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O projektu Podpora Startupů
Popis projektu

Projekt Podpora Startupů – TO JE JEDINEČNÝ roční program zaměřený na
mentoring a poradenské služby, B2B matchmaking, světové konference,
networking a akceleraci v ČR i na vyspělých zahraničních trzích.
CzechInvest připraví ve spolupráci s vybranými partnery projektu roční
rozvojový program pro váš startup na míru.
V rámci projektu s vámi
sestavíme rozvojový plán
z následující nabídky služeb:

CzechStarter

CzechDemo

CzechMatch

CzechAccelerator

Zvýhodněné služby
Financování mentorů a poradců pro váš startup v
oblasti business developmentu, HR, leadershipu,
daní, práva, marketingu, duševního vlastnictví,
obchodní strategie, průzkumu trhu atd.
Účast na networkingových akcích v ČR i v zahraničí dle
vlastního výběru a oborového zaměření.
Financujeme stánek na top mezinárodních
startupových konferencích včetně doprovodného
programu, překladů, marketingových materiálů,
letenky a mentoringu zaměřeného na prezentační
dovednosti. Prezentujte se na akcích jako například
TechCrunch, Unbound, CES a mnohých dalších.
Organizujeme týdenní akcelerační programy
v zahraničí, kde vám mentoři pomohou validovat
produkt na lokálním trhu a v rámci matchmakingu
můžete navázat relevantní obchodní kontakty. Pro
lepší přípravu poskytujeme i mentoring v oblasti
průzkumu trhů či sales strategie. Cílové destinace jsou
Londýn, New York, Silicon Valley a Singapur.
V rámci tříměsíčního akceleračního programu
v zahraničí vám zajistíme kancelářské prostory,
odborný mentoring, poradenství a workshopy, kde
můžete čerpat know-how od místních expertů. Dále
pak vstupy na networkingové akce, překlady,
poradenské služby v oblasti ochrany duševního
vlastnictví a letenky do destinace. To vše za účelem
pomoci s expanzí na zahraniční trhy. Cílové destinace:
Londýn, New York, San Francisco, Singapur.
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Váš podnikatelský záměr a zájem o jednotlivé možnosti s vámi zkonzultujeme
a sestavíme plán rozvoje ještě před vstupem do programu. Po podpisu smlouvy
můžete v rámci Interního projektu Podpora Startupů čerpat podporu na služby
po dobu 12 měsíců (nejpozději do 31. 8. 2021) v maximální hodnotě až
2 000 000 Kč bez DPH.

Přehled nabídky zvýhodněných služeb a způsobilých výdajů

Poskytované služby aneb „co vše účastí v CzechStarter získáte“
Mentoringové služby – služby jsou poskytovány na individuální bázi, tj. vždy na míru potřeb
společnosti. Mentor vede společnost ke vhodnému způsobu řešení situací/problému,
vhodnému načasování čerpání služeb, a zejména ke splnění nastavených cílů. Dále předává
unikátní specifické know-how a výstupy v oblastech managementu, financí, marketingu a PR,
organizace a výroby.
Poradenské služby – úlohou poradenských společností případně poradců je poskytování
specifických poradenských služeb v oblasti management, finance, marketing a PR, organizace a
výroba, právní služby či ochrana duševního vlastnictví.
Networkingové akce – možnost čerpat vstupenky na networkingové akce, workshopy a B2B
setkání, primárně pořádané v ČR, v případě akcí konaných v zahraničí je možné podporu
poskytnout pouze na vstupy. Účast na dané akci musí být schválena Agenturou CzechInvest.
Jedná se o pasivní i aktivní účast a využití této služby není povinné.
Způsobilé výdaje
Mentoring1
Poradenství2
Networkingové akce

% poskytnuté
podpory
95 - 100 %
95 %
75 %

Max. hodnota
služeb bez DPH
875 000 Kč
700 000 Kč
120 000 Kč

% spoluúčast
firem
0-5%
5%
25 %

Maximálně výše podpory 800 000 Kč bez DPH, maximálně po dobu 7 měsíců.

