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1. Definice
Pojmy a výrazy uvedené velkým písmem v této Výzvě mají níže uvedený význam:

„Holdingová společnost“

znamená ve smyslu této Výzvy mateřskou společnost podle
ZOK, mezi jejíž činnosti patří držení a správa majetkových účastí
v dceřiných společnostech ve smyslu ZOK, a která jako Konečný
příjemce v rámci Projektu převede veškeré prostředky získané
prostřednictvím Investice do Dceřiné společnosti.

„Dceřiná společnost“

znamená ve smyslu této Výzvy dceřinou společnost ve smyslu
ZOK, která je v úplném vlastnictví Holdingové společnosti, bude
realizovat podpořený Projekt a do jejíhož vlastního kapitálu
budou převedeny veškeré prostředky získané prostřednictvím
Investice do Holdingové společnosti.

„Investice“

znamená financování Projektu poskytnuté z IPO Fondu, které
zahrnuje kapitálový vstup, případně další investiční nástroje,
které jsou součástí primární nabídky akcií Příjemce přijatých
k obchodování v mnohostranném obchodním systému (MOS);

„IPO“

znamená veřejnou primární nabídku akcií (tzn. nabídku nově
vydaných akcií, které dosud nebyly obchodovány) Konečného
příjemce s prospektem, které jsou přijaty k obchodování na trhu
organizovaném osobou s povolením k organizování
regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému
dle ZPKT;

„IPO Fond“

znamená fond ve formě samostatného smluvního zařízení
a samostatné účetní a interní analytické evidence spravovaný
Správcem a investující v souladu s OP PIK;

„Konečný příjemce“

znamená podnikatele ve smyslu čl. 2 odst. 12 Obecného nařízení,
jemuž jsou v souladu s podmínkami uvedenými ve Výzvě
vyhlášené Správcem poskytnuty prostředky ve formě vlastního
kapitálu z prostředků IPO Fondu;

„MOS“

znamená trh s investičními nástroji provozovaný obchodníkem
s cennými papíry nebo organizátorem regulovaného trhu nebo
obdobnou zahraniční osobou, která má povolení orgánu dohledu
jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních
služeb nebo organizování evropských regulovaných trhů, který
má stanovená pravidla pro přijímání investičních nástrojů
k obchodování, pravidla obchodování a pravidla přístupu na trh
ve smyslu § 69 a násl. ZPKT;
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„Nařízení 651/2014“

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
pozdějších předpisů;

„Nařízení o prospektu“

znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být
uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů
k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice
2003/71/ES ve znění pozdějších předpisů;

„Obecné nařízení“

znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním
a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ve znění pozdějších
předpisů;

„OP PIK“

znamená
Operační
program
pro konkurenceschopnost;

„Podpora“

znamená investici rizikového kapitálu poskytovanou z IPO
Fondu Konečnému příjemci;

„Program“

znamená program Rizikový kapitál OP PIK přijatý dne 12. září
2016 usnesením vlády č. 816;

„Projekt“

znamená projekt stanovený v prospektu Konečného příjemce,
který splňuje podmínky Programu, Výzvy a právních předpisů
České republiky a Evropské unie;

„Správce"

znamená Národní rozvojová investiční, a.s., IČ: 084 65 797,
se sídlem Na Florenci 1496/5, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 24613, příjemce ve smyslu čl. 2 odst. 10
Obecného nařízení;
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Podnikání

a

inovace

„Smlouva o investici“

znamená smlouvu o investici uzavřenou mezi Správcem
a Konečným příjemcem2, upravující podmínky a s tím související
práva a povinnosti smluvních stran při poskytnutí Investice;

„ZAML“

znamená zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějších předpisů;

„ZOK“

znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
ve znění pozdějších předpisů.

„ZPKT“

znamená zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů.

