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Základní ustanovení
Správce programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)
Program realizuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., se sídlem
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ 448 48 943 (dále též „ČMZRB“).
Tento program je vyhlášen podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého
a středního podnikání ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Komise
(ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de
minimis1 (dále jen „de minimis“).

1.

Cíl programu

Cílem

programu

je

umožnit

realizaci

podnikatelských

záměrů

začínajících

podnikatelů, včetně těch, které navazují na úspěšně realizované projekty podpořené
v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“),
a to poskytnutím podpory ve formě zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem
k zaručovanému úvěru.

2.

Podporované aktivity

Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických
činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 1 část A Výzvy II
programu START (dále jen „podporovaná ekonomická činnost“).

3.

Příjemce podpory

3.1. Příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat
následující podmínky:
a) musí splňovat definici drobného podnikatele uvedenou v Příloze č. 1
Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 2, v bodu 3 článku 2,
b) musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu
podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován
projekt 3,

1

Úřední věstník EU, L 379, 28. 12. 2006, str. 5-10. Zásady postupu výpočtu hrubého ekvivalentu podpory
poskytované formou úvěru jsou uvedeny na www.cmzrb.cz.
2

Úřední věstník EU, L 214, 9. 8. 2008, str. 3-47
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c) musí být podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně
z příjmu na finančním úřadě podle § 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků v platném znění, a to v roce podání žádosti
o podporu

nebo

v některém

ze

dvou

předchozích

let,

resp.

pěti

předchozích let v případě projektů navazujících na úspěšně realizované
projekty podpořené v rámci OP VaVpI, (dále jen „projekty navazující na OP
VaVpI“),
d) nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči
vybraným

institucím 4

spolufinancovaných

a vůči

z rozpočtu

poskytovatelům
Evropské

unie.

podpory

z projektů

Posečkání

s úhradou

nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané
nedoplatky,
e) nesmí mít podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových
nároků jeho zaměstnanců,
f) nesmí podle svého čestného prohlášení vykonávat podnikatelskou činnost
v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZNACE 01 a 03).

3.2. Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud k datu
podání žádosti:
a) dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil
konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro
nedostatek majetku,
b) bylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon,
c) soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo
nařídil exekuci jeho majetku,
d) je v likvidaci,

3

Výjimkou jsou ekonomické činnosti, u kterých lze získat příslušné oprávnění k podnikání až po realizaci
projektu; v těchto případech postačí oprávnění k podnikatelské činnosti na území České republiky.
4

Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Pozemkovému fondu,
Ministerstvu financí, jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního
prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro
podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům
obcí
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e) je podnikem v obtížích (dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008)5,
f) má neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních
prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že
podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem.

4.

Podmínky programu

4.1. Formální podmínky přijatelnosti projektu
Projekt musí splňovat tyto podmínky:
a) bude realizován na území České republiky s výjimkou hlavního města
Prahy,
b) je v souladu s principem rovných příležitostí EU a principem udržitelného
rozvoje z hlediska ochrany životního prostředí,
c) cíle projektu jsou v souladu s cíli programu,
d) nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím, 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.

4.2. Ostatní podmínky
a)

příjemce podpory je po celou dobu trvání smlouvy o podpoře povinen
umožnit přímý přístup pověřeným zaměstnancům Ministerstva průmyslu
a obchodu k provádění kontroly podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní
kontrole, zaměstnancům ČMZRB a zaměstnancům dalších subjektů
určených ČMZRB nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu za účelem
kontroly dodržování podmínek programu a účelového využití prostředků

5

Podnik se považuje za podnik v obtížích, pokud splňuje tyto podmínky:

a) v případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny základního kapitálu a kde
ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců, nebo
b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, kde došlo ke ztrátě
více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti a kde ke ztrátě více než jedné
čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců, nebo
c) kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik splňuje podmínky insolvenčního zákona (182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) pro zahájení kolektivního úpadkového řízení.
Malý nebo střední podnik, který existuje méně než tři roky, se po uvedenou dobu považuje za podnik v obtížích
pouze tehdy, pokud splňuje podmínky stanovené v pododstavci písm. c).
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zaručeného úvěru, jakož i kontroly finanční situace a účetnictví nebo
daňové evidence příjemce podpory, a to jak na místě realizace
projektu, tak ve svém sídle,
b)

příjemce

podpory

oddělenou

je

evidenci

(v

povinen
případě

o použití

zaručeného

podnikatelů

úvěru

vedoucích

vést

účetnictví

analytickou evidenci) a uchovat ji do doby uplynutí 3 let od uzávěrky
Operačního programu Podnikání a inovace v souladu s čl. 90 Nařízení Rady
(ES) č. 1083/20066 (o uzávěrce Operačního programu Podnikání a inovace
budou všichni příjemci podpory informováni prostřednictvím ČMZRB),
c)

příjemce podpory je povinen po celou dobu trvání smlouvy o podpoře
souhlasit, že ČMZRB bude předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu
a orgánům a institucím Evropské unie údaje o jeho osobě v rozsahu
jména/názvu/firmy,

