Návod k vyplňování Výroční zprávy
obsazenosti průmyslových zón
1. Na Vámi zadanou e-mailovou adresu Vám budou zaslány přihlašovací
údaje. Při prvním přihlášení do aplikace a zadání vygenerovaného hesla,
budete vyzváni ke změně hesla.
2. Po přihlášení se zobrazí seznam průmyslových zón, u kterých jste
uveden jako správce a za které budete vyplňovat Výroční zprávy
obsazenosti. Vyberte zónu a upravte data. Pro vstup do konkrétní zóny
je možno použít také odkaz, který vám byl zaslán ve výzvě k výroční
zprávě. Pokud se ze systému odhlásíte a později opět přihlásíte, je nutné
vybrat průmyslovou zónu, které Výroční zprávu budete vyplňovat.
3. Kontrola názvu průmyslové zóny: Zkontrolujte název průmyslové
zóny, ke které budete doplňovat informace.
4. Kontrola rozlohy průmyslové zóny: Zkontrolujte uvedené rozlohy
průmyslové zóny. Nově již nemáte možnost úpravy, proto pokud některý
z údajů nebude souhlasit prosím o kontaktování pracovníků Agentury
CzechInvest na tomto emailu: prumyslovezony@czechinvest.org

5. Kontrola investorů působících v průmyslové zóně: Následně v levé
části zkontrolujte názvy jednotlivých investorů působících v průmyslové
zóně.

a.

Všichni investoři mají u názvu společnosti šedý otazník, to
znamená, že je potřeba k těmto investorům doplnit potřebné informace.

b.

Pokud mají před názvem zelený háček, jsou údaje k tomuto
investorovi správně vyplněny.

c. Přidání nového investora: Pokud potřebujete přidat nového investora,
máte možnost přes tlačítko

(vlevo

nahoře).
d. Odstranění investora ze zóny: Pokud naopak potřebujete investora
odebrat (tzn., pokud již investor odešel a ukončil tak své působení
v průmyslové zóně) máte u názvu společnosti ikonu koše, kterou po
stisknutí investora odeberete z průmyslové zóny. Případně lze použít
tlačítko

v pravé části karty investora.

Následně se Vás systém zeptá, zda skutečně chcete odebrat investora
ze zóny. Po odsouhlasení se název přeškrtne:
Pokud potřebujete investora opět obnovit, můžete tak učinit šipkou u
názvu společnosti:

6. Vyplňování

údajů

k jednotlivých

investorům

působících

v průmyslové zóně:
Zkontrolujte

jednotlivé

investory působící

z průmyslové

zóně

a

k jednotlivým investorům vyplňte potřebné údaje.

Po zadání všech dat stiskněte tlačítko
Tímto postupem vyplňte potřebné údaje u každého investora působícího
v průmyslové zóně.
7. Odeslání Výroční zprávy: Pokud již máte všechny investory
zaktualizované a vyplněné (nemáte před názvem investora žádný šedý
otazník), můžete Výroční zprávu obsazenosti odeslat Agentuře
CzechInvest a to stisknutím tlačítka
(v pravém horním rohu). Následně pracovníci Agentury CzechInvest
provedou kontrolu vyplněných údajů a v případě potřeby Vás budou
kontaktovat.

8. Kontrola zaslaných Výročních zpráv: Kontrolu Výročních zpráv budou
provádět pracovníci Agentury CzechInvest.
a. V případě, že při kontrole Výroční zprávy budou nalezeny chyby,
bude Vám zaslána výzva k opravě zadaných údajů.
b. V případě, že bude Výroční zpráva v pořádku, bude pracovníkem
Agentury CzechInvest podepsaná a zaslaná zpět na Váš email.

Výroční zprávy obsazenosti se budou vyplňovat standardně jednou za rok a to vždy
v lednu nadcházejícího roku.
U Strategických průmyslových zón bude výzva k vyplnění Výroční zprávy
požadována častěji, a to čtvrtletně. Jedná se však o zjednodušený report a
neobsahuje natolik detailní informace jako je tomu tak u roční Výroční zprávy,
vyplňované v lednu.

