
Smlouva

o úpravě práv a povinností souvisejících s výhrou ve Startup Show

v rámci programu podpory podnikání Green Light Akcelerátor

Smluvní strany

Vysoká škola báňská —Technická univerzita Ostrava

Centrum podpory inovací

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba

zastoupena:_,prorektorem pro komercializaci a spolupráci

s průmyslem

IČ: 61989100

DIČ: C261989100

kontaktní osoba pro styk súčastníkem programu:_e-mail:

(dále také jen jako „Poskytovatel“)

na stranějedné

smart urbido s.r.o.

se sídlem: Technologická 375/3, Pustkovec, 708 00 Ostrava

zastoupena: jednatelem

IČ: 073 16 607

zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravé, spisová značka

C 75371

sPoskvtovateIem _,
kontaktní osoba pro styk

!!ale jen jala „Klient“ nebo „účastník programu“)

na straně druhé

       

(dále jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany")



Úvodní ustanovení, účel smlouvy

Klient se na základě Smlouvy o účasti v programu Green Light Akcelerátor uzavřené mezi

ním a Poskytovatelem účastnil 6. ročníku programu podpory podnikání Green Light

Akcelerátor (dále jako „GLA“).

Jelikož nastala skutečnost předvídaná včl. IV. odst. 6. výše uvedené smlouvy, tj. Klient

získal na základě rozhodnutí odborné poroty/veřejnosti jednu z výher v rámci závěrečné

Startup Show programu GLA, uzavírají smluvní strany za účelem úpravy vzájemných práv

a povinností s touto výhrou souvisejících tuto smlouvu.

Výhry ve Startup Show představují peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu

Moravskoslezského kraje formou dotace na projekt „Podpora podnikavosti a inovativního

podnikánív kraji".

Práva a povinnosti související s výhrou

Na základě rozhodnutí odborné poroty/veřejnosti Klient získal v rámci Startup Show výhru

ve výši 100 OOO,— Kč (dále jako „výh ra“).

Dle dohody smluvních stran bude výhra Klientovi poskytnuta převodem peněžních

prostředků na jeho účet _vedený u Fio banky, a to ve lhůtě 30 dnů ode

dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Veškeré výhry v rámci Startup Show jsou účastníkům programu GLA poskytovány

výhradně za účelem rozvoje podnikatelských nápadů/záměrů, které účastníci rozvíjejí

během své účasti vGLA, což Klient bere na vědomí a zavazuje se toto účelové určení

respektovat a dodržovat veškeré povinnosti s tím související a dále uvedené.

Klient se zavazuje výhru využít výlučně pro potřeby rozvoje podnikatelského záměru,

s nímž se Klient účastnil programu GLA. Konkrétně lze výhru ze strany Klienta využít pro

úhradu následujících činností/nákup následujícího zboží a služeb:

— náklady spojené s úhradou služeb souvisejících s tvorbou webových stránek

— náklady spojené s účastí na konferenci, včetně pronájmu stánku k prezentaci společnosti

- úhrada pronájmu kancelářských prostor společnosti do konce roku 2019

— výdaje spojené s pořízením hardware pro potřeby vývoje dalšího rozšíření a prodeje

aplikace

Klient je povinen Poskytovateli prokázat věrohodným způsobem/věrohodnými doklady

použití výhry v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku smlouvy. K použití výhry

sjednaným způsobem, jakož i k prokázání jejího použití v souladu s touto smlouvou musí

dojít do 31.12.2019.

6. V případech, kdy:

- Klient použije výhru v rozporu sjejím účelovým určením dle odst. 4. tohoto článku

smlouvy

- Klient nevyužije výhru a/nebo neprokáže její použití vsouladu stouto smlouvou

v termínu dle odst. 5. tohoto článku smlouvy



je Poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat navrácení výhry, a to

způsobem a ve lhůtě určenými Poskytovatelem. Pokud se porušení povinnosti ze strany

Klienta v případech předpokládaných výše bude týkat pouze určité části výhry, povinnost

vrátit Poskytovateli výhru dopadá pouze na tu část výhry, jíž se porušení povinnosti týká.

Klient se podpisem této smlouvy zavazuje splnit příslušné daňové povinnosti plynoucí pro

něj z obdržení výhry na základě této smlouvy.

Podpora de minimis, povinnosti související se zápisem do Centrálního registru podpor

malého rozsahu

Klient bere na vědomí, že výhra představuje veřejné prostředky v režimu podpory malého

rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, ze dne 18. prosince o

použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis,

uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie, L 352/1, 5. 1—8 (dále jako „Nařízení“).

Klient bere na vědomí, že částka výhry dle čl. |||. odst. 1. této smlouvy bude zapsána jako

vjeho prospěch poskytnutá podpora de minimis do Centrálního registru podpor malého

rozsahu (dále jako „Registr“). Nárok na poskytnutí této podpory de minimis vzniká dnem

nabytí účinnosti této smlouvy, což je den uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb.

Klient výslovně potvrzuje a zaručuje, že podpora malého rozsahu poskytnutá na základě

této smlouvy nebude použita v oblastech vyňatých z působnosti Nařízení, tj. nebude

poskytnuta níže uvedeným subjektům a/nebo na podporu níže uvedených činností:

- podpory poskytované podnikům činným v odvětvích rybolovu a akvakultury, na které

se vztahuje Nařízení Rady (ES) č. 104/2000;

- na podporu poskytovanou podnikům v oblasti prvovýroby zemědělských produktů;

- podpory poskytované podnikům činným v odvětví zpracovávání zemědělských

produktů a jejich uvádění na trh, ato v těchto případech:

o je-Ii výše podpory stanovena na základě ceny nebo množství produktů

zakoupených od prvovýrobců nebo uvedených na trh danými podniky,

0 je-Ii poskytnutí podpory závislé na podmínce, že bude zčásti nebo zcela předána

prvovýrobcům;

- podpory na činnosti spojené svývozem do třetích zemí nebo členských států, tj.

podpory přímo spojené s vyváženým množstvím, se zavedením a provozem distribuční

sítě nebo s jinými běžnými výdaji v souvislosti s vývozní činností;

- podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží;

— podpory na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu podnikům provozujícím

silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu.



4. Klient bere na vědomí, že ve smyslu § 3a odst. 4 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě

některých vztahů v oblasti veřejné podpory, je Poskytovatel povinen do 5 pracovních dnů

ode dne poskytnutí podpory malého rozsahu zaznamenat do Registru údaje o poskytnuté

podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci. Rozhodným datem (dnem poskytnutí

podpory) je datum, kdy příjemci (Klientovi) vznikne nárok na podporu malého rozsahu —

viz odstavec 2 tohoto článku smlouvy.

5. Klient výslovně prohlašuje, že mezi ním a jiným subjektem neexistuje žádný z níže

uvedených právních-vztahů, tj. nejsou naplněny definiční znaky „jednoho podniku"

(„propojeného podniku") ve smyslu Nařízení:

a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo

společníkům, vjiném subjektu;

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího

nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;

c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy

uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve

stanovách tohoto subjektu;

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v

souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více

než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

6. Klient dále prohlašuje, že v současném a dvou předcházejících účetních obdobích nevznikl

spojením podniků či nabytím podniku a dále, že nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo

odštěpením) podniku.

7. Klient uvádí, že jako účetní období používá: kalendářní rok.

8. Klient se zavazuje jakékoli změny jím oznámených a vtéto smlouvě uvedených údajů,

zejména údajů relevantních pro poskytování podpory de minimis, neprodleně nahlásit

Poskytovateli, a to pokud k témto změnám dojde v průběhu tří (3) let od uzavření této

smlouvy. V případě rozdělení Klienta na dva či více podniků Klient sdělí rovněž informaci

o tom, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit mezi dané podniky

v Registru.

9. Klient bere na vědomí, že pokud poskytnutím podpory na základě této smlouvy dojde k

překročení limitů stanovených v Nařízení, je povinen částku poskytnuté podpory

přesahující daný limit vrátit Poskytovateli, a to způsobem a ve lhůtě určenými

Poskytovatelem. Smluvní strany rovněž sjednávají pro případ, kdy Poskytovatel po

uzavření této smlouvy zjistí, že poskytnutí podpory na základě této smlouvy by

představovalo překročení limitů stanovených v Nařízení, příp. že tyto limity byly

poskytnutím podpory dle této smlouvy překročeny, právo Poskytovatele od této smlouvy

odstoupit.



Ochrana osobních údajů

Klient bere na vědomí, že Poskytovatel (VŠB-TUO) zpracovává osobní údaje Klienta /osobní

údaje uvedené v této smlouvě/ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně

osobních údajů). Právním důvodem zpracování osobních údajů je vtomto případě splnění

smlouvy. Poskytovatel je při zpracování osobních údajů Klienta dle této smlouvy

v postavení správce těchto údajů.

Osobní údaje jsou na VŠB-TUO důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá

manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i

procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat jsou nastaveny bezpečnostní mechanizmy

zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Dokumenty obsahující osobní údaje jsou na VŠB-TUO uchovávány po dobu stanovenou

spisovým a skartačním plánem VŠB-TUO; v případě této smlouvy se jedná o dobu deseti

let.

Osobní údaje, které má VŠB—TUO k dispozici pouze na základě souhlasu Klienta s jejich

zpracováním, budou uchovávány do okamžiku, kdy Klient oznámí, že poskytnutý souhlas

odvolává, případně do doby, kdy důvod jejich shromažďování pomine, v závislosti na tom,

co nastane dříve.

Klient je oprávněn požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k

nim. VŠB-TUOje oprávněna v případech, jsou-li žádosti podané subjektem údajů/Klientem

zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se žádosti opakují, požadovat za

poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích subjektu přiměřenou úhradu,

nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i

odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud Klient zjistí, nebo se domnívá, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s

ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo

že jakékoliv zpracovávané osobní údaje Klienta nejsou správné nebo úplné, má možnost

požádat o vysvětlení a zejména požadovat, aby VŠB-TUO odstranila takto vzniklý stav, tj.

opravu, omezení nebo výmaz osobních údajů Klienta. V případě poskytnutého souhlasu se

zpracováním jej může Klient kdykoliv odvolat.

Na VŠB-TUO, jakožto na správce osobních údajů, je možné se k uplatnění práv voblasti

osobních údajů obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím datové

schránky, ID DS d3kj88v, e-mailem na adrese poverenec@vsb.cz nebo poštou na adrese

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33

Ostrava-Poruba. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na VŠB-

TUO obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo

výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož

ipři uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o

ochraně osobních údajů.



VI.

10.

Uplatnění práva subjektu údajů je podmíněno ověřením totožnosti žadatele. Anonymní

žádosti nebudou vyřizovány. Ověření totožnosti lze provést těmito způsoby:

Zaslánížádosti datovou schránkou

Zaslánížádosti e-mailem podepsaným kvalifikovaným elektronickým podpisem

Listinná žádost zaslaná poštou musí být opatřena ověřovací doložkou pro legalizaci.

Klient má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým

je Úřad pro ochranu osobních údajů, http://www.uoou.cz/

Ustanovení tohoto článku smlouvy jsou relevantní pouze pro fyzické osoby, tj. subjekty

údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Společná a závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami; účinnosti

nabývá smlouva uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.

Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na dobu tří (3) let od jejího uzavření.

skončením platnosti této smlouvy však nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za újmu,

pokud vznikly před skončením platnosti smlouvy, ani další ustanovení a nároky, zjejichž

povahy vyplývá, že majítrvat i po skončení platnosti této smlouvy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení

této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe

zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví

týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno

jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných

dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky,

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních

stran. Pro tyto účely nebude za písemnou formu považována výměna e-mailových čijiných

elektronických zpráv.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a současně prohlašují, že žádné informace ve smlouvě

obsažené nepředstavujíjejich obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

Uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Poskytovatel.

Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným nebo

nevynutitelným nebo se jím stalo po uzavřenítéto smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí

neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy, nevyplývá-Ii

zdonucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují takové

neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které

I I

je svým obsahem nejbližší učelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.



8. Tato smlouva je uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po

jednom stejnopise.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto

smlouvou vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně

seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých

oprávněných zástupců.

V Ostravě dne .................... V ..

 

     za Pos ytovatele za Klienta

  