adresy/sídla,

IČ,

názvu,

CZ-NACE,

umístění

projektu a výši poskytnuté podpory pro účely jejich zveřejnění a pro
účely sledování použití veřejné podpory a prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj,
d)

příjemce podpory je povinen mít ve svém vlastnictví hmotný, resp.
dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „majetek“) pořízený zcela nebo
částečně ze zaručeného úvěru po dobu od data jeho pořízení do 3 let
od data ukončení realizace projektu. Dříve jej může prodat, pokud
výtěžek

z prodeje

použije

na

pořízení

majetku

zabezpečujícího

pokračování podporované ekonomické činnosti,
e)

příjemce podpory musí po celou dobu realizace projektu a po dobu 3 let
od data ukončení realizace projektu používat majetek pořízený s účastí
zaručovaného

úvěru,

který

má

ve

svém

vlastnictví,

převážně

k podporovaným ekonomickým činnostem,
f)

příjemce podpory nesmí po dobu realizace projektu a po dobu 3 let od
data ukončení realizace projektu přemístit majetek pořízený s účastí
zaručovaného úvěru, který má ve svém vlastnictví, mimo podpořený
region NUTS II,

6

Úřední věstník EU, L 210, 31.7.2006, str. 25-78

6/11

g)

příjemce podpory je povinen po dobu realizace projektu a po dobu 3 let
od ukončení realizace projektu zajistit publicitu poskytnuté podpory
v rozsahu stanoveném smlouvou o podpoře.

4.3. Způsobilé výdaje
4.3.1. Způsobilé výdaje uhrazené ze zaručovaného úvěru musí splňovat
následující podmínky:
•

musí

být

vynaloženy

v souladu

s cílem

programu

a musí

bezprostředně souviset s realizací projektu,
•

musí být vynaloženy nejdříve v den uzavření smlouvy o zaručovaném
úvěru.

4.3.2. Způsobilými výdaji, ke kterým může být čerpán zaručovaný úvěr

jsou:
a)

pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců
podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků
(u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci),

b)

pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není
příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp.
hmotný majetek 7,

c)

pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory
vykazován jako náklad/výdaj 7 .

DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje.

5.

Odvětvové vymezení

Projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti (viz Příloha
č. 1 část A Výzvy II programu START).
Podporu nelze poskytnout v případě, že by zaručovaný úvěr měl být použit na
činnosti v některém z následujících odvětví:
•

zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví (CZ-NACE A 01, A 02,
A 03)

•
7

uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1)
pouze jako součást investičně zaměřeného úvěru na realizaci investičně zaměřeného projektu
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•

ocelářský průmysl (CZ-NACE C 24 s výjimkou C 24.5)

•

průmysl syntetických vláken (CZ-NACE C 20.60)

•

stavba lodí (CZ-NACE C 30.11).

6.

Forma a výše podpory

Podpora je poskytována ve formě zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem
k zaručovanému úvěru (dále též „zvýhodněná záruka“). S výjimkou projektů
navazujících na OP VaVpI může být v tomto programu poskytnuta podpora jednomu
příjemci podpory pouze na jeden projekt.
Zvýhodněná záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB
uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk zjednodušeným postupem, viz
seznam bank na internetové adrese ČMZRB – www.cmzrb.cz.
Zvýhodněná záruka je poskytována až do výše 80 % jistiny zaručovaného
bankovního úvěru. Zaručovány mohou být úvěry do výše 3 mil. Kč (v případě
projektů navazujících na OP VaVpI do výše 10 mil. Kč) s dobou splatnosti delší než 3
roky. Příjemce podpory hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1 % p.a. z výše
záruky. Současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek 3 % p.a.
z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky.
Spolu se zárukou je poskytován finanční příspěvek k zaručovanému úvěru, a to ve
výši
a) 15 % vyčerpaného zaručeného úvěru v případě projektu navazujícího na OP
VaVpI,
b) 10 % vyčerpaného zaručeného úvěru u ostatních projektů.
Finanční příspěvek k zaručovanému úvěru je vyplacen, pokud příjemce podpory
doručí do 2 let ode dne uzavření smlouvy o podpoře poskytovateli podpory zprávu
o ukončení realizace projektu a dodržování podmínek programu uvedených v bodě
4.1 a 4.2, potvrzení úvěrující banky o vyčerpané částce zaručovaného úvěru a jeho
řádném splácení a prokáže použití vyčerpaného zaručovaného úvěru z více jak 50 %
na způsobilé výdaje uvedené v bodě 4.3.2 a).
Při poskytnutí zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru
dochází ke kumulaci veřejné podpory ve formě záruky a ve formě finančního
příspěvku. Celková výše podpory je poskytována v souladu s limitem a podmínkami
stanovenými Nařízením Komise (ES) č.1998/2006 „de minimis“.
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7.

