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Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji 
(s platností od 10. 5. 2018) 

 
 

Základní ustanovení 
a) Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj (www.kraj-jihocesky.cz). 
b) Poskytovatelem podpory je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se sídlem 

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 (dále též „ČMZRB“), (www.cmzrb.cz). 
c) Podpora je poskytována z prostředků Jihočeského kraje spravovaných ČMZRB a z prostředků 

ČMZRB. 
d)  Na podporu není právní nárok. 

 

Základní pojmy  

 Podpora – zvýhodněný regionální úvěr. 

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

 Smlouva o podpoře – smlouva o zvýhodněném regionálním úvěru uzavřená mezi příjemcem 
podpory a poskytovatelem podpory. 

 

 
Cíl programu 
Cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů.  
 
 

Doba trvání programu  
Program je vyhlášen na období od 10. 5. 2018 do 30. 4. 2019. Žádosti jsou přijímány průběžně počínaje 
10. 5. 2018. Poskytování úvěrů je po dobu trvání programu omezeno objemem disponibilních finančních 
prostředků. 
  
 
Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení  

Žádost o podporu obsahuje zejména identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, náklady na 
realizaci projektu a způsob jeho financování a přílohy k posouzení naplnění podmínek programu, které 
jsou podrobněji specifikovány ve formuláři žádosti o podporu. 
 
Formulář žádosti o podporu společně s pokyny pro jeho předložení je k dispozici na internetové stránce 
ČMZRB: www.cmzrb.cz.   
 
Žádosti přijímají: 
− regionální pracoviště ČMZRB v Českých Budějovicích, Husova 9, 370 01 České Budějovice, tel/fax 

387 31 84 28, 
− pobočky ČMZRB: 

 v Praze, Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel. 255 721 111, fax 255 721 584, 
 v Plzni, Bezručova147/8, 303 76 Plzeň, tel. 378 775 111, fax 378 775 110, 
 v Hradci Králové, Eliščino náb. 777/3, 500 03 Hradec Králové, tel. 498 774 111, fax 498 774 110, 
 v Brně, Hlinky 47/120, 603 00 Brno, tel. 538 702 111, fax 538 702 110. 

 
Žádost o podporu se předkládá osobně.  
 
 

 

http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.cmzrb.cz/
http://www.cmzrb.cz/


Stránka 2 

Část A  Podpora pro podnikatele 

Podpora poskytnutá podle této části programu je 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 minimis1 (dále jen „podpora de minimis“). 

Podpora je v souladu se Sdělením Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních 
sazeb.2 

1. Příjemce podpory 

1.1. Příjemce podpory musí k datu podání žádosti o podporu splňovat následující podmínky: 

a) splňuje podle svého čestného prohlášení definici malých podnikatelů uvedenou v Doporučení 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků3.     

b) je oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické 
činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt4, 

c) je podle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně z příjmu na finančním 
úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, 

d) nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči Jihočeskému kraji, 
finančnímu úřadu, Ministerstvu financí jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, 
Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu pozemkovému úřadu, celnímu úřadu, České správě 
sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu 
fondu kultury, Státnímu fondu kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, 
krajům, obcím a svazkům obcí a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných 
z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků 
se považují za vypořádané nedoplatky,  

e) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců, 

f) má podle svého čestného prohlášení zajištěno oddělením činností podpořených z tohoto 
programu nebo rozlišením nákladů podpořených z tohoto programu, aby jeho činnosti v odvětví 
prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03) nevyužívaly 
podporu poskytovanou z tohoto programu, 

g) 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. 
 

1.2. Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud ke dni podání žádosti o podporu: 

a) je podle svého čestného prohlášení v úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

b) bylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, 
ve znění pozdějších předpisů.  

c) je vedena exekuce na jeho majetek,  

d) je v likvidaci, 

e) má neuhrazený dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po 
předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se 
společným trhem, 

f) byl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti.  

 

2. Podmínky programu 

2.1. Podmínky přijatelnosti projektu 

Projekt musí splňovat tyto podmínky: 

                                                 
1 Úřední věstník Evropské unie, L 352, 24. 12. 2013, str. 1-8 
2 Úřední věstník EU, C 14, 19. 1. 2008, str. 6-9. Zásady postupu výpočtu hrubého ekvivalentu podpory poskytované 

formou úvěru jsou uvedeny na www.cmzrb.cz. 
3 Úřední věstník Evropské unie, L 124, 20. 5. 2003, str. 36-41 
4 Výjimkou jsou ekonomické činnosti, u kterých lze získat příslušné oprávnění k podnikání až po realizaci projek tu; 

v těchto případech postačí oprávnění k podnikatelské činnosti na území České republiky. 
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a) musí se převážně týkat podporované ekonomické činnosti uvedené v příloze č. 1 tohoto 
programu (dále jen „podporovaná ekonomická činnost“), 

b) bude realizován na území Jihočeského kraje. 

c) projekt nesmí být dokončen před datem podání žádosti o podporu. 
 

