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OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 

2014–2020 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ 

Program EXPANZE – záruky 

Úprava COVID SPORT 

Název programu podpory  EXPANZE 

Prioritní osa operačního programu  PO-2 Rozvoj podnikání a 
konkurenceschopnosti malých a středních 
firem 

Investiční priorita  
 

Investiční priorita 3a, dle čl. 5 bodu 3a) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1301/2013  

Specifický cíl operačního programu SC 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost 
začínajících a rozvojových MSP 

Číslo Výzvy Výzva I – úprava podmínek platná od  
25. 1. 2021 

Druh Výzvy  Kolová výzva v případě podpory podle bodu 
5.1 (COVID SPORT) 
a kapacitou 1 mld. Kč, po naplnění kapacity 
bude příslušné kolo uzavřeno pro příjem 
žádostí. 
Průběžná výzva v případě podpory podle 
bodů 5.3 a 5.4 

Synergické vazby Výzvy 
 

Tato Výzva nezakládá synergické vazby 
s Výzvami jiných operačních programů  

Datum vyhlášení Výzvy 
 

4. 2. 2019 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  15. 2. 2019, 
1. 2. 2021 v případě podpory podle bodu 5.1 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2023 

Částka vyčleněná na finanční nástroj 
z prostředků OP PIK 

8 600 000 000,- Kč 

Typ podporovaných operací  Finanční nástroj 
 

Režim podpory Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 (podpora 
de minimis) 
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3. 

Základní ustanovení 

Touto Výzvou ve znění schváleném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR je realizován Program EXPANZE 
schválený usnesením vlády č. 914 ze dne 9. listopadu 2015 (dále jen „program“)  

Správce programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, organizační složka státu, IČO 47609109 se sídlem 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IČO 47609109 (www.mpo.cz). 

Ministerstvo průmyslu a obchodu prohlašuje, že zaslalo návrhy úprav OP PIK v souvislosti s opatřeními proti 

COVID-19 na Monitorovací výbor OP PIK (MV). Pokud je ale MV nebo Evropská komise následně neschválí, 

může nastat situace, že finanční prostředky použité v rámci Výzvy COVID II nebudou moci být využity z OP 

PIK a budou uhrazeny ze státního rozpočtu. 

Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4, 
110 00 Praha 1, IČO 44848943 (dále též „ČMZRB“). 

Správce finančního nástroje: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4, 

110 00 Praha 1, IČO 44848943, která vykonává tuto činnost na základě dohody o financování uzavřené 

s Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

1. Cíl programu 

Cílem programu je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup 

k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání či překlenutí 

krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním s označením 

COVID-19, které tento koronavirus způsobuje). 

Aktivity programu mají vazbu na strategický cíl Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní 

specializaci České republiky „Zvýšit míru podnikání ve společnosti s důrazem na zakládání nových rychle 

rostoucích firem“. Jde především o vzájemnou provázanost s typovými aktivitami/projekty/operacemi 

specifického cíle A2.2 „Zlepšit dostupnost vnějšího financování pro začínající podnikatele a firmy s krátkou 

historií“ Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky. 

2. Podporované aktivity 

Projekt se musí týkat některé z ekonomických činnosti uvedených v příloze č. 1 této Výzvy (dále jen 

„podporovaná ekonomická činnost“). 

3. Vymezení žadatelů a příjemců podpory 

Příjemce podpory musí k datu podání žádosti o podporu splňovat podle svého čestného prohlášení 
následující podmínky: 

http://www.mpo.cz/


4. 

a) je malým nebo středním podnikatelem podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/20141, 

b) je oprávněn k podnikání na území České republiky v odpovídající podporované ekonomické 

činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt2, 

c) je osobou, u níž poskytnutí podpory není v rozporu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších souvisejících předpisů, 

d) nenaplňuje znaky úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebylo rozhodnuto o jeho úpadku (pokud 

je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na podnik 

v úpadku a podmínka pro poskytnutí dotace je tak splněna), 

e) nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím3 v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky 

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, 

f) nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců4, 

g) má zajištěno oddělením činností podpořených z tohoto programu nebo rozlišením nákladů 

podpořených z tohoto programu, aby jeho činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů 

(CZ-NACE 01), rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 03), výroby tabákových výrobků (CZ-NACE 12), 

zpracování zbytkových látek z tabáku (v rámci CZ-NACE 38.32), velkoobchodu s tabákovými výrobky 

(CZ-NACE 46.35) a maloobchodu s tabákovými výrobky (CZ-NACE 47.26) nevyužívaly podporu 

poskytovanou z tohoto programu, 

h) na majetek žadatele není vydáno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo usnesení o nařízení 

exekuce, pokud již tato řízení nebyla pravomocně skončena, 

i) není v likvidaci, 

j) nemá 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, 

k) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti, 

l) není podnikem v obtížích5. 

                                                           

1 Úřední věstník Evropské unie, L 187, 26. 6. 2014, str. 70-72. 

2  Výjimkou jsou ekonomické činnosti, u kterých lze získat příslušné oprávnění k podnikání až po realizaci projektu; v těchto 

případech postačí při podání žádosti o záruku oprávnění k jakékoliv jiné podnikatelské činnosti na území České republiky. 

3  Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu pozemkovému úřadu, Ministerstvu 

financí jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, 
Celnímu úřadu, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, 
obcím a svazkům obcí. Netýká se případů, kdy k nedoplatku došlo z důvodu potíží způsobených v důsledku šíření koronavirové 
infekce, tzn. nedoplatky vznikly nejdříve 1. 3. 2020. 

4  Netýká se případů, kdy k nedoplatku došlo z důvodu potíží způsobených v důsledku šíření koronavirové infekce, tzn. nedoplatky 

vznikly nejdříve 1. 3. 2020. 

5  S ohledem na požadavek článku 3 odst. 3 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1080/2006 (Úřední věstník EU, L 347. 23. 12. 2013, str.  289-302), podle definice viz čl. 2 odst. 18 Nařízení Komise 
č. 651/2014. 



5. 

