídlem 870 

Bučany 919 28, Slovenská republika, IČO: 47 002 531, zapsanou u Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka 

č. 30947/T. 

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

osobních údajů). 

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

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

záměru.  

ÚPV znamená Úřad průmyslového vlastnictví (ČR). 

Zpráva znamená tato zpráva o výsledcích právní prověrky Emitenta. 

ZVR znamená zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 
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1. ÚDAJE O EMITENTOVI 

1.1 Historie a vývoj Emitenta 

• Emitent byl založen dne 17. května 2001 na základě zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným ve formě notářského zápisu NZ 

139/2001, N 147/2001, a to zakladatelem panem Danielem Havnerem, dat. nar. 5. května 1972, bytem č.p. 187, 373 84 Dubné. Emitent vznikl dne 7. 

června 2001 zápisem do obchodního rejstříku pod sp. zn. C 10575 vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích. 

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

Akcionáři Počet akcií (ks) Akciový podíl 

Daniel Havner 990,000 49,5 % 

Mgr. Radek Douda 495,000 24,75 % 

Marek Havner 495,000 24,75 % 

Ing. Jan Moravec 10,000 0,5 % 

Mgr. Libor Zezulka 10,000 0,5 % 

CELKEM  2,000,000 100 % 

 

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  října 2021 záznam v rejstříku trestů. 

 

• Podle výpisu z insolvenčního rejstříku nebylo ke dni 30 října 2021 proti Emitentovi zahájeno insolvenční řízení.  

1.3 Přeměna Emitenta a změna právní formy 

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?2
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• Emitent změnil svou právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, a to na základě projektu změny právní formy ze dne 

30.7.2021. Souhlas valné hromady s projektem přeměny právní formy byl učiněn formou notářského zápisu NZ 1237/2021, N 1517/2021 ze dne 31. 8. 

2021. 

• Změna právní formy byla účinná zápisem do obchodního rejstříku dne 1. září 2021.  

• Ocenění majetku bylo provedeno odborným znalcem na základě znaleckého posudku č. 207-5309/2021, kterým bylo jmění Emitenta oceněno na částku 

ve výši 406.299.000,-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 na Emitentovi uzavřené dne 16. listopadu 2001 mezi panem Danielem Havnerem jakožto převodcem a pány Mgr. 

Radkem Doudou a Markem Havnerem, jakožto nabyvateli, byly převedeny dva podíly na Emitentovi každý o velikosti 25 %.  

II. Na základě smlouvy o převodu podílů na Emitentovi uzavřené dne 19. července 2021 mezi pány Danielem Havnerem a Mgr. Radkem Doudou jakožto 

převodci a panem Ing. Janem Moravcem, jakožto nabyvatelem, byly převedeny dva podíly každý o velikosti 0,25 %.  

Na základě smlouvy o převodu podílů na Emitentovi uzavřené dne 19. července 2021 mezi pány Danielem Havnerem a Mgr. Radkem Doudou jakožto 

převodci a panem Mgr. Liborem Zezulkou, jakožto nabyvatelem, byly převedeny dva podíly každý o velikosti 0,25 %. 

Souhlas valné hromady s rozdělením předmětných podílů na Emitentovi a jejich převody byl udělen formou notářského zápisu NZ 316/2021, N 398/2021 

ze dne 14. července 2021. 

III. V rámci provedené změny právní formy přešly podíly bývalých společníků Emitenta na současné akcionáře, kteří nabyli každý příslušný počet akcií dle 

velikosti jejich výměnného podílu, viz. přehled akcionářské struktury pod bodem 1.1. 

 

2. PŘEHLED PODNIKÁNÍ 

• Podle zápisu v obchodním rejstříku předmět podnikání Emitenta představuje:  

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:  

▪ Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost;  

▪ Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků;  

▪ Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží;  
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▪ Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, 

upomínkových předmětů;  

▪ Zprostředkování obchodu a služeb;  

▪ Velkoobchod a maloobchod, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;  

▪ Pronájem a půjčování věcí movitých;  

▪ Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce;  

▪ Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;  

▪ Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling; 

- prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické;  

- hostinská činnost; a  

- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 

 

• Podle výpisu z živnostenského rejstříku má Emitent ohlášeny všechny výše uvedené obory předmětu podnikání. 

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

3.1 OBECNÉ INFORMACE 

Emitent je vlastníkem 100% majetkové účasti na společnosti RECALL SK s.r.o., založené a exitující podle práva Slovenské republiky, se sídlem 870 

Bučany 919 28, Slovenská republika, IČO: 47 002 531, zapsané u Okresného súdu Trnava, vložka č. 30947/T. 

4. NEMOVITOSTI, STROJE A ZAŘÍZENÍ 

4.1 OBECNÉ INFORMACE 

Emitent vlastní pozemky par. č. 167/5, 171/2, jehož součástí je stavba (budova s č.p. 19, objekt občanské vybavenosti), 171/7 nacházející se v katastrálním 

území Homole, zapsané na LV č. 1873, vedené Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice. Na základě Zdrojů 

Emitenta a obdrženého soupisu hmotného majetku dále Emitent vlastní významnější movité věci s pořizovací hodnotou nad jeden milion korun českých, 

a to vozidla VW ARTEON 8C4 8188, a VW ARTEON 8C1 7557. 
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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 zaknihovaných akcií na jméno 

o jmenovité hodnotě 1 Kč každá. 

5.2 Zdroje kapitálu 

• Zdroje kapitálu Emitenta jsou:  

o Základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč;  

o Prostředky z veřejných zdrojů (viz kapitola 11.3 této Zprávy). 

6. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  

6.1 Ochranné známky 

• Dle Veřejných Zdrojů je Emitent vlastníkem následujících ochranných známek: 

Název  Číslo přihlášky / číslo 

zápisu 

Úřad Priorita  Grafické znázornění  

(a) B - Speech 345598 / 269937 ÚPV 19. dubna 2004 

 

(b) SuperTooth 356723 / 271940 ÚPV 2. srpna 2004 
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(c) RECALL s. r. o. 440907 / 289431 ÚPV 11. září 2006 

 

(d) FIXER 510702 / 342578 ÚPV 20. ledna 2014 

 

(e) TABCASE 510701 / 342754 ÚPV 20. ledna 2014 

 

(f) FIXED 13056247 EUIPO 4. července 2014 

 

(g) R RECALL 17205378 EUIPO 14. září 2017 

 

(h) FIXED 17205345 EUIPO 14. září 2017 
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6.2 Patenty 

Dle Veřejných Zdrojů Emitent není vlastníkem žádného patentu. 

 

6.3 Průmyslové vzory 

Dle Veřejných Zdrojů je Emitent vlastníkem následujících zapsaných průmyslových vzorů: 

 

Číslo přihlášky / číslo zápisu Úřad Označení výrobků 

(a) 5991106 / 005991106-0001 EUIPO Držáky na mobilní telefony 

(b) 5991106 /005991106-0002 EUIPO Držáky na mobilní telefony 

(c) 5991106 /005991106-0003 EUIPO Držáky na mobilní telefony 

(d) 5991106 /005991106-0004 EUIPO Hledače klíčů 

  

6.4 Registrovaná doménová jména 

Emitent má dle Zdrojů Emitenta registrováno 45 doménových jmen:  

(i) celly.cz 

(ii) chrastan.cz 

(iii) chrastanka.cz 

(iv) ekofarmachrastany.cz 

(v) fixed.zone 

(vi) fixedsmile.com 

(vii) fixedzone.cz 

(viii) hornichrastany.cz 

(ix) intercom.zone 

(x) interphone.eu 
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(xi) interphone.sk 

(xii) interphone.zone 

(xiii) makeitfixed.com 

(xiv) makeitfixed.cz 

(xv) makeitfixed.eu 

(xvi) pivovarchrastan.cz 

(xvii) pivovarchrastany.cz 

(xviii) pivovarhornichrastany.cz 

(xix) recall.cz 

(xx) sena.zone 

(xxi) supertooth.cz 

(xxii) tech21.cz 

(xxiii) vysokabeta.cz. 

Zjištění Navrhované řešení 

Webové stránky fixed.zone byly dle Zdrojů Emitenta vytvořeny externími dodavateli pouze 

na základě jednoduché e-mailové komunikace (tj. bez bližší specifikace smluvních podmínek). 

 

S autory webu fixed.zone doporučujeme uzavřít 

smlouvu, jejímž prostřednictvím budou Emitentovi 

poskytnuta oprávnění k užívání webové stránky 

v maximálním zákonem dovoleném rozsahu. 

V rámci Zdrojů Emitenta nebylo potvrzeno, že Emitent se všemi externími vývojáři software pro 

Emitenta uzavřel smlouvu rozsahem práv duševního vlastnictví poskytovaných Emitentovi 

odpovídající alespoň poskytnuté Smlouvě o dílo ve spojení s licenční smlouvou a o poskytování 

služeb podpory a údržby. 

Doporučujeme provést audit dohod uzavřených 

s externími vývojáři software (zahrnující i všechny 

dřívější dodavatele) a v případě zjištění nedostatečné 

úpravy poskytovaných práv duševního vlastnictví 

zpětně uzavřít odpovídající písemné prohlášení 

o poskytnutí těchto práv. 

7. SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY, VRCHOLOVÉ ORGÁNY 

• Emitent zřídil monistický systém struktury společnosti. Orgány Emitenta jsou (i) valná hromada, a (ii) správní rada.  

• Ze Zdrojů vyplývá, že členové správní rady Emitenta jsou: (i) Daniel Havner, (ii) Mgr. Radek Douda, (iii) Marek Havner, a (iv) Ing. Jan Moravec. Dle 

Veřejných Zdrojů „člen správní rady zastupuje Emitenta ve všech záležitostech samostatně, s výjimkou následujících právních jednání, u kterých je za 

Emitenta vyžadováno vždy společné jednání 2 (slovy: dvou) členů správní rady: 
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o právní jednání v souvislosti s vydáním jakýchkoli cenných papírů Emitenta (vyjma akcií) nebo dluhopisů Emitenta, vystavení směnek či 

poskytnutí směnečného rukojemství; 

o zajištění závazků třetích osob nebo poskytnutí jakéhokoli zajištění závazků třetích osob; 

o poskytnutí slibu odškodnění třetí osobě; 

o stanovování pravidel odměňování zaměstnanců a jejich změn; 

o jmenování vedoucích zaměstnanců Emitenta (zejména generálního ředitele, finančního ředitele apod.), včetně stanovení jejich pravomocí a výše 

odměny; 

o dispozice s právy duševního nebo průmyslového vlastnictví, včetně uzavírání jakýchkoli licenčních smluv; 

o dispozice s provozovnou nebo závodem Emitenta nebo jeho částí; 

o uzavření smluv o prodeji, nákupu nemovitostí či zřízení zástavního práva k nemovitostem, poskytnutí jakéhokoliv ručení, zřizování věcných 

práv a jiných práv třetích osob k nemovitostem; 

o nabývání, pozbývání a jiné dispozice s majetkovou účastí Emitenta v obchodních korporacích či jiných právnických osobách; 

o právní jednání v souvislosti se zakládáním a zrušením dceřiných obchodních korporací, poboček a závodů; 

o veškerá další právní jednání přesahující jednorázově částku 1.000.000,- Kč. 

