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Agentura na podporu obchodu CzechTrade 

vyhlašuje ve spolupráci s 

Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky 

Řídícím orgánem 

 OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020 

VÝZVU č. 6 

k podání přihlášek k účasti na akcích Propagace 

průmyslového designu v zahraničí v rámci projektu 

DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST 

podpořeného z OP PIK, program podpory Marketing 

 

Identifikace Výzvy Program podpory MARKETING  

Prioritní osa 

2 „Rozvoj podnikání a 
konkurenceschopnosti malých a 
středních podniků“ 

Číslo Výzvy 6 

Datum vyhlášení Výzvy 5. 6. 2020 

Příjem přihlášek Od 5. 6. 2020 do 30. 12. 20211 

Systém sběru přihlášek do 
projektu  Průběžný 

Plánovaná alokace pro tuto 
Výzvu 10 038 500,00 Kč2 

 
                                                
1Příjem přihlášek může být pozastaven před stanoveným datem ukončení příjmu přihlášek z důvodu vyčerpání 
finanční alokace.  
2 Jedná se o alokaci na celé období projektu DESIGN 2016-2021. 
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1 Základní ustanovení  
a) Správcem programu Marketing je Řídící orgán OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“) – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen 

„MPO“), (www.mpo.cz). 

b) Realizátorem projektu a poskytovatelem podpory (formou zvýhodněné služby) v rámci této 

Výzvy je Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, příspěvková organizace MPO, 

(dále jen „CT“), (www.czechtrade.cz). 

Podpora (formou zvýhodněné služby) je poskytována podle Nařízení Komise (ES) č. 

1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na podporu de minimis.3 

2  Cíl Výzvy 
Cílem Výzvy je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

(dále MSP) prostřednictvím kvalitní propagace jejich průmyslové produkce na zahraničních 

akcích formou individuálních expozic.  

Projekt Design umožní prezentaci malým a středním firmám na významných zahraničních 

akcích, získat mediální publicitu a nalézt kontakty pro rozvoj svých podnikatelských aktivit. 

Firmy tak získají možnost překlenout počáteční bariéry a uspět na zahraničních trzích. 

2.1 Podporované aktivity 

Oborová prezentace prostřednictvím individuální účasti cílové skupiny (MSP) na vybraných 

specializovaných akcích v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na 

výstavách a veletrzích organizovaných MPO. Indikativní seznam zahraničních akcí je v 

příloze této Výzvy. 

Minimální počet podpořených účastníků (MSP) k uskutečnění podpory formou zvýhodněných 

služeb na dané akci jsou nejméně 4 účastníci, se kterými bude podepsaná Smlouva o 

poskytnutí zvýhodněné služby. V případě nenaplnění kapacity dané akce se daná akce 

neuskuteční. 

3 Příjemce podpory 

3.1 Vymezení příjemce podpory 

Účastníkem akce v rámci tohoto projektu může být malý a střední podnikatel (MSP)4 

splňující podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (Cílová 

skupina projektu). 

                                                
3 Úřední věstník EU, L 352, 24. 12 .2013 
4 Podnikající fyzická osoba tuzemská, veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, 
společnost komanditní, nadace, nadační fond, akciová společnost, obecně prospěšná společnost, ústav, 
družstvo, příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, státní příspěvková organizace ze 
zákona, státní příspěvková organizace ostatní, veřejnoprávní instituce, odštěpný závod zahraniční právnické 
osoby, organizační složka zahraničního nadačního fondu, organizační složka zahraniční nadace, zahraniční 

http://www.mpo.cz/
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Příjemce zvýhodněné služby musí k datu podání přihlášky splňovat následující 

podmínky: 

• být malý nebo střední podnik dle Přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014; 

• být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované 

ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt5;  

• být podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmů v 

některém z členských států EU. Žadatel bere na vědomí, že v okamžiku poskytnutí 

zvýhodněné služby bude muset mít v České republice založenou provozovnu nebo 

odštěpný závod. Žadatel musí mít pobočku zapsanou k datu poskytnutí zvýhodněné 

služby ve výpisu Registru živnostenského podnikání. 

