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2.

Základní ustanovení
Řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na
Poříčním právu 1/376 128 01 Praha 2, IČO 00551023, www.mpsv.cz.
Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110
00 Praha 1, IČO 44848943, www.cmzrb.cz.
Správce finančního nástroje: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4,
110 00 Praha 1, IČO 44848943, www.cmzrb.cz.
Podpora poskytnutá v rámci tohoto programu je v souladu s článkem 14 nebo článkem 22 Nařízení Komise
(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují
určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „Nařízení č. 651/2014“), může být proto
slučitelná se společným trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU, a je vyňata z oznamovací
povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.
Podpora je v rámci tohoto programu dále poskytována 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 (dále jen „Nařízení č. 1407/2013“),



Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury (dále jen
„Nařízení č 717/2014“),



Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (dále jen „Nařízení
č. 1408/2013“),

(dále společně také „podpora de minimis“).
Podpora je v souladu se Sdělením Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb1.

1

Úřední věstník EU, C 14, 19. 1. 2008, str. 6-9.

3.

1. Cíl programu
Cílem programu Zvýhodněné úvěry pro sociální podniky S-podnik (dále jen „program S-podnik“) je
usnadňovat začínajícím i stávajícím sociálním podnikům přístup k financování podnikatelských projektů
zaměřených na zahájení a/nebo další rozvoj podnikání.

2. Podporované aktivity, podporované ekonomické činnosti
Projekt musí být zaměřen na investiční aktivity sociálního podniku, související zejména se zaváděním nových
technologií výroby, modernizací výroby/služby, rozšířením kapacity podniku, a/nebo provozní aktivity
sociálního podniku.
Projekt musí být realizován v některé z podporovaných ekonomických činnosti uvedených v příloze č. 1 této
Výzvy (dále jen „podporovaná ekonomická činnost“).

3. Vymezení příjemců podpory
Příjemce podpory musí k datu podání žádosti o podporu splňovat podle svého čestného prohlášení,
případně další dokumentace, pokud je vyžadována, následující podmínky přijatelnosti.

3.1. Společné podmínky přijatelnosti
Příjemce podpory:
a) veřejně se hlásí k definici sociálního podniku v příloze č. 2 této výzvy ve všech uvedených bodech
(tzn. principy 1 až 8); tyto principy musí být uvedeny v zakládacích dokumentech příjemce podpory,
které jsou zveřejněny ve veřejném rejstříku na www.justice.cz, v případě církevních právnických
osob v registru Ministerstva kultury na http://www3.mkcr.cz/cns_internet/; v případě OSVČ na
vlastních internetových stránkách;
již existující sociální podnik (tzn. podnik, který není novým sociálním podnikem2) dále musí mít na
svých internetových stránkách uvedeny informace o naplňování charakteristik sociálního podniku,
b) sociální podnik musí být na trhu autonomní, tzn. musí vstupovat do obchodních vztahů na volném
trhu, a to v oboru činnosti, jež má být podpořena úvěrem; sociálním podnikem není středisko
v rámci organizace, odštěpný závod nebo jiný propojený podnik zajišťující podpůrné/provozní
činnosti výhradně v rámci podniku, mateřského nebo jinak propojeného podniku;

2

Novým sociálním podnikem se rozumí a) podnik, který existuje nově, tj. ještě nemá uzavřené ani jedno účetní období, a b) jde
také o subjekt, který sice právně existuje již minimálně jedno účetní období, nicméně sociálnímu podnikání se dosud nevěnoval
vůbec nebo v rámci sociálního podnikání zatím neuzavřel první účetní období.

4.

za sociální podnik v rámci této výzvy nelze považovat podnik, který vytvoří pracovní místa pro osoby
znevýhodněné na trhu práce pouze v podpůrných/provozních činnostech, přičemž tyto činnosti
nejsou předmětem vlastního podnikání příjemce podpory3,
c) je oprávněn k podnikání na území České republiky v odpovídající podporované ekonomické
činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt4,
d) 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,
e) nenaplňuje znaky úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podniku podle právního řádu
v zemi, kde má podnik sídlo),
f)

nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím5 a vůči poskytovatelům podpory z programů
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda
o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky,

g) nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců,
h) má zajištěno oddělením činností nebo rozlišením nákladů podpořených z programu S-podnik, aby
jeho činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů (CZ-NACE 01) – nevztahuje se na
podporu podle Nařízení č. 1408/2013, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 03) – nevztahuje se na
podporu podle Nařízení č. 717/2014, 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 programu S-podnik,
i)

není proti jeho majetku vedena exekuce,

j)

není v likvidaci,

k) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon,
ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podniku podle právního
řádu v zemi, kde má podnik sídlo); pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem
splněna, nenahlíží se na něj jako na podnik v úpadku,
l)

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,

m) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti.

3

Za podpůrné/provozní činnosti se považují např. administrativní, technicko – údržbářské, úklidové práce apod. (např. pozice
pracovník úklidu, pokud předmětem podnikání nejsou úklidové služby).
4 Výjimkou jsou ekonomické činnosti, u kterých lze získat příslušné oprávnění k podnikání až po realizaci projektu; v těchto případech

postačí při podání žádosti o úvěr oprávnění k jakékoliv jiné podnikatelské činnosti na území České republiky.
5

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.

5.

3.2. Další podmínky - podpora podle článku 14 Nařízení č. 651/2014
Příjemce podpory:
a) není podnikem v obtížích podle definice v čl. 2 odst. 18 Nařízení č. 651/2014,
b) má zajištěno oddělením činností nebo rozlišením nákladů podpořených z programu S-podnik, aby
jeho činnosti v odvětví uhelného průmyslu (CZ-NACE 05, 19.1), ocelářského průmyslu (CZ-NACE 24
s výjimkou 24.5), průmyslu syntetických vláken (CZ-NACE 20.60), stavby lodí (CZ-NACE 30.11),
dopravy a související infrastruktury (CZ-NACE 49 až 51, s výjimkou NACE 49.32 Taxislužba
a pronájem osobních vozů s řidičem, 49.42 Stěhovací služby a 49.5 Potrubní doprava) a výroby
a distribuce energie, energetické infrastruktury (CZ-NACE 35) nevyužívaly podporu poskytovanou
z programu S-podnik,
c) ani s ním přímo či nepřímo spojené podniky neukončily v posledních dvou letech před podáním
žádosti o podporu stejnou nebo podobnou činnost v Evropském hospodářském prostoru.

3.3. Další podmínky - podpora podle článku 22 Nařízení č. 651/2014
Příjemce podpory:

a) je drobným nebo malým podnikem podle definice v příloze I Nařízení Komise č. 651/2014,
b) není registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, déle než 5 let před datem podáním žádosti
o podporu,

c) za dobu své existence nerozděloval zisk,
d) nevznikl spojením právnických osob,
e) není kotovaný na veřejně obchodovaném trhu.

4. Podmínky Výzvy
4.1. Podmínky přijatelnosti projektu
4.1.1. Společné podmínky přijatelnosti projektu
a) bude realizován na území České republiky,
b) je v souladu s principem rovných příležitostí mužů a žen (rovnost mužů a žen, odstraňování
diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního
postižení, věku nebo sexuální orientace), a principem udržitelného rozvoje z hlediska ochrany
životního prostředí,
c) nepředpokládá podporu na činnosti přímo 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,

6.

d) nesmí předpokládat získání jiné veřejné podpory, podpory de minimis či podpory z přímo řízeného
nástroje Evropské unie na výdaje financované zvýhodněným úvěrem.

4.1.2. Další podmínky - podpora podle Nařízení č. 651/2014
V případě podpory podle článku 14 nebo 22 Nařízení č. 651/2014 nesmí být projekt zahájen před datem
podání žádosti o podporu, tj. nesmí být uzavřeny smlouvy s dodavateli strojů a zařízení (vztahuje se i na
smlouvy o smlouvě budoucí, závazné objednávky a leasingové smlouvy), ani zahájeny stavební práce
související s projektem6; za zahájení prací se dále nepovažuje nákup pozemků (bez staveb) a přípravné
práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti.
V případě podpory podle článku 14 Nařízení č. 651/2014 musí projekt dále splňovat tyto podmínky:
a) musí být počáteční investicí, přičemž v případě podpory počáteční investice na rozšíření výrobního
sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé výdaje o nejméně 200 % vyšší než účetní
hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v uzavřeném účetním/daňovém období
předcházejícím zahájení prací,
je-li příjemcem podpory velký podnik7, pak v případě podpory počáteční investice na zásadní změnu
výrobního postupu musí být způsobilé náklady vyšší než odpisy provedené za předcházející tři
účetní období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována,
b) nesmí být velkým investičním projektem8,
c) alespoň 25 % způsobilých výdajů projektu musí být financováno formou neobsahující žádnou
veřejnou podporu, ani podporu de minimis, či podporu z přímo řízeného nástroje EU,
d) příjemce podpory potvrdí, že neprovedl přemístění9 do provozovny, do které se má počáteční
investice, na niž se podpora požaduje, uskutečnit během dvou let předcházejících žádosti o podporu
a zaváže se, že tak neučiní až do doby dvou let po dokončení počáteční investice (tzn. ukončení
realizace projektu), na niž se podpora požaduje,
e) projekt bude realizován mimo území hl. města Prahy.

6

Uzavření smlouvy o dodávce stavebních prací se nepovažuje za zahájení projektu v případě, že uzavřená smlouva umožňuje
odběrateli (příjemci podpory) před zahájením plnění jednostranně odstoupit bez uvedení důvodu a bez sankce, nebo podmiňuje
zahájení plnění získáním podpory a umožňuje odběrateli od smlouvy bez sankce odstoupit, pokud podporu nezíská.
7

Velkým podnikem se rozumí podnik, který z hlediska počtu zaměstnanců a/nebo ročního obratu a výše aktiv (bilanční sumy)
přesahuje limity stanovené v příloze I Nařízení Komise č. 651/2014pro kategorii mikropodniků, malých a středních podniků.
8

Počáteční investice, jejíž způsobilé výdaje vypočtené na základě cen a směnných kurzů k datu poskytnutí podpory přesahují 50
milionů EUR
9

„Přemístěním“ se rozumí převedení stejné nebo podobné činnosti, nebo její části z provozovny v jedné smluvní straně Dohody o
EHP (původní provozovny) do provozovny, ve které se podporovaná investice uskutečňuje v jiné smluvní straně Dohody o EHP
(podporované provozovny). O převedení se jedná, jestliže výrobek nebo služba v původní a v podporované provozovně slouží
alespoň částečně stejným účelům a splňuje požadavky nebo potřeby stejného druhu zákazníků a ve stejné nebo podobné činnosti
v jedné z původních provozoven příjemce v EHP dojde ke ztrátě pracovních míst;

7.

4.1.3. Další podmínky - podpora de minimis
Projekt nesmí být dokončen před datem podání žádosti o podporu; dokončením projektu se rozumí fyzické
dokončení, tj. uvedení majetku pořízeného ze zvýhodněného úvěru do užívání nebo vydání kolaudačního
souhlasu.

4.2. Ostatní podmínky
4.2.1. Základní podmínky realizace projektu
Příjemce podpory je po dobu platnosti smlouvy o zvýhodněném úvěru10 povinen:
a) umožnit přístup na místo (místa) realizace projektu a do svého sídla zaměstnancům poskytovatele
podpory, zaměstnancům Ministerstva práce a sociálních věcí, zaměstnancům Ministerstva financí
a orgánů Evropské komise a zaměstnancům dalších subjektů určených poskytovatelem podpory
nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí za účelem kontroly plnění podmínek smlouvy
o zvýhodněném úvěru a vytvořit podmínky a spolupůsobit při výkonu těchto kontrol,
b) souhlasit, že budou Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu pro místní rozvoj 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) používat dlouhodobý hmotný majetek pořízený s účastí podpořeného úvěru převážně a
dlouhodobý nehmotný majetek výhradně k podporovaným ekonomickým činnostem, v případě
prodeje použít do jednoho roku prostředky získané jeho prodejem:
i.

v případě podpory de minimis k podporované ekonomické činnosti nebo ke splacení
podpořeného úvěru použitého na financování či spolufinancování prodávaného majetku
podle podmínek smlouvy o zvýhodněném úvěru,

ii.

v případě podpory podle Nařízení č. 651/2014 na obnovu prodaného majetku11, nebo po
uplynutí 3 let (resp. 5 let, je-li příjemcem podpory velký podnik) od data ukončení realizace
projektu na splacení podpořeného úvěru použitého na financování či spolufinancování
prodávaného majetku podle podmínek smlouvy o zvýhodněném úvěru,

(týká se jen podpory podle bodu 5.1)
e) zajišťovat oddělením činností nebo rozlišením nákladů podpořených z programu S-podnik, aby jeho
případné činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů (CZ-NACE 01) - nevztahuje se na
podporu podle Nařízení č. 1408/2013, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 03) - nevztahuje se na
podporu podle Nařízení č. 717/2014, výroby tabákových výrobků (CZ-NACE 12), zpracování

10 V případě podpory podle Nařízení Komise č. 651/2014 zároveň minimálně 3 roky, resp. 5 let, je-li příjemcem podpory velký podnik,

od data ukončení realizace projektu.
11

Náhradou za prodaný majetek musí být nakoupen majetek stejného charakteru a se stejným využitím.
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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 programu S-podnik.

4.2.2. Další podmínky - podpora podle článku 14 Nařízení č. 651/2014
Příjemce podpory je po dobu platnosti smlouvy o zvýhodněném úvěru a zároveň minimálně 3 roky (resp.
5 let, je-li příjemcem podpory velký podnik) od data ukončení realizace projektu povinen:
a) zajišťovat oddělením činností nebo rozlišením nákladů podpořených z programu S-podnik, aby jeho
případné činnosti v odvětví uhelného průmyslu (CZ-NACE 05 a 19.1), ocelářského průmyslu (CZNACE 24 s výjimkou 24.5), průmyslu syntetických vláken (CZ-NACE 20.60), stavby lodí (CZ-NACE
30.11), dopravy a související infrastruktury (CZ-NACE 49 až 51, kromě 49.32, 49.42 a 49.5) a výroby
a distribuce energie, energetické infrastruktury (CZ-NACE 35) nevyužívaly podporu poskytovanou
z programu S-podnik.
b) zachovat místo realizace projektu na území NUTS 2, ve kterém byl projekt zahájen.
Příjemce podpory nesmí po dobu 2 let od předpokládaného data ukončení projektu uvedeného ve smlouvě
o zvýhodněném úvěru ukončit v Evropském hospodářském prostoru stejnou nebo podobnou činnost, na
kterou získal podporu v programu S-podnik.

4.2.3. Plnění kritérií sociálního podniku
Příjemce podpory je povinen naplňovat definici sociálního podniku podle přílohy č. 2 této výzvy po dobu
rozhodného období. Rozhodné období trvá 12 měsíců počínaje:

a) prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude ukončena realizace projektu (v případě
podpory podle bodu 5.1),

b) prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém podle smlouvy o zvýhodněném úvěru končí
období čerpání zvýhodněného úvěru (v případě podpory podle bodu 5.2).
Poskytovatel podpory i další oprávněné subjekty vymezené v bodě 4.2.1 písm. a) této výzvy jsou oprávněni
provést kontrolu plnění definice sociálního podniku příjemcem podpory za rozhodné období. Kontrola se
provádí zpětně po skončení rozhodného období.
Současně poskytovatel podpory i další oprávněné subjekty vymezené v bodě 4.2.1 písm. a) této výzvy jsou
oprávněni provést kontrolu plnění definice sociálního podniku příjemcem podpory již při podání žádosti
o podporu, žádá-li o podporu již existující sociální podnik.
Na vyzvání subjektu provádějícího kontrolu je příjemce podpory povinen předložit dokumentaci
k zaměstnávání min. 30 % osob znevýhodněných na trhu práce a doklady prokazující příslušnost
zaměstnanců ke skupině osob znevýhodněných na trhu páce, které jsou definovány v příloze č 2 výzvy.
Poměr zaměstnanců ze znevýhodněných skupin vůči celkovému počtu zaměstnanců se počítá jako
průměrná hodnota za celé rozhodné období.
Při kontrole bude dále posuzováno, zda příjemce podpory uvádí definici sociálního podniku v zakládacích
dokumentech zveřejněných ve veřejném rejstříku na www.justice.cz, v případě církevních právnických osob
9.

v registru Ministerstva kultury na http://www3.mkcr.cz/cns_internet/, v případě OSVČ na vlastních
internetových stránkách. Příjemce podpory musí mít uvedeny informace o naplňování charakteristik
sociálního podniku rovněž na svých internetových stránkách.

4.3. Způsobilé výdaje
Způsobilé výdaje zvýhodněného úvěru musí splňovat následující podmínky:





musí být doložitelné účetními/daňovými doklady, které jsou jasné, konkrétní a aktuální,
musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
musí být uhrazeny nejdříve v den podání žádosti o podporu,
v případě pořízení majetku musí být pořízen do vlastnictví příjemce podpory.

DPH a daň z nabytí nemovitých věcí ke způsobilému výdaji jsou rovněž způsobilými výdaji projektu. Pro
účely výpočtu způsobilých výdajů se všechny číselné údaje uvádějí před srážkou daně nebo jiných poplatků.
Způsobilými výdaji zejména nejsou výdaje:




na splacení dříve poskytnutého úvěru,
na pohledávky za společníky nebo akcionáři,
na refinancování vlastních zdrojů příjemce podpory.

4.3.1. Způsobilé výdaje investičního úvěru
Zvýhodněný investiční úvěr (podpora podle bodu 5.1 této výzvy) může být použit k úhradě těchto
způsobilých výdajů:
a) výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku:




pořízení strojů a zařízení12,
pořízení staveb13, včetně pozemku tvořícího s nimi funkční celek,
technické zhodnocení staveb (tj. nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace).

b) výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku;
V případě podpory podle článku 14 Nařízení č. 651/2014 musí pořizovaný dlouhodobý nehmotný
majetek splňovat tyto podmínky:




musí být používán výlučně pro účely realizace projektu,
musí se jednat o odepisovatelná aktiva příjemce podpory,
musí být pořízen za tržních podmínek od třetích osob nespřízněných14 s příjemcem podpory,

12 V případě podpory podle článku 14 Nařízení č. 651/2014 a je-li příjemcem podpory velký podnik, musí se jednat o

pořízení nového

majetku, který dosud nebyl předmětem odepisování.
13 V případě podpory podle článku 14 Nařízení č. 651/2014 a je-li příjemcem podpory velký podnik, musí se jednat o pořízení nového

majetku, který dosud nebyl předmětem odepisování.
14

Prodávající není akcionářem, společníkem, členem, členem orgánu příjemce podpory, ani není manželkou/manželem či není
v přímém příbuzenském vztahu ve smyslu § 772 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. k příjemci podpory - fyzické osobě.
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je-li příjemce podpory velkým podnikem, lze pořízení dlouhodobého nehmotného majetku hradit
ze zvýhodněného investičního úvěru maximálně do 50 % z výše zvýhodněného úvěru a zároveň
do 50 % z výše celkových způsobilých výdajů projektu uvedených v příloze Projekt k žádosti
o podporu.

4.3.2. Způsobilé výdaje provozního úvěru
Zvýhodněný provozní úvěr (podpora podle bodu 5.2 této výzvy) může být použit k úhradě těchto
způsobilých výdajů:




výdaje na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pokud je příjemcem
podpory vykazován jako náklad/výdaj a není veden jako dlouhodobý hmotný majetek,
výdaje na pořízení a financování zásob,
ostatní provozní výdaje s výjimkou osobních a mzdových nákladů (např. služby jako marketing,
nájem, energie apod.).

5. Forma a výše podpory
Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru a bezplatného poradenství. Na jeden projekt může
být poskytnut pouze jeden zvýhodněný úvěr.

5.1. Zvýhodněný investiční úvěr
Poskytuje se za těchto podmínek:
Výše úvěru 400 tis. – 25 mil. Kč
Lze hradit až 90 % způsobilých výdajů projektu15
až 10 let, při použití převažující části zvýhodněného úvěru na
Doba splatnosti pořízení nebo technické zhodnocení nemovitých věcí až 12 let, od
uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru
Úroková sazba 0 %
Odklad splácení až 3 roky od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru
Zajištění dle dohody mezi příjemcem podpory a poskytovatelem podpory16
Režim podpory

podpora de minimis nebo podle článků 14 nebo 22 Nařízení
č. 651/2014

15 Bez DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH nebo si může vrácení DPH nárokovat; v

ostatních případech až 90 % způsobilých

výdajů projektu včetně DPH.
16

Obvyklými zajišťovacími instrumenty zvýhodněného úvěru jsou avalovaná blankosměnka, zástavní právo k movité věci či
nemovité věci, případně jiné instrumenty podle podmínek konkrétního případu.
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Maximální intenzita veřejné podpory nesmí v případě poskytnutí podpory podle článku 14 Nařízení
č. 651/2014 přesáhnout hranice dle následující tabulky:
Region NUTS II
Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy,
Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod,
Jihozápad

malý podnik

střední podnik

velký podnik

45 %

35 %

25 %

5.2. Zvýhodněný provozní úvěr
Poskytuje se za těchto podmínek:
Výše úvěru 400 tis. – 25 mil. Kč
Doba splatnosti až 2 roky od data uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru
Úroková sazba 0 %
Odklad splácení až 1 rok od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru
Zajištění dle dohody mezi příjemcem podpory a poskytovatelem podpory17
Režim podpory podpora de minimis

5.3. Bezplatné odborné poradenství
Příjemce podpory bude moci využít bezplatného poradenství v oblastech:

a) management sociálního podniku,
b) organizace a výroba sociálního podniku,

c) marketing a public relations sociálního podniku,
d) finanční řízení podniku.
Poradenství se účastní osoby působící v sociálním podniku. Jedná se zejména o osoby, které se podílí na
řízení podniku a jeho provozu (např. ředitel, manažer podniku, vedoucí provozu, účetní, personalista apod.).
Poradenství bude poskytováno jako podpora de minimis a pouze společně se zvýhodněným úvěrem. Služba
bezplatného poradenství bude spuštěna v průběhu roku 2020, datum spuštění bude uvedeno na
internetových stránkách poskytovatele podpory (www.cmzrb.cz). Poradenství bude možné využít po dobu
platnosti smlouvy o zvýhodněném úvěru.

17

Obvyklými zajišťovacími instrumenty zvýhodněného úvěru jsou avalovaná blankosměnka, zástavní právo k movité věci či
nemovité věci, případně jiné instrumenty podle podmínek konkrétního případu.
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6. Výběrová kritéria
Výběrovými kritérii pro poskytnutí podpory je splnění podmínek pro příjemce podpory (bod 3 této výzvy),
podmínek přijatelnosti projektu (bod 4.1 této výzvy), podmínek pro poskytování veřejné podpory
a podmínek úvěrovatelnosti příjemce podpory uplatňovaných poskytovatelem podpory (akceptovatelná
míra úvěrového rizika). Míra úvěrového rizika se posuzuje na základě obvyklých postupů uplatňovaných
poskytovatelem podpory.
Hodnotící kritéria pro posuzování žádostí jsou uvedena v příloze č. 3 této výzvy.
O poskytnutí podpory rozhoduje poskytovatel podpory, a to v závislosti na splnění výběrových kritérií.
Neúplné žádosti o podporu, které příjemce podpory na žádost poskytovatele podpory nedoplní, mohou být
po uplynutí 3 měsíců od data podání poskytovatelem podpory zamítnuty.

7. Souběh podpor
Na způsobilé výdaje projektu podpořené zvýhodněným úvěrem nesmí příjemce podpory získat jinou
veřejnou podporu, podporu de minimis ani podporu z přímo řízeného nástroje Evropské unie.
V případě projektu podpořeného podle článku 14 Nařízení č. 651/2014 musí být alespoň 25 % způsobilých
výdajů projektu financováno formou neobsahující žádnou veřejnou podporu, podporu de minimis či
podporu z přímo řízeného nástroje EU.

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,
b) řádně vyplněnou přílohu Projekt k žádosti.
Přílohu Projekt může příjemce podpory doplnit dodatečně po podání žádosti o podporu, v přiměřené lhůtě
stanovené poskytovatelem podpory, nejpozději však před zahájením posuzovacího procesu.

8.2. Formuláře žádosti o podporu
Formuláře žádosti o podporu, informace o režimech veřejné podpory a podpory de minimis, včetně definice
jednoho podniku, definice podniku v obtížích a metodiky výpočtu hrubého ekvivalentu podpory jsou
k dispozici na internetových stránkách poskytovatele podpory (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 poskytovatele podpory (www.cmzrb.cz).
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9. Sankce
Příjemce podpory je povinen na výzvu poskytovatele podpory jednorázově splatit zvýhodněný úvěr a
uhradit náklady poskytnutého poradenství, které v rámci programu S-podnik využil, pokud:


v žádosti o podporu či jiných dokumentech předaných poskytovateli podpory uvede nepravdivé
údaje o sobě jako příjemci podpory, naplnění podmínek přijatelnosti projektu, způsobilosti výdajů
projektu či podmínek pro poskytnutí veřejné podpory podle Nařízení č. 651/2014 nebo podpory de
minimis,



uvede nepravdivé údaje v daňovém přiznání k dani z příjmů či jiných ekonomických výkazech
předaných poskytovateli podpory,



neplní podmínky uvedené v bodě 4.2 této výzvy (zejména kritéria sociálního podniku v rozhodném
období podle bodu 4.2.3 této výzvy); neposkytnutí informace či dokladu o naplnění podmínky je
přitom považováno za porušení dané podmínky.

V případě prodlení se splacením sankcí v podobě jednorázové splatnosti úvěru je příjemce podpory povinen
zaplatit úrok z prodlení ve výši 9 % p. a.
Neposkytnutí informace nebo dokladu o naplnění některé podmínky programu je považováno za porušení
dané podmínky programu.
Poskytovatel podpory je oprávněn klientovi smluvně stanovit další sankce za neplnění povinností
vyplývajících ze smlouvy o zvýhodněném úvěru.

10. Ostatní ustanovení
a) Na podporu není právní nárok.
b) Správce finančního nástroje si vyhrazuje právo Výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit či změnit její
ustanovení vzhledem k vývoji podmínek na finančním trhu a výši prostředků na financování Výzvy.
c) Správce finančního nástroje bude uchovávat dokumenty k ověření oprávněnosti poskytnuté veřejné
podpory po dobu 10 let od poskytnutí podpory v rámci tohoto režimu poslednímu příjemci podpory.
U podpory de minimis budou záznamy archivovány po dobu deseti jednoletých účetních období ode
dne, kdy byla v rámci tohoto režimu poskytnuta poslední jednotlivá podpora.

11. Definice
Finanční nástroj Úvěrový fond SP 2019.
Intenzita veřejné Viz příloha č. 4 této výzvy.
podpory
Hrubý ekvivalent Viz příloha č. 4 této výzvy.
podpory
NUTS 2 Územní jednotka tvořená územím jednoho nebo více krajů podle usnesení
vlády České republiky č. 707 ze dne 26. října 1998.
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Počáteční investice Za počáteční investici se považuje pořízení a rekonstrukce dlouhodobého
hmotného majetku a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku za účelem:





založení nové provozovny,
rozšíření kapacity stávající provozovny,
rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve
v této provozovně vyráběny,
zásadní změny celkového výrobního postupu.

Podpora Zvýhodněný úvěr (investiční, provozní) a bezplatné poradenství.
Podpora de minimis Podpora malého rozsahu vyjádřená hrubým ekvivalentem podpory, podrobněji
viz příloha č. 4 této Výzvy.
Projekt Předem definovaný soubor opatření, procesů a činností, jež budou prováděny
za účelem dosažení určeného cíle a jež mají současně místní, věcnou i časovou
souvislost. Během 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců lze s jedním
příjemcem podpory uzavřít na tutéž podporovanou činnost a v tomtéž místě
realizace projektu jen jednu smlouvu o zvýhodněném úvěru.
V případě podpory formou zvýhodněného provozního úvěru se za jeden projekt
považuje vynaložení provozních výdajů uvedených v příloze Projekt k žádosti
o podporu.
Příjemce podpory Podnik, jemuž je v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě poskytován
zvýhodněný úvěr, případně žadatel o zvýhodněný úvěr. Příjemce podpory je
konečným příjemcem ve smyslu článku 2 bod 12 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013.
Smlouva o zvýhodněném Smlouva o poskytnutí zvýhodněného úvěru uzavřená mezi poskytovatelem
úvěru podpory a příjemcem podpory.
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).
Ukončení realizace Datum, kdy byl projekt fyzicky dokončen a příjemce podpory v souvislosti s ním
projektu provedl všechny příslušné platby, nebo datum uvedení majetku pořízeného ze
zvýhodněného úvěru do užívání, nebo datum kolaudačního souhlasu, podle
toho, co nastane později.
Veřejná podpora Viz příloha č. 4 této výzvy.
Výzva Tato výzva k podávání žádosti o podporu ve formě zvýhodněného úvěru.
Zvýhodněný úvěr Úvěr poskytnutý poskytovatelem podpory příjemci podpory v rámci této výzvy,
a to provozní i investiční, není-li to v textu rozlišeno.
Žádost o podporu Žádost o zvýhodněný úvěr (s poradenstvím).

15.

12. Přílohy
č. 1:
č. 2:
č. 3:
č. 4:

Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE)
Definice sociálního podniku
Hodnotící kritéria
Veřejná podpora a pravidlo de minimis
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Příloha č. 1 - Podporované ekonomické činnosti
(podle CZ-NACE)
Oddíl

Název

SEKCE A – ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
01
02
03

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (pouze podpora podle Nařízení č. 1408/2013)
Lesnictví a těžba dřeva
Rybolov a akvakultura (pouze podpora podle Nařízení č. 717/2014)

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
08

Ostatní těžba a dobývání

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
10
11
13
14
15
16
17
18
20

Výroba potravinářských výrobků
Výroba nápojů
Výroba textilií
Výroba oděvů
Výroba usní a souvisejících výrobků
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Výroba papíru a výrobků z papíru
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Výroba chemických látek a chemických přípravků (20.60 výroba syntetických vláken pouze v případě
podpory de minimis)1)

21

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

22
23
24

Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (v případě podpory dle čl. 14 Nařízení
651/2014 pouze 24.50 slévárenství)
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
Výroba elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení j. n.
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (30.11 stavba lodí a plavidel není možná v případě
podpory podle čl. 14 Nařízení 651/2014)
Výroba nábytku
Ostatní zpracovatelský průmysl
Opravy a instalace strojů a zařízení

25
26
27
28
29
30
31
32
33

SEKCE D – VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
35

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (pouze v případě podpory de minimis)

SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
36

Shromažďování, úprava a rozvod vody

17.

