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R E G I O N Á L N Í  R O Z V O J O V Ý  F O N D  
úvěry pro města a obce ČR na podporu podnikání a rozvoj technické infrastruktury 

(podmínky programu RRF platné od 8. 10. 2015) 

 
 

1. Projekty, které lze financovat v rámci programu RRF 

Úvěry z RRF jsou poskytovány na financování projektů ke zlepšení místní infrastruktury pro 

podnikatelské i nepodnikatelské účely. 

Z RRF mohou být financovány projekty zaměřené na: 

 terénní úpravy, včetně přípravy území, 

 přístupové komunikace, 

 výstavbu městské dopravní a technické infrastruktury pro podporu podnikání, 

 výstavbu nájemních nemovitostí pro podnikání (úvěr z RRF nelze využít na nákup 

existujících budov), 

 využití starých průmyslových areálů (brownfields) pro podnikání, 

 výkupy majetku v případech potřebného scelení vlastnictví, 

 dopravní infrastrukturu (místní komunikace a jejich osvětlení, podchody, zastávky 

místní dopravy, světelná dopravní signalizace, parkovací stání), 

 technickou infrastrukturu (vodovody, kanalizace, včetně čistíren odpadních vod, 

plynofikace, elektrifikace včetně trafostanic), 

 sportovní, kulturní a vzdělávací zařízení včetně jejich vybavení, úpravy parků a 

volnočasových ploch, 

 eventuálně další municipální projekty, jestliže s nimi vysloví souhlas Rada RRF. 

2. Příjemce úvěru z RRF 

Příjemcem úvěru z RRF může být město či obec v České republice, s výjimkou hl. města 

Prahy a statutárních měst, nebo svazek měst a obcí , s výjimkou těch, jejichž členem 

je hl. město Praha nebo statutární město.  

3. Podmínky Programu RRF 

a) Příjemce úvěru z RRF je povinen ukončit realizaci projektu do 3 let od uzavření Smlouvy 

o úvěru s účastí prostředků RRF (dále jen „Smlouva o úvěru“). 

b) Příjemce úvěru z RRF je povinen po celou dobu trvání Smlouvy o úvěru umožnit přímý 

přístup pověřeným zaměstnancům Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), ČMZRB 

a zaměstnancům dalších subjektů, které určí MMR nebo ČMZRB, za účelem kontroly 

dodržování podmínek Smlouvy o úvěru, a to jak na místě realizace projektu, tak ve svém 

sídle, včetně přístupu k dokladům vztahujícím se k financování projektu. 



2. 

c) Příjemce úvěru z RRF, ze kterého bude financován projekt určený i pro podnikání, se 

stane příjemcem podpory „de minimis“. 

4. Způsobilé výdaje 

Způsobilými výdaji, na které může být čerpán úvěr z RRF, jsou: 

a) pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku, vč. pořízení pozemků, 

b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, 

c) další náklady spojené s realizací projektu financovaného z RRF (jako např. náklady na 

projektovou dokumentaci, získání dotací, získání úvěrů, monitoring, propagaci apod.). 

DPH ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilým výdajem. 

Způsobilé výdaje musí splňovat tyto podmínky: 

a) musí bezprostředně souviset s realizací projektu,  

b) účetní či daňové doklady, příp. jiné doklady, na jejichž základě je čerpán úvěr, musí být 

uhrazeny po datu podpisu Smlouvy o úvěru. 

5. Podmínky úvěru z RRF  

Úvěry z RRF jsou poskytovány ve výši až 30 mil. Kč s pevnou nebo pohyblivou úrokovou 

sazbou. Výše sazby je stanovena individuálně podle aktuálních tržních podmínek s přihlédnutím 

k rizikovému profilu příjemce úvěru. 

Doba splatnosti úvěru z RRF je maximálně 10 let od data zahájení splácení jistiny úvěru, odklad 

splátek jistiny úvěru je maximálně 3 roky od data uzavření úvěrové smlouvy. 

Úvěry z RRF se poskytují obcím bez zajištění. 

6. Výběr projektů  

6.1 Výběrová kritéria 

Výběrovými kritérii pro poskytnutí úvěru z RRF je splnění výše uvedených podmínek, dodržení 

pravidla „de minimis“ (u projektů pro podnikatelské účely) a úvěrovatelnost příjemce úvěru 

z RRF. 

Úvěrovatelnost příjemce úvěru z RRF se posuzuje podle komplexní analýzy založené na 

výstupech z finanční analýzy ekonomických výsledků příjemce úvěru z RRF a jejich 

předpokládaného vývoje. 

6.2 Způsob výběru projektů 

O poskytnutí úvěru z RRF rozhoduje Rada RRF na základě návrhu ČMZRB v závislosti na 

splnění výběrových kritérií. 
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7. Účast v dalších programech veřejné podpory 

Poskytnutí úvěru z RRF na projekt nevylučuje možnost podpory projektu v dalších českých a 

zahraničních programech podpory. 

8. Doba trvání programu RRF 

Úvěry jsou poskytovány dle rozsahu disponibilních zdrojů. Ministerstvo pro místní rozvoj je 

oprávněno pozastavit příjem žádostí o úvěr z RRF nebo program předčasně ukončit. 

9. Předkládání žádostí o úvěry a nabídek do zadávacích řízení 

 V případě zakázek malého rozsahu mohou zájemci předkládat žádosti o úvěr přímo 

ČMZRB. Formulář žádosti o úvěr a pokyny pro jeho vyplnění a předložení jsou 

k dispozici na internetové adrese ČMZRB: www.cmzrb.cz. 

 V případě zakázek podlimitních bude ČMZRB reagovat na výzvu k předložení nabídky 

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. 

 Nadlimitní zakázky sleduje ČMZRB v Informačním systému o veřejných zakázkách, a 

pokud zadání odpovídá podmínkám programu RRF, vyžádá si od zadavatele zadávací 

dokumentaci. 

10. Ostatní ustanovení 

V případech, kdy je poskytnutý úvěr z RRF veřejnou podporou, je poskytován v souladu 

s Nařízením 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. 

 

Na úvěr z RRF není právní nárok. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů lze kontaktovat ČMZRB: 

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. – Odbor financování 
Jeruzalémská 964/4 
110 00 Praha 1 
 
JUDr. Lenka Loudová: tel. +420 255 721 487, e-mail: loudova@cmzrb.cz 
Ing. Luděk Šrein: tel. +420 255 721 485, e-mail: srein@cmzrb.cz 

Poslední aktualizace textu: 8. 10. 2015. 
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