1

Minimálně musíte vyčerpat 40 hodin, maximálně však 350 hodin. U prvních 100 h čerpaného mentoringu je
podpora ve výši 100 %, účastník hradí pouze DPH.
2
Na poradenství je možné využít zbylé prostředky z výše maximální podpory v závislosti na čerpání Mentoringu
a Networkingových akcí (700 000 Kč tedy počítáno při čerpání 40 hodin Mentoringu a 0 hodin Networkingu)
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Poskytované služby aneb „co vše účastí v CzechDemo získáte“
Poplatek za účast na akci včetně doprovodného programu – ve výši vstupného a nákladů na
výstavní stánek dané akce. Maximální počet podpořených firem na jedné akci je 12.
Překlady – výdaj slouží na překlad textů propagačních materiálů (brožury/letáku), které budou
distribuovány na dané akci. Podpora na tento výdaj je poskytována ve výši 100 % způsobilých
výdajů, max. však 1 000 Kč bez DPH na jednu firmu v rámci konkrétní akce v zahraničí, a až
10 000 Kč bez DPH v případě oborových konferencí.
Marketingové materiály – možnost grafické úpravy a tisku individuální/společné
brožury/letáku na akci. Nabídka je poskytována ve výši 75 % způsobilých výdajů na tuto
rozpočtovou položku, z max. výše 10 000 Kč bez DPH na jednu firmu v rámci konkrétní akce
v zahraničí. Marketingové materiály nejsou poskytovány při účasti na oborových konferencích.
Cestovné (letenky) – letenky do destinace pro max. dvě osoby (zpáteční, ekonomická třída,
jedno odbavené zavazadlo). Způsobilý výdaj na 1 letenku po Evropě je do hodnoty 20 000 Kč
bez DPH (tzn. poskytnutí podpory do výše 15 000 Kč bez DPH na jednu letenku) a pro ostatní
destinace 25 000 Kč bez DPH (tzn. poskytnutí podpory do výše 18 750 Kč bez DPH na jednu
letenku).
Mentoring – mentoring od zkušených mentorů v rozsahu až 20 hodin. Jedná se např. o pomoc
s přípravou prezentace na akci, jednání s investory, poradenství v oblasti rizikového kapitálu,
obchodního partnerství, marketingu či dalších témat souvisejících s účastí na dané akci.
Součástí je též školení na networkingové, prezentační a vyjednávacích dovednosti dle specifik
daného trhu.
Další doprovodný program – CzechInvest může příležitostně zajistit další program např. uvítací
snídaně/oběd/večeře, networkingové akce pořádané místními inkubátory, ambasádami,
obchodními komorami či partnery dle aktuálních možností v dané destinaci. Doplňkový
program není Agenturou CzechInvest zaručen a nelze ho nárokovat.
Způsobilé výdaje

% poskytnuté podpory

Poplatek za účast na akci a
doprovodném programu
Překlady

75 %

Max. hodnota
služeb bez DPH
90 000 Kč

% spoluúčast firem

100 %

1 000 Kč

0%

Marketingové materiály

75 %

10 000 Kč

25 %

Cestovné (letenky)
Mentoring

75 %
100 %

50 000 Kč
50 000 Kč

25 %
0%

25 %

Maximálně výše podpory až 163 500 Kč bez DPH (v závislosti na destinaci) na oborové konference až
166 000 Kč bez DPH (v závislosti na destinaci).
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Poskytované služby aneb „co vše účastí v CzechMatch získáte“
Matchmakingové služby – networkingová akce s možností prezentace svého podnikatelského
projektu před investory a další odbornou veřejností, dojednání minimálně
3 obchodních/partnerských schůzek během pobytu, využívání sítě kontaktů našeho
zahraničního partnera. Maximální počet podpořených firem na jedné akci je 12.
Mentoring od zahraničních expertů – cca 10 hodin individuálních konzultací se
zprostředkovanými zahraničními mentory přímo v destinaci, kteří pomohou s validací
produktu na zahraničním trhu.
Mentoring v ČR – mentoring od zkušených mentorů v rozsahu až 20 hodin. Jedná se např. o
pomoc s přípravou prezentace na akci, jednání s investory, poradenství v oblasti rizikového
kapitálu, obchodního partnerství, marketingu či dalších témat souvisejících s účastí na dané
akci. Součástí je též školení na networkingové, prezentační a vyjednávacích dovednosti dle
specifik daného trhu.
Cestovné (letenky) – letenky do destinace pro max. dvě osoby (zpáteční, ekonomická třída,
jedno odbavené zavazadlo) a na maximálně 1 letenku (pro max. dvě osoby, zpáteční,
ekonomická třída) po regionu za účelem účasti na relevantní networkingové akci (včetně
vstupu na akci pro max. dvě osoby).3
Způsobilý výdaj na 1 letenku po Evropě je do hodnoty 20 000 Kč bez DPH (tzn. poskytnutí
podpory do výše 15 000 Kč bez DPH na jednu letenku) a pro ostatní destinace 25 000 Kč bez
DPH (tzn. poskytnutí podpory do výše 18 750 Kč bez DPH na jednu letenku).
Další doprovodný program – CzechInvest může příležitostně zajistit další program např. uvítací
snídaně/oběd/večeře, networkingové akce pořádané místními inkubátory, ambasádami,
obchodními komorami či partnery dle aktuálních možností v dané destinaci. Doplňkový
program není Agenturou CzechInvest zaručen a nelze ho nárokovat.