• Emitent nemá žádné jiné vrcholové manažery než členy správní rady. 

8. ZAMĚSTNANCI 

• Emitent má se zaměstnanci, včetně managementu Emitenta, uzavřenou standardní pracovní smlouvu, jež neobsahuje žádné nestandardní ustanovení. 

 

9. HLAVNÍ AKCIONÁŘI 

9.1 Ovládajícími osobami jsou páni Daniel Havner, Mgr. Radek Douda, Marek Havner, Jan Moravec a Libor Zezulka, neboť ve vztahu k Emitentovi mohou 

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

10. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI 

10.1 Obecné informace 

• Dle Zdrojů vyplývá (zpráva o vztazích 2020), že Emitent uzavřel následující smlouvy mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami 

ovládanými (i) pracovní smlouvu s panem Markem Havnerem, (ii) smlouvu o půjčce s dceřinou společností RECALL SK, a (iii) smlouvu o zápůjčce s 

dceřinou společností RECALL SK. 

• Dále Emitent a společnost EkoFarma Horní Chrášťany s.r.o., IČO: 08038937, se sídlem Horní Chrášťany 43, 384 11 Lhenice,1 uzavřeli 

dne 1.4.2019 smlouvu o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání, jejímž předmětem je podnájem nemovitostí za účelem provozování Ekofarmy Horní 

Chrášťany. Nájemné je stanoveno ve výši 50 % z hrubého zisku Emitenta z Ekofarmy Horní Chrášťany. 

11. VÝZNAMNÉ SMLOUVY 

11.1 Obecné informace 

• Ve Zdrojích Emitenta byly jako nejvýznamnější obchodní partneři Emitenta označeny společnosti (i) Alza.cz a.s., (ii) HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., 

(iii) Geis CZ s.r.o., a (iv) Geis Parcel CZ s.r.o. (později DPD CZ s.r.o., zaniklá ke dni 31. prosince 2020, jejíž nástupnickou společností je Direct Parcel 

Distribution CZ s.r.o.). Poskytnuté smlouvy uzavřené Emitentem s těmito společnostmi neobsahují žádná nestandardní ustanovení a nepředstavují 

rizikové závazky. 

• Emitent provozuje B2B e-shop https://shop.fixed.zone. Dle Zdrojů je e-shop provozován standardním způsobem. 

11.2 Finanční a nájemní smlouvy 

•  Emitent má uzavřeny úvěrové a leasingové smlouvy, z nichž některé vyžadují získání písemného souhlasu nebo informování banky nebo leasingové 

společnosti o změně v podílu na základním kapitálu, struktuře společníků nebo hlasovacích právech v Emitentovi. Dle dostupných Zdrojů byly 

informační povinnosti a nezbytné souhlasy získány. 

11.3 Rozhodnutí a smlouvy o poskytnutí dotace  

• Emitent je dle rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 16. 8. 2019, č.j. MPO 63091/19/61400, příjemcem dotace na projekt reg. č. 

CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016685 s názvem „Účast RECALL s.r.o. na zahraničních veletrzích“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 3. 2020, č.j. MPO 

63091/19/61400. Poskytovatelem dotace je Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 

 
1 Jediným společníkem společnosti EkoFarma Horní Chrášťany s.r.o. je Kateřina Havnerová, dat. nar. 8. října 1973, bytem Křenovice 141, 373 84 Dubné, která je 

manželkou Marka Havnera (akcionáře a člena správní rady Emitenta).  
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konkurenceschopnost, Výzva IV program MARKETING.  Částka dotace činí celkem 2.610.170 Kč, z toho podpora v režimu de minimis maximálně 

186.978,50 Kč. 

• Ve stavu žádosti o podporu je projekt reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026211 s názvem „Úspory energie v novém sídle společnosti RECALL s.r.o.“. 

V případě schválení bude poskytovatelem dotace Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost, Výzva VI – ÚSPORY ENERGIE. Celkově požádáno o 1.938.400 Kč v režimu tzv. blokové výjimky dle nařízení Komise 

(EU) č. 651/2014 a de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 67.592,40 Kč.  
 

• Na základě smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby ze dne 28. 5. 2021 se Emitent stal příjemcem dotace ve výši cenového zvýhodnění 247.500 Kč na 

zvýhodněnou službu v oblastech strategické řízení a management inovací, strategické poradenství při vstupu na nové trhy, obchodní a marketingové 

strategie, a to v rámci Programu Služby JVTP – Podpora trendů. Poskytovatelem zvýhodněné služby je Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., IČO 280 

80 581, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, který toto cenové zvýhodnění poskytuje na základě vlastní dotace financované z 

Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, program Služby infrastruktury, (řídící orgán Česká republika-

Ministerstvo průmyslu a obchodu). Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30. 11. 2021. 

 
• V případě nedodržení podmínek poskytnutí dotací hrozí Emitentovi sankce v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně, příp. neudělení dotace, 

která je ve stavu žádosti. Nejrizikovější podmínkou je dodržení statutu malého a středního podniku. 
 

• V souvislosti s transakcí je nutné zajistit splnění notifikační povinnosti, které může být podmíněno dle příslušných dotačních podmínek schválením 

poskytovatele dotace. 

