SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
uzavřená dle ustanovení § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
Smluvní strany
ACCelerator, s.r.o.
Sídlem: Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7
IČ: 03455777
DIČ: CZ03455777
Spisová značka: C, vložka 231729 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena: Mgr. Drahomír Mejzr, MBA, jednatel
(na jedné straně; dále jen „ACCelerator“)
a
……………..
Sídlem: …………….
IČ: …………………
DIČ: ……………..
Spisová značka: ………………...
zastoupena: ………………….
(na druhé straně; dále jen „Klient“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující smlouvu o poskytování služeb podle § 1746, odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“).

I.
Úvodní ustanovení
1. Klient je právnickou osobou – obchodní společností založenou, existující a podnikající podle práva
České republiky a řádně zapsanou v obchodním rejstříku, která má zájem na účasti v podpůrném
programu, tak jak je definován níže v této smlouvě. ACCelerator je právnickou osobou – obchodní
společností založenou, existující a podnikající podle práva České republiky a řádně zapsanou
v obchodním rejstříku.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva navazuje na předchozí výběr Klienta pro účast na
akceleračním programu ACCelerator Praha - pól růstu VI/2020 v rámci dotovaného projektu 26.
výzvy Operačního programu Praha pól - růstu ČR, název projektu „Zvyšování kvality a efektivity
poskytování
služeb
inovačním
podnikům
v Praze“,
registrační
číslo
projektu
CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000616, tak, jak je uvedeno na webových stránkách www.acceleratoraccon.cz a tam uvedených Pravidlech akceleračního programu ACCelerator a dále na předchozí
jednání smluvních stran předcházející výběru Klienta do tohoto akceleračního programu.

II.
Předmět smlouvy
1. ACCelerator se touto smlouvou zavazuje zajistit pro Klienta kompletní servis související se
zajištěním akceleračního programu – viz příloha č. 1 ve spolupráci se svými sesterskými společnostmi
a dalšími partnery, jejichž výběr je na odborném uvážení ACCeleratoru.
2. Tato smlouva upravuje základní povinnosti smluvních stran při zajišťování akceleračního programu
podle odst. 1 tohoto článku II smlouvy. Na jejím základě budou realizovány činnosti v akceleračním
programu viz příloha č. 1 ACCeleratorem a Klientem, popř. uzavírány další dílčí smlouvy. Ustanovení
této smlouvy se pro právní vztahy založené dílčími smlouvami použijí podpůrně, tj. tam, kde dílčí
smlouva nestanoví něco jiného. Předmětem dílčích smluv bude vymezení dalšího konkrétního plnění
poskytovaných mimo rámec akceleračního programu, tak jak je definován dále. Bude-li se obsah dílčí
smlouvy lišit od obsahu této smlouvy, má přednost ustanovení této smlouvy. Ustanovení této
smlouvy přímo zavazují smluvní strany tam, kde to z jejich obsahu vyplývá. Jednotlivé dílčí smlouvy se
budou přiměřeně řídit ustanoveními občanského zákoníku upravující koupi (§ 2079 a násl.), příkaz (§
2430 a násl.) a dílo (§ 2586 a násl.), pokud není stanoveno v této smlouvě jinak.
3. Dílčí smlouvy budou uzavírány tak, že Klient u ACCeleratoru objedná jednotlivé dílčí plnění
mimo akcelerační program prostřednictvím emailu a ACCelerator tuto objednávku stejným
způsobem potvrdí. Objednávka na dílčí plnění musí obsahovat kromě přesně specifikovaného druhu
požadovaného plnění i časový harmonogram plnění a případně odlišnou cenu plnění od ceníku
uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy.

III.
Definice a obsah pojmů
1. Akcelerační program pro účely této smlouvy znamená veškerou koordinaci a realizaci podpůrných
služeb směřujících k přípravě Klienta na realizaci jeho podnikatelského záměru, který bude
představen na Demo-Day. Spočívá zejména v poskytování služeb specializovaného poradenství,
strategického mentoringu, transferu znalostí a výzkumné spolupráce s VaV experty. Podpůrný
program se vztahuje k aktivitám Klienta, výrobkům vyráběným či distribuovaným Klientem nebo
službám poskytovaným Klientem v rámci níže uvedeného podnikatelského záměru.
2. Akcelerační program zpravidla obsahuje dílčí činnosti, které jsou uvedeny v Pravidlech
akceleračního programu ACCelerator Praha - pól růstu v rámci dotovaného projektu 26. výzvy
Operačního programu Praha - pól růstu ČR „Zvyšování kvality a efektivity poskytování služeb
inovačním podnikům v Praze“, registrační číslo projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000616, viz
Příloha č. 1, která zároveň tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Podnikatelským záměrem se rozumí inovační podnikatelský projekt, jehož cílem je zavést nový
výrobek/službu na trh, nebo zavést nový výrobek/službu pro podnik.
4. Dílčí smlouva pro účely této smlouvy znamená dílčí závazkový právní vztah uzavřený mezi
ACCeleratorem na straně jedné a Klientem na straně druhé, jehož předmětem je vymezení
konkrétního dílčího plnění mimo rámec akceleračního programu, podmínek jeho poskytnutí a ceny.
Základní zásady pro uzavírání dílčích smluv, závazné pro jejich strany, jsou obsaženy v čl. II. této
smlouvy.

