
Dodatek č. 2
k Dohodě o vytvoření a správě Úvěrového fondu INFIN 2018

Hlavní mésto Praha, kraj,
ICO: 00064581.
se sídlem Mariánské nám 2. Praha 1 - Staré Mésto, PSČ 110 01 
zastoupené MUDr Zdeňkem Hřibem, primátorem hl m Prahy 
(dále jen,Praha ")

a

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.,
IČO 44848943,
se sídlem Jeruzalémská 964/4, Praha 1. 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp zn B 1329,
zastoupena Ing. Jiřím Jiráskem, předsedou představenstva, a Pavlem Křivonožkou. MBA. členem
představenstva
(dále jen .Záruční banka )

(„Praha a „Záruční banka společně dále jako „Smluvní strany*)

se dohodly na tomto Dodatku č 2 (dále také „Dodatek") k Dohodě o vytvořeni a správě Úvěrového 
fondu INFIN 2018 ze dne 6. 12 2018 ve zněni Dodatku č. 1 ze dne 16 4 2020 (dále jen .Dohoda").

Článek I 
Změny Dohody

(1) V Úvodu Dohody se upravuji velikosti částek přidělených na finanční nástroj Nově zni.

„Částka, kterou hlavni město Praha přidělila na finanční nástroj: 20 800 000 Kč (dále jako „Prostředky Prahy") 
Z toho částka z ESI fondů: 10 400 000 Kč

Z toho částka poskytnutá z veřejných zdrojů daného státu (programový příspěvek z veřejných zdrojů):
10 400 000 Kč*

(2) V důsledků změny uvedené v odst. (1) dochází analogicky ke změnám v Článku l Dohody „Definice pojmů*
takto:

„Finančním nástrojem - Úvěrový fond INFIN 2018 Prostředky do něj budou vloženy Prahou a budou 
činit nejméně 20.8 mil. Kč.

Finančním příspěvkem - finanční přispévek k úhradě úroků Bankovního úvěru podle podmínek 
uvedených ve Výzvě Finanční příspěvek je subvenci úroků ve smyslu čl. 37 odst 7 Obecného nařízeni. 
Z celkové výše finančních prostředků Úvěrového fondu INFIN 2018 (20.8 mil. Kč) bude využito ve formě 
Finančního příspěvku onentačné 1.0 mil. Kč.
Poplatkem za správu - výdaj Úvěrového fondu INFIN 2018 podle čl. 12 a 13 Prováděcího nařízeni. 
Poplatek za správu se skládá ze Základní odměny, z Výkonnostní odměny za správu Zvýhodněných úvěrů 
a z Výkonnostní odměny za správu finančních příspěvků. Z celkové výše finančních prostředků Úvěrového 
fondu INFIN2018 (20.8 mil. Kč) bude využito ve formě Poplatku za správu onentačné 1.2 mil. Kč. 
Závazné ukazatele - .10000 Počet podniků pobírajících podporu* scilovou hodnotou 7, .21200 Počet 
podniků, které dostávají podporu pro účely uváděni nových výrobků na trhu* s citovou hodnotou 3 a 
.21301 Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádéni výrobků nových pro podnik' s cílovou 
hodnotou 7. a to zároveň za předpokladu, že výše Prostředků Prahy vložených do Úvěrového fondu INFIN 
2018 bude činit 20,8 mil Kč



Zvýhodněným úvěrem - úvěr. který je poskytován z prostředků Úvěrového fondu INFIN 2018 za 
podmínek stanovených Výzvou, včetně jeho případné kombinace s Finančním příspěvkem. Z celkově 
výše finančních prostředků Úvěrového fondu INFIN 2018 (20.8 mil Kč) bude využito ve formé 
Zvýhodněného úvěru orientačně 19 6 mil Kč."

