
DODATEK Č. 1

K DOHODĚ
O

VYTVOŘENÍ A SPRÁVĚ

ZÁRUCNIHO FONDU COVID III

mezi

ČESKÁ REPUBLIKA, MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S.



Tento dodatek k Dohodě o vytvoření a správě záručního fondu COVID III („D0hoda“) uzavřely níže

uvedeného dne, měsíce a roku:

(l) Česká republika, Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu, IČO: 476 09 109,
se sídlem Na Františku 1039/32, Praha l, PSC l 10 00,

(„Ministerstvo“)
a

(2) Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČO: 448 48 943, se sídlem Jeruzalémská

964/4, Praha 1, PSC 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod spisovou značkou B 1329,

(„Záruční banka“)

(společně „Strany“)

PREAMBULE

(A) Dne 18. 5. 2020 vláda České republiky usnesením č. 553 („Usnesení“) schválila Program
COVID III („Program COVID III“) včetně návrhu znění Dohody. V Usnesení vláda Ceské

republiky pověřila místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy
provedením Usnesení.

(B) Vláda České republiky dále v Usnesení zmocnila místopředsedu vlády, ministra průmyslu a

obchodu a ministra dopravy:

a. ke změnám podmínek Programu COVID III a Dohody;

b. k zajištění souladu s pravidly Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu
hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID 19 a jejich následným
výkladem ze strany Evropské komise a Uřadu pro ochranu hospodářské soutěže;

c. ke změnám podmínek Programu COVID [II a Dohody zejména V závislosti na změnách

ve schválené evropské a národní legislativě a v ostatních metodických dokumentech;

d. ke změnám Programu COVID III a Dohody s ohledem na průběh implementace;

(„Zmocnění“).

(C) Strany v Dohodě vyjádřily zájem spolupracovat na realizaci Programu COVID lll

a upravily v Dohodě podmínky, za kterých bude Ministerstvo poskytovat prostředky na uhrazení

dluhů zručení Záruční banky “za dluhy zúvěrů, které poskytnou banky, zahraniční banky

vykonávající činnost na území Ceské republiky prostřednictvím pobočky a spořitelní a úvěmí

družstva zapojené do Programu COVID lll („Zprostředk0vatelé“) na základě smluv o

portfoliovém ručení uzavíraných mezi Záruční bankou a Zprostředkovateli („Sml0uvy o

portfoliovém ručení“).

(D) Dne 19. 5. 2020 Strany uzavřely Dohodu. Nedílnou součástí Dohody je příloha č. 1 - Vzor

Smlouvy o portfoliovém ručení („Příloha č. l“).

(E) S ohledem na zájem Stran:

a. zpřesnit některá ustanovení Přílohy č. 1; a

b. v návaznosti na tato zpřesnění a na požadavek Ministerstva reflektovat určitá ustanovení

uvedená v Příloze č. l do textu Dohody

se Strany při vědomí a v mezích Zmocnění uděleného místopředsedovi vlády, ministru průmyslu
a obchodu a ministru dopravy dohodly na uzavření tohoto dodatku.

 



STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍ ZMĚNĚ DOHODY:

l. Úvodní ustanovení

1.1 Výrazy v tomto dodatku výslovně neupravené mají stejný význam jako v Dohodě.

Změna Dohody

2.1 V článku 1.3 se doplňuje 0 nový bod (xxii) následujícího znění. Dosavadní bod (xxii) se mění na

bod (xxiii) a veškeré následující body a odkazy na ně se mění odpovídajícím způsobem.

„(xxii) Maximálním nákladovým odpočtem se rozumi částka stanovená k okamžiku ukončení

vymáhání poslední Subrogovarzé pohledávky následujícím způsobem.&quot;

(a) pokud je podíl částky veškerých výnosů zvyrnáhání (včetně případné kupní

ceny) Subrogovaných pohledávek („Hrubé vymožené ztráty&quot;) vůči celkové

částce stanovené jako součet veškerých jistin dlužných a splatných Konečnými

příjemci k Okamžiku Subrogace („Součetjistin &quot;) méně než 15% (včetně) pak
částka Maximálního nákladového odpočtu odpovídá součinu 0,45 x celkové

Hrubé vymožené ztráty;

(b) pokud je podíl částky veškerých Hrubých vymožených ztrát vůči Součtujistin
více než 15% ale méně než 20% (včetně) pak částka Maximálního nákladového

odpočtu odpovídá součtu následujících částek:

(z) 0, 0675 x Součetjistin; plus

(ii) 0,25 x částka, o kterou celkové Hrubé vymožené ztráty převyšují 15%

Součtujistín.

