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Program podpory poradenství a inovačního podnikání
pro malé a střední podnikatele

PORADENSTVÍ
(ve znění platném od 1. 1. 20042004)

Navrhovatel programu:  Ministerstvo průmyslu a obchodu  
Poskytovatel podpory: Agentura pro rozvoj podnikání

1. Předmět a účel podpory
Cílem  programu  je  umožnit  osobám  připravujícím  se  na  podnikání,  malým
a středním  podnikatelům  (MSP)  v ČR  získat  cenově  zvýhodněné  odborné  služby
podnikatelského poradenství, informace a  služby podnikatelských inovačních center
pro  inovační  MSP. Program  je  financovaný  z prostředků  státního  rozpočtu
a z finančních prostředků Phare. 

Služby poskytované v rámci programu podporují zejména zakládání nových
podnikatelských subjektů, vytváření nových pracovních míst, zkvalitnění
managementu a ekonomickou stabilitu MSP a rozvoj inovačních MSP.

2. Vymezení příjemců podpory
2.1 Zvýhodněné  služby  poskytované  v rámci  tohoto  programu  může  získat  malý
a střední podnikatel ve smyslu § 1 a 2 zákona č. 47/2002 Sb.,  o podpoře malého a
středního  podnikání  –  viz  společná  příloha  č.  1  programů  podpory  malého
a středního  podnikání,  ve  znění  platném  od  1.1.2004  (www.mpo.cz  ).  Občan
s trvalým  pobytem  na  území  ČR,  který  se  připravuje  na  zahájení   podnikatelské
činnosti může dostat dotaci na získávání informací o podnikání.
Dotace  poskytované  z finančních  prostředků  Phare  jsou  poskytovány  jen  osobám
připravujícím  se  na  podnikání  a malým  podnikatelům  na  území  okresů  Semily,
Jablonec nad Nisou, Liberec, Česká Lípa, Litoměřice, Ústí nad Labem, Děčín, Most,
Louny,  Chomutov,  Teplice,  Karlovy  Vary,  Sokolov,  Cheb,  Tachov,  Domažlice,
Klatovy,  Prachatice  (pro  Phare  CBC  CZ9914.03.02  -  Německo)  a okresů  České
Budějovice,  Český  Krumlov,  Jindřichův  Hradec,  Jihlava,  Třebíč,  Znojmo,  Břeclav,
Hodonín, Brno – město, Brno – venkov (pro Phare CBC CZ9912.03.02 - Rakousko).
2.1 Za malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, pokud 
a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, 

b) jeho aktiva, vedená v rozvaze (zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů), nepřesahují 980 mil. Kč nebo má čistý obrat za poslední
uzavřené účetní období nepřesahující 1 450 mil. Kč, účtuje-li v soustavě
podvojného účetnictví; neúčtuje-li v soustavě podvojného účetnictví, vztahují se
uvedené částky ke konečným příjmům a k úhrnu majetku, a

c) je nezávislý (odstavec 2.6.). 
2.2 Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud 
a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, 

b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze (zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů), nepřesahují 180 mil. Kč nebo má čistý obrat za poslední
uzavřené účetní období nepřesahující 250 mil. Kč, účtuje-li v soustavě
podvojného účetnictví; neúčtuje-li  v soustavě podvojného účetnictví, vztahují se
uvedené částky ke konečným příjmům a k úhrnu majetku 
a

c) je nezávislý (odstavec 2.6.), 



2.3 Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud 
a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, 

b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze (zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů), nepřesahují 180 mil. Kč nebo má čistý obrat za poslední
uzavřené účetní období nepřesahující 250 mil. Kč, účtuje-li v soustavě
podvojného účetnictví; neúčtuje-li  v soustavě podvojného účetnictví, vztahují se
uvedené částky ke konečným příjmům a k úhrnu majetku 
a

c) je nezávislý (odstavec 2.6.), 
2.4 Malý a střední podnikatel, který zahajuje podnikání, stanoví hodnoty uvedené
v odstavci 2.1. a 2.2. písm. b) vlastním kvalifikovaným odhadem, a to pro první
účetní období, ve kterém bude provozována podnikatelská činnost po celé účetní
období. 
2.5 Pro výpočet hodnot uvedených v odstavci 2.1. a 2.2.se sčítají hodnoty týkající
se malého a středního podnikatele a všech dalších osob, které ovládá, podílí-li se
na jejich základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %. 
2.6 Malý a střední podnikatel je nezávislý, jestliže žádná jiná osoba nebo více
osob společně, které nesplňují požadavky uvedené v odstavcích 2.1., 2.2., nebo
2.3. nemají alespoň 25% podíl na jeho základním kapitálu ani na jeho
hlasovacích právech. 

2.7 Pro  zjištění  počtu  zaměstnanců  v odstavcích  2.1., 2.2.  a 2.3.je  rozhodný
průměrný přepočtený počet zaměstnanců za poslední uzavřené účetní období, který
se  vypočítá  jako  podíl  celkového  počtu  hodin  odpracovaných  všemi  zaměstnanci
žadatele o podporu,  zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání  dovolené
na  zotavenou,  překážek  v práci  a pracovní  neschopnosti,  za  niž  jsou  poskytovány
dávky  nemocenského  pojištění,  a celkového  ročního  fondu  pracovní  doby
připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní
dobu (§83a zákoníku práce). 
2.8 Čistým obratem se pro účely tohoto  zákona rozumí  výnosy z prodeje  vlastních
výrobků a služeb po odečtení daně  z přidané hodnoty na výstupu. 

2.9 2 Podpora  nebude poskytnuta  podnikatelům,  kteří  nemají  vypořádány všechny
závazky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, Celní správě,
Pozemkovému  fondu,  Fondu  národního  majetku  a Státnímu  fondu  životního
prostředí. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků se považují
za vypořádané závazky. 

3. Podmínky programu
Podnikatelská  aktivita,  včetně  připravované,  musí  mít  charakter  průmyslové,
stavební  nebo  řemeslné  výroby,  služeb,  včetně  zdravotnických  a lékárenských,
obchodu  a hromadné  osobní  dopravy  regionálního  významu  s výjimkou  taxislužby,
vymezený seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), který je
společnou přílohou č.  2 programů podpory malého a středního podnikání,  ve znění
platném od 1.1.2004 (www.mpo.cz  ).

4. Druhy podpor
Na poskytnutí zvýhodněné služby v rámci programu není právní nárok.
Dotace v % se vztahuje k cenám za poskytnuté služby bez DPH.
Dotace budou poskytovány žadateli  o podporu  na základě Rozhodnutí  o poskytnutí
dotace  v souladu  se  zákonem  č.  218/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  a  o
změně  některých  souvisejících  zákonů.Podpora  bude  žadatelům  poskytována  na



základě  smlouvy.  Smlouva  bude  obsahovat  rozsah  podpory,  vázaný  na  plnění
podmínek programu.
Po  dobu  platnosti  programu  lze  jednomu  žadateli  příjemci  cenově  zvýhodněných
poradenských  služeb  poskytnout  pouze  jednu  dotovanou  službu  typu  úvodní
konzultace.  Celková  výše zvýhodnění poskytnutých služeb,  tj.  úvodní  konzultace  a
odborné poradenské služby, nesmí u dotací ze státního rozpočtu přesáhnout 30 000
Kč za rok a u dotací z prostředků Phare 20 000 Kč za program.

Podporovány nebudou projekty obchodní činnosti  s vyšším než 20 % podílem tržeb
z prodeje zboží dováženého příjemcem podpory ze zahraničí na celkových tržbách.

4.1. Dotace na služby podnikatelského poradenství 

 úvodní konzultace, tato služba může být poskytnuta v délce max. 3 hodin
a  nejvyšší  hodinové  sazbě  400,-  Kč.  Dotace  je  stanovena  ve  výši 50%
z ceny služby.

 odborné poradenské služby 
Nejvyšší hodinová sazba je stanovena na 500,- Kč. 
Dotace za tyto služby je stanovena ve výši  50% z ceny služby.
O poskytnutí dotací rozhodují rozhoduje Agentura pro rozvoj podnikání (ARP)
na  základě  podkladů a příslušná  regionálních  poradenská  poradenských
a informačních  centra  center  (RPIC)  a podnikatelská  podnikatelských
inovačních centra center (BIC).

4.2. Podpora inovačních firem v BIC

 Poskytnutí  zvýhodněného  pronájmu  prostor  v BIC  včetně  jejich  satelitů
pro inovační MSP. 

Výše  zvýhodnění  pronájmu  je  stanovena  z ceny  pronájmu  podle  délky
umístění firmy v BIC:
v prvním  roce ……………..činí 50% 
ve druhém  roce ……………činí 40% 
ve třetím roce……………….činí 30%.
Při  poskytování  zvýhodněného  pronájmu  prostor  v  BIC  nesmí  roční  výše
nájemného převýšit částku 2 400,- Kč/m2.

 Poskytnutí  dotace  na  úhradu  nákladů  na další  služby v BIC (el. energie,
vodné a stočné apod.).

Výše  zvýhodnění  pronájmu  je  stanovena  z ceny  pronájmu  podle  délky
umístění firmy v BIC:
v prvním  roce ……………..činí 50% 
ve druhém  roce ……………činí 40% 
ve třetím roce……………….činí 30%.
Zvýhodnění  úhrady  nákladů  spojených  s dalšími  službami  v BIC  je
poskytováno dle fakturované ceny, maximálně  však 800,- Kč/m2 /rok.
O  poskytnutí  dotací  rozhodují  rozhoduje  ARP  a  na základě
podkladů příslušné příslušných BIC.

4.3.Školení podnikatelů

Na vybraná školení a semináře, která připravují a realizují ARP, RPIC a BIC je
účastníkům školení, kteří splňují podmínky programu, poskytnuto cenové
zvýhodnění ve výši 50% ceny. V případě, že na úhradě nákladů školení se podílí
nějaký další subjekt, bude dotována 50% pouze částka, která je vyjádřena
rozdílem mezi stanovenými náklady na školení a částkou, kterou poskytuje jiný
subjekt.
Témata školení musejí být zaměřena na odborné poradenské služby,



podnikatelské minimum, přípravu podnikatelského plánu, základy práva
a účetnictví včetně daní, zavádění směrnic EU v ČR (např. v oblasti bezpečnosti
práce), problematiku podnikatelských subjektů, informace o podnikání v zemích
EU, zlepšení řídících systémů v podniku s cílem zajistiti jeho
konkurenceschopnost, přeshraniční spolupráci podnikatelů, tvorbu
podnikatelských sítí apod. a musejí pružně reagovat na společenskou
objednávku. 

O poskytnutí dotace rozhodují ARP a příslušné RPIC a BIC.
4.4. Dotace na služby Asociace podnikatelek a manažerek (APM)

Asociaci podnikatelek a manažerek budou na poradenské služby ve formě
přednášek, seminářů, konzultací a odborných materiálů v rámci „Poradenského
kabinetu při APM“ poskytovány dotace v souladu s pravidly stanovenými v bodech
4.1 a  4.3 tohoto programu. Služby musejí být zaměřeny na obchodní a daňové
právo, účetnictví, management, marketing, finance, firemní kulturu a ekonomiku.

O poskytnutí dotace rozhoduje ARP.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu
Při  neplnění  podmínek  programu  budou  uplatňovány  sankce  podle  § 44 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

6. Účast v dalších programech
Účast  v tomto  programu  nevylučuje  možnost  účasti  v dalších  tuzemských  nebo
zahraničních programech na podporu podnikání.

7. Doba trvání programu

Program financovaný ze státního rozpočtu je vyhlášen do roku 2004. Doba trvání
celého programu je v průběhu kalendářního roku ohraničena objemem
disponibilních finančních prostředků.
Prostředky Phare jsou pro příhraniční oblasti s Německem zajištěny
do 30. července 2003 a pro příhraniční oblasti Rakouska jsou zajištěny do 30.
září 2003. 

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení
Služby financované z prostředků státního rozpočtu jsou poskytovány prostřednictvím
ARP,  RPIC,  BIC  a  APM.  Služby  financované  z finančních  prostředků  Phare  jsou
poskytovány prostřednictvím RPIC a BIC.

Zájemci o získání služeb podporovaných z tohoto programu se obrátí na ARP,
Gorazdova 24, 120 00 Praha 2, tel. 224 907 663, nebo na pracoviště RPIC, BIC,
jejichž seznam, poštovní i e-mailové adresy a telefonní spojení  jejsou uvedeny
v příloze programu, nebo na Asociaci podnikatelek a manažerek, Plzeňská
221/130, 150 00 Praha 5, tel. a , fax: 257 218 416, www.apmcz.cz. 
Příjem žádostí bude zahájen od 2. 1. 20032004.
Veškeré informace o programu a jeho aktuálním stavu, jsou uveřejněny na
internetové stránce ARP http:/www.arp.cz.
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Charakteristika programů podpory
malého a středního podnikání 

pro rok 2004

A / Záruční a úvěrové programy



Program záruk pro malé a střední podnikatele
ZÁRUKA

 (ve znění platném od 1.1.2004)

Navrhovatel programu:  Ministerstvo průmyslu a obchodu
Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (dále jen „ČMZRB“)

1. Předmět a účel podpory
Cílem  programu  je  pomocí  zvýhodněných  bankovních  záruk  k bankovnímu
úvěru, leasingu,  rizikovému  a rozvojovému  kapitálu  usnadňovat  realizaci
podnikatelských  projektů  malých  a středních  podnikatelů  zaměřených  na  investice
a pomocí  záruk  za  návrhy  do  obchodních  veřejných  soutěží  a záruk  za  provozní
úvěry zvyšovat konkurenceschopnost těchto podnikatelů.