4. Podmínky programu 

4.1 Podmínky přijatelnosti projektu 

Projekt musí splňovat tyto podmínky: 

a) bude realizován na území České republiky, mimo NUTS 2 Prahy, 

b) je v souladu s horizontální politikou EU a principy: 

 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 (např. z důvodu sociálního vyloučení nebo 

zdravotního postižení) 

 udržitelného rozvoje (splnění právních předpisů EU a ČR v oblasti ochrany životního 

prostředí), 

c) nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím (vývozní subvence), podporu 

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, 

d) (netýká se podpory podle bodu 5.1 COVID SPORT a 5.2 COVID II) v případě podpory podle bodu 5.3 

a 5.4 projekt, jehož způsobilými výdaji jsou výdaje na pořízení a/nebo technické zhodnocení 

nemovitých věcí, zahrnuje též pořízení strojů a zařízení; žadatel v popisu projektu odůvodní, jak 

výdaje na pořízení a/nebo technické zhodnocení nemovitých věcí souvisí s pořízením strojů či 

zařízení, 

e) (netýká se podpory podle bodu 5.1 COVID SPORT a 5.2 COVID II) v případě podpory podle bodu 5.3 

a 5.4 se jedná o rozvojový projekt, tj. např. založení nové provozovny, nebo rozšíření kapacity 

stávající provozovny, nebo rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly 

dříve v této provozovně vyráběny, nebo změna výrobního postupu, nebo pořízení strojů a zařízení 

či dlouhodobého nehmotného majetku, které zvýší technologickou úroveň a/nebo 

konkurenceschopnost žadatele, 

f) (netýká se podpory podle bodu 5.1 COVID SPORT a 5.2 COVID II) v případě podpory podle bodu 5.3 a 

5.4 cílem projektu není dosažení úspor energie, 

g) přispívá k dosažení strategického cíle Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní 

specializaci České republiky „Zvýšit míru podnikání ve společnosti s důrazem na zakládání nových 

rychle rostoucích firem“, 

h) nesmí předpokládat získání dotace na výdaje financované zaručovaným úvěrem; zaručovaný úvěr 

nesmí být podpořen z přímo řízeného nástroje Evropské unie. 

i) nesmí být dokončen před datem podání žádosti o podporu6, 

j) v projektu je uveden předpokládaný ekonomický přínos, 

                                                           

6  Projekt byl fyzicky dokončen, tj. došlo k uvedení majetku do užívání nebo byl vydán kolaudační souhlas.  



6. 

k) projekt realizovaný v rámci CZ-NACE 68.2 (Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých 
nemovitostí) či CZ-NACE v oddílu 77 (Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu) 
předpokládá, že pronajímaný majetek pořízený ze zaručovaného úvěru bude využíván výhradně 
(v případě nemovitých věcí v odůvodněných případech u podnikatelských center většinově) malými 
nebo středními podniky převážně k podporované ekonomické činnosti, 

4.2 Ostatní podmínky 

Příjemce podpory je do data ukončení smlouvy o záruce povinen (není-li dále stanoveno jinak): 

a) umožnit přístup na místo realizace projektu a do svého sídla zaměstnancům ČMZRB, zaměstnancům 

Ministerstva průmyslu obchodu ČR, zaměstnancům Ministerstva financí ČR a orgánů Evropské 

komise a zaměstnancům dalších subjektů určených ČMZRB nebo Ministerstvem průmyslu a 

obchodu ČR za účelem kontroly plnění podmínek smlouvy o záruce, 

b) souhlasit, že budou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR 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) být registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 

Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 

d) zachovat místo realizace projektu: 

i. na území Zvýhodněných regionů vymezených přílohou č. 3 této Výzvy (týká se projektů 

realizovaných na území některého z těchto regionů podle čl. 5.4 této Výzvy), 

ii. na území České republiky mimo území hlavního města Prahy (ostatní projekty), 

e) používat dlouhodobý hmotný majetek pořízený s účastí zaručovaného úvěru převážně a 

dlouhodobý nehmotný majetek výhradně k podporovaným ekonomickým činnostem, v případě 

prodeje použít do jednoho roku prostředky získané jeho prodejem k podporované ekonomické 

činnosti nebo ke splacení zaručovaného úvěru), 

f) zajišťovat oddělením činností podpořených z tohoto programu nebo rozlišením nákladů 

podpořených z tohoto programu, aby jeho případné činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských 

produktů, jejich zpracování a/nebo uvádění na trh, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03), 

výroby tabákových výrobků (CZ-NACE 12), zpracování zbytkových látek z tabáku (v rámci CZ-NACE 

38.32), velkoobchodu s tabákovými výrobky (CZ-NACE 46.35) a maloobchodu s tabákovými výrobky 

(CZ-NACE 47.26) nevyužívaly podporu poskytovanou z tohoto programu. 

g) pořídit v rámci projektu stroje nebo zařízení, pokud žádost o podporu zahrnuje způsobilé výdaje 

podle čl. 4.3.2.2 a) Výzvy, 

h) v případě projektu realizovaného v rámci CZ-NACE 68.2 (Pronájem a správa vlastních nebo 
pronajatých nemovitostí) či CZ-NACE v oddílu 77 (Činnosti v oblasti pronájmu a operativního 
leasingu) zajišťovat, že pronajímaný majetek pořízený ze zaručovaného úvěru bude využíván 
výhradně (v případě nemovitých věcí v odůvodněných případech u podnikatelských center 
většinově) malými nebo středními podniky převážně k podporované ekonomické činnosti. 



7. 

4.3 Způsobilé výdaje 

4.3.1 Vymezení způsobilých výdajů 

Způsobilé výdaje uhrazené ze zaručovaného úvěru musí splňovat následující podmínky: 

 podpora podle bodu 5.3 nebo 5.4 - musí bezprostředně souviset s realizací rozvojového projektu 

příjemce podpory uvedeného v žádosti, 

 podpora podle bodu 5.1 (COVID SPORT) a 5.2 (COVID II) - musí bezprostředně souviset s překlenutím 

krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2, 

 musí být uhrazeny nejdříve v den uzavření smlouvy o zaručovaném úvěru, 

 v případě pořízení majetku se musí jednat o majetek příjemce podpory. 

Způsobilé výdaje uhrazené ze zaručovaného úvěru musí být doložitelné účetními/daňovými doklady. 

U všech použitých částek se jedná o hrubé částky, tj. před srážkou daně nebo jiného poplatku. 

4.3.2 Způsobilými výdaji, ke kterým může být čerpán zaručovaný úvěr, jsou: 

4.3.2.1. Pro podporu dle bodu 5.1 (COVID SPORT) a 5.2 (COVID II) 

Způsobilým výdajem záruky je částka zaručovaného úvěru vyčerpaná na úhradu provozních výdajů příjemce 
podpory7. Způsobilým výdajem finančního příspěvku jsou úroky zaručovaného úvěru vyčerpaného na 
způsobilé výdaje projektu (provozní výdaje příjemce podpory) uhrazené příjemcem podpory. 

DPH není součástí způsobilého výdaje záruky a finančního příspěvku, pokud je příjemce podpory plátcem 
DPH nebo si může vrácení DPH nárokovat. V ostatních případech je DPH způsobilým výdajem záruky 
a finančního příspěvku. 

4.3.2.2. Pro podporu dle bodu 5.3 a 5.4: 

a) dlouhodobý hmotný majetek: 

 pořízení strojů a zařízení, 

 pořízení a technické zhodnocení (tj. nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) staveb vč. 
zastavěných pozemků, 

b) dlouhodobý nehmotný majetek, 

c) provozní výdaje příjemce podpory8. 

DPH ke způsobilému výdaji a daň z nabytí nemovitých věcí ke způsobilému výdaji jsou rovněž způsobilými 
výdaji. Podrobnosti o způsobilosti DPH stanoví smlouva o záruce. 

