POKYNY PRO ŽADATELE
M-záruka v programu EXPANZE

Platné od 15. 8. 2019
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Úvod
Program EXPANZE umožňuje malým a středním podnikatelům snadněji získat finanční
prostředky na zahájení nebo další rozvoj jejich podnikatelské činnosti. Je realizován v rámci
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
Podpora se poskytuje formou bankovní záruky za úvěr.
Základní podmínky poskytování podpory podle Výzvy I programu EXPANZE - záruky (dále jen
„Výzva“) jsou zveřejněny na internetových stránkách ČMZRB. Příslušné odkazy naleznete dále
v textu dále a souhrnně pak v kapitole Další informace.
Pracovníci ČMZRB jsou připraveni Vám pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Co je třeba zvážit před zpracováním žádosti o podporu
(Žádost o záruku je dále označována jen jako „žádost“)

2.

Jsou splněny základní podmínky přijatelnosti žadatele?
Základní podmínky přijatelnosti žadatele jsou:

•

Musí být drobným, malým nebo středním podnikatelem – dáno počtem zaměstnanců
a obratem / bilanční sumou žadatele. K ověření slouží formulář MSP – Prohlášení
o velikosti podnikatele, který je k dispozici zde. Vymezení drobného, malého a středního
podnikatele naleznete zde.

•

Jste-li na pochybách, zda podmínky splňujete nebo si nejste jisti, jak vyplnit Formulář MSP
– Prohlášení o velikosti podnikatele, neváhejte se obrátit na pracovníky ČMZRB.

•

Musí mít oprávnění k podnikání k ekonomické činnosti podporované v programu Expanze
(kromě činností, u kterých lze získat oprávnění až po realizaci projektu, kde stačí jakékoliv
podnikatelské oprávnění).

•

Nesmí mít ke dni podání žádosti nedoplatky vůči státu, vybraným veřejným institucím
a vůči poskytovatelům podpor z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a dále nesmí
mít mzdové nedoplatky vůči svým zaměstnancům.

•

Nesmí mít soudem či správním orgánem uložen zákaz provozování živnosti. Nesmí být
podnikem v obtížích, v likvidaci a proti jeho majetku nesmí být vedena exekuce.

Jsou splněny základní podmínky přijatelnosti projektu?
Projektem se rozumí žadatelem 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 minimálně
do jedné konkrétní provozovny příjemce podpory.



Z hlediska věcné souvislosti je za jeden projekt považována investice nebo pořízení zásob
v rámci shodné ekonomické činnosti.



Z hlediska časové souvislosti jsou za jeden projekt považovány výdaje podle čl. 4.3.2 a)
nebo b) Výzvy (investiční), nebo podle jednoho nebo více bodů v čl. 4.3.2. c) - e) Výzvy
(provozní) v průběhu minimálně 6 měsíců, takže je možné žadateli poskytnout 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 zásob se
způsobilým výdajem projektu rozumí zásoby materiálu a/nebo zboží pořizované společně, resp.
za stejným účelem.
Projekt musí být zaměřen na zahájení či rozvoj podnikatelské činnosti:


U záruky za investiční úvěr projekt musí být modernizační/rozvojový, tj. založení nové
provozovny, rozšíření sortimentu, zvýšení objemu výroby/služeb, modernizace
a technologické změny ve výrobě či v poskytování služeb.

3.



U záruky za provozní úvěr musí výdaje ze zaručovaného úvěru vždy souviset s realizací
investičního projektu žadatele, který zahrnuje výdaje na dlouhodobý hmotný majetek nebo
dlouhodobý nehmotný majetek.

Základní podmínky přijatelnosti projektu:

•

Musí být realizován v ČR mimo území hlavního města Prahy.

•

Musí jít o ekonomickou činnost, která je podporována (zpracovatelský průmysl, stavební
výroba, maloobchod i velkoobchod, informační a komunikační činnosti aj.). Seznam
podporovaných činností je přílohou Výzvy a naleznete jej také zde.

•

Pokud se v rámci projektu pořizují nemovité věci či probíhá rekonstrukce nemovitých věcí,
musí být součástí projektu i pořízení strojů a zařízení.

Další požadavky na parametry projektu jsou uvedeny ve Výzvě.

Jsou splněny podmínky přijatelnosti zaručovaného úvěru?
Úvěr, ke kterému je žádána záruka, musí být poskytnut bankou, se kterou má ČMZRB uzavřenu
smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk v programu EXPANZE. Seznamy
spolupracujících bank jsou pro jednotlivé typy produktů uvedeny na www.cmzrb.cz.
Konečná doba splatnosti úvěru sjednaná k datu uzavření smlouvy o úvěru musí být nejméně
24 měsíců s výjimkou revolvingových úvěrů.
Zaručovaný úvěr nesmí být čerpán před datem podání žádosti o záruku.
Smluvní stranou ve smlouvě o úvěru, které úvěrující banka poskytne úvěr, může být pouze jeden
klient – žadatel o záruku (jedno IČO). V případech, kdy úvěrující banka požaduje přistoupení
dalších osob k dluhu klienta, musí jít výhradně a jednoznačně o přistoupení k dluhu peněžitému.
V případě, že je záruka požadována k již uzavřené smlouvě o úvěru, nesmí datum jejího podpisu
předcházet podání žádosti o záruku více než o dva měsíce.

Co lze financovat (způsobilé výdaje projektu)?
Zvýhodněný úvěr lze použít k úhradě způsobilých výdajů projektu.
Způsobilými jsou výdaje na:

•

pořízení nových strojů a zařízení (ne použitých či repasovaných),

•

nákup zastavěných pozemků se stavbami, které jsou součástí pozemku,

•

výstavbu a technické zhodnocení staveb,

•

pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,

4.

•

provozní výdaje příjemce podpory ve smyslu Guidance for Member States on Article 37(4)
CPR,
Support
to
enterprises/working
capital,
dostupné
zde:
https://www.fi-compass.eu/publication/ec-regulatory-guidance/ec-regulatory-guidance-guidance-me
mber-states-article-374-cpr1.

Způsobilost výdajů na pořízení osobních a lehkých užitkových automobilů je omezena, pracovníci
ČMZRB Vám poskytnout konzultaci v této oblasti.
Ze zaručovaného úvěru nelze financovat nákup nezastavěných pozemků, splacení dříve
poskytnutého úvěru, nákup použitých strojů a zařízení.
Při plánování projektu je třeba zvážit skutečnost, že způsobilými výdaji nemohou být výdaje
vynaložené před podáním žádosti o podporu, ani refinancování již uhrazených výdajů.

Veřejná podpora
Formou zvýhodněné záruky získává příjemce této podpory, tj. podnikatel, určitou ﬁnanční výhodu.

1

Výklad v ČJ:
Čl. 37 odst. 4 Nařízení o společných ustanoveních Reg. (EU) N° 1303/2013 (dále jen CPR)
Podpora podniků / pracovního kapitálu1
2.2 Konkrétní body týkající se podpory pracovního kapitálu
Pracovní kapitál je podstatnou a nezbytnou složkou potřeb financování podniků pro výkon jakéhokoli podnikání.
Míra potřeby pracovního kapitálu se liší podle makroekonomické situace a sezónnosti, podnikatelského sektoru, typu
dlužníka a uskutečněných investic, jakož i cílových trhů.
Jsou-li splněny podmínky způsobilosti podniku a cíle podpory, podpora FN pro pracovní kapitál je možná. Tato
podpora musí být v souladu s limity podle platných pravidel státní podpory a musí být zaměřena na stimulaci
soukromého sektoru jako dodavatele financování podniků.
Příjemce podpory poskytne důkaz dodržování podmínek způsobilosti formuláři žádostí s podpůrnými dokumenty
včetně podnikatelských záměrů.
Příkladem podpory pracovního kapitálu finančním nástrojem by bylo poskytnout podporu stabilní základně
pracovního kapitálu, která by podniku umožnila posílit své obecné činnosti.
Kategorie výdajů, pro které by mohl být použit pracovní kapitál, mohou zahrnovat mimo jiné fondy potřebné
k úhradám za suroviny a jiné výrobní vstupy, práci, zásoby a režijní náklady, financování pohledávek z obchodního
styku.
Očekává se, že podpora podniků na financování pracovního kapitálu by obecně měla mít dobu trvání nejméně dva
roky (kratší období je možné na revolvingovém základě). Využití linky pracovního kapitálu může během své životnosti
kolísat nahoru a dolů.
Objem a podíl pracovního kapitálu by však měly být odůvodněny z obchodního a hospodářského hlediska.

5.

Tato finanční výhoda je nazývána veřejnou podporou. Její výše se zjišťuje tak, že je poskytnutá
záruka přepočtena podle zásad stanovených příslušnými předpisy EU na hrubý ekvivalent
podpory vyjádřený v Kč.
U M-záruky v programu EXPANZE je podpora poskytována podle pravidla de minimis (Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013). tj. max. 200 000 EUR podpory jednomu podnikateli (kumulace
podpory bude sledována u všech subjektů právně či fakticky propojených s žadatelem za tří
účetní období).
Pro poskytování veřejné podpory podnikatelům podle pravidla de minimis platí určitá omezení,
která mají zabránit tomu, aby poskytováním veřejné podpory nebylo zvýhodněno podnikání nebo
odvětví výroby v míře, která by narušovala konkurenční prostředí na trhu EU. Tato pravidla jsou
uvedena zde.

Vypracování a podání žádosti o podporu
Žádost a informace, jak ji podat, je k dispozici zde.

