Platforma pro energeticky efektivní výstavbu

OBCHODNÍ PODMÍNKY
poskytování služeb Platformy pro energeticky efektivní výstavbu

I. Úvodní ustanovení

Platforma EEB-CZ je aktivitou projektu PoMePro - Podpora mezinárodního profilování výzkumu ČR v oblasti
energeticky efektivní výstavby (LE14003), financovaného MŠMT z programu LE – EUPRO II, jehož příjemcem je
České vysoké učení technické v Praze. Projekt je realizován Univerzitním centrem energeticky efektivních budov
ČVUT v Praze.
Celý název Platformy EEB-CZ v českém jazyce je: Platforma pro energeticky efektivní výstavbu.
Celý název Platformy EEB-CZ v anglickém jazyce je: Energy Efficient Buildings Platform.
Zkratka pro název Platformy shodná pro českou i anglickou verzi je: EEB-CZ.
Platforma EEB-CZ není právním subjektem. Činnost Platformy EEB-CZ je organizována Univerzitním centrem
energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, se sídlem Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad (dále též „Organizátor“).
Platforma EEB-CZ vznikla v dubnu 2014 zahájením projektu PoMePro - Podpora mezinárodního profilování
výzkumu ČR v oblasti energeticky efektivní výstavby (LE14003) financovaného MŠMT prostřednictvím programu
LE – EUPRO II.
Činnost Platformy EEB-CZ bude pokračovat i po skončení projektu na základě vlastních zdrojů.

II. Cíle činnosti Platformy
Platforma EEB-CZ vzniká jako podpůrná výzkumná infrastruktura při ČVUT v Praze. Platforma EEB-CZ sdružuje
odborníky z celé ČR napříč obory za účelem inovativního řešení energeticky efektivních budov, rozvoje výzkumu a
mezinárodní spolupráce v oblasti energeticky efektivní výstavby (EEV).
Cílem Platformy EEB-CZ je posílení pozice českých subjektů v oblasti energeticky efektivní výstavby v EU,
využívání evropských dotačních prostředků, sdílení poznatků a další rozvoj excelentní vědy v této oblasti.
Pro naplňování cílů činnosti Platforma EEB-CZ:
A) poskytuje podpůrné služby pro odborníky zabývající se výzkumem, vývojem, inovací pokročilých materiálů
a technologií a jejich aplikací v energeticky efektivních budovách;
B) podporuje účast českých zástupců na utváření evropských politik, prosazování konkrétních stanovisek a
výzkumných témat, sdružuje subjekty na partnerském principu a zviditelňuje je na evropské úrovni,
vyhledává vhodné zahraniční projektové partnery, poskytuje konzultace a asistenci při převodu inovačních
nápadů a výzkumných záměrů v kompletní projektové žádosti, poskytuje podporu řešitelům projektů a
podporuje mezinárodní mobilitu výzkumníků;
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C) při realizaci svých aktivit spolupracuje se zástupci institucí EU, evropskými kancelářemi, platformami a
sítěmi v Bruselu a národními experty z oboru energeticky efektivní výstavby.

III. Účast na čerpání služeb Platformy

Platforma je určena primárně právnickým a fyzickým osobám se sídlem v České republice, jejichž činnost se
alespoň částečně dotýká oblasti energeticky efektivní výstavby nebo kteří se o tuto oblast zajímají.
Oblastí energeticky efektivní výstavby se pro tyto účely rozumí aktivity zabývající se:
n

výzkumem a inovacemi produktů v oblasti energeticky efektivní budov (např.: pokročilých materiálů a
technologií, inteligentních systémů řízení budov a řízení toků energií v budovách, energetickým
modelováním budov, stavební tepelné techniky, rekuperačních systémů, decentralizovaných a
obnovitelných zdrojů energie pro budovy, zdraví a pracovní produktivity v nízkoenergetických budovách,
kompozitních konstrukčních systémů);

n

rekonstrukcí stávajících budov;

n

snížením provozních nákladů, úsporami energie ve výrobním procesu, využitím odpadního tepla a energie
aj.

Podmínkou účasti na činnosti Platformy a čerpání služeb Platformy je uzavření smlouvy o účasti a čerpání
služeb Platformy mezi Organizátorem a Účastníkem (dále též „Smlouva“).
Součástí Smlouvy jsou i tyto Obchodní podmínky, které jsou přístupné též na www.eebcz.eu.

