
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ČMZRB – ZÁRUČNÍ PROGRAM COVID II 

Cílem tohoto programu je usnadnit přístup živnostníkům, malým a středním podnikatelům k 
provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové 
infekce a souvisejících preventivních opatření. 

Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr a finančního příspěvku na úhradu 
úroků zaručovaného úvěru.  

Alokace výzvy: 1,5 mld. Kč (celkem vč. následujících výzev 20 mld. Kč) 
Příjem žádostí: od 2. 4. 2020 (do vyčerpání alokace) 
Výše úvěru:  10 tis. Kč – 15 mil. Kč 
Doba ručení:  až 3 roky 
 

Parametry podpory: 

 Výše úvěru 10 tis. Kč – 15 mil. Kč (tento úvěr poskytuje některá z komerčních bank). 
 Poskytnutá záruka ČMZRB až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru. 
 Finanční příspěvek na úhradu úroků z částky zvýhodněného úvěru: 

 30 % a max. 150 tis. Kč v případě výše zaručeného úvěru do 500 tis. Kč (vč.) 
 20 % a max. 200 tis. Kč v případě výše zaručeného úvěru 0,5 – 1 mil. Kč (vč.) 
 15 % a max. 1 mil. Kč v případě výše zaručeného úvěru 1 – 15 mil. Kč 

 Doba ručení až 3 roky 

Způsobilé výdaje projektu: 

 Náklady na mzdy, energie, nájemné. 
 Úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur. 
 Předfinancování pohledávek. 
 Pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku. 

Způsobilost žadatele: 

• OSVČ, malý nebo střední podnik, u kterého došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění, 
nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů žadatele z důvodu opatření k zamezení šíření 
koronavirové infekce. 

Podmínky programu: 

• Realizace projektu na území ČR mimo hl. m. Prahy (v řešení je zrušení této podmínky). 
• Finanční příspěvek na úhradu úroků z úvěru je poskytován v režimu de minimis. 
• Uznatelné náklady musí vzniknout až po podpisu úvěrové smlouvy. 
• Opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů musí být 

doloženy průkaznými doklady, ze kterých bude patrné, že žadatel utrpěl ekonomickou újmu v 
důsledku opatření k zamezení šíření koronavirové infekce. 

• Způsobilými výdaji zvýhodněného úvěru nejsou pohledávky za společníky nebo akcionáři a 
splacení dříve poskytnutého úvěru. 

• Způsob čerpání: podnik platí své bance celou splátku včetně úroků. ČMZRB zaplacené úroky 
zpětně proplatí po prvních 3 měsících a pak vždy s roční frekvencí. 