Způsobilé výdaje
Mentoring v destinaci
Mentoring v ČR
Matchmakingové služby
Letenky
+
networkingové akce

Max. hodnota služeb
bez DPH

% poskytnuté podpory

(indikativní, liší se dle
destinace)

% spoluúčast firem

100 %

47 430 Kč

0%

100 %
75 %

50 000 Kč
63 750 Kč

0%
25 %

75 %

50 000 Kč

25 %

Maximální výše podpory 173 653 Kč bez DPH (liší se dle destinace).

3

V případě pobytu v Singapuru se jedná o region J a JV Asie (zejména Čína, Hong Kong, Japonsko, Thajsko,
Indonésie, Malajsie), v případě pobytu v USA se jedná o region Severní Amerika (US a Kanada), v případě pobytu
v Londýně se jedná o region Evropa. Hlavním kritériem je relevantnost dané akce vzhledem k oboru podnikání
Účastníka posouzená Projektovým manažerem.
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Poskytované služby aneb „co vše účastí v CzechAccelerator získáte“
Pronájem kancelářských prostor – tříměsíční pronájem kancelářských prostor (tzv. „dedicated
desk“) v dané destinaci pro maximálně dvě osoby.
Mentoring – individuální čerpání služeb mentoringu prostřednictvím přiřazených mentorů,
kteří budou zkušenými průvodci a budou nabízet rady a náhledy do jednotlivých oborů a
odvětví. Minimální čerpání mentoringu je 20 hodin, max. 39 hodin.
Poradenství – individuální čerpání služeb poradenství od expertů v dané destinaci formou
zpracování příslušných dokumentů v oblastech: finance, management, marketing a PR, právo,
HR. Minimální čerpání je 30 hodin, max. 74 hodin.
Workshopy – účast na seminářích zaměřených na určité téma. Minimální čerpání je 8 hodin,
max. 32 hodin.
Networkingové akce – účast na networkingových akcích, konferencích a festivalech konaných
v regionu. Pro čerpání zvýhodněné služby je stanovena minimální cena vstupenky
na 50 USD/GBP/osoba. 4
Překlady – překlady propagačních materiálů a dalších dokumentů určených k propagaci
v destinaci.
Poradenské služby na ochranu duševního vlastnictví – čerpání poradenských služeb
související s ochranou duševního vlastnictví, např. zpracování patentové rešerše, vypracování
přihlášky, posouzení způsobu vhodné ochrany značky, produktu či firmy.
Letenky – letenky do destinace pro max. dvě osoby účastnící se akceleračního programu
(zpáteční, ekonomická třída, jedno odbavené zavazadlo) a na maximálně 3 letenky po regionu
za účelem účasti na relevantní networkingové akci (zpáteční, ekonomická třída). 4 Způsobilý
výdaj na 1 letenku po Evropě je do hodnoty 20 000 Kč bez DPH (tzn. poskytnutí podpory do
výše 15 000 Kč bez DPH na jednu letenku) a pro ostatní destinace 25 000 Kč bez DPH (tzn.
poskytnutí podpory do výše 18 750 Kč bez DPH na jednu letenku).

4

V případě pobytu v Singapuru se jedná o region J a JV Asie (zejména Čína, Hong Kong, Japonsko, Thajsko,
Indonésie, Malajsie), v případě pobytu v USA se jedná o region Severní Amerika (US a Kanada), v případě pobytu
v Londýně se jedná o region Evropa. Hlavním kritériem je relevantnost dané akce vzhledem k oboru podnikání
Účastníka posouzená Projektovým manažerem.
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Způsobilé výdaje
Pronájem kancelářských prostor
Mentoring
Poradenství
Workshopy
Networkingové akce
Překlady
Poradenské služby na ochranu
duševního vlastnictví
Letenky

% poskytnuté
podpory
100 %
100 %
100 %
75 %
75 %
50 %

Max. hodnota služeb bez DPH
120 780 Kč
273 488 Kč
528 360 Kč
102 000 Kč
121 600 Kč
50 000 Kč
250 000 Kč

% spoluúčast
firem
0%
0%
0%
25 %
25 %
50 %
25 %

50 000 Kč

25 %

(indikativní, liší se dle destinace)

75 %
75 %

Maximální výše podpory je až 1 215 138 Kč bez DPH (liší se dle destinace).

