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1. 

FAQ pro program podpory Expanze 

 

Použité pojmy 

Bankovní úvěr Úvěr spolupracujícího partnera poskytnutý za účelem spolufinancování 
projektu v programu Expanze. 

ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. 

Konečný příjemce Viz příjemce podpory. 

Příjemce podpory Podnikatel, kterému se poskytuje zvýhodněný úvěr či zvýhodněný úvěr 
s finančním příspěvkem v programu Expanze. 

Spolupracující 
partner 

Banka nebo leasingová společnost, která na základě smlouvy o 
spolupráci s ČMZRB poskytuje úvěry na spolufinancování projektů 
v programu Expanze. 

Zvýhodněný úvěr Úvěr ČMZRB v programu Expanze. 

Žadatel Žadatel o zvýhodněný úvěr nebo zvýhodněný úvěr s finančním 
příspěvkem v programu Expanze. 

 

 

Otázka Odpověď 

Jak jsou vymezeny způsobilé 
výdaje projektu? 

Způsobilými výdaji projektu jsou : 
- pořízení nových strojů a zařízení, 
- pořízení a rekonstrukce staveb, 
- pořízení zastavěných pozemků včetně staveb na nich 
stojících, 
- pořízení nezastavěných pozemků, a to až do výše 135 
% vyčerpaného zvýhodněného úvěru (pouze v případě 
zvýhodněného úvěru s finančním příspěvkem). 
 
Ze zvýhodněného úvěru nelze hradit pořízení 
nezastavěných pozemků. 
 
Způsobilé jsou pouze výdaje realizované nejdříve v den 
podání žádosti o zvýhodněný úvěr v ČMZRB 
Způsobilým výdajem zejména není např. refinancování 
jiného úvěru nebo refinancování vlastních zdrojů 
žadatele. 
 
Výše způsobilých výdajů se vypočítá v příloze PE k 
žádosti o zvýhodněný úvěr po zadání výčtu plánovaných 
výdajů v bodě 2a. 

Lze uhradit např. zálohu za stroj z 
vlastních zdrojů a následně vlastní 

Refundace není způsobilý výdaj. Ze zvýhodněného 
úvěru ČMZRB tedy nelze provést, z bankovního úvěru 
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zdroje refundovat bankovním nebo 
zvýhodněným úvěrem? 

provést lze, ale na takový výdaje nebude možné čerpat 
finanční příspěvek. 

Jakým způsobem je určena výše 
způsobilých výdajů projektu na 
nemovité věci? 

Způsobilé výdaje projektu na nemovité věci se v žádosti 
počítají jako součet výdajů v rámci projektu na pořízení 
a rekonstrukci staveb a pořízení zastavěných pozemků 
včetně staveb na nich stojících a pořízení 
nezastavěných pozemků do výše 135 % požadované 
výše zvýhodněného úvěru. 
 
Ze zvýhodněného úvěru nelze hradit pořízení 
nezastavěných pozemků a ostatní výdaje na nemovité 
věci (tedy pořízení a rekonstrukce staveb, případně 
včetně zastavěných pozemků) mohou tvořit maximálně 
40 % výše zvýhodněného úvěru. 

U smluv uzavřených podle podmínek Výzvy platných od 
1. 5. 2018 je omezení na 40 % zrušeno. 

Spadá DPH k výdajům na pořízení 
nemovitých věcí do limitu 40 % ze 
zvýhodněného úvěru? 

Ano, DPH je do tohoto limitu zahrnuta. Omezení se týká 
pouze smluv uzavřených podle podmínek Výzev 
platných do 30. 4. 2018 (včetně). 

Lze výdaj na nákup stavby 
s pozemkem a její následnou 
demolici považovat za způsobilý 
výdaj zvýhodněného úvěru nebo 
bankovního úvěru podpořeného 
finančním příspěvkem? 

Ano. Součástí projektu však musí být i nová výstavba. 

Jakým způsobem, je v rámci 
finančních nástrojů zacházeno 
s DPH? 

Daň z přidané hodnoty (DPH) je obecně způsobilým 
výdajem projektu konečného příjemce ve finančním 
nástroji OPPIK, a to v návaznosti na čl. 37 odst. 11 
Obecného nařízení, a to bez ohledu na to, zda je 
konečný příjemce plátce DPH, nebo nikoliv. 