                                                           

7 Ve smyslu Guidance for Member States on Article 37(4) CPR, Support to enterprises/working capital, viz: https://www.fi-
compass.eu/publication/ec-regulatory-guidance/ec-regulatory-guidance-guidance-member-states-article-374-cpr. 
8 Ve smyslu Guidance for Member States on Article 37(4) CPR, Support to enterprises/working capital, viz: https://www.fi-
compass.eu/publication/ec-regulatory-guidance/ec-regulatory-guidance-guidance-member-states-article-374-cpr. 

https://www.fi-compass.eu/publication/ec-regulatory-guidance/ec-regulatory-guidance-guidance-member-states-article-374-cpr
https://www.fi-compass.eu/publication/ec-regulatory-guidance/ec-regulatory-guidance-guidance-member-states-article-374-cpr
https://www.fi-compass.eu/publication/ec-regulatory-guidance/ec-regulatory-guidance-guidance-member-states-article-374-cpr
https://www.fi-compass.eu/publication/ec-regulatory-guidance/ec-regulatory-guidance-guidance-member-states-article-374-cpr
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4.3.3 Výdaje uhrazené ze zaručovaného úvěru nejsou způsobilé, zejména pokud jsou určeny na: 

 splacení dříve poskytnutého úvěru, 

 refinancování vlastních zdrojů žadatele (netýká se podpory podle bodu 5.1 COVID SPORT a 5.2 

COVID II). 

5. Forma a výše podpory 

Záruka je poskytována pouze k úvěrům spolupracujících bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu 
o podmínkách poskytování portfoliových záruk v OP PIK (viz seznam Spolupracujících bank na internetové 
adrese ČMZRB – www.cmzrb.cz). 

5.1 Záruka portfoliová COVID SPORT s finančním příspěvkem na úhradu úroků 

Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr a finančního příspěvku na úhradu úroků 
zaručovaného úvěru. 

Záruka se poskytuje k úvěrům za těchto podmínek: 

 až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, 

 výše zaručovaného úvěru do 15 mil. Kč, 

 výhradně na způsobilé výdaje podle bodu 4.3.2.1 (provozní výdaje příjemce podpory), 

 délka ručení nepřesahuje 3 roky, 

 projekt musí být realizován pouze v následujících CZ-NACE: 

o 49392 - Osobní doprava lanovkou nebo vlekem 

o 8551 – Sportovní a rekreační vzdělávání 

o 9311 - Provozování sportovních zařízení 

o 9312 - Činnosti sportovních klubů (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID) 

o 9313 - Činnosti fitcenter (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID) 

o 9319 - Ostatní sportovní činnosti (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID) 

o 9329 - Ostatní zábavní a rekreační činnosti (pouze pro provoz lyžařských svahů a půjčování 
potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílná součást služeb rekreačních zařízení) 

 

 úroková sazba zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou, 

 zajištění zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou. 

Současně se zárukou může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek k úhradě úroků ze 

zaručovaného úvěru. Finanční příspěvek se poskytuje jako podpora de minimis. 

Celková výše vyplaceného finančního příspěvku nesmí přesáhnout: 

http://www.cmzrb.cz/
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 30 % a max. 150 tis. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru do 500 tis. Kč včetně, 

 20 % a max. 200 tis. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč 

včetně, 

 15 % a max. 1 mil. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 1 mil. Kč do 15 mil. Kč, 

přičemž tyto limity se při výplatě finančního příspěvku vztahují k výši zaručovaného úvěru vyčerpaného 
na způsobilé výdaje projektu (bez DPH9). 

Finanční příspěvek se vyplácí za těchto podmínek: 

 bylo zahájeno čerpání zaručovaného úvěru, 
 Spolupracující banka poskytla poskytovateli podpory informaci o vyčerpané výši zaručovaného úvěru 

a o výši příjemcem podpory zaplacených úroků ze zaručovaného úvěru, 
 nebylo do data výplaty příspěvku rozhodnuto o úpadku příjemce podpory dle ustanovení § 136 

zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

 příjemce podpory k datu výplaty příspěvku nemá neuhrazené smluvní pokuty vůči poskytovateli 

podpory. 

Celková výše vyplaceného finančního příspěvku nesmí přesáhnout poměrnou výši úroků z části 

zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu uhrazených příjemcem podpory v období 

od uzavření smlouvy o záruce do konce měsíce předcházejícího měsíci, na který připadají 3 roky od data 

uzavření smlouvy o záruce. 

Finanční příspěvek bude vyplácen k úhradě úroků z bankovního úvěru v termínech stanovených ve smlouvě 

o záruce. Výše výplat příspěvku nesmí v žádném výplatním období přesáhnout výši úroků zaplacených 

v daném období příjemcem podpory. 

Na jeden projekt popsaný v příloze PSX žádosti o podporu může být poskytnuta jedna záruka. Opětovně 

žádat o podporu podle tohoto bodu 5.1 (COVID SPORT) může jeden žadatel nejdříve 6 měsíců po datu 

podání předchozí žádosti o podporu podle tohoto bodu (COVID SPORT). 

Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory žádný poplatek správci 

finančního nástroje. 

Další podrobnosti podmínek poskytnutí a výplaty příspěvku stanoví smlouva o záruce. 

5.2 Záruka portfoliová COVID II s finančním příspěvkem na úhradu úroků 

POSKYTOVÁNÍ PODPORY PODLE TOHOTO BODU BYLO POZASTAVENO 3. 4. 2020. 

Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr a finančního příspěvku na úhradu úroků 
zaručovaného úvěru. 

Záruka se poskytuje k úvěrům za těchto podmínek: 

                                                           

9 Pokud je příjemce podpory plátcem DPH nebo si může vrácení DPH nárokovat. V ostatních případech je DPH způsobilým výdajem 

finančního příspěvku. 
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 až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, 

 výše zaručovaného úvěru do 15 mil. Kč, 

 výhradně na způsobilé výdaje podle bodu 4.3.2.1 (provozní výdaje příjemce podpory), 

 délka ručení nepřesahuje 3 roky, 

 úroková sazba zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou, 

 zajištění zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou. 

Současně se zárukou může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek k úhradě úroků ze 

zaručovaného úvěru. Finanční příspěvek se poskytuje jako podpora de minimis. 

Celková výše vyplaceného finančního příspěvku nesmí přesáhnout: 

 30 % a max. 150 tis. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru do 500 tis. Kč včetně, 

 20 % a max. 200 tis. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 500 tis. Kč do 1 000 tis. 

Kč včetně, 

 15 % a max. 1 mil. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 1 mil. Kč do 15 mil. Kč, 

přičemž tyto limity se při výplatě finančního příspěvku vztahují k výši zaručovaného úvěru vyčerpaného 
na způsobilé výdaje projektu (bez DPH10). 

Finanční příspěvek se vyplácí za těchto podmínek: 

 bylo zahájeno čerpání zaručovaného úvěru, 
 Spolupracující banka poskytla poskytovateli podpory informaci o vyčerpané výši zaručovaného úvěru 

a o výši příjemcem podpory zaplacených úroků ze zaručovaného úvěru, 
 nebylo do data výplaty příspěvku rozhodnuto o úpadku příjemce podpory dle ustanovení § 136 

zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

 příjemce podpory k datu výplaty příspěvku nemá neuhrazené smluvní pokuty vůči poskytovateli 

podpory. 

