
 

 

 

 

  

 

Číslo přihlášky:  

 

Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí – CzechLink 

 

 

1.1 Jméno společnosti:     

1.2 Právní forma:     

1.3 IČ:               1.4 DIČ:    

1.5 Adresa:    

1.6 Bankovní spojení:    

1.7 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (označení soudu)….. …………….   v 

(město)…………..  oddíl…………….. , vložka……………. . , zastoupená………………   

 

2.1 Kontaktní osoba:   

2.2 Pozice:    

2.3 Tel:             2.4 Fax:   

2.5 E-mail:          2.6 www:     

 

 

 

 

3.1 Činnost společnosti:    

3.2 Produkty a služby:       

3.3 NACE kód:      

3.4 Počet zaměstnanců:     

3.5 Obrat v posledním roce:      

3.6 Rok založení:          

 

 

(město)



 

 

 
Přihlášku zašlete e-mailem opatřeným elektronickým podpisem, poštou nebo e-mailem a poštou 
zároveň na níže uvedenou adresu: 
 

 
Asistentka Oddělení rozvoje dodavatelů 
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 
Telefon: 296 342 683  E-mail: czechlink@czechinvest.org 

 

 

 

4. Kapitálový vstup:     Majoritní                       Minoritní                               100 %    

  

 

5. Firma v konkurzu:    Ano              Ne   

 

 

Datum:                                     Místo:                                     Zpracoval:   

 

 

 

6. Jméno, příjmení a pozice (nebo pověření/plná moc k zastupování) oprávněného zástupce  :   

 

 

7. Datum a podpis oprávněného zástupce  : 

 

 

 

Ing. Denisa Iyambo Hallová

Zájemce prohlašuje, že podpisem této závazné přihlášky souhlasí s Podmínkami Projektu a
strukturou Prospektu. Podmínky i struktura Prospektu jsou nedílnou součástí této Přihlášky
uvedené v Přílohách 1 a 2. Zájemce bere Podmínky i strukturu Prospektu na vědomí a je
tímto povinen se jimi řídit.
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Podmínky Projektu kapitálových účastí - CzechLink 

1 Popis Projektu 

 

1.1 CzechInvest vyhlásil Projekt kapitálových účastí – CzechLink (dále jen „Projekt“), jehož 

účelem je zvýšení přílivu investic pro zájemce od zahraničních i domácích investorů a ka-

pitálového posílení podnikatelského trhu. Projektu se mohou účastnit malí a střední pod-

nikatelé a velké podniky splňující požadavky Projektu. Projekt je uskutečňován CzechIn-

vestem bezúplatně. 

 

1.2 Za malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který: 

 Zaměstnává méně než 250 zaměstnanců. 

 Jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy 

nepřesahuje 43 milionů EUR. 

1.3 Velkým podnikem se rozumí podnikatel, který: 

 Zaměstnává více než 250 zaměstnanců a  

 jeho roční obrat přesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy pře-

sahuje 43 milionů EUR 

 

2 Vymezení zúčastněných stran 

2.1  Realizátor Projektu 

 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 15,  

120 00 Praha 2. 

 

2.2 Zájemce  

 Společnost se sídlem v ČR.  

 Společnost, na jejíž majetek nebyl prohlášen konkurs či povoleno vyrovnání, nebo vůči 

níž nebylo zahájeno insolvenční řízení. 

 Společnost, jejíž klasifikace činnosti odpovídá NACE kódu zpracovatelského sektoru 

nebo vývoje softwaru. 

 Společnosti, které podnikají 5 a více let (uzavřeno 5 a více účetních období). 

 

2.3 Investor 

 Společnosti (právnické osoby) zamýšlející rozšířit své aktivity v ČR prostřednictvím 

akvizice nebo joint-venture.  
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 Institucionální investoři (investiční fondy) zaměřující se na investice do existujících spo-

lečností. 