Pokud je však čerpán zvýhodněný úvěr na způsobilý 
výdaj projektu konečného příjemce, který je plátcem 
DPH, a platba DPH tohoto způsobilého výdaje projektu 
je konečným příjemcem prováděna v rámci přenesené 
daňové povinnosti (tzv. reverse charge), bude čerpání 
takové položky způsobilého výdaje čerpáno bez DPH. 

DPH zároveň není způsobilým výdajem finančního 
příspěvku v případě, že konečný příjemce je plátce 
DPH. 
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Jaké jsou hlavní rozdíly mezi 
podporou de minimis a podporou v 
režimu blokové výjimky? 

Podpora de minimis  je limit pro příjemce podpory. 
Představuje takovou podporu, která nesmí spolu s 
ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu 
podniku1 za dobu současného a dvou předchozích 
účetních období přesáhnout výši odpovídající částce 
200 000 EUR. Pro přepočet se používá měnový kurz 
Evropské centrální banky. Pro podniky, které provozují 
silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, je maximální 
výše podpory de minimis snížena na 100 000 EUR/3 
roky. 
 
V případě podpory v režimu blokové výjimky se 
jedná o limit na projekt. Není omezena částkou výše 
podpory, je však procentuálně omezen podíl veřejné 
podpory na výši investice, což se označuje jako intenzita 
veřejné podpory. Při tomto režimu veřejné podpory 
nesmí být práce na projektu zahájeny před dnem podání 
žádosti o zvýhodněný úvěr v ČMZRB. 
 
Oba typy podpory mají své výhody a omezení. Je 
vhodné, aby se ohledně volby vhodné podpory pro svůj 
projekt příjemce podpory obrátil na ČMZRB. 

Jak souvisí typ podpory s 
charakterem projektu? 

Pokud je zvýhodněný úvěr poskytován jako podpora 
podle blokové výjimky, pak projekt musí být tzv. 
počáteční investicí (viz oddíl Projekt). Pokud projekt 
splňuje kritéria počáteční investice, může být podpora 
poskytnuta i v režimu de minimis. Podrobněji viz oddíl 
Projekt 
 
V případě, že projekt nenaplňuje znaky počáteční 
investice, je možné použít méně přísná kritéria týkající 
se charakteru projektu označovaná jako "modernizační 
či rozvojová investice" a poskytnout podporu v režimu de 
minimis. 

                                                           

1 Jeden podnik zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden ze vztahů, uvedených v definici 

jednoho podniku viz čl. 2, odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o podpoře de minimis.   

Čl. 2, odst. 2 Nařízení č. 1407/2013: 

„Jeden podnik“ pro účely tohoto nařízení zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden 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 jakýkoli vztah uvedený v prvním pododstavci písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více 
subjektů, jsou také považovány za jeden podnik. 
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Co se rozumí zahájením prací na 
projektu? 

Zahájení stavebních prací nebo první právně 
vymahatelný závazek, jímž se investice stává 
nezvratnou - kupní smlouva na pořízení investičního 
majetku, závazná objednávka, smlouva o smlouvě 
budoucí apod. Za zahájení projektu se považuje též 
uzavření smlouvy o bankovním úvěru či jakékoliv jiné 
smlouvy o úvěru určené účelově na financování 
projektu. 
 
Za zahájení prací na projektu se nepovažují nákup 
pozemku bez staveb a přípravné práce na projektu, jako 
je zpracování studie proveditelnosti, získání potřebných 
povolení apod. 

Lze v projektu kombinovat 
zvýhodněný úvěr ČMZRB s další 
podporou? 

Čerpání další podpory (veřejné podpory, podpory de 
minimis i podpory z finančního nástroje přímo řízeného 
EU) na výdaje projektu, které nejsou ani částečně 
hrazeny zvýhodněným úvěrem či bankovním úvěrem 
podpořeným finančním příspěvkem, je přípustné. 

Další podporu lze čerpat i na výdaj částečně hrazený ze 
zvýhodněného úvěru či bankovního úvěru podpořeného 
finančním příspěvkem za podmínky, že výše výdaje 
uplatněná k získání další podpory společně s částkou 
hrazenou Podpořeným úvěrem/úvěry v součtu 
nepřekročí celkovou výši daného výdaje (pořizovací 
cenu). 