(3) Vzhledem ke snížení alokace Úvěrového fondu INFIN 2018 se Praha a Záruční banka dohodly na tom, 
že prostředky z Úvěrového fondu INFIN 2018. které se nacházejí na Účtu vkladu pro Úvěrový fond INFIN 
2018 TUN/4300 číslo účt‘ * 
korun českých) převedeny na U

(4) Praha se zavazuje zaslat vneibllžšim možném terminu na Účet vkladu pro Úvěrový fond INFIN 2018
TUN/4300 číslo účtu................ . 1,1' ' ‘

(5) V důsledků změny uvedené v odst (1) a (2) dochází ke změně ČI. XIII .Poplatek za správu Úvěrového fondu 
INFIN 2018' odst 4. kdy nové zni takto

'Výše Základní odměny ani 0.5 % p. a z výše prostředků převedených do Úvérového tondu INFIN 2018 
na Učet vkladu pro Úvěrový fond INFIN 2018 TUN/4300, tj. z částky 100 000.000 - Kč v obdobi od 10. 12. 
2018 do 4. 5. 2020. z částky 10 000.000.- Kč v období od 5. 5 2020 do 26. 5. 2020, z částky 
20 p00 000 - Kč v obdobi od 27. 5. 2020 do dne převedeni částky 9.600.000,- Kč dle Dodatku č 2 na Účet 
ZBU OPPPR. Základní odměna od tohoto data činí 0.5% p. a. do Data ukončeni způsobilosti z výše 
prostředků převedených do Úvěrového fondu INFIN 2018 na Účet vkladu pro Úvěrový fond INFIN 2018 
TUN/4300 snížené o částky 90.000 000,- Kč a 9 600.000.- Kč do data splaceni Zvýhodněných úvěrů, 
do data ukončeni vymáhání pohledávek po splatnosti nebo podle toho. co nastane dříve. Praha a Záruční 
banka se dále dohodly, že ve smyslu O. 45 Obecného nařízeni lze Základní odměnu za správu 
Zvýhodněných úvěrů pro následné obdobi po Datu ukončeni způsobilosti do vypořádáni Úvěrového fondu 
INFIN 2018 při Jeho uzavřeni také vyplatit pouze do výše limitu 0.5 % p. a. z výše prostředků převedených 
do Úvěrového fondu INFIN 2018 na Účet vkladu pro Úvěrový fond INFIN 2018 TUN/4300 snížených 
o částky 90 000,000,- Kč a 9.600.000.- Kč.

(6) V důsledku změn uvedených v odst (1) a (2) docházi ke změnám v přílohách č. 1 a 3 Dohody. Nove znénl 
těchto příloh je uvedeno v přílohách tohoto Dodatku

000 - Kč (slovy: devět milionů šest set tisic

částku 5.200.000,- Kč (slovy, pět milionů dvěsté tisíc korun českých)

Článek II
Závěrečná ujednáni

Smluvní strany se dohodly, že uveřejni tento Dodatek v Registru smluv ve smyslu zákona č 340/2015 Sb.. 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů

Uveřejněni tohoto Dodatku v Registru smluv zabezpečí Praha Praha se zavazuje o uveřejněni tohoto Dodatku 
Záruční banku bezodkladně informovat, a to tak, že ve formuláři Zveřejněni záznamu, odst. Identifikace 
smluvní strany uvede toto ID datové schránky Záruční banky w9hdkyj Smluvní strany dojednaly, že v Registru 
smluv nebudou zveřejněny ty části Dodatku obsahující informace, které v souladu s příslušnými zákony 
upravujicimi svobodný přistup k informacím nepodléhají zveřejněni: podpisy osob zastupujících Záruční 
banku a čísla bankovních účtů uvedených v Dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnost, dnem jeho uveřejněni 
v registru smluv podle odst (1) tohoto článku

Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) výtiscích, každý s platnosti onginalu Každá Smluvni strana obdrži 
po dvou (2) výtiscích.

Záruční banka souhlasí, aby tento Dodatek byl v začeměné verzi uveden v Centrální evidenci smluv (CES), 
vedené Prahou, která je veřejné přístupná.

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

Článek III 
Přílohy

Nedílnou součásti tohoto Dodatku jsou níže uvedene aktualizované Přílohy č 1 a 3

Příloha číslo 1: Investiční strategie finančního nástroje 
Příloha číslo 3: Obchodní plán Úvěrového fondu INFIN 2018
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V Praze dne: V Praze dne 1 1 05. 20?1 8 -05- 2021

Hlavni mésto Praha 
MUDr. Zdeněk Hřib 

primátor hL m Prahy

českomoravská záruční a rozvojová banka, a s 
Ing Jiři Jirásek 

předseda představenstva

Českomoravská záruční a
Pavel Křivonožija, MBA 

člen představenstva

ojová banka, a s
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