2. Vymezení příjemců podpory

2.1 Příjemcem  podpory  může  být  malý  a střední  podnikatel  ve  smyslu  §  1  a 2
zákona  č. 47/2002  Sb.,  o  podpoře  malého  a  středního  podnikání  –  viz  společná
příloha č.  1  programů podpory malého a středního podnikání,  ve znění platném od
1.1.2004 (www.mpo.cz  ).

2.2 Podpora  nebude  poskytnuta  subjektům,  které  nemají  vypořádány  všechny
závazky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, Celní správě,
Pozemkovému  fondu,  Fondu  národního  majetku  a Státnímu  fondu  životního
prostředí.  Potvrzení  finančního  úřadu  o vypořádání  závazků  a čestné  prohlášení
o splnění  závazků  vůči  všem  ostatním  institucím  nesmí  být  ke  dni  podání  žádosti
o podporu  starší  2  měsíců.  Posečkání  s úhradou  závazků  nebo  dohoda  o úhradě
závazků se považují za vypořádané závazky.

2.3 Pro účely poskytování záruk  za kapitálové vstupy mohou být  investory kapitálu
subjekty  podnikající  na  území  ČR  na  základě  §  2,  odst.  2  Obchodního  zákoníku
(např.  fondy rizikového kapitálu,  soukromí investoři,  banky),  s nimiž ČMZRB uzavře
dohodu o spolupráci.

3. Podmínky programu

3.1 pro cenově zvýhodněné záruky a záruky za kapitálové vstupy
Podnikatelský  projekt  musí  mít  charakter  vymezený  seznamem  odvětvové
klasifikace  ekonomických  činností  (OKEČ),  který  je  společnou  přílohou  č.  2
programů  podpory  malého  a středního  podnikání,  ve  znění  platném  od  1.1.2004
(www.mpo.cz  ).

Projekty musí být realizovány na území České republiky.

Podpora se poskytuje:

 k investičním  úvěrům  na  pořízení  dlouhodobého  hmotného  nebo  nehmotného
majetku,  zejména  pozemků,  budov,  staveb,  strojů  a zařízení,  dopravních
prostředků  a know-how,  na  rekonstrukci  a modernizaci  dlouhodobého  hmotného
majetku, bezprostředně souvisejícího s realizací projektu, 



 k provozním úvěrům, včetně revolvingových, na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti
a na úhradu provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací projektu,

 k  leasingovým  smlouvám;  záruka  se  neposkytuje  k leasingu  osobních  automobilů
a výpočetní techniky,

 ke  kapitálovému  vstupu  investora,  pokud  příjemce  rizikového  a rozvojového  kapitálu
předpokládá  dosáhnout  minimálně  50%  svých  tržeb  z podporovaných  činností
vymezených  seznamem  odvětvové  klasifikace  ekonomických  činností  (OKEČ)
uvedených ve společné příloze programů.

Zaručovaný investiční  úvěr  může být  maximálně  do  40% jeho  celkového  objemu  použit
i na  zásoby,  pohledávky  do  lhůty  splatnosti  a na  úhradu  provozních  nákladů
bezprostředně souvisejících s realizací projektu.

Podporovány  nebudou  projekty  obchodní  činnosti  s vyšším  než  20  %  podílem  ročních
tržeb z prodeje zboží dováženého příjemcem podpory ze zahraničí na celkových ročních
tržbách projektu.

Prostředky  kapitálového vstupu musí  jeho příjemce  využít  pro  realizaci  podnikatelského
záměru  na  území  České  republiky  a v  souladu  s podmínkami  tohoto  programu.  Tyto
prostředky  nesmí  být  příjemcem  kapitálu  použity  na  kapitálovou  účast  v jiných
subjektech.

3.2 pro záruky za návrh do obchodní veřejné soutěže

Záruky jako forma poskytnutí jistoty mohou být poskytovány pouze v případě obchodních
veřejných  soutěží  vyhlášených  subjekty  se  sídlem  na  území  České  republiky,  jejichž
předmětem je dodávka výrobků,  služeb a stavebních prací.  Za dodávku stavebních prací
se  považuje  dodávka  stavby,  rekonstrukce,  nástavby,  přístavby,  novostavby  apod.
v úplném  rozsahu  podle  stavebního  povolení  a projektové  dokumentace  pro  provedení
stavby.

Příjemce podpory je povinen na výzvu poskytovatele záruky uhradit v plné výši plnění ze
záruky, které bylo poskytovatelem provedeno.

4. Druh podpory
O poskytnutí záruky, její výši a době ručení rozhoduje ČMZRB. Plnění ze záruky může být
prováděno  pouze  v české  měně.  Příjemce  podpory,  je  povinen  uhradit  poplatky  za
poskytnutí záruky podle ceníku ČMZRB.

Podpory jsou žadatelům poskytovány na základě smlouvy.

Maximální  intenzita  veřejné  podpory  nesmí  přesáhnout  hranici  stanovenou  regionální
mapou intenzity  veřejné  podpory –  viz  společná příloha  č.  3  programů  podpory malého
a středního podnikání, ve znění platném od 1.1.2004 (www.mpo.cz  ).

4.1 cenově zvýhodněná záruka
Program  umožní  poskytnout  podnikatelským  subjektům  na  realizaci  podnikatelského
projektu cenově zvýhodněnou záruku za zůstatek bankovního úvěru nebo za leasing.
Výše  cenového  zvýhodnění  může  činit  až  9  % p.a.  Cena  za  poskytnutí  cenově
zvýhodněné záruky hrazená podnikatelem snížená o poskytnuté cenové zvýhodnění je od
0,1% p.a. do 1,3% p.a. z hodnoty záruky.
Maximální výše cenového zvýhodnění u záruky za provozní úvěr je 3,5 mil. Kč za 3 roky.
Cenově zvýhodněná záruka může být  poskytnuta na podnikatelský projekt  se zajištěním



odpovídajícím rizikovosti projektu. Zárukou může být kryta pouze jistina úvěru.

4.2 záruka za kapitálový vstup

Záruka může být poskytnuta až do výše 70 % kapitálového vstupu, max. 20 mil. Kč.
Za kapitálový vstup investora se pro účely programu považuje:
a)  nákup  nebo úpis  akcií  nebo získání  obchodního podílu  v podniku  žadatele (je-li
příjemcem kapitálu a.s. nebo s.r.o.),
b) vklad tichého společníka,
c) úvěr poskytnutý příjemci kapitálu, nezajištěný majetkem příjemce kapitálu.
Cena  záruky  za  kapitálový  vstup  nepřesáhne  1,5%,  v případě  jednoleté  a kratší
záruky 0,75% objemu poskytnuté záruky. První polovina ceny záruky bude uhrazena
do  6  měsíců  a druhá  polovina  do  18  měsíců  po  podpisu  smlouvy  o poskytnutí
bankovní záruky, nejpozději však do konce platnosti záruky. V případě předčasného
ukončení  záruky  se  souhlasem  investora  i příjemce  kapitálu,  bude  ČMZRB  vracet
alikvotní část poplatku příjemci kapitálu. 
Současně se zárukou lze investorovi zaručovaného kapitálového vstupu poskytnout
příspěvek  na  úhradu  nákladů  následujících  externích  služeb  bezprostředně  se
vztahujících k uskutečněnému kapitálovému vstupu:

 odborné technické a ekonomické expertizy (vč. daňové a auditorské)

 právní  služby  spojené  s tvorbou  smluvní  dokumentace  pro  kapitálový  vstup,
analýzy majetkoprávních a dalších smluvních vztahů příjemce.

Příspěvek může činit až 3% z objemu kapitálového vstupu, maximálně však 250 tis.
Kč  na  jeden  kapitálový  vstup.  Příspěvek  bude  vyplacen  jednorázově  na  základě
žádosti, jejíž součástí budou doklady o skutečných nákladech spojených s přípravou
kapitálového vstupu podle předchozího odstavce. Výplata příspěvku se uskuteční až
po uzavření investiční smlouvy mezi investorem a příjemcem kapitálového vstupu. 

4.3 záruka za návrh do obchodní veřejné soutěže

Záruka může být poskytnuta ve výši minimálně 100 tis. Kč, maximálně však do výše
5 mil. Kč.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu
Při neplnění podmínek programu stanovených pro čerpání podpory budou vůči příjemci
podpory uplatněny sankce podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

6. Účast v dalších programech
Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých i zahraničních
programech.  Záruku  z tohoto  programu  nelze  poskytnout  k úvěrům  z programů
KREDIT a START. 



7. Doba trvání programu

Program je vyhlášen do konce roku 2004. Doba trvání programu je ohraničena objemem
disponibilních finančních prostředků.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Žádost  o poskytnutí  podpory  obsahuje  identifikační  údaje  žadatele,  charakteristiku
projektu,  výdaje  na  realizaci  projektu  a jeho  financování,  údaje  o hospodaření  žadatele
a jeho  závazcích,  údaje  úvěrující  banky,  leasingové  společnosti  nebo  investora,  příp.
zajištění  zaručovaného  úvěru  a prohlášení  žadatele.  Formuláře  žádostí  jsou  k dispozici
na všech pobočkách ČMZRB a na www.cmzrb.cz  .
Žádosti  přijímají  pobočky  ČMZRB.  Žádost  o záruku  je  nutné  předložit  osobně.  Žádosti
podle podmínek platných od 1.1.2004 se přijímají od 2.1.2004.

Investor je povinen na vyžádání poskytnout ČMZRB nezbytné podklady k ověření své
důvěryhodnosti, zejména odborné způsobilosti a původu kapitálu, a to před uzavřením rámcové
dohody o spolupráci.

******

Vztahy navrhovatele programu a poskytovatele podpory
Plnění  ze  záruk  do  obchodní  veřejné  soutěže  bude  poskytovatel  podpory  provádět
z prostředků programu.



Program úvěrů pro malé podnikatele
KREDIT

(ve znění navrhovaném od 1.1.2004)

Navrhovatel programu:  Ministerstvo průmyslu a obchodu
Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (dále jen „ČMZRB“)

1. Předmět a účel podpory
Cílem programu je umožnit pomocí zvýhodněných investičně zaměřených úvěrů realizaci
podnikatelských záměrů malých podnikatelů.

2. Vymezení příjemců podpory

2.1 Příjemcem  podpory  může  být  malý  podnikatel  ve  smyslu  §  1  a 2  zákona
č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání – viz společná příloha č. 1
programů  podpory  malého  a středního  podnikání,  ve  znění  platném  od  1.1.2004
(www.mpo.cz  ).

2.2 Podpora nebude poskytnuta subjektům, které nemají vypořádány všechny
závazky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, Celní správě,
Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku a Státnímu fondu životního
prostředí. Potvrzení finančního úřadu o vypořádání závazků a čestné prohlášení
o splnění závazků vůči všem ostatním institucím nesmí být ke dni podání žádosti
o podporu starší 2 měsíců. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě
závazků se považují za vypořádané závazky.

3. Podmínky programu
Podnikatelský  projekt  musí  mít  charakter  vymezený  seznamem  odvětvové
klasifikace  ekonomických  činností  (OKEČ),  který  je  společnou  přílohou  č.  2
programů  podpory  malého  a středního  podnikání,  ve  znění  platném  od  1.1.2004
(www.mpo.cz  ).

Podpora se poskytuje pouze na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného
majetku, zejména pozemků, budov, staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků a know-
how, na rekonstrukci a modernizaci dlouhodobého hmotného majetku, bezprostředně
souvisejícího s realizací projektu. 

Projekty musí být realizovány na území České republiky.

Úvěr může být maximálně do 40% jeho celkového objemu použit i na zásoby, pohledávky
do lhůty splatnosti a na úhradu provozních nákladů bezprostředně souvisejících
s realizací projektu.

Podporovány nebudou projekty obchodní činnosti s vyšším než 20 % podílem ročních tržeb



z prodeje zboží dováženého příjemcem podpory ze zahraničí na celkových ročních tržbách
projektu.

V průběhu kalendářního roku lze každému žadateli poskytnout podporu pouze na jeden
podnikatelský projekt. 

Podnikatel je povinen v případě úvěrů podle bodu 4.c) zajistit úvěr směnkou podepsanou
nejméně dvěma společníky nebo členy příjemce podpory jako směnečnými ručiteli (v případě
obchodní společnosti s jediným společníkem, členem, musí směnku avalovat jedna další
fyzická osoba), předložit ČMZRB podnikatelský plán připravený ve spolupráci s některým RPIC
nebo BIC, včetně doporučení RPIC nebo BIC k jeho realizaci. Doporučení RPIC nebo BIC
nesmí být ke dni podání žádosti starší než 2 měsíce. 

Příjemce podpory podle bodu 4c) je povinen dodržet lhůtu stanovenou mu poskytovatelem
podpory pro okamžitou splatnost úvěru.

