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FORPSI CLOUD START-UP - PARTNER
Ustanovení obecné povahy
Přihlášení do programu „FORPSI Cloud Startup“ se řídí
smlouvou (dále jen „Smlouva“), kterou společnost INTERNET
CZ, a. s. se sídlem Ktiš 2, DIČ CZ26043319 (dále jen
„INTERNET CZ“ či „společnost INTERNET CZ“) uzavírá
s Partnerem pro účely propagace cloudových služeb FORPSI ve
vztahu k třetím stranám. Smlouva zahrnuje podmínky účasti v
programu (dále jen „Podmínky“) a další dokumenty, které jsou
v ní uvedeny a které pro veškeré právní účely tvoří její nedílnou
a podstatnou součást:
1) Smluvní podmínky účasti v programu FORPSI Cloud Startup - Partner
2) Přihlašovací formulář
3) Specifikace programu
4) Pravidla využívání Služby FORPSI Cloud
Čl. 1 Definice
Partner: strana, která podle stávající legislativy není
považována za „spotřebitele“, vyvíjí aktivity, jež usnadňují rozvoj
nových podnikatelských iniciativ Startupů, jako jsou tzv.
„podnikatelské inkubátory“ či „akcelerátory“, a je připravena
propagovat programy společnosti INTERNET CZ v souvislosti
s Podmínkami;
Podmínky: tyto Podmínky účasti v Programu;
Cloudové služby (také jen „Služby“): služby, které poskytuje
INTERNET CZ dle popisu na stránce https://www.forpsicloud.cz/
– nabídka „Products & Solutions” – nebo na stránce
https://kb.forpsicloud.cz/cz/home.aspx
v sekci
věnované
příslušné službě;
Přihlašovací formulář: formulář, ve kterém Partner uvede
veškeré požadované údaje a který zašle společnosti INTERNET
CZ přes stránku https://www.forpsicloud.cz/forpsi-cloudstartup/partneri/stante-se-partnerem.aspx, čímž formalizuje
svou žádost o přihlášení do Programu;
Program: program FORPSI Cloud Startup popsaný na stránce
https://www.forpsicloud.cz/forpsi-cloud-startup/forpsi-cloudstartup.aspx;
Pravidla využívání Služby FORPSI Cloud: dokument, který
vypracovala společnost INTERNET CZ a zveřejnila jej na
stránce https://www.forpsicloud.cz/vseobecne-podminky.aspx
a který stanoví etický kodex a omezení pro používání
cloudových služeb INTERNET CZ, jež se vztahují na všechny
uživatele;
Charakteristiky
programu
(nebo
„Charakteristiky“):
informace
zveřejněné
na
stránce
https://www.forpsicloud.cz/forpsi-cloud-startup/forpsi-cloudstartup.aspx a v jejích příslušných podsekcích popisující
vlastnosti, obsah a omezení Programu;
Startup: inovativní společnost splňující požadavky uvedené na
stránce https://www.forpsicloud.cz/forpsi-cloud-startup/forpsicloud-startup.aspx.

