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Dodatek č. 9 ke Smlouvě o zajištění realizace 
Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele

v Jihočeském kraji

Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČO: 70890650,

zastoupený Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou,
(dále jen „kraj")

a

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., 

se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1,
řčOS44848943ŽCe 1329’ °ddílU B obchodního reistříku vedeného Městským soudem Praha, 

zastoupená
Ing. Jiřím Jiráskem, předsedou představenstva 
a
Ing. Pavlem Fialou, členem představenstva 
(dále jen „záruční banka"),

nnriSE^LTlhT*0 D,0datkU^ 9 ke Smlouvě 0 zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé
iš 3 2013 hS" lhreSíemkrf z® d"e 28' 3‘ 2012 ve znéní dodatku č. 1 ze dne 2. 7. 2012, dodatku č. 2 ze dne
č56 2e2d°np 10 3 2017 H ZH inex3 73' 2°14-dodatku č' 4 ze dne 13- 3- 2015- dodatku č. 5 ze dne 30.6. 2016, dodatku 
č. 6 ze dne 10. 3. 2017, dodatku č. 7 ze dne 6.4. 2018 a dodatku č. 8 ze dne 30. 4. 2019 (dále jen „Smlouva"):

článek I. 
Změny Smlouvy

(1) V článku III. se odstavec (2) mění a nově zní takto:

„Datum ukončení programu, tj. datum zastavení poskytování dalších dílčích úvěrů dle odst. 

úvěru, může být krajem stanoveno nejdříve 16. 7. 2021.“

(2) Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 9.

(1) a datum první splátky

článek II.
Závěrečná ujednání

(1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 

v sou adu se zákonem č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv").

(2) ”atek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek a Smlouva, včetně příloh a veškerých jejích předešlých i případných 

budoucích dodatku, budou uveřejněny v souladu se zákonem o registru smluv.

(4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 9 uveřejní v registru smluv kraj.

(5) Zastupitelstvo kraje schválilo tento dodatek včetně všech příloh svým usnesením č. 72/2020/ZK-27 ze dne 21. 5. 2020.
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č. 1: Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 16. 7. 2020)

V Praze dne: A . č . 2 O V Českých Budějovicích dne: <1

Přílohy:

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Jiří Jirásek

předseda představenstva

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Pavel Fiala

člen představenstva
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Příloha č. 1

Program zvýhodněných regionálních úvěrů 

v Jihočeském kraji 
(s platností od 16. 7. 2020)

pro podnikatele

základní ustanovení
8 PoslfSS PXr ?eJSSký krai

Jeruzalémská 9W4,110 00 PrahaTSáíTt^čMZRB-w rOZVOiOVá banka’ as'
Podpora ie Doski/tm/áno -------- te2 ”CMZRB ), (www.cmzrb.czlc)

d)

Pápera je

Na podporu není právní nárok.

se sídlem

a z prostředků

Základní pojmy

Podpora - zvýhodněný regionální úvěr.

■ síta' aWV ■ dal5,Ch VýdaiŮ k ™

podpory a poskytovatelem^pory0 ZVýhodněném re9'°nálním úvěru uzavřená mezi příjemcem

Cíl programu
cílem programu je umožni, realizaci podnikatelsky projektů malý

podnikatelů.

Doba trvání programu

Itť T0SW ° POSk/,nU,í POdPOry a Předložen,

realizaci projektu a zpŮMbjeho^n^ncovánhsfpfíklhv1^^6 ŽadaW®' charakteristiku projektu, náklady na 

podrobněji specifikovány ve formuláři žádosti opodpor?.'°S°UZení naP|nění Podmínek programu, které jsou

čMZRBfwwy^cmzrPn7P0rU SP°'ečné S pr0 Jeh° Předloženi je k dispozioi na internetové stránce 

Žádosti přijímají-

- praooviété ČMZRB v Česky Budějovic,cP, Husova 9, 370 01 České Budějovice tekfcx

- pobočky ČMZRB-

^IžcTbÍ^^^

■ v Hradci Králové, Elieel náM 77TO sSo, u f - fax378 775 11°'

■ v Brné, Hlinky 47/120, 603 00 Brno, tel 538TOtSTtasmolV™ 774 1"'fa* 498 774 1 «,

Žádost o podporu se předkládá osobně.