 

 



HAVEL & PARTNERS s.r.o.  
Advokátní kancelář 

 

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. 

• Předmětem této Zprávy nebylo hodnocení správnosti projektu změny právní formy (s.r.o. na a.s.) vyhotoveného ke dni 30.6.2021 a souvisejícího procesu a 

dokumentace. 

• 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  října 2021. 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 SPOLEČNOST 

Firma FIXED.zone a.s. 

Právní forma Akciová společnost  

Sídlo Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice  

Rejstříkový soud a spisová značka Krajský soud v Českých Budějovicích, C 10575  

Identifikační číslo osoby 26036363 

Datum vzniku 7. června 2001  

Předmět činnosti - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:  

▪ Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost;  

▪ Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků;  

▪ Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží;  

▪ Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a 

konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů;  

▪ Zprostředkování obchodu a služeb;  

▪ Velkoobchod a maloobchod, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v 

dopravě;  

▪ Pronájem a půjčování věcí movitých;  

▪ Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce;  

▪ Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;  

▪ Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling; 

- prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické;  

- hostinská činnost; a  

- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.  

Základní kapitál 2.000.000,- Kč 

Akcionáři Daniel Havner (990,000 ks akcií); 
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Mgr. Radek Douda (495,000 ks akcií); 

Marek Havner (495,000 ks akcií); 

Ing. Jan Moravec (10,000 ks akcií); a 

Mgr. Libor Zezulka (10,000 ks akcií). 

Správní rada Daniel Havner; 

Mgr. Radek Douda;  

Marek Havner; a  

Ing. Jan Moravec.  

Způsob jednání 
Člen správní rady zastupuje Emitenta ve všech záležitostech samostatně, s výjimkou následujících právních 

jednání, u kterých je za Emitenta vyžadováno vždy společné jednání 2 (slovy: dvou) členů správní rady: 

▪ právní jednání v souvislosti s vydáním jakýchkoli cenných papírů Emitenta (vyjma akcií) nebo dluhopisů 

Emitenta, vystavení směnek či poskytnutí směnečného rukojemství; 

▪ zajištění závazků třetích osob nebo poskytnutí jakéhokoli zajištění závazků třetích osob; 

▪ poskytnutí slibu odškodnění třetí osobě; 

▪ stanovování pravidel odměňování zaměstnanců a jejich změn; 

▪ jmenování vedoucích zaměstnanců Emitenta (zejména generálního ředitele, finančního ředitele apod.), 

včetně stanovení jejich pravomocí a výše odměny; 

▪ dispozice s právy duševního nebo průmyslového vlastnictví, včetně uzavírání jakýchkoli licenčních smluv; 

▪ dispozice s provozovnou nebo závodem Emitenta nebo jeho částí; 

▪ uzavření smluv o prodeji, nákupu nemovitostí či zřízení zástavního práva k nemovitostem, poskytnutí 

jakéhokoliv ručení, zřizování věcných práv a jiných práv třetích osob k nemovitostem; 

▪ nabývání, pozbývání a jiné dispozice s majetkovou účastí Emitenta v obchodních korporacích či jiných 

právnických osobách; 

▪ právní jednání v souvislosti se zakládáním a zrušením dceřiných obchodních korporací, poboček a závodů; 

▪ veškerá další právní jednání přesahující jednorázově částku 1,000,000,- Kč. 
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PŘÍLOHA Č. 3: ZDROJE 

 

DATA ROOM: 

• Žádost o investici v programu IPO Fond_Recall.docx (adresář) 

• Doplnění informací_IPO FIXED_210602-R-MORJAN.pdf 

(adresář) 

• Doplnění informací_IPO FIXED_210602.docx (adresář) 

• Doplnění informací_IPO FIXED_210602.pdf (adresář) 

• Komunikace (adresář) 

• FIXED komunikační plán a QnA.docx (adresář) 

• CzechCrunch.docx (soubor) 

• FIXED.zone COVER STORY.docx (soubor) 

• Investors IPO.xlsx (soubor) 

• Kostka_k_videu_pro_akciovku_FIXED.docx (soubor) 

• Media_tz_new.xlsx (soubor) 

• Recall_Forbes.docx (soubor) 

• Odeslané dokumenty (adresář) 

• Zadost-o-registraci-IPO-Fond sign.pdf (soubor) 

• Požadované informace_doklady (adresář) 

• Dokumenty DD (adresář) 

• 1.1.6 Zakladatelské dokumenty SK (adresář) 

• 1. spoločenská zmluva o založení sro.PDF (soubor) 

• 2. dodatok č. 1.PDF (soubor) 

• 3. dodatok č. 2.PDF (soubor) 

• 4. dodatok č. 3.PDF (soubor) 

• 5. súhlas Gottwaldovci.PDF (soubor) 

• 6. Mimoriadne VZ.PDF (soubor) 

• 7. prevod podielu.PDF (soubor) 

• 1.4.2 Přehled a kopie ujednání zakazujících zřídit zástavní právo 

(adresář) 

• UCL - Smlouva o zajištění závazku - server.pdf (soubor) 

• Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí.pdf 

(soubor) 

• Zápis z jednání valné hromady.pdf (soubor) 

• 1.5.1 Nájemní smlouvy (adresář) 

• RFL - úvěrové smlouvy vozy (adresář) 

• RFL - 8C1 7557.pdf (soubor) 

• RFL - 8C4 8169.pdf (soubor) 

• RFL - 8C4 8188.pdf (soubor) 