INTERNET CZ v souladu se Specifikací programu navrhnout
neomezený počet Startupů, které by mohly mít zájem o účast v
Programu. Rozumí se, že z aktivit, které PARTNER provádí při
plnění Smlouvy, společnosti INTERNET CZ nevznikají
a nebudou vznikat žádné poplatky či náklady.
2.2
Programy, které INTERNET CZ Startupům nabízí, jsou
uvedeny na stránce https://www.forpsicloud.cz/forpsi-cloudstartup/etapy-start-up.aspx
2.3
Strany vzájemně uznávají, že veškerá hodnocení
týkající se přijetí Startupu do programu jsou ve výlučné
kompetenci společnosti INTERNET CZ a ta že nemá povinnost
své rozhodnutí jakkoli zdůvodňovat, a to ani PARTNEROVI.
Rozumí se, že společnost INTERNET CZ si rovněž vyhrazuje
právo kdykoli přerušit smluvní vztah se Startupem zapojeným do
programu, pokud byly porušeny Smluvní podmínky účasti
v programu FORPSI CLOUD START-UP.
Čl. 3 – Proces představení Startupu
Chce-li Partner doporučit Startup do Programu, musí vyplnit
příslušný formulář na stránce https://www.forpsicloud.cz/forpsicloud-startup/etapy-start-up.aspx a uvést:
u Programu START:
(i)
podrobnosti
o Startupu
a základní
informace
o společnosti;
(ii)
činnost, kterou Startup vyvíjí, a důvody jeho navržení do
Programu START;
U Programu UP rovněž tyto informace:
(i)
popis obchodního modelu Startupu včetně obchodního
plánu alespoň na další tři roky;
(ii)
jak Startup plánuje využívat výhody a přínosy, které
Program UP nabízí;
(iii)
výsledky, kterých Startup může podle svého odhadu
dosáhnout díky účasti v Programu UP.
Čl. 4 – Účast v Programu
4.1
Po přijetí do Programu obdrží Startup vouchery
uvedené ve čl. 2.2., které může použít na čerpání Služeb, poté,
co podepíše příslušné smluvní dokumenty připravené
společností INTERNET CZ.
4.2
S výhradou ustanovení ve Specifikaci Programu lze
vouchery využít do 12 měsíců po jejich aktivaci zadáním kódu na
adrese https://objednavka.forpsicloud.cz/Login.aspx, a to bez
ohledu na to, kdy byly přijaty a/nebo využity, a to zcela nebo
částečně. Po uplynutí této doby nelze vouchery ani případný
z nich plynoucí kredit využít. Nové vouchery vydá společnost
INTERNET CZ pro příslušný Startup dle svého uvážení.
V každém případě, bez ohledu na datum aktivace voucherů se
rozumí, že platnost každého voucheru a využitelnost z něho
plynoucího kreditu končí nejpozději s ukončením Programu.
4.3
V každém případě se rozumí, že společnost INTERNET
CZ si vyhrazuje právo stanovit maximální počet Startupů, které
se Programu mohou zúčastnit.

