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CZECHLINK STARTUP 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví zásady registrace a 

poskytování služeb v rámci projektu CzechLink StartUp a (dále jen „Projekt“) 

realizovaného Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen 

„Realizátor“).  

1.2 VOP Projektu jsou zveřejněny na webových stránkách Projektu. 

1.3 Registrací, užíváním, přenosem nebo uložením informací získaných při čerpání kterékoli 

ze Služeb Projektu, především pak zasláním žádosti o zveřejnění informací o Start-upu 

nebo zasláním žádosti o poskytnutí informací o Start-upech zúčastněných v Projektu 

potvrzujete, že jste si tyto VOP přečetli a souhlasíte a zavazujete se tyto VOP dodržovat. 

1.4 Nedílnou součástí těchto VOP jsou Zásady ochrany důvěrných informací a Zásady 

ochrany osobních údajů, které jsou uveřejněny na webových stránkách Projektu. 

1.5 Agentura CzechInvest si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení změnit nebo 

nahradit kteroukoli z VOP, nebo kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit Službu, 

uveřejněním těchto změn na webových stránkách Projektu nebo v e-mailovém 

oznámení zaslaném Účastníkům. 

 

2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

2.1 Pro vyloučení pochybností je výklad pojmů obsažených v těchto VOP stanoven 

v následující Tabulce. 

 

Pojem Výklad 

Investice Uzavření smlouvy mezi Investorem a Start-upem a jakýkoliv 

kapitálový či obchodní vstup Investora do Start-upu. 

Investment 

Gateway 

Databáze Realizátora s údaji o start-upovém prostředí a Start-

upech zúčastněných v Projektu. 

Investor  Fyzická nebo právnická osoba mající zájem o informace o 

start-upovém prostředí a Start-upech zúčastněných v Projektu 

za účelem propojení se Start-upem, navázání obchodní 

spolupráce a případné Investice. 

Investor Profile Jednostránkový materiál obsahující informace o Investorovi, 

z hlediska jeho investičních preferencí, jako preferované 

sektory, vývojová fáze investovaných start-upů či možné 
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Pojem Výklad 

rozpětí výše Investice, tak aby Realizátor mohl vyhledat 

v databázi Investment Gateway vhodné investiční cíle (start-

upy) dle jeho investiční strategie. 

Odměna Platba Realizátorovi Projektu za poskytnutí Služby ve 

stanoveném rozsahu. 

Pitch Deck Jednostránkový materiál obsahující informace o společnosti 

(Start-upu) z hlediska obchodního modelu společnosti, 

produktech či službách, investičního očekávání, finančních 

indikátorů, týmu, strategie vstupu na trh apod. 

Projekt Projekt CzechLink StartUp shromažďuje, zprostředkovává a 

zveřejňuje za stanovených podmínek informace o start-

upovém prostředí a Start-upech; Tyto informace dále za 

stanovených podmínek zprostředkovává a poskytuje 

Investorům za účelem propojení se Start-upem, navázání 

obchodní spolupráce a případné investici do Start-upu.  

Realizátor Realizátorem projektu CzechLink StartUp je Agentura pro 

podporu podnikání a investic CzechInvest, se sídlem 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 71377999. Agentura 

pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní 

příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a 

obchodu, která byla zřízena zákonem č. 47/2002 Sb., o 

podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 

2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, zejména 

zákona č. 1/2004 Sb. 

Služba Shromažďování, zpracování, zprostředkování nebo 

poskytování informací o start-upovém prostředí a Start-upech 

v rámci Projektu za předem stanovených podmínek. 

Start-up Právnická osoba, která Realizátorovi zašle žádost o zařazení 
do Projektu, jejíž žádost bude Realizátorem schválena a 
zařazena do Projektu a jejíž produkt anebo služba bude 
následně prezentován potenciálním Investorům. 

Účastník Právnická osoba (Investor, Start-up) nebo fyzická osoba (v 
případě Investora tzv. Business Angel) splňující podmínky 
Projektu, která čerpá Služby poskytované Realizátorem 
v rámci Projektu.  