„Způsobilý region“

Znamená území České republiky mimo hl. město Praha (NUTS
2 Praha)

2. Předmět Výzvy
Správce finančního nástroje, společnost Národní rozvojová investiční, a.s., IČO: 084 65 797, se sídlem
Na Florenci 1496/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 084 65 797 (dále jen „Správce“), vykonává
správu prostředků IPO Fondu na základě dohody o financování uzavřené s Českou republikou –
Ministerstvem průmyslu a obchodu, IČO: 476 09 109, se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (dále
jen „Ministerstvo“).
Touto Výzvou, ve znění schváleném Ministerstvem, je realizován program RIZIKOVÝ KAPITÁL
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“).
Cílem OP PIK je podpora přístupu malých a středních podniků (začínajícím či rozvojovým ve smyslu
OP PIK) k rizikovému financování, účinnější využívání alternativních forem financování rozvoje
malých a středních podniků a rozvoj nových návratných forem podpory podnikání za účasti soukromého
sektoru. Naplněním tohoto cíle dojde k posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti české ekonomiky.

3. IPO Fond
Investice Správce realizuje prostřednictvím IPO Fondu. IPO Fond 3 má podobu smluvního svěření
peněžních prostředků Ministerstvem Správci, který následně tyto peněžní prostředky investuje svým
jménem a na účet Ministerstva. Investice jsou realizovány v rámci veřejné primární nabídky akcií

2

V případě IPO Holdingové společnosti je uzavírána vícestranná Smlouva o investici, kde na straně Konečného
příjemce vystupuje Holdingová společnost jako Konečný příjemce a Dceřiná společnost, která bude Projekt
realizovat.
3

IPO Fond představuje samostatné smluvní zařízení jako blok finančních prostředků podle čl. 38 odst. 6 Obecného
nařízení svěřených Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a obchodu do správy NRI, která jedná ve všech
věcech týkajících se IPO Fondu jako jeho správce.
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s prospektem odpovídajícím Nařízení o prospektu, které jsou přijaty k obchodování v MOS
provozovaném osobou s příslušným oprávněním orgánu dohledu členského státu Evropské unie.
Investice budou realizovány prostřednictvím spolupracujícího Provozovatele, a to výlučně do akcií
přijatých k obchodování v MOS provozovaném tímto Provozovatelem. Seznam spolupracujících
Provozovatelů MOS je uveřejněn na webových stránkách Správce https://www.nrinvesticni.cz/
V souladu s investiční strategií IPO Fondu realizuje Správce Investice ve formě účasti v rámci veřejné
primární nabídky akcií potenciálních Konečných příjemců, kteří splňují podmínky dle této Výzvy.
Investice nesmí přesáhnout 30 % z celkového podílu každé primární veřejné nabídky akcií Konečného
příjemce, nejvýše lze poskytnout Investici ve výši 80 mil. Kč ve prospěch jediného Konečného příjemce,
a to i pro případ více emisí.

4. Podporované aktivity
Podpora je určena k realizaci rozvojových záměrů malých a středních podniků prostřednictvím Investic.
Prostřednictvím IPO Fondu je poskytována Podpora v rámci primární veřejné nabídky akcií vydávaných
Konečným příjemcem, tzn. Konečný příjemce obdrží prostředky z IPO Fondu v rámci splacení emisního
kurzu nově vydávaných akcií, přičemž se Správce, jakožto správce IPO Fondu, stane akcionářem
Konečného příjemce.
Základním předpokladem poskytnutí Podpory je přijetí akcií vydaných Konečným příjemcem
k obchodování v MOS a splnění dalších podmínek, jak jsou specifikovány v této Výzvě a Smlouvě
o investici.