4. Druh podpory

úvěr se sníženou úrokovou sazbou

Program umožní poskytnout malým podnikatelům tyto typy úvěrů: 

a) Úvěr ve výši až 7 mil. Kč  s úrokovou sazbou 4% p.a. a se splatností při poskytnutí úvěru
maximálně 6 let lze poskytnout k realizaci projektů na území  okresů Most, Karviná, Chomutov,
Teplice, Ostrava-město, Louny, Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Nový Jičín, Znojmo, Třebíč,
Rakovník, Tachov, Přerov, Svitavy, Šumperk, Hodonín, Vyškov, Český Krumlov, Děčín, Ústí
nad Labem, Litoměřice a území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá a na území, která
vymezí Ministerstvo pro místní rozvoj do konce roku 2003 v souvislosti s redukci nebo zánikem
vojenských posádek.
b) úvěr až do výše 4 mil. Kč s úrokovou sazbou 5 % p.a. a se splatností při poskytnutí úvěru do
6 let na projekty v okresech a obcích mimo území vymezena písm.a),
c) úvěr do výše 1 mil. Kč se splatností při poskytnutí úvěru do 4 let s úrokovou sazbou 3 % p.a.
na projekty na území České republiky, pokud budou doporučeny RPIC či BIC. V případě
prodlení s úhradou plné výše dvou po sobě jdoucích splátek úvěru je ČMZRB oprávněna
požadovat okamžité splacení poskytnutého úvěru.

Úvěry podle písm a) i b) budou zajišťovány podle běžných bankovních pravidel, v případě
úvěrů  podle písm. c) pouze směnkou. 

Výše úvěru nesmí přesáhnout 80% předpokládaných nákladů projektu.

Maximální  intenzita  veřejné  podpory  nesmí  přesáhnout  hranici  stanovenou  regionální
mapou intenzity  veřejné  podpory –  viz  společná příloha  č.  3  programů  podpory malého
a středního podnikání, ve znění platném od 1.1.2004 (www.mpo.cz  ).

O  poskytnutí  jednotlivých  typů  úvěru  rozhoduje  vždy  ČMZRB  v závislosti  na  rizikovosti
projektu a splnění podmínek programu.

Úvěr bude žadatelům poskytován na základě smlouvy.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu
Při neplnění podmínek programu stanovených pro čerpání podpory budou vůči příjemci
podpory uplatněny sankce podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.



6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých i zahraničních
programech.  K úvěru  z tohoto  programu  nelze  poskytnout  záruku  z programu
ZÁRUKA nebo příspěvek na úhradu úroků z programů REGENERACE a VESNICE.

7. Doba trvání programu

Program je vyhlášen do konce roku 2004. Doba trvání programu je ohraničena objemem
disponibilních finančních prostředků.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení
Žádost o poskytnutí podpory obsahuje identifikační údaje žadatele, charakteristiku
projektu, výdaje na realizaci projektu a jeho financování, údaje o hospodaření
žadatele a jeho závazcích, zajištění úvěru a prohlášení žadatele. 

Žádosti o úvěr přijímají :
a) v případech úvěrů podle bodu 4a) a 4b) pobočky ČMZRB. Formuláře žádostí jsou

k dispozici  na  všech  pobočkách  ČMZRB  a na  www.cmzrb.cz   .Žádost  o úvěr  je
nutné  předložit  osobně.  Žádosti  podle  podmínek  platných  od  1.1.2004  se
přijímají od 2.1.2004.

b) v případech  úvěrů  podle  bodu  4c)  Regionální  poradenská  a informační  centra
(RPIC)  a Podnikatelská  inovační  centra  (BIC) uvedená  v příloze
programu. Formuláře  žádostí  jsou  k dispozici  na  všech  RPIC  a BIC  a na
www.cmzrb.cz   .  Žádost o úvěr je nutné předložit osobně. Žádosti se přijímají od
2.1.2004.

******

Vztahy navrhovatele programu a poskytovatele podpory
Současně  s úroky  účtovanými  klientovi  může  ČMZRB  čerpat  v případech

úvěrů podle  bodů 4.a),  4.b)  a 4c)  financovaných z prostředků  státního rozpočtu do
svých  výnosů  odměnu  na  náklady  spojené  s realizací  programu  ve  výši  4%  p.a.,
resp.  3% p.a.,  resp.  1,0% p.a. Odměnu může ČMZRB čerpat postupně v termínech
stanovených  pro  splácení  úroků  z úvěru.  Výše  odměny  se  stanovuje  ve  vazbě  na
počáteční  výši  úvěru,  a to  od  data  uzavření  smlouvy  o úvěru  do  data  smluvené
splatnosti  úvěru,  nejvýše však po dobu 7 let,  v případech úvěrů podle bodu 4c) po
dobu 5 let. 
V případě  úvěrů  s využitím prostředků  od  banky  Kredi tanstalt  fϋr  Wiederaufbau
nebo  získaných  ČMZRB  z f inančního  trhu  se  výše  odměny  stanoví  tak,  aby
úroková sazba hrazená pří jemcem byla zachována ve výši 4 %, resp.  5% p.a.



Program zvýhodněných úvěrů pro začínající podnikatele

START
(ve znění platném od 1.1.2004)

Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (dále jen 

“ČMZRB“)

1.  Předmět a účel podpory
Cílem programu je umožnit pomocí zvýhodněných úvěrů vstup do podnikání a jeho rozvoj
v počáteční fázi pro podnikatele vstupující poprvé do podnikání.

2.  Vymezení příjemců podpory
2.1 Program se vztahuje na podnikatele:
a) fyzické osoby, které splňují všechny dále uvedené podmínky:

 jsou oprávněny k podnikání na území České republiky podle zvláštního zákona,
 byly zaregistrovány jako plátci daně z příjmu na finančním úřadě podle § 33, odst.

1  zákona  č.  337/1992  Sb.,  o správě  daní  a poplatků,  v platném  znění,  nejdříve
6 měsíců před datem podání žádosti o podporu,

 nebyly  před  datem  podání  žádosti  o podporu  společníky  či  zakladateli  obchodní
společnosti  nebo před datem výše uvedené registrace na finančním úřadě nebyly
kdykoliv dříve registrovány jako podnikatelé,

b) obchodní  společnosti,  s výjimkou  akciových  společností,  které  splňují  všechny  dále
uvedené podmínky:
 mají sídlo na území České republiky,
 byly zaregistrovány jako plátci daně z příjmu na finančním úřadě podle § 33, odst.

1  zákona  č. 337/1992  Sb.,  o správě  daní  a poplatků  v platném  znění,  nejdříve
6 měsíců před datem podání žádosti o podporu,

 k datu  podání  žádosti  o podporu  nejsou  jejich  společníky  nebo  zakladateli
osoby, které  byly  před  datem  podání  žádosti  o podporu  podnikateli,  nebo
společníky  či  zakladateli  jiné  obchodní  společnosti,  než  je  společnost  žádající
o podporu.

Příjemcem podpory může být malý podnikatel ve smyslu § 1 a 2 zákona č. 47/2002 Sb., o
podpoře  malého  a  středního  podnikání  –  viz  společná  příloha  č.  1  programů  podpory
malého a středního podnikání, ve znění platném od 1.1.2004 (www.mpo.cz  ).

2.2 Podpora nebude poskytnuta subjektům, které nemají vypořádány všechny závazky
vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, Celní správě,
Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku a Státnímu fondu životního prostředí.
Potvrzení finančního úřadu o vypořádání závazků a čestné prohlášení o splnění závazků
vůči všem ostatním institucím nesmí být ke dni podání žádosti o podporu starší 2 měsíců.
Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků se považují za vypořádané
závazky.

3. Podmínky programu
Podnikatelský  projekt  musí  mít  charakter  vymezený  seznamem  odvětvové  klasifikace
ekonomických  činností  (OKEČ),  který  je  společnou  přílohou  č.  2  programů  podpory



malého a středního podnikání, ve znění platném od 1.1.2004 (www.mpo.cz  ).

Projekty musí být realizovány na území České republiky.
Úvěr  se  poskytuje  především  na  pořízení  dlouhodobého  hmotného  a nehmotného
majetku, zejména pozemků, budov, staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků
a know-how,  na  rekonstrukci  a modernizaci  dlouhodobého  hmotného  majetku,
bezprostředně souvisejícího s realizací projektu.
Úvěr  může  být  maximálně  do  50%  jeho  celkového  objemu  použit  i na  zásoby,
pohledávky  do  lhůty  splatnosti  a na  úhradu  provozních  nákladů  bezprostředně
souvisejících s realizací projektu. 
Podnikatel  je  povinen předložit  ČMZRB oprávnění  k podnikání  na území  ČR podle
zvláštního  zákona  odpovídající  zaměření  projektu,  na  který  má  být  podpora
poskytnuta,  nebo  prokázat  splnění  této  podmínky  prostřednictvím  odpovědného
zástupce.
Podnikatel  je  povinen  doložit  jako  součást  žádosti  o podporu  certifikát(y)  Národní
asociace  pro  rozvoj  podnikání  (NARP)  vystavené  na  jméno  podnikatele  -  fyzické
osoby  nebo  na  jméno  společníka  či  zakladatele  obchodní  společnosti  potvrzující
úspěšné  ukončení  vzdělávacího  programu  pro  začínající  podnikatele  „Základy
podnikání“  akreditovaného  MŠMT  pod  č.j.  19552/2001/25/185  a realizovaného
některým  z regionálních  poradenských  a informačních  center  (dále  jen  RPIC),
uvedeným  v příloze  tohoto  programu.1 Vzdělávací  program  je  podporován
z programu  PORADENSTVÍ,  účastník  uhradí  50%  kalkulované  ceny  vzdělávacího
programu. 
Podnikatel je povinen předložit ČMZRB podnikatelský plán připravený ve spolupráci
s některým RPIC,včetně doporučení RPIC k jeho realizaci. Doporučení RPIC nesmí
být ke dni podání žádosti starší než 2 měsíce. 

Při přiznání podpory musí být jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy
související  s projektem,  a to  tak,  aby  byla  zajištěna  jeho  realizace  v rozsahu
předloženého záměru minimálně po dobu poskytování podpory.

Podnikateli lze poskytnout podporu z tohoto programu pouze jednou.
Příjemce podpory je povinen předložit ČMZRB nejpozději do 9 měsíců po poskytnutí
úvěru účetní doklady prokazující použití úvěru a poskytovat údaje a doklady potřebné
k hodnocení průběhu projektu.

Každý  jednotlivý  dlouhodobý  hmotný  majetek  přesahující  v pořizovací  ceně
200 000 Kč  pořízený  s využitím  bezúročného  úvěru  musí  podnikatel  pojistit
a vinkulovat pojistné plnění ve prospěch ČMZRB.
Příjemce podpory je povinen dodržet lhůtu stanovenou mu poskytovatelem podpory
pro okamžitou splatnost úvěru.

4.Druh podpory 

bezúročný úvěr

Program umožní poskytnout začínajícím podnikatelským subjektům úvěr na realizaci
podnikatelského projektu.

Úvěr  může  být  poskytnut  podnikateli  -  fyzické  osobě  až  do  výše  0,5  mil.  Kč.
U obchodních  společností  s jedním společníkem či  zakladatelem  může  výše  úvěru
činit 0,5 mil. Kč, v případě více společníků až 1,0 mil. Kč.

1 pokud má obchodní společnost dva a více společníků nebo zakladatelů, žadatel předkládá jako součást žádosti
jeden certifikát NARP vystavený na jméno společníka nebo zakladatele obchodní společnosti



Doba  splatnosti  při  poskytnutí  úvěru  je  max.  6  let.  Úvěr  bude  splácen  rovnoměrnými
čtvrtletními splátkami. První splátka úvěru bude stanovena v době od 9 do 12 měsíců ode
dne  jeho  poskytnutí.  V případě  prodlení  s úhradou  plné  výše  dvou  po  sobě  jdoucích
splátek úvěru je ČMZRB oprávněna požadovat okamžité splacení poskytnutého úvěru.

Maximální  intenzita  veřejné  podpory  nesmí  přesáhnout  hranici  stanovenou  regionální
mapou intenzity  veřejné  podpory –  viz  společná příloha  č.  3  programů  podpory malého
a středního podnikání, ve znění platném od 1.1.2004 (www.mpo.cz  ).

Při  použití  úvěru  z méně  než  50%  na  pořízení  dlouhodobého  hmotného  a nehmotného
majetku  je  ČMZRB oprávněna  požadovat  předčasné  splacení  příslušné části  úvěru  tak,
aby  po  jejím  splacení  činila  výše  úvěru  použitá  na  pořízení  dlouhodobého  hmotného
a nehmotného majetku minimálně 50% zůstatku úvěru.

Úvěr se poskytuje bezúročně.

Pokud  je  příjemcem  podpory  obchodní  společnost,  musí  být  úvěr  zajištěn  bianco
směnkou  podepsanou všemi  společníky nebo členy příjemce  podpory  jako  směnečnými
ručiteli. 

O poskytnutí úvěru rozhoduje ČMZRB v závislosti na splnění podmínek programu.