• RFL - 8c4 8242.pdf (soubor) 

• RFL - 8C4 9382.pdf (soubor) 

• RFL - 8C4 9654.pdf (soubor) 

• RFL - 8C4 9658.pdf (soubor) 

• RFL - 8C5 0249.pdf (soubor) 

• RFL - 8C6 0367.pdf (soubor) 

• RFL - 8C6 0619.pdf (soubor) 

• RFL - 8C6 2641.pdf (soubor) 

• RFL - 8C6 2712.pdf (soubor) 

• RFL - 8C7 9578.pdf (soubor) 

• RFL - 8C8 0573.pdf (soubor) 

• RFL - 8C8 9032.pdf (soubor) 

• RFL - 9C0 1917.pdf (soubor) 

• RFL - 9C0 3620.pdf (soubor) 
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• Smlouva o nájmu Prostějov (Ing. René Volek) (adresář) 

• SML170020 - Smlouva o nájmu prostoru.pdf (soubor) 

• SML170020_dodatek č.1.pdf (soubor) 

• SML170020_dodatek č.3.pdf (soubor) 

• SML_170020_dodatek c. 2.pdf (soubor) 

• Smlouva o podnájmu CB (Immobilis) (adresář) 

• SML160143 - Smlouva o podnájmu .pdf (soubor) 

• SML160143_001.pdf (soubor) 

• SML160143_003.pdf (soubor) 

• SML160143_004.pdf (soubor) 

• SML160143_005.pdf (soubor) 

• SML160143_006.pdf (soubor) 

• SML160143_007.pdf (soubor) 

• SML160143_008.pdf (soubor) 

• SML160143_009.pdf (soubor) 

• SML160143_010.pdf (soubor) 

• Výpověď kanceláře č. 220.pdf (soubor) 

• UCB - Úvěrová smlouva - Homole (adresář) 

• Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí.pdf (soubor) 

• UCB - Smlouva o úvěru - Homole.pdf (soubor) 

• USB - Smlouva o zřízení zástavního práva - Homole.pdf (soubor) 

• UCL - Uvěrová smlouva - server (adresář) 

• UCL - Smlouva o zajištění závazku - server.pdf (soubor) 

• UCL - Úvěrová smlouva - server.pdf (soubor) 

• VWFS - smlouvy - operativní leasing vozy (adresář) 

• VWFS - 7C8 5291.pdf (soubor) 

• VWFS - 7C8 5294.pdf (soubor) 

• VWFS - 8C0 5199.pdf (soubor) 

• VWFS - 8C0 5932.pdf (soubor) 

• VWFS - 8C0 8381.pdf (soubor) 

• VWFS - 8C2 2527.pdf (soubor) 

• VWFS - 8C2 3771.pdf (soubor) 

• 5. súhlas vlastníka so zápisem nehnutelńosti ako sídla obchodnej 

společnosti.PDF (soubor) 

• 1.5.3 Veškeré podstatné investice (adresář) 

• 1.5.3. Kupní smlouva - Homole.pdf (soubor) 

• 1.6.10 Organizační struktura CB, SK a Prostějov (adresář) 

• Organizační struktura Prostějov.JPG (soubor) 

• Organizační struktura RECALL CB a RECALL SK.JPG (soubor) 

• 1.6.13 Přehled duševního vlastnictví (adresář) 

• Smlouva o vytvoření díla.pdf (adresář) 

• 005991106-0001.pdf (soubor) 

• 005991106-0002.pdf (soubor) 

• 005991106-0003.pdf (soubor) 

• 005991106-0004.pdf (soubor) 

• Ochranné známky a vzory.docx (soubor) 

• Patent centrum - Držáky a Keyfinder.pdf (soubor) 

• Seznam domén.docx (soubor) 

• 1.6.4 Souhlas s umístěním firem RECALL s.r.o, FIXED.zone a 

RECALL SK (adresář) 

• Souhlas s umístěním sídla FIXED.zone.pdf (soubor) 

• Souhlas s umístěním sídla RECALL s.r.o..pdf (soubor) 

• Súhlas s umístěním sídla RECALL SK.PDF (soubor) 

• 1.6.6 Smlouva s Geis CZ s.r.o. - uskladnění a logistika (adresář) 

• Dodatek č.1 ke SML160108.pdf (soubor) 

• SML 160109-příloha 1.pdf (soubor) 

• SML 160109.pdf (soubor) 

• SML160108.pdf (soubor) 
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• Smlouva s Geis CZ s.r.o..pdf (soubor) 

• 11) začlenění úvěru pod ručení ČMZRB (adresář) 

• Potvrzení RECALL.pdf (soubor) 

• 12) Finanční dokumentace Oberbank AG (adresář) 

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí bankovní záruky č. 

12_13_700.pdf (soubor) 

• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí bankovní záruky č 

12_13_700.pdf (soubor) 

• Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí bankovní záruky č 

12_13_700.pdf (soubor) 

• Smlouva o poskytnutí bankovní záruky č. 12_13_700.pdf 

(soubor) 

• 13) Finanční dokumentace Raiffeisenbak a.s (adresář) 

• Dohoda o uplatnění vyplňovacího práva směnečného č. 

SP_0001_NCRAM_01_26036363.pdf (soubor) 

• Rámcová smlouva na úvěrové bankovní produkty re. číslo 

SU_0001_NCRAM__01_26036363.pdf (soubor) 

• SML190036 - smlouva o zajišťovacím postoupení 

pohledávek.pdf (soubor) 

• Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z vkladů č. 