Specifikace příjemce podpory
Definice účastníka projektu aneb ,,pro jakou společnost je podpora určena“
Společnost s inovativním produktem/službou, funkčním prototypem tzn., musí být
zaměřena na rozvoj nových a inovativních technologických řešení.
Společnost má produkt minimálně ve vývojové fázi TRL 4 dle Úrovní technologické

připravenosti (TRL).
Společnost splňující definici malého a středního podniku (Uživatelská příručka k definici
MSP je uvedena v Příloze č. 4b nebo na webových stránkách CzechInvestu ZDE).

Společnost se stářím do 7 let a max. 50 zaměstnanců
společnost se statutem právnické osoby
společnost se sídlem mimo území hl. m. Prahy; s výjimkou takové společnosti, která má sice
sídlo v Praze, ale zároveň má i provozovnu na území ČR mimo region hl. m. Prahy. Provozovna
musí být zapsána v obchodním či živnostenském rejstříku.5
Má vysoký potenciál k úspěšné komercializaci produktu na zahraničních trzích.
Má vysoký zájem a motivaci o průnik na mezinárodní trhy.
Má vysoký růstový potenciál do budoucna.

5

Sídlo provozovny Žadatele musí být na území ČR mimo hl. m Prahy. Jedná se o provozovnu, která byla nahlášena
živnostenskému úřadu dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Skutečnost bude kontrolována k datu podpisu Smlouvy, který bude stanoven Agenturou
CzechInvest.
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Přihlášení a účast v projektu krok po kroku
Jednotlivé kroky nezbytné pro přihlášení
Vyplnit přihlášku do projektu (viz Příloha č. 1) a zaslat ve formátu PDF.
V přihlášce je nutné, aby žadatel specifikoval, o jaký program ze seznamu má zájem.
Vyplnit krátký Pitch Deck v anglickém jazyce v požadované struktuře (viz Příloha č. 2) a zaslat ve
formátu .doc/.docx/.pdf.
Vyplnit čestná prohlášení ke statutu malého a středního podnikatele a registru de minimis (viz
Příloha č. 3a/b).
Výše uvedené dokumenty zaslat do agentury CzechInvest jedním z níže uvedených způsobů:

1. krok

2. krok

3. krok

• Vyplnit Přihlášku do projektu (Příloha č. 1) včetně uvedení daného
programu
• Přihláška musí být podepsána.

• Vyplnit jednostránkové business summary (PitchDeck) společnosti v
anglickém jazyce (Příloha č. 2)
•Vyplnit Čestná prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis
(viz Příloha č. 3a/b) - viz podmínky Účasti

• Dokumenty zaslat jedním z uvedených způsobů:
• s platným elektronickým podpisem na emailovou adresu
podporastartupu@czechinvest.org
• s platným elektronickým podpisem prostřednictvím datové
schránky
• s ručním podpisem naskenované prostřednictvím datové schránky
• doručení osobně do sídla agentury CzechInvest
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Termíny pro podání přihlášek:

Průběžně od 6.3.2020 do 31.3.2021
Během uvedeného časového intervalu se budou průběžně
vyhodnocovat přihlášky a přijímat žadatelé do programu.
ID datové schránky: cyrj9gf
-- Agentura CzechInvest pošle do pěti pracovních dnů emailové potvrzení o doručení přihlášky a zahájí
proces hodnocení.
-- Účastník může být následně vyzván k předložení dalších dokladů a materiálů souvisejících s jeho
účastí.

Hodnocení a výběr firem / Proces výběru firem
Všechny žádosti doručené v termínu pro předkládání žádostí jsou hodnoceny ve dvoukolovém
hodnotícím procesu:

Pre-mentoring:

1. kolo
hodnocení:
hodnotí se
kritéria
přijatelnosti,
výběrová kritéria
a relevance
žadatele pro
program.
Žadatelé, kteří
splní tato
kritéria,
postupují na
pre-mentoring

pro úspěšné
Žadatele 1. kola
hodnocení.
Hodnotí se potřeby
a cíle žadatele.
Součástí hodnocení
je analýza potřeb
Žadatele a
konzultace
Žadatele s
mentorem a
projektovým
manažerem.
Prementoring je
povinný.
Výsledkem prementoringu je
posudek Žadatele.