Úvěr bude žadatelům poskytován na základě smlouvy.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu 
Při neplnění podmínek programu stanovených pro čerpání podpory budou vůči příjemci
podpory uplatněny sankce podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

6. Účast v dalších programech
Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých i zahraničních
programech. K úvěru z tohoto programu nelze poskytnout záruku z programu ZÁRUKA.

7. Doba trvání programu
Program je vyhlášen do konce roku 2004. Doba trvání programu je ohraničena objemem
disponibilních finančních prostředků.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Žádost o poskytnutí podpory obsahuje identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu,
výdaje na realizaci projektu a jeho financování, doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti,
o registraci u finančního úřadu a prohlášení žadatele. Formuláře žádostí jsou k dispozici na
všech pobočkách ČMZRB, na www.cmzrb.cz a ve všech RPIC, jejichž seznam a kontaktní
adresy jsou přílohou tohoto programu.

Žádosti přijímají pobočky ČMZRB. Žádost je možné předložit osobně nebo zaslat poštou.
Uzavření smlouvy o podpoře a vedení běžného účtu je pro klienta bez poplatku.  Žádosti
podle podmínek platných od 1.1.2004 se přijímají od 2.1.2004.

******

Vztahy navrhovatele programu a poskytovatele podpory
ČMZRB  je  oprávněna  inkasovat  ke  dni  podpisu  úvěrové  smlouvy  poplatek  za

vedení účtu ve výši 1% z počáteční výše úvěru za každý započatý rok do data splatnosti
poslední  splátky  úvěru.  Celková  částka  poplatku  za  každý  poskytnutý  úvěr  nepřesáhne
6% z počáteční výše úvěru. Poplatek je nevratný. 



Charakteristika programů podpory
malého a středního podnikání 

pro rok 2004

B / Příspěvkové programy



Program podpory malých a středních podnikatelů

TRH
 (ve znění platném od 1.1.2004)

Navrhovatel programu:  Ministerstvo průmyslu a obchodu
Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (dále jen „ČMZRB“)

1. Předmět a účel podpory

Cílem  programu  je  zvýšení  konkurenceschopnosti  malých  a středních  podnikatelů  na
domácích  i zahraničních  trzích.  Podpora  je  určena  malým  a středním  podnikatelům
v zapojování do jednotného trhu EU.

2. Vymezení příjemců podpory

2.1 Příjemcem  podpory  může  být  malý  a střední  podnikatel  ve  smyslu  §  1  a 2  zákona
č. 47/2002  Sb.,  o  podpoře  malého  a  středního  podnikání  –  viz  společná  příloha  č.  1
programů  podpory  malého  a středního  podnikání,  ve  znění  platném  od  1.1.2004
(www.mpo.cz  ).

2.2 Podpora  nebude  poskytnuta  subjektům,  které  nemají  vypořádány  všechny  závazky
vůči  finančnímu  úřadu,  České  správě  sociálního  zabezpečení,  Celní  správě,
Pozemkovému  fondu,  Fondu  národního  majetku  a Státního  fondu  životního  prostředí.
Potvrzení finančního úřadu o vypořádání závazků a čestné prohlášení o splnění závazků
vůči všem ostatním institucím nesmí být ke dni podání žádosti o podporu starší 2 měsíců.
Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků se považují za vypořádané
závazky.

3. Podmínky programu

Projekty musí být realizovány na území České republiky. 

Podporovány  nebudou  projekty  obchodní  činnosti  s vyšším  než  20  %  podílem  ročních
tržeb z prodeje zboží dováženého příjemcem podpory ze zahraničí na celkových ročních
tržbách projektu.

Podnikatelský  projekt  (převažující  činnost)  musí  mít  charakter  vymezený  seznamem
odvětvové  klasifikace  ekonomických  činností  (OKEČ),  který  je  společnou  přílohou  č. 2
programů  podpory  malého  a středního  podnikání,  ve  znění  platném  od  1.1.2004
(www.mpo.cz  ).

Certifikace podle norem ISO musí být provedena certifikačním orgánem akreditovaným
signatářem Evropské mnohostranné dohody o akreditaci (MLA EA). Certifikační orgán musí mít
ke dni vystavení certifikátu platnou akreditaci na příslušnou činnost.

Environmentální prohlášení podnikatele žádajícího o podporu v  souvislosti se zavedením
Programu  EMAS  musí  být  ověřeno  environmentálním  ověřovatelem  akreditovaným  pro
tuto  činnost  ČIA,  o.p.s.,  nebo  zahraničním  environmentálním  ověřovatelem,  který  je
u ČIA, o.p.s. přihlášen k dohledu.



3.1 pro poskytnutí příspěvku na získání certifikátu
Podpora  se  vztahuje  pouze  k certifikátům  vydaným po  30.6.  roku  předcházejícího
roku podání žádosti o podporu.

Příspěvek se vyplácí až po získání certifikátu nebo ověření environmentálního prohlášení
subjektu zapojeného do programu EMAS a předložení dokladů o nákladech na jeho
pořízení.

Příspěvek se neposkytuje k úhradě nákladů spojených s obnovením certifikátu.

3.1.1 pro podnikatele s méně než 250 zaměstnanci (malé a střední podnikatele)
Musí být zavedeny:

a) certifikace systému enviromentálního managementu v podniku podle normy ČSN EN
ISO 14001 (ISO 14001), nebo společně zaveden a certifikován systém řízení jakosti
podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 (EN ISO 9001:2000) a podle normy ČSN EN ISO
14001 (ISO 14001), a to  akreditovanými certifikačními orgány, nebo  

b)  systém  environmentálního  managementu  v souladu  s požadavky  Programu
EMAS.

3.1.2 pro podnikatele s méně než 50 zaměstnanci (malé podnikatele)
Musí být splněny podmínky podle bodu 3.1.1., nebo zaveden a certifikován
akreditovanými certifikačními orgány systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO
9001:2001 (EN ISO 9001:2000).

3.2 pro poskytnutí příspěvku na získání značky shody s českou technickou normou ČSN
TEST

Získání  značky shody s českou  technickou  normou ČSN TEST,  která  bude vydána
zkušebnou,  oprávněnou  k udělení  této  dobrovolné  certifikační  značky Českým
normalizačním institutem.
Příspěvek  se  vztahuje  pouze  ke  značkám  shody  vydaným  po  30.6.  roku
předcházejícího roku podání žádosti o podporu.

4. Druh podpory
O poskytnutí všech forem podpory rozhoduje ČMZRB v závislosti na splnění podmínek
programu.

Podpory budou žadatelům poskytovány na základě smlouvy. 

4.1 příspěvek na získání certifikátu

Program umožní malým a středním podnikatelům získat příspěvek na certifikaci ve
výši  50%  nákladů  na  poplatek  za  vydání  certifikátu  a nákladů  na  odborné
poradenské služby v souvislosti s certifikací nebo zaváděním programu EMAS. 

V případě certifikace integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO 14001 (ISO
14001) společně s ČSN EN ISO 9001:2001 (EN ISO 9001:2000) je maximální výše
tohoto příspěvku 300 tis. Kč, v ostatních případech 200 tis. Kč.

Maximální  intenzita  veřejné  podpory  nesmí  přesáhnout  hranici  stanovenou
regionální  mapou  intenzity  veřejné  podpory  –  viz  společná  příloha  č.  3  programů
podpory  malého  a středního  podnikání,  ve  znění  platném  od  1.1.2004



(www.mpo.cz  ).

Příspěvek  se  vztahuje  na  poplatky,  platby  za  poradenskou  a školící  činnost,  právní,
ekologické,  energetické  a jiné  audity,  související  s vydáním  nového  certifikátu  nebo
zavedením Programu EMAS. 

Příspěvek se vyplácí až po získání certifikátu nebo ověření enviromentálního prohlášení
subjektu zapojeného do programu EMAS a předložení dokladů o nákladech na jeho pořízení. 

4.2 příspěvek na získání značky shody s českou technickou normou ČSN TEST

Program  umožní  získat  příspěvek  na  získání  značky  shody  s českou  technickou
normou ČSN TEST ve výši 50% nákladů na poplatek za vydání uvedené značky.
Příspěvek  se  vyplácí  až  po  získání  značky  a předložení  dokladů  o nákladech  na  její
pořízení.  Maximální výše tohoto příspěvku je 30 tis. Kč na každý testovaný výrobek.
Maximální  výše  tohoto  příspěvku  je  200  tis.  Kč  pro  jednoho  příjemce  podpory  za
kalendářní rok.
Příspěvek lze poskytnout pouze jedenkrát na každý výrobek.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu
Při neplnění podmínek programu stanovených pro čerpání podpory budou vůči příjemci
podpory uplatněny sankce podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

6. Účast v dalších programech

Účast  v tomto  programu  nevylučuje  možnost  účasti  v dalších  českých  a zahraničních
programech.

7. Doba trvání programu

Program je vyhlášen do konce roku 2004. Doba trvání programu je ohraničena objemem
disponibilních finančních prostředků.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Žádost  o poskytnutí  podpory  obsahuje  identifikační  údaje  žadatele,  charakteristiku
projektu,  výdaje na realizaci projektu a jeho financování,  závazky a prohlášení žadatele.
Formuláře žádostí jsou k dispozici na všech pobočkách ČMZRB a na www.cmzrb.cz  .

Žádosti přijímají pobočky ČMZRB. Žádost o podporu je možné předložit osobně nebo zaslat
poštou. Žádosti podle podmínek platných od 1.1.2004 se přijímají od 2.1.2004.



Program podpory drobného podnikání
v malých obcích

VESNICE
(ve znění platném od 1.1.2004)

Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (dále jen „ČMZRB“)

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je zvýšit  přitažlivost  drobného podnikání  a zaměstnanost  v malých
obcích, a tím přispět ke zlepšení hospodářské a sociální situace na tomto území.

2. Vymezení příjemců podpory 

2.1 Příjemcem  podpory  může  být  drobný  podnikatel  ve  smyslu  §  1  a 2  zákona
č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání – viz společná příloha č. 1
programů  podpory  malého  a středního  podnikání,  ve  znění  platném  od  1.1.2004
(www.mpo.cz  ),  který  realizuje  nebo  hodlá  realizovat  svůj  podnikatelský  záměr  na
území  obcí  do  2999  obyvatel  podle  publikace  ČSÚ  Malý  lexikon  obcí  ČR  2002
(kód publikace 01302-03).

2.2 Podpora  nebude  poskytnuta  subjektům,  které  nemají  vypořádány  všechny
závazky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, Celní správě,
Pozemkovému  fondu,  Fondu  národního  majetku  a Státnímu  fondu  životního
prostředí.  Potvrzení  finančního  úřadu  o vypořádání  závazků  a čestné  prohlášení
o splnění  závazků  vůči  všem  ostatním  institucím  nesmí  být  ke  dni  podání  žádosti
o podporu  starší  2  měsíců.  Posečkání  s úhradou  závazků  nebo  dohoda  o úhradě
závazků se považují za vypořádané závazky.

3. Podmínky programu

Podmínkou  poskytnutí  podpory  je  splnění  regionální  podmínky  podle  bodu  2
programu  a zvýšení  celkového  počtu  zaměstnanců  příjemce  podpory  na  plný
pracovní  úvazek  nejpozději  do  12  měsíců  po  poskytnutí  podpory  (podepsání
smlouvy  o podpoře).  Výchozím  počtem  zaměstnanců,  ke  kterému  je  navýšení
porovnáváno, je počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek k datu podání žádosti
o podporu.  Do  počtu  zaměstnanců  na  plný  pracovní  úvazek  se  započítávají  též
zaměstnanci  na  částečný  pracovní  úvazek  po  přepočtu  na  plný  pracovní  úvazek.
Způsob  přepočtu  je  dán  podmínkami  zaměstnavatele  pro  vymezení  plného
pracovního  úvazku.  Zaokrouhlení  se  provádí  na  celá  čísla  podle  matematických
pravidel.  Počet  zaměstnanců  prokazuje  žadatel  o podporu  i příjemce  podpory
čestným prohlášením.

Na  každé  započaté  2  mil.  Kč  podporovaného  úvěru  je  nutné  zvýšit  celkový  počet
zaměstnanců  nejméně  o jednoho  zaměstnance.  Maximální  výše  úvěru  nebo  jeho
podporované části nesmí přesáhnout 20 mil. Kč.

Podporovány  nebudou  projekty  obchodní  činnosti  s vyšším  než  20  %  podílem
ročních  tržeb  z prodeje  zboží  dováženého  příjemcem  podpory  ze  zahraničí  na
celkových tržbách.



Podnikatelský  projekt  musí  mít  charakter  vymezený  seznamem  odvětvové  klasifikace
ekonomických  činností  (OKEČ),  který  je  společnou  přílohou  č.  2  programů  podpory
malého a středního podnikání, ve znění platném od 1.1.2004 (www.mpo.cz  ).

Podpora ve formě příspěvku na úhradu úroků se poskytuje pouze k úvěrům, určeným na
pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku,  zejména pozemků,  budov,
staveb,  strojů  a zařízení,  dopravních  prostředků  a know-how,  na  rekonstrukci
a modernizaci  dlouhodobého hmotného  majetku,  bezprostředně  souvisejícího s realizací
projektu. 