Výběr projektů

7.1. Výběrová kritéria
Výběrovými kritérii jsou splnění podmínek pro příjemce podpory, podmínek
přijatelnosti projektu a soulad s pravidly poskytování veřejné podpory.
Výběrová kritéria jsou uvedena v Příloze č. 2.
7.2.
c)

Způsob výběru projektů
O poskytnutí podpory rozhoduje z pověření Řídícího orgánu ČMZRB,
a to v závislosti na splnění výběrových kritérií.

d)

Neúplné žádosti o podporu mohou být po uplynutí 3 měsíců od data
jejich podání ČMZRB zamítnuty.

8.

Účast v dalších programech

Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých
i zahraničních programech s výjimkou těchto případů:
a)

pokud zaručovaný úvěr je veřejnou podporou dle článku 87(1) Smlouvy
o založení ES či podporou v režimu de minimis,

b)

pokud zaručovaný úvěr byl již podpořen z jiného finančního nástroje
Společenství,

c)

pokud byl projekt podpořen z jiného operačního programu,

d)

pokud zaručovaný úvěr je určen na financování projektu, který již byl
podpořen podřízeným úvěrem.

9.

Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího
předložení

9.1. Žádost o podporu obsahuje zejména:
−

identifikační údaje žadatele,

−

charakteristiku projektu,

−

náklady na realizaci projektu a způsob jeho financování,

−

vyjádření úvěrující banky,

−

doklad o oprávnění k podnikání,

−

čestná

prohlášení

žadatele

k naplnění

uvedených v bodech 3.1 c) až f) a 3.2.,
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podmínek

programu

−

přílohy k posouzení naplnění podmínek programu, které jsou
podrobněji specifikovány ve formuláři žádosti o podporu.

9.2. Formulář žádosti o podporu
Formulář žádosti o podporu a pokyny pro jeho předložení jsou k dispozici na
internetové

adrese

Českomoravské

záruční

a rozvojové

banky,

a.

s.:

www.cmzrb.cz.

9.3. Příjem žádostí o podporu
Žádosti o podporu přijímají pobočky Českomoravské záruční a rozvojové
banky, a. s. Žádosti jsou přijímány průběžně do 31.12.2010.

10. Sankce za nedodržení podmínek programu
10.1. Pokud příjemce podpory nedodrží podmínky programu uvedené v bodu
4.2,

je

povinen

vrátit

neoprávněně

získanou

veřejnou

podporu.

Neposkytnutí informace nebo dokladu o naplnění podmínky programu je
považováno za porušení podmínky programu.
Získaná veřejná podpora je veřejná podpora připadající na sjednanou
dobu ručení.
Neoprávněně získanou je ta část získané veřejné podpory, která
připadá na období od data porušení podmínky programu, nebo od data
zjištění porušení podmínky programu, pokud nelze stanovit datum
porušení podmínky programu, do data sjednaného ukončení doby
ručení.
10.2. V případě uvedení nepravdivých údajů týkajících se příjemce podpory
(bod 3), naplnění podmínek přijatelnosti projektu (bod 4.1), způsobilých
výdajů zaručovaného úvěru (bod 4.3), nakládání s majetkem (body
4.2.d) až f)), návaznosti projektu na OP VaVpI (bod 6), výše předchozí
získané podpory de minimis a údajů v přiznání k dani z příjmu, porušení
podmínky vedení oddělené evidence o použití zaručovaného úvěru (bod
4.2.b)) a nezajištění publicity poskytnuté podpory (bod 4.2 g)) je
neoprávněně získanou celá získaná veřejná podpora.
10.3. V případě použití zaručovaného úvěru na nezpůsobilé výdaje je
příjemce podpory povinen vrátit poměrnou část získané veřejné
podpory.
10/11

10.4. Za prodlení s vrácením neoprávněně získané veřejné podpory je
příjemce podpory povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 24 % p.a.
Celková výše tohoto úroku z prodlení je omezena výší neoprávněně
získané veřejné podpory.

11. Ostatní ustanovení
Na podporu není právní nárok. Správce programu si vyhrazuje program
pozastavit nebo předčasně ukončit.

12. Definice
•

Podpora - zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru.

•

Projekt - pořízení a financování aktiv a dalších výdajů k provádění podnikatelské
činnosti.

•

Smlouva

o podpoře

–

smlouva

o záruce

s finančním

příspěvkem

k zaručovanému úvěru uzavřená mezi příjemcem podpory a ČMZRB.
• Ukončení realizace projektu - datum, kdy byl skutečně ukončen projekt,
tzn. datum uvedení majetku pořízeného ze zaručovaného úvěru do užívání,
datum pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo datum uskutečnění
zdanitelného plnění na posledním daňovém dokladu vztahujícím se
k projektu podle toho, co nastane později.
•

Veřejná podpora – finanční prospěch získaný příjemcem podpory ke dni
uzavření smlouvy o podpoře prostřednictvím zvýhodněné záruky s finančním
příspěvkem k zaručovanému úvěru.

•

Zaručovaný úvěr – bankovní úvěr, který je zajištěn zvýhodněnou zárukou
s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru.

Přílohy
č. 1: Podporované ekonomické činnosti podle CZ-NACE
č. 2: Výběrová kritéria Výzvy II programu START
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