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Základní ustanovení 

Správce programu: Česká republika, Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační 

složka státu, se sídlem Na Františku 32, 110 15  Praha 1, IČO 47609109 (www.mpo.cz) 

Správce finančního nástroje: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se sídlem 

Jeruzalémská 964/4, 110 00  Praha 1, IČO 44848943 (dále též „ČMZRB“), který 

vykonává svoji činnost na základě prováděcí dohody uzavřené s Ministerstvem průmyslu 

a obchodu.  

Program je vyhlášen podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního 

podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 

Podpora je poskytována podle Nařízení 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“)2. 

Program je vyhlašován prostřednictvím výzev. 

 

1.  Cíl programu 

Cílem programu je podpořit prostřednictvím bankovních záruk (dále jen „záruk“) 

přístup malých a středních podnikatelů k zakázkám z výběrových/zadávacích 

řízení.  

 

2. Podporované aktivity 

Záruka je poskytována jako jistota za nabídku na dodání výrobků, zboží, služeb 

a stavebních prací k zakázkám z výběrových/zadávacích řízení. 

Nabídka na dodávku výrobků, zboží, služeb a stavebních prací se může týkat jakékoliv 

ekonomické činnosti s výjimkou činností zařazených do odvětví prvovýroby 

zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03). 

 

                                                           

1 Úřední věstník EU, L 352. 24. 12. 2013, str.  1- 8. 
2 Příjemci podpory si mohou vyhledat informace o podporách de minimis, které jim (nebo s nimi spojeným osobám) byly poskytnuty od 
1. 1. 2010, v Centrálním registru podpor de minimis, na adrese: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal. 

 

http://www.mpo.cz/
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3. Příjemce podpory 

Příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat následující podmínky doložené 

čestným prohlášením: 

a) je malým a středním podnikatelem ve smyslu definice uvedené v Doporučení 

2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých 

a středních podniků,3  

b) je oprávněn k podnikání na území České republiky v odpovídající 

podporované ekonomické činnosti, která je předmětem nabídky 

do výběrového/zadávacího řízení,  

c) je registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 

d) nenaplňuje znaky úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, nemá žádné nedoplatky vůči 

vybraným institucím4 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 nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců, 

f) není vedena exekuce na jeho majetek, 

g) není v likvidaci, 

h) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 

Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného 

závodu zahraničního podnikatele dle právního řádu v zemi sídla zahraničního 

podnikatele); pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikatelem 

splněna, nenahlíží se na něj jako na podnikatele v úpadku, 

i) nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních 

prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že 

                                                           

3 Úřední věstník Evropské unie, L 124, 20. 5. 2003, str. 36-41 
4 Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu pozemkovému úřadu, Ministerstvu 
financí, jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, 
Celnímu úřadu, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím 
a svazkům obcí. 
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podpora obdržená od poskytovatele z České republiky je protiprávní 

a neslučitelná se společným trhem;  

j) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající 

se provozování živnosti (u fyzických osob) . 

 

4. Podmínky programu 

4.1. Podmínky přijatelnosti výběrového/zadávacího řízení   

Výběrové/zadávací řízení musí splňovat tyto podmínky: 

a) výběrové/zadávací řízení musí být vyhlášeno subjektem se sídlem na území České 

republiky, 

b) formou výběrového řízení je: 

ba) veřejná zakázka dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, nebo 

bb) veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

c) Výběrové/zadávací řízení nepředpokládá podporu na činnosti spojené 

s vyváženým množstvím, podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, 

nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.); 

ani podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží . 

 

4.2. Ostatní podmínky 

Příjemce podpory je povinen souhlasit, že budou Ministerstvu průmyslu 

a obchodu předány údaje o jeho osobě v rozsahu vyžadovaném platnými 

předpisy, zejména údaje týkající se jména/názvu/firmy, adresy/sídla, IČO, názvu, 

předmětu a podmínek veřejné zakázky / veřejné soutěže a výši poskytnuté 

podpory pro účely jejich zveřejnění a  pro účely kontroly dodržování pravidel 

veřejné podpory. 
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4.3. Způsobilé výdaje 

Způsobilým výdajem je předpokládaná hodnota zakázky bez DPH, ke které je 

vyžadováno poskytnutí jistoty za nabídku na dodání výrobků, zboží, služeb a stavebních 

prací. 

 

5. Forma a výše podpory 

5.1. Záruka za nabídku do výběrového/zadávacího řízení  

Minimální výše záruky činí 50 tis. Kč, maximální 5 mil. Kč. Výše záruky nesmí překročit 

80 % způsobilých výdajů.  

Počet záruk pro jednoho příjemce podpory není omezen. 

Záruční banka může stanovit příjemci podpory poplatek za poskytnutí záruky za nabídku 

dle ceníku Záruční banky, který je uveden jako příloha č. 2 této Výzvy I. 