IV. Uzavření smlouvy o účasti a čerpání služeb

Návrh podává účastník prostřednictvím on-line formuláře na webu www.eebcz.eu. Po odeslání je povinen
nejpozději do 7 dnů od data registrace vyplnit, podepsat a elektronicky (ve formátu pdf) odeslat návrh na uzavření
Smlouvy na adresu info@eebcz.eu. Návrh se považuje za kompletní po odeslání podepsaného návrhu ve formě
pdf, o kterém účastník obdrží potvrzovací e-mail. Má se za to, že odesláním on-line formuláře byl udělen souhlas
se zasíláním newsletteru EEB-CZ (max. 6 x ročně).
Jestliže Organizátor přijme návrh na uzavření Smlouvy, podaný účastníkem, zašle účastníkovi bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, potvrzení o uzavření Smlouvy a přístupové údaje do účastnické sekce webu.
Součástí potvrzení o uzavření Smlouvy je též uvedení Rozhodného dne, kterým je první den měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém byl přijat návrh na uzavření Smlouvy Organizátorem. Rozhodný den (den, který se svým
označením kalendářního dne a měsíce shoduje s prvotním Rozhodným dnem) je počátečním dnem 12měsíčního
cyklu účasti a čerpání služeb Platformy účastníkem a splatnosti účastnických plateb.

V. Kategorie účastníků

Účastník je v rámci návrhu na uzavření Smlouvy povinen označit kategorii subjektu
a) fyzická osoba/OSVČ,
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b) organizace spadající do kategorie malých a středních podnikatelů nebo
c) výzkumný tým veřejné výzkumné organizace nebo velkého podniku.
Velké podniky a výzkumné instituce v rámci jedné registrace mohou registrovat výzkumný tým max. o 15 osobách.
Za malý a střední podnik se pro účely těchto podmínek považuje právnická osoba, která zaměstnává méně než
250 zaměstnanců a jeho aktiva či majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má
obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR.
Kategorie účastníka nemá vliv na výši poplatků a nesouvisí ani s výběrem modelu čerpání služeb a benefitů.

VI. Práva a povinnosti účastníků
Každý účastník má právo:
n

čerpat služby a servisní podporu dle zvoleného modelu čerpání (BASIC, PREMIUM, PLATINUM);

n

přistupovat do heslem chráněné Sekce pro členy, která má charakter data-roomu;

n

užívat logo platformy na svých propagačních materiálech a webových stránkách a uvádět informaci o tom,
že je účastníkem Platformy EEB-CZ;

n

dostávat newsletter a informace o činnosti Platformy.
Zaškrtnutím oblastí zájmu ve formuláři návrhu dává účastník souhlas se zasíláním upozornění na akce
(max. 2 x měsíčně) na e-mail kontaktní osoby uvedené v takovém formuláři. Toto zasílání lze kdykoli zrušit
kliknutím na příslušný odkaz v zaslaném e-mailu nebo e-mailem zaslaným na adresu info@eebcz.eu.

Každý účastník má povinnost:

n platit Organizátorovi účastnické poplatky v souladu s těmito Obchodními podmínkami.
VII. Rozsah čerpání služeb a benefitů

Rozsah čerpání služeb a benefity pro účastníky se liší v závislosti na modelu čerpání (BASIC, PREMIUM,
PLATINUM).

Model BASIC obsahuje tyto služby pro účastníky:
n

newsletter o aktuálním vývoji v oblasti energeticky efektivní výstavby, odborných akcích, dotačních
programech, výzkumných politikách, legislativním vývoji aj. rozesílaný kontaktní osobě a dalším zvoleným
zaměstnancům registrovaného účastníka;

n

školení pořádaná Platformou EEB-CZ - v ceně účasti je série školení, která se zaměří na oblast řízení
mezinárodních výzkumných projektů, management inovací, strategie ochrany duševního vlastnictví,
efektivitu hodnocení dotačních příležitostí na úrovni EU, přípravu konkurenceschopného projektového
záměru, aj.;
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n

přístup k dokumentům a materiálům na webu dostupným pouze účastníkům prostřednictvím uzamčené
členské sekce, a to v rozsahu dokumentů a materiálů určených pro účastníky BASIC (přístup získá
kontaktní osoba).