Webové stránky 

Projektu 

Webové stránky projektu CzechLink StartUp provozované 
Realizátorem na adrese 
www.czechinvest.org/czechlinkstartup   

 

 

3. REGISTRACE 

3.1 Podmínkou pro využívání Služeb v rámci Projektu je registrace Účastníka. Účastník se 

registruje prostřednictvím online formuláře, který je k dispozici na webových stránkách 

Projektu nebo jeho odesláním Realizátorovi na kontaktní e-mail Projektu uvedený na 

webových stránkách Projektu. 

http://www.czechinvest.org/czechlinkstart
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3.2 Účastník je povinen poskytnout Realizátorovi přesné a úplné registrační údaje a tyto 

údaje aktualizovat, dojde-li k jejich změně.  

3.3 Registrace je dokončena odesláním potvrzení o registraci Účastníka ze strany 

Realizátora. Služby není možné čerpat dříve než po potvrzení registrace. 

3.4 Realizátor si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené Účastníkem v rámci registrace a 

případně zamítnout registraci Účastníka nebo ji zrušit, dle svého výlučného uvážení. 

3.5 Provozovatel si vyhrazuje právo vyžádat od Účastníka další informace k ověření 

registračních údajů. Za účelem ověření úplnosti a přesnosti údajů v registračním 

formuláři je Účastník povinen poskytnout Realizátorovi potřebnou součinnost. 

 

4. START-UP 

4.1 Start-up, který žádá o zařazení do Projektu se zavazuje uvádět úplné, přesné a pravdivé 

informace o svých projektech či službách. 

4.2 Start-up ve své žádosti o zařazení do Projektu vyplní tzv. Pitch deck v anglickém jazyce 

a dále, dle jeho uvážení, v dalších jazycích.  

4.3 Start-up bere na vědomí, že smí k popisu svého projektu nebo služby v tzv. Pitch Decku 

připojit obrázky, fotografie, videa, apod., v takovém případě se zavazuje neporušovat 

žádná autorská práva, práva průmyslová, nepoužívat ochranné známky ve vlastnictví 

třetích osob bez jejich souhlasu a dodržovat zásady na ochranu práv duševního 

vlastnictví tak, jak je popsáno níže v VOP. Účastník není oprávněn při popisu svých 

produktů nebo služeb parazitovat na pověsti třetích osob, uvádět spojení Start-upu se 

zavedenými značkami, logy nebo ochrannými známkami třetích osob, pokud k tomuto 

nemá souhlas vlastníka značky, loga nebo ochranné známky. Start-up je plně 

odpovědný za to, že veškeré osobní údaje uváděné v Pitch decku, zejména osobní 

údaje, jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení”) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). 

4.4 Start-up se zavazuje informovat Realizátora o změně v údajích uvedených v Pitch 

decku, pokud mohou mít vliv na poskytování Služeb v rámci Projektu. 

4.5 Za účelem zpracování osobních údajů uvedených subjektů je okamžikem registrace 

Start upu do Projektu uzavřena mezi Start-upem a Realizátorem smlouva o zpracování 

osobních údajů, jejíž obsah je uveden v článku 8. těchto VOP. 
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5. INVESTOR 

5.1 Investor se zavazuje, že v rámci Projektu: 

5.1.1 jedná čestně, transparentně, profesionálně a zodpovědně ve vztahu k Realizátorovi a 

Start-upu, jehož údaje mu budou poskytnuty; 

5.1.2 disponuje kapitálem připraveným pro Investice do vybraného Start-upu; 

5.1.3 je důvěryhodný a splňuje podmínky Projektu; 

5.2 Investor ve své žádosti o zařazení do Projektu vyplní tzv. Investor Profile v anglickém 

jazyce a dále, dle jeho uvážení, v dalších jazycích. 

5.3 Za účelem zpracování osobních údajů uvedených subjektů je okamžikem registrace 

Investora do Projektu uzavřena mezi Investorem a Realizátorem smlouva o zpracování 

osobních údajů, jejíž obsah je uveden v článku 8. těchto VOP. 

 

6. SLUŽBY 

6.1 Služby v rámci Projektu jsou poskytovány pouze registrovaným Účastníkům. 

6.2 Realizátor poskytne Investorovi údaje o Start-upech na základě objednávky Investora, 

ve které uvede požadavky na oblasti (hitech, automotive, IT,…), a další investiční 

preference či rozsah požadovaných Služeb. Objednávku Investor zašle Realizátorovi na 

kontaktní e-mail Projektu uvedený na webových stránkách Projektu.  