 Poradci a konzultanti provádějící svou činnost na základě písemného zmocnění shora 

uvedených subjektů k realizaci kroků směřujících k akvizici nebo joint-venture. 

 

3 Doba trvání účasti v Projektu 

3.1 Zahájení účasti v Projektu 

 Účast Zájemce v Projektu je zahájena dnem potvrzení přijetí vyplněné a podepsané 

Přihlášky Realizátorem Projektu prostřednictvím elektronické komunikace nebo dopi-

sem prostřednictvím držitele poštovní licence. 

 Realizátor si vyhrazuje právo odmítnout přijetí společnosti do Projektu kapitálových 

účastí CzechLink bez udání důvodu prostřednictvím elektronické komunikace nebo do-

pisem prostřednictvím držitele poštovní licence. 

 

3.2 Ukončení účasti v Projektu 

 Zájemce má právo ukončit svou účast v Projektu kdykoli bez udání důvodu. V takovém 

případě bude jeho účast ukončena doručením vyrozumění Realizátorovi Projektu. 

 Realizátor si vyhrazuje právo zrušit účast Zájemce v Projektu kdykoli bez udání dů-

vodu. V takovém případě bude účast ukončena doručením vyrozumění Zájemci pro-

střednictvím elektronické komunikace nebo dopisem prostřednictvím držitele poštovní 

licence. 

 Účast v Projektu také končí uzavřením smlouvy mezi Zájemcem a investorem dle čl. 6 

odst. 6.1 Pravidel Projektu. 

 Pokud účast Zájemce v projektu nebude ukončena některým z výše uvedených způ-

sobů, končí nejpozději uplynutím 14 měsíců dle čl. 6 odst. 6.1. 

 

3.3 Elektronická komunikace 

Veškerá vyrozumění prostřednictvím elektronické komunikace uvedená v odst. 3.1 a 3.2 

tohoto článku budou opatřena platným elektronickým podpisem. 

 

4 Obsah Projektu kapitálových účastí - CzechLink 

  

4.1 Zpracování prospektu společnosti 

 Realizátor zpracuje pro Zájemce Prospekt společnosti (viz Příloha č. 2).  

 Prospekt společnosti bude zpracován v anglickém jazyce.    
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 Data pro zpracování Prospektu společnosti budou čerpána z účetní závěrky zájemce 

za období posledních 5 let. Uvedené účetní závěrky je zájemce povinen Realizátorovi 

doložit bez zbytečného odkladu po  vyžádání projektovým manažerem zodpovědným 

za komunikaci s účastníkem. Pro sestavení Prospektu společnosti je nezbytná součin-

nost zájemce poskytnout Realizátorovi jím požadovaná data (zejména počet a struk-

tura zaměstnanců, stávající klienty zájemce, certifikáty kvality, konkurenční pozici, 

technologické vybavení a další skutečnosti směřující k věrohodnému zobrazení sou-

časného stavu a perspektivy zájemce).  

 Prospekt společnosti bude vyhotoven v souladu s rozsahem stanoveným v Příloze č. 

2 (Prospekt) k Přihlášce.  

 Prospekt společnosti bude zpracován v listinné a elektronické podobě. 

 Zájemci bude zaslán (1) jeden Prospekt v listinné podobě, prostřednictvím držitele poš-

tovní licence, doporučeně a ověřenými elektronickými prostředky na kontaktní adresu 

uvedenou v Přihlášce. 

 Pokud se Zájemce do 14 dnů ode dne doručení Prospektu prostřednictvím držitele 

poštovní licence nebo elektronické komunikace s platným elektronickým podpisem ne-

vyjádří, zaslaný Prospekt se považuje za schválený.   

 

4.2 Nabídka společnosti k akvizici, joint-venture 

 Realizátor povede zájemce v evidenci investičních cílů v ČR (tj. interní evidenci Reali-

zátora). 