Úvěr, ke kterému je poskytován příspěvek na úhradu úroků, může být maximálně do 40%
jeho  celkového  objemu  použit  i na  zásoby,  pohledávky  do  lhůty  splatnosti  a na  úhradu
provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací projektu.

Podpora ve formě příspěvku na úhradu úroků se vztahuje pouze k úvěrům, na které byla
uzavřena úvěrová smlouva nejdéle 12 měsíců před podáním žádosti o podporu. 

V průběhu kalendářního roku  lze každému žadateli  poskytnout  podporu  pouze na jeden
podnikatelský projekt.

4. Druh podpory
příspěvek na úhradu úroků

Program umožní poskytnout podnikatelským subjektům podnikajícím:

v obcích do 2999 obyvatel příspěvek ve výši 5 procentního úroku z bankovního úvěru
určeného na realizaci podnikatelského projektu.

Maximální  intenzita  veřejné  podpory  nesmí  přesáhnout  hranici  stanovenou  regionální
mapou intenzity  veřejné  podpory –  viz  společná příloha  č.  3  programů  podpory malého
a středního podnikání, ve znění platném od 1.1.2004 (www.mpo.cz  ).

Příspěvek  se  vyplácí  postupně  na  základě  informace  o plnění  podmínek  programu
obsahující  také  potvrzení  úvěrující  banky  o uhrazení  úroků  v plné  výši  stanovené
smlouvou  o úvěru,  kterou  příjemce  příspěvku  předloží  ČMZRB  ve  sjednaném  termínu.
V případě  nezaslání  více  jak  dvou  po  sobě  jdoucích  informací  o plnění  podmínek
programu  nebo  neuhrazení  úroků  z úvěru,  ke  kterému  je  příspěvek  poskytován,  se
vyplácení příspěvku ukončuje.

Vyplácení příspěvku se ukončuje též v případech, kdy zvýšený počet zaměstnanců klesne
po uplynutí jednoho roku od poskytnutí podpory  v průběhu následujících 24 měsíců pod
stav  zaměstnanců  na  plný  pracovní  úvazek  stanovený  smlouvou  o poskytnutí  podpory
nebo  pokud  po  uplynutí  této  doby  ve zbývající  době  poskytování  podpory  klesne  počet
zaměstnanců  na  plný  pracovní  úvazek  u příjemce  podpory  pod  výchozí  stav  před
poskytnutím podpory.

Výše  příspěvku  se  stanovuje  ve  vazbě  na  počáteční  výši  úvěru  a teoretický  splátkový
kalendář úvěru, vycházející z předpokladu pravidelných měsíčních splátek úvěru po dobu
od data podání žádosti  do data smluvené splatnosti  úvěru,  nejvýše však  po dobu 4 let.
Příspěvek  se  vyplácí  v prvním  roce  ve  čtvrtletních  a v ostatních  letech  v pololetních
splátkách.

O poskytnutí příspěvku rozhoduje ČMZRB v závislosti na splnění podmínek programu.

Výše  příspěvku  na  úhradu  úroků  v procentech  nemůže  přesáhnout  výši  úrokové  sazby
podporovaného úvěru k datu uzavření úvěrové smlouvy,  a to  ani  v případě kombinované



podpory z více programů.
Podpory budou žadatelům poskytovány na základě smlouvy. 

5. Sankce za nedodržení podmínek programu
Při neplnění podmínek programu stanovených pro čerpání podpory budou vůči příjemci
podpory uplatňovány sankce podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých i zahraničních
programech.

Je  vyloučeno  poskytnutí  příspěvku  na  úhradu  úroků  ke  zvýhodněným  úvěrům
z programů KREDIT.

7. Doba trvání programu
Program je vyhlášen do konce roku 2004. Doba trvání programu je ohraničena objemem
disponibilních finančních prostředků.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení
Žádost  o poskytnutí  podpory  obsahuje  identifikační  údaje  žadatele,  charakteristiku
projektu,  výdaje  na  realizaci  projektu  a jeho  financování,  závazky  a prohlášení
žadatele.  Formuláře  žádostí  jsou  k dispozici  na  všech  pobočkách  ČMZRBa  na
www.cmzrb.cz  .
Žádosti  přijímají  pobočky  ČMZRB.  Žádost  o podporu  je  možné  předložit  osobně
nebo  zaslat  poštou.  Žádosti  podle  podmínek  platných  od  1.1.2004  se  přijímají  od
2.1.2004.

Program podpory malého podnikání
v památkových rezervacích a zónách



REGENERACE
(ve znění platném od 1.1.2004)

Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (dále jen „ČMZRB“)

1. Předmět a účel podpory

Cílem  programu  je  zvýšit  přitažlivost  malého  podnikání  a zaměstnanost  na  níže
vymezeném  území,  a tím  přispět  ke  zlepšení  hospodářské  a sociální  situace  na tomto
území.

2. Vymezení příjemců podpory 

2.1 Příjemcem podpory může být  malý podnikatel  ve smyslu  § 1 a 2 zákona č. 47/2002
Sb.,  o  podpoře  malého  a  středního  podnikání  –  viz  společná  příloha  č.  1  programů
podpory  malého  a středního  podnikání,  ve  znění  platném  od  1.1.2004  (www.mpo.cz  ),
který  realizuje  nebo  hodlá  realizovat  svůj  podnikatelský  záměr  na  území  městských
památkových  rezervací  (MPR),  památkových  rezervacích  vesnického  typu  (PR),
městských  památkových  zón  (MPZ)  a památkových  zón  vesnického  typu  (PZ)  v České
republice  podle  přílohy  programu  a v  objektech  zapsaných  v Ústředním  seznamu
kulturních památek České republiky (ÚSKP).

2.2 Podpora nebude poskytnuta subjektům, které nemají vypořádány všechny závazky
vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, Celní správě,
Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku a Státnímu fondu životního prostředí.
Potvrzení finančního úřadu o vypořádání závazků a čestné prohlášení o splnění závazků
vůči všem ostatním institucím nesmí být ke dni podání žádosti o podporu starší 2 měsíců.
Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků se považují za vypořádané
závazky.

3. Podmínky programu

Podmínkou  poskytnutí  podpory  je  splnění  regionální  podmínky  podle  bodu  2  programu,
které  musí  být  doloženo  kladným  stanoviskem  obecního  úřadu  a podepsáno  věcně
příslušným zástupcem obce, resp. městské části se samostatným programem regenerace
MPR a MPZ pro tuto městskou část  a doloženo kladným stanoviskem věcně příslušného
zástupce  obce  o souladu  podnikatelského  záměru  s městským  programem  regenerace
MPR  a MPZ  nebo  s Programem  obnovy  vesnice.  Začlenění  objektu  v ÚSKP  potvrzují
referáty  kultury  příslušného  krajského  úřadu  nebo  úřadu  obce  s rozšířenou  působností.
Dále zvýšení  celkového  počtu  zaměstnanců  příjemce  podpory  na  plný  pracovní  úvazek
nejpozději  do  12  měsíců  po  poskytnutí  podpory  (podepsání  smlouvy  o podpoře).
Výchozím  počtem  zaměstnanců,  ke  kterému  je  navýšení  porovnáváno,  je  počet
zaměstnanců  na  plný  pracovní  úvazek  k datu  podání  žádosti  o podporu.  Do  počtu
zaměstnanců  na  plný  pracovní  úvazek  se  započítávají  též  zaměstnanci  na  částečný
pracovní  úvazek  po  přepočtu  na  plný  pracovní  úvazek.  Způsob  přepočtu  je  dán
podmínkami  zaměstnavatele  pro  vymezení  plného  pracovního  úvazku.  Zaokrouhlení  se
provádí  na  celá  čísla  podle  matematických  pravidel.  Počet  zaměstnanců  prokazuje
žadatel o podporu i příjemce podpory čestným prohlášením.

Na  každé  započaté  2  mil.  Kč  podporovaného  úvěru  je  nutné  zvýšit  celkový  počet
zaměstnanců  nejméně  o jednoho  zaměstnance.  Maximální  výše  úvěru  nebo  jeho
podporované části nesmí přesáhnout 20 mil. Kč.



Podporovány  nebudou  projekty  obchodní  činnosti  s vyšším  než  20  %  podílem
ročních  tržeb  z prodeje  zboží  dováženého  příjemcem  podpory  ze  zahraničí  na
celkových tržbách.

Podnikatelský  projekt  musí  mít  charakter  vymezený seznamem  odvětvové
klasifikace  ekonomických  činností  (OKEČ),  který  je  společnou  přílohou  č.  2
programů  podpory  malého  a středního  podnikání,  ve  znění  platném  od  1.1.2004
(www.mpo.cz  ).

Podpora  ve  formě  příspěvku  na  úhradu  úroků  se  poskytuje  pouze  k úvěrům,
určeným na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku,  zejména
pozemků,  budov,  staveb,  strojů  a zařízení,  dopravních  prostředků  a know-how,  na
rekonstrukci  a modernizaci  dlouhodobého  hmotného  majetku,  bezprostředně
souvisejícího s realizací projektu. 

Úvěr, ke kterému je poskytován příspěvek na úhradu úroků, může být maximálně do
40% jeho celkového objemu použit i na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti a na
úhradu provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací projektu.

Podpora ve formě příspěvku na úhradu úroků se vztahuje pouze k úvěrům, na které
byla uzavřena úvěrová smlouva nejdéle 12 měsíců před podáním žádosti o podporu.

V  průběhu  roku  lze  každému  žadateli  poskytnout  podporu  pouze  na  jeden
podnikatelský projekt.

4. Druh podpory
příspěvek na úhradu úroků
Program umožní poskytnout podnikatelským subjektům podnikajícím na území MPR,
MPZ, PR a PZ a v objektech zapsaných v ÚSKP příspěvek ve výši 3 procentního
úroku z bankovního úvěru určeného na realizaci podnikatelského projektu.

Maximální  intenzita  veřejné  podpory  nesmí  přesáhnout  hranici  stanovenou
regionální  mapou  intenzity  veřejné  podpory  –  viz  společná  příloha  č.  3  programů
podpory  malého  a středního  podnikání,  ve  znění  platném  od  1.1.2004
(www.mpo.cz  ).

Příspěvek  se vyplácí  postupně  na  základě  informace  o plnění  podmínek  programu
obsahující  také  potvrzení  úvěrující  banky  o uhrazení  úroků  v plné  výši  stanovené
smlouvou  o úvěru,  kterou  příjemce  příspěvku  předloží  ČMZRB  ve  sjednaném
termínu.  V případě  nezaslání  více  jak  dvou  po  sobě  jdoucích  informací  o plnění
podmínek  programu  nebo  neuhrazení  úroků  z úvěru,  ke  kterému  je  příspěvek
poskytován, se vyplácení příspěvku ukončuje.

Vyplácení příspěvku se ukončuje  též v případech,  kdy zvýšený počet  zaměstnanců
klesne po uplynutí jednoho roku od poskytnutí podpory  v průběhu následujících 24
měsíců  pod  stav  zaměstnanců  na  plný  pracovní  úvazek  stanovený  smlouvou
o poskytnutí  podpory  nebo  pokud  po  uplynutí  této  doby  ve  zbývající  době
poskytování podpory klesne počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek u příjemce
podpory pod výchozí stav před poskytnutím podpory.

Výše  příspěvku  se  stanovuje  ve  vazbě  na  počáteční  výši  úvěru  a teoretický
splátkový kalendář úvěru, vycházející z předpokladu pravidelných měsíčních splátek
úvěru  po dobu od data  podání  žádosti  do data smluvené splatnosti  úvěru,  nejvýše
však po dobu 4 let. Příspěvek se vyplácí v prvním roce ve čtvrtletních a v ostatních



letech v pololetních splátkách.

O poskytnutí příspěvku rozhoduje ČMZRB v závislosti na splnění podmínek programu.

Výše  příspěvku  na  úhradu  úroků  v procentech  nemůže  přesáhnout  výši  úrokové  sazby
podporovaného úvěru k datu uzavření úvěrové smlouvy,  a to  ani  v případě kombinované
podpory z více programů.

Podpory budou žadatelům poskytovány na základě smlouvy. 

5. Sankce za nedodržení podmínek programu
Při neplnění podmínek programu stanovených pro čerpání podpory budou vůči příjemci
podpory uplatněny sankce podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

6. Účast v dalších programech

Účast  v tomto  programu  nevylučuje  možnost  účasti  v dalších  českých  i zahraničních
programech.

Je vyloučeno poskytnutí příspěvku na úhradu úroků ke zvýhodněným úvěrům z programů
KREDIT.

7. Doba trvání programu
Program je vyhlášen do konce roku 2004. Doba trvání programu je ohraničena objemem
disponibilních finančních prostředků.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení
Žádost  o poskytnutí  podpory  obsahuje  identifikační  údaje  žadatele,  charakteristiku
projektu,  výdaje na realizaci projektu a jeho financování,  závazky a prohlášení žadatele.
Formuláře žádostí jsou k dispozici na všech pobočkách ČMZRB a na www.cmzrb.cz  .
Žádosti  přijímají  pobočky  ČMZRB.  Žádost  o podporu  je  možné  předložit  osobně  nebo
zaslat poštou. Žádosti podle podmínek platných od 1.1.2004 se přijímají od 2.1.2004.



