
COVID19
Nástroje podpory ke zmírnění 
ekonomických následků 

V souvislosti s nařízenými opatřeními Vlády ČR došlo k výraznému útlumu fungování českého 
podnikatelského prostředí. To přináší velký negativní ekonomický vliv na mnoho subjektů. Na 
zmírnění ekonomických dopadů byly připraveny finanční nástroje primárně pro malé a střední 
podnikatele.

ČMZRB Připravuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu pokračování podpory malých a středních 
podnikatelů a živnostníků ve formě záruk za komerční úvěry od 10 tisíc Kč s finančním 
příspěvkem na úhradu úroků. Bližší informace budou zveřejněny v nejbližších dnech.

Alokace tohoto programu by měla být 5 mld. Kč V kombinaci s možností komerčních bank by dle 
odhadu ministra průmyslu a obchodu mohlo být k dispozici až 30 mld. Kč.

•  ►Příjem žádostí 16. 3.–31. 12. 2020 nebo do vyčerpání průběžně navyšované alokace
• Oprávněným žadatelem je malý a střední podnik
• Zvýhodněný úvěr ve výši 0,5–15 mil. Kč. Žádné poplatky, bezúročná půjčka
• Doba splatnosti 2 roky, možný odklad splácení až 12 měsíců
• Zajištění dle dohody mezi klientem a ČMZRB
• Podpora až 90 % ze způsobilých výdajů
• Způsobilé výdaje jsou:
 •  ►pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory 

vykazován jako náklad/výdaj a není veden jako dlouhodobý hmotný majetek,
 • pořízení a financování zásob,
 •  ►ostatní provozní náklady/výdaje příjemce podpory včetně předfinancování pohledávek 

doložitelné účetními doklady.
• Další informace zde

Program Úvěr COVID – ČMZRB

Záruka za komerční úvěry

Aktuálně k 20.3.2020 je příjem žádostí pozastaven. Předpokládá se opětovné spuštění na 
začátku dubna jako Úvěr COVID 2

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/


• Příjem žádostí do 30. 6. 2023 
• Oprávněným žadatelem je malý a střední podnik
• Zvýhodněný úvěr ve výši 1–45 mil. Kč. Žádné poplatky, bezúročná půjčka
• Splatnost až 7 let, resp. až 10 let (je-li úvěr převážně určen na nemovité věci)
• Možný odklad splátek až 3,5 roku
• Finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až 2 mil. Kč
• Zajištění dle dohody mezi klientem a ČMZRB
• Podpora 35 % nebo 45 % dle velikosti podniku žadatele ze způsobilých výdajů
• Způsobilé výdaje jsou:
 • pořízení nových strojů a zařízení,
 • pořízení či rekonstrukce staveb využívaných k podnikatelské činnosti,
 • pořízení technologických postupů, programů a licencí a software.
• Další informace zde

Program Expanze – úvěry

Na národní úrovni se připravují i další nástroje, jež by měly podpořit podniky různých velikostí 
i OSVČ a jejich podnikání. Aktuálně probíhá také revize operačních programů v rámci evropských 
strukturálních fondů (ESIF) s cílem identifikovat, jaká opatření lze financovat již v rámci běžících 
programů.

Na úrovni programů EU byly prozatím spuštěny výzvy na financování výzkumu. Evropská rada 
pro inovace (EIC) vyzvala start-upy a malé podniky, aby se s návrhy inovativních přístupů a řešení 
ucházely o financovaní již v rámci aktuálně probíhající výzvy s alokací 164 mil. EUR a termínem 
pro podání žádostí do 20. března 2020 (další informace zde).  V blízké budoucnosti lze i na 
evropské úrovni očekávat vznik nových nástrojů financování se zaměřením na řešení aktuální 
situace a zmírnění dopadů.

Situaci pro vás budeme nadále monitorovat a přehled možných nástrojů financování budeme 
pravidelně aktualizovat. 

V případě dotazů se prosím obraťte na Martina Veverku a Petera Mecka.

Rádi Vám pomůžeme s přípravou žádosti do jakýchkoliv výše zmíněných programů.
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