6.3 Realizátor na základě objednávky Investora připraví požadované údaje o Start-upech, 

jsou-li v Projektu k dispozici, vyčíslí rozsah Služeb a výši odměny (dále jen „Nabídka“) a 

takto připravenou Nabídku společně se zálohovou fakturou zašle Investorovi. Uhradí-li 

Investor odměnu dle Nabídky na účet Realizátora je mezi Investorem a Realizátorem je 

platně uzavřena Smlouva o poskytnutí služeb Projektu (dále jen „Smlouva“), na jejímž 

základě Realizátor poskytne údaje o Start-upech, v rozsahu stanoveném v Nabídce, 

Investorovi. V případě, že Smlouva podléhá zveřejnění podle z.č. 340/2015 Sb., nabude 

účinnosti až zveřejněním v registru smluv. Toto zveřejnění zajišťuje Realizátor. Investor 

bere na vědomí, že součástí Smlouvy jsou i VOP Projektu platné ke dni účinnosti 

Smlouvy. Investor dále bere na vědomí, že Smlouva je uzavřena elektronicky na dálku 

a účinnosti nabývá dnem připsání odměny na bankovní účet Realizátora, resp. dnem 

zveřejnění v registru smluv, pokud podléhá povinnosti zveřejnění. 
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7. ODMĚNA PROVOZOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Registrace v Projektu je zdarma. 

7.2 Služby Start-upům spočívajících v jejich zařazení do Projektu a nabízení potenciálním 

Investorům jsou poskytovány bezplatně. 

7.3 Služby Investorům spočívající ve zprostředkování nebo poskytnutí údajů o Start-upech 

jsou poskytovány za odměnu. Výše odměny je dána rozsahem poskytovaných Služeb a 

Realizátor její výši sdělí Investorovi před poskytnutím Služeb v Nabídce. 

7.4 Odměnu za objednané Služby uhradí Investor na základě zálohové faktury 

bezhotovostním převodem na bankovní účet Realizátora uvedený v zálohové faktuře. 

Zálohovou fakturu vystaví Realizátor po obdržení písemné objednávky a doručí ji na 

kontaktní e-mail Investora uvedený v rámci registrace.  

7.5 Realizátor si vyhrazuje právo dle potřeby a okolností výši odměny měnit nebo stanovit 

novou výši odměny. Jakékoli takové změny nabydou účinnosti až poté, co je Realizátor 

oznámí jejich uveřejněním na webových stránkách Projektu.  

7.6 O uskutečnění Investice do Start-upu je Účastník povinen bez zbytečného odkladu 

informovat Realizátora, nejpozději však do 60 dnů od uskutečnění Investice, a to 

zejména pro účely monitorování výstupů projektu Uskutečněním Investice se pro účely 

Projektu rozumí uzavření smlouvy mezi Investorem a Start-upem a jakýkoliv kapitálový 

či obchodní vstup Investora do Start-upu. 

7.7 Splatnost všech plateb dle těchto VOP je 30 dní od rozhodného okamžiku (odeslání 

zaslání zálohové faktury, výzvy k úhradě odměny atp.). 

7.8 Veškeré platby dle těchto VOP budou hrazeny bezhotovostně v EUR nebo CZK, dle 

preference Účastníka, převodem na bankovní účet Realizátora. Pro přepočet na CZK je 

rozhodný kurs České národní banky ke dni vystavení faktury. 

7.9 Realizátor si vyhrazuje právo upravit výši odměny. Jakékoli takové změny nabydou 

účinnosti poté, co je Realizátor oznámí jejich uveřejněním na webových stránkách 

Projektu nebo v e-mailovém oznámení zaslaném Účastníkům. 
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8. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

8.1 Realizace Projektu vyžaduje zpracování osobních údajů uvedených Účastníkem 

v průběhu registrace i čerpání Služeb. Realizátor a Účastník sjednávají v režimu 

Nařízení a ve spojení se ZOOÚ podmínky zpracování osobních údajů uvedené v tomto 

článku VOP a dále v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je nedílnou 

součástí VOP. 

8.2 Osobní údaje budou zpracovány Realizátorem pouze v nezbytném rozsahu pro zajištění 

poskytovaných Služeb a realizaci Projektu. 

8.3 Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání, na 

nosiče informací, používání, zpřístupnění přenosem, třídění nebo kombinování, výmaz 

nebo zničení v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služeb. 

8.4 Osobní údaje budou zpracovány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, ne 

však po dobu kratší, než je doba účasti Účastníka v Projektu.  