Příjemce zvýhodněné služby k datu podání přihlášky:  

• nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným 

institucím6 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; 

• nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců. Toto žadatel 

doloží svým čestným prohlášením; 

• nevykonává podle svého čestného prohlášení podnikatelskou činnost v odvětví 

prvovýroby zemědělských produktů, lesnictví, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE A 

01, A 02, A 03); 

• celková výše podpory de minimis jednomu podniku nepřesáhla za poslední tři po 

sobě jdoucí účetní období 200 000 EUR7; 

• nesmí mít své sídlo v NUTS 2 Praha, s výjimkou toho, jehož činnost je prokazatelně 

spojena s výrobou a službami realizovanými mimo NUTS 2 Praha. 

Příjemce zvýhodněné služby musí v okamžiku podpisu Smlouvy o poskytnutí 

zvýhodněných služeb předložit následující dokumenty: 

• aktualizované Prohlášení k přihlášce do projektu včetně de minimis,  

• Prohlášení ke smlouvě o poskytnutí zvýhodněných služeb, které obsahuje údaje ke 

stanovení statusu MSP dle Přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. 

                                                                                                                                                   
fyzická osoba, odštěpný závod, vysoká škola (veřejná, státní), školská právnická osoba, veřejná výzkumná 
instituce, spolek, pobočný spolek, zájmové sdružení právnických osob, dobrovolný svazek obcí, obec, kraj, 
zahraniční spolek, mezinárodní nevládní organizace, organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace, 
evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční 
pobočný spolek. 
5 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. 
6 Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Ministerstvo 
financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje 
bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní 
zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.  
7 Čl. 2, odst. 2 Nařízení č. 1407/2013:  
„Jeden podnik“ pro účely tohoto nařízení zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z 
následujících vztahů:  
a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;  
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného 
subjektu;  
c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným 
subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;   
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Poskytovatel je oprávněn vyžádat od žadatele relevantní oficiální dokumenty k doložení 

sledovaných údajů (aktiva, obrat, počet zaměstnanců) a vlastnické struktury. 

Příjemcem zvýhodněné služby nemůže být podnikatelský subjekt, pokud ke dni 

podání přihlášky v rámci tohoto projektu: 

• neuvedl v Přihlášce do projektu údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, 

písm. e) zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla); 

• dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) bylo rozhodnuto o jeho úpadku (pokud je soudem povolena 

reorganizace, která je podnikem splněna, 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; 

• je podnikem v obtížích dle Nařízení Komise (EU) č. 651/20148. 

3.2 Odvětvové vymezení 

Podpora je určena na realizaci projektů zaměřených na oblast zpracovatelského průmyslu a 

služeb v souladu se seznamem podporovaných ekonomických činností CZ – NACE, Příloha 

č. 5 této Výzvy.  

Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z odvětví, uvedených 

v Příloze č. 5 této Výzvy, část B:  

• výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v části B Přílohy č. 5 této 

Výzvy, 

zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A 03). 

                                                
8 „Podnikem v obtížích“ se 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 (1) 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, 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 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:  

1) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a  
2) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) je 
nižší než 1,0. 
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4 Způsobilé výdaje 

4.1  Způsobilé výdaje podporované v režimu de minimis, zajišťované CT : 

• Pronájem výstavní plochy pro realizaci individuální expozice včetně úhrady 

povinných poplatků, zápisu do veletržního katalogu. 

• Základní provozní zajištění stánku (např. elektrická energie, voda, odvoz odpadu, 

úklid) v případě, že si tyto služby příjemce zvýhodněné služby nezajistí sám nebo 

prostřednictvím svého dodavatele. 

• Výroba a distribuce brožury „Design pro konkurenceschopnost“ – propagace 

účastníků a poskytování ucelených informací potenciálním obchodním partnerům na 

zahraničních akcích. Brožura bude součástí každé zahraniční akce, CT zajistí 

grafickou a tiskovou službu. Po vyhotovení brožury provede CT úhradu a následně 

CT zahrne podíl účastníka na brožuře do celkového vyúčtování účasti na akci. 

• Zajištění překladu podkladů účastníků do brožury „Design pro konkurenceschopnost“. 