Dále platí, že pokud je zvýhodněný úvěr poskytován 
jako podpora podle čl. 14 nařízení Komise č. 651/2014, 
projekt musí obsahovat minimálně 25 % způsobilých 
výdajů, na které není čerpána žádná veřejná podpora, 
podpora de minimis ani podpora z finančního nástroje 
přímo řízeného EU. 

Lze jeden způsobilý výdaj (např. 
stroj) financovat částečně 
zvýhodněným úvěrem a částečně 
bankovním úvěrem s finančním 
příspěvkem? 

Ano, takové financování je přípustné, pokud na 
způsobilý výdaj bankovního úvěru nebude poskytnuta 
žádná další podpora (dotace, bankovní úvěr podpořený 
zárukou EIF, záruka ČMZRB apod.). 

Lze jeden způsobilý výdaj (např. 
stroj) financovat částečně 
zvýhodněným úvěrem a částečně 
dotací? 

Ano, je to možné.  Avšak v žádosti o dotaci nesmí být 
část položky způsobilého výdaje financovaná 
zvýhodněným úvěrem vykázána jako způsobilý výdaj 
dotace. V případě, že je dotace předfinancována 
bankovním úvěrem, který je zároveň vykázán jako 
povinné 20% spolufinancování projektu, nelze na tento 
bankovní úvěr získat finanční příspěvek. Doporučujeme 
prověřit text dotační výzvy, či konzultovat s jejím 
vyhlašovatelem, zde neobsahuje zákaz poskytnutí další 
veřejné podpory v projektu kromě dotace. Pokud je 
dotace nebo zvýhodněný úvěr poskytována jako 
podpora podle čl. 14 Nařízení Komise č. 651/2014, musí 
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5. 

projekt obsahovat minimálně 25 % způsobilých výdajů, 
na které nebude čerpána žádná podpora. 

Žadatel též musí prověřit text dotační výzvy, či 
konzultovat s jejím vyhlašovatelem, zde neobsahuje 
zákaz poskytnutí další veřejné podpory v projektu kromě 
dotace. 

Jak je prováděn výpočet intenzity 
veřejné podpory u zvýhodněného 
úvěru poskytovaného podle 
blokové výjimky? 

Intenzita veřejné podpory se vypočítá jako podíl hrubého 
ekvivalentu podpory zvýhodněného úvěru vůči výdajům 
financovaným zvýhodněným úvěrem. V případě čerpání 
úvěru po dobu delší než 1 rok se provádí přepočet jeho 
výše na čistou současnou hodnotu s použitím diskontu 
základní sazby EU pro Českou republiku. 

Co je to hrubý ekvivalent podpory 
zvýhodněného úvěru? 

Výše zvýhodněného úvěru se přepočte tak, aby 
zobrazovala finanční výhodu, kterou příjemce podpory 
získává. Tato finanční výhoda se nazývá hrubý 
ekvivalent podpory, blíže viz 
http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/podpora-podle-
narizeni-komise. 

Je v případě zvýhodněného úvěru 
s finančním příspěvkem výše 
podpory rovna součtu výše 
zvýhodněného úvěru a finančního 
příspěvku? 

Ne, veřejná podpora nebo podpora de minimis je v 
případě zvýhodněného úvěru rovna hrubému 
ekvivalentu podpory, v případě finančního příspěvku je 
rovna maximální výši finančního příspěvku uvedené ve 
smlouvě o zvýhodněném úvěru. 

Lze bankovní úvěr použít k 
předfinancování dotace? 

Lze za předpokladu, že k bankovnímu úvěru nebude 
poskytnut finanční příspěvek. 
 
V případě zvýhodněného úvěru nebo dotace v režimu 
blokové výjimky (čl. 14) musí být nadto alespoň 25 % 
způsobilých výdajů projektu hrazeno ze zdrojů bez 
jakékoliv podpory. 

Lze k bankovnímu úvěru 
určenému na spolufinancování 
realizace projektu získat záruku 
ČMZRB z národního programu 
Záruka 2015-2023? 

Ne, bankovní úvěr spolupracujícího partnera nelze 
zajistit zárukou ČMZRB, a to ani v případě, že je bez 
finančního příspěvku. 

Příjemce podpory pořizuje 
svařovací automat v ceně 4,5 mil. 
Kč. Bude na jeho celkovou 
pořizovací cenu čerpat dotaci ve 
výši 45 %. Lze investici financovat 
zvýhodněným úvěrem? 

Ne, šlo by o souběh podpory z různých programů na 
jeden způsobilý výdaj – to je vyloučeno v bodě 7 Výzvy. 

http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/podpora-podle-narizeni-komise
http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/podpora-podle-narizeni-komise
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Co se rozumí ukončením realizace 
projektu? 

Datum uvedení majetku pořízeného v projektu do 
užívání, pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo 
posledního zdanitelného plnění vztahující se k projektu, 
podle toho, co nastane později. 
 
Datum ukončení realizace projektu stanoví příjemce 
podpory a oznámí jej ČMZRB v Informaci o ukončení 
realizace projektu (formulář je přílohou smlouvy o 
zvýhodněném úvěru). 

Co je tzv. počáteční investice? V případě podpory podle blokové výjimky, čl. 14 
(regionální podpora) musí být projekt tzv. počáteční 
investicí, tzn. jeho účelem musí být: 
 
1) založení nové provozovny příjemce podpory, nebo 
2) zásadní změna výrobního postupu, nebo 
3) rozšíření výrobního sortimentu o dosud nevyráběné 
výrobky, nebo 
4) rozšíření kapacity provozovny. 
 
Pro jednotlivé účelové kategorie mohou být stanoveny 
další podmínky, které daný projekt musí splňovat. 
Výrobou či výrobkem se rozumí též služba či obchodní 
činnosti. Více viz 
http://www.cmzrb.cz/uploads/soubory/podpora_podnikan
i/Pocatecni_investice_150223.pdf 

Co se rozumí 
modernizačním/rozvojovým 
projektem? 

Pokud je zvýhodněný úvěr v programu Expanze 
(programu Úspory energie se to netýká) poskytován jako 
podpora de minimis, pak musí být cílem projektu: 
 
1) založení nové provozovny, nebo 
2) rozšíření kapacity stávající provozovny, nebo 
3) rozšíření výrobního sortimentu provozovny o nové 
výrobky, nebo 
4) nebo zásadní změnu celkového výrobního postupu, 
nebo 
5) pořízení nových strojů a zařízení či dlouhodobého 
nehmotného majetku, které zvýší technologickou úroveň 
či konkurenceschopnost žadatele. 
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Kdo dříve uzavře s příjemcem 
podpory smlouvu o úvěru, ČMZRB 
nebo spolupracující partner? 

Pořadí není striktně stanoveno. Jak v případě smlouvy o 
zvýhodněném úvěru tak i bankovního úvěru je nutno 
počítat s tím, že čerpání úvěru bude možné až poté, co 
budou uzavřeny obě smlouvy o úvěru. 

Pro účely 20 % spolufinancování projektu (i případného 
finančního příspěvku) jsou však způsobilé výdaje 
vynaložené v den podání žádosti o zvýhodněný úvěr či 
později - nelze tedy do žádosti započítat výdaje 
uhrazené z bankovního úvěru před tímto datem jako 
způsobilé. 

POZOR: v případě podpory podle blokové výjimky 
(zejména větší úvěry) nesmí být smlouva o bankovním 
úvěru uzavřena přede dnem podání žádosti o úvěr v 
ČMZRB (blíže viz oddíl Veřejná podpora). 

Projekt musí předpokládat zvýšení 
tržeb příjemce podpory alespoň o 
5 %. Jaký účetní ukazatel je tím 
míněn? 

Příjemce podpory vedoucí účetnictví uvede tržby za 
vlastní výkony a zboží, příjemce podpory vedoucí 
daňovou evidenci uvede příjmy z prodeje zboží, výrobků 
a služeb. Tyto údaje jsou uvedeny v účetní uzávěrce, 
resp. uzávěrce daňové evidence, která je přílohou 
přiznání k dani z příjmů. 

Musí příjemce podpory dosáhnout 
nárůstu tržeb o 5 % i v případě, že 
jde o úvěr bez finančního 
příspěvku? 

Projekt musí předpokládat nárůst tržeb o 5 % bez 
ohledu na to, zda je či není poskytován finanční 
příspěvek. 

U smluv o zvýhodněném úvěru uzavřených podle 
podmínek Výzvy platné do 15. 1. 2018 hrozí v případě 
nesplnění podmínky příjemci podpory smluvní pokuta ve 
výši až 1,5 % z vyčerpané výše úvěru. 

Jaké období bude výchozí pro 
stanovení výše tržeb, pokud 
příjemce podpory požádá např. v 
lednu 2018 a nebude mít ještě 
uzavřené účetní období roku 
2017? 

Výchozím obdobím je poslední uzavřené účetní období 
před podáním Žádosti, v tomto případě tedy rok 2016. 

Je v programu Expanze 
vyžadováno, aby příjemce 
podpory vybíral dodavatele v 
rámci projektu veřejnou zakázkou 
v režimu dotovaného zadavatele, 
jako to stanoví jiné programy OP 
PIK? 

Ne, týká se jen dotačních programů. 

Žadatel chce modernizovat 
provozovnu, plánované investice 
činí cca 1,2 mil. Kč. Lze projekt 
financovat z Expanze? 

Nelze. Vzhledem k minimálnímu limitu úvěru ČMZRB 
1 mil. Kč a omezení na maximálně 45 % způsobilých 
výdajů lze financovat projekty od cca 2,3 mil. Kč. 

V případě zvláštních podpořených aktivit (zpracování 
kalamitního dřeva, efektivní využívání vody v průmyslu a 
vysokorychlostní internet) se minimální limit úvěru 
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ČMZRB snižuje na 650 tis. Kč, tedy lze financovat 
projekty v rozsahu od cca 1,45 mil. Kč. 

Jaká potvrzení či informace 
poskytuje spolupracující partner 
prostřednictvím příjemce podpory 
ČMZRB v souvislosti s bankovním 
úvěrem? 

Jsou to následující potvrzení: 
 
- příloha žádosti o zvýhodněný úvěr AE (potvrzení, že 
probíhá jednání o financování projektu) 
 
- potvrzení o výši vyčerpaných prostředků z bankovního 
úvěru (podklad pro první čerpání zvýhodněného úvěru –
týká se smluv o zvýhodněném úvěru uzavřených podle 
podmínek Výzev platných do 30. 4. 2018 včetně) 
 
V případě zvýhodněného úvěru s finančním příspěvkem 
dále: 
 
- potvrzení o ukončení čerpání bankovního úvěru, 
vyčerpané částce a výši uhrazených řádných úroků 
(žádost o přiznání finančního příspěvku) 

 
- potvrzení o výši uhrazených řádných úroků (žádost o 
výplatu finančního příspěvku) 

 
Potvrzení se předkládají na formulářích ČMZRB, které 
má každý žadatel k dispozici jako přílohy žádosti, resp. 
smlouvy o zvýhodněném úvěru. 

Musí jít v případě potvrzení 
spolupracujícího partnera o 
spolufinancování projektu (příloha 
žádosti AE) o závazný příslib 
úvěru? 

Ne, jde o potvrzení skutečnosti, že projekt předpokládá 
poskytnutí úvěru na spolufinancování projektu ve výši 
minimálně 20 % způsobilých výdajů. 

Lze použít jako povinné 
spolufinancování projektu 
bankovní úvěr spolupracujícího 
partnera, který byl poskytnut a 
případně i částečně čerpán již 
před podáním žádosti o 
zvýhodněný úvěr? 

Ano, lze, pokud se zvýhodněný úvěr i příp. finanční 
příspěvek poskytují jako podpora de minimis. Za 
způsobilé se budou považovat pouze výdaje, které 
budou uhrazeny v den podání žádosti o zvýhodněný 
úvěr nebo později. 

Může být projekt spolufinancován 
více než jedním bankovním 
úvěrem? Lze žádat o finanční 
příspěvek k více bankovním 
úvěrům? 

Ano, projekt může být financován více než jedním 
bankovním úvěrem, tyto úvěry dohromady musí pokrýt 
alespoň 20 % způsobilých výdajů projektu. Finanční 
příspěvek lze rozdělit i mezi více bankovních úvěrů. 

Podmínkou prvního čerpání 
zvýhodněného úvěru je, aby 
příjemce podpory ČMZRB doložil 
vyčerpání alespoň 25 % z výše 

Neplatí v případě čerpání zvýhodněného úvěru na 
zálohovou platbu, blíže viz oddíl Čerpání zvýhodněného 
úvěru. 
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bankovního úvěru. Platí tato 
podmínka vždy? 

U smluv o zvýhodněném úvěru uzavřených podle 
podmínek Výzvy platných od 1. 5. 2018 byla tato 
podmínka zrušena. 

Je-li projekt spolufinancován více 
bankovními úvěry, musí příjemce 
podpory před prvním čerpáním 
zvýhodněného úvěru doložit 
vyčerpání 25 % každého z nich? 

Postačí, když příjemce podpory doloží vyčerpání v 
souhrnné výši 25 % ze součtu limitů všech bankovních 
úvěrů (nemusí být každý z nich vyčerpán z 25 %). 

 

U smluv o zvýhodněném úvěru uzavřených podle 
podmínek Výzvy platných od 1. 5. 2018 byla podmínka 
předchozího čerpání bankovního úvěru zrušena. 

Lze dodatečně změnit parametry 
bankovního úvěru nebo jeho 
poskytovatele během jednání o 
zvýhodněném úvěru v ČMZRB? 

Ano, lze. Taková změna má ale dopady do posuzování 
žádosti o zvýhodněný úvěr a může prodloužit dobu 
jejího hodnocení.   

Lze dodatečně změnit parametry 
bankovního úvěru nebo jeho 
poskytovatele po poskytnutí 
zvýhodněného úvěru? 

Před prvním čerpání zvýhodněného úvěru musí 
příjemce podpory předložit smlouvu o bankovním úvěru, 
která odpovídá příloze žádosti AE v těchto parametrech: 

 je shodný poskytovatel úvěru a 

 výše úvěru je stejná či vyšší, nebo 

 výše úvěru je nižší a rozdíl nepřesahuje 50 tis. 
Kč (bankovní úvěr do 10 mil. včetně) / 100 tis. Kč 
(nad 10 mil. Kč), za podmínky, že tím nebude 
porušena podmínka, že minimálně 20 % 
způsobilých výdajů musí být hrazeno bankovním 
úvěrem. 

V případě odlišností nad tento rámec ČMZRB posoudí 
dopady do projektu, a pokud změny akceptuje, bude 
zahájena příprava dodatku ke smlouvě. 

Po zahájení čerpání zvýhodněného úvěru lze parametry 
bankovního úvěru měnit, avšak v případě úvěru 
s bankovním příspěvkem pouze se souhlasem ČMZRB 
(dodatkem ke smlouvě o zvýhodněném úvěru). 

Může být bankovní úvěr čerpán i 
na nezpůsobilé výdaje projektu? 

Ano, může. Současně však musí být splněna podmínka, 
že se předpokládá úhrada alespoň 20 % způsobilých 
výdajů bankovním úvěrem.  
 
Případný finanční příspěvek k bankovnímu úvěru bude v 
případě čerpání na nezpůsobilé výdaje poměrně snížen. 

Může být podpořen finančním 
příspěvkem bankovní úvěr vedený 
v jiné měně než CZK? 

Ano, může. ČMZRB však poskytne finanční příspěvek 
pouze v CZK. K přepočtu úroků na CZK použije kurz 
Evropské centrální banky platný ke dni, k němuž jsou 
úroky vyčísleny v potvrzení spolupracujícího partnera. 
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Jakým způsobem dokládá 
příjemce podpory účel, na který 
mají být čerpány prostředky 
zvýhodněného úvěru, resp. na 
který chce poskytnout finanční 
příspěvek? 

Jako součást žádosti čerpání zvýhodněného úvěru je 
nutno přiložit účetní či daňový doklad, případně kupní 
nebo jinou smlouvu, pokud byla uzavřena. Jako součást 
žádosti o přiznání finančního příspěvku a výplatu jeho 
první splátky je nutno přiložit účetní či daňový doklad, 
případně kupní nebo jinou smlouvu, pokud byla 
uzavřena, a výpisy z účtu prokazující čerpání 
bankovního úvěru, ke kterému má být přiznán finanční 
příspěvek na úhradu uvedených výdajů. 

Lze čerpat zvýhodněný úvěr na 
běžný účet příjemce podpory? 

Nelze, zvýhodněný úvěr se čerpá výhradně na účet 
dodavatele podle předloženého dokladu (kupní smlouva, 
faktura apod.). 

Podmínkou prvního čerpání 
zvýhodněného úvěru je, aby 
příjemce podpory ČMZRB doložil 
vyčerpání alespoň 25 % z výše 
bankovního úvěru. Platí to i při 
čerpání na úhradu zálohy (např. 
při pořízení technologie či 
stavebních prací)? 

Ne, je-li předmětem prvního čerpání zvýhodněného 
úvěru úhrada (dosud neuhrazené) zálohy přímo na účet 
dodavatele, příjemce podpory není povinen doložit 
předchozí čerpání bankovního úvěru.  
 
V takovém případě příjemce podpory doloží vyčerpání 
min. 25 % bankovního úvěru až při prvním čerpání 
zvýhodněného úvěru, které nebude určeno k úhradě 
zálohy. 

U smluv o zvýhodněném úvěru uzavřených podle 
podmínek Výzvy platných od 1. 5. 2018 byla podmínka 
předchozího čerpání bankovního úvěru zrušena. 

Lze uhradit např. zálohu za stroj z 
vlastních zdrojů a následně vlastní 
zdroje refundovat zvýhodněným 
úvěrem? 

Nelze. Zvýhodněný úvěr lze čerpat pouze k úhradě 
způsobilých výdajů na účet dodavatele nebo smluvní 
strany v případě kupní či jiné smlouvy. 

Lze uhradit např. zálohu za stroj z 
vlastních zdrojů a následně vlastní 
zdroje refundovat bankovním 
úvěrem? 

Lze, ale nebude se jednat o způsobilý výdaj a na tyto 
výdaje tedy nebude např. možné čerpat finanční 
příspěvek k úhradě úroků. 

Lze hradit jeden investiční výdaj 
(např. stroj) částečně z 
bankovního úvěru a částečně ze 
zvýhodněného úvěru? Kdo čerpá 
jako první? 

Ano, lze. Jako první provede typicky svou část úhrady 
spolupracující partner, následně příjemce podpory 
předloží ČMZRB doklad o provedení první části úhrady 
a požádá o čerpání zvýhodněného úvěru. 

Lze žádat o finanční příspěvek k 
více bankovním úvěrům, je-li 
projekt spolufinancování více 
úvěry? 

Ano, finanční příspěvek lze rozdělit mezi více 
bankovních úvěrů. 
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Kdy nejdříve může příjemce 
podpory podat žádost o přiznání 
finančního příspěvku? 

Jakmile splní podmínky uvedené v bodě 5.2 Výzvy, 
zejména poté, co ukončí realizaci projektu. 

U smluv uzavřených podle Výzev platných do 30. 4. 
2018 (včetně) je podmínkou přiznání finančního 
příspěvku zvýšení tržeb minimálně o 5 % oproti výchozí 
hodnotě. 

Prvním sledovaným obdobím pro zvýšení tržeb je účetní 
období následující po ukončení realizace projektu: např. 
příjemce podpory dokončí realizaci projektu v roce 2017, 
v roce 2018 může poprvé dosáhnout nárůstu tržeb a v 
roce 2019 může poprvé požádat o výplatu příspěvku. 

K jakému datu mají být vyčísleny 
úroky v potvrzení pro účely žádosti 
o přiznání nebo výplatu finančního 
příspěvku? 

Ke dni, kdy příjemce podpory o potvrzení 
spolupracujícího partnera požádá, případně k 
jakémukoliv jinému předcházejícímu dni dohodnutému 
mezi příjemcem podpory a spolupracujícím partnerem. 
Pro finanční příspěvek jsou způsobilé úroky z 
bankovního úvěru uhrazené příjemcem podpory do 4. 
výročí uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru s 
ČMZRB. 

Může příjemce podpory požádat o 
přiznání finančního příspěvku i v 
případě, že nevyčerpá celý limit 
bankovního úvěru? 

Podmínkou výplaty (jednou z podmínek) je, aby 
příjemce podpory ukončil čerpání bankovního úvěru. 
Úvěr však nemusí být zcela vyčerpán. Finanční 
příspěvek bude v takovém případě poměrně snížen. 

Je-li čerpáno z bankovního úvěru 
do advokátní úschovy či na jistotní 
účet, obvykle nelze získat výpis z 
takového účtu prokazující 
provedení úhrady dodavateli. 
Stačí v takovém případě potvrzení 
subjektu, který účet vede? 

Ano, je však třeba doložit i příslušnou smlouvu o 
úschově či jiný obdobný dokument. 

Prokazování úhrady výdajů v 
žádosti o přiznání FP: v některých 
případech je bankovní úvěr 
nejprve z úvěrového účtu v CZK 
načerpán na BÚ účet příjemce 
podpory vedený v CZK  (BÚ1), ale 
úhrada je pak provedena z jiného 
účtu příjemce podpory vedeného v 
české nebo cizí měně (BÚ 2). 
 
Je nutné, aby příjemce podpory 
doložil i převod peněz mezi svými 
dvěma běžnými účty, nebo stačí 
výpis zachycující čerpání úvěru na 
BÚ1 a druhý výpis zachycující 
úhradu Faktury z BÚ2? 

Postačí prokázat čerpání z úvěru a úhradu dodavateli 
(musí souhlasit částka, číslo účtu apod.). Není nutné, 
aby transakce proběhla přes jeden BÚ ani není nutné 
prokázat převod mezi dvěma BÚ příjemce podpory. 
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Jaký je postup, když není žádost o 
zvýhodněný úvěr schválena - 
vrácení žádosti žadateli s výzvou k 
doložení či úpravě, nebo definitivní 
zamítnutí? Kdy žadatel může opět 
o úvěr žádat? 

Požadavky na doplnění či opravu podkladů se obvykle 
řeší s žadatelem již během zpracování a hodnocení 
žádosti. V případě zamítnutí žádost včetně příloh 
zůstává archivována v ČMZRB.  
 
Žadatel může požádat o zvýhodněný úvěr znovu (na jiný 
či upravený projekt), tato možnost není omezena. 

Jak je to se vzájemným 
předáváním smluv o úvěru mezi 
ČMZRB a subjekty 
spolufinancujícími podpořený 
projekt? 

Ve smlouvě o zvýhodněném úvěru uděluje příjemce 
podpory souhlas ČMZRB předat na vyžádání 
spolupracujícímu partnerovi kopii této smlouvy. Zároveň 
zde opravňuje spolupracujícího partnera, aby předal 
kopii smlouvy i informace o příjemci podpory, úvěru či 
projektu ČMZRB. 

Za jakých podmínek lze provést 
zajišťovací převod movité věci 
pořizované ze zvýhodněného 
úvěru, resp. bankovního úvěru 
podpořeného finančním 
příspěvkem, ve prospěch 
spolupracujícího partnera? 

Pro ČMZRB je zajišťovací převod akceptovatelný, pokud 
příjemce podpory nadále eviduje movitou věc v aktivech 
a provádí její odepisování. 

Žadatel plánuje koupit CNC 
ohraňovací lis, protože stávající 
CNC lis již nesplňuje požadavky 
výroby (přesnost, náklady na 
provoz). Na novém lisu se budou 
vyrábět stejné výrobky, ovšem 
s vyšší přesností a rychlostí. 
Jedná se o zásadní změnu 
výrobního postupu? 

Jde stále o CNC technologii, tedy nejde o celkovou 
zásadní změnu výrobního postupu. Vzhledem ke 
zrychlení výroby by se ale mohlo jednat o rozšíření 
kapacity provozovny. 

Žadatel plánuje přechod 
z třískového mechanického 
obrábění na obrábění 
vysokotlakým proudem vody. Jde 
o zásadní změnu výrobního 
postupu nebo by zásadní změnou 
byl pouze přechod z ručního 
obrábění na strojové? 

Přechod z mechanického obrábění na obrábění 
vysokotlakým proudem vody je zcela odlišný výrobní 
postup. Jedná se tedy o zásadní změnu výrobního 
postupu. 

Případ 1 – žadatel dosud vyrábí 
motory o výkonu 25 kW, v rámci 
projektu chce zavést výrobu 
motorů o vyšším výkonu. Jde 
o rozšíření sortimentu provozovny 
nebo by se za nový výrobek 
považoval pouze například 
přechod k výrobě karoserií? 
 
Případ 2 – žadatel vyrábí 
vstřikovací formy, díky projektu 
bude moci vyrábět formy větších 

V obou případech jde o rozšíření výrobního sortimentu 
provozovny za předpokladu, že podniky budou vyrábět 
jak původní výrobky (slabší motory, menší formy), tak 
i ty nové. 



 

Verze 
2.0 

Platnost od: 
1. 5. 2018 

 

 

13. 

rozměrů než dosud. Jde 
o rozšíření výrobního sortimentu 
provozovny? 

Je možná podpora podniků 
v obtížích? 

Není, neumožňuje to Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj. 

 