Model PREMIUM obsahuje tyto služby pro účastníky:
n

newsletter o aktuálním vývoji v oblasti energeticky efektivní výstavby, odborných akcích, dotačních
programech, výzkumných politikách, legislativním vývoji aj. rozesílaný kontaktní osobě a dalším zvoleným
zaměstnancům registrovaného účastníka;

n

lobbing - podpora formulace a aktivní prosazování výzkumných/odborných zájmů účastníka v EU

n

školení pořádaná Platformou EEB-CZ - v ceně účasti je série školení, která se zaměří na oblast řízení
mezinárodních výzkumných projektů, management inovací, strategie ochrany duševního vlastnictví,
efektivitu hodnocení dotačních příležitostí na úrovni EU, přípravu konkurenceschopného projektového
záměru, aj.

n

přednostní právo na registrace školení Platformy EEB-CZ

n

individuální audit mobilitních příležitostí pro 1 osobu v rámci ročního předplatného

n

aktivní online marketing registrovaného výzkumného týmu organizace pro účast v mezinárodních
výzkumných a inovačních projektech

n

poskytnutí prostoru pro propagaci organizace v rámci odborných akcí pořádaných platformou EEV
(zejména sborník závěrečné konference)

n

možnost čerpat individuální konzultace k programu HORIZON 2020 v rozsahu 5 hodin/rok

n

zprostředkování oborově specifických partnerství pro mezinárodní spolupráci.

n

přístup k dokumentům a materiálům na webu dostupným pouze účastníkům prostřednictvím uzamčené
členské sekce, a to v rozsahu dokumentů a materiálů určených pro účastníky PREMIUM (přístup získá
kontaktní osoba).

Model PLATINUM obsahuje tyto služby pro účastníky:
n

newsletter o aktuálním vývoji v oblasti energeticky efektivní výstavby, odborných akcích, dotačních
programech, výzkumných politikách, legislativním vývoji aj. rozesílaný kontaktní osobě a dalším zvoleným
zaměstnancům registrovaného účastníka;

n

lobbing - podpora formulace a aktivní prosazování výzkumných/odborných zájmů účastníka v EU

n

školení pořádaná Platformou EEB-CZ - v ceně účasti je série školení, která se zaměří na oblast řízení
mezinárodních výzkumných projektů, management inovací, strategie ochrany duševního vlastnictví,
efektivitu hodnocení dotačních příležitostí na úrovni EU, přípravu konkurenceschopného projektového
záměru, aj.

n

přednostní právo na registrace školení Platformy EEB-CZ

n

zpracování individuální strategie pro efektivní profilování organizace v Evropském výzkumném prostoru a
její každoroční aktualizace
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n

individuální audit mobilitních příležitostí až pro 3 osoby v rámci ročního předplatného

n

aktivní online marketing až registrovaného výzkumného týmu organizace pro účast v mezinárodních
výzkumných a inovačních projektech

n

zveřejnění odborného profilu organizace v katalogu národních výzkumných kapacit v oblasti výzkumu EEV
a jeho rozšíření v rámci relevantních EU sítí

n

zpracování auditu dotačních příležitostí organizace a jeho každoroční aktualizace

n

poskytnutí prostoru pro propagaci organizace v rámci odborných akcí pořádaných platformou EEV
(zejména sborník závěrečné konference)

n

možnost čerpat individuální konzultace k programu HORIZON 2020 v rozsahu 10 hodin/rok

n

kompletní podpora zpracování projektové žádosti EU finančních mechanizmu zaměřeného na podporu
mezinárodní výzkumné spolupráce a inovací

n

zprostředkování oborově specifických partnerství pro mezinárodní spolupráci.

n

přístup k dokumentům a materiálům na webu dostupným pouze účastníkům prostřednictvím uzamčené
členské sekce, a to v plném rozsahu (přístup získá kontaktní osoba).