4.2 Nezpůsobilé výdaje 

• DPH  

• Náklady vzniklé před datem schválení projektu 

• Výdaje uhrazené po stanoveném termínu ukončení projektu 

• Splátky půjček a úvěrů, pokuty a penále  

• Výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou 

• Výdaje, na které již byla poskytnuta jiná veřejná podpora a podpora de minimis 

• Ubytování, cestovné, stravné, osobní výdaje (včetně mzdových nákladů) 

zaměstnanců společnosti žadatele/členů realizačního týmu 

5 Forma a výše podpory pro MSP 
Je poskytována podpora de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 

18. 12. 20139 ve formě zvýhodněné služby max. do výše 130 000,- Kč bez DPH na jednu 

účast na akci za splnění povinné 50% participace příjemce zvýhodněné služby. 

Zvýhodněná služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby.10 

Účastník prokazuje svou participaci (50% podíl na zvýhodněné službě) prostřednictvím 

doložených dokladů o úhradě způsobilých výdajů na zajištění účasti na akci. 

Účastník se může prezentovat na více akcích v rámci projektu v souladu s platnými právními 

předpisy pro poskytování podpory v režimu de minimis, jejichž dodržování prokazuje 

účastník Realizátorovi (CT). 

Účastník nemůže podmiňovat svoji účast na akci účastí nebo neúčastí jiného účastníka. 

                                                
9 Úřední věstník EU, L 352, 24. 12 .2013 
10 Výši podpory zanese CT do registru de minimis nejpozději 5 dní po nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí 
zvýhodněné služby. K úpravě čerpání dojde po konečném vyúčtování akce formou Dodatku ke Smlouvě o 
poskytnutí zvýhodněné služby a tato změna bude zanesena do registru de minimis. 
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6 Specifikace podpory poskytované formou zvýhodněné služby 
CT zajistí u vybraných dodavatelů (např. veletržní správa, výhradní zástupce; případně jiný 

subjekt, vybraný CT) pro účastníky akcí zvýhodněné služby, uvedené v odstavci 4.1 této 

Výzvy. 

V případě, že cena za služby, zajišťované CT, bude vyšší než maximální výše podpory 

(např. pronájem větší plochy), a bylo by tudíž nutné, aby CT uhradil poplatek za tento 

pronájem nad rámec maximální výše podpory, je poskytovatel podpory oprávněn požadovat 

po příjemci podpory uhrazení částky, o kterou je poplatek za pronájem plochy navýšen, a to 

v celé jeho výši předem formou zálohy. 

V případě, že jsou výdaje za služby, které zajišťuje a hradí CT nižší než výdaje MSP, 

neposkytuje CT žádné doplatky ani nehradí faktury dodavatelům MSP. 

Způsobilé výdaje, zajišťované MSP, které lze uplatnit v rámci povinné participace: 

• Návrh designu individuálního stánku a jeho realizace. Realizace zahrnuje 

technickou dokumentaci, instalaci a demontáž, pronájem výstavnického nábytku, 

podlahy a její krytiny, zastřešení, osvětlení, vzduchotechniku, případně prvky požární 

prevence, výrobu a aplikaci vizuální prezentace obchodního jména a loga; základní 

provozní zajištění stánku: elektrická energie, voda, odvoz odpadu, úklid. 

• Marketingové materiály: katalog, ceník, leták, pozvánka, vztahující se 

k propagaci dané akce. Akceptovány budou výdaje na grafické návrhy a tisk.  

Zvýhodněná služba je upravena uzavřením Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby mezi 

účastníkem a CT.  

Podrobná specifikace způsobilých výdajů, zajišťovaných a hrazených Žadatelem je uvedena 

v Příloze č. 7 této Výzvy. 

7 Územní dimenze  
a) Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.  

b) Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce 

zvýhodněné služby) nýbrž skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska 

jeho přínosů do příslušného regionu.  

c) Vymezení zvýhodněných regionů: Okresy vykazující podíl nezaměstnaných osob 

vyšší, než je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za 

poslední měsíc před vyhlášením Výzvy). Cílem zvýhodnění těchto typů hospodářsky 

postižených regionů ČR je povzbudit prostřednictvím realizace intervencí daného 

programu podpory OP PIK hospodářský rozvoj právě v oblastech, kde je to nejvíce 

potřebné. 

8 Výběr účastníků akcí 

8.1 Přihláška do projektu a způsob jejího předložení 

Žadatel předloží CT Přihlášku do projektu včetně Prohlášení k přihlášce do projektu včetně 

de minimis, které je nedílnou součástí přihlášky. Specifikace lhůt k přihlášení na jednotlivé 
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akce je uveřejněna na internetových stránkách poskytovatele v Indikativním seznamu 

zahraničních akcí.  