8.5 Zpracování osobních údajů je bezplatné. Tím není dotčen nárok Realizátora na odměnu 

a případně odměnu v souvislosti s poskytováním Služeb. 

8.6 Realizátor zajistí, že osobní údaje budou zpracovány v souladu s Nařízením a ZOOÚ. 

8.7 Realizátor přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, 

transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a 

jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení 

požadovaná Nařízením a ZOOÚ. 

8.8 Realizátor není oprávněn zapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího 

zpracovatele a ani jakoukoliv jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu 

Účastníka. Tím není dotčen závazek Realizátora předávat osobní údaje na základě 

zákonné povinnosti (např. kontrolním orgánům, orgánům činným v trestním řízení 

apod.). 

8.9 Realizátor zavede technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu 

Nařízení, aby zajistil a byl schopen kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je 

prováděno v souladu s Nařízením a ZOOÚ tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 

nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje 

obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 

neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby 

průběžné revidovat a aktualizovat. 

8.10 Realizátor je povinen postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a ZOOÚ, 

zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační 

povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, 

respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost. 
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9. PROHLÁŠENÍ REALIZÁTORA 

9.1 Realizátor nenese jakoukoliv odpovědnost ani neručí za jakýkoliv obsah poskytnutý 

třetími stranami, včetně Účastníků. Realizátor není povinen provádět předchozí kontrolu 

tohoto obsahu poskytnutého Účastníkem a vyhrazuje si právo obsah z jakéhokoli důvodu 

odstranit.  

9.2 Účastník bere na vědomí, že údaje poskytnuté jako součást Služeb mohou být chráněny 

právy duševního vlastnictví nebo obdobnými právy třetích stran a mohou také obsahovat 

citlivé či osobní údaje. Je výhradně odpovědností Účastníka přijmout nezbytná opatření 

pro to, aby nedošlo k porušení jakéhokoli z těchto práv třetích osob. V případě porušení 

jakýchkoliv práv třetích osob Účastníkem v souvislosti s užíváním Služeb nenese 

Realizátor jakoukoliv odpovědnost. 

9.3 Účastník bere na vědomí, že poskytnutím Služeb není zaručeno uskutečnění Investice. 

9.4 Účastník bere na vědomí, že Realizátor není odpovědný za jakékoliv škody, včetně 

škody ve formě ušlého zisku, či výnosů, ztráty jakékoliv obchodní informace, poškození 

dobrého jména, ztráty know-how kvůli, vyplývající z nebo v souvislosti s čerpáním 

Služeb v rámci Projektu.  

9.5 Výše uvedená omezení odpovědnosti Realizátora vůči Účastníkům se uplatní bez 

ohledu na to, zda Realizátor si byl nebo měl být vědom možnosti vzniku takovýchto ztrát. 

9.6 Realizátor nenese žádnou odpovědnost z hlediska zákona č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a není povinen zjišťovat původ 

finančních prostředků použitých v rámci Projektu. Odpovědnost za dodržování 

příslušných předpisů v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti nese výhradně 

Účastník. 
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10. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ REALIZÁTORA 

10.1 Název Projektu, webové stránky Projektu a veškerá loga týkající se Projektu nebo 

poskytování Služeb jsou buď ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými 

známkami Realizátora. Tato nesmí být Účastníkem kopírována, napodobována ani 

užívána bez předchozího písemného souhlasu Realizátora. Veškerá práva související 

s Projektem a poskytovanými Službami, a jakýchkoli a veškerých jiných technologiích a 

jakémkoli obsahu (definovaném níže), vytvořeném nebo odvozeném na základě výše 

uvedeného, jsou ve výlučném vlastnictví Realizátora. 

10.2 Účastník nesmí (přímo ani nepřímo) činit následující: 

10.2.1 prodávat, licencovat, půjčovat, pronajímat nebo jinak užívat nebo využívat jakékoliv 

údaje z Projektu jakýmkoli způsobem, který porušuje práva kterékoli třetí osoby; 

10.2.2 modifikovat, překládat nebo jinak vytvářet odvozená díla z kterékoli části Služby; 

10.2.3 kopírovat, půjčovat, pronajímat, distribuovat nebo jinak převádět jakákoli práva, která 

získá na základě těchto VOP. 