37
38
39

Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití (kromě zpracování
zbytkových látek z tabáku v rámci 38.32)
Sanace a jiné činnosti související s odpady

SEKCE F – STAVEBNICTVÍ
41
42
43

Výstavba budov (s výjimkou 41.1 Developerská činnost)
Inženýrské stavitelství
Specializované stavební činnosti

SEKCE G – VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
45
46
47

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
Velkoobchod, kromě motorových vozidel (kromě 46.35)
Maloobchod, kromě motorových vozidel (kromě 47.26)

SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
49
50
51
52
53

Pozemní a potrubní doprava18 (v případě podpory podle čl. 14 Nařízení 651/2014 pouze 49.32 Taxislužba
a pronájem osobních vozů s řidičem, 49.42 Stěhovací služby a 49.5 Potrubní doprava)
Vodní doprava (podpora není možná v případě čl. 14 Nařízení 651/2014)
Letecká doprava (podpora není možná v případě čl. 14 Nařízení 651/2014)
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Poštovní a kurýrní činnosti

SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
55
56

Ubytování
Stravování a pohostinství

SEKCE J – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
58
59
60
61
62
63

Vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební
vydavatelské činnosti
Tvorba programů a vysílání
Telekomunikační činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti

SEKCE M – PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
69
70
71
72
73
74
75

18

Právní a účetnické činnosti
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
Výzkum a vývoj
Reklama a průzkum trhu
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Veterinární činnosti

S výjimkou nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu.

18.

SEKCE N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI
77
78
79
80
81
82

Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
Činnosti související se zaměstnáním
Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ
85

Vzdělávání

SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
86
87
88

Zdravotní péče
Pobytové služby sociální péče
Ambulantní nebo terénní sociální služby

SEKCE R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI
90
91
93

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI
95
96

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Poskytování ostatních osobních služeb
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Příloha č. 2 - Definice sociálního podniku
Za sociální podnik se považuje celý podnik, nebo jeho odštěpný závod určený pro sociální podnikání/sociální
podnik jako vedlejší činnost nestátní neziskové organizace, který splňuje následující charakteristiky:
1) Společenská prospěšnost v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na
trhu práce,
2) Zaměstnávání min. 30 %19 osob znevýhodněných na trhu práce20, kterými jsou osoby:
a) dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané: osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané, tj. jsou
uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR déle než 1 rok; osoby, které mají opakovaně
problémy s uplatněním na trhu práce, tj. jsou uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na Úřadu
práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky 12 měsíců,
b) se zdravotním postižením: osoby podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů,
c) ve výkonu nebo po výkonu trestu: osoby, které mají záznam v rejstříku trestů do 10 let od ukončení
výkonu tresu,
d) opouštějící institucionální zařízení, tzn. zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy21, dále
dům na půli cesty nebo jinou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení/služby,
e) pečující o jiné závislé osoby: osoby pečující o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou na
pomoci jiné fyzické osoby podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
f)

ohrožené vícenásobnými riziky: osoby, které v období alespoň 6 měsíců před vznikem pracovního
poměru u zaměstnavatele byly příjemcem příspěvku na živobytí podle zákona o hmotné nouzi,

3) Integrace a rozvoj zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím personálních a
integračních nástrojů, které umožňují zaměstnanci výkon pracovní činnosti a zároveň přispívají k řešení
jeho individuálních specifických potřeb (např. individuální plány rozvoje zaměstnanců),
4) Zapojování zaměstnanců a členů do směřování podniku na základě vypracované strategie,
5) Reinvestice min. 51 % zisku do rozvoje sociálního podniku a/nebo do naplnění jeho společenské
prospěšnosti,

19

Součet úvazků znevýhodněných osob zaměstnaných v sociálním podniku musí tvořit alespoň 30 % ze součtu úvazků všech
zaměstnanců sociálního podniku, případně té části subjektu, která provozuje sociální podnikání.
20

Podporovanými osobami jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Zařazení do některé z kategorií
znevýhodněných osob se posuzuje při vstupu osoby do podniku.
21

Výčet zařízení je obsažen v zákoně č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a
o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Zařízeními jsou dle tohoto zákona: diagnostický
ústav, dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústav.

20.

6) Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích
(autonomie a transparentnost řízení i vlastnické struktury),
7) Lokalizace, podpora místní ekonomiky a spolupráce s místními aktéry,
8) Environmentální zodpovědnost ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků a/nebo poskytování
služeb včetně environmentálně příznivého úřadování.
Příjemce podpory má povinnost evidovat příslušnost zaměstnanců ke skupině osob znevýhodněných na
trhu práce podle výše uvedené definice a na požádání (viz bod 4.2.3 této výzvy) prokázat tuto příslušnost
jedním z následujících způsobů: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR (a), rozhodnutím, potvrzením
nebo posudkem orgánu sociálního zabezpečení (b), výpisem z rejstříku trestů (c), potvrzením relevantní
organizace poskytující sociální služby dle zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách (d), potvrzení Úřadu práce
ČR prokazující dobu poskytování péče (e) či poskytování příspěvku na živobytí dle zákona č. 111/2006 Sb.,
o hmotné nouzi (f).
V případě ověření splnění charakteristiky v bodě č. 2 definice sociálního podniku, která je uvedena výše,
bude vyžadována následující dokumentace:




doklady o pracovněprávních vztazích všech zaměstnanců podniku
v případě spolupracujících osob u OSVČ doloží příjemce daňové přiznání nebo čestné prohlášení, že
poplatník odvedl daň z příjmů
doklady o příslušnosti zaměstnanců ke skupinám osob znevýhodněných na trhu práce

Poměr zaměstnanců ze znevýhodněných skupin vůči celkovému počtu zaměstnanců se vyjadřuje
v průměrných ročních přepočtených počtech zaměstnanců, do kterých se započítávají zaměstnanci
s pracovní smlouvou, DPP a DPČ; OSVČ včetně příp. spolupracujících osob prokazují rozsah zapojení (míra
zapojení bude vyjádřena v úvazcích nebo v počtu hodin za určité období).

21.

Výzva I programu S-podnik

Příloha č. 3 - Hodnotící kritéria
Níže uvedená kritéria se posuzují podle podmínek výzvy platných ke dni podání žádosti o podporu.
Hodnocení se provádí na základě úplné žádosti o podporu (včetně všech vyžadovaných příloh). O výsledku
hodnocení poskytovatel podpory informuje příjemce podpory a vyzve jej k uzavření smlouvy o podpoře
(pokud bude žádost o podporu schválena).
Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na čtyři základní části:
A
B
C
D

Základní binární kritéria
Připravenost příjemce podpory k realizaci projektu
Potřebnost a relevance projektu
Vyhodnocení ekonomických faktorů

Pokud projekt předložený příjemcem podpory získá v některém z kritérií v části A záporné hodnocení,
bude z dalšího hodnocení vyřazen jako nepřijatelný.
Části B, C a D v souhrnu představují kritérium úvěrovatelnosti projektu s ohledem na přiměřenost
úvěrového rizika. Pokud projekt získá v části B, C či D záporné hodnocení, nebo pokud příjemce podpory
nebude klasifikován v některé z přijatelných rizikových kategorií úvěrového rizika poskytovatele podpory,
projekt bude z dalšího hodnocení vyřazen jako nepřijatelný.

A. Základní binární kritéria

ANO/NE

I. Společná binární kritéria
1.

Projekt se týká ekonomické činnosti uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

2.

Příjemce podpory se veřejně hlásí k definici sociálního podniku podle bodu 3.1 písm. a)
této výzvy.

3.

Příjemce podpory je autonomním podnikem ve smyslu bodu 3.1 písm. b) této výzvy.

4.

Příjemce podpory splňuje podmínky přijatelnosti stanovené v bodě 3.1 písm. c) až m)
této výzvy.

5.

Projekt splňuje podmínky přijatelnosti projektu uvedené v bodě 4.1.1 této výzvy.

6.

Výše, doba odkladu splátek jistiny a splatnost požadovaného úvěru nepřesahují
hodnoty uvedené v této výzvě.

7.

V žádosti je předpokládáno čerpání zvýhodněného úvěru pouze na způsobilé výdaje
projektu uvedené v bodě 4.3 této výzvy.

II. Doplňující binární kritéria k podpoře podle čl. 14 Nařízení č. 651/2014
8.

Příjemce podpory není podnikem v obtížích
22.

9.

Příjemce podpory má zajištěno oddělením činností nebo rozlišením nákladů
podpořených z programu S-podnik, aby jeho činnosti v odvětví uvedených v bodě 3.2
písm. b) nevyužívaly podporu poskytovanou v programu S-podnik.

10.

Příjemce podpory neukončil (včetně s ním přímo či nepřímo spojených podniků)
v posledních dvou letech před podáním žádosti o podporu stejnou nebo podobnou
činnost v Evropském hospodářském prostoru.

11.

Stavební práce na realizaci projektu nebyly zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů
a zařízení (vč. smlouvy o smlouvě budoucí či závazné objednávky a leasingových smluv)
nebyly uzavřeny před datem podání žádosti o podporu.
Projekt je počáteční investicí. V případě investice za účelem rozšíření výrobního
sortimentu stávající provozovny je počáteční investicí splňující podmínku uvedenou
v bodě 4.1.2 písm. a) této výzvy.

12.

V případě počáteční investice na zásadní změnu výrobního postupu a je-li zároveň
příjemcem podpory velký podnik, jsou způsobilé náklady vyšší než odpisy provedené za
předcházející tři účetní období z majetku užívaného při činnosti, jež má být
modernizována.

13.

Projekt není velkým investičním projektem.

14.

Alespoň 25 % způsobilých výdajů projektu je financováno formou neobsahující žádnou
veřejnou podporu, ani podporu de minimis, či podporu z přímo řízeného nástroje EU.

15.

Příjemce podpory neprovedl přemístění do provozovny, do které se má počáteční
investice, na niž se podpora požaduje, uskutečnit, během dvou let předcházejících datu
podání žádosti o podporu.

16.

Projekt bude realizován mimo území hl. města Prahy.

17.

Intenzita veřejné podpory uvedená v bodě 5.1 této výzvy je dodržena.

III. Doplňující binární kritéria k podpoře podle čl. 22 Nařízení č. 651/2014
18.

Příjemce podpory je drobným nebo malým podnikem.

19.

Od registrace příjemce podpory jako poplatníka daně z příjmu neuplynulo ke dni podání
žádosti o podporu více než 5 let.

20.

Příjemce podpory vyhovuje podmínkám v bodě 3.3 písm. c) až f) této výzvy.

21.

Stavební práce na realizaci projektu nebyly zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů
a zařízení (vč. smlouvy o smlouvě budoucí či závazné objednávky a leasingových smluv)
nebyly uzavřeny před datem podání žádosti o podporu.

IV. Doplňující binární kritéria k podpoře de minimis
22.

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.

23.

23.

Omezení výše podpory stanovené v příslušném Nařízení podpory de minimis je
dodrženo.

B. Připravenost příjemce podpory k realizaci projektu - posuzuje se dle těchto informací:
1.

Historie a současnost společnosti, její další aktivity, variabilita změn hlavní činnosti příjemce podpory
v krátkodobém až střednědobém výhledu.

2.

Profesní a osobní údaje o vlastnících a manažerech společnosti (vzdělání a praxe v oboru,
zastupitelnost ve vedení společnosti, vztah mezi vlastníky a vedením společnosti, stabilita vedení
společnosti).

3.

Údaje o ekonomických vazbách příjemce podpory (účast příjemce podpory nebo společníků
příjemce podpory na řízení nebo základním kapitálu jiné právnické osoby).

4.

Údaje o vlastnictví příslušných certifikátů QMS/ISO apod.

C. Potřebnost a relevance projektu – posuzuje se dle těchto informací:
1.

Postavení společnosti na trhu nyní a po realizaci projektu, stav konkurence, marketingové aktivity.

2.

Rozbor provozních nákladů po náběhu projektu.

3.

Zabezpečení prodeje, hlavní odběratelé, regionální struktura odbytu, úroveň smluvních vztahů
s odběrateli.

4.

Rozbor tržeb po náběhu projektu.

5.

Technicko – technologická charakteristika projektu.

6.

Vyjasněnost majetkoprávních vztahů souvisejících s realizací projektu.

7.

Dodavatelské zajištění realizace projektu.

8.

Zajištěnost vstupů projektu (energie, suroviny, atd.).

24.

D. Vyhodnocení ekonomických faktorů - posuzuje se dle těchto informací22:
1.

Účetní závěrky za předcházející 3 uzavřená účetní období (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k
účetní závěrce, vč. zprávy auditora, pokud byly účetní závěrky ověřeny auditorem) a kopie daňových
přiznání k dani z příjmu (případně elektronická daňová přiznání k dani z příjmu).

2.

Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) do konce účetně uzavřeného měsíce běžného roku.

3.

Tabulky ve struktuře účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední tři účetně uzavřená
období.

4.

Tabulky ve struktuře účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) jako výhled na tři účetní období
následující po posledním uzavřeném účetním období

5.

Tabulky ve struktuře Přehledu o majetku a závazcích a Přehledu o příjmech a výdajích za poslední tři
zdaňovací období.

6.

Struktura výdajů a zajištěnost ostatních zdrojů financování projektu.

7.

Údaje o úvěrech a ostatních závazcích příjemce podpory (přehled věřitelů, druh a výše závazků,
splatnost).

8.

Předchozí úvěrová historie.

Pozn.: podklady uvedené v bodě 1 – 4 se vztahují jen k příjemcům podpory vedoucím účetnictví, v bodě 5
k příjemcům podpory vedoucím daňovou evidenci.
Zhodnocení úvěrovatelnosti projektu

ANO/NE

B. Připravenost příjemce podpory k realizaci projektu
C. Potřebnost a relevance projektu
D. Vyhodnocení ekonomických faktorů

22

Orientační výčet, poskytovatel podpory je oprávněn rozsah vyhodnocení zúžit nebo rozšířit, např. v závislosti na požadované výši
zvýhodněného úvěru, vždy však v souladu se svými interními předpisy řízení úvěrového rizika. Pokud příjemce podpory dosud nemá
uzavřena 3 účetní období (podniká kratší dobu), předloží výkazy za období, která má uzavřena.

25.

Výzva I programu S-podnik

Příloha č. 4 - Veřejná podpora a podpora de minimis
Poskytnutím zvýhodněného úvěru získává příjemce podpory finanční výhodu, která je nazývána podporou
de minimis či veřejnou podporou (je-li poskytována podle Nařízení č. 651/2014). Výše podpory plynoucí pro
příjemce podpory ze zvýhodněného úvěru se stanoví pomocí hrubého ekvivalentu podpory.
Prostřednictvím bezplatného odborného poradenství získává příjemce podpory finanční výhodu, která je
nazývána podporou de minimis.

Hrubý ekvivalent podpory
Rovná se výši čisté současné hodnoty diferenčního úroku za dobu od podpisu smlouvy o zvýhodněném
úvěru do sjednaného data splatnosti úvěru. Výše diferenčního úroku se vypočte použitím diferenční
úrokové sazby na splátkový kalendář, který předpokládá (po uplynutí sjednané doby odkladu splátek jistiny)
rovnoměrné snižování jistiny úvěru.
Diferenční úroková sazba je dána rozdílem tzv. referenční úrokové sazby a nejnižší úrokové sazby
poskytovaného úvěru pro příslušné období. Referenční sazba se stanoví jako součet:
a) základní sazby podle Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb
(Úřední věstník Evropské komise 2008/C14/02/C ze dne 19. 1. 2008) ke dni poskytnutí
zvýhodněného úvěru a
b) rizikové marže stanovené na základě rizikové kategorie příjemce podpory podle členění
používaného poskytovatelem podpory a míře zajištění zvýhodněného úvěru.

Podpora de minimis
Jednomu podniku (viz dále) nesmí být poskytnuta za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období23
podpora malého rozsahu přesahující v součtu částku:

a) 200 tis. EUR (100 tis. EUR v případě činností v odvětví silniční dopravy) – podpora podle Nařízení
č. 1407/2013,

b) 30 tis. EUR – podpora podle Nařízení č. 717/2014,
c) 20 tis. EUR – podpora podle Nařízení č. 1408/2013.
Do limitu podpory de minimis podle Nařízení č. 1407/2013 se zahrnuje i podpora poskytnutá klientovi
v oblastech zemědělské výroby a rybolovu podle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 a Nařízení Komise (EU)
č. 717/2014 zapsaná v Centrálním registru podpor de minimis.

23

Doba tří jednoletých účetních období se řídí podle účetního období používaného podnikem v ČR.

26.

Do limitu podpory de minimis podle Nařízení č. 717/2014 se zahrnuje i podpora poskytnutá klientovi
v oblasti zemědělské výroby podle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 zapsaná v Centrálním registru podpor
de minimis.
Pro posouzení, zda je žadatel o úvěr, resp. poradenství způsobilý přijmout podporu de minimis z hlediska
naplnění limitu, je relevantní datum poskytnutí podpory.
K přepočtu CZK/EUR se použije kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni, kdy byla jednotlivá podpora
poskytnuta (v případě zvýhodněného úvěru jde o den uzavření úvěrové smlouvy).
Příjemci podpory si mohou vyhledat informace o podporách de minimis, které jim byly poskytnuty
v Centrálním registru podpor de minimis na adrese: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal. Překročení
limitu pro podporu de minimis má za následek povinnost vrácení poskytnuté podpory. Vrací se nejen
podpora přesahující limit, ale podpora celá.
Jedním podnikem se podle nařízení podpory de minimis rozumí všechny subjekty, které mezi sebou mají
některý z následujících vztahů:

a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném
subjektu,

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího
orgánu jiného subjektu,

c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující 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, většinu hlasovacích práv,
náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají některých z uvedených vztahů prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou rovněž
považovány za jeden podnik. Skupina propojených podniků je tak při poskytování podpory de minimis
považována za jeden podnik.
Pomůcka k pojmu jeden podnik, kterou zpracoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a která je
k dispozici na internetových stránkách tohoto úřadu24, pojem většina uvedený v bodech a) a d) výše
kvantifikuje ve všech výskytech jako „více než 50 %“.

Veřejná podpora podle Nařízení č. 651/2014
Limit veřejné podpory je stanoven příslušným článkem Nařízení č. 651/2014, podle kterého se podpora
poskytuje:

24

Dokument Metodická příručka k aplikaci pojmu „jeden podnik“ dle pravidel de minimis, je k dispozici na
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/manualy-metodiky-a-dalsi-dokumenty.html.

27.



v případě článku 14 je stanoven formou tzv. intenzity veřejné podpory, což je podíl hrubého
ekvivalentu podpory a čisté současné hodnoty investice financované zvýhodněný úvěrem; limit
intenzity pro účely programu S-podnik je uveden v bodě 5.1;



v případě článku 22 jde o podporu formou zvýhodněných úvěrů, limit pro účely programu S-podnik
stanoví tato výzva v bodě 5.1.

28.

