ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY V PROGRAMU TECHNOLOGICKÁ INKUBACE

Žádost o poskytnutí podpory je součástí dokumentace Výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí
podpory TISUP 1/2022 (dále jen „Výzva“) vyhlášené Agenturou pro podporu podnikání a investic
CzechInvest (dále jen „Agentura“) dle podmínek systémového projektu ev. č. FX01010001
Technologická inkubace. Výzva je zveřejněna v termínu 1. 7. – 31. 7. 2022.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím
Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu The Country for the Future.

Způsob podání žádosti:
Žádost včetně příloh je třeba doručit v období od 1. 7. 2022 od 00:00 hod. do 31. 7. 2022 do 23:59
hodin do datové schránky Agentury. Předmět datové zprávy musí obsahovat číslo výzvy “TISUP
1/2022” a IČ Žadatele.
1) Poskytovatel:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Česká republika
Datová schránka ID ‐ cyrj9gf
IČ: 71377999

2) Název projektu (max. 160 znaků):

…………..................................................................................................................................………
3) Identifikace žadatele
Název: …………….…………………………………………………………………………………..
Sídlo: ……………………………………………………………………………….…………………
Identifikační číslo: ………………………………………………………………………………………
Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:
…………..................................................................................................................................………
(tj. zákonné zastoupení statutárním orgánem nebo zastoupení na základě plné moci)
‐ dále jen „Žadatel“.

4) Identifikace fyzických nebo právnických osob /právních uspořádaní s podílem na základním
kapitálu nebo hlasovacích právech Žadatele:
………………………………………………….….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………............................................
(uvede se seznam osob s uvedením výše podílu/akcií; u akcií se uvede jmenovitá hodnota a počet kusů



nutné údaje k fyzickým osobám: jméno a příjmení, datum narození/rodné číslo, adresa, příp.
IČO
nutné údaje k právnickým osobám: název, adresa sídla a IČ)

5) Identifikace právnických osob / právních uspořádání, v nichž má Žadatel přímý podíl na základním
kapitálu nebo hlasovacích právech, a výše tohoto podílu:
….……………….…….………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..
(uvede se seznam právnických osob / právních uspořádání, v nichž má žadatel majetkový podíl spolu s
uvedením výše podílu/akcií; u akcií se uvede jmenovitá hodnota a počet kusů


povinné údaje: název, adresa sídla a IČO

6) Žadatel vznikl (tzn. byl zapsán do veřejného rejstříku):
a) méně než 3 roky přede dnem podání žádosti
b) více než 3 roky ale méně než 5 let přede dnem podání žádosti (je třeba doplnit zdůvodnění,
proč by měl být žadatel inkubován v Business plánu, který je přílohou žádosti. Tyto společnosti
lze podpořit je‐li to zdůvodněno specifickými technologickými potřebami a charakterem
Projektu)
7) Identifikace jiných osob, se kterými žadatel tvoří jeden podnik ve smyslu čl. 2 odstavce 2
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, v platném a účinném znění:
….……………….…….………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……
(uvede se seznam jiných než výše uvedených právnických osob (obchodních korporací ve smyslu
zákona č. 90/2012 Sb.), s nimiž žadatel tvoří jeden podnik dle čl. 2 odstavce 2 Nařízení Komise (EU) č.
1407/2013, v platném a účinném znění.


povinné údaje: název, adresa sídla a IČ)

8) Žadatel je registrovaným plátcem DPH:
ANO

NE

9) Je požadovaná částka podpory do výše (max. výše podpory je 1,6 mil. Kč resp. 5 mil. Kč v případě
Inkubace PLUS):
….……………….…….………………………………………………………………………………………………………………….………………
(doplnit požadovanou výši podpory dle rozpočtu v Příloze žádosti č. 2 – Inkubační plán)
Číslo bankovního CZK účtu žadatele pro poskytnutí přímé podpory:
………………………………………………………….,
veden u banky: …………………………………………………………………

10) Žádáme o podporu v režimu Inkubace PLUS
ANO

NE

11) Účel poskytnuté podpory:
Podpora a rozvoj (Inkubace) startupu …...............................................................................................
(doplnit název žadatele). Bližší informace jsou obsaženy v přílohách č. 1, 2 Žádosti.

12) Doba, v níž má být dosaženo účelu podpory/doba inkubace: Varianty doby inkubace 12, 18 nebo
24 měsíců (žadatel zvolí variantu).
12 měs.

18 měs.

24 měs.

13) Kontrolní seznam požadavků, které musí splnit žadatel a jejich splnění bude potřeba před
vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace doložit, nebo v některých případech stvrdit čestným
prohlášením a jejichž nesplnění může vést k zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace.


Žadatel je malým nebo středním podnikem dle Přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze
dne 17. června 2014.



Žadatelův produkt nebo služba má své opodstatnění v sektoru TI, do kterého se hlásí.



Žadatel vyvíjí a zavádí na trh inovativní produkty, postupy nebo služby na vlastní účet a riziko.



Pokud se Žadatel stane v době inkubace plátcem DPH, je povinen o této skutečnosti
informovat Poskytovatele.



Žadatel vznikl (byl zapsán do veřejného rejstříku) méně než 3 roky, resp. 5 let před podáním
žádosti o poskytnutí podpory a není právním nástupcem jiné právnické osoby, která nesplňuje
tuto podmínku.



Vůči Žadateli nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku a Žadateli úpadek nehrozí.



Žadatel není podnikem v obtížích ani není součástí skupinyi, jež se nachází v obtížích ve smyslu
článku 2 bodu 18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014ii.



V současnosti, ani v předchozích třech (3) letech nebyl na majetek Žadatele prohlášen konkurz.