IV.
Základní podmínky spolupráce
1. ACCelerator se zavazuje, že bude při poskytování akceleračního programu svědomitě respektovat
zájmy Klienta, poskytovat podpůrný program s odbornou péčí, a to vždy se zaměřením na to, aby
Klientovi co nejvíce umožnil realizaci jeho cílů v rámci podnikatelského záměru.
2. ACCelerator prohlašuje, že množství a odborná kvalifikace pracovníků, podílejících se na
poskytování akceleračního programu, bude odpovídat nárokům vyplývajících z této smlouvy a
z dílčích smluv a bude splňovat kvalitu obvyklou v místě poskytování dílčích plnění při vynaložení
maximální odborné péče.
3. Klient se zavazuje předávat ACCeleratoru veškeré informace a podklady nezbytné k plnění této
smlouvy a dílčích smluv, a to ve lhůtě stanovené v této smlouvě nebo v dílčích smlouvách, vždy však
nejméně s takovým předstihem, který umožní ACCeleratoru včasné splnění příslušných závazků.
4. ACCelerator se zavazuje, že ve prospěch Klienta podnikne veškeré kroky potřebné k zajištění
akceleračního programu dle této smlouvy, a dalších činností tak, jak budou specifikovány v dílčích
smlouvách. ACCelerator bude souhlasit se zařazením každého kroku do dílčích smluv, pokud
provedení takového kroku bude v jeho provozních možnostech.
5. ACCelerator bude dbát pokynů Klienta, případně upozorní Klienta na nevhodnost jím udělených
pokynů.
6. ACCelerator je oprávněn při plnění povinností podle této smlouvy a příslušných dílčích smluv
použít subdodavatele potřebného zboží nebo služeb včetně potřebných tvůrčích pracovníků; za
plnění povinností subdodavatele avšak v takovém případě ACCelerator odpovídá, jako by plnil sám.
Výběr subdodavatele je na výhradním uvážení ACCeleratoru.
7. ACCelerator je však také oprávněn namísto svého plnění povinností podle této smlouvy a
příslušných dílčích smluv či namísto plnění subdodavatelem zajistit poskytování dílčích plnění mimo
akceleračního programu třetí stranou napřímo. V takovém případě se jedná o odborníka vybraného a
určeného ACCeleratorem, který na základě smluvního ujednání s ACCeleratorem zajišťuje odbornou
kvalitu poskytovaného plnění a cenu zaručenou ACCeleratorem.

V.
Odměna a platební podmínky
1. Za služby a výkony poskytované v souvislosti s poskytováním akceleračního programu je Klient
povinen ACCeleratoru zaplatit odměnu stanovenou podle ceníku obsaženého v příloze č.1 k této
smlouvě. V případě, že budou poskytovány služby odlišné od plnění uvedeného v příloze č. 1 nebo
služby zvláštně upravené podle požadavků či potřeb Klienta, zavazuje se Klient ACCeleratoru zaplatit
odměnu zvláště sjednanou v jednotlivých dílčích smlouvách.
2. Klient se touto smlouvou zavazuje od ACCeleratoru během trvání této smlouvy odebrat plnění
minimálně za 246.674,- bez DPH v dotované ceně 139.052,- bez DPH (dále jako „minimální odběr“).
V případě, že ke dni ukončení této smlouvy nebude plnění v této částce odebráno, Klient se zavazuje