Celková výše vyplaceného finančního příspěvku nesmí přesáhnout poměrnou výši úroků z části 

zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu uhrazených příjemcem podpory v období 

od uzavření smlouvy o záruce do konce měsíce předcházejícího měsíci, na který připadají 3 roky od data 

uzavření smlouvy o záruce. 

Finanční příspěvek bude vyplácen k úhradě úroků z bankovního úvěru v termínech stanovených ve smlouvě 

o záruce. Výše výplat příspěvku nesmí v žádném výplatním období přesáhnout výši úroků zaplacených 

v daném období příjemcem podpory. 

Na jeden projekt popsaný v příloze PCX žádosti o podporu může být poskytnuta jedna záruka. Opětovně 

žádat o podporu podle tohoto bodu 5.2 (COVID II) může jeden žadatel nejdříve 6 měsíců po datu podání 

předchozí žádosti o podporu podle tohoto bodu (COVID II). 

                                                           

10 Pokud je příjemce podpory plátcem DPH nebo si může vrácení DPH nárokovat. V ostatních případech je DPH způsobilým výdajem 

finančního příspěvku. 
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Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory žádný poplatek správci 

finančního nástroje. 

Další podrobnosti podmínek poskytnutí a výplaty příspěvku stanoví smlouva o záruce. 

5.3 Záruka portfoliová 

Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr. 

Záruka se poskytuje k úvěrům za těchto podmínek: 

 až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru, 

 výše zaručovaného úvěru od 4 mil. Kč do 40 mil. Kč, 

 délka ručení nepřesahuje 7 let, v případě projektu s převažujícím podílem způsobilých výdajů na 

pořízení nebo technické zhodnocení nemovitých věcí nepřesahuje délka ručení 10 let, 

 úroková sazba zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou, 

 zajištění zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou. 

Na jeden projekt může být poskytnuta jedna záruka. Způsobilé výdaje dle čl. 4.3.2.2 – investice (písm. a) 

nebo b) nebo jejich kombinace) tvoří jeden projekt. Způsobilé výdaje dle čl. 4.3.2.2 – provozní (písm. c) též 

tvoří jeden projekt. 

Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory žádný poplatek správci 

finančního nástroje. 

5.4 Záruka portfoliová – zvláštní podporované aktivity 

Zvláštní podporované aktivity jsou definovány v čl. 11. Výzvy. 

Záruka na Zvláštní podporované aktivity (realizace projektu ve Zvýhodněném regionu, Efektivní využívání 

vody v průmyslu, Podnikatelská centra, NGA, Zpracování kalamitního dřeva, Rodinné podniky, nebo 

Materiálové a energetické využití odpadů) se poskytuje k úvěrům za následujících podmínek, zahrnuje-li 

projekt alespoň jednu Zvláštní podporovanou aktivitu: 

 až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, 

 výše zaručovaného úvěru od 1 mil. Kč do 60 mil. Kč:  

 délka ručení nepřesahuje 10 let,  

 úroková sazba zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou, 

 doba odkladu splátek jistiny: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou, 

zajištění zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou. 
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Na jeden projekt může být poskytnuta jedna záruka. Způsobilé výdaje dle čl. 4.3.2.2 – investice (písm. a) 

nebo b) nebo jejich kombinace) tvoří jeden projekt. Způsobilé výdaje dle čl. 4.3.2.2 – provozní (písm. c) též 

tvoří jeden projekt.  

Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory žádný poplatek správci 

finančního nástroje.  

V případě záruky ve Zvláštní podporované aktivitě Zpracování kalamitního dřeva platí zároveň následující 

podmínky: 

 projekt musí být realizován v CZ-NACE 02 nebo 16.1 či 16.21, 

 v případě příjemce podpory, který má uzavřena méně než tři účetní období je minimální výše 

zaručovaného úvěru 5 mil. Kč a minimální doba ručení je 61 měsíců. 

6. Výběr projektů 

6.1 Výběrová kritéria 

Výběrovými kritérii pro poskytnutí podpory je splnění podmínek pro příjemce podpory (čl. 3. této Výzvy), 

podmínek přijatelnosti projektu (čl. 4.1 této Výzvy), podmínek pro poskytování veřejné podpory 

a podmínek úvěrovatelnosti příjemce podpory uplatňovaných Spolupracující bankou (akceptovatelná míra 

úvěrového rizika). 

Hodnotící kritéria pro posuzování žádostí jsou uvedena v příloze č. 2 této Výzvy. 

6.2 Způsob výběru projektů 

O poskytnutí podpory rozhoduje ČMZRB, a to v závislosti na splnění výběrových kritérií. Neúplné žádosti 
o podporu mohou být po uplynutí 3 měsíců od data jejich podání ČMZRB zamítnuty. 

7. Souběh podpor 

Na bankovní úvěr podpořený zárukou nesmí příjemce podpory získat jinou veřejnou podporu podle článku 
107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, podporu z prostředků Unie, které centrálně spravují 
orgány, agentury, společné podniky a jiné subjekty Unie a které není přímo ani nepřímo pod kontrolou 
členských států, a ani podporu v režimu de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013. 

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob předložení 

8.1 Obsah žádosti o podporu 

Žádost o podporu musí obsahovat minimálně: 

a) řádně vyplněný formulář žádosti o poskytnutí podpory, 
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b) řádně vyplněnou přílohu PSX, PCX žádosti o podporu (v případě podpory podle bodu 5.1 COVID 

SPORT, 5.2 COVID II), nebo popis projektu, včetně předpokládaného termínu jeho zahájení a 

ukončení a celkových předpokládaných nákladů (v případě podpory podle bodu 5.3 nebo 5.4)  

c) kopie smlouvy o úvěru, ve které je uvedeno poskytnutí bankovní záruky ČMZRB jako požadované 

zajištění, nebo vyjádření Spolupracující banky o podmínkách poskytnutí úvěru (Příloha AMX nebo 

ACX žádosti o podporu - netýká se podpory podle bodu 5.1 COVID SPORT ). 

 

Údaje ad písm. a) – c) jsou povinnými náležitostmi žádosti o podporu ke dni podání. Další přílohy žádosti 

o podporu může příjemce podpory doplnit dodatečně v přiměřené lhůtě stanovené poskytovatelem 

podpory, nejpozději však před zahájením posuzovacího procesu žádosti o podporu. 

8.2 Formuláře žádosti o podporu 

Formuláře žádosti o podporu, pokyny k předložení žádosti, informace o režimu podpory de minimis, včetně 

definice jednoho podniku, definice podniku v obtížích a metodiky výpočtu hrubého ekvivalentu podpory 

jsou k dispozici na internetových stránkách www.cmzrb.cz. 

8.3 Příjem žádostí o podporu 

Žádosti o podporu přijímají pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Přehled poboček je 
uveden na internetových stránkách www.cmzrb.cz. 