Přihláška je veřejně přístupná na webových stránkách České agentury na podporu 

obchodu/CzechTrade. Originál této přihlášky podepsaný zástupcem, oprávněným jednat za 

Žadatele, musí být doručen na níže uvedené adresy výlučně: osobním doručením nebo 

zasláním uznávanou poštou doporučeným dopisem nebo zasláním kurýrní službou, která 

umožňuje ověření doručení nebo prostřednictvím datové schránky. Žadatel může být 

následně vyzván k předložení dalších dokladů a materiálů souvisejících s jeho účastí na 

akci. 

Doručovací adresy Realizátora projektu: 

Česká agentura na podporu obchodu | CzechTrade 

budova Regionální hospodářské komory Brno 

Výstaviště 569/3, 603 00 Brno 

 

Datová schránka: afrv7v6 

8.2 Způsob výběru účastníků 

Všechny Přihlášky do projektu Design pro konkurenceschopnost, doručené v termínu pro 

jejich předkládání, jsou hodnoceny ve dvoukolovém hodnotícím procesu dle kritérií 

popsaných v Příloze č. 4 této Výzvy. Výběr MSP, kterým bude zvýhodněná služba 

poskytnuta, provádí Řídicí orgán OP PIK na základě vyhodnocení Realizátorem projektu. Po 

schválení MSP Řídicím orgánem OP PIK dojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí 

zvýhodněné služby. Vyhodnocení dle výběrových kritérií a výběr MSP do projektu se 

očekává v průběhu 4 týdnů od doručení úplné Přihlášky do projektu. 

Žadatel musí v okamžiku podpisu Smlouvy o poskytnutí zvýhodněných služeb předložit  

aktualizované Prohlášení k přihlášce do projektu včetně de minimis a Prohlášení ke smlouvě 

o poskytnutí zvýhodněných služeb. 

8.3 Účast v dalších programech podpory 

Na shodné – částečně či plně se překrývající – způsobilé výdaje podpořené z projektu nelze 

poskytnout jinou veřejnou podporu, tj. veřejnou podporu podle článku 107(1) Smlouvy o 

fungování Evropské unie, ani podporu v režimu de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 

1407/2013 ze dne 18. 12. 2013. 

Podporu de minimis nelze kumulovat s veřejnou podporou na tatáž opatření rizikového 

financování, pokud by taková kumulace vedla k překročení nejvyšší příslušné intenzity 

podpory či výše podpory, která je pro specifické okolnosti každého případu stanovena v 

nařízení o blokové výjimce11 nebo v rozhodnutí Komise.   

                                                
11 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. 
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9 Publicita 
Příjemce zvýhodněné služby je povinen se na vlastní náklady podílet na propagaci akce v 

souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 – 

2020, který je dostupný na webech České agentury na podporu obchodu/CzechTrade a 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Konkrétní způsob propagace Účasti MSP bude Příjemci 

zvýhodněné služby určen Realizátorem projektu v průběhu plnění Smlouvy o poskytnutí 

zvýhodněné služby. 

10 Monitoring 
Příjemce zvýhodněné služby je povinen spolupracovat s Poskytovatelem zvýhodněné služby 

na monitoringu akce, a to po dobu jejího trvání a nejméně po dobu pěti (5) let od data jejího 

skutečného ukončení. Příjemce zvýhodněné služby bude v rámci této spolupráce poskytovat 

Poskytovateli zvýhodněné služby na jeho Výzvu a ve stanovené lhůtě požadované 

informace, týkající se účasti MSP na akci, a to vyplněním zaslaných informačních dotazníků, 

popř. jiným Poskytovatelem zvýhodněných služeb určeným způsobem. 

11 Ostatní ustanovení 
Na poskytnutí zvýhodněné služby není právní nárok. O konečné výši zvýhodněné služby 

rozhoduje poskytovatel zvýhodněné služby.  

Poskytovatel zvýhodněné služby si vyhrazuje právo Výzvu pozastavit nebo předčasně 

ukončit. 

Účast v dalších programech podpory: Na téže způsobilé výdaje projektu podpořeného 

z tohoto programu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1 

Smlouvy o fungování Evropské unie, ani podporu v režimu de minimis dle Nařízení Komise 

(EU) č. 1407/201312. 