ZB_0001_NCRAM_01_26036363.pdf (soubor) 

• Směnka NCRAM 01 (002).pdf (soubor) 

• 14) Finanční dokumentace UniCredi Bank Czech rep. and Sl 

(adresář) 

• Smlouva o budoucím vyplnění vlastní směnky.pdf (soubor) 

• Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 

1287_18T-823_18-120.pdf (soubor) 

• Smlouva o úvěru reg. č. 823_18-120.pdf (soubor) 

• Směnka k úvěru 823_18_120.pdf (soubor) 

• 18) Smlouvy k logu RECALL a FIXED (adresář) 

• Media Consult -  FIXED licenční smlouva 2020.docx (soubor) 

• Media Consult - RECALL licenční smlouva 2016.pdf (soubor) 

• 2.1.1 Dotace poskytnuté (PoTr, OPPIK) a zažádané (Úspory 

energie - Homole) (adresář) 

• Dotace Úřad práce (2006 a 2014) (adresář) 

• CBA-S-40 2006.pdf (soubor) 

• Dodatek  -PVA-SN-512 2014.pdf (soubor) 

• Dodatek - PCA SN-513 2014.pdf (soubor) 

• DOHODA - PVA-SN-512 2014.pdf (soubor) 

• DOHODA - PVA-SN-513 2014.pdf (soubor) 

• JVTP -Podpora Trendů (adresář) 

• Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby - Program Služby 

JVTP - Podpora Trendů.pdf (adresář) 

• Nabídka zvýhodněné služby v programu Služby JVTP - Podpora 

Trendů.pdf (soubor) 

• Projektová žádost o podporu poradenské služby.pdf (soubor) 

• Čestné prohlášení.pdf (soubor) 

• OPIK - Účast na zahraničních veletrzích (adresář) 

• Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK_obecná_část_březen 

2019.pdf (adresář) 

• Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-obecna-cast-platnost-od-19.-

12.-2019.pdf (adresář) 

• 16685_RECALL s.r.o._Rozhodnutí_podpis ředitele.pdf (soubor) 

• Dodatek - snížení podpory z důvodu nekonání výstav.pdf 

(soubor) 

• OP PIK - Účast na zahraničních veletrzích.pdf (soubor) 

• ŽoZ_2_RECALL.docx (soubor) 

• Žádost o ex-post platbu.pdf (soubor) 

• Žádost o platbu dotace.pdf (soubor) 
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• Úspory energií - Homole - ve fázi schvalování žádosti (adresář) 

• Žádost o podporu - Úspory energie Homole.pdf (adresář) 

• 05_Souhrnný kumulativní rozpočet.xlsx (soubor) 

• Finální podnikatelský záměr.pdf (soubor) 

• 6. Česká spořitelna - Smlouva o revolvingovém úvěru č. 

617520LCD (adresář) 

• SML210013.pdf (soubor) 

• SML210014.pdf (soubor) 

• SML210015.pdf (soubor) 

• SML210016.pdf (soubor) 

• Směnka ke SML_210014.pdf (soubor) 

• 1.1.2 Zpráva o vztazích auditovaná.pdf (soubor) 

• 1.1.3 Valná hromada - vypořádání zisku za 2020.pdf (soubor) 

• 1.3.2 splátky úvěrů 2019 - 2029.xlsx (soubor) 

• 1.5.3 Popis otevřených investic.docx (soubor) 

• 1.6.5 soupis hmotného majetku.xls (soubor) 

• Dokumenty k QA-IPO RECALL_29062021 (adresář) 

• 10- Zaměstnanci (adresář) 

• Pracovní smlouva vzor.docx (soubor) 

• 17 - Smlouva o dílo (adresář) 

• Smlouva o dílo .pdf (soubor) 

• 21- Obchodní závazky (adresář) 

• Rámcová kupní smlouva_HP Tronic.pdf (soubor) 

• Rámcová kupní smlouva_HP Tronic_ Příloha 3. Obchodní 

podmínky.pdf (soubor) 

• Rámcová smlouva o dodávkách zboží_ALZA.CZ A.S..pdf 

(soubor) 

• Rámcová smlouva o dodávkách zboží_ALZA.CZ A.S._Příloha 

1.pdf (soubor) 

• Rámcová smlouva o dodávkách zboží_ALZA.CZ A.S._Příloha 

2..pdf (soubor) 

• Rámcová zasílatelská smlouva_Geis Parcel CZ s.r.o..pdf (soubor) 

• Rámcová zasílatelská smlouva_Geis Parcel CZ s.r.o._ Dodatek 

č.1.pdf (soubor) 

• Rámcová zasílatelská smlouva_Geis Parcel CZ s.r.o._ Obchodní 

podmínky.pdf (soubor) 

• 22 - Vzorová objednávka e-shop (adresář) 

• Vzorová OBJ RECALL SHOP.docx (soubor) 

• 5- RECALL SK - Dotace (adresář) 

• Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - dotácia na mzdy od 

štátu-korona.PDF (soubor) 

• Dokumenty Prospekt (adresář) 

• Prospekt_RECALL_v2.docx (soubor) 

• Prospekt_RECALL_v3.docx (soubor) 

• Prospekt_RECALL_v4.docx (soubor) 

• Prospekt_RECALL_v4_01.docx (soubor) 

• Prospekt_RECALL_v4_01_redline.docx (soubor) 

• Prospekt_RECALL_v4_02.docx (soubor) 

• Prospekt_RECALL_v4_02_redline_v4_01.docx (soubor) 

• Prospekt_RECALL_v4_04.docx (soubor) 