ACCeleratoru uhradit rozdíl mezi částkou minimálního odběru a skutečně poskytnutými službami
v nedotované ceně. Do minimálního odběru se započítávají i částky, které Klient prokazatelně uhradí
třetím osobám, jejichž plnění v rámci akceleračního programu doporučí a zajistí ACCelerator.
3. Veškeré ceny uvedené v příloze této smlouvy i v dílčích smlouvách jsou bez DPH, nestanoví-li
příslušná dílčí smlouva výslovně, že v rozpočtových cenách je již DPH započítána.
4. Veškeré platby podle této smlouvy je Klient povinen provádět na základě faktur – daňových
dokladů vystavených ACCeleratorem bezhotovostním převodem na účet ACCeleratoru uvedeným na
faktuře a ve lhůtě splatnosti 15 dní od data vystavení faktury.
5. ACCelerator je oprávněn odměnu podle tohoto článku fakturovat vždy dle této smlouvy měsíčně
ve výši 1/6 dotované ceny. Služby z rozšířeného balíčku jsou fakturovány zvlášť – dle skutečné výše
čerpání.
6. ACCelerator je oprávněn odměnu podle tohoto článku fakturovat vždy po splnění příslušného
plnění z dílčí smlouvy, nebo v celku po skončení trvání této smlouvy dle dílčích smluv, případně
vyfakturovat několik dílčích plnění společně. Výběr způsobu fakturace je na výhradním uvážení
ACCeleratoru.

VI.
Autorská práva a práva související s autorským právem
1. Součástí akceleračního programu poskytovaného na základě této smlouvy a pro účely jednotlivých
dílčích smluv může být i použití již existujících autorských děl či vytváření nových autorských děl ve
smyslu autorského zákona (dále jako „autorské dílo“).
2. Smluvní strany sjednávají, že rozsah Klientova oprávnění k jednotlivým druhům autorských děl
bude uveden vždy v příslušné dílčí smlouvě. Pro případ, že k takovému zvláštnímu ujednání nedojde,
sjednávají níže uvedená základní pravidla pro stanovení rozsahu Klientova oprávnění k užití
autorských děl:
3. Autorská práva k veškerým materiálům, které jsou autorskými díly, používaným v průběhu
realizace akceleračního programu ACCeleratorem nebo jím určeným subdodavatelem, zůstávají jejich
sdělením Klientovi nedotčena.
4. K materiálům, které ACCelerator nebo jím určený subdodavatel v průběhu akceleračního programu
Klientovi předá, aby je měl pro sebe, uděluje ACCelerator oprávnění k užití (licenci) pouze pro účely
interního užití v rámci Klienta. Klient není oprávněn tato autorská díla jakkoli dále šířit, zveřejňovat či
obchodně využívat jinak, než pro své interní účely.
5. K materiálům, které budou ACCeleratorem nebo jím určeným subdodavatelem vytvořeny pro
Klienta na míru a budou jako takové výslovně označeny, uděluje ACCelerator Klientovi oprávnění
k výkonu autorských práv majetkových, a to v rozsahu nezbytném k užití díla podle jeho jednotlivého
užití. Cena za takovouto licenci bude předmětem zvláštního ujednání mezi ACCeleratorem a
Klientem. Pro určení rozsahu nezbytného k užití díla slouží dílčí smlouva a komunikace mezi stranami
s daným dílčím plněním související.

6. ACCelerator tímto prohlašuje, že poskytováním služeb akceleračního programu nebude docházet
k porušení práv duševního vlastnictví třetích osob, zejména že nebudou pro účely jednotlivých dílčích
smluv užita autorská díla bez souhlasu jejich autorů a že je oprávněn k udělení licencí v rozsahu touto
smlouvou výše stanoveném.
7. Klient se zavazuje užívat autorská díla pouze v rámci daném rozsahem poskytnuté licence či
podlicence a je si vědom, že užití nad tento rámec by bylo neoprávněné a způsobilo by následky
v oblasti odpovědnosti za porušení práva.

VII.
Odpovědnost
1. ACCelerator odpovídá za řádné a včasné plnění poskytovaných služeb.
2. Klient podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že si je vědom toho, že ACCelerator nenese
jakoukoli odpovědnost za realizaci a úspěšnosti podnikatelského záměru Klienta či jeho jakýchkoli
dalších aktivit. Realizace podnikatelského záměru a veškeré podnikání Klienta jsou na jeho vlastním
uvážení a riziku.