 Pro základní informovanost o Zájemci Realizátor vypracuje krátký anonymní materiál 

s obecným popisem podnikání Zájemce. Formu anonymního materiálu určuje Realizá-

tor.  

 Identita zájemce bude oznámena pouze Investorovi, případně třetím stranám, které by 

se na přípravě investiční dohody mohly podílet (např. poradci, financující subjekty, 

právní kanceláře, pobočky, dceřiné společnosti investora apod.), na základě dohody o 

utajení zpřístupněných informací za účelem získání informací k investici v ČR. 

 Prospekt zájemce bude zpřístupněn Investorovi po podpisu dohody o utajení zpřístup-

něných informací za účelem získání informací k investici v ČR.   

 Předání prospektu Investorovi podléhá schválení Zájemce Projektu. 
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5 Formální realizace 

  Doručením podepsané Přihlášky Realizátorovi se Zájemce zavazuje k účasti v Pro-

jektu (Vzor Přihlášky je zveřejněn na webových stránkách agentury CzechInvest 

www.czechinvest.org). 

 

6 Práva a povinnosti zúčastněných stran 

6.1 Realizátor Projektu 

 Realizátor zpracuje Přihlášku do Projektu do 2 týdnů od jejího přijetí. 

 Přihláška je závazná, a to až do uzavření smlouvy mezi Zájemcem a Investorem na 

základě účasti zájemce v Projektu, maximálně však na dobu 14 měsíců. Nejdéle po 

uplynutí této lhůty zanikají povinnosti Realizátora vyplývající z Projektu. 

 Realizátor zpracuje Prospekt společnosti do 4 týdnů ode dne zjištění všech informací 

nutných k sestavení Prospektu. 

 Realizátor povede zájemce v evidenci investičních cílů v ČR po dobu účasti v Projektu. 

 Realizátor informuje Zájemce před uplynutím 14 měsíční lhůty o ukončení účasti v Pro-

jektu, pokud účast nebude ukončena dříve dle čl. 3, odst. 3.2 Pravidel Projektu. 

 V případě, že dojde k uzavření smlouvy mezi Investorem a Zájemcem na základě 

účasti zájemce v Projektu, platí, že Realizátor neručí za splnění závazku investora a 

neposuzuje ani neshromažďuje údaje týkající se důvěryhodnosti investora. Vzhledem 

k tomu, že obě smluvní strany jsou srozuměny s tím, že Realizátor nemůže a není 

schopen ručit za plnění třetí osoby, zájemce se zavazuje nevymáhat po Realizátor 

jakékoli plnění, příp. škodu, která mu vznikne uzavřením či neuzavřením smlouvy s 

investorem. 

 Realizátor určí projektového manažera zodpovědného za komunikaci a realizaci 

odborných činností Projektu. 

 

6.2 Zájemce 

 Zájemce je povinen poskytnout Realizátorovi maximální součinnost a předat 

Realizátorovi všechny informace potřebné pro zpracování Prospektu jeho společnosti, 

včetně změn v průběhu účasti Zájemce v Projektu, které by mohly mít dopad na 

Prospekt společnosti, a umožnit Realizátorovi řádný výkon jeho činnosti v souladu 

s Pravidly Projektu. V případě požadavku Realizátora je Zájemce povinen bez 

zbytečného odkladu podat vysvětlení k otázkám vzneseným Realizátorem. 
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 V případě, že dojde k uzavření smlouvy mezi Investorem a Zájemcem na základě 

účasti Zájemce v Projektu, má Zájemce povinnost bez zbytečného odkladu informovat 

Realizátora o datu uzavření smlouvy s investorem. Porušení povinnosti bez 

zbytečného odkladu informovat Realizátora dle tohoto odstavce se považuje za 

porušení Pravidel Projektu a zakládá právo Realizátora na zrušení účastni Zájemce 

v Projektu. 