5. Požadavky na Konečné příjemce
Konečný příjemce k datu podpisu Smlouvy o investici a k datu realizace Investice (úpisu akcií) splňuje
následující podmínky:
a)

je akciovou společností4 (tj. akciovou společností založenou a existující podle práva České
republiky, Societas Europaea nebo společností z jiného členského státu Evropské unie, jenž má
právní formu obdobnou akciové společnosti založené a existující podle práva České republiky),
která byla platně založena, existuje a podniká v souladu s příslušným právním řádem a má
neomezené právo vlastnit svůj majetek a provozovat svou podnikatelskou činnost v rámci
podmínek stanovených příslušným právním řádem;

b)

není společností, jejíž cenné papíry by byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu,
evropském regulovaném trhu nebo na obdobném oficiálním trhu státu, který není členským státem
EU;

c)

je malým nebo středním podnikem podle definice v Příloze I Nařízení 651/2014;

4

V případě IPO Holdingové společnosti platí podmínka jen pro Holdingovou společnost. Její Dceřiná společnost/
Dceřiné společnosti mohou mít jakoukoli formu obchodní korporace.

6

d)

je oprávněn k podnikání na území České republiky v odpovídající podporované ekonomické
činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizována Investice, s výjimkou ekonomických činností,
u kterých lze získat příslušné oprávnění k podnikání až po realizaci Investice; v těchto případech
postačí oprávnění k jakékoliv jiné podnikatelské činnosti na území České republiky;

e)

je registrován jako poplatník daně z příjmů v některém z členských států EU;

f)

nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím 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;

g)

nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců;

h)

nevykonává podnikatelskou činnost v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu
a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03));

i)

není v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon) nebo v obdobné situaci dle příslušného zahraničního právního předpisu ani neprobíhá či
nehrozí řízení dle jakékoliv jurisdikce, v němž by se řešil úpadek Konečného příjemce. Proti
Konečnému příjemci nebyl podán (i) insolvenční návrh, nebo (ii) návrh na exekuci či nařízení
výkonu rozhodnutí, resp. obdobný návrh v příslušné jurisdikci, a podle jeho nejlepšího vědomí
podání takového návrhu ani nehrozí. Neprobíhá ani nehrozí žádné řízení, které je způsobilé
obecně omezit práva věřitelů na uspokojení jejich pohledávek, které by se týkalo Konečného
příjemce,

j)

není v likvidaci;

k)

nemá neuhrazený peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků
vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní
a neslučitelná se společným trhem;

l)

není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 18 Nařízení 651/2014;

m)

není osobou, u níž poskytnutí podpory je v rozporu s ZAML, a dalších souvisejících předpisů, a

n)

má hlavní lokalitu podnikání v České republice mimo hlavního města Prahy (NUTS 2 Praha)
(dále jen "Způsobilý region"). Za splnění podmínky se považuje, pokud alespoň
60 % zaměstnanců Konečného příjemce v pracovněprávním či obdobném vztahu a dalších osob
vykonávajících činnost pro Konečného příjemce vykonává činnost v sídle, provozovně anebo
odštěpném závodě ve Způsobilém regionu.5 Počet zaměstnanců a dalších osob podle předchozí
věty se posuzuje dle průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a dalších osob
evidovaných Konečným příjemcem za předchozí účetní období. V případě Konečného příjemce,
který je nově založen v běžném účetním období, se splnění této podmínky posuzuje podle počtu
zaměstnanců a dalších osob ke dni podpisu Smlouvy o investici. Konečný příjemce doloží splnění
této podmínky prokazatelným způsobem, např. výpisem z interní evidence, pracovními
smlouvami apod.