Po schválení
Žadatele
agenturou
CzechInvest
dojde k uzavření
Rámcové
smlouvy o
poskytnutí
zvýhodněných
služeb
a Účastník může
podat první
"motivační
dopis(y)" na
účast v
jednotlivých
službách.
Účastník může
podat další
motivační
dopis(y) v
průběhu účasti v
programu.

2. kolo
hodnocení:
na základě
prezentace
účastníka a
bodového
hodnocení
hodnotitelů
Hodnotitelské
komise se vyberou
účastnící do
jednotlivých
zvýhodněných
služeb
(CzechStarter,
CzechDemo,
CzechMatch,
CzechAccelerator)

Po schválení
účastníka
Řídícím orgánem
OPPIK
(Ministerstvem
průmyslu a
obchodu)
dojde k uzavření
Dodatku ke
smlouvě na
vybranou službu
(CzechStarter,
CzechDemo,
CzechMatch,
CzechAccelerato
r) a Účastník
může začít
čerpat služby.

V rámci hodnocení budou preferováni ti žadatelé, kteří podnikají v tzv. klíčových technologiích (dále
jako KET) a dalších hi-tech oborech. Mezi KET patří fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika,
nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály, pokročilé výrobní technologie a
ICT. Mezi další hi-tech obory patří např. cleantech, zdravotnická technika, aeronautice, space
technology, farmacie.
Kritéria výběru jsou uvedena ve formulářích v Příloze č. 5.
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Forma podpory
Podpora je poskytnuta ve formě částečné, nebo plné úhrady nákladů na služby dále uvedené jako
zvýhodněné služby poskytované příjemci podpory (též účastníkovi projektu Podpora startupů) v rámci
jeho účasti v projektu Podpora startupů. Účastníkovi projektu nejsou poskytnuty žádné peněžní
prostředky, pouze služby za zvýhodněných podmínek.
Poznámka. Od 14. 3. 2017 se agentura CzechInvest (CI) stala plátcem DPH. Příjemce podpory, který je
plátcem DPH, si v tomto případě může nárokovat odpočet DPH ze zdanitelných plnění poskytnutých
poskytovatelem (CI) u svého správce daně, podle příslušných ustanovení zákona o DPH. Poskytovatel
(CI) bude k platbám zasílaným příjemcem podpory, určeným ke spolufinancování zvýhodněných
služeb, zasílat příjemci podpory příslušné daňové doklady.

Způsob poskytnutí podpory
Podpora bude účastníkům poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby,
která obsahuje podmínky poskytnutí podpory.
Podpora je poskytována v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1407/2013
ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu de minimis6.
Výši podpory zanese CzechInvest do registru de minimis nejpozději 5 dní po nabytí platnosti
Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby. K úpravě čerpání dojde po konečném vyúčtování
akce formou Vyúčtování zálohy poskytnuté zálohy a Oznámení o skutečné výši poskytnutých
podpory de minimis, tato změna bude zanesena do registru de minimis.
Pro přepočet výše podpory z OPPIK7 podle pravidla de minimis se použije přepočtový kurz
vydaný Evropskou centrální bankou ze dne poskytnutí této podpory, tj. dne uzavření smlouvy.
Veškeré výše zmíněné služby jsou realizovány prostřednictvím Agentury CzechInvest a jeho
smluvních dodavatelů, což znamená, že dopředu uhradíte pouze spoluúčast a Agentura
CzechInvest doplatí organizátorům a dodavatelům, řádně vybraných dle pravidel OPPIK,
zbytek z ceny způsobilého výdaje. Tento proces tak tolik nezatíží Vaši cashflow jako v případě
jiných dotačních titulů. Proto se jedná o tzv. Nabídku zvýhodněných služeb.

Nezpůsobilé výdaje
Výdaje na služby čerpané účastníkem mimo stanovený termín nebo po ukončení projektu dle
smlouvy o poskytnutí zvýhodněných služeb.
Výdaje na nevyčerpané služby, které byly poskytnuty Agenturou CzechInvest dle smlouvy o
poskytnutí zvýhodněných služeb.
Výdaje na služby, při nedodržení podmínek jejich čerpání dle smlouvy o poskytnutí
zvýhodněných služeb.
Výdaje, které nejsou poskytovány přímo Agenturou CzechInvest (ubytování, vízum, stravné).