• Prospekt_RECALL_v4_redline.docx (soubor) 

• Prospekt_RECALL_v5_01.docx (soubor) 

• Prospekt_RECALL_v6.docx (soubor) 

• Prospekt_RECALL_v6_01.docx (soubor) 

• Dokumenty právní forma (adresář) 

• 01) založení, vlastnictví, podíly (adresář) 

• 2001-05-17 Notářský zápis.pdf (soubor) 

• 2001-11-16 Převod podílů.pdf (soubor) 
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• 2001-11-16 Společenská smlouva.pdf (soubor) 

• 2014-11-06 Notářský zápis.pdf (soubor) 

• 06) smluvní dokumentace (adresář) 

• Oberbank AG (adresář) 

• Dodatek č. 4, ke SML o poskytnutí bankovní záruky č 

12_13_700.pdf (soubor) 

• Smlouva o poskytnutí bankovní záruky č.12_13_700 - 

Cellular.pdf (soubor) 

• Raiffeisenbank a.s (adresář) 

• Rámcová smlouva na úvěrové bankovní produkty reg. č. 

SU_001_NCRAM_01_26036363.pdf (soubor) 

• UniCreditBank (adresář) 

• Smlouva o úvěru_Homole.pdf (soubor) 

• Česká spořitelna a.s (adresář) 

• Smlouva o revolvingovém úvěru č. 6175_20_LCD.pdf (soubor) 

• Smlouva o revolvingovém úvěru č. ČMZRB_5205_21_LCD.pdf 

(soubor) 

• 10) dluhopisy, směnky (adresář) 

• Česká spořitelna a.s (adresář) 

• Smlouva o vyplňovacím právu směnečném č. 

S_5205_21L_CD.pdf (soubor) 

• Smlouva o vyplňovacím právu směnečném č. 

S_6175_20_LCD.pdf (soubor) 

• Smlouva o vyplňovacím právu směnečném č. 

S_6177_20_LCD.pdf (soubor) 

• Směnka S_5205_21_LCD.pdf (soubor) 

• Směnka S_6175_20_LCD.pdf (soubor) 

• Směnka S_6177_20_LCD.pdf (soubor) 

• 12) Poskytnuté dotace (adresář) 

• JVTP - Podpora Trendů (adresář) 

• Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby - Program Služby 

JVTP - Podpora Trendů.pdf (soubor) 

• OPPIK - Účast na zahraničních veletrzích (adresář) 

• Dodatek - snížení podpory z důvodu nekonání výstav.pdf 

(soubor) 

• OP PIK - Rozhodnutí o poskytnutí dotace.pdf (soubor) 

• ŽoZ_2_RECALL.docx (soubor) 

• Žádost o ex-post platbu.pdf (soubor) 

• Žádost o platbu dotace - výše poskytnuté dotace.pdf (soubor) 

• 9) Výpis z katastru nemovitostí.pdf (soubor) 

• CHECKLIST_změna právní formy_RECALL (002).docx 

(soubor) 

• QA_IPO RECALL_29062021.xlsx (soubor) 

• Request list_DD_RECALL_v1_01.docx (soubor) 

• STEPLIST_RECALL_v1_01.docx (soubor) 

• Stanovy (adresář) 

• Stanovy RECALL v01.doc (soubor) 

• Stanovy RECALL v01_aktualni word.docx (soubor) 

• Znalec (adresář) 

• Výkazy - Forecast 21-25.xlsx (adresář) 

• Znalec-Seznam podkladů_Recall.docx (adresář) 

• Znalec_Obchodně finanční plán 2021 START.xlsx (adresář) 

• Znalec_Valuační model RECALL.xlsx (adresář) 

• Znalec_Valuační model RECALL_07_2021UPDATE.xlsx 

(adresář) 

• Faktura č.21229 1.část.pdf (soubor) 

• Priloha_932397397_0_39Nc_1511_2021_1PM.pdf (soubor) 

• Př.sml.Nabídka vypracování posudku_Recall.pdf (soubor) 
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• Seznam podkladů_Recall.pdf (soubor) 

• SMLOUVA o vypracování posudku RECALL sign.pdf (soubor) 

• SMLOUVA o vypracování posudku RECALL_podpisy.pdf 

(soubor) 

• SMLOUVA o vypracování posudku_Recall.docx (soubor) 

• Znalec_Recall CCA Comparable-Company-Analysis.xlsx 

(soubor) 

• Znalec_Recall-CCA Comparable-Company-

Analysis_07_2021_UPDATE.xlsx (soubor) 

• Závěrky 2019, 2020 a mezitimní 2021 (adresář) 

• 2019 (adresář) 

• Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2019-čitelnější.pdf 

(soubor) 

• Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za období končící k 

31.12.2019.pdf (soubor) 

• Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky k 

31.12.2019.pdf (soubor) 

• 2020 (adresář) 

• Rozvaha k 31. 12. 2020.pdf (soubor) 

• Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2020.pdf (soubor) 

• Mezitimní 2021 (adresář) 

• Mezitímní konsolidace.pdf (adresář) 

• Mezitímní rozvaha finál.pdf (adresář) 

• Mezitímní výsledovka finál.pdf (adresář) 

• Příloha mezitímní 300621.doc (adresář) 

• Vlastní kapitál mezitímní.pdf (adresář) 

• Predbezna_Konsolidace_2020 (adresář) 

• Předběžná konsolidace RECALL 2020 (1).pdf (soubor) 

• Radek_ (adresář) 

• 2019 04 10 nájemní smlouva 2.docx (soubor) 