5

V případě, že Konečný příjemce vykonává podnikatelskou činnost na více místech ve Způsobilém regionu
lze tuto podmínku splnit v součtu za všechna tato místa.
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Pokud nelze z doložených informací jednoznačně určit, že místo výkonu práce zaměstnanců
a dalších osob vykonávajících činnost pro Konečného příjemce je ve Způsobilém regionu6,
je Konečný příjemce povinen jiným způsobem doložit, že Projekt bude realizován ve Způsobilém
regionu.7 V tomto případě bude závazek využití prostředků z Investice IPO Fondu ve Způsobilém
regionu uveden ve Smlouvě o investici;
Podmínky podle písm. b), e), f), g), h), i) a k) lze prokázat čestným prohlášením.
Podmínky podle písm. c), l) a n) se posoudí podle posledních auditovaných výkazů, na jejichž základě
bude vyhotoven prospekt pro účely veřejné nabídky.
Konečným příjemcem podle této Výzvy může být též Holdingová společnost, jejímž cílem je v rámci
primární veřejné nabídky akcií získat kapitál za účelem jeho převodu minimálně ve výši Investice
do vlastního kapitálu Dceřiné společnosti, v níž bude realizován podpořený Projekt. V takovém případě
Konečný příjemce prokazuje splnění požadavků podle této části za sebe i za danou Dceřinou společnost
s tím, že podmínka podle písm. n) může být prokázána pouze prostřednictvím Dceřiné společnosti.
Pro účely rozhodnutí o Investici je Konečný příjemce povinen poskytnout Správci následující
dokumenty:
a)

prospekt odsouhlasený příslušným orgánem dohledu pro účely veřejné nabídky akcií v souladu
s Nařízením o prospektu (základní prospekt nebo unijní prospekt pro růst),

b)

účetní výkazy za poslední dvě účetní období (v případě Holdingové společnosti i za Dceřinou
společnost.),

c)

počet zaměstnanců Konečného příjemce vykonávajících práci v pracovněprávním či obdobném
vztahu, včetně uvedení počtu zaměstnávaných žen (v případě Holdingové společnosti
i za Dceřinou společnost),

d)

analytickou zprávu, v rozsahu stanoveném Správcem, zpracovanou osobou s dostatečnou
odborností a zkušenostmi

V případě Konečného příjemce, který existuje kratší dobu než uvedenou v písmeni b), jsou předloženy
účetní výkazy za dobu existence Konečného příjemce, případně zahajovací účetní výkazy.
Odbornost a zkušenosti osoby, která zpracuje analytickou zprávu podle písmene d), lze doložit zápisem
do příslušného seznamu vedeného Provozovatelem.
Pro ověření místa výkonu práce zaměstnanců a dalších osob vykonávajících činnost pro Konečného
příjemce ve Způsobilém regionu podle písmene n) je Správce oprávněn vyžádat si uzavřené pracovní
smlouvy k náhledu.

6

Například pokud je v pracovní smlouvě uvedeno více míst výkonu práce, přičemž jedno z těchto míst je
na území hlavního města Prahy (NUTS 2 Praha) a není výslovně specifikováno pravidelné pracoviště.

7

Informace o místě realizace projektu musí být uvedena v prospektu a použití prostředků Investice IPO
Fondu ve Způsobilém regionu musí být prokazatelně doložitelné. Pokud Konečný příjemce využije
prostředky z Investice IPO Fondu na pořízení nebo zhodnocení nemovitosti nebo majetku, musí být tato
aktiva prokazatelně umístěna v provozovně ve Způsobilém regionu.
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6. Podmínky přijatelnosti a způsobilé výdaje
6.1 Podmínky přijatelnosti projektu
V prospektu je Konečný příjemce povinen popsat podnikatelský záměr (Projekt), který směřuje
k rozvoji jeho činnosti (v případě Holdingové společnosti k rozvoji činnosti podpořené Dceřiné
společnosti), a využití prostředků získaných emitentem v rámci IPO. Za přijatelné se považují záměry,
které:
a)

jsou v souladu s principem rovných příležitostí mužů a žen (rovnost mužů a žen, odstraňování
diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového
názoru, zdravotního postižení, sociálního vyloučení, věku nebo sexuální orientace), rovných
příležitostí a nediskriminace a principem udržitelného rozvoje z hlediska ochrany životního
prostředí,

b)

nepředpokládají použití více jak 30 % prostředků získaných v rámci IPO k refinancování
stávajících dluhů Konečného příjemce (v případě Holdingové společnosti i Dceřiné společnosti),

c)

předpokládají další rozvoj podnikání v lokalitě/lokalitách či z lokality/lokalit podnikání
ve Způsobilém regionu,

d)

předpokládají celkovou výši IPO (podle minimální nabídkové ceny akcií) nejvýše v hodnotě
370 mil. Kč,

e)

se týkají některé z ekonomických činnosti uvedených v příloze č. 1 této Výzvy (dále nebo výše
také jen „podporovaná ekonomická činnost“).