Čl. 2 – Účel
2.1
Účelem Smlouvy je přihlášení Partnera do Programu,
prostřednictvím kterého se Partner zavazuje vybrat a společnosti
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Čl. 5 – Závazky Stran a omezení odpovědnosti
5.1
Společnost INTERNET CZ potvrzuje, že má veškerá
oprávnění k provádění Smlouvy a že při řízení Programu jedná
naprosto nezávisle.
5.2
Společnost INTERNET CZ se zavazuje propagovat
Program. Společnost INTERNET CZ bude realizovat propagaci
zcela nezávisle a dle svého uvážení využije loga a materiály
PARTNERA.
5.3
PARTNER potvrzuje, že má veškerá práva a splňuje
veškeré požadavky k uzavření Smlouvy a k jejímu dodržování,
přijímá plnou odpovědnost za informace poskytnuté o Startupu
a zaručuje, že tyto informace jsou a nadále budou pravdivé a že
dodržuje a nadále bude dodržovat platné zákony. Dále se
zavazuje, že společnost INTERNET CZ včas vyrozumí
o veškerých změnách, které v tomto ohledu mohou nastat.
5.4
Společnost INTERNET CZ za žádných okolností nenese
odpovědnost ve vztahu k PARTNEROVI za jakoukoliv ztrátu
zisku či produktivity, fixní náklady, nerealizované odpisy, ztrátu
výnosů či jinou ztrátu zisků, a nebo přímou nebo nepřímou ztrátu
spojenou s implementací, aplikací či interpretací Smlouvy.
5.5
PARTNER zaručuje, že bude jednat a vykonávat své
aktivity v plném souladu s platnými zákony a nařízeními, které se
týkají jeho vlastních zaměstnanců či jakýchkoliv třetích stran,
týkající se například: zdravotní péče, sociálního zabezpečení,
příspěvků,
pojištění,
bezpečnosti
na
pracovišti
a zaměstnaneckých práv jako takových. V souvislosti s tím se
PARTNER zavazuje, že odškodní a ochrání společnost
INTERNET CZ před veškerým ručením za porušení uvedených
předpisů ze strany Startupu nebo jeho zaměstnanců či
libovolných přidružených osob, a že v plné výši, přímo a výlučně
ponese veškeré dopady nebo náklady týkající se takového
porušení.
5.6
Vztah mezi PARTNEREM a společností INTERNET CZ
dle této smlouvy nelze vykládat jako vztah dle smlouvy
o zprostředkování, podniku, zastupování, spolupráci či
přidružení či za obdobný či ekvivalentní typ smlouvy.
5.7
INTERNET CZ neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé
Partnerovi při naplňování a realizaci této smlouvy.
5.8
Partner se vzdává vůči INTERNET CZ případných nároků
z odpovědnosti za vady a za vzniklé škody.
Čl. 6 – Práva duševního vlastnictví
6.1
Společnost INTERNET CZ je oprávněna jakýmkoliv
způsobem, včetně public relations, používat jedinečné značky
a ochranné známky PARTNERA pro účely Smlouvy. PARTNER
uděluje společnosti INTERNET CZ zejména právo používat
uvedené jedinečné značky a ochranné známky v partnerské
sekci na její webové stránce věnované Programu a využívat je
pro provádění a implementaci následujících aktivit, podpisem
těchto podmínek projevuje souhlas se zapojením do nich,
a zároveň souhlasí s tím, že jeho zaměstnanci budou se
společností INTERNET CZ spolupracovat v následujících
oblastech:
a)
„Písemná případová studie/příručka nebo video“;
b)
„Tisková zpráva pro média“ (společnost INTERNET CZ
vypracuje tiskovou zprávu, která bude zveřejněna v tisku,
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prostřednictvím obchodních či jiných sítí nebo kanálů včetně
odborných sociálních sítí);
c)
„Obsah pro sociální sítě“ (Partner a společnost
INTERNET CZ vypracují společně obsah, který zveřejní na
odborných sociálních sítích);
d)
„Reference“ (přímé a osobní příspěvky či informace
a přepisy referencí, rovněž v uvozovkách);
e)
„Akce“ (zapojení do ad hoc akcí, které organizuje
Partner se společností INTERNET CZ pro Startupy).
6.2
Strany uznávají, že používání jedinečných značek,
ochranných známek a log, která jim patří, je povoleno jen pro
účely této Smlouvy a v souladu se sjednanými postupy
a podmínkami. V důsledku toho nelze používání jedinečných
značek, ochranných známek, log a kombinace jedinečných
značek a ochranných známek, které patří Stranám, za žádných
okolností interpretovat jako licenci a neznamená to převod práv
k jedinečným značkám, ochranným známkám či logům jedné
Strany druhé Straně.
6.3
Strany uznávají a přijímají, že k datu ukončení Smlouvy
přestávají platit veškerá práva na používání jedinečných značek,
ochranných známek a log, které patří druhé Straně.
6.4
Po podepsání smlouvy se PARTNER zavazuje umístit
na svůj web oficiální logo FORPSI Cloud s odkazem na stránku
https://www.forpsicloud.cz/forpsi-cloud-startup/forpsi-cloudstartup.aspx
Čl. 7 – Uzavření, trvání a odstoupení
Odesláním Přihlašovacího formuláře a přijetím těchto Podmínek
v plném rozsahu je učiněn v souladu s § 1732 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, návrh na
uzavření smlouvy se společností INTERNET CZ, která může
tento návrh přijmout, či odmítnout. V případě přijetí bude
Smlouva uzavřena potvrzením ze strany společnosti
INTERNET CZ zaslaným na e-mailovou adresu, kterou Partner
uvedl v Přihlašovacím formuláři. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou. Každá ze stran od ní může odstoupit tak, že zašle
druhé straně doporučený dopis s dodejkou alespoň 30 (třicet)
dnů předem.
Čl. 8 – Postoupení
PARTNER nesmí tuto smlouvu, ani žádná práva nebo zájmy,
které z ní úplně nebo částečně, přímo nebo nepřímo vyplývají,
postoupit třetí straně bez předchozí písemné dohody se
společností INTERNET CZ. Společnost INTERNET CZ má právo
převést Smlouvu na třetí stranu, a to včetně společností ze
skupiny INTERNET CZ a Aruba.

