
„Kritéria způsobilosti konečného příjemce“ znamená ve vztahu ke Konečnému příjemci, že ke dni žádosti o sjednání 
Transakce, ke dni uzavření Dokumentu dokládajícího Transakci nebo k datu prvního čerpání příslušné Transakce (nebo 
k jinému dni uvedenému níže):

a. Konečný příjemce je oprávněn k podnikání na území České republiky v alespoň jedné podporované ekonomické činnosti
uvedené v kvalifikaci CZ-NACE v Programu;

b. žádná ovládající osoba Konečného příjemce nemá sídlo nebo bydliště ve kterémkoliv ze států uvedených Příloze 1
(Unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti) Závěru Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí
nespolupracujících v daňové oblasti (2020/C 64/03);

c. Konečný příjemce nebyl ke dni 31. března 2020 v prodlení delším než 30 dní se splácením dluhu vůči Zprostředkovateli;

d. vůči Konečnému příjemci není podán:

i. insolvenční návrh, návrh na vyhlášení moratoria, návrh na vyhlášení mimořádného moratoria nebo návrh
na povolení reorganizace;

ii. návrh na zahájení jiného obdobného řízení, které je uvedeno v bodě (i) výše, ani neprobíhá zrušení Konečného
příjemce; a

iii. nedošlo k jakékoli skutečnosti nebo řízení, které mají obdobné účinky podle jakýchkoli předpisů jiných právních řádů;

e. Konečný příjemce:

je registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů; a

i. měl k 31. prosinci 2019 nejvýše 500 zaměstnanců (přičemž pro tyto účely bude rozhodující evidenční počet zaměstnanců
podle metodiky Českého statistického úřadu za poslední ukončené účetní období);

f. Konečný příjemce nepožívá výhody z dřívější protiprávní podpory prohlášené rozhodnutím Evropské komise za
neslučitelnou s vnitřním trhem nebo už Konečný příjemce (nebo společnost ve skupině) vrátil takovou podporu nebo
zaplatil celkovou částku takové podpory včetně odpovídajícího úroku na vázaný účet zřízený k tomuto účelu;

g. Konečný příjemce nečerpal podporu dle Programu na jinou Transakci; a

h. Konečný příjemce nebyl k 31. prosinci 2019 „podnikem v obtížích“ ve smyslu nařízení Komise (EU) 651/2014, kterým
se v souladu se články 107 a 108 smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v případně
novelizovaném, změněném, doplněném a/nebo nahrazeném znění.

„Kritéria způsobilosti transakce“ znamená ve vztahu k Transakci, že: 

a. je uzavřena jako Transakce spočívající v Dluhovém financování uzavřená se Zprostředkovatelem během Začleňovacího
období s tím, že:

i. refinancování transakce uzavřené před začátkem Začleňovacího období před dohodnutou splatností takové stávající
transakce se nepovažuje za novou transakci; a

ii. Povolená změna transakce uskutečněná v průběhu trvání této Smlouvy nebude považována za refinancování Transakce
a nebude mít vliv na začlenění příslušné Transakce do Portfolia;

b. maximální výše jistiny přislíbené k čerpání nepřesáhne 50 000 000 Kč;

c. maximální výše jistiny přislíbené k čerpání nepřesáhne nejvyšší z níže uvedených částek:

dvojnásobek ročních mzdových nákladů Konečného příjemce (včetně nákladů na sociální zabezpečení, jakož i nákladů
na zaměstnance, kteří pro závod pracují, ale jsou na výplatní listině dodavatelů) za rok 2019 nebo za poslední dostupný
rok. V případě Konečného příjemce – právnické osoby, které byl založen 1. ledna 2019 nebo později, nesmí maximální
výše úvěru překročit odhadované roční mzdové náklady za první dva roky jeho činnosti;

i. 25 % celkového obratu Konečného příjemce v roce 2019; nebo

ii. s náležitým odůvodněním a na základě čestného prohlášení Konečného příjemce o jeho potřebách v oblasti likvidity,
částky nutné k pokrytí potřebné likvidity od okamžiku poskytnutí Transakce po nadcházejících dvanáct měsíců;

d. splatnost Transakce dohodnutá při sjednání Dokumentace transakce nebude stanovena dříve než 1. ledna 2021 (aniž by tím 
byla dotčena práva Zprostředkovatele z porušení povinností Konečného příjemce, včetně práva na Zesplatnění transakce);

e. Dokumentace Transakce obsahuje informaci, že dluhy Konečného příjemce na základě Transakce jsou kryté Ručením
v rámci Programu;

f. je denominována v Referenční měně; a

g. ve vztahu k Transakci jsou splněny požadavky na zjištění a zveřejnění Skutečného majitele stanovené § 4 zákona
c. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Národní rozvojové banky, a.s. vyplývajících z 
ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2. 

Kritéria způsobilosti

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=lv