6

Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013. Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy
o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem; Nařízení Komise (ES) ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu
s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
7
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
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Doplňující vymezení příjemce podpory
Žadatel MUSÍ ke dni podání přihlášky splňovat tato kritéria:
Žadatel může být malý a střední podnik podle definice v Příloze č. I Nařízení Komise (EU) č.
651/2014
je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž
uskutečňování je realizován projekt8
je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmů v některém z
členských států EU, žadatel bere na vědomí, že v okamžiku vyplacení podpory bude muset mít
v České republice založenou provozovnu nebo odštěpný závod. Žadatel musí mít pobočku
zapsanou k první žádosti o platbu ve výpisu Registru živnostenského podnikání,
Nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím9 v zemi
svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky a vůči poskytovatelům podpory z projektů
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda
o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky.
Nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho
zaměstnanců.
Příjemce potvrdí, že neprovedl přemístění10 do provozovny, do které se má počáteční
investice, na niž se podpora požaduje, uskutečnit během dvou let předcházejících žádosti
o podporu a zaváže se, že tak neučiní až do doby dvou let po dokončení počáteční investice,
na niž se podpora požaduje,
Demonstrativní výčet typů podporovaných právních forem11:
▪ Společnost s ručením omezeným
▪ Akciová společnost
▪ Veřejná obchodní společnost
▪ Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
▪

Analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem
zahraniční subjekt

8

Žadatelé z jiných členských států EU předloží úředně ověřený český překlad dokladu o oprávnění k podnikání
prokazující, že je žadatel oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti a předmět
podnikání žadatele odpovídá obdobnému CZ-NACE.
9
V případě České republiky se jedná o Finanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny,
Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond
životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správu ČR, Státní fond kultury, Státní fond kinematografie,
Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí. V případě jiných členských států EU dokládá žadatel
úředně ověřený český překlad obdobné dokumentace prokazující, že nemá nedoplatky vůči vybraným institucím.
10
„Přemístěním“ se rozumí převedení stejné nebo podobné činnosti, nebo její části z provozovny v jedné smluvní
straně Dohody o EHP (původní provozovny) do provozovny, ve které se podporovaná investice uskutečňuje v jiné
smluvní straně Dohody o EHP (podporované provozovny). O převedení se jedná, jestliže výrobek nebo služba v
původní a v podporované provozovně slouží alespoň částečně stejným účelům a splňuje požadavky nebo potřeby
stejného druhu zákazníků a ve stejné nebo podobné činnosti v jedné z původních provozoven příjemce v EHP
dojde ke ztrátě pracovních míst;
11
Vyloučení s.r.o. s podílem ve formě kmenového listu.
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Žadatelem/Příjemcem podpory NEMŮŽE být podnikatelský subjekt, pokud ke dni
podání žádosti o účast v programu v rámci tohoto projektu:
Neuvedl v Čestném prohlášení ke statutu malého a středního podnikatele a registru de minimis
údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů bylo rozhodnuto o jeho úpadku (pokud je soudem
povolena reorganizace, která je podnikem splněna12, nenahlíží se na podnik jako na podnik v
úpadku a podmínka pro poskytnutí dotace je tak splněna),
Je v likvidaci.
Byl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti.
Neplní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tento odstavec se týká
jen těch subjektů, které takové povinnosti mají uloženy. Příjemce je povinen tuto povinnost
plnit po celou dobu realizace projektu.
Nemá zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v evidenci skutečných majitelů
dle § 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Zápis musí být proveden před podáním Žádosti o podporu. Zápis skutečných majitelů dle
uvedeného není nutné dokládat. Kontrolu zápisu v příslušné evidenci provede poskytovatel.
Má formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka
(společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelem / příjemcem NEMŮŽE být subjekt, pokud v okamžiku podpisu Smlouvy o
poskytnutí zvýhodněných služeb podle svého čestného prohlášení a ostatních příloh:
Neuvedl v Čestném prohlášení ke statutu malého a středního podnikatele a registru de minimis
údaje pro určení statutu MSP. Poskytovatel je oprávněn vyžádat od žadatele relevantní
oficiální dokumenty k doložení sledovaných údajů (aktiva, obrat, počet zaměstnanců) a
vlastnické struktury.

Další podmínky/ustanovení
Termíny uvedené v této Nabídce a Žádosti do projektu jsou pro zájemce závazné a nelze
je měnit bez předchozího souhlasu Agentury CzechInvest.
Na poskytnutí podpory (zvýhodněné služby) není právní nárok.
O konečné výši podpory rozhoduje poskytovatel podpory (Agentura CzechInvest).