 

7 Odborné práce 

 

7.1 Sběr dat 

 Zájemce předá Realizátorovi výkazy účetní závěrky (rozvahu a účet zisků a ztrát) ke 

zpracování dat. 

 Realizátor provede v součinnosti se Zájemcem „obchodní prověrku Projektu Czech-

Link“ (strukturovaný pohovor u Zájemce) s cílem doplnění chybějících dat pro sesta-

vení Prospektu a objasnění skutečností nutných ke zpracování Prospektu a nabídce 

firmy jako investičního cíle. 

 

 

7.2 Nabídka Zájemce  

 Realizátor bude nabízet vhodnou formou prostřednictvím obvyklých nástrojů invest-

ment promotion (individuální jednání s investory, tematické semináře, atd.) Zájemce 

jako cíl pro zamýšlenou investici v ČR. 

 Realizátor bude nabízet Zájemce prostřednictvím aktivit centrály, a zahraničních za-

stoupení. 

 

8 Mlčenlivost 

 Realizátor a Zájemce se dohodli, že veškeré dohody, smlouvy, dokumenty a ujednání, 

které vzniknou podle této Přihlášky, budou považovány za předmět obchodního tajem-

ství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále 

jen „zákon“) a strany se zavazují udržet tyto dokumenty a informace v přísné tajnosti. 

Tato povinnost trvá rok po ukončení účasti Zájemce v Projektu. 

 Realizátor a Zájemce prohlašují, že informace uvedené v předchozím odstavci tohoto 

článku jsou označeny jako informace důvěrné dle ust. § 1730 zákona a nejsou veřejně 

přístupné, tj. jsou uchovány v tajnosti a nebudou poskytnuty třetím osobám, kromě ná-

sledujících výjimek: 
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- je-li to potřebné k účasti v Projektu 

- po předchozím souhlasu druhé strany 

- ve vztahu zúčastněné strany vůči jejímu právnímu zástupci při poradě o jejích prá-

vech a o opravných prostředcích z této Přihlášky nebo o prosazení či zabránění 

jednání, jež vznikne z této Přihlášky, nebo 

- pokud tato povinnost vyplývá ze zákona 

 V případě dokončení a uveřejnění investiční dohody mezi Zájemcem a Investorem si 

Realizátor vyhrazuje právo marketingově využít nespecifické informace o uskutečněné 

transakci (tzn. informace neobsahující např. výši investice, kompenzaci majitelům Zá-

jemce apod.). 
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Prospekt společnosti 

Prospekt účastníka Projektu kapitálových účastí se skládá z 10 profilů popisujících klíčové 

podnikové procesy a zároveň charakterizující podnikání účastníka.  

Prospekt tvoří profily: 

1. Popis společnosti 

 (základní charakteristika podnikání, předmět podnikaní) 

2. Vlastnická struktura a právní rámec 

(způsob řízení společnosti, současní vlastníci a právní forma podnikání) 

3. Obchodní profil 

(zákazníci společnosti, zákaznické hodnocení, míra provázanosti se zákazníky)  

4. Management kvality 

(certifikáty kvality, datum prvního získání a datum platnosti) 

5. Technologický profil 

(používané technologie, charakteristika výrobních prostor) 

6. Nákupní profil 

(charakteristika nákupu materiálu a jeho strategie) 

7. Personální profil 

(počty a struktura zaměstnanců v čase) 

8. Konkurenční profil 

(konkurenti společnosti) 

 9. Finanční profil 

(hospodářský výsledek a ukazatele z něj odvozené používané ve finančním řízení) 

10. Analýza finančních dat 

(data rozvahy a výsledovky ve struktuře a čase včetně navazujících výpočtů) 

 

Prospekt je zpracován v angličtině na základě dat poskytnutých účastníkem a dále dat zjiště-

ných v průběhu obchodní prověrky. Finanční data jsou získána z účetní závěrky za posled-

ních 5 let podnikání účastníka. 
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