(dále jen "Podmínky přijatelnosti").

Prostředky získané v rámci IPO slouží výhradně k navýšení vlastního kapitálu Konečného příjemce.
Prostředky z Investice IPO Fondu (Podpora) zároveň nesmí být využity
a)

na činnosti spojené s vyváženým množstvím, na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, nebo
na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.); ani podporu podmiňující
použití domácího zboží na úkor dováženého zboží a/nebo podmiňující použití domácích služeb, 8
a

b)

refinancování stávajících dluhů Konečného příjemce,

přičemž způsob využití prostředků získaných Konečným příjemcem v rámci IPO od třetích osob není
podmínkami uvedenými pod písmenem a) a b) tohoto odstavce dotčen. Změna podnikatelského záměru
(Projektu) v průběhu jeho realizace je přípustná pouze za splnění podmínek uvedených pod písmenem
a) a b) tohoto odstavce.
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Podporu činností spojených s vývozem zpravidla nepředstavuje podpora na pokrytí nákladů na účast
na veletrzích nebo na studie či poradenské služby potřebné k uvedení nového nebo stávajícího výrobku
na nový trh v jiném členském státě nebo třetí zemi.
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Konečný příjemce se zavazuje realizovat IPO ve výši alespoň 10 mil. Kč. Konečný příjemce bere
na vědomí, že pokud není IPO realizována nejméně v uvedené výši, Správce Investici neposkytne.

6.2 Ostatní podmínky
Po dobu trvání Investice Konečný příjemce poskytuje Správci následující informace o:
a)

změnách členů statutárních a dozorčích orgánů Konečného příjemce,

b)

změnách skutečného majitele Konečného příjemce,

c)

změnách stanov Konečného příjemce,

d)

změnách objemu emise a jmenovité hodnoty akcií,

e)

auditované výroční zprávě,

f)

změnách prospektu akcií,

g)

správních, soudních, rozhodčích nebo jiných řízeních a sporech, které by mohly mít podstatný
nepříznivý dopad na Konečného příjemce,

h)

podání insolvenčního návrhu, návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí nebo obdobného návrhu,
který by mohl mít podstatný nepříznivý dopad na Konečného příjemce, a

i)

dalších skutečnostech, které by mohly mít podstatný nepříznivý dopad na Konečného příjemce,
včetně uveřejněných vnitřních informací.

Konečný příjemce plní povinnosti podle tohoto odstavce přímo nebo prostřednictvím spolupracujícího
Provozovatele MOS, přičemž za řádné plnění uvedených povinností odpovídá vždy Konečný příjemce.
Konečný příjemce9 je povinen plnit po dobu trvání Investice následující povinnosti:
a)

umožnit přístup na místo realizace projektu a do svého sídla zaměstnancům NRI, zaměstnancům
Ministerstva, zaměstnancům Ministerstva financí a orgánům Evropské komise a zaměstnancům
dalších subjektů určených NRI nebo Ministerstvem za účelem kontroly plnění podmínek
Smlouvy o investici,

b)

souhlasit, že budou Ministerstvu, Ministerstvu pro místní rozvoj a subjektům určeným obecně
závaznými předpisy předávány údaje o jeho osobě v rozsahu vyžadovaném platnými předpisy,
zejména údaje týkající se jména/názvu/firmy, adresy/sídla, IČO, názvu, CZ-NACE a umístění
projektu, výše poskytnuté podpory pro účely jejich zveřejnění a pro účely kontroly dodržování
pravidel veřejné podpory,

c)

na žádost Správce anebo kontrolních orgánů doložit způsob použití prostředků z Investice,

d)

informovat o realizaci podnikatelského záměru, a

e)

vést specifickou evidenci a uchovávat dokumentaci a podklady k přijaté Investici a jejímu použití
nejméně po dobu 10 let ode dne jejího přijetí.