12

Splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí vzal insolvenční soud na vědomí rozhodnutím,
kterým reorganizace skončila.
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Neúspěšný Žadatel se může znovu přihlásit do nové Nabídky za předpokladu, že splňuje
podmínky účasti.
Maximální celkový počet účastí v programech CzechStarter, CzechDemo, CzechMatch,
a CzechAccelerator je 7, přičemž maximální počet možných účastí v programu CzechStarter je
1 a maximální počet možných účastí v programu CzechAccelerator je 1.
Účastník se zavazuje nečerpat na stejné způsobilé výdaje z projektu Podpora startupů jinou
veřejnou podporu podle článku 107(1) Smlouvy o fungování Evropské unie, ani podporu
v režimu de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 během doby trvání jeho účasti
v projektu.
Poskytovatel podpory (Agentura CzechInvest) si vyhrazuje právo tuto Nabídku zvýhodněné
služby pozastavit nebo předčasně ukončit.
Poskytovatel podpory bude dále ověřovat velikost podniku ve vztahu k evropské definici
malých a středních podniků, bude ověřovat vlastnickou strukturu žadatele v rozsahu
požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech.
Nezbytným předpokladem k tomuto ověření budou údaje v Přihlášce do projektu a čestná
prohlášení, která budou charakterizovat a deklarovat velikost podniku a ekonomické výsledky
ve vztahu k předepsaným parametrům evropské definice MSP. Poskytovatel podpory případně
ověří skutečnosti v Přihlášce do projektu a čestných prohlášení za využití systému ARACHNE
nebo obdobného nástroje pro sledování vlastnických nebo kontrolních vazeb subjektů (např.
systém ekonomických subjektů ARES)
Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním Smlouvy o poskytnutí zvýhodněných služeb a
objednávek na zvýhodněné služby s hodnotou plnění od 50 000 Kč (bez DPH) v Registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Příjemce podpory musí zajistit udržitelnost výsledků projektu po ukončení jeho realizace
po dobu 5 let. Příjemce podpory bude pravidelně informovat poskytovatele podpory
o naplňování následujících indikátorů prostřednictvím monitorovacích zpráv.
Společnost předkládá Zprávu o udržitelnosti jednou ročně po dobu pěti let od ukončení účasti
v projektu.
Veškeré osobní údaje doložené v rámci administrace projektu ze strany zájemce poskytovateli
budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a navazující
platnou legislativou. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro dodržení zákonných
požadavků a v případě existence příslušného zákonného důvodu nebo veřejného zájmu mohou
být Vaše údaje také předány jiným subjektům. Více informací naleznete v příloze č. 8
Zpracování osobních údajů, nebo na: www.podporastartupu.cz
Zároveň je odpovědností Žadatele, pokud poskytuje osobní údaje jiných osob, zajistit si pro
tento účel souhlas s poskytnutím pro účely tohoto projektu a poskytnutí dalším institucím,
které musí být nedílnou součástí přihlášky.
Příjemce podpory je informován o tom, že Agentura CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a
obchodu budou zpracovávat všemi zákonnými způsoby veškerá data uvedená v Přihlášce
(včetně osobních údajů fyzických osob), nebo ostatních dokumentech poskytnutých
Účastníkem projektu v souvislosti s projektem za účelem jeho posouzení, vyhodnocení,
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zpracování, monitorování a publicity projektu a za účelem výkonu a ostatních práv a povinností
Agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu souvisejících s udělením podpory,
posuzováním projektu a vyčíslením podpory. Zpracování osobních údajů fyzických osob musí
být v souladu zejména se z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
Agentura CzechInvest musí sdělovat údaje a poskytovat materiály třetím osobám, které se
účastní implementace projektu IP Podpora start-upů, při výkonu činností uvedených v odst.
2.30 a 2.70 této Smlouvy, případně jiným osobám, jejichž informovanost je nutná pro řádnou
realizaci projektu, kontrolu projektu a posouzení způsobilosti výdajů Žadatele. Jakékoli předání
osobních údajů fyzických osob třetím osobám ve smyslu této smlouvy musí být v souladu se
z.č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (GDPR).
Příjemce podpory účastí v programu uděluje Agentuře CzechInvest souhlas s používáním jeho
identifikačních údajů a předem oběma Smluvními stranami odsouhlasenými detaily Projektu
pro účely a potřeby Agentury CzechInvest ve vztahu k veřejnosti, tak jak vyplývají z příslušných
právních předpisů a z oznamovací povinnosti při používání veřejných zdrojů. Účastník se
zavazuje poskytnout součinnost při ověřování aktuálnosti informací zaměstnanci Agentury
CzechInvest. Pokud bude Příjemcem podpory porušena některá z povinností uvedená v tomto
odstavci a Agentuře CzechInvest bude příslušnými orgány a/nebo úřady v souvislosti s tímto
jednáním Účastníka uložena sankce, má Agentura CzechInvest právo na náhradu takto
způsobené škody.
Žadatel je povinen dodržovat Pravidla způsobilosti a publicity, která jsou platná ke dni účinnosti
Smlouvy o poskytnutí zvýhodněných služeb až do ukončení účasti v projektu. Podrobné
informace o Pravidlech způsobilosti a publicity podá Žadateli zástupce Agentury CzechInvest.
Pokud bude Žadatelem porušena některá z povinností uvedená ve Smlouvě o poskytnutí
zvýhodněných služeb a Agentuře CzechInvest bude příslušnými orgány a/nebo úřady v
souvislosti s tímto jednáním Žadatele uložena sankce, má Agentura CzechInvest právo na
náhradu takto způsobené škody. Agentura CzechInvest si vyhrazuje právo neposkytnout
zvýhodněné služby, které by nebyly v souladu s touto Smlouvu, Operačním Manuálem OP PIK,
právními předpisy ES, právními předpisy České republiky nebo by neodpovídaly cílům Projektu.
Agentura CzechInvest si vyhrazuje právo neposkytnout zvýhodněné služby, pokud jejich
specifikace nebyla Agenturou CzechInvest předem schválena.
Žadatel je povinen dodržovat ustanovení politiky Evropské Unie v oblasti ochrany životního
prostředí (zabránit poškozování životního prostředí nad únosnou mez především plněním
požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
a v oblasti rovných příležitostí (tj. především zákaz diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo
etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku
nebo sexuální orientace) po dobu trvání projektu Žadatele. V případě porušení tohoto článku
Agentura CzechInvest postupuje v souladu se Smlouvou o poskytnutí zvýhodněných služeb.
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IP Podpora start-upů je financován z OP PIK, prioritní osa 2, program Marketing na základě
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace Agentuře CzechInvest č. j. 24225/16/61400, vydaného
Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 6. května 2016.
Žadatel musí v okamžiku podpisu Smlouvy o poskytnutí zvýhodněných služeb předložit
následující dokumenty:
•
Aktualizované Čestné prohlášení k registru de minimis,
•
Aktualizované Čestné prohlášení ke statusu malého a středního podnikatele.
Poskytovatel je oprávněn vyžádat od žadatele relevantní oficiální dokumenty k doložení
sledovaných údajů (aktiva, obrat, počet zaměstnanců) a vlastnické struktury.