2.2. Ostatní podmínky 

a) Příjemce podpory je povinen po celou dobu trvání smlouvy o podpoře umožnit přímý přístup 
zaměstnancům ČMZRB, zaměstnancům Jihočeského kraje a dalším subjektům určeným ČMZRB 
a Jihočeským krajem za účelem kontroly dodržování podmínek programu a účelového využití 
prostředků zvýhodněného regionálního úvěru, jakož i kontrolu finanční situace a účetnictví nebo 
daňové evidence, a to jak na místě realizace projektu, tak ve svém sídle. 

b) Příjemce podpory je povinen po celou dobu trvání smlouvy o podpoře souhlasit, že poskytovatel 
podpory bude předávat Jihočeskému kraji a orgánům a institucím Evropské unie údaje o jeho 
osobě v rozsahu jména/názvu/firmy, adresy/sídla, IČO, názvu, CZ-NACE, umístění projektu a 
výši poskytnuté podpory pro účely jejich zveřejnění. 

c) Příjemce podpory je povinen mít ve svém vlastnictví hmotný, resp. dlouhodobý hmotný majetek 
a nehmotný majetek, pořízený zcela nebo částečně z poskytnutého zvýhodněného regionálního 
úvěru (dále jen „majetek“), 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, nebo na mimořádnou splátku 
zvýhodněného regionálního úvěru. 

d) Příjemce podpory musí po dobu realizace projektu a po dobu 3 let od data ukončení realizace 
projektu používat majetek pořízený s účastí zvýhodněného regionálního úvěru, který má ve svém 
vlastnictví, převážně k podporovaným ekonomickým činnostem. 

e) Příjemce podpory nesmí po dobu realizace projektu a po dobu 3 let od data ukončení realizace 
projektu přemístit majetek pořízený s účastí zvýhodněného regionální úvěru, který má ve svém 
vlastnictví, mimo území Jihočeského kraje. 

f) Příjemce podpory je povinen po celou dobu trvání smlouvy o podpoře zajišťovat oddělením 
činností podpořených z tohoto programu nebo rozlišením nákladů podpořených z tohoto 
programu, aby jeho činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury 
(CZ-NACE 01 a 03) nevyužívaly podporu poskytovanou z tohoto programu. 

 
2.3. Způsobilé výdaje 

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky: 

 musí bezprostředně souviset s realizací projektu, 

 účetní či daňové doklady, příp. jiné doklady, na jejichž základě je čerpán zvýhodněný regionální 
úvěr, musí být uhrazeny po datu uzavření smlouvy o podpoře. 

Způsobilými výdaji jsou: 

a) pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (včetně příslušné daně z nabytí 
nemovitých věcí, je-li v rámci projektu pořizována nemovitost)  

b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku  

c) pořízení zásob, vč. drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako 
dlouhodobý hmotný majetek, 

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

DPH ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilým výdajem .  
 

3. Forma a výše podpory  

Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného regionálního úvěru (dále jen „úvěr“) ve výši až 1 mil. Kč 
s pevnou úrokovou sazbou 4 % p. a. Doba splatnosti úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 
6 let. Jednomu příjemci podpory může být poskytnuto více úvěrů, k datu podání žádosti o úvěr však 
celková částka požadovaného úvěru, nesplacené či nevyčerpané jistiny již poskytnutých úvěrů nesmí 
překročit 2 mil. Kč. 
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Začínajícímu podnikateli může být poskytnut úvěr ve výši maximálně 500 tis. Kč. Za začínajícího 
podnikatele bude považován příjemce podpory, který je podle svého čestného prohlášení, uvedeného 
v žádosti o úvěr, registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, v roce podání žádosti nebo v roce předchozím. Začínajícímu podnikateli 
může být poskytnuto více úvěrů, k datu podání žádosti o úvěr však celková částka požadovaného úvěru, 
nesplacené či nevyčerpané jistiny již poskytnutých úvěrů nesmí překročit 1 mil. Kč. 
 
Úvěr je zajišťován směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou další fyzickou 
nebo právnickou osobou. 
 

4. Výběr projektů  

4.1. Výběrová kritéria 

Výběrovými kritérii pro poskytnutí podpory jsou splnění podmínek pro příjemce podpory, podmínek 
přijatelnosti projektu, dodržení pravidla de minimis a úvěrovatelnost příjemce podpory.  

Úvěrovatelnost příjemce podpory se posuzuje podle komplexní analýzy založené na výstupech z finanční 
analýzy ekonomických výsledků příjemce podpory a jejich předpokládaného vývoje a posouzení 
mimoekonomických kritérií rizikovosti požadovaného financování, při kterém jsou brány do úvahy 
zejména flexibilita podnikání, management a zajištění odbytu. 

