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SMLOUVA O INVESTIČNÍ SPOLUPRÁCI V RÁMCI ROBOTICKÉHO 
OBCHODNÍHO SYSTÉMU „GARANT PLUS ALFA“ (STSRS GARANT PLUS ALFA) 

 
uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Občanský zákoník) a ustanovení zákona 
č. 191/1950  Sb. Zákon směnečný a šekový ve znění dřívějších předpisů 

 

STUNA SPACE a.s. se sídlem ul. Nečišská 451, 440 01 Dobroměřice, IČ: 07786441 (dále jen „Společnost“) 

a 

pan ……………………….., trvalým bydlištěm: ……………………………………, rodné číslo: ……………………….., e-

mail: …………………………………, tel.: ………………………………………………. 

 (dále jen „Obchodní partner“) 

uzavírají dnešním dnem tuto smlouvu o investiční spolupráci (dále jen „Smlouva“) 

Preambule 

Společnost je akciovou společnosti založenou a existující podle práva České republiky a je společností 

orientující se na investice s využitím nejmodernějších digitálních technologií a systémů s tím, že 

předmětem investice je: konkrétní robotický systém, ve kterém společnost investuje svoje finanční 

prostředky nebo finanční prostředky svých obchodních partnerů. Obchodní partner má pak zájem 

spolupracovat se Společností v této jasně definované oblasti a má zájem poskytnout Společnosti 

finanční prostředky ve formě finanční investice a to za podmínek stanovených touto smlouvou a proto 

se Společnost a Obchodní partner dohodli na uzavření této Smlouvy: 

Článek 1 

Finanční investice  

1.  Společnost se zavazuje, že v den uzavření této Smlouvy umožní Obchodnímu partnerovi přístup 

k robotickému systému „GARANT PLUS ALFA“ dále jen STSRS GARANT PLUS ALFA na základě potvrzené 

OBJEDNÁVKY a  po provedení platby vystaví o investici CERTIFIKÁT o účasti na konkrétním robotickém 

systému a to v rozsahu minimálně 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun) a maximálně 5,000.000,- Kč (pět 

milionů korun), který bude obsahovat: 

1. 1. označení, že jde o investici do robotického systému STSRS GARANT PLUS ALFA, 

1. 2. bezpodmínečný slib Společnosti jako vlastníka robotického systému STSRS GARANT PLUS ALFA  

zaplatit Obchodnímu partnerovi  garantovaně 5% p.a. ke vložené investici a další negarantovanou 

odměnu ve výši 25% podílu na obchodním zisku robotického systému vyplácenou ve čtvrtletních 

intervalech.  

1. 3. měnu investice: CZK  

1. 4. identifikační údaje Společnosti jako vlastníka robotického systému: STUNA SPACE a.s., Nečišská 

451, Dobroměřice 44001, Česká Republika, IČ: 07786441   

1. 5. identifikační údaje bankovního účtu Společnosti: Fio banka a.s, účet: 2201646118/2010 

1. 6. identifikační údaje obchodního partnera: pan…………………, rodné číslo:………………………………………., 

bydliště……………………………………………… účet, na který se má platit:…………………………………………………… 

1. 7. vlastnoruční podpis Ing. Jana Stuny, jako osoby, která je oprávněná samostatně konat  jménem 

Společnosti   

1. 8. datum vystavení CERTIFIKÁTU: nevyznačený údaj, 

1. 9. datum splatnosti CERTIFIKÁTU: nevyznačený údaj 
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1. 10. datum splatnosti % odměny a podílu na obchodním zisku Obchodnímu partnerovi za uplynulé 

čtvrtletí 

 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že výše uvedený robotický systém je omezen maximální výší a to 

5,000.000,- Kč (pět milionů korun) a že tato výše je konečná a nepřekročitelná. O případném pořadí a 

podílu na robotickém systému investorů rozhodne datum doručení řádně vyplněné a oskenované 

objednávky do sídla společnosti elektronickou poštou na adresu: info@stunaspace.cz.   

 

Článek 2 

Poskytnutí finanční investice Obchodního partnera Společnosti, vyplnění objednávky a 

vystavení účastnického certifikátu a jeho odevzdání Obchodnímu partnerovi. 

1. Obchodní partner touto Smlouvou projevuje zájem poskytnout Společnosti finanční investici 

s vidinou krátkodobé návratnosti této finanční investice (dále jen „Finanční investice“) na základě 

řádně vyplněné objednávky a zavazuje se, že nejpozději do deseti (10) dnů ode dne doručení 

objednávky do sídla Společnosti na výše uvedenou e mailovou adresu zaplatí investici na výše 

uvedený účet Společnosti. 

2. V případě, že Obchodní partner poskytne Společnosti Finanční investici, vznikne Společnosti 

povinnost vystavit ÚČASTNICKÝ CERTIFIKÁT (dále jen ÚC) a tento odevzdat Obchodnímu partnerovi. 