 

6. Výběr projektů 

6.1. Výběrová kritéria 

Výběrovými kritérii pro poskytnutí podpory je splnění podmínek pro příjemce 

podpory (čl. 3.), podmínek přijatelnosti výběrového/zadávacího řízení (čl. 4.1), 

podmínek pro poskytování veřejné podpory a bankovní kritéria přijatelné míry 

rizika poskytnutí záruky stanovená interními postupy ČMZRB. Výběrová kritéria 

jsou dále uvedena v příloze č. 3. 

6.2. Způsob výběru projektů 

a) o poskytnutí podpory rozhoduje ČMZRB, a to v závislosti na splnění 

výběrových kritérií; 

b) neúplné žádosti o podporu mohou být ČMZRB zamítnuty po uplynutí 3 měsíců 

od data jejich podání. 
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7. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího 

předložení 

 

7.1. Obsah žádosti o podporu  

Žádost o podporu musí k datu jejího předložení obsahovat minimálně: 

 název a velikost podniku,  

 doklad o vyhlášení výběrového řízení nebo veřejné zakázky , 

 údaje o spojených podnikatelích pro účely poskytnutí podpory de minimis  

7.2. Formulář žádosti o podporu 

Formulář žádosti o podporu je k dispozici na internetové adrese ČMZRB: 

www.cmzrb.cz.  

7.3. Příjem žádostí o podporu 

Žádosti o podporu přijímají pobočky ČMZRB, jejich přehled je uveden 

na internetové adrese ČMZRB: www.cmzrb.cz.  

8. Sankce za nedodržení podmínek programu 

V případě uvedení nepravdivých údajů týkajících se příjemce podpory, veřejné 

soutěže či výběrového řízení a naplnění podmínek pro poskytnutí podpory 

de minimis je příjemce podpory povinen uhradit smluvní pokutu ve výši stanovené 

ve smlouvě o záruce.  

Za prodlení s úhradou smluvní pokuty je příjemce podpory povinen zaplatit úrok 

z prodlení ve výši 9 % p.a.  

 

http://www.cmzrb.cz/
http://www.cmzrb.cz/
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9. Ostatní ustanovení 

Na podporu není právní nárok.  

Správce programu si vyhrazuje právo program pozastavit nebo předčasně ukončit 

či změnit jeho ustanovení vzhledem k vývoji podmínek na finančním trhu a výši 

prostředků na financování programu. 

 

10. Definice 

 Finanční nástroj - opatření finanční podpory formou záruk.  

 Prováděcí dohoda – smlouva uzavřená mezi správcem programu a správcem 

finančního nástroje, která upravuje vzájemné vztahy a podmínky realizace programu.  

 Příjemce podpory – právnická nebo fyzická osoba podávající nabídku do 

výběrového/zadávacího řízení. 

 Smlouva o záruce – smlouva o poskytnutí bankovní záruky, uzavřená mezi 

správcem finančního nástroje a příjemcem podpory. 

 Výzva - výzva k podávání žádostí o podporu zveřejněná správcem programu 

a správcem finančního nástroje.  

 Podpora – bankovní záruka.   

 

Přílohy 

č. 1: Pravidlo de minimis 

č. 2: Ceník 

č. 3: Hodnotící kritéria 
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Příloha č. 1 Výzvy I Programu VADIUM 2015 až 2023 

 

Pravidlo de minimis 

Získáním zvýhodněné záruky za nabídku může získat Příjemce podpory určitou finanční 
výhodu. Tato finanční výhoda je nazývána veřejnou podporou. Podpora v rámci tohoto 
programu bude poskytována ve formě podpory de minimis.  

Postupuje se podle pravidel, které stanoví Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití 
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Nařízení 
Komise č. 1407/2013). 

Podle článku 3 Nařízení Komise č. 1407/2013 nesmí být jednomu podnikateli 
poskytnuta za jakákoliv tři po sobě jdoucí účetní období podpora malého rozsahu 
přesahující v součtu částku 200 000 EUR s následujícími omezeními pro podnikatele 
činného v odvětví silniční dopravy (CZ-NACE: 49.41 Silniční nákladní doprava, 49.31 
Městská a příměstská pozemní osobní doprava, 49.32 Taxislužba a pronájem osobních 
vozů s řidičem a 49.39.1 Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava): 

 v případě podpory činností v odvětví silniční dopravy 100 000 EUR, 

 v případě podpory činností v jiných odvětvích, než je silniční doprava, platí i pro 
podnikatele činného v silniční dopravě limit 200 000 EUR za předpokladu, že 
oddělením činností nebo rozlišením nákladů zajistí, aby podpora pro jeho činnosti 
v odvětví silniční dopravy nepřekročila 100 000 EUR.  

Do limitu de minimis se zahrnuje rovněž podpora poskytnutá a zapsaná v Centrálním 
registru podpor de minimis v oblastech zemědělské prvovýroby a rybolovu (podle 
Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 a Nařízení Komise (EU) č. 717/2014). 

Pro přepočet Kč/EUR se použije kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni, kdy 
byla/je každá jednotlivá podpora poskytnuta. Přihlíží se rovněž k podporám de minimis 
získaným podnikateli spojenými s příjemcem podpory. 