4.2. Způsob výběru projektů 

a) O poskytnutí podpory rozhoduje poskytovatel podpory v závislosti na splnění výběrových kritérií.  

b) Neúplné žádosti o podporu mohou být po uplynutí 3 měsíců od data jejich podání poskytovatelem 
podpory zamítnuty. 

 

5. Účast v dalších programech  

Ke způsobilým výdajům projektu uhrazeným ze zvýhodněného regionálního úvěru nelze využívat jinou 
veřejnou podporu. 
 

6. Sankce za nedodržení podmínek programu 

V případě uvedení nepravdivých údajů týkajících se příjemce podpory (bod 1), naplnění podmínek 
přijatelnosti projektu (bod 2.1), způsobilých výdajů o úvěru (bod 2.3), údajů v přiznání k dani z příjmu, 
naplnění podmínek pro poskytnutí veřejné podpory vyžadovaných Nařízením Komise č. 1407/2013, 
v případě neplnění podmínek programu podle bodu 2.2, je příjemce povinen na výzvu poskytovatele 
podpory úvěr splatit. 

Neposkytnutí informace nebo dokladu o naplnění podmínky programu je považováno za porušení 
podmínky programu. 

Za prodlení se splácením úvěru je příjemce podpory povinen zaplatit úrok z  prodlení ve výši 9 % p. a. 
z dlužné částky.  
 
 

Přílohy: 

č. 1: Podporované ekonomické činnosti podle CZ-NACE 



Příloha č. 1  
Programu zvýhodněných regionálních 
úvěrů pro malé podnikatele 
v Jihočeském kraji 
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Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE) 
   

Oddíl  Skupina Název  

  SEKCE  A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 

 2.40 Podpůrné činnosti pro lesnictví 

  SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL5 

10  Výroba potravinářských výrobků  

11  Výroba nápojů  

13  Výroba textilií  

14  Výroba oděvů 

15  Výroba usní a souvisejících výrobků  

16  Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě 
nábytku 

17  Výroba papíru a výrobků z papíru 

18  Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 

20  Výroba chemických látek a chemických přípravků s výjimkou 20.60 Výroba chemických vláken 

21  Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 

22  Výroba pryžových a plastových výrobků 

23  Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

24  Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství s výjimkou 24.46 Zpracování 
jaderného paliva 

25  Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 

26  Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 

27  Výroba elektrických zařízení 

28  Výroba strojů a zařízení j. n. 

29  Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 

30  Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení s výjimkou 30.11 Stavba lodí a plavidel 

31  Výroba nábytku 

32  Ostatní zpracovatelský průmysl 

33  Opravy a instalace strojů a zařízení 

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

 35.11 
35.12 
35.13 
35.21 
35.22 
35.30 

Výroba elektřiny  
Přenos elektřiny 
Rozvod elektřiny 
Výroba plynu 
Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí 
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu 

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

 38.30 Úprava odpadů k dalšímu využití 

  SEKCE F - STAVEBNICTVÍ 

41  Výstavba budov 

42  Inženýrské stavitelství 

43  Specializované stavební činnosti  

  SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH 
VOZIDEL 

45  Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 

46  Velkoobchod, kromě motorových vozidel 

47  Maloobchod, kromě motorových vozidel 

  SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

 49.42 Stěhovací služby 

 50.3 Vnitrozemská vodní osobní doprava 
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 52.10 
52.24 

Skladování  
Manipulace s nákladem 

  SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 

55  Ubytování 

56  Stravování a pohostinství 

  SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 

61  Telekomunikační činnosti 

62  Činnosti v oblasti informačních technologií 

 63.1 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály  

  SEKCE L  - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 

 68.32 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody 

  SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 

 71.1 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství 

 71.2 Technické zkoušky a analýzy 

72  Výzkum a vývoj 

 74.2 Fotografické činnosti 

75  Veterinární činnosti 

  SEKCE N- ADMINISTRATIVNI A PODPŮRNÉ ČINNOSTI 

 81.10 Kombinované pomocné činnosti 

 81.2 Úklidové činnosti  

 81.3 Činnosti související s úpravou krajiny 

  SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ 

85  Vzdělávání 

  SEKCE Q – ZRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

86  Zdravotní péče 

87  Pobytové služby sociální péče 

88  Ambulantní nebo terénní sociální služby 

  SEKCE R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI 

90  Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 

91  Činnost knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení  

93  Sportovní, zábavní a rekreační činnosti 

  SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI 

95  Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 

 96.01 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků 

 96.02 Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti  

 96.03 Pohřební a související činnosti 

 96.04 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu5) 

 

                                                 
5 Pokud se nejedná o výrobu zboží, resp. činnosti erotického charakteru. 