Čl. 9 – Ustanovení o rychlém odstoupení
Společnost INTERNET CZ si vyhrazuje právo ukončit Smlouvu
výpovědí bez výpovědní lhůty, poruší-li Partner jakékoliv závazky
a povinnosti, jež mu vyplývající z následujících ustanovení této
smlouvy: Čl. 3 Proces představení Startupu, Čl. 4 Účast v
Programu, Čl. 5 Závazky Stran a omezení odpovědnosti, Čl. 6
Práva duševního vlastnictví, Čl. 8 Postoupení, Čl. 11 Důvěrnost.

INTERNET CZ, a. s.
Ktiš 2, 384 03 – KTIŠ (CZ)
DIČ CZ26043319

SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V PROGRAMU

3/4

FORPSI CLOUD START-UP - PARTNER
Výpověď bude učiněna písemně doporučeným dopisem
odeslaným na adresu Partnera uvedenou v této Smlouvě.
Společnost INTERNET CZ má dále právo od této Smlouvy
odstoupit v případně podstatného porušení této Smlouvy, a nebo
v případě porušení této Smlouvy, které je opakované.
Čl. 10 – Zpracování osobních údajů
10.1 Zpracování osobních údajů, které Partner společnosti
INTERNET CZ sdělil pro účely plnění této Smlouvy a následnou
účast v Programu, musí být v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v platném
znění, se Zásadami ochrany osobních údajů, které Společnost
INTERNET CZ vydala při registraci, a se souhlasem se
zpracováním informací, které ve stejnou dobu poskytl Partner.
Údaje, které podléhají zpracování, mohou být pro účely plnění
této Smlouvy sděleny externím dodavatelům společnosti
INTERNET CZ se sídlem v jiné zemi Evropské unie dle
a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně
osobních údajů, a mimo země EU v kontextu a v rozsahu dle
zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.
10.2 Partner zaručuje, vzhledem ke zpracování údajů třetích
stran v kontextu účasti na Programu, že těmto třetím stranám
poskytl informace uvedené v zákoně č. 101/2000 Sb., zákon o
ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména v ust. § 5
odst. 4 a 6 citovaného zákona a že od nich získal souhlas se
zpracováním osobních údajů. V každém případě se rozumí, že
ve vztahu k takovým údajům jedná Partner jako správce údajů
a že přebírá veškeré povinnosti a úkoly s tím spojené a že
společnost INTERNET CZ ochrání před jakýmkoliv sporem,
nárokem či jiným požadavkem, který v souvislosti s uvedenými
scénáři zpracování osobních údajů mohou vznést subjekty údajů
z řad třetích stran. Podpisem této Smlouvy Partner prohlašuje,
že prostudoval a v plném rozsahu přijímá upozornění obsažené
v dokumentu, který je zveřejněn v oddíle Ochrana osobních
údajů na stránce
https://www.forpsicloud.cz/vseobecnepodminky.aspx.
Čl. 11 Důvěrnost
11.1
Společnost INTERNET CZ a PARTNER se zavazují, že
nesdělí, ani jinak třetím stranám nezpřístupní důvěrné informace,
se kterými se seznámí nebo se kterými budou nakládat
v souvislosti s plněním Smlouvy. Důvěrné informace o jakékoliv
Straně nelze zveřejnit bez jejího písemného souhlasu. Důvěrné
informace zahrnují: (i) informace o druhé Straně, které jsou
klasifikovány jako soukromé nebo důvěrné a dostanou se do
držení Stran z různých důvodů souvisejících s implementací
Smlouvy, nebo (ii) informace, které by vzhledem ke své podstatě,
obsahu či okolnostem, za nichž byly sděleny, za takové byly
běžně považovány.
11.2
Strana, která získala nebo nabyla důvěrné informace,
nenese odpovědnost za jejich sdělení, pokud:
i) již byly zveřejněny z jiných důvodů, než je porušení povinností
přijímající Strany;
ii) byly přijímající Straně již dříve známy nebo jí byly následně
sděleny jiným zdrojem, než je Strana, která byla oprávněna
