
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.

•  ►►Příjem žádostí: od 21. 4. 2020 do momentu, kdy celková požadovaná výše záruk dle podaných 
žádostí dosáhne 1,5 mld. Kč

• Oprávněnými žadateli jsou živnostníci, malé a střední podniky
• Žádost o úvěr bude probíhat ve dvou stupních 
 • 1. jednání se svou komerční bankou o úvěru
 • 2. jednání o zajištění úvěru s ČMZRB
• Záruka za komerční úvěry do 15 mil. Kč, do výše 80 % jistiