Všeobecné obchodní podmínky programu MSIC Expand
I.
Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné podmínky upravují smluvní vztahy v rámci programu MSIC Expand, který
zprostředkovává společnost Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem
Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00, Ostrava, IČO 25379631.
1.2. Zprostředkovatelem se rozumí Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem
Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00, Ostrava, IČO 25379631.
1.3. Klientem se rozumí zejména malý či střední podnik se sídlem či provozovnou na území
Moravskoslezského kraje.
1.4. Expertem se rozumí subjekt, jež řeší Klientovy potřeby ve specifických oblastech rozvoje jeho
podnikání.
1.5. Smluvním vztahem se rozumí vztah, jež vzniká na základě vyplnění žádosti o vstup do programu
MSIC Expand. Jedná se o vztah mezi Zprostředkovatelem, Klientem a Expertem.
1.6. Podmínkami se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky programu MSIC Expand.
1.7. Službou se rozumí konzultace poskytnutá Expertem Klientovi v rámci programu MSIC Expand.
II.
Rozsah poskytování Služby
2.1. Celkový rozsah poskytné Služby ze strany Experta Klientovi činí v 1. fázi programu MSIC Expand až
40 hodin v rámci jednoho případu, v 2. fázi programu MSIC Expand až 80 hodin v rámci jednoho
případu
2.2. Odměna za 1 hodinu poskytnuté Služby činí 1 250,- Kč bez DPH.
III.
Podmínky poskytování Služby
3.1. Podepsáním žádosti o vstup do programu MSIC Expand se Expert zavazuje poskytnout Klientovi
Službu v rozsahu dle odst. II.
3.2. Expert se zavazuje zachovat mlčenlivost důvěrných informacích, se kterými se v rámci programu
MSIC Expand seznámí. Důvěrnými informacemi se pro účely těchto Podmínek rozumí veškeré
informace týkající se Klienta, které Expert obdržel či obdrží, a to ať již písemně, ústně, v elektronické
či jiné formě, a to na jakémkoli nosiči, na němž takováto informace může být nahrána nebo uložena,a
to zejména:
a) informace o výrobních, technických i jakýchkoli jiných zařízeních, technologiích a postupech
vlastněných nebo užívaných Klientech, stejně jako o jeho výrobcích;
b) informace o obchodních a finančních vztazích Klienta, zejména o jejich subjektech, struktuře a
obsahu včetně obratů, specifikace služeb i výrobků i všech obchodních podmínek, jakož i veškeré
informace o jiných právních i faktických vztazích Klienta;
c) informace o obchodních jednáních Klienta;
d) informace o areálu Klienta, zejména prostorovém rozložení jednotlivých prostorů a pracovišť, jejich
vzájemném napojení i jakémkoli jiném vztahu;

e) informace o zabezpečení a ochraně všech prostorů a pracovišť vlastněných nebo užívaných
Klientem;
3.3. Klient se zavazuje poskytnout součinnost při realizaci Služby. V případě, že Klient nebude ani po
písemném upozornění ze strany Experta vyvíjet potřebnou součinnost a Expert prokazatelně doloží,
že plnění z jeho strany poskytl, má Expert nárok na vyplácení odměny v rozsahu, v jakém Službu
poskytnul.
3.4. V případě, že Klient nebude se Službou spokojen, má právo vzájemnou spolupráci ukončit. O této
skutečnosti bude sepsáno Vyhodnocení programu MSIC Expand, na jehož základě bude Expertovi
vyplacená odměna v rozsahu, v jakém Službu poskytnul.
3.5. V případě, že v průběhu realizace programu MSIC Expand vyvstane potřeba ze strany jiné osoby
než je Expert, souhlasí Klient se vstupem tzv. Vedlejšího experta do programu.
IV.
Způsob vyplácení odměny
4.1. Nárok na vyplacení odměny Expertovi vzniká ukončením projektu, o čemž bude Expertem,
Klientem a Zprostředkovatelem sepsán dokument označený jako “Vyhodnocení programu MSIC
Expand” (dále jen “Vyhodnocení”). Podpisem tohoto dokumentu potvrzuje Klient převzetí Služby v
uvedeném rozsahu a Zprostředkovatel bere Vyhodnocení na vědomí.
Na základě Vyhodnocení vystaví Expert Zprostředkovateli fakturu ve výši odpovídající rozsahu
poskytnuté Služby (v případě 1. fáze je rozsah až 40 hodin, v případě 2. fáze je rozsah až 80 hodin).
4. 2. Zprostředkovatel a Expert se dohodli na lhůtě splatnosti v délce 14 dní od doručení faktury
Zprostředkovateli.
4.3. Zprostředkovatel se zavazuje na základě dokumentu Vyhodnocení vystavit Klientovi fakturu na
částku odpovídající rozsahu poskytnutých Služeb. Zprostředkovatel zároveň poskytne Klientovi
příspěvek na spolufinancování Služby, a to:
a) v 1. Fázi ve výši 100% poskytnuté Služby bez DPH
b) v 2. Fázi ve výši 50% poskytnuté Služby bez DPH.
Zprostředkovatel poskytnutý příspěvek započte vůči pohledávce za Klientem na základě vystavené
faktury a Klient tak hradí pouze DPH v zákonné výši.
4.4. Příspěvek na spolufinancování Služby je poskytován v režimu de minimis, v souladu s nařízením
Komise č. 1407/2013 ze dne 18.prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na
podporu de minimis. Výše podpory (příspěvku) je uvedena jak ve schválené Žádosti, tak v dokumentu
Vyhodnocení.
V.
Závěrečná ustanovení
5.1. Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 22.10.2017 a nahrazují v plném rozsahu všechny dříve vydané
obchodní podmínky programu MSIC Platinn.

