Inkubátor AMSP ČR v Indii
Jedná se o první český privátní inkubátor v Indii. Je situován v Bangalore, klíčovém městě na jihu Indie,
kterému se přezdívá Silicon Valley of Asia. Garantem a koordinátorem podnikatelů v inkubátoru je
AMSP ČR, hlavním partnerem na indické straně je firma Pushpak a tuzemská společnost LIKO-S a.s.
Otevřen byl 7. března 2017 českým velvyslancem v Indii Milanem Hovorkou, a to při příležitosti
dvacetičlenné podnikatelské mise našich firem v Indii, kterou organizovala AMSP ČR. Inkubátor je
vybaven nejmodernějšími technologiemi a začíná plnit roli „českého hubu“ v Indii. V tuto chvíli v něm
již sídlí CzechTrade, společnosti LIKO-S a Tatra Trucks a zázemí si v něm připravují další čtyři společnosti
(Brano Group a.s., HTP s.r.o., Metaliko s.r.o. a Beznoska s.r.o.). AMSP ČR bere projekt inkubátoru
jako první krok, v dalším připravujeme požádat místní vládu o 2 ha pozemků v podporované industriální
zóně Bangalore a vybudovat menší Czech Park, který vytvoří ucelenou podporu českým podnikatelům.

Bližší představení inkubátoru
Název: The Pushpak Czech HUB
Místo: No.303, 'Pushpak' MES Ring Road, Jalahalli, Bengaluru - 560013, Karnataka, 30 minut od
letiště, 30 min z centra, v těsné blízkosti hlavní průmyslové zóny
Oficiální zahájení provozu: 7. 3. 2017 velvyslancem ČR v Indii Milanem Hovorkou
Hlavní zaměření:
V první fázi lehké a přesné strojírenství, neboť se ukazuje (a setkání firem při misi to potvrdilo), že
existuje mimořádná poptávka po spolupráci s českými strojírenskými firmami ze strany malých a
středních firem, které dodávají do sektoru leteckého průmyslu, automotive a výroby obráběcích
strojů. To jsou i vedle IT stěžejní obory průmyslu v Bangalore a ve státě Karnataka. Dále pak je zájem
o české zdravotnické přístroje a vybavení, technologie pro stavební průmysl. Ambicí je i umístění
několika firem z oblasti ochrany životního prostředí, např. firmy zabývající se odpadovým
hospodářstvím a úpravou vod, jelikož Karnataka trpí nedostatkem vody.
Kompletní servis pro jednání s tuzemskými zájemci, organizace za ČR: AMSP ČR, Praha
Právní a obchodní servis:
Provádí společnost Pushpak, čtyři roky spolupracuje s tuzemskými podnikateli, mj. společný projekt
s firmou LIKO-S, Pushpak je situován přímo v inkubátoru. Služby se rozumí na bázi služby právního
poradenství (založení firmy), daňový a účetní servis s garantovanými dodavateli.
Marketingový a obchodní servis:
Provádí CzechTrade, který je situován přímo v inkubátoru. Služby se rozumí na bázi poradenství,
vyhledávání obchodních partnerů. Další obchodní podpora je dojednána s ekonomickým úsekem české
ambasády.
Další možnosti inkubátoru:
Využití menších výrobních kapacit v areálu objektu s kapacitou pro lehké montáže, k dispozici je
zámečnický provoz a povrchová úprava kovů s možností zadání výroby nebo pronájmem prostor.
Lokální partneři inkubátoru: Místní hospodářská komora (FCCI), řada oborových asociací.
Vstupní náklady na vybudování a provoz inkubátoru: Pushpak, LIKO-S, AMSP ČR.

Hmotné zázemí pro každého pracovníka (vše nově vybudované):
Plně vybavená kancelář ve formě space room pouze pro české pracovníky, vysokorychlostní WIFI,
klimatizace, kompletní kancelářské zázemí, zasedací místnost, kuchyňka, WC, recepce, prostor pro
vystavení produktů.
Základní náklady pro české podnikatele zahrnují i náklady na energie:
První 3 měsíce zdarma na vyzkoušení pro první 3 vybrané firmy a pro ostatní pak 5 tis. Kč za
měsíc/pracovníka, od čtvrtého měsíce potom 10 tis. Kč/měsíc/pracovníka.
Ostatní náklady (hradí si každá firma, bez podpory AMSP ČR):
- Objekt inkubátoru se nachází v oblasti, kde jsou k dispozici jak hotely všech kategorií, tak i je
možný pronájem bytů (cena pronájmu bytu s 100 m2 je ca 8.000 Kč měsíčně).
- V případě zájmu bude zajištěn i výběr zaměstnanců pro firmy z inkubátoru, náklady na
asistenta jsou 8-10.000 Kč měsíčně včetně odvodů, obchodní zástupce pak vyjde na 15-20.000
Kč včetně odvodů.
- Náklady na pronájem vozu činí 800-1.000 Kč měsíčně (klimatizace).
Jak víza?
Vízum lze získat buď na základě žádosti podané prostřednictvím Indického zastupitelského úřadu
v Praze nebo využitím tzv. eTV víza. Při prvém lze žádat i o případný opětovný pobyt v Indii, tzn. mohlo
by se jednat o udělení multiple víza po určité časové omezené období. V tomto případě nelze vyloučit
dokladování více skutečností, příp. i osobní návštěvu, za účelem vysvětlení podnikatelských aktivit.
Získání víza prostřednictvím eTV víza lze získat (zatím) vízum na jeden vstup, a v daném případě by se
mělo jednat o tzv. casual business. Více informací lze nalézt na webových stránkách jak ZÚ Dillí, tak i
Indické ambasády v Praze.