VIII. Účastnické platby

Účastník je ze Smlouvy povinen platit Organizátorovi účastnické platby, jak je stanoveno níže. Účastnické platby
jsou hrazeny vždy na období 12 měsíců jdoucích od Rozhodného dne.
Po dobu prvních 12 měsíců od uzavření Smlouvy je účast a čerpání služeb dle Smlouvy pro účastníka bezplatné,
a to bez ohledu na kategorii účastníka a model čerpání služeb a benefitů. Účastníkům, kteří jsou komerčními
subjekty,je vždy ke konci roku vyčíslena koncová cena podpory, která je potvrzovaná jako forma podpory de
minimis, s čímž účastník uzavřením Smlouvy vyslovuje souhlas. Nekomerční subjekty podpisem této smlouvy
čestně prohlašují, že nebudou používat tuto podporu pro komerční účely, a pokud ano, vykáží si tuto podporu
v režimu de minimis.
Po uplynutí 12 měsíců od uzavření Smlouvy až do konce roku 2017, tzn. do ukončení podpory Platformy EEB-CZ
z programu LE – EUPRO II. má účastník povinnost zaplatit Organizátorovi 10 % vyčíslené ceny účasti v závislosti
na modelu čerpání (BASIC, PREMIUM, PLATINUM).
Po roce 2017 bude účastník povinen zaplatit Organizátorovi plnou cenu účasti:
model BASIC - 6 200 Kč/rok bez DPH
model PREMIUM - 23 000 Kč/rok bez DPH;
model PLATINUM – 120 000 Kč/rok bez DPH.
Výše roční účastnické platby ve zvýhodněném režimu odpovídajícímu 10 % z celkové skutečné ceny účasti je pro:
model BASIC - 620 Kč/rok bez DPH
model PREMIUM - 2 300 Kč/rok bez DPH;
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model PLATINUM – 12 000 Kč/rok bez DPH.
Účastnická platba je splatná vždy do Rozhodného dne pro období následujících 12 měsíců počínaje Rozhodným
dnem.
Jestliže období 12 měsíců počínaje Rozhodným dnem bude spadat zčásti do r. 2017 a zčásti do r. 2018, počítá se
cena účasti před 1.1.2018 a po něm samostatně vždy podle příslušné výše ceny účasti. Jestliže účastník uhradil k
Rozhodnému dni r. 2017 nižší částku než vyplývá z předchozí věty, je povinen rozdíl doplatit do 31.1.2018.
Organizátor je oprávněn výše ročních účastnických plateb jednostranně upravit vždy s účinky pro následující rok
účasti na Platformě, jestliže tuto změnu druhé smluvní straně oznámí nejpozději tři měsíce před počátkem dalšího
roku účasti na Platformě (před Rozhodným dnem). Za oznámení se považuje zaslání e-mailové zprávy na adresu
kontaktní osoby a/nebo vyvěšení nové výše ročních plateb na internetových stránkách Organizátora, vztahujícím
se k platformě na adrese: www.eebcz.eu. Účastník, jestliže s novou výší ročních plateb nesouhlasí, může Smlouvu
vypovědět nejpozději jeden měsíc před Rozhodným dnem. Smlouva pak končí uplynutím dne předcházejícího
Rozhodnému dni.

IX. Zánik smlouvy
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
Smlouva může být ukončena výpovědí, úmrtím účastníka (fyzické osoby), zánikem účastníka (právnické osoby)
nebo zánikem Platformy.
Účastník může smlouvu vypovědět kdykoli, i bez udání důvodu, v písemné formě. Písemná forma je dodržena též
tehdy, zašle-li účastník scan písemné výpovědi na info@eebcz.eu. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná dnem
doručení písemné výpovědi Organizátorovi. Zanikne-li Smlouva tímto způsobem, nemá účastník právo na vrácení
poměrné části účastnické platby. Jestliže je s úhradou účastnické platby v prodlení, nezaniká výpovědí jeho
povinnost platbu uhradit.
Organizátor může Smlouvu vypovědět, jestliže účastník je v prodlení s úhradou účastnické platby, a to bez
výpovědní doby.
Organizátor může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, jestliže
výpověď doručí účastníkovi alespoň 3 měsíce před Rozhodným dnem. Za výpověď se pro účely tohoto odstavce
považuje též oznámení o plánovaném ukončení činnosti Platformy.
Smlouva zaniká nejpozději v den ukončení činnosti Platformy. Tento den je oprávněn jednostranně stanovit
Organizátor, avšak musí o něm informovat účastníka alespoň šest měsíců před dnem ukončení. Jestliže ode dne
plánovaného ukončení činnosti do Rozhodného dne zbývá více než 60 dnů, má Organizátor povinnost vrátit
účastníkovi poměrnou část účastnické platby, připadající na část ročního období, kdy již Platforma nebude aktivní.

X. Závěrečná ustanovení

Organizátor je oprávněn jednostranně upravit tyto Obchodní podmínky, a to vždy s účinky pro následující rok účasti
na Platformě, jestliže tuto změnu druhé smluvní straně oznámí nejpozději tři měsíce před počátkem dalšího roku
účasti na Platformě (alespoň tři měsíce před Rozhodným dnem). Za oznámení se považuje zaslání e-mailové
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