• OSVČ PŘÍLOHA SMLOUVY.xlsx (soubor) 

• OSVČ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ.docx 

(soubor) 

• Smlouva o převodu podílu 2001.pdf (soubor) 

• Smlouva o výkonu funkce jednatele 2014a.docx (soubor) 

• Checklist_dokumenty_nová emise.pdf (soubor) 

• Factsheet-v6 (002).pdf (soubor) 

• Follow up prezentace.pdf (soubor) 

• Harmonogram emise_FIXED RECALL.docx (soubor) 

• IPO harmonogram (002).pdf (soubor) 

• ITF FIXED.docx (soubor) 

• ITF FIXED.pdf (soubor) 

• Komunikace a PR plus seznam novinářů.docx (soubor) 

• Tabule - posbírané informace.docx (soubor) 
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DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

• Přehled ochranných známek a vzorů (Ochranné známky a 

vzory.docx) 

• Přehled doménových jmen (Seznam domén.docx) 

• Dopis od společnosti PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. ze 

dne 4. února 2019 (Patent centrum - Držáky a Keyfinder.pdf) 

• Výpis z databáze EUIPO k průmyslovému vzoru č. 005991106-

0001 (005991106-0001.pdf) 

• Výpis z databáze EUIPO k průmyslovému vzoru č. 005991106-

0002 (005991106-0002.pdf) 

• Výpis z databáze EUIPO k průmyslovému vzoru č. 005991106-

0003 (005991106-0003.pdf) 

• Výpis z databáze EUIPO k průmyslovému vzoru č. 005991106-

0004 (005991106-0004.pdf) 

• Smlouva o vytvoření díla uzavřená se společností Media Consult 

s.r.o. dne 15. června 2016 (Media Consult - RECALL licenční 

smlouva 2016.pdf) 

• Smlouva o vytvoření díla uzavřená se společností Media Consult 

s.r.o. dne 9. dubna 2020 (Media Consult -  FIXED licenční 

smlouva 2020.pdf) 

• Smlouva o dílo ve spojení s licenční smlouvou a o poskytování 

služeb podpory a údržby uzavřená s Ing. Lukášem Jezným dne 

23. ledna 2017 (Smlouva o dílo.pdf) 

• Vzorová Pracovní smlouva (Pracovní smlouva vzor.docx) 

• Vzorová Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti 

(Smlouva o výkonu funkce jednatele 2014a.docx) 

 

VÝZNAMNÉ SMLOUVY 

• Smlouva o poskytování logistických služeb uzavřená se 

společností Geis CZ s.r.o. dne 29. července 2015 (Smlouva s Geis 

CZ s.r.o.pdf) 

• Rámcová zasilatelská smlouva č. 227241 uzavřená se společností 

Geis Parcel CZ s.r.o. dne 1. října 2015 (SML160108.pdf) 

• Dodatek č. 1 k Rámcové zasilatelské smlouvě č. 227241 uzavřený 

dne 1. června 2016 (Dodatek č.1 ke SML160108.pdf) 

• Rámcová zasilatelská smlouva č. 2500012 uzavřená se 

společností Geis Parcel CZ s.r.o. dne 17. října 2016 (SML 

160109.pdf) 
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• Dodatek č. 1 k Rámcové zasilatelské smlouvě č. 2500012 

uzavřený dne 24. října 2016 (SML 160109-příloha 1.pdf) 

• Všeobecné obchodní podmínky společností Geis Parcel CZ s.r.o. 

platné od 15. ledna 2016 (Rámcová zasílatelská smlouva_Geis 

Parcel CZ s.r.o._ Obchodní podmínky.pdf) 

• Rámcová kupní smlouva uzavřená se společností HP TRONIC 

Zlín, spol. s r.o. dne 10. ledna 2015 (Rámcová kupní smlouva_HP 

Tronic.pdf) 

• Příloha č. 3 k Rámcové kupní smlouvě ze dne 10. ledna 2015 

uzavřená dne 20. února 2021 (Rámcová kupní smlouva_HP 

Tronic_ Příloha 3. Obchodní podmínky.pdf) 

• Rámcová smlouva o dodávkách zboží uzavřená se společností 

Alza.cz a.s. dne 20. srpna 2020 (Rámcová smlouva o dodávkách 

zboží_ALZA.CZ A.S.pdf) 

• Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o dodávkách zboží ze dne 20. 

srpna 2020 (Rámcová smlouva o dodávkách zboží_ALZA.CZ 

A.S._Příloha 1.pdf) 

• Příloha č. 2 k Rámcové smlouvě o dodávkách zboží ze dne 20. 

srpna 2020 (Rámcová smlouva o dodávkách zboží_ALZA.CZ 

A.S._Příloha 2.pdf) 

• vzorová Smlouva o obchodním zastoupení (OSVČ SMLOUVA O 

OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ.docx) 

• vzorová objednávka z e-shopu Recall.cz (Vzorová OBJ RECALL 

SHOP.docx) 

 

VEŘEJNÉ ZDROJE: 

• Rešeršní databáze Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV ČR) 

• Rešeršní databáze Světové organizace duševního vlastnictví 

(WIPO) 

• Rejstříky doménových jmen (CZ.NIC, SK-NIC, ICANN) 

• E-shop shop.fixed.zone (https://shop.fixed.zone/) - sekce 

Obchodní podmínky a Reklamační řád 

• Centrální evidence dotací CEDR III vedená Ministerstvem 

financí ČR (http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv419/default.aspx) 

 

https://shop.recall.cz/