Monitorovací indikátory13:
a) Povinné k výběru
Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) - koneční uživatelé
b) Další sledované ukazatele
Uzavřené smlouvy o spolupráci či dohody o partnerství
Založení zahraniční pobočky
Získání nových přístupů ve výrobě
Rozvoj byznysu na daném trhu (zvýšení obratu, navýšení počtu zákazníků)
Získání financování od investora v podobě seed nebo rizikového kapitálu
Případně další ukazatele související s účastí v Interním projektu Podpora startupů.

Realizátor
Realizátorem projektu je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
se sídlem Štěpánská 15, Praha 2, 120 00.

Kontaktní osoba:
Bc. Beáta Vörösová
Senior manažer
podporastartupu@czechinvest.org
www.podporastartupu.cz
Projekt je realizován z programu Marketing, prioritní osy č. 2 „Rozvoj podnikání a
konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ v rámci Operačního programu podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost.

13

Indikátory k naplnění budou průběžně sledovány v rámci monitorování udržitelnosti projektu účastníka
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Přílohy
Povinné k vyplnění
Příloha č. 1
Přihláška
Příloha č. 2
Pitch Deck
Příloha č. 3a/b Čestná prohlášení ke statutu malého a středního podnikatele a registru de minimis
Povinné k prostudování
Příloha č. 4
Vysvětlivky k pojmům nabídky
Příloha č. 4a Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů
pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií
Příloha č. 4b Uživatelská příručka k definici MSP
Příloha č. 5
Výběrová kritéria – hodnotící formuláře
Příloha č. 6
Seznam podporovaných CZ NACE
Příloha č. 7
Smlouva o poskytnutí podpory
Příloha č. 8
Zpracování osobních údajů
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