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Podmínky pro zřízení a užívání uživatelského účtu 
v systému eAccount  
(dále jen „Podmínky“) 

 
 

Článek 1. 
 
V následujícím textu těchto Podmínek se těmito  pojmy rozumí : 

  
Držitel Master účtu nebo též Držitel – právnická či fyzická osoba v jejíž prospěch je Master 
účet zřízen.  
 
eAccount – aplikace určená žadateli o finanční podporu v rámci Operačního programu 
Podnikání a inovace (OPPI) jako prostředek správy podaných projektů a komunikace  
s příslušnou implementační agenturou programu. 

 
Master účet – uživatelský účet v systému eAccount. Tento účet je vždy zřízen pro konkrétní 
právnickou či fyzickou osobu – Držitele Master účtu. Účet je spravován vždy konkrétní  
fyzickou osobou – Uživatelem Master účtu 
 
Oprávněná osoba – osoba oprávněná k přístupu do systému eAccount prostřednictvím 
Master účtu Uživatelem  
 
Podpora – podpora ze státního rozpočtu, resp.prostředků  dle § 14 Rozpočtových pravidel  
 
Poskytovatel – poskytovatel Podpory podle Rozpočtových pravidel. Pro potřebu těchto 
podmínek se úkony učiněnými vůči poskytovateli rozumí i úkony vůči Provozovateli a dalším 
zprostředkujícím subjektům, tj. subjektům, na které na základě čl. 59 odst. 2 Nařízení Rady 
(ES) č. 1083/2006 Poskytovatel podpory podle Rozpočtových pravidel deleguje část 
pravomocí, které mu jakožto řídícímu orgánu příslušejí dle čl. 60 Nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006.  
 
Provozovatel eAccountu nebo též Provozovatel – Agentura pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest, zřízená zákonem 1/2004 Sb., jenž mění zákon 47/2002 Sb., jež vykonává 
z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu, organizační složky státu ve smyslu zákona 
č. 2/1969  Sb., činnosti spojené s poskytováním Podpory  
 
Rozpočtová pravidla – zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů  

 
Uživatel Master účtu nebo též Uživatel – fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo 
členem statutárního orgánu Držitele Master účtu, která  je Držitelem Master účtu 
v dostatečném rozsahu oprávněna, aby za něj jednala, nebo je fyzickou osobou 
podnikatelem či nepodnikatelem (Držitelem Master účtu), jež bude využívat Master účet  
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Článek 2. 

      
a) Uživatel tímto žádá o zřízení Master účtu za účelem jeho užití při činnostech a úkonech 

spojených s poskytováním Podpory. 
 
b) Uživatel je oprávněn umožnit přístup do systému eAccount prostřednictvím Master účtu 

i Oprávněným osobám, a to zřízením účtu, ke  kterému  budou přidělena zvláštní 
uživatelská jména a hesla a vymezen rozsah uživatelských oprávnění. V rámci 
vymezeného rozsahu uživatelských oprávnění mohou Oprávněné osoby činit právní 
úkony za a jménem Držitele Master účtu vůči Provozovateli za podmínek uvedených 
níže. Uživatel může tento přístup Oprávněným osobám odebrat.  

 
c) Uživatel je oprávněn Master účet zřízený pro daného Držitele Master účtu zrušit. 

Zrušením Master účtu dojde ke zrušení i všech jemu podřízených účtů dle čl. 2 písm. 
b). 