Doporučení pro zpracovatele

•

Stáhněte si aktuální formuláře – v čase mohou být modifikovány.

•

Pro vyplnění některých polí je možné v případě nejasností využít vysvětlivky (červený
trojúhelník v pravém horním rohu příslušné buňky žádosti).

•

Formulář žádosti obsahuje výčet příloh a informaci u každé z nich, zda je vyžadován
originál či ověřená kopie, nebo stačí běžná kopie. Ověření kopie vůči originálu mohou
provést pracovníci ČMZRB – úřední ověření není nutné.

•

Nejasnosti při vyplňování formulářů konzultujte s pracovníkem ČMZRB.

•

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém
z obchodních míst ČMZRB, předběžně je může zaslat elektronicky.

Na co si dát pozor
Je zejména třeba:

•

předjednat se spolupracující bankou možnost zajištění úvěru zárukou ČMZRB;

•

mít platné oprávnění k provádění podporované činnosti, kterou je realizován projekt;

•

posoudit, zda jsou splněna kritéria malého a středního podnikatele;

•

řádně vyplnit žádost včetně příloh, zejména podrobně vyplnit přílohu PMX – Projekt;

•

u záruk za provozní úvěr je nezbytné v žádosti včetně příloh řádně popsat i investiční
projekt, kterým se rozumí investice související s provozním úvěrem; příjemce podpory je
povinen realizovat investiční i provozní projekt.

6.

Podklady v cizím jazyce
Pokud příjemce podpory v žádosti nebo během smluvního vztahu s ČMZRB předkládá podklady
v cizím jazyce (kromě anglického a slovenského), předloží i překlad dokumentu (např. faktury) či
alespoň jeho podstatných náležitostí do českého jazyka.
O dostatečnosti informace o obsahu podstatných náležitostí dokumentu rozhoduje ČMZRB.
Úřední či autorizovaný překlad obvykle vyžadován není.

Posouzení žádosti, uzavření smlouvy o podpoře
Doba posouzení žádosti
Doba vyřízení žádosti o záruku závisí na kvalitě zpracování žádosti. Standardní doba vyřízení je
obvykle 3 týdny od předložení úplné žádosti. Rychlost vyřízení lze významně ovlivnit kvalitou
předložených podkladů.

Obecné zásady posuzování
Při hodnocení žádosti ČMZRB posuzuje, zda jsou splněna hodnotící kritéria uvedená ve Výzvě.
Během hodnocení může být žadatel vyzván k doplnění či upřesnění údajů. Na poskytnutí podpory
není právní nárok.

Uzavření smlouvy o záruce
Pokud je žádost schválena, ČMZRB žadatele vyzve k osobní návštěvě a k uzavření smluvní
dokumentace. Smlouvu o úvěru a další smluvní dokumenty podepisuje osoba či osoby oprávněné
jednat za žadatele.

Poplatky
Veškeré úkony spojené s posouzením žádosti i poskytnutím a správou produktu jsou zdarma.

7.

Další informace
Podrobné informace naleznete na internetových stránkách ČMZRB (www.cmzrb.cz).
M-záruka v programu EXPANZE – parametry produktu
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/expanze-zaruky/

Výzva I programu EXPANZE - záruky
https://www.cmzrb.cz/soubor/expanze-zaruky_vyzva-i/

Seznam podporovaných ekonomických činností (podle CZ-NACE)
https://www.cmzrb.cz/soubor/podporovane-cinnosti_expanze-zaruky/

Seznam zvýhodněných regionů
https://www.cmzrb.cz/soubor/expanze-zaruky_zvyhodnene-regiony/

Žádost o M-záruku v programu EXPANZE a pokyny, jak ji podat
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/expanze-zaruky/zadost-s-pokyny-pro-zadatele-expanze-zaruky/

Seznam spolupracujících bank
https://www.cmzrb.cz/soubor/seznam-spolupracujicich-bank-expanze-zaruky/

Vymezení pojmu malý a střední podnikatel
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/prurezove-informace/male-a-stredni-podniky/definice-msp/

Podpora de minimis
http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/verejna-podpora

Prohlášení o velikosti podnikatele
https://www.cmzrb.cz/soubor/priloha-msp-prohlaseni-zadatele-o-velikosti-podniku/

8.

Kontakty
Kontakty na obchodní místa ČMZRB naleznete na http://www.cmzrb.cz/kontakty. Své dotazy
můžete zaslat i prostřednictvím e-mailové schránky info@cmzrb.cz.
V případě Vašeho zájmu se můžete zaregistrovat k odebírání novinek o aktivitách ČMZRB a
produktech, které poskytuje. Registrace je přístupná v sekci Zasílání informací ve spodní části
stránky www.cmzrb.cz.

Tento dokument slouží pouze k informačním účelům. Závazné jsou informace uvedené ve Výzvě
a ve smlouvě o podpoře.
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