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Článek 1
Obecná a základní ustanovení
(1) Tato směrnice upravuje způsob a formu podpory start-up a spin-off firem působících
na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“).
Článek 2
Umožnění působnosti v prostorách PIC
(1) Aby mohla firma v prostorách VŠTE působit musí splnit následující podmínky:
a) Předložení Business plánu společnosti.
b) Vyplnění žádosti, která je přílohou této směrnice.
c) Obhájení Business plánu před komisí.
d) Uzavření smlouvy, ve které budou definovány konkrétní podmínky a doba
po kterou bude pronájem prostor a zařízení bezplatný.
e) Musí se jednat o společnost s ručením omezeným.
Článek 3
Komise
(1) Komise bude sestavena k jednotlivým obhajobám Business plánu do 30 dnů
od podání žádosti.
(2) Obhajoba business plánu je neveřejná z důvodu ochrany know-how.
(3) Komise je minimálně tří členná. V případě vyššího počtu členů komise musí být počet
osob v komisi lichý.
(4) Komise se usnáší hlasováním, u kterého není přítomna osoba, jež předkládá business
plán.
(5) Pro kladné rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina hlasů.
(6) Rozhodnutí komise není nárokovatelné a nelze se proti němu odvolat.
(7) Při neúspěšné obhajobě je možné obhajobu stejného nebo velmi podobného plánu
realizovat nejdříve po 3 měsících. Obhajoba zcela odlišného plánu není časově
omezena.
(8) Členy komise deleguje Prorektor pro tvůrčí činnost, přičemž je předsedou této
komise.
Článek 4
Povinné náležitosti business plánu
(1) Aby mohl být žadatel připuštěn k obhajobě business plánu, musí tento plán
obsahovat:
a) definici produktů či služeb a jejich popis,
b) finanční plán na 3 roky,
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c) další podstatné náležitosti pro realizaci daného plánu (příloha 2 doporučená
struktura business plánu)
d) představa požadované podpory.
Článek 5
Smlouva a působení v prostorách VŠTE
(1) Aby mohla firma začít působit v prostorách VŠTE, musí uzavřít smlouvu, jejíž
náležitostí bude zejména:
a) doba bezplatného působení v prostorách,
b) výše a forma podpory,
c) informační povinnost,
d) exitová strategie,
e) možnost užívání označení spin-off firma VŠTE,
f) Finanční controlling v případě majetkové účasti PIC.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Formulář pro obhajobu Business plánu
Příloha č. 2 – Doporučená forma Business plánu