Stránka 1 z 4



Část A Podpora pro podnikatele |nl Komise (EU) č. 1407/2013

"TeTpíS 2Po"ua ^“láW™ J^Tmlouvy o fungováni Evropské unie na podporu

R>dpora jev souladurevizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb.2

1. Příjemce podpory , # ^ 8plňovat následující podmínky:
1.1. Příjemce podpory mu., k a P podnikatel£l uvedenou v Doperu. Příjemce podpory musí k datu p r„h nndnikatelů uvedenou v Doporučení

a) splňuje podle ™>*ch a středníCh
2003/361/ES ze dne O^kvéma 2003 tyká, ^„rované ekonomické

W ^nno^kk^ejimužuskutečňovánijerealizován"***' danězpfIJmuna„„ančnimUřadé

C) iXll2fz°á“onLt28^ vůii ,hočeskému kraii,

u, nemá podle svého čestného prohlášeni . nástupci Fondu národního majetku,

finančnímu úřadu, Ministerstvu Ja OZemkovému úřadu, celnímu úřadu, České správě
Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu^ státnímu fondu roZvoje bydlení, Státnímu fondu

?o°s» -sa. °ůLds sa považui'

za vypořádané nedoplatky, ned0Dlatkv z titu|u mzdových nároků jeho zaměstnanců,

nemá podle svého čestného pro Sdělením činností podpořených z tohoto

má podle svého čestného pronášení za^ě" h tQ pr0gramu aby jeho činnosti v odvětví 

íRtSÍSSíSlS a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03) nevyužívaly 

podporu poskytovanou z tohoto programu, _ « 253/2OO8 Sb., o některých

532S; —■ -z"é"' ^
předpisů, a dalších souvisejících předpisu.

1.2. |^ř'|en^^ns^pdP0^saa^lQ^arohiPše^rvaúpadkůkdlekus^anov^^n§Z3 zákona^. 182/2006 Sb..

ve znění pozdějších předpisů.

c) je vedena exekuce na jeho majetek,

d) je v likvidaci, k vrácení finančních prostředků vydaného po
e) “ -*-•ie pro,iprávni a n"á 86

„ rmŮtudTnebo správh.m orgánem uložen zákaz činnosti, tíkajíc, se provozován, ZivnosE

e)

f)

i Sedni vSíiTk EuT 14U19e' 1L. Sttr1 6-9°ZáSIdy1p~>uPU vypočtu hrubého ekvivalentu podponr poskytované

» SESvěshií^Evropské unie, L124, 20^ ““etí^řlslušné oprávněni k podnikání až po realizaci projektu; 
4 na ů2OT1 české repu®y'
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2. Podmínky programu

2.1. Podmínky přijatelnosti projektu

Projekt musí splňovat tyto podmínky:

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)

b)

c)

d)

e)

0

Příjemce podpory je povinen po celou dobu trvání smlouvy o podpoře umožnit přfmv DřístuD 
zaměstnancům ČMZRB, zaměstnancům Jihočeského kraje a dalším subjektům určeným ČMZRB

Učelem kontroly dodržování podmínek programu a účelového využití 
prostředku zvýhodněného regionálního úvěru, jakož i kontrolu finanční situace a účetnictví nebo 

daňové evidence, a to jak na místě realizace projektu, tak ve svém sídle.

Příjemce podpory je povinen po celou dobu trvání smlouvy o podpoře souhlasit, že poskytovatel
p°dp?ry budepředfva Jihočeskému kraji a orgánům a institucím Evropské unie údaje7o jeho

jm !zyu/firmy' adresV/sídla-lč0- názvu, CZ-NACE, umístění projektu a výši 
poskytnuté podpory pro účely jejich zveřejnění.

Příjemce podpory je povinen mít ve svém vlastnictví hmotný, resp. dlouhodobý hmotný majetek 
a n*b™í"y majet6k' f?ífený ZC6la neb° částečně 2 Poskytnutého zvýhodněnéh^regionlíního

nroiLirtda nřJ-en ”majete!9’ po dobu od data jeho pořízení do 3 let od data ukončení realizace
7ahpínAř„iíííhe jelT! Prodat’ pokud výtěžek z prodeje použije na pořízení majetku
7vVhnHnžnih h P°krf,č?uán‘ Podporované ekonomické činnosti, nebo na mimořádnou splátku 
zvýhodněného regionálního úvěru. K

nSioíf6 podpo,7 mus/ po dobu realizace projektu a po dobu 3 let od data ukončení realizace 
wiTífí f pouzívat maJetek pořízený s účastí zvýhodněného regionálního úvěru, který má ve svém 
vlastnictví, převážně k podporovaným ekonomickým činnostem.

íbU realizace pr°jektu a P° dobu 3 let od data ukončení realizace 
projektu přemístit majetek pořízeny s účastí zvýhodněného regionální úvěru, který má ve svém 
vlastnictví, mimo území Jihočeského kraje.

podpo[y je P°vinen P° celou dobu trvání smlouvy o podpoře zajišťovat oddělením činností 
podpořených z tohoto programu nebo rozlišením nákladů podpořených z tohoto programu aby 

J_eb° činnost'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 

úvěr, musí být uhrazeny po datu uzavření smlouvy o podpoře.