Příloha programu REGENERACE

Vymezení  městských  památkových  rezervací  (MPR),  městských  památkových  zón
(MPZ), památkových rezervací vesnického typu (PR) a památkových zón vesnického
typu (PZ)

Městské památkové rezervace

Brno,  České Budějovice,  Český Krumlov,  Domažlice,  Františkovy Lázně,  Horšovský Týn,
Hradec Králové, Cheb, Jičín, Josefov, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kadaň, Kolín, Kroměříž,
Kuks,  Kutná  Hora,  Lipník  nad  Bečvou,  Litoměřice,  Litomyšl,  Loket,  Mikulov,  Moravská
Třebová, Nový Jičín, Nové Město nad Metují, Olomouc, Pardubice, Pelhřimov, Plzeň, Praha,
Prachatice,  Příbor,  Slavonice,  Štramberk,  Tábor,  Telč,  Terezín,  Třeboň,  Úštěk,  Znojmo,
Žatec

Městské památkové zóny

Praha 14 čtvrtí 
Baba (P6), Barrandov (P5), Bubeneč + Holešovice + Dejvice (P6, P7), Buďánka (P5), Karlín
(P8),  Kralovice  (P10),  Nusle  (P4),  Ořechovka  (P6),  Rybáře  (P7),  Smíchov  (P5),  Staré
Bohnice (P8), Staré Ďáblice (P8), Stará Hostivař (P10), Vinohrady + Vršovice + Žižkov (P2,
P3, P4, P10)
Střední Čechy 25 měst 
Bělá  pod  Bezdězem,  Benátky  nad  Jizerou,  Beroun,  Brandýs,  Stará  Boleslav,  Březnice,
Čáslav,  Český  Brod,  Jílové u Prahy,  Kostelec  nad  Černými  lesy,  Kouřim,  Mělník,  Mladá
Boleslav,  Mnichovo  Hradiště,  Mníšek  pod  Brdy,  Nové  Dvory  u Kutné  Hory,  Nový  Knín,
Nymburk, Poděbrady, Sedlec-Prčice, Rakovník, Rožmitál pod Třemšínem, Slaný, Smečno,
Velvary
Jižní Čechy 23 měst 
Benešov nad Černou, Bechyně, Blatná,  Dačice, Hořice na Šumavě, Chvalšiny, Kamenice
nad Lipou, Kaplice, Netolice, Nová Bystřice, Nové Hrady, Pacov, Písek, Počátky, Rožmberk
nad Vltavou, Soběslav, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Vimperk, Vlachovo Březí, Vodňany,
Volyně, Vyšší Brod
Západní Čechy 29 měst 
Bečov nad Teplou,  Bor  u Tachova,  Dobřany,  Horažďovice,  Horní  Blatná,  Horní  Slavkov,
Jáchymov,  Karlovy  Vary,  Kašperské  Hory,  Klatovy,  Manětín,  Mariánské  Lázně,  Město
Touškov,  Ostrov,  Planá  u Mariánských  Lázní,  Poběžovice,  Rábí,  Rabštejn  nad  Střelou,
Rokycany,  Spálené Poříčí,  Stříbro,  Sušice,  Tachov,  Teplá  u Mariánských  Lázní,  Toužim,
Úterý, Valeč v Čechách, Velhartice, Žlutice
Severní Čechy 24 měst 
Benešov nad Ploučnicí, Bílina, Budyně nad Ohří, Česká Kamenice, Česká Lípa, Český Dub,
Dubá,  Duchcov,  Frýdlant  v Čechách,  Hodkovice  nad  Mohelkou,  Chabařovice,  Chomutov,
Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Jiřetín pod Jedlovou, Kamenický Šenov, Klášterec
nad Ohří, Krupka, Liberec, Louny, Nový Bor, Roudnice nad Labem, Šluknov, Teplice
Východní Čechy 36 měst 
Brandýs nad Orlicí,  Broumov,  Bystré  u Poličky,  Česká Třebová,  Dašice v Čechách,  Dvůr
Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Heřmanův Městec, Hostinné, Hradec Králové - moderní
část, Chrást u Chrudimi, Chrudim, Jablonné nad Orlicí, Jaroměř, Jevíčko, Jilemnice, Králíky,
Lanškroun,  Letohrad,  Luže,  Náchod,  Nový Bydžov,  Opočno,  Police  nad  Metují,  Polička,



Přibyslav, Rychmburk - Předhradí u Skutče, Sobotka, Svitavy, Trutnov, Turnov, Ústí nad Orlicí,
Vrchlabí, Vysoké Mýto, Žamberk, Železnice u Jičína
Jižní Morava 37 měst 
Boskovice, Brtnice, Brumov, Doubravník, Holešov, Fryšták, Ivančice, Jaroměřice nad Rokytnou,
Jemnice,  Jevišovice,  Jimramov,  Kyjov,  Lomnice,  Luhačovice,  Moravské  Budějovice,  Moravský
Krumlov,  Náměšť  nad Oslavou,  Napajedla,  Nové Město na Moravě,  Polná,  Prostějov,  Slavkov
u Brna, Strážnice, Telč - Staré Město, Třebíč, Třešť,  Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský
Ostroh, Valašské Klobouky, Valtice, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vizovice,
Vyškov, Zlín
Severní Morava  26 měst 
Bílovec,  Branná,  Bruntál,  Brušperk,  Frýdek,  Fulnek,  Hlučín,  Hranice,  Javorník,  Karviná,  Kelč,
Litovel, Místek, Mohelnice, Odry, Opava, Moravská Ostrava, Přerov, Šternberk, Štíty, Šumperk,
Tovačov, Uničov, Valašské Meziříčí, Vidnava, Zlaté Hory

Památkové rezervace vesnického typu
Střední Čechy, Praha
Praha: Praha 5 - Stodůlky, Praha 6 - Ruzyně; Kladno: Třebíz; Mělník:  Dobřeň,  Nosálov, Nové
Osinalice,  Olešno;  Mladá Boleslav:  Mužský,  Víska;  Nymburk:  Bošín;  Praha -  západ:  Dobrovíz;
Příbram: Drahenice
Jižní Čechy 
České  Budějovice:  Holašovice,  Malé  Chrášťany,  Mazelov,  Plástovice,  Záboří;  Prachatice:  Dobrá,
Stachy, Vodice, Volary, Nahořany; Tábor: Klečaty, Komárov, Mažice, Vlastiboř, Zálší, Záluží
Západní Čechy 
Cheb: Doubrava,  Nový Drahov;  Klatovy:  Dobršín;  Plzeň -  město:  Plzeň 2 -  Božkov,  Plzeň 2 -
Koterov, Plzeň 8 - Černice; Rokycany: Ostrovec
Severní Čechy 
Česká  Lípa:  Janovice,  Lhota,  Rané,  Žďár;  Děčín:  Rumburk  -  Šmilovského  ulice;  Jablonec  n.
Nisou: Jizerka: , Železný Brod - Trávníky; Litoměřice: Starý Týn; Ústí nad Labem: Zubrnice
Východní Čechy 
Chrudim: Hlinsko - Betlém; Jičín: Vesec; Náchod: Křinice; Semily: Horní Štěpanice, Lomnice n.
Pop. - Karlov
Jižní Morava 
Břeclav:  Pavlov;  Hodonín:  Blatnice  -  Stará  Hora,  Petrov  -  Plže;  Kroměříž:  Rymice  -  Hejnice;
Třebíč:  Dešov;  Uherské  Hradiště:  Veletiny  -  Stará  Hora,  Vlčnov -  Kojiny;  Žďár  nad  Sázavou:
Krátká, Křižánky
Severní Morava 
Bruntál: Heřmanovice; Olomouc: Příkazy; Opava: Lipina



Památkové zóny vesnického typu

Střední Čechy
Beroun: Korno, Mořinka, Olešná; Mělník: Střezivojice, Vidim, Jestřebice, Lobeč, Sitné; Mladá
Boleslav: Březinka, Kluky, Loukov, Skalsko, Střehom; Nymburk:  Pojedy, Sovenice, Vinice;
Praha - východ: Lensedly; Praha - západ: Debrno; Příbram: Drahenice - Račany
Jižní Čechy 
České  Budějovice:  Bavorovice,  Bošilec,  Božejov,  Břehov,  Dobčice,  Dynín,  Kojákovice,
Lipanovice,  Munice,  Opatovice,  Rožnov,  Vitín,  Zbudov;  Český  Krumlov:  Čertyně,  Krnín,
Mirkovice, Pernek;  Jindřichův Hradec:  Lutová, Nová Ves,  Pístina,  Plačovice, Ponědrážka,
Příbraz, Žíteč; Písek: Budičovice, Krašovice, Květov, Putim, Smrkovice, Tukleky, Varvažov,
Zahrádka,  Žebrákov;  Prachatice:  Chalupy,  Lažiště,  Libotyně,  Mahouš,  Třešňový Újezdec,
Vitějovice, Zvěřetice; Tábor: Bechyňská Smoleč, Nedvědice, Ounuz, Svinky
Západní Čechy 
Domažlice: Kanice, Klenčí pod Čerchovem, Pocinovice, Stráž, Trhanov; Cheb: Dolní Lažany;
Karlovy  Vary:  Beranov,  Kojšovice,  Kosmová,  Popovice;  Klatovy:  Břežany,  Hradešice,
Ostřetice, Poleň, Velké Hydčice; Plzeň - jih: Lipnice, Mítov, Řesanice, Tymákov, Zahrádka;
Plzeň - město: Plzeň - Křimice, Plzeň 1 - k.ú. Bolevec, Plzeň 4 - k.ú. Bukovec, Plzeň 4 - k.ú.
Červ. Hrádek, Plzeň 4 - k.ú. Lobzy, Plzeň 4 - k.ú. Újezd, Radčice; Plzeň - sever: Dolany,
Dýšina,  Hlince,  Jarov,  Kyšice,  Lhota,  Nynice,  Olešovice,  Radějov,  Studená;  Rokycany:
Dobřív,  Jablečno,  Podmokly,  Vejvanov;  Sokolov:  Dolní  Rychnov,  Královské  Poříčí;
Strakonice: Jiřetice, Kloub, Koječín, Křtětice, Kváskovice, Zechovice; Tachov: Horní Jadruš,
Chodský Újezd, Pačín, Prostiboř, Zadní Chodov
Severní Čechy 
Česká Lípa: Bukovec, Kravaře, Sloup, Tubož, Velenice; Děčín: Kamenická Stráň, Vysoká
Lípa;  Litoměřice:  Brocno,  Dolní  Nezly,  Chotiněves,  Rašovice,  Slatina,  Soběnice,  Srdov;
Louny: Stekník
Východní Čechy 
Havlíčkův  Brod:  Petrovice;  Chrudim:  Svobodné  Hamry;  Jičín:  Karlov,  Nové  Smrkovice,
Studeňany
Jižní Morava 
Blansko: Veselka; Brno - město: Tuřany - Brněnské Ivanovice; Hodonín: Javorník - Kopánky,
Vápenky; Třebíč: Boňov; Vyškov: Lysovice, Zvonovice; Znojmo: Šatov, Vratěnín; Žďár nad
Sázavou: Ubušínek
Severní Morava 
Bruntál:  Malá  Morávka,  Stará  Ves  -  Žďárský  Potok;  Frýdek  -  Místek:  Komorní  Lhotka;
Olomouc:  Rataje,  Senička;  Přerov:  Lhotka  u Přerova,  Stará  Ves;  Šumperk:  Dlouhomilov,
Jakubovice, Palonín; Vsetín: Velké Karlovice - m.č. Podťaté



Program podpory malých a středních podniků
vytvářejících podmínky pro zaměstnávání občanů

z problémových skupin obyvatelstva

SPECIAL
(ve znění platném od 1.1.2004)

Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (dále jen „ČMZRB“)

1. Předmět a účel podpory
Cílem  programu  je  zvýšit  zaměstnanost  občanů  z problémových  skupin  obyvatelstva.
Program  má  doplňkový  charakter  k ostatním  programům  podpory  malého  a středního
podnikání s výjimkou příspěvku na certifikaci v programu TRH.

2. Vymezení příjemců podpory

Program je určen podnikatelským subjektům se sídlem na území České republiky,  které
realizují svůj podnikatelský záměr a umožní zaměstnávání občanů z problémových skupin
obyvatelstva.  Za  příslušníky  této  skupiny  jsou  pro  účely  tohoto  programu  považováni
občané  se  změněnou  pracovní  schopností  (včetně  invalidů)  a občané  společensky
nepřizpůsobení (podle § 91 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení).

Příjemce  podpory  musí  v době  podání  žádosti  využívat  podporu  v některém
z programů podpory  malého  a středního  podnikání  podle  zákona  č.  47/2002  Sb.,  o
podpoře malého a středního podnikání.

3. Podmínky programu

Podmínkou pro získání podpory je zvýšení zaměstnanosti občanů z problémových skupin
obyvatelstva.

