
ZAKLADATELSKÁ  SMLOUVA 
 

Jihomoravského inovačního centra, zájmového sdružení právnických osob 
 založeného dle ustanovení § 20f a násl., zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů    I.  Název a sídlo  (1) Název sdružení zní: „JIC“ (dále jen „sdružení“). (2) Sídlem sdružení je  Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82. 
   II.   Členové sdružení  Zakládajícími členy sdružení jsou: 

a) Jihomoravský kraj, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82, IČO 70888337, zastoupený Ing. Stanislavem Juránkem, hejtmanem 
b) Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, PSČ 601 67, IČO 44992785, zastoupené RNDr. Petrem Duchoněm, primátorem. 
c) Vysoké učení technické, se sídlem v Brně, Antonínská 548/1, PSČ 601 90, IČO 00216305, zastoupené Prof. RNDr. Ing. Janem Vrbkou DrSc., rektorem. 
d) Masarykova Univerzita, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 9, PSČ 601 77, IČO 00216224, zastoupená Prof. RNDr. Jiřím Zlatuškou, CSc., rektorem. 

   III.   Účel sdružení a předmět činnosti  (1) Účelem sdružení je  
a) správa podnikatelských inkubátorů a poskytování služeb pro začínající podnikatele ve spolupráci se specializovanými právnickými či fyzickými osobami, 
b) poradenství při získávání grantů a dotací, zejména pro začínající podnikatelské subjekty, v oblasti podpory inovací a projektů výzkumu a vývoje, 
c) navazování kontaktů s investory, d) účast na správě fondu pro začínající podnikatelské subjekty, 
e) podpora a vyhledávání podnikatelských inovačních aktivit v regionu, soustřeďování eko-nomického a koordinace inovačního potenciálu, expertní poradenské činnosti na finanční a 

marketingové, správní a technické záležitosti podnikání, zřizování navazujících služeb, zpracování a vyhodnocování podnikatelských projektů a obchodních plánů pro zakládání 
malých a středních firem  
(2) Podnikatelským inkubátorem se rozumí souhrn různých činností prováděných pro-střednictvím JIC nebo ve spolupráci s jinými subjekty s cílem shromáždit zpravidla fyzicky 
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na jednom místě nadějné začínající  podnikatele, a to jak fyzické tak právnické osoby a ná-
sledně jim poskytovat infrastrukturální, poradenské a další zázemí, zprostředkovat, případně z vlastních zdrojů, fondů, grantů nebo dotací zajišťovat, jim potřebné finanční prostředky. 
 (3) Předmětem činnosti sdružení je 
a) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, b) zprostředkování služeb, 
c) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, d) reklamní činnost a marketing, 
e) činnost informačních a zpravodajských kanceláří, f) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 
g) zpracování dat, služby databank, správa sítí, h) překladatelská a tlumočnická činnost, 
i) realitní činnost.  
  

IV.   Statutární orgán sdružení  (1) Statutárním orgánem sdružení je ředitel, který řídí činnost sdružení a jedná jeho jmé-nem. 
 (2) Zástupce ředitele zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti nebo na základě písem-
ného pověření ředitele, které stanoví účel, rozsah a příp. dobu zastoupení.  
   

V.   Způsob jednání jménem sdružení  
Ředitel sdružení a v době jeho nepřítomnosti nebo na základě jeho písemného pověře-ní zástupce ředitele jsou oprávněni jednat jménem sdružení. Při jednání jménem sdružení se 

podepisují tak, že k názvu sdružení připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce. 
   VI.   Stanovy  K této zakladatelské smlouvě jsou přiloženy stanovy sdružení. 
   VII.   Závěrečné ustanovení  (1) Nestanoví-li tato zakladatelská smlouva jinak platí ustanovení obecně platných práv-
ních předpisů, zejména ustanovení občanského zákoníku.  
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(2) Tato zakladatelská smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží 
každý člen sdružení a jedno bude uloženo v archívu sdružení.  

(3) Zakladatelská smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího podepsání všemi zaklá-dajícími členy sdružení. 
    V Brně dne   …………………………………………. Jihomoravský kraj 

  V Brně dne   ………………………………………… Statutární město Brno 
  V Brně dne   …………………………………………. Vysoké učení technické 
  V Brně dne   …………………………………………. Masarykova univerzita 
    