VIII.
Mlčenlivost a důvěrnost
1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných a utajovaných podkladů a
informací, jakož i ohledně obsahu této smlouvy a všech dílčích smluv, vzájemné spolupráci a
poměrech druhé smluvní strany, o kterých se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a dílčích
smluv a které by mohly druhé smluvní straně v případě zveřejnění způsobit škodu.
2. Povinnost podle odst. 1 se nevztahuje na:
a] informace poskytnuté třetí osobě (subdodavateli) z důvodu splnění této smlouvy nebo
dílčí smlouvy;
b] informace, které druhá smluvní strana sama zveřejní nebo způsobí, že jsou veřejnosti
přístupné;
c] informace obecně známé;
d] informace poskytnuté třetí osobě z důvodu plnění zákonné povinnosti (zejména
auditorovi, daňovému poradci apod.) a na straně ACCeleratoru na informace poskytnuté
subjektu podnikajícímu s ACCeleratorem v koncernu.
3. Třetí osoba, která bude informována z důvodu podle odst. 2 písm. a], musí být vždy odpovídajícím
způsobem zavázána k zachování mlčenlivosti.
4. Za důvěrné a utajované informace se pro účely tohoto článku považují veškeré informace, které
jsou jako takové označeny anebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit
kterékoliv smluvní straně škodu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných
informací nebo know-how.

5. Tento článek zůstává v platnosti po celou dobu, po kterou trvá spolupráce stran na základě této
smlouvy a dále až do doby, než se důvěrné a utajované informace stanou veřejně známými jinak, než
v důsledku porušení této smlouvy některou ze smluvních stran.

IX.
Zmocněnci stran
1. Smluvní strany prohlašují, že pro účely operativní komunikace ustanovují své nevýhradní
zmocněnce, vybavené pravomocí jednat v záležitostech týkajících se této smlouvy jménem smluvních
stran, což zejména znamená podepisovat dílčí smlouvy nebo jinak schvalovat dílčí kroky poskytování
akceleračního programu.
2. Zmocněnci Klienta byli ustanoveni: (včetně telefonního a e-mailového kontaktu):
………….., ………………………; +420 …………….
3. Zmocněnci ACCeleratoru byli ustanoveni: (včetně telefonního a e-mailového kontaktu):
Ing. Veronika Hynková, veronika.hynkova@accon.cz; +420 739 544 844
4. Kromě těchto zmocněnců jsou smluvní strany oprávněni zastupovat jejich statutární zástupci a
osoby vybavené pro konkrétní účel písemnou plnou mocí udělenou jim statutárním zástupcem.
5. Smluvní strany jsou povinny udržovat své zmocněnce v potřebné pohotovosti a zajistit, že telefonní
a mailové spojení uvedené v odst. 2 a 3 bude funkční.
6. Kterákoli smluvní strana je oprávněna po dobu platnosti této smlouvy zmocněnce odvolat,
případně ustanovit jiného. Do té doby, než bude druhé smluvní straně doručeno písemné oznámení o
odvolání resp. pověření zmocněnce, je druhá smluvní strana vázána původní dohodou o ustanovení
zmocněnců.

X.
Trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu šesti měsíců, tj. od 1.10.2020 do 31.3.2021 a
zavazuje smluvní strany od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být ukončena též písemnou dohodou smluvních stran.
3. Kterákoli smluvní strana může od této smlouvy písemně odstoupit za podmínek stanovených
právními předpisy.
4. Tato smlouva a dílčí smlouvy se řídí právním řádem České republiky; jsou uzavřeny na dobu trvání
práv a povinností z nich vyplývajících, a to včetně práv podle čl. VI. této smlouvy. Kterákoli strana
může od této a dílčí smlouvy písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení dílčí smlouvy včetně
ustanovení této smlouvy, která se pro právní vztahy založené dílčí smlouvou použijí podpůrně,
druhou smluvní stranou. Podstatným porušením se rozumí zejména jakékoli prodlení přesahující přes
písemné upozornění 15 dnů ode dne doručení takového upozornění. Odstoupení dílčí smlouvy nebo

jakékoli jiné jeho ukončení nemá žádný vliv na trvání této smlouvy a ostatních dílčích smluv. Smluvní
strany mohou v dílčí smlouvě sjednat i jiné způsoby jejího ukončení, případně ji ukončit dohodou.
5. V případě ukončení této smlouvy nebo dílčích smluv podle odst. 4 resp. 5 tohoto článku jsou
smluvní strany povinny vypořádat mezi sebou všechny závazky podle této smlouvy nebo dílčích smluv
včetně náhrady způsobené škody ve lhůtě 60 dnů ode dne ukončení příslušné smlouvy, a zavazují se
učinit veškerá opatření zabraňující vzniku vzájemné škody. V případě ukončení této smlouvy výpovědí
jsou smluvní strany povinny vypořádat mezi sebou všechny závazky podle této smlouvy včetně
případné náhrady způsobené škody ve výpovědní lhůtě a zavazují se učinit veškerá opatření
zabraňující vzniku vzájemné škody. V případě ukončení této smlouvy nebo dílčích smluv dohodou
jsou smluvní strany povinny vypořádat mezi sebou všechny vzájemné závazky včetně náhrady
způsobené škody ve lhůtě v takové dohodě stanovené a zavazují se učinit veškerá opatření
zabraňující vzniku vzájemné škody.
6. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody a/nebo na
smluvní pokutu.

XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna nebo zrušena pouze písemným dodatkem,
podepsaným oběma stranami.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po
jednom.
4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Akcelerační program a ceník ACCelerator Praha - pól růstu VI/2020
Příloha č. 2 - Harmonogram Akceleračního programu ACCelerator Praha - pól růstu VI/2020

V Praze dne 15.9.2020

_____________________
za ACCelerator s.r.o.
Mgr. Drahomír Mejzr, MBA, jednatel

____________________
……………………..
……………………..

Příloha č. 1 - Akcelerační program a ceník ACCelerator Praha - pól růstu VI/2020
Základní balíček:
• 1 x účast na demo day
• 17 hodin práce odborných mentorů na vybraná témata
• až 15 hodin služeb excelentního pracovníka výzkumné organizace, nebo služby VaV experta v
jiném rozsahu (dle ceníku vybrané organizace)
• 16 hodin/měsíc - služby specializovaného poradenství PM ACCeleratoru (8h přímé poradenství,
8h zpracování výstupů)
• propagační materiály o firmě/projektu k prezentaci na demo day
• překlad těchto propagačních materiálů do AJ k prezentaci na demo-day
• zpracování podnikatelského záměru a cash-flow projektu
• zprostředkování nabídky prostor pro firmy, základních technických a poradenských služeb od
partnera projektu Hub, s.r.o.
246.674,- Kč bez DPH

Cena základního balíčku služeb:
Dotovaná cena základního balíčku služeb pro účastníky
programu ACCelerator Praha - pól růstu:

139.052,- Kč bez DPH

Doporučený
rozsah

Cena bez
DPH
246.674,- Kč

Dotovaná
cena bez DPH
139.052,- Kč

35 h

2.160-,Kč/h

1.260,- Kč/h

2h
4h
8h
15 h

2.400,- Kč/h

1.400,-Kč/h

1.800,- Kč/h

1.050,- Kč/h

960,- Kč/h

560,- Kč/h

Překlad podnikatelského záměru do AJ

20 h
15 h
15 h
60 str

426,-Kč/str

249,- Kč/str

Pronájem reprezentativní místnosti pro jednání

1h

1.600,- kč/h

933,- Kč/h

Roční členství v New Silk Road Chambre of
Commerce (Čína)

členství/rok

30.000,Kč/rok

17.500,Kč/rok

Podpora CEAG (USA, EU)

1x

30.000,-Kč

17.500,- Kč

Umístění projektu na Evropském portálu
investičních projektů (EU)

1x
zveřejnění

8.100,- Kč

4.725,- Kč

Rozšířený balíček služeb:
Základní balíček + služby dle výběru:
Průzkum možností uplatnění na trhu
Služby patentových zástupců:
- posouzení ochrany
- návrh ochrany
- rešerše stavu techniky
Přístup ke kapitálu - příprava podkladů pro
investory
Marketingové poradenské služby
- sociální sítě: facebook, instagram
- optimalizace vyhledávače
- SEO a webová optimalizace, aj.

Příloha č. 2 - Harmonogram programu ACCelerator Praha - pól růstu VI/2020
01.10.2020
Zahájení akceleračního programu
01.10.2020-31.03.2021 Poskytování vybraných služeb z akceleračního programu
31.03.2021
Ukončení akceleračního programu

Konzultace:
Každý čtvrtek

konzultace a přímé poradenství od PM ACCeleratoru (konzultace a čerpání
služeb specializovaného poradenství od PM)

Mentorské služby

organizaci mentorských služeb zabezpečují projektoví manažeři ACCelerator
s.r.o. v termínech dle domluvy mezi klientem a vybraným mentorem

Transferové služby

organizaci transferových služeb zabezpečují projektoví manažeři ACCelerator
s.r.o. v termínech dle domluvy mezi klientem a vybraným VaV expertem

Ostatní služby

organizaci ostatních služeb z rozšířeného balíčku zabezpečují projektoví
manažeři ACCelerator s.r.o. v termínech dle domluvy mezi klientem a
poskytovatelem vybraných služeb

Demo day:
Březen 2021

Demo-day podpůrného programu ACCelerator Praha - pól růstu VI/2020

Změny termínů nejsou vyloučeny, budou však řešeny včas po vzájemné dohodě mezi klientem a
poskytovatelem služeb.