Žadatel  o podporu  musí  v předloženém  projektu  uvést  předpokládaný  počet  osob
z problémových  skupin  obyvatelstva,  které  po  datu  podání  žádosti  nově  zaměstná
v následujících  4  kalendářních  letech,  včetně  roku  podání  žádosti,  a to  na  plný  nebo
částečný  úvazek.  Zvýšení  zaměstnanosti  je  dosaženo,  pokud  je  osoba  zaměstnávána
minimálně po dobu 4 měsíců v kalendářním roce.

4. Druh podpory
příspěvek
Program  umožní  poskytnout  podnikatelským  subjektům  příspěvek  na  každého  nově
přijatého  zaměstnance  z problémových  skupin  obyvatelstva  ve  výši  4 000  Kč  za
každý  jím  prokazatelně  odpracovaný  měsíc  po  dobu  4  let  včetně  roku  podání
žádosti.  Za  nově  přijaté  se  považují  zaměstnanci,  jejichž  pracovní  smlouva  byla
sepsána po datu podání žádosti o podporu.

K vyplacení  podpory musí  žadatel  předložit  za uplynulý rok  vždy do 28.2.  následujícího
roku tyto dokumenty:

 potvrzení úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecního (městského) úřadu, příp.



okresní  správy  sociálního  zabezpečení  o tom,  že  zaměstnávaná  osoba  je
společensky  nepřizpůsobená podle  §  91 zákona č.  100/1988  Sb.  ve znění  §  52
vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb.,

 potvrzení  okresní  správy  sociálního  zabezpečení,  příp.  lékaře,  o změněné
pracovní schopnosti nebo invaliditě zaměstnávané osoby,

 pracovní  smlouvy,  kterými  se  zakládá  pracovní  poměr  mezi  podnikem
a zaměstnávanými osobami,

 výplatní  listiny  za  uplynulý  rok,  ze  kterých  je  zřejmé,  jak  podnik  vyplácel
zaměstnávaným osobám mzdu.

Příspěvek  se  vyplácí  v ročních  splátkách  zpětně  vždy  za  období  uplynulého
kalendářního  roku.  V případě,  že  ve  dvou  po  sobě  jdoucích  letech  nedosáhne
příjemce podpory zvýšení zaměstnanosti stanovené smlouvou o poskytnutí podpory,
ztrácí příjemce nárok na další poskytování příspěvku.

O  poskytnutí  příspěvku  rozhoduje  ČMZRB  v závislosti  na  splnění  podmínek
programu.

Celková výše příspěvku nesmí přesáhnout 3 mil. Kč.

Podpory  budou  vybraným  žadatelům  poskytovány  na  základě  smlouvy.  Smlouva
bude obsahovat druh a rozsah podpory, vázaný na plnění podmínek programu.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu
Při neplnění podmínek programu stanovených pro čerpání podpory budou vůči příjemci
podpory uplatněny sankce podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

6. Účast v dalších programech
Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých a zahraničních
programech.

7. Doba trvání programu

Program  je  vyhlašován  do  konce  roku  2004.  Doba  trvání  programu  je  ohraničena
objemem disponibilních finančních prostředků.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení
Žádost  o poskytnutí  podpory  obsahuje  identifikační  údaje  žadatele,  údaje  o počtu
zaměstnanců  z problémových  skupin  obyvatelstva  a jejich  navýšení,  závazky
a prohlášení  žadatele.  Formuláře  žádostí  budou  k dispozici  na  všech  pobočkách
ČMZRB.

Žádosti přijímají pobočky ČMZRB. Žádost o podporu je možné předložit osobně nebo
zaslat poštou. Žádosti podle podmínek platných od 1.1.2004 se přijímají od 2.1.2004.



Program podpory designu pro malé a
střední podnikatele



Program podpory designu
pro malé a střední podnikatele

DESIGN
(ve znění platném od 1.1.2004)

Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Poskytovatel podpory: Design centrum České republiky

1. Předmět a cíl podpory
Program vychází ze skutečnosti, že design významně zvyšuje konkurenční
schopnost průmyslové produkce, ovlivňuje tvorbu pracovního a životního prostředí,
podílí se na zvyšování úrovně hmotné kultury společnosti a ve svých důsledcích
spoluvytváří životní styl.

Předmětem podpory je poskytnutí dotace na vytvoření kvalitního designu.
Cílem programu je poskytovat metodickou pomoc malým a středním podnikatelům
při začleňování designu do jejich podnikatelské strategie, napomáhat při výběru
vhodného designéra, vytvořit podmínky pro účinnou spolupráci designéra
s podnikatelem, přispět na úhradu finančních nákladů na vytvoření autorského
díla a propagovat takto vzniklé nové výrobky s kvalitním designem. 

2. Vymezení příjemců podpory
2.1 Příjemcem podpory může být malý a střední podnikatel ve smyslu § 1 a 2
zákona  č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání – viz společná
příloha č. 1 programů podpory malého a středního podnikání, ve znění platném od
1.1.2004 (www.mpo.cz  ).

2.2 Podpora  nebude  poskytnuta  podnikatelům,  kteří  nemají  vypořádány  všechny
závazky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, Celní správě,
Pozemkovému  fondu,  Fondu  národního  majetku  a Státnímu  fondu  životního
prostředí.  Potvrzení  finančního  úřadu  o vypořádání  závazků  a čestné  prohlášení
o splnění  závazků  vůči  všem  ostatním  institucím  nesmí  být  ke  dni  podání  žádosti
o podporu  starší  2  měsíců.  Posečkání  s úhradou  závazků  nebo  dohoda  o úhradě
závazků se považují za vypořádané závazky. 

3. Podmínky programu
Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové nebo řemeslné výroby, služeb
a obchodu,  vymezený  seznamem  odvětvové  klasifikace  ekonomických  činností
(OKEČ),  který  je  společnou  přílohou  č.  2  programů  podpory  malého  a středního
podnikání, ve znění platném od 1.1.2004 (www.mpo.cz  ),  jehož výstupem je výrobek
podléhající  autorskoprávní  a průmyslově  právní  ochraně,  kterou  žadatel  musí
respektovat.

Projekty musí být realizovány na území České republiky.

Takto vzniklé výrobky může DC ČR mediálně propagovat a vystavovat na
tuzemských a zahraničních akcích.



4. Druh podpory
Program  umožní  získat dotaci  na  designérskou  tvorbu  ve  výši  50% na  honorář  za
vytvoření autorského díla; maximální výše dotace může činit 80 tis. Kč.

V průběhu kalendářního roku lze každému žadateli poskytnout tuto dotaci pouze
jednou.
O zařazení do Programu Design rozhoduje ředitel DC ČR do 30 kalendářních dnů po
podání úplné žádosti o podporu včetně příloh na základě doporučení komise programu.

Autorské dílo je nutné předložit maximálně do 6 měsíců po zařazení do Programu Design 
 od podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace a po podepsání Podmínek.

Dotace bude poskytnuta žadateli na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace v souladu se
zákonem č.  218/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů, po předložení dokumentace o vytvoření autorského díla.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu
Nesplnění  podmínek  Programu má za následek neposkytnutí  dotace.  Bude-li  dodatečně
(po  poskytnutí  dotace)  zjištěno,  že  žadatel  získal  podporu  neoprávněně,  budou
poskytovatelem uplatňovány sankce podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb.,  o rozpočtových
pravidlech.

6. Účast v dalších programech
Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých i zahraničních
programech.

7. Doba trvání programu
Program  je  vyhlášen  do  konce  roku  2004.  Doba  trvání  programu  je  v průběhu
kalendářního roku ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení
Žádost  o poskytnutí  podpory  obsahuje  identifikační  údaje  žadatele,  charakteristiku
projektu,  doklad  o oprávnění  k podnikatelské  činnosti,  o jeho  závazcích  a prohlášení
žadatele.

Příjem žádostí bude zahájen k 2. 1. 2004.
Zájemci o účast v programu předkládají zpracované žádosti o podporu na formuláři, který
je k dispozici v DC ČR v Brně a na internetové stránce DC ČR
http:/www.designcentrum.cz. 
Veškeré informace o programu a jeho aktuálním stavu budou uveřejněny na internetové
stránce DC ČR  http://www.designcentrum.cz  . 

Vyplněnou žádost přijímá ústředí DC ČR v Brně.
Design centrum ČR 
Radnická 2
602 00 Brno
tel.: 542425923 542212155, 42214125 fax: 542210432
http://www.designcetrum.cz   e-mail: design@designcentrum.cz   



Přílohy



Společná příloha č. 1 programů podpory MSP

Vymezení příjemců podpory na základě § 1 a 2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a
středního podnikání

(včetně dalších podmínek)

1. Žadatel o podporu musí mít trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

2. Za malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, pokud:

a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců,

b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují 980 mil. Kč nebo má čistý obrat za poslední
uzavřené účetní období nepřesahující 1 450 mil. Kč, účtuje-li v soustavě podvojného účetnictví;
neúčtuje-li v soustavě podvojného účetnictví, vztahují se uvedené částky ke konečným příjmům
a k úhrnu majetku (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), a

c) je nezávislý (odstavec 7.).

3. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud:

a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze  nepřesahují 180 mil. Kč nebo má čistý obrat za poslední
uzavřené účetní období nepřesahující 250 mil. Kč, účtuje-li v soustavě podvojného účetnictví;
neúčtuje-li v soustavě podvojného účetnictví, vztahují se uvedené částky ke konečným příjmům
a k úhrnu majetku (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), a
c) je nezávislý (odstavec 7.).

4. Malý a střední podnikatel podle odstavce 1 pokud:
a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a

b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují 180 mil. Kč nebo má čistý obrat za poslední
uzavřené účetní období nepřesahující 250 mil. Kč, účtuje-li v soustavě podvojného účetnictví;
neúčtuje-li v soustavě podvojného účetnictví, vztahují se uvedené částky ke konečným příjmům
a k úhrnu majetku (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), a

c) je nezávislý (odstavec 7.),

je drobným podnikatelem.

5. Malý  a střední  podnikatel,  který  zahajuje  podnikání,  stanoví  hodnoty  uvedené
v odstavci 2.,  resp.  3. nebo 4. písm. b)  vlastním kvalifikovaným odhadem, a to pro první
účetní období, ve kterém bude provozována podnikatelská činnost po celé účetní období.

6. Pro  výpočet  hodnot  uvedených  v odstavcích  2.  –  4.  se  sčítají  hodnoty  týkající  se
malého a středního podnikatele a všech dalších osob,  které ovládá,  podílí-li  se na jejich
základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %.



7. Malý a střední podnikatel  je  nezávislý,  jestliže žádná jiná osoba nebo více osob
společně,  které  nesplňují  požadavky  uvedené  v odstavcích  2.  –  4.,  nemají  25  %
a větší podíl na jeho základním kapitálu ani na jeho hlasovacích právech.

8. Pro  stanovení  počtu  zaměstnanců  v odstavcích  2.  –  4.  je  rozhodný  průměrný
přepočtený  počet  zaměstnanců  za  poslední  uzavřené  účetní  období,  který  se
vypočítá  jako  podíl  celkového  počtu  hodin  odpracovaných  všemi  zaměstnanci
žadatele o podporu,  zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání  dovolené
na  zotavenou,  překážek  v práci  a pracovní  neschopnosti,  za  niž  jsou  poskytovány
dávky  nemocenského  pojištění,  a celkového  ročního  fondu  pracovní  doby
připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní
dobu(§ 83a zákoníku práce).

9. Čistým  obratem  se  rozumí  výnosy  z prodeje  vlastních  výrobků  a služeb  po
odečtení daně z přidané hodnoty na výstupu.