10.3  Realizátor poskytuje Účastníkovi celosvětovou, bezplatnou, nepřevoditelnou a 

nevýhradní licenci pro přístup a využívání Služeb pouze po dobu trvání a v rozsahu 

určeném těmito VOP. Tato licence je poskytována pouze za účelem umožnit 

Účastníkovi využívat Služby v souladu s těmito VOP 

10.4 Účastník není oprávněn, bez výslovného písemného souhlasu Realizátora, práva 

poskytnutá v souladu s tímto článkem jakýmkoliv způsobem postoupit (nebo 

podlicencovat), zastavit, prodat, nebo jinak převést, a to ani z části. 

 

11. LICENCE K OBSAHU POSKYTNUTÉMU ÚČASTNÍKEM 

11.1 Registrací, odesláním, zpřístupněním nebo zobrazením jakéhokoliv obsahu Start-upem 

v rámci Projektu uděluje Start-up Realizátorovi celosvětovou, bezplatnou a nevýhradní 

licenci k jeho reprodukci, uzpůsobování a zveřejňování, a to za účelem shromažďování, 

zpracování, zobrazování, zpřístupnění nebo poskytování tohoto obsahu Investorovi.  
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12. UKONČENÍ ČERPÁNÍ SLUŽEB A ÚČASTI V PROJEKTU  

12.1 Realizátor může kdykoli ukončit poskytování Služeb nebo jakékoli její části Účastníkovi, 

s uvedením důvodu nebo bez uvedení důvodu, a to oznámením Účastníkovi.  

12.2 Přeje-li si Účastník zastavit čerpání Služeb, ukončit svou účast v Projektu, může tak 

učinit prostřednictvím písemné žádosti zaslané prostřednictvím kontaktního e-mailu 

Realizátorovi. Jakékoli platby uhrazené v souvislosti s čerpáním Služeb jsou nevratné. 

Veškerá ustanovení VOP, jež ze své povahy mají přetrvat i po ukončení účasti Účastníka 

v Projektu, platí i po takovém ukončení účasti, zejména ustanovení týkající se odměny 

z uskutečněné Investice, duševního vlastnictví, ochrany důvěrných informací a 

mlčenlivosti, ochrany osobních údajů a omezení odpovědnosti Realizátora. 

 

13. SPOTŘEBITELSKÁ UJEDNÁNÍ 

13.1 V případě, že je Investor fyzickou osobou nepodnikající, platí ustanovení § 1810 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to i v případě, že se Investor tohoto 

zvláštního práva vzdá. 

13.2 V souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění, o 

ochraně spotřebitele, tímto Realizátor informuje Investory, kteří jsou v spotřebitelem ve 

smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., že subjektem řešení mimosoudních 

sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.   

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Tyto VOP představují úplnou dohodu mezi Účastníkem a Realizátorem týkající se účasti 

v Projektu a čerpáním Služeb a nahrazují veškerá předchozí nebo současná sdělení a 

návrhy (ať již ústní, písemné nebo elektronické) mezi Účastníkem a Realizátorem. 

14.2 Bude-li kterékoli ustanovení těchto VOP považováno za nevymahatelné nebo neplatné, 

toto ustanovení bude vyloučeno nebo omezeno na minimální nezbytný rozsah a nemá 

vliv na platnost nebo vymahatelnost ostatních oddělitelných ustanovení VOP. 

14.3 Realizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto VOP, jakož i Zásady 

ochrany důvěrných informací a Zásady ochrany osobních údajů, a to bez udání důvodu. 

O případných změnách bude Účastník informován prostřednictvím zveřejnění oznámení 

na webových stránkách Projektu anebo zasláním oznámení prostřednictvím kontaktního 

e-mailu. Znění nových VOP, Zásad ochrany důvěrných informací či Zásad ochrany 

osobních údajů je účinné ode dne jejich uveřejnění na webových stránkách Realizátora, 

není-li Realizátorem stanoveno jinak. 

http://www.coi.cz/
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14.4 Není-li v těchto VOP uvedeno jinak jsou veškeré spory mezi Účastníkem a Realizátorem 

s konečnou platností řešeny u příslušného soudu v České republice. 

14.5 Tyto VOP a veškeré právní vztahy z těchto VOP vyplývající se řídí českým právním 

řádem. 

14.6 Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozdílu mezi českou 

a anglickou jazykovou verzí má přednost vyhotovení VOP v českém jazyce.  
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