Účast v projektu nesmí porušovat horizontální politiky EU a jejich základní principy, zejména: 

• rovné příležitosti mezi muži a ženami (rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace 

na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového 

názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace), 

• rovné příležitosti a nediskriminace (např. z důvodu sociálního vyloučení nebo 

zdravotního postižení), 

• udržitelný rozvoj (splnění právních předpisů EU a ČR v oblasti ochrany životního 

prostředí). 

 

Veškeré osobní údaje doložené v rámci administrace projektu ze strany zájemce 

poskytovateli budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 

                                                
12 Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1- 8. 
Jeden podnik“ pro účely tohoto nařízení zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden 
z následujících vztahů: a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo 
společníkům v jiném subjektu; b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího 
nebo dozorčího orgánu jiného subjektu; c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu 
podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách 
tohoto subjektu; d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s 
dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících 
akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v prvním 
pododstavci písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik. 
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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 (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů; 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 na internetových stránkách 

poskytovatele https://www.czechtrade.cz/o-czechtrade/zverejnovane-informace/ochrana-

osobnich-udaju. Zároveň je odpovědností Žadatele o zvýhodněnou službu, 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. 

12  Základní pojmy: 
Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 se rozumí Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 

17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie 

podpory za slučitelné s vnitřním trhem, ve znění nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 

14. června 2017 (Úřední věstník EU, L 187, 26. 6. 2014, str. 1-84). 

Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 se rozumí Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 

18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 

na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1-8). 

Malý a střední podnikatel (MSP) je podnik splňující definici stanovenou v Příloze č. 1 

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. 

Podpora de minimis - představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními 

podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu podniku13  za dobu současného a dvou 

předchozích účetních období přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR.  Pro 

přepočet se používá měnový kurz Evropské centrální banky, platný v den vydání RoPD. Pro 

podniky, které provozují silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, je maximální výše 

podpory de minimis snížena na 100 000 EUR.  

Za spojené subjekty jsou považovány právnické osoby ovládané stejnou fyzickou osobou, 

pokud tato fyzická osoba vykonává ekonomickou činnost. Pokud tedy fyzická osoba pouze 

vlastní akcie v několika právnických osobách, nejsou takovéto subjekty považovány za 

spojené podniky. V případě, že některý z podnikatelů spojených s žadatelem podniká 

v oblasti silniční nákladní dopravy, je možno u žadatele o podporu, který v tomto oboru sám 

nepodniká, zachovat limit de minimis 200 000 EUR, tj. uplatnit článek 1, odst. 2.  

                                                
13 Jeden podnik zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden ze vztahů, uvedených v definici 
jednoho podniku viz čl. 2, odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o podpoře de minimis.   

Čl. 2, odst. 2 Nařízení č. 1407/2013: 
„Jeden podnik“ pro účely tohoto nařízení zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z 
následujících vztahů:  
a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;  
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného 
subjektu;  
c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným 
subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;  
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou 
uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících 
akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.  
Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v prvním pododstavci písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo 
více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik. 

https://www.czechtrade.cz/o-czechtrade/zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju
https://www.czechtrade.cz/o-czechtrade/zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju
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Pro účely sčítání podpor spojených subjektů se vždy využívá zdaňovací období žadatele. 

Tzn., pokud žadatel o podporu využívá pro daňové účely kalendářní rok, avšak spojené 

subjekty (či některý z nich) využívají hospodářský rok, použije se pro sečtení podpor 

zdaňovací období žadatele. Pro zjištění, zda je žadatel spojen s jinými subjekty, je využíván 

jednotný formulář pro všechny poskytovatele podpory de minimis v ČR.  

Pro přepočet výše podpory podle pravidla de minimis se použije přepočtový kurz vydaný 

Evropskou centrální bankou na internetových stránkách 

<http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html> ze dne poskytnutí této 

podpory. 

Přílohy: 
1. Přihláška do projektu  

2. Prohlášení k přihlášce do projektu včetně de minimis  

3. Prohlášení ke smlouvě o poskytnutí zvýhodněných služeb  

4. Výběrová kritéria 

5. Seznam podporovaných CZ-NACE 

6. Indikativní seznam zahraničních akcí 

7. Specifikace způsobilých výdajů 

 

 

http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