Způsobilými výdaji jsou:

čerpán zvýhodněný regionální

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

b)

c)

pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

dtouhodobýlCmotný majetek!10 hr"0,"6h0 ”**“■ Př'ÍOTCem V6de" jak°

náklad/výdaj°bnéh0 nehmotného maJetku’ pokud Je Příjemcem podpory vykazován jako 

DPH ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilým výdajem.

d)
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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 uvěř všakcelková 

částka požadovaného úvěru, nesplacené či nevyčerpané jistiny již poskytnutých uvěru nesmi překročit 2

mil. Kč.
Začínajícímu podnikateli může být poskytnut úvěr ve výši maximálně 500 tis. KtZa začínajícího 

podnikatele bude považován příjemce podpory, který je podle svého*Sestného prohláše ^uvedeného 
v žádosti o úvěr, registrován jako poplatník daně z . . na finančním úřadě podle § 125 záko 
č 280/2009 Sb. daňový řád, v roce podání žádosti nebo v roce předchozím. Začínajícímu podnikateli muže 
být poskytnuto více úvěrů, kdatu podání žádosti o úvěr však celková částka požadovaného uvěru, 

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.

Ověřovatelnost příjemce podpory se posuzuje podle komplexní analýzy založené na výstupech z finanční 

analýzy ekonomických výsledků příjemce podpory a jejich předpokládaného vývoje a posouzeni 
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), udaju v P^nání 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 vyzvu 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
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Programu zvýhodněných 
regionálních úvěrů pro malé 
podnikatele v Jihočeském kraji

Příloha č. 1

(Oddíl

Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE)

11

16

17

18

20

21
22

25

28

32

33

Skupina

2.40

Název 

SEKCE A ZEME

10

13

14

15

41

42

43

46

35.11
35.12
35.13
35.21
35.22 
35.30

38.30

Podpůrné činnosti pro lesnictví
[SEKCE C - ZPRACOVATELSKY PRŮMYSL1)

(Výroba potravinářských výrobků 

(Výroba nápojů

(Výroba textilií

IVýroba oděvů

Výroba usní a souvisejících výrobků

|ná!Xánl *"*' Vyr01Ja dfevén*cl1' korkových, proutěných a slaméných výrobků, kromé

Výroba papíru a výrobků z papíru 

ITisk a rozmnožování nahraných nosičů"

Ivláken ChemiCkých látek a chemických přípravků s výjimkou 20.60 Výroba chemických

proba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických nřínra»i,., 

ÍVvrnha nn/ínuwoh - __ » i--------- ------ -------------- ------E—JE.  IVýroba pryžových a plastových výrobků

IVýroba ostatních nekovových minerálních výrobků- 

feStoSf k°VU' nUtn' 2pracotfžní slévárenstvl s výjimkou 24.46 Zpracovénl

IVýroba kovových Konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě stmiň a 7*n~nf

Vvroha nn^íta^n __ , . rrr—rr------------------— 1 ■ ______
“T--- ------------------------------- - ------ »yívut\u, rviuiiie SLíUJ
IVýroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 

Výroba elektrických za řízení- " -------------------

(Výroba strojů a zařfzeníTň

(Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a ná»žc.°.
\/VÝrnha AeHtnUk ____ rz— ------------------------------- -—  ...............

------- .--------- ---- ^ ---\----- ■■■wt.vv/jrfxm;, pilVCdU ČS ridVeSU

fc°a ST d°P,aVn'Cn Pr°Sl|,edl<Ů ‘ S výiimkou 3011 ^

Ostatní zpracovatelský průmysl

(Opravy a instalace strojů a zařízení ~ ----------------------------- ——------------------------- ----------

|VZDuIhu~ VYR°BA A ROZVOD ELEKT|iilNY' PI-YNU, 1 bPLA A KLIMATIZOVANÉHO

(Výroba elektřiny
Přenos elektřiny 
Rozvod elektřiny 
Výroba plynu
Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí 
lyyroba a rozvQd tepla a klimatizovaného vzduchu, vvroba ledu

(o dpa dy  a  sa na c em*NI VODOUi Clh"“5TI so uvisej íc í s  o dpa dními vo da mi,

jUprava odpadů k dalšímu využití '—’-------------------------------- ---------------- ---------
jSEKCE F ■ STAVEBNICTVT
(Výstavba budov

Inženýrské stavitelství
Specializované stavební činnosti

IVOZIDEL 'VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH

’)pokud se nejedná o výrobu zboží erotického charakteru
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Příloha č. 1
Programu zvýhodněných 
regionálních úvěrů pro malé

2) pokud se nejedná o činnosti erotického charakteru
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