Společná příloha č. 2 programů podpory MSP
Kategorie OKEČ podporované
Symboly charakteru podporované činnosti:
průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, řemeslná výroba - ŘV, služby - S, obchod -



O, doprava - D.
symbol

C. Těžba ostatních nerostných surovin
14 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin /PV/
D. Zpracovatelský průmysl 2
15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů /PV/
17 Výroba textilií a textilních výrobků /PV/
18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin /PV/
19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi /PV/
20 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě

nábytku /PV/
21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru /PV/
22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů /PV/
23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy /PV/
24 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken /PV/
25 Výroba pryžových a plastových výrobků /PV/
26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků /PV/
27 Výroba základních kovů a hutních výrobků /PV/
28 Výroba kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků kromě výroby strojů a zařízení /PV/
29 Výroba  a opravy strojů a zařízení j. n. /PV/
30 Výroba kancelářských strojů a počítačů /PV/
31 Výroba elektrických strojů a zařízení j. n. /PV/
32 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů /PV/
33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů /PV/
34 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů /PV/
35 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 3 /PV/
36 Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl /PV/
37 Recyklace druhotných surovin /PV/
E. Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
40 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, a tepelné energie /PV/
41 Shromažďování, úprava a rozvod vody /PV/
F. Stavebnictví
45 Stavebnictví /SV/
G.  Obchod  4;  opravy motorových vozidel  a výrobků pro  osobní  potřebu a převážně pro
domácnost
50.2 Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů) /S/
50.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě motocyklů) /O/
50.4 Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím, opravy a údržba 

motocyklů O, resp. S/
51.2 Velkoobchod zemědělskými základními produkty a živými zvířaty 5 /O/
51.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji  a tabákovými výrobky6 /O/
51.4 Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost /O/
51.5 Velkoobchod s meziprodukty (kromě zemědělských), odpadem a šrotem /O/
51.8 Velkoobchod se stroji, strojním zařízením a potřebami /O/
51.9 Ostatní velkoobchod /O/
52.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách /O/
52.2 Maloobchod s potravinami nápoji a tabákovými výrobky ve 
specializovaných prodejnách /O/
52.3 Maloobchod s farmaceutickým, zdravotnickým, kosmetickým, toaletním
a drogistickým zbožím ve specializovaných prodejnách /O/
52.4 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách /O/
52.7 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost /S/

2 pokud se nejedná o výrobu erotického zboží
3 žádost o souhlas s podporou v případě skupiny 35.1
4 pokud se nejedná o obchod s erotickým zbožím
5 s výjimkou 51.25 - Velkoobchod se surovým tabákem
6 s výjimkou 51.35 - Velkoobchod s tabákovým zbožím



H. Ubytování a stravování7
55 Ubytování a stravování /S/
I. Doprava, skladování, a spoje
60.21  Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava 8 /D/
60.23  Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava 9 /D/
60.24  Silniční nákladní doprava 10 /D/
61.2    Vnitrozemská vodní doprava /D/
63.1 Manipulace s nákladem, skladování /S/
63.21 Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě /S/
63.3 Činnosti cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské činnosti 11 /S/
64 Spoje 12 /S/
K. Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti
70.1 Činnosti v oblasti vlastních nemovitostí (kromě pronájmu) /S, resp. O/
72 Činnosti v oblasti výpočetní techniky /S/
73 Výzkum a vývoj /S/
74.1 Právní, a účetní činnosti a jejich revize; daňové poradenství; průzkum trhu
a veřej. mínění; poradenství v oblasti podnikání a řízení, holdingové společ. /S/
74.2 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

/S/
74.3 Technické zkoušky a analýzy /S/
74.7 Průmyslové čištění a všeobecný úklid /S/
74.8 Různé podnikatelské činnosti j.n. /S/
M. Vzdělávání 13

80.10 1 Předškolní výchova /S/
80.10 2 Základní vzdělávání /S/
80.2 Střední (sekundární) vzdělávání /S/
80.42 1 Vzdělávání v jazykových školách /S/
80.42 2 Vzdělávání v základních uměleckých školách /S/
80.42 9 Ostatní vzdělávání j. n. /S/
N. Zdravotnictví a sociální péče; veterinární činnosti
85 Zdravotnictví a sociální péče; veterinární činnosti /S/
O. Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
90 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné 
činnosti /S/
92.1 Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů         /ŘV, resp. S/
92.6 Sportovní činnosti /S/
93.01 Praní a chemické čištění textilních, kožených a kožešinových výrobků /S/
93.02 Kadeřnické a kosmetické  a podobné služby /S/
93.03 Pohřební a související služby /S/
93.04 Služby v oblasti tělesné hygieny 14 /S/

Význam značek:
 u  odvětví  označených  tímto  symbolem  bude  výše  podpory  stanovena  po  konzultaci

s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

7 s výjimkou stánkového prodeje ve skupině 55.30 - Restaurace
8 jen pro hromadnou osobní dopravu regionálního významu
9 jen pro hromadnou osobní dopravu regionálního významu
10 pouze pro příspěvek na získání certifikátu v rámci programu TRH
11 jen pro podporu z programu MARKETING
12 s výjimkou 64.11 - Státní poštovní služby
13 s výjimkou škol zřizovaných státem
14 pokud se nejedná o služby erotického charakteru





Seznam podnikatelských a inovačních center - BIC

Poř.
číslo

Obchodní název Ulice Obec PSČ Telefon Fax E-mail
http://

Osoba

1 BIC Brno spol. s r.o. Příkop 4 Brno 602 00 545176130,
           133

545176120 bicbrno@bicbrno.
cz
www.bicbrno.cz    

Ing.Jaroslav
Chaloupka,C
Sc.

2 BIC České vysoké učení
technické v Praze

Plzeňská 221/130 Praha 5 150 00 257212873
257199942

257212340 office@bic.cvut.cz
www.bic.cvut.cz   

Ing.Pavel
Komárek,CS
c.

3 BIC Plzeň,s.r.o. Riegrova 1 Plzeň 306 25 377235379 377235320 bic@bic.cz   
www.bic.cz   

Ing.Jana
Klementová

4 BIC Technologické
centrum AV ČR

Rozvojová 135 Praha 6 165 02 220390700
220390706

220922698 fedorek@tc.cas.cz
www.tc.cz    

Ing.K.Klusáč
ek,CSc.

5 BIC Ostrava s.r.o. Mostárenská
1156/38

Ostrava
3-
Vítkovice

703 00 595957458
595954331
603540402

595956751 bicova@bicova.cz   
www.bicova.cz   

Ing. Jaroslav
Kunčický,
CSc.

Seznam regionálních poradenských a informačních center – RPIC

Poř.
číslo

Obchodní název Ulice Obec PSČ Telefon Fax E-mail
htttp://

Osoba

1 APIS Nymburk, spol.
s r.o.

Topolová 4008 Nymburk 288 02 325514209 325512372 apis@apis-nb.cz   
www.apis-nb.cz   

Ing.Milan
Mach

2 BEVE, spol. s r.o. Havlíčkova 7 Vyškov 682 01 517347332
517343256
603481318

517347332 beve.vy@infos.cz   
www.beve-rpic.cz   

PhDr.Antoní
n Holubář

3 CERT Kladno, s.r.o. IV.ulice 135 Vinařice 273 07 312645512
724158470

312662045 cert@cert.cz   
www.cert.cz   

Ing. Pavel
Charvát

4 Directa Group,s.r.o. Zenklova 37 Praha 8 180 00 284823642
603231398

266310751 rpic@rpic.directa.
cz   
www.rpic.directa.c
z   

PhDr.
Vladimír
Kokoška

5 EPIS, spol. s r.o. Karla IV. 502 Hradec
Králové

500 02 495523514
737504658,
604752355

495523514 epis@mbox.vol.cz
www.epis-rpic.cz   

Ing. Jan
Bartoš



6 FINVEST Příbram, s.r.o. nám. T. G.
Masaryka 1

Příbram
1

261 81 318628777 318629884 finvest@finvest.cz
www.finvest.cz   

Ing. Pavel
Komrska

7 Hospodářská komora
Jihlava

Křížová 2 Jihlava 586 01 567309320
567310463

567320170  hkjihlava@hkjihla
va.cz   
www.hkjihlava.cz   

JUDr. Tomáš
Marek

Poř.
číslo

Obchodní název Ulice Obec PSČ Telefon Fax Email Osoba

8 Institut průmyslového
managementu, spol.
s r.o.

Univerzitní 22 Plzeň 320 00 377638423
377638475
606622570

377638402 caithaml@ipm-
plzen.cz   
www.ipm-plzen.cz   

Ing. Robert
Caithaml

9 INSTITUT ROZVOJE
PODNIKÁNÍ, spol. s r.o.

Michálkovická
1810/181

Ostrava 710 00 595228111,
595228164,
603147719

595228189 irp@irp.cz   
www.irp.cz   

Doc.
Ing.Dagmar
Válková,
CSc.

10 IPI v.o.s. Strojírenská 34 Žďár nad
Sázavou

591 01 566651011,
566651012,
724125614

566626557 rpic-zr@ipi.cz    
www.ipi.cz   

Jiří Novotný

11 IRP – RPIC Jeseník,
s.r.o.

Masarykovo
náměstí 14/159

Jeseník 790 01 584409211,
584409212,
605253848

584409214 rpic@jes.cz   
rpic.jesenik.cz    

Bc. Vladimír
Vodička

12 Jihočeská hospodářská
komora

Husova 9 České
Budějovi
ce

370 01 387318437,
387318433,
608572245

387318431 rpic@jhk.cz   
www.rpic.jhk.cz   

Ing. Jan
Kubeš

13 JVM – RPIC, spol. s r.o. Štefánikova 167 Zlín 760 30 577210729,
577431025

576011457 rpiczlin@jvmrpic.c
z   
www.jvmrpic.cz    

Ing.Jiří
Kučera

14 KAZUIST, spol. s r.o. Husova 401 Třinec 739 61 558331103,
558331104

558331105 rpic-trinec@trz.cz   
www.rpic-trinec.cz

JUDr.Jan
Starzyk

15 KREDIT, v.o.s. Sokolská 1268 Valašské
Meziříčí

757 01 571613419,
571613420

571611117 kredit@kreditvm.c
z   
www.kreditvm.cz   

Ing.
Stanislav
Pernický

16 LEGRO PLUS, spol.
s r.o.

Rooseweltova 37 Český
Krumlov

381 01 380711562,
380713732,
777044852

380711562  ckrumlov@legrop
lus.cz   
www.legroplus.cz   

JUDr. Milena
Nováková



17 Obchodní
a hospodářská komora
Brno

Výstaviště 1, areál
BVV

Brno 648 04 541159538 541153055 rpic-
brno@ohkbrno.cz   
www.ohkbrno.cz   

Ing. Petr
Bajer, CSc.

18 Okresní hospodářská
komora Břeclav

nám. T.G.
Masaryka 10

Břeclav 690 02 519326116,
519327016

519374126 ohk@breclav.net   
ohk.breclav.net

Ing. Jan
Kalužík

19 Okresní hospodářská
komora Děčín

Pohraniční 1288/1 Děčín 405 01 412511925 412511925 info@ohkdecin.cz   
www.ohkdecin.cz   

Ing. Jiří
Wedlich

20 Okresní hospodářská
komora Klatovy

nám. Míru 154/I Klatovy 339 01 376313251,
376314733

376313259 info@ohkklatovy.c
z   
www.ohkklatovy.c
z   

Ing. Václav
Skala, Ph. D.

Poř.
číslo

Obchodní název Ulice Obec PSČ Telefon Fax Email Osoba

21 Okresní hospodářská
komora v Ústí nad
Labem

Velká hradební 8 Ústí nad
Labem

400 01 475241360,
475241589

475241360 ohkul@mag-ul.cz   
www.ohk-ul.cz   

RNDr. Jan
Horák

22 PROFIT, spol. s r.o. Zelenářská 28/19 Znojmo 669 01 777271026,
515266851

515266868 profit@profitzn.cz   
www.profitzn.cz   

Ing.Jaroslav
Kylián

23 PROFIT REAL,a.s. Wolkerova 1749 Náchod 547 01 491420046,
604792863

491420046 profitreal@atlas.c
z
www.profitreal.cz    

Mgr. Zdeněk
Borna

24 REGIOINFO, spol. s r.o. Jablonecká 31 Liberec 1 460 01 482710626,
482710625,
604264801

482710626 regio@mbox.vol.c
z   
www.regioinfo.cz   

Ing.Alfons
Rokoš

25 Regionální hospodářská
komora Poohří

U divadla 339 Sokolov 356 01 353638483,
353638486,
723151111

353638487 rhkpoohri@mbox.
vol.cz   
www.rhkpoohri.cz   

Ing. Jan
Novotný

26 RPIC, spol. s r.o. Otická 10a Opava 746 00 553615501-
2,
603722444,
603365256

553615501 centrum@rpic.cz   
www.rpic.cz   

Ing.Richard
Neugebauer,
CSc.

27 REGIONCONSULT, spol.
s r.o.

Nerudova 19 Chomuto
v

430 01 474651937,
474652121

474652121  region_consult@
svc.cz   
www.rpic-cv.cz   

Ing. Josef
Kadlec

28 RPIC –EKONOMSERVIS
Přerov, spol. s r.o.

Blahoslavova 72/4 Přerov 750 00 581204397-
8,
777695885

581204397 rpic@ekonomservi
s.cz
ekonomservis.cz

Ing.František
Schröpfer



29 RPIC Pce, spol. s r.o. Nová 306 Pardubic
e -
Polabiny

530 09 466415688-
9,
602384089

466415690 info@rpicpce.cz   Ing. Miloslav
Brún

30 RPIC Teplice, spol.
s r.o.

Krupská 12 Teplice 415 01 417531482,
417538156,
602130162

417531482 info@rpicteplice.c
z   
www.rpicteplice.cz

Ing.Josef
Troller

31 RPIC-ViP, spol. s r.o. Nádražní 54 Ostrava 702 00 596311523,
596626917,
602718026

596317645 rpicvip@rpic-
vip.cz   
www.rpic-vip.cz   

Mgr.Zdeněk
Karásek

32 Sdružení Goodwill
Frýdek-Místek

Prokopa Holého
400

Frýdek-
Místek

738 01 558633188 558622859 rpic@vos-
goodwill.cz
www.vos.goodwill.
cz    

Ing. Jiří
Uherek

33 SIGMIN, a.s. Karlovo náměstí
76

Kolín 280 00 321715036 321715036 info@sigmin.cz   
www.sigmin.cz   

Ing. Jindřich
Syrový, MBA

34 TEMPO-českomoravská
auditorská, spol. s r.o.

Poděbradova 476 Humpole
c

396 01 565533506
605262733

565533506 tempo@razdva.cz   Ing. Pavel
Malimánek

35 ZÁPAD, s.r.o. B. Němcové 94 Tachov 347 01 374724295 374724294 zapad@iol.cz   Mgr. Kamil
Báča