9. Sankce 

V případě uvedení nepravdivých údajů týkajících se příjemce podpory (čl. 3. Výzvy), naplnění podmínek 
přijatelnosti projektu (čl. 4.1 Výzvy), způsobilých výdajů zaručovaného úvěru (čl. 4.3 Výzvy), naplnění 
podmínek pro poskytnutí podpory vyžadovaných Nařízením Komise č. 1407/2013, v případě neplnění 
podmínek programu podle čl. 4.2 Výzvy, je příjemce podpory povinen 

 uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z výše záruky, 

 vrátit vyplacený finanční příspěvek, zároveň příjemce podpory ztrácí nárok na výplatu nevyplacené 

části finančního příspěvku. 

V případě uvedení nepravdivých údajů rozhodných pro výplatu finančního příspěvku je příjemce podpory 

povinen vrátit vyplacený finanční příspěvek a zároveň ztrácí nárok na výplatu nevyplacené části finančního 

příspěvku. 

V případě prodlení se splacením dlužných částek vzniklých z uplatnění sankcí v podobě smluvní pokuty nebo 

vrácení finančního příspěvku, je příjemce podpory povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 9 % p. a. z dlužné 

částky po splatnosti. 

V případě použití zaručovaného úvěru na nezpůsobilé výdaje je příjemce podpory povinen uhradit 
poměrnou část smluvní pokuty, a to podle podílu nezpůsobilých výdajů na celkové sjednané výši 
zaručovaného úvěru. 

Neposkytnutí informace nebo dokladu o naplnění některé podmínky programu je považováno za porušení 
této podmínky programu. 

http://www.cmzrb.cz/
http://www.cmzrb.cz/
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Poskytovatel podpory je oprávněn klientovi smluvně stanovit další sankce za neplnění jeho povinností 
vyplývajících ze smlouvy o záruce. 

10. Ostatní ustanovení 

a) Na podporu není právní nárok. 

b) Příjemce podpory je povinen předat správci finančního nástroje za podmínek stanovených ve smlouvě 

o záruce (netýká se podpory podle bodu 5.1 COVID SPORT a 5.2 COVID II): 

 hodnoty následujících indikátorů: 

10700 Přidaná hodnota MSP 

10400 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

10402 Počet nově vytvořených pracovních míst – ženy 

30203 Nové a modernizované přípojky sítí NGA11 

Údaje o navýšení zaměstnanosti je příjemce podpory povinen doložit pracovními smlouvami  

 údaje o celkové výši výdajů projektu (způsobilých i nezpůsobilých). 

c) Správce programu si vyhrazuje právo Výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit či změnit její ustanovení 

vzhledem k vývoji podmínek na finančním trhu a výši prostředků na financování programu. 

d) Poskytovatel podpory bude uchovávat dokumenty k ověření oprávněnosti poskytnuté podpory de 

minimis po dobu po dobu deseti jednoletých účetních období ode dne, kdy byla v rámci tohoto režimu 

poskytnuta poslední jednotlivá podpora. 

11. Definice 

Dohoda o financování - dohoda uzavřená mezi správcem programu a správcem finančního nástroje, která 

upravuje vzájemné vztahy a podmínky správy finančního nástroje, ze kterého jsou financovány podpory 

poskytované podle této Výzvy. 

Efektivní využívání vody v průmyslu - posílení aktivit průmyslových podniků v efektivnějším nakládání 

s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody 

pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky. Projekt efektivního využívání vody 

v průmyslu musí být zaměřen na některou z následujících oblastí: 

 proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu – zavádění 

technologických změn a inovací, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody, případně i 

úplná eliminace potřeby vody  

                                                           

11 Žadatel bude vyplňovat pouze za relevantní projekty NGA. 
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 přímá recyklace vody ve výrobních podnicích v odvětvích s vysokou spotřebou vody 

(potravinářský, papírenský, chemický, textilní, energetika), instalace uzavřených 

cirkulačních okruhů namísto lineárních/otevřených 

 následné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace 

filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu 

vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení  

 optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (mimo hlavní výrobní proces) 

– údržba, logistika, doprava, sociální zařízení  

 snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody 

 využívání potenciálu odpadní páry (záchyt a odběr tepla a další využití v podniku)  

 optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním 

adiabatickým chlazením) 

 výstavba a rekonstrukce dešťové kanalizace a objektů sloužící k retenci (retenční nádrže), 

včetně souvisejících technologických úprav pro případné využití takto zachytávané vody 

(např. čerpadla, filtry, rozvody, atd.) 

 technologie pro čistění odpadní vody z výroby a souvisejících provozních činností 

 technologie pro čištění vody vedoucí k úspoře spotřeby vody. 

Finanční nástroj - opatření finanční podpory formou záruk a záruk s finančním příspěvkem. 

Finanční příspěvek – finanční příspěvek k úhradě úroků z bankovního úvěru poskytnutého na financování 
projektu podpořeného zaručovaným úvěrem podle této výzvy. Finanční příspěvek je subvencí úroků ve 
smyslu odst. 7 článku 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (Úřední věstník 
Evropské unie, L 347, 20. 12. 2013, str. 320-469). 

Hrubý ekvivalent podpory - veličina vyjádřena v peněžním vyjádření. Výše záruky se speciálním propočtem 

převede na hodnotu srovnatelnou s poskytnutím podpory formou dotace. 

Jeden podnik – Za jeden podnik se považují podnikatelé registrovaní na území ČR i mimo něj, pokud i tyto 

subjekty mezi sebou mají některý z následujících vztahů: 

a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, 

v jiném subjektu, 

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 

dozorčího orgánu jiného subjektu, 

c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené 

s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto 

subjektu, 

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 

s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % 

hlasovacích práv náležejících akcionářům nebo společníkům v daném subjektu. 
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Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 

jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za jeden podnik. 

Koronavirová infekce – onemocnění lidského těla COVID-19 způsobené tzv. novým koronavirem SARS-CoV-

2, dříve též označovaným jako 2019-nCoV. 

Materiálové a energetické využití odpadů 

a) zařízení na sběr, třídění a úpravu odpadů 

typy projektů: výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro 
separaci komunálních odpadů, odpadů podobných komunálnímu odpadu a ostatních odpadů  

katalogová čísla dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů: ostatní odpady vyjma 

skupiny odpadů 17 (stavební a demoliční odpady) a podskupiny 16 01 (autovraky) 

kódy nakládání s odpady dle přílohy č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů: R 12 (předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů 

uvedených pod označením R1 až R11) 

typy projektů: výstavba (případně dovybavení) linek na sekundární dotřídění výstupů z třídících linek 

pro přípravu materiálů vhodných jako náhrada primárních surovin, 

b) zařízení na materiálové využití odpadů 

 typy projektů: výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů 

katalogová čísla dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů: ostatní odpady vyjma 

skupiny odpadů 17 (stavební a demoliční odpady), podskupiny 16 01 (autovraky) 

kódy nakládání dle přílohy č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů: R3 (recyklace/ zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako 

rozpouštědla); R4 (Recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů); R5 (Recyklace 

nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů); R7 (Zpětné získávání látek 

používaných ke snižování znečištění); R8 (Zpětné získávání složek katalyzátorů); R9 

