Shrnu národní studie:
MIGRAČNÍ KANÁLY DO EU PRO ZAKLADATELE
START-UPů A INOVATIVNÍ PODNIKATELE ZE
TŘETÍCH ZEMÍ – ČESKÁ REPUBLIKA
MIGRATION PATHWAYS TO EU FOR START-UPS AND INOVATIVE ENTREPRENEURS FROM THIRD COUNTRIES – CZECH REPUBLIC
Cíle studie:
•

Zmapovat na národní úrovni poli"ku a opatření zaměřená na získávání a udržení inova"vních podnikatelů a osob spojených se start-upy ze tře ch zemí v České republice.

•

Popsat migrační cesty do EU dostupné pro zakladatele start-upů a inova"vní podnikatele s cílem podporovat ekonomický růst a inovace a zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost ČR.

•

Prozkoumat roli měst a regionů a podnikatelských hubů zapojených do výše zmíněných podpůrných opatření.
Studie pokrývá období 2014-2018.

Hlavní otázky studie:

•

Jaké podmínky je třeba splnit při zakládání podnikání v ČR? Jaké jsou administra"vní
procedury v případě zakládání start-upu v ČR?

•

Do jaké míry je získávání a udržení inova"vních podnikatelů a osob spojených se start
-upy ze tře ch zemí v České republice poli"ckou prioritou?

•

Které sektory na národní úrovni cílí na start-upy a inova"vní podnikatele ze tře ch
zemí?

•

Jaká opatření byla zavedena na národní úrovni s cílem získat a udržet v ČR inova"vní
podnikatele a zakladatele start-upů ze tře ch zemí?

•

Jaké jsou největší výzvy v této oblas"?
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Shrnu5 studie:

Česká republika (dále ČR) obecně považuje inovace a start-upy jako jednu ze svých priorit.
Přesto však ČR nedisponuje deﬁnicí pojmů „start-up“ a „inova$vní podnikatel“ a pojmy nejsou
vymezeny ani v legisla"vě, národních strategiích a koncepcích. Česká republika se primárně
zaměřuje na rozvoj ekosystémů, programů a služeb pro start-upy a inova"vní podnikatele,
kteří založili či zakládají své podniky v ČR. Lákání start-upů a inova"vních podnikatelů ze třech zemí není v současné době na národní úrovni hlavním cílem poli"ckých opatření.
ČR nemá zavedený speciální systém, který by usnadňoval příchod zakladatelů start-upů a inova"vních podnikatelů ze tře ch zemí do ČR. Na národní úrovni nejsou zavedena ani startupová víza/povolení k pobytu a v následujících letech není ani plánována žádná změna. Tato
skupina cizinců netvoří v rámci českého migračního systému žádnou speciﬁckou skupinu.
V případě, že chtějí tyto osoby začít na území ČR podnikat, žádají standardně o vízum či povolení k pobytu za účelem podnikání či zaměstnání. Vzhledem k výše uvedenému nemá ČR
k dispozici k této kategorii sta"s"cká data.
Důležitým milníkem v této oblas" byl rok 2017, kdy došlo k aktualizaci projektu „Welcome
Package pro Investory“ (dále jen Welcome Package). Tento projekt byl vládou ČR schválen již
v roce 2013 a je implementován Agenturou pro podporu podnikání a inves"c (tzv.
CzechInvest) a dalšími ministerstvy. Od listopadu 2017 patří do cílové skupiny tohoto projektu i zakladatelé start-upů, zaměstnanci a jejich nejbližší rodinní příslušníci. Tato aktualizace
umožnila zařazení i nově založených společnos vyvíjejících produkt nebo službu, které jsou
místně a časově unikátní, jedinečným a inova"vním způsobem řeší daný problém (tzv. start–
up). Rovněž mají potenciál rychlého růstu z hlediska tržeb a počtu zákazníků, stojí především
na zakladatelích a většina společnos tohoto typu pro svůj další růst a uvedení produktu na
trh potřebují inves"ci. Žádos" o víza/povolení k pobytu jsou v rámci projektu Welcome Package zpracovány během 30 dnů. Aby byl start-up zahrnut do Welcome Package projektu, musí
mít uzavřenou smlouvu s jedním z českých inkubátorů1 nebo smlouvu o vstupu technického
investora. Start-upy mohou proﬁtovat z projektu dva roky od jejich založení. Roční kvóta pro
žadatele do Welcome Package projektu činí 150 osob. Doposud byla tato kapacita dostatečná.
Vládní poli"ka v oblas" start-upů je realizována právě CzechInvestem, což je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Podporuje malé, střední a začínající inova"vní podnikatele, podnikatelskou infrastrukturu a inovace. CzechInvest implementuje různé projekty zacílené na start-upy (CzechStarter, CzechAccelerator, CzechMatch and
CzechDemo, ESA BIC Prague, My-Gateway, CzechStartups.org, Astropreneurs) a pomáhá jim s
mentorováním, konzultanstvím a networkingem.
1

Podnikatelský inkubátor je subjekt, který nabízí začínajícím podnikatelům komplexní služby. Tyto služby zahrnují zejména
pronájem kancelářských prostor, poradenství v oblas" podnikání, mentoring, workshopy a networkingové akce. Inkubátory v
projektu Welcome Package musí mít zkušenost s inkubačními a akceleračními programy, jichž se účastní zahraniční startupy.
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V rámci ČR existuje mnoho podnikatelských inkubátorů a akcelerátorů, které poskytují služby
start-upům a inova"vním podnikatelům. Mnoho z nich je vedeno ve spolupráci regionů, samospráv a univerzit.
Občané tře ch zemí jsou oprávněni založit podnikání v ČR za stejných podmínek jako češ občané. Společnost vzniká svým zapsáním do obchodního rejstříku. Založení nové společnos"
stojí přibližně cca 5 000 Kč2 a tento proces trvá asi 25 dnů.
Zakladatelé start-upů, zaměstnanci start-upů a inova"vní podnikatelé ze tře ch zemí žádající
o pobyt (ve své zemi původu) související s podnikáním mohou dostat následující typ víza/
povolení k pobytu:

Typ víza/povolení k pobytu

Max. platnost

Prodloužení

Zakladatel start-upu/
inovativní podnikatel

Dlouhodobé vízum za účelem
podnikání

1 rok

Ne, je potřeba přejít
na dlouhodobý pobyt

Start-up zaměstnanec

Jednotné povolení k pobytu a
práci (Zaměstnanecká karta)

2 roky

Ano (opakovaně)

Start-up zaměstnanec

Modrá karta

2 roky

Ano (opakovaně)

Cizinci ze tře ch zemí pobývající dlouhodobě v ČR jako např. zaměstnanci, studen" nebo sloučení rodinní příslušníci mohou založit start-up, pokud o to mají zájem. Avšak změnit druh pobytu na účel podnikání lze až po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR. Změnit status
však není nutné, pokud cizinec začne podnikat a v souladu s m plní podmínky uděleného stávajícího pobytu. Podle směrnice 2016/801/EU mohou také úspěšní absolven" nebo výzkumníci na území ČR nadále až 9 měsíců pobývat na základě dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnos".

.
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Údaj z roku 2016.
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