 
 

Článek 3. 
 
a) Každý právní úkon učiněný prostřednictvím Master účtu v systému eAccount vůči 

Poskytovateli je úkonem učiněným elektronickými prostředky ve smyslu § 40 zákona 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jako takový bude vždy 
opatřen zaručeným elektronickým podpisem osoby či osob oprávněných jednat za 
Držitele či zaručeným elektronickým podpisem Držitele, ve smyslu § 2 písm. b) zákona 
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. 

 
b) Držitel prohlašuje a zaručuje, že do systému eAccount budou zadávány pouze 

pravdivé informace a že právní úkony budou prostřednictvím Master účtu činěny 
osobami oprávněnými takové právní úkony za Držitele činit. 

 
c) Uživatel prohlašuje, že je oprávněn jednat za Držitele Master účtu minimálně 

v záležitostech souvisejících se zřízením a spravováním Master účtu. Souhlasí, že 
v případě, kdy si to písemně (a to i prostřednictvím eAccountu)   Provozovatel vyžádá, 
tak mu doloží do 7 dnů oprávnění jednat za a jménem Držitele Master účtu.   

 
d) Jakékoli informace zadávané Uživatelem či Oprávněnou osobou prostřednictvím 

Master účtu do systému eAccount budou bez dalšího považovány za informace 
zadávané Držitelem. 

 
e) Držitel je povinen zajistit, aby neoprávněné osoby nezískaly přístup k údajům pro vstup 

do Master účtu. 
 
f) Držitel je povinen v případě ztráty či zneužití přístupových údajů neprodleně informovat 

Provozovatele. 
 
g) Poskytovatel neodpovídá Držiteli za škodu či jinou újmu vzniklou v důsledku zneužití 

přístupu do Master účtu v důsledku porušení výše uvedených podmínek. 
 
h) Držitel je povinen zajistit průběžnou aktualizaci údajů zadaných do systému eAccount. 
 
i) Údaje zadané do systému eAccount zůstávají v systému eAccount i po jeho zrušení 

dle čl. 2 písm. c).  
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Článek 4. 

 
a) Držitel bere na vědomí a potvrzuje, že byl ze strany Poskytovatele informován o tom, 

že veškeré osobní údaje zadané prostřednictvím Master účtu do systému eAccount, tj. 
osobní údaje v rozsahu: 

 
(i) identifikační a kontaktní údaje týkající se Držitele, je–li fyzickou osobou,  

a zástupců Držitele, je-li právnickou osobou; a 
(ii) údaje týkající se Držitele – fyzické osoby, jejichž poskytnutí je právními předpisy 

vyžadováno pro účely poskytování Podpory a provádění činností spojených 
se správou vykonávanou v souvislosti s poskytnutím Podpory 

 
 

budou Poskytovatelem zpracovávány zabezpečeným elektronickým způsobem 
výhradně pro účely poskytování Podpory a provádění činností spojených se správou 
vykonávanou v souvislosti s poskytnutím Podpory, a dále že byl Poskytovatelem 
informován o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, jakož 
i o jeho (i) právu na přístup k osobním údajů, (ii) právu na opravu osobních údajů, (iii) 
právu požadovat od správce osobních údajů vysvětlení v případě podezření, že ke 
zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního 
života nebo v rozporu se zákonem, (iv) právu požadovat odstranění protiprávního 
stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních 
údajů, a (v) právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění 
uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 
b) Pokud se Držitel stane příjemcem Podpory uděluje tímto Poskytovali souhlas se 

zveřejněním své obchodní firmy či jména a příjmení, identifikace programu Podpory, 
výše Podpory a popisu podporovaného projektu. 

 
 

Článek 5. 
 
a) Držitel souhlasí se zasíláním informací týkajících se činností spojených s poskytováním 

Podpory nebo s provozem Master účtu prostřednictvím systému eAccount na jím 
určenou elektronickou adresu. Držitel je povinen zajistit souhlas Oprávněných osob se 
zasíláním informací  ve smyslu tohoto článku. 

 
b) Držitel prohlašuje, že se seznámil s výše uvedenými podmínkami a bez výhrad s nimi 

souhlasí. 
 
c) Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky, s tím, že Uživatel za Držitele 

potvrzuje každým přihlášením do systému eAccount souhlas s platným zněním těchto 
podmínek, jež bude přístupné vždy před  přihlášením na první (tj. přihlašovací stránce) 
systému eAccount.  
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