(Rafinace olejů nebo jiný způsob opětovného použití olejů); R10 (Aplikace do půdy, která je 

přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii); R 12 (Úprava odpadů před využitím 

některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 až R 11), 

c) zařízení na energetické využití odpadů 

typy projektů: bioplynové stanice; výroba paliv z ostatních odpadů a termické zpracování ostatních 

odpadů; zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití; 

výstavba/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod 

katalogová čísla dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů: ostatní odpady vyjma 

skupiny odpadů 13 (odpady olejů a odpady kapalných paliv); skupiny odpadů 14 (odpadní 

organická rozpouštědla, chladící a hnací média); skupiny odpadů 17 (stavební a demoliční 

odpady) a podskupiny 15 01 (obaly); 16 01 (autovraky) a 20 01 (složky odděleného sběru) – 

kromě projektů bioplynových stanic 
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kódy nakládání dle přílohy č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů: R1 (Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem 

k výrobě energie); R3 (recyklace/ zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají 

jako rozpouštědla); R5 (Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických 

materiálů), 

d) zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, včetně odpadů zdravotnických 

katalogová čísla dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů: vše vyjma skupiny 17 

(stavební a demoliční odpady) a podskupiny 16 01 (autovraky) 

kódy nakládání dle přílohy č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů: R1 (Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem 

k výrobě energie); R2 (Zpětné získávání nebo regenerace rozpouštědel); R3 (Recyklace nebo 

zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla); R4 (Recyklace 

nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů); R5 (Recyklace nebo zpětné získávání 

ostatních anorganických materiálů); R6 (Regenerace kyselin nebo zásad); R7 (Zpětné 

získávání látek používaných ke snižování znečištění); R8 (Zpětné získávání složek 

katalyzátorů); R9 (Rafinace olejů nebo jiný způsob opětovného použití olejů). 

NGA – (Next Generation Access networks, tj. přístupové sítě nové generace) – projekty realizované v rámci 

CZ-NACE 61 zahrnující opatření na zřízení nových nebo rekonstrukci stávajících přípojek sítí NGA, tj.  sítí, 

které byly zcela nebo zčásti vylepšeny, využívají stávající infrastruktury a technologie místního přístupu 

a/nebo využívají nové infrastruktury, a které poskytují nebo budou poskytovat služby vysokorychlostního 

přístupu k internetu podle parametrů uvedených v NPRSNG (Národní plán rozvoje sítí nové generace)12  pro 

nově budované sítě NGA. 

NUTS 2 – územní jednotka tvořená územím jednoho nebo více krajů podle usnesení vlády České republiky 

č. 707 ze dne 26. října 1998. 

OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Podnikatelské centrum - infrastruktura určená primárně pro podnikání malých a středních podniků. 

Např. kancelářské prostory, sklady, atd. Nejedná se o vědecko-technický park nebo podnikatelský inkubátor 

pro inovační MSP podporované z prioritní osy 1 OP PIK. 

Podpora – záruka za úvěr nebo finanční příspěvek dle této Výzvy. 

Podpora de minimis – představuje podporu podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 
2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník 
EU, L 352. 24. 12. 2013, str.  1- 8). Podpora de minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu 
s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu podniku (viz definice pojmu „Jeden podnik“) 
za dobu současného a dvou předchozích účetních období přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. 
Pro přepočet se používá měnový kurz Evropské centrální banky platný v den vydání Rozhodnutí o poskytnutí 
podpory. Pro podniky, které provozují silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, je maximální výše podpory 
de minimis snížena na 100 000 EUR/3 roky. 

                                                           

12 https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/narodni-plan-rozvoje-siti-
nga/narodni-plan-rozvoje-siti-nove-generace-byl-schvalen--222120/ 
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Program – program EXPANZE schválený usnesením vlády č. 914 ze dne 9. listopadu 2015. 

Projekt – v případě podpory podle bodu 5.1 (COVID SPORT) a 5.2 (COVID II) se za jeden projekt považují 

informace uvedené v příloze PSX, resp. PCX žádosti o podporu. 

V případě podpory podle bodů 5.3 a 5.4 se za jeden projekt považuje žadatelem o podporu předem 

definovaný soubor opatření, procesů a činností, jež budou prováděny za účelem dosažení určeného cíle a 

jež mají současně místní, věcnou i časovou souvislost. Z hlediska místní souvislosti je za jeden projekt 

považováno pořízení majetku nebo úhrada provozních nákladů/výdajů minimálně do/v jedné provozovně 

příjemce podpory. Z hlediska věcné souvislosti je za jeden projekt považována investice, nebo provozní 

výdaje v rámci shodné ekonomické činnosti. Z hlediska časové souvislosti jsou za jeden projekt považovány 

výdaje podle čl. 4.3.2.2 a) nebo b), nebo výdaje podle bodu c) čl. 4.3.2.2 v průběhu minimálně 6 měsíců, 

takže je možné žadateli poskytnout (uzavřít) v průběhu 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců max. 1 

smlouvu o záruce na stejný typ způsobilých výdajů. Aby byla opatření příjemce podpory považována za 

jeden projekt, musí být podmínky místní, věcné a časové souvislosti naplněny současně. V případě projektu 

na financování provozních výdajů, jehož součástí je pořízení materiálu a/nebo zboží, se způsobilým výdajem 

projektu rozumí zásoby materiálu a/nebo zboží pořizované společně, resp. za stejným účelem. 

Příjemce podpory - podnikatel, jemuž je v souladu s ustanovením Zákona o podpoře malého a středního 
podnikání a podmínkami uvedenými ve Výzvě poskytována záruka nebo záruka s finančním příspěvkem. 
Příjemce podpory je konečným příjemcem ve smyslu článku 2 bod 12 Obecného nařízení.  

Příjmy – příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění. 

Příloha ACX – příloha „Údaje spolupracující banky“ žádosti o podporu podle bodu 5.2 COVID II, která je 

k dispozici ke stažení na www.cmzrb.cz.  

Příloha AMX – příloha „Údaje spolupracující banky“ žádosti o podporu podle bodu 5.3 nebo 5.4, která je 

k dispozici ke stažení na www.cmzrb.cz. 

Příloha PCX, PSX  – příloha „Projekt“ žádosti o podporu, která je k dispozici ke stažení na www.cmzrb.cz. 

Retenční nádrž – je stavba/zásobník sloužící k dlouhodobějšímu zadržování a akumulaci vody. 

Rodinný podnik - Zvláštní podporovaná aktivita pro příjemce podpory, kteří splňují definici rodinného 

podniku viz příloha č. 4 Výzvy. Podporu může získat pouze takový rodinný podnik, který byl ke dni podání 

žádosti o záruku malým nebo středním podnikem. 

Smlouva o záruce – smlouva o záruce uzavřená mezi správcem finančního nástroje a příjemcem podpory 

podle této Výzvy. 