těmito informacemi disponovat;
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iii) přijímající Strana k nim dospěla nezávisle;
iv) byly sděleny nebo oznámeny v souladu s legitimním
rozhodnutím veřejného či zákonodárného orgánu či v důsledku
zákonné povinnosti, nebo pokud jsou Stranami používány
k ochraně jejich vlastních zájmů u soudu, v rozhodčím řízení
nebo před správními úřady.
11.3 Povinnost důvěrného zacházení přetrvává i po ukončení
Smlouvy, dokud důvěrné informace nesdělí jejich legitimní
vlastník nebo dokud se legitimně nezpřístupní veřejnosti.
Čl. 12 – Rozhodné právo a soudní příslušnost
Smluvní vztah se bude řídit výlučně českým právem. Vylučuje se
tedy aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží. Pro veškeré spory týkající se platnosti, interpretace,
implementace či ukončení Smlouvy, jakož i sporů z ní
vyplývajících je příslušný Okresní soud v Prachaticích nebo
Krajský soud v Českých Budějovicích a dle věcné příslušnosti.
Čl. 13 – Komunikace
Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, společnost
INTERNET CZ může veškerá oznámení Partnerovi doručovat
osobně, e-mailem, doporučeným dopisem s dodejkou nebo
běžnou poštou na kontakty uvedené Partnerem při zadávání
objednávky, a následně se bude mít za to, že Partnerovi jsou tato
oznámení známa. Nelze použít žádné změny adres
a kontaktních údajů Partnera včetně e-mailové adresy
poskytnuté při registraci, pokud
nebyly společnosti
INTERNET CZ zaslány způsoby uvedenými ve Smlouvě.
Čl. 14 – Závěrečná ustanovení
14.1
Tato Smlouva nemá za cíl založit mezi společností
INTERNET CZ a PARTNEREM jakýkoli druh závislého vztahu,
zprostředkování, společného podniku, konsorcia apod. a ani
jedné ze Stran neposkytuje pravomoc zastupovat druhou Stranu
na jakémkoli místě a v jakékoli situaci bez písemného pověření
od Strany, která hodlá být zastupována.
14.2
Názvy článků, z nichž Smlouva sestává, slouží pouze
ke zvýšení přehlednosti a nelze je použít při výkladu Smlouvy.
14.3
Pokud bude jakékoli ujednání Smlouvy prohlášeno za
neplatné, není tím dotčena platnost ostatních ujednání. V
takovém případě je nutné v maximální možné míře nahradit
neplatné ujednání jiným, jehož účinek je co nejpodobnější tomu,
co Strany při vypracování Smlouvy zamýšlely.
14.4
Pro veškeré změny Smlouvy se požaduje písemná
forma.
14.5
Oprávnění nebo výjimka, kterou jedna Strana udělila či
udělí druhé Straně, nenarušuje její právo na plný výkon jejích
práv v souladu se Smlouvou.
14.6
Smlouva ruší a nahrazuje veškerá předchozí ujednání
včetně ústních, která měla shodný účel.
14.7
Smlouvá má přednost před jakýmkoliv jiným
dokumentem. Pokud tedy vznikne rozpor či odchylka mezi
ujednáními této Smlouvy a ustanoveními jiného dokumentu,
budou tato ustanovení považována za neplatná a neúčinná,
ledaže výslovně zakotvují výjimku ze své platnosti.

INTERNET CZ, a. s.
Ktiš 2, 384 03 – KTIŠ (CZ)
DIČ CZ26043319

SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V PROGRAMU
FORPSI CLOUD START-UP - PARTNER
14.8
Zasláním Přihlašovacího formuláře Partner vyjadřuje
souhlas s tím, že uzavírá smlouvu, jejíž jedinou platnou
a účinnou verzí je česká verze. Ostatní verze, které společnost
INTERNET CZ poskytuje v jiných jazycích, jsou poskytovány
pouze jako zdvořilostní gesto.

SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V PROGRAMU
FORPSI CLOUD START-UP - PARTNER
ver. 1.1
Veřejný dokument
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