Společnost se zavazuje splnit Povinnost Společnosti vystavit a odevzdat ÚC  do třiceti (30) dnů ode 

dne poskytnutí Finanční investice Obchodním partnerem Společnosti. Smluvní strany se dohodly, 

že za den poskytnutí Finanční investice Obchodním partnerem Společnosti se bude považovat den 

připsání finančních prostředků ve výši Finanční investice ve prospěch bankovního účtu Společnosti. 

3. S ohledem na skutečnost, že robotický systém je omezen z hlediska celkové investice a to výší 

5,000.000,- Kč má právo společnost v případě naplnění tohoto limitu objednávku Obchodního 

partnera částečně či zcela nepotvrdit. V případě, že nebude moci Společnost částečně či zcela 

objednávku Obchodního partnera potvrdit a Obchodní partner již investici zaplatil na účet 

Společnosti, je Společnost povinna bez zbytečného odkladu nejpozději do tří pracovních dnů 

investici zcela, nebo její adekvátní část vrátit.  

4. Účastníci smlouvy se dohodli, že doba investice činí 12 (24,36) měsíců a počíná běžet dnem připsání 

investice na účet Společnosti a termínem vrácení investice je 365 (730,1095) den po připsání 

investice na účet Společnosti, pokud tento den je dnem pracovního volna nebo svátkem je den 

vrácení investice první pracovní den následující po dni pracovního volna (státního svátku).    

Článek 3 

Společné a závěrečné ustanovení 

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z kterých jedno je určeno pro Společnost a 

jedno pro Obchodního partnera. 

2. Tuto Smlouvu je možné měnit jen na základě písemně očíslovaných dodatku odsouhlasených a 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

3. Jakýkoliv požadavek, výzva, oznámení, výpověď této Smlouvy nebo odstoupení od této Smlouvy 

nebo od kterékoliv její části, které se mají předložit v souvislosti s touto Smlouvou (dále jen 

„Písemnosti“), musí být v písemné formě a doručené osobně, kurýrem nebo doporučeným 
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dopisem na adresy smluvních stran, které jsou uvedené na první straně této Smlouvy, nebo též 

na jiné korespondenční adresy, které příslušná smluvní strana oznámí v souladu s tímto bodem 

druhé smluvní straně. Písemnosti odevzdané osobně nebo kurýrem druhé straně se budou 

považovat za doručené v den jejich skutečného odevzdání, nebo pokud je smluvní strana – 

příjemce bezdůvodně odmítne převzít, v den tohoto odmítnutí (přičemž v případě pochybnosti 

se má za to, že odmítnutí bylo bezdůvodné). Písemnosti poslané doporučeným dopisem se 

budou považovat za doručené třetí (3.) pracovní den od jejich odevzdání poštovním 

organizacím, pokud z doručenky prokazující doručení Písemnosti nebude vyplývat dřívější den 

doručení Písemnosti.  

4. V případě, pokud Obchodní partner poskytne Společnosti finanční investici ve měně odlišné od 

měny směnkové hodnoty, výška finanční investice se přepočítá referenčním směnným kurzem 

určeným a vyhlášeným Národní bankou České republiky ke dni připsání (zápočtu) finančních 

prostředků ve prospěch bankovního účtu Společnosti. V případě, že Obchodní partner poskytne 

Společnosti finanční investici bezhotovostním převodem finančních prostředků ve prospěch 

bankovního účtu Společnosti vedeného v odlišné měně, výška finanční investice bude 

odpovídat částce připsané ve prospěch bankovního účtu Společnosti v bance, ve které je 

bankovní účet Společnosti vedený.    

5. Při zaokrouhlování směnečné částky se použijí matematická pravidla zaokrouhlování 

přirozených čísel, přitom směnečná částka se zaokrouhluje na celá čísla. 

6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami. 

7. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vysloveně touto smlouvou 

neupravené se budou řídit platnými právními předpisy České republiky a že veškeré spory, které 

vzniknou na základě této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, včetně sporu o její platnost, nebo 

existenci, budou podléhat pravomoci soudů České republiky. 

8. Smluvní strany se dohodly, že pokud účastníci této Smlouvy jsou oprávněni s předmětem této 

Smlouvy nakládat, jejich smluvní volnost je neomezena. Právní úkon je udělaný v předpisové 

formě, tato Smlouva byla sepsána podle jejich zkušeností, vážné vůle a na základě pravdivých 

údajů. Tato Smlouva byla smluvními stranami přečtena, jejímu obsahu porozuměly a na znak 

souhlasu ji vlastnoručně podepsaly. Smluvní strany současně prohlašují, že tato Smlouva nebyla 

uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že při podepisování této Smlouvy na 

ně nebyl vyvíjen nátlak v žádné formě.   

 

 

             V ………………................................., dne………………………………..   

 

 

             ………………………………………………………                      …………………………………………………………….                                       

                          

 