Majetek Žadatele není postižen exekucí nebo soudním výkonem rozhodnutí.



Vůči Žadateli nebyl v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie.



Žadateli nebyla soudem nebo správním orgánem, ke dni podání žádosti o podporu, ani ke dni
podpisu Čestného prohlášení, ani v období předchozích tří (3) let, pravomocně uložena sankce
zákazu činnosti nebo zákazu přijímání dotací a subvencí;



Žadatel nemá žádné závazky vůči státnímu a jiným veřejným rozpočtům po lhůtě splatnosti
(zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd., či další nevypořádané finanční
závazky z jiných projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů vůči
orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. Posečkání s úhradou závazků nebo
dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky).



Žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání (činnosti) pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku,
nebo se na něj tak podle zákona hledí.



Žádný z členů/ek statutárního orgánu Žadatele ani žádný skutečný majitel Žadatele, nebyl/a
pravomocně odsouzen/a nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání Žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku.



Žadatel není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka (§ 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů).



Žádný skutečný majitel Žadatele ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných
majitelů, není veřejným funkcionářem dle ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů nebo politicky exponovanou osobou.



Žádný skutečný majitel Žadatele není uveden mezi osobami, na něž je uvalena sankce
uplatnitelná podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.



Žadatel není v době podání žádosti, a po dobu trvání projektu nebude příjemcem v jiném
inkubačním programu Poskytovatele. Zároveň je Příjemce povinen informovat Poskytovatele
o své účasti v jiných inkubačních a podpůrných programech.



Žadatel je majitelem bankovního účtu, na který má být poskytnuta jím požadovaná přímá
podpora, který je veden bankou se sídlem v České republice, nebo pobočkou banky umístěnou
v České republice.

Podpisem a podáním této žádosti Žadatel, resp. fyzická osoba jednající jeho jménem, potvrzuje, že
se Žadatel seznámil a plně porozuměl podmínkám Výzvy a že veškeré skutečnosti uvedené v této
žádosti včetně příloh č. 1 a 2 (Business plán a Inkubační plán) jsou úplné a pravdivé a v souladu se
skutečným stavem a že nezatajil žádný povinný nebo podstatný údaj.
Podpisem a podáním této žádosti Žadatel bere na vědomí, že je povinen písemně informovat
Poskytovatele o změnách, které nastaly v době od podání jeho žádosti do případného vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace a které se dotýkají jeho právního postavení či údajů požadovaných
pro prokázání způsobilosti nebo které by mohly mít vliv na rozhodování poskytovatele, a to do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.
Žadatel bere na vědomí, že zamlčením podstatných skutečností, nebo uvedením nepravdivých
informací může dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu mimo jiné dle § 212 zákona č.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném a účinném znění.
Žadatel souhlasí, aby Poskytovatel zpracovával a v souladu s právními předpisy předával
do informačních systémů veřejné správy údaje v souvislosti s projektem, na který je žádána podpora.
Žadatel souhlasí se zproštěním zaměstnanců Poskytovatele povinnosti zachovávat mlčenlivost
v rozsahu údajů dokládajících stav plnění podmínek pro poskytnutí a čerpání podpory Žadatelem na
základě Výzvy vůči Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky jako poskytovateli finančních
prostředků v rámci programu The Country for the Future, a to pro účely kontroly.
Žadatel souhlasí se zveřejněním svého názvu/jména, programu podpory, částky dotace a názvu
projektu, jehož se týká tato žádost, po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Žadatel si je vědom toho, že podpora, která je předmětem této žádosti, je poskytována v režimu de
minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, v platném a účinném znění, a pouze do výše
nevyčerpané podpory de minimis, a že Poskytovatel je povinen dle zákona č. 109/2009 Sb. a č.
215/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zanést informace o takto poskytnuté podpoře a jejím
příjemci do Centrálního registru podpory de minimis.
Žádost je spolu s přílohami zaslána z datové schránky Žadatele do datové schránky Agentury.

Jméno:

Datum:

i Skupinou se dle výkladu Evropské komise rozumí hospodářská entita se společným zdrojem kontroly, tzn. celá skupina propojených subjektů,

mezi kterými existují ovládací vztahy.
ii Podnikem v obtížích se podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze zde 17. června 2014, článku 2, bodu 18 rozumí podnik, v jehož
případě nastane alespoň jedna z následujících okolností:

a.

V případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři
roky nebo – pro účely způsobilosti pro rizikové financování – která není malým nebo středním podnikem do sedmi let od jeho
prvního komerčního prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly provedené vybraným finančním zprostředkovatelem
způsobilý pro investice v oblasti rizikového financování), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny
upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když je výsledek odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a všech
dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu upsaného základního
kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost s ručením omezeným“ považují zejména formy podniků uvedené
v příloze I směrnice 2013/34/EU a „základní kapitál“ zahrnuje případně jakékoli emisní ážio.

b.

V případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která není malým nebo středním
podnikem a jejíž existence nepřesahuje tři roky nebo – pro účely způsobilosti pro rizikové financování – která není malým
nebo středním podnikem do sedmi let od jeho prvního komerčního prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly provedené
vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblasti rizikového financování), kde v důsledku kumulace
ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. Pro účely tohoto
ustanovení se za „společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti“ považují zejména formy
podniků uvedené v příloze II směrnice 2013/34/EU.

c.

Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje kritéria vnitrostátního práva pro
zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých věřitelů.

d.

Jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo jestliže obdržel podporu
na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace.

e.

V případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech:
i. účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a
ii. poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) je nižší
než 1,0.