Smlouva o zaručovaném úvěru – smlouva o úvěru uzavřená mezi příjemcem podpory a spolupracující 

bankou, k níž se jako zajištění vztahuje záruka z programu Expanze – záruka. 

Spolupracující banka – banka, která má s ČMZRB uzavřenu smlouvu o spolupráci při poskytování záruk 
v OP PIK. Smlouvu může s ČMZRB uzavřít každá banka s oprávněním poskytovat úvěry na území České 
republiky. Seznam Spolupracujících bank je uveden na www.cmzrb.cz. 

Technické zhodnocení – nástavby (např. zvýšení stavby o přistavěná patra), přístavby (rozšíření stavby) 
a stavební úpravy, rekonstrukce (zásah do majetku, který má za následek změnu jeho účelu nebo 
technických parametrů) a modernizace majetku (rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku), 

http://www.cmzrb.cz/
http://www.cmzrb.cz/
http://www.cmzrb.cz/
http://www.cmzrb.cz/
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Tržby – tržby za vlastní výkony a zboží, účtová třída 6, pro příjemce podpory vedoucí účetnictví; pro příjemce 

vedoucího daňovou evidenci příjmy z prodeje zboží, výrobků a služeb. 

Veřejná podpora – finanční výhoda získaná příjemcem podpory vyjádřená hrubým ekvivalentem podpory. 

Výzva – Výzva I programu EXPANZE - záruky k podávání žádostí o podporu zveřejněná správcem finančního 

nástroje pod názvem „VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ Program EXPANZE – záruky“. 

Zpracování kalamitního dřeva – projekty zaměřené zejména na pořízení nových technologií na zpracování 

kalamitního dřeva a na rozšíření i vznik nových skladovacích prostor ke skladování dřeva ze stromů 

napadených kůrovcem.  

Zvláštní podporované aktivity – Zpracování kalamitního dřeva, NGA, Efektivní využívání vody v průmyslu, 

Zvýhodněné regiony, Podnikatelská centra, Rodinné podniky a Materiálové a energetické využití odpadů. 

Záruka – bankovní záruka poskytnutá správcem finančního nástroje. Portfoliová záruka - Jedná se záruku, 

kdy na základě smlouvy mezi ČMZRB a Spolupracující bankou, plní ČMZRB za určitou část aktuálního 

portfolia zaručovaných úvěrů poskytovaných Spolupracující bankou. Podmínky, za kterých může 

Spolupracující banka, tu kterou záruku k plnění s ohledem na aktuální výši portfolia zaručovaných úvěrů 

uplatnit, stanoví dohoda mezi Spolupracující bankou a ČMZRB. 

Zvýhodněné regiony – podpora projektů s místem realizace na území regionů vymezených přílohou č. 3 

Výzvy 

Zaručovaný úvěr - úvěr poskytnutý Spolupracující bankou zaručený zárukou (případně poskytnutou též 

s finančním příspěvkem) dle této Výzvy na základě smlouvy o záruce uzavřené mezi správcem finančního 

nástroje a příjemcem podpory.  

Žádost o podporu – žádost o záruku dle této Výzvy, která je k dispozici ke stažení na www.cmzrb.cz. 

 

Přílohy 

č. 1: Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE) 

č. 2: Hodnotící kritéria  

č. 3: Zvýhodněné regiony 

č. 4: Definice rodinného podniku  

http://www.cmzrb.cz/
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Příloha č. 1 Výzvy I Programu EXPANZE - záruky  

Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE) 

Část A 

 

Oddíl Název 

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 

2 Lesnictví a těžba dřeva (pouze v případě Zvláštní podporované aktivity Zpracování kalamitního dřeva dle 
bodu 5.4) 

 

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 

8 Ostatní těžba a dobývání 

 

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 

10 Výroba potravinářských výrobků1) 

11 Výroba nápojů1) 

13 Výroba textilií1)  

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 přípravků1) 

21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků1) 

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; 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. 

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 

31 Výroba nábytku 

32 Ostatní zpracovatelský průmysl 

33 Opravy a instalace strojů a zařízení 

 
SEKCE D – VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU 

35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 

   

SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI 

36 Shromažďování, úprava a rozvod vody  

37 Činnosti související s odpadními vodami 

38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití (kromě zpracování 
zbytkových látek z tabáku v rámci 38.32) 

39 Sanace a jiné činnosti související s odpady 

   

SEKCE F – STAVEBNICTVÍ 
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41 Výstavba budov (s výjimkou 41.1 Developerská činnost) 

42 Inženýrské stavitelství 

43 Specializované stavební činnosti  

   

SEKCE G – VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 

45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel  

46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel (kromě 46.35 a 46.1) 

47 Maloobchod, kromě motorových vozidel (kromě 47.26) 

   

SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

49 Pozemní a potrubní doprava2) 

50 Vodní doprava 

51 Letecká doprava 

52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 

53 Poštovní a kurýrní činnosti 

   

SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ   

55 Ubytování 

56 Stravování a pohostinství 

 

SEKCE J – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 

58 Vydavatelské činnosti 

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

60 Tvorba programů a vysílání 

61 Telekomunikační činnosti 

62 Činnosti v oblasti informačních technologií 

63 Informační činnosti 

 

SEKCE L – ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 

68 pouze 68.20 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí  

 

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 a analýzy 

72 Výzkum a vývoj 

73 Reklama a průzkum trhu 

74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 

75 Veterinární činnosti 

 
SEKCE N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI 

77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu 

78 Činnosti související se zaměstnáním 

79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti 

80 Bezpečnostní a pátrací činnosti 

81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny  

82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání 

   

SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ 

85 Vzdělávání 

   

SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

86 Zdravotní péče 
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87 Pobytové služby sociální péče 

88 Ambulantní nebo terénní sociální služby 

   

SEKCE R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI 

90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 

91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení 

93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti 

 

SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI 

95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 

96 Poskytování ostatních osobních služeb 

 

1) 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 

2) s výjimkou nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu  



23. 

Část B 

Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské 
politiky: 

Číslo Bruselské 
nomenklatury 

Název zboží 

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

Kapitola 1  Živá zvířata   

Kapitola 2  Maso a poživatelné droby  

Kapitola 3  Ryby, korýši a měkkýši  

Kapitola 4  Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med   

Kapitola 5  

05.04  
Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a 
jejich části  

 

05.15  
Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani 
nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k 
lidskému požívání 

0511 

Kapitola 6  Živé rostliny a květinářské produkty  

Kapitola 7  Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy  

Kapitola 8  Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů   

Kapitola 9  Káva, čaj, koření, jiné než maté (čísla 09.03)   

Kapitola 10  Obiloviny   

Kapitola 11  Mlýnské výrobky; slad, škroby, lepek, inulin   

Kapitola 12  
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody, 
průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny  

 

Kapitola 13   

ex 13.02  Pektin 1302 

Kapitola 15   

15.01  
Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; 
lisovaný nebo tavený drůbeží tuk  
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15.02  
Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, surový nebo tavený, též 
„premierjus“  

 

15.03  
Stearin z vepřového sádla, oleostearin, olein z vepřového 
sádla a neemulgovaný oleomargarin, nesmíchané ani 
jinak neupravené  

 

15.04  Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované   

15.07  
Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, 
čištěné nebo rafinované  

1507 – 1515 

15.12  
Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též 
rafinované, ale jinak neupravené  

1516 

15.13  
Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené 
potravinové tuky  

1517 

15.17  
Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných 
nebo rostlinných vosků  

1522 

Kapitola 16  Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů   

Kapitola 17   

17.01  Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu   

17.02  
Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s 
přírodním medem); karamel  

 

17.03  Melasa, též odbarvená   

17.05  
Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy 
(včetně vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma 
ovocných šťáv s přísadou cukru v jakémkoli poměru  

2106 barevný nebo 
aromatizovaný sirup, cukry 
1701 

Kapitola 18   

18.01  Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené   

18.02  Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady   

Kapitola 20  
Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z 
jiných částí rostlin  

 

Kapitola 22   

22.04  
Vinný mošt částečně kvašený, též jinak než přidáním 
alkoholu  

2204 

22.05  
Víno z čerstvých hroznů; vinný mošt z čerstvých hroznů, 
jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu  

2204 

22.07  Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)  2206 
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ex 22.08  

ex 22.09  

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  

ex2207 

ex2208 

22.10  Stolní ocet a jeho náhražky  2209 

Kapitola 23  
Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené 
krmivo  

 

Kapitola 24   

24.01  Nezpracovaný tabák, tabákový odpad   

Kapitola 45   

45.01  
Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo 
na prach umletý  

 

Kapitola 54   

54.01  
Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak 
zpracovaný avšak nespředený, koudel a odpad (včetně 
trhaného materiálu)  

 

Kapitola 57   

57.01  
Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, 
vochlované nebo jinak zpracované, avšak nespředené, 
koudel a odpad (včetně trhaného materiálu)  
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Příloha č. 2 Výzvy I Programu  EXPANZE - záruky 

Hodnotící kritéria 

Metodika hodnocení 

a) binární kritéria - kritéria typu ano/ne. Pro kladné rozhodnutí o poskytnutí záruky musí být splněna 
všechna tato kritéria; 

b) bankovní kritéria - posouzení rizikovosti požadovaného financování vycházející z finanční analýzy 
dosavadních ekonomických výsledků žadatele, jejich předpokládaného dalšího vývoje 
i mimoekonomických kritérií rizikovosti. Výsledkem posouzení je výstup binární povahy, tj. 
úvěrovatelný či neúvěrovatelný. Podpořeny mohou být pouze úvěrovatelné projekty. 

 
Uvedená kritéria se posuzují podle podmínek Výzvy platných ke dni podání žádosti o podporu. 

 

A binární kritéria 

 
ANO/NE 

1.  Projekt se týká ekonomické činnosti uvedené v seznamu CZ-NACE v 
příloze č. 1 Výzvy. 

 

2.  Žadatel splňuje podmínky přijatelnosti stanovené v čl. 3 Výzvy.  

3.  Projekt splňuje podmínky přijatelnosti projektu uvedené v čl. 4.1 Výzvy.  

4.  Požadované parametry záruky nepřesahují hodnoty uvedené ve Výzvě.  

5.  V žádosti je předpokládáno čerpání zaručovaného úvěru pouze na 
způsobilé výdaje projektu uvedené v čl. 4.3.2 Výzvy. 

 

6.  Projekt nebyl dokončen před datem podání žádosti o podporu, 
tj. zejména nedošlo k uvedení majetku pořízeného z podpořeného úvěru 
do užívání, nebyl vydán kolaudační souhlas. 

 

7.  Projekt investičního charakteru splňuje podmínky čl. 4.1 písm. e) Výzvy.  

8.  Omezení výše podpory stanovené v Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 
(de minimis) je dodrženo. 

 

9.  Žadatel předložil realizovatelný záměr projektu, definoval přínosy 
projektu a zhodnotil situaci na trhu.  

 

10.  Projekt přispívá k dosažení strategického cíle Národní výzkumné a 
inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky „Zvýšit 
míru podnikání ve společnosti s důrazem na zakládání nových rychle 
rostoucích firem“. 

 

 
 

B bankovní kritéria 

 
ANO/NE 

1.  

Pozitivní vyhodnocení bankovních kritérií úvěrovatelnosti podle písm. b) Spolupracující 
bankou. Toto vyhodnocení je doloženo kopií smlouvy o úvěru, ve které je uvedeno 
poskytnutí bankovní záruky ČMZRB jako požadované zajištění nebo vyjádření 
Spolupracující banky o podmínkách poskytnutí úvěru (Příloha AMX nebo ACX žádosti 
o podporu) 
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2.  Žadatel vyhověl požadavkům správce finančního nástroje na prescoring.  
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Příloha č. 3 Výzvy I Programu  EXPANZE - záruky 

Zvýhodněné regiony 

Okresy s podílem nezaměstnaných osob vyšším než je průměrný podíl nezaměstnaných osob 
v ČR za únor 2017 (dle údajů zveřejněných MPSV http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes): 
 

1. Brno-město 
2. Bruntál 
3. Břeclav 
4. Český Krumlov 
5. Děčín 
6. Hodonín 
7. Chomutov 
8. Jeseník 
9. Karlovy Vary 
10. Karviná 
11. Kladno 
12. Kolín 
13. Kroměříž 
14. Kutná Hora 
15. Liberec 
16. Litoměřice 
17. Louny 
18. Mělník 
19. Most 
20. Nymburk 
21. Olomouc 
22. Opava 
23. Ostrava-město 
24. Přerov 
25. Příbram 
26. Semily 
27. Sokolov 
28. Svitavy 
29. Šumperk 
30. Tábor 
31. Teplice 
32. Třebíč 
33. Ústí nad Labem 
34. Vsetín 
35. Znojmo 
36. Žďár nad Sázavou 

 

  

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes
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Příloha č. 4 Výzvy I Programu  EXPANZE - záruky 

 

Definice rodinného podniku dle usnesení vlády ČR č. 330 ze dne 13. května 2019 

(aktualizovaná usnesením vlády ČR č. 535 ze dne 11. 5. 2020) 

Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost. 

1. Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet 

společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je členem jejího 

statutárního orgánu nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo 

vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem 

statutárního orgánu této obchodní korporace; znaky rodinné obchodní korporace jsou 

splněny i tehdy, je-li jediným jejím společníkem člen jedné rodiny, který je současně 

členem statutárního orgánu, a alespoň jeden jiný člen téže rodiny je členem jejího 

statutárního orgánu, jejím zaměstnancem, jejím prokuristou nebo členem její dozorčí 

rady. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které 

většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský 

správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem 

statutárního orgánu fundace, nebo svěřenský správce svěřenského fondu. 

2. Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí 

nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem 

živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání 

z jiného důvodu. 

3. Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující 

manželé nebo partneři13 nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich 

příbuzní až do třetího stupně, osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do 

druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii, nebo sourozenci. Je-li mezi nimi 

osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud 

je nezletilá, jinak opatrovník. 

                                                           

13 Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 