Jedním podnikatelem se rozumí příjemce podpory a všichni další podnikatelé, kteří jsou 
s ním přímo a nepřímo spojeni. Za spojené se považují veškeré subjekty (podnikatelé), 
které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů uvedených pod písm. a) až 
d):  

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. 
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Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho 
nebo více subjektů, jsou také považovány za jednoho podnikatele. 

Za den poskytnutí podpory je považován den, kdy byla uzavřena smlouva o podpoře, 
nebo bylo vystaveno rozhodnutí o dotaci.  

Poskytnutá podpora se přepočte na hrubý ekvivalent podpory.  

Hrubý ekvivalent podpory ve formě záruky v Kč se vypočítá na základě prémií „safe-
harbour“ stanovených ve sdělení Komise5 se zohledněním případného poplatku 
hrazeného příjemcem podpory. 

Příjemci podpory si mohou vyhledat informace o podporách de minimis, které jim 
byly poskytnuty od 1. 1. 2010, v Centrálním registru podpor de minimis, na adrese: 
http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal. 

                                                           

5 Sdělení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory ve formě záruk (2008/C 
155/02). 

http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal
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Příloha č. 2 Výzvy I Programu VADIUM 2015 až 2023 
 

Ceník 
 

 

č. položky; název operace  Maximální sazba 

1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly Zdarma 

2. úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta 
a zpracováním smluvních dokumentů 

Zdarma 

3. cena za poskytnutí bankovní záruky  
1 % z hodnoty záruky, 
maximálně 30 000 Kč + 
3 000 Kč 

4. vystavení dodatku ke smlouvě o záruce na žádost klienta 2 000 Kč 

5. úrok z prodlení 9 % p. a. 

6. poradenská činnost - základní vstupní informace o službách 
banky 

Zdarma 
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Příloha č. 3 Výzvy I Programu VADIUM 2015 až 2023 
 

Hodnotící kritéria 
 

Pro hodnocení žádostí budou použity dva typy kritérií: 
 

a) binární kritéria - kritéria typu ano/ne. Pro kladné rozhodnutí o poskytnutí záruky musí být 
splněna všechna tato kritéria; 

b) bankovní kritéria - zjednodušené posouzení rizikovosti požadované podpory vycházející 
z finanční analýzy dosavadních ekonomických výsledků žadatele i mimoekonomických kritérií 
rizikovosti. Výsledkem posouzení je výše limitu, v jehož rámci lze žadateli poskytovat podporu 
formou záruk za nabídku.  

Uvedená kritéria se posuzují podle podmínek Výzvy I platných ke dni podání žádosti o záruku. 

a) binární kritéria 

Společná – binární kritéria 

1.  Výběrové/zadávací řízení, pro které je žadatelem požadována záruka 
za nabídku, je vyhlášeno subjektem se sídlem na území České 
republiky. 
 

ano - ne 

2.  Formou výběrového řízení, pro které je žadatelem požadována 
záruka za nabídku,  je: 
veřejná zakázka dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

ano - ne 

3.  Žadatel je dle svého čestného prohlášení malým a středním 
podnikatelem ve smyslu definice uvedené v Doporučení 2003/361/ES 
ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních 
podniků. 

ano - ne 

4.  Nabídka se netýká činností zařazených do odvětví prvovýroby 
zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03). 

ano - ne 

5.  Výběrové/zadávací řízení nepředpokládá podporu na činnosti spojené 
s vyváženým množstvím, podporu na zřízení a provoz distribuční sítě 
v zahraničí, nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností 
(cla, pojištění atd.) ani podporu podmiňující použití domácího zboží 
na úkor dováženého zboží. 

ano - ne 

6.  Žadatel je oprávněn k podnikání na území České republiky 
odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, která je 
předmětem nabídky do výběrového/zadávacího řízení. 

ano - ne 

7.  Žadatel splňuje podmínky přijatelnosti stanovené v bodě 3 písm. c) až 
j) Výzvy I.    

ano - ne 

8.  Výše požadované záruky nepřesahuje 80 % způsobilých výdajů.  ano - ne 

9.  Omezení výše podpory stanovené v Nařízení Komise (EU) č. 
1407/2013 (de minimis) je dodrženo. 

ano – ne 
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b) bankovní kritéria 

Podporovatelnost příjemce podpory a jeho nabídky se posuzuje na základě zjednodušené 
analýzy založené na výstupech z finanční analýzy ekonomických výsledků příjemce podpory 
a na posouzení mimoekonomických kritérií rizikovosti požadované podpory. Při tom jsou 
posuzovány zejména účetní výkazy, historie a současnost žadatele, jeho aktivity, postavení 
na trhu, údaje o vlastnících žadatele a dodržování povinností vůči státu. 

Výsledkem je výše limitu, v jehož rámci lze žadateli poskytovat podporu formou bankovních záruk 
za nabídku. 

 