(c) pokud je podíl částky veškerých Hrubých vymožených ztrát vůči Součtu jistin
více než 20% ale méně než 25% (včetně) pak částka Maximálního nákladového

odpočtu odpovídá součtu následujících částek:

(i) 0, 08 x Součetjistin; plus

(ii) 0,15 x částka, 0 kterou celkové Hrubé vymožené ztráty převyšuji 20%

Součtujistín.

(d) pokud je podíl částky veškerých Hrubých vymožených ztrát vůči Součtujistin
více než 25 % pak částka Maximálního nákladového odpočtu odpovídá součtu

následujících částek:

(í) 0, 08 75 x Součetjistin; plus

(ii) 0,1 x částka, o kterou celkové Hrubé vymožené ztráty převyšují 25%

Součtujistín.“

2.2 Ustanovení článku 8.2 písm. (d) se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„(d) náhrada veškerých nákladů vynaložených na vymáhání a/nebo prodej Subrogovaných
pohledávek až do výše Maximálního nákladového odpočtu („ Náhrada nákladů &quot;).“

2.3 Za text stávajícího článku 8.2 se doplňuje věta následujícího znění:

„Pokud kokamžíku stanovení Maximálního nákladového odpočtu převyšuje částka

dosud poskytnuté Náhrady nákladů částku Maximálního nákladového odpočtu,
zavazuje se Záruční banka částku o kterou takto poskytnutá Náhrada nákladů převyšuje
částku Maximálního nákladového odpočtu bez zbytečného odkladu uhradit

Ministerstvu.“



2.4

2.5

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

Strany se dohodly, že dosavadní znění Přílohy č. l se zcela nahrazuje novým zněním, které je
přiloženo k tomuto dodatku jako jeho Příloha č. 1.

Veškerá ostatní ustanovení a části Dohody stejně jako práva a povinnosti Stran z ní vyplývající
zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se řídí právem České republiky a bude vykládán v souladu s ním.

Vpřípadě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku je nebo se kdykoliv stane či ukáže

vjakémkoliv směru nezákonným, neplatným, neúčinným či nevykonatelným, nebude tímto

dotčena zákonnost, platnost, účinnost či vykonatelnost zbývajících ustanovení tohoto dodatku.

Strany se zavazují, že jakákoliv taková nczákonná, neplatná, neúčinná či nevykonatelná
ustanovení nahradí ustanoveními novými, která budou takovým ustanovením svým významem
co nejblíže.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každá Strana obdrží po dvou (2)

vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou. Strany se dohodly, že za účelem

transparentnosti a vyšší právní jistoty bude tento dodatek uveřejněn v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), V platném znění. Tento dodatek nabývá účinnosti

uveřejněním v registru smluv.

Přílohy

Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 - Vzor Smlouvy o portfoliovém ručení



STRANY TÍMTO VÝSLOVNIĚ. PROHLAOŠUJÍ, ŽV.E TEIgTQ DODATEK yYJAoŘUJE JEJICH

PRAVOU A SVOBODNOU VULI, NA DUKAZ CEHOZ PRIPOJUJI NIZE SVE PODPISY.

Česká republika

    

  

 

Ministers o pr° yłslu a obchodu

Místo: Vth 2020
Datum:

Jméno: dop Ing. &#39;Karel Havlíček, Ph.D., MBA.

Funkce: ministr průmyslu a obchodu

Českomoravská záruční a rozvojová banka; a.s.

1ąe. na. 2020Místo:

Datum:

7/
,

/ l

Jméno: lngl. Jiří J nłřáseką
Funkce: předseda představenstva

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Místo:
„

1j8. UB. 2020Datum:

Jméno: Ing. Pavel Fiala

Funkce: člen představenstva

š“
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