9

V případě Holdingové společnosti se vztahuje i na její Dceřinou společnost.
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7. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení
a vyřízení
Výzva je otevřená pro všechny Konečné příjemce, kteří splňují podmínky stanovené v této Výzvě
a hodlají realizovat IPO v MOS spolupracujícího Provozovatele.
Pro projevení zájmu vyplní Žadatel žádost o registraci v programu IPO Fond. Žádost o registraci
obsahuje předběžné informace o IPO. Správce fondu po přijetí žádosti o registraci zahájí s Žadatelem
komunikaci o přípravě žádosti o investici a o harmonogramu IPO.
Pro účely investičního rozhodnutí musí Žadatel vyplnit žádost o investici v programu IPO Fond
a předložit ji Správci fondu včetně podkladů uvedených v bodě 5 (Požadavky na Konečného příjemce).
Žádosti o registraci a žádosti o investici lze doručit:
a)

na adresu Národní rozvojová investiční, a.s., Na Florenci 1496/5, Nové Město, 110 00 Praha 1,
nebo

b)

datovou schránkou s identifikátorem: 4ricbs4.

Na základě předložených podkladů učiní Správce fondu investiční rozhodnutí o účasti v emisi.
Vzhledem k specifické povaze IPO Fondu je žadatel povinen uvést tuto informaci ve finální verzi
prospektu včetně povinností z této investice vyplývajících.

8. Forma a výše podpory
Podpora je poskytována ve formě Investice. Správce realizuje Investici v rámci IPO v MOS
spolupracujícího provozovatele. Investice IPO Fondu do jednoho Konečného příjemce nesmí
přesáhnout 30 % z celkového objemu nově vydávaných akcií Konečného příjemce upsaných v rámci
IPO Konečného příjemce, nejvýše však 80 mil. Kč, a to i pro případ více emisí.
Program IPO Fond nepředstavuje veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování
Evropské unie. Nástroj je realizován za tržních podmínek v souladu s kritériem subjektu v tržním
hospodářství podle sdělení Komise – Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového
financování (2014/C 19/04).

9. Indikátory
Za účelem monitorování příspěvku finančního nástroje k naplňování cílů OP PIK je Konečný příjemce
povinen informovat Správce o následujících indikátorech podle Národního číselníku indikátorů:
a)

indikátor č. 10700 Přidaná hodnota MSP,

b)

indikátor č. 10400 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích, a

c)

indikátor č. 10402 Počet nově vytvořených pracovních míst – ženy.
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Příloha č. 1
Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE)
Část A
CZ-NACE – program RIZIKOVÝ KAPITÁL
Oddíl

Skupina

Název
Sekce B - Těžba a dobývání

8

Ostatní těžba a dobývání
Sekce C - Zpracovatelský průmysl1)

10

Výroba potravinářských výrobků 2)

11

Výroba nápojů 2)

13

Výroba textilií 2)

14

Výroba oděvů

15

Výroba usní a souvisejících výrobků

16

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a
slaměných výrobků, kromě nábytku

17

Výroba papíru a výrobků z papíru

18

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

20

Výroba chemických látek a chemických přípravků (s výjimkou výroby
syntetických vláken CZ NACE 20.60 2), 4)

21

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 2)

22

Výroba pryžových a plastových výrobků

23

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

24.5

.

Slévárenství

25

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

26

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

27

Výroba elektrických zařízení

28

Výroba strojů a zařízení j.n.
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29

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

30

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení s výjimkou CZ-NACE 30.11
Stavba lodí a plavidel

31

Výroba nábytku

32

Ostatní zpracovatelský průmysl

33

Opravy a instalace strojů a zařízení
Sekce E- Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady
a sanacemi

38

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů; úprava odpadů k dalšímu využití
Sekce F - Stavebnictví

41

Výstavba budov

42

Inženýrské stavitelství

43

Specializované stavební činnosti
Sekce G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVYA ÚDRŽBA
MOTOROVÝCH VOZIDEL

46

Velkoobchod (kromě motorových vozidel), pouze 46.3 s výjimkou 46.35, 46.4,
46.5

47

Maloobchod, kromě motorových vozidel s výjimkou 47.26, 47.3 a 47.8
Sekce J - Informační a komunikační činnost

58

Vydavatelské činnosti

59

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování
zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

61

Telekomunikační činnost

62

Činnosti v oblasti informačních technologií

63

Informační činnosti
Sekce M - Profesní, vědecké a technické činnosti

69

Právní a účetnické činnosti

70

Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

71

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky, analýzy

72

Výzkum a vývoj
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73

73.2

74

Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Sekce N - Administrativní a podpůrné činnosti

78

Činnosti související se zaměstnáním
Sekce S - Ostatní činnosti

95

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

1)

Pokud se nejedná o výrobu erotického zboží.

2)

S výjimkou výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské
politiky – Příloha I Smlouvy o ES, viz Příloha č. 1, Část B této Výzvy.

3)

S výjimkou výroby elektřiny ze sluneční energie.

Část B
Příloha I Smlouvy o EU
Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné
zemědělské politiky

Číslo
Bruselské
nomenklatury

Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 4
Kapitola 5
05.04
05.15
Kapitola 6
Kapitola 7
Kapitola 8
Kapitola 9
Kapitola 10

Kombinovaná
nomenklatura
(první čtyři čísla
osmimístného kódu
uvedeného
v celním
sazebníku)
–
uvedeno
jen
v případě, že se liší
od Bruselské nom.

Název zboží

Živá zvířata
Maso a poživatelné droby
Ryby, korýši a měkkýši
Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med
Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a
jejich části
Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté;
mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání 0511
Živé rostliny a květinářské produkty
Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy
Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů
Káva, čaj, koření, jiné než maté (čísla 09.03)
Obiloviny
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Kapitola 11
Kapitola 12
Kapitola 13
ex 13.02
Kapitola 15
15.01
15.02
15.03
15.04
15.07
15.12
15.13
15.17
Kapitola 16
Kapitola 17
17.01
17.02
17.03
17.05
Kapitola 18
18.01
18.02
Kapitola 20
Kapitola 22
22.04
22.05
22.07
ex 22.08
ex 22.09

22.10

Kapitola 23

Mlýnské výrobky; slad, škroby, lepek, inulin
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody,
průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny
Pektin

1302

Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk;
lisovaný nebo tavený drůbeží tuk
Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, surový nebo tavený, též
„premierjus“
Stearin z vepřového sádla, oleostearin, olein z vepřového sádla
a neemulgovaný oleomargarin, nesmíchané ani jinak
neupravené
Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované
Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo
1507 - 1515
rafinované
Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též
1516
rafinované, ale jinak neupravené
Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové
tuky
Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo
rostlinných vosků
Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů
Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu
Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s
přírodním medem); karamel
Melasa, též odbarvená
Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně
vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s
přísadou cukru v jakémkoli poměru

1517
1522

2106 barevný nebo
aromatizovaný
sirup, cukry 1701

Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z
jiných částí rostlin
Vinný mošt částečně kvašený, též jinak než přidáním alkoholu
Víno z čerstvých hroznů; vinný mošt z čerstvých hroznů, jehož
kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu
Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
Etylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, jakéhokoli
obsahu alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných
lihových nápojů a složených lihových přípravků (tzv.
koncentrované extrakty) pro výboru alkoholických nápojů
Stolní ocet a jeho náhražky

Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené
krmivo
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2204
2204
2206
ex2207
ex2208
2209

Kapitola 24
24.01
Kapitola 45
45.01
Kapitola 54
54.01
Kapitola 57
57.01

Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na
prach umletý
Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný
avšak nespředený, koudel a odpad (včetně trhaného materiálu)
Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené,
vochlované nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a
odpad (včetně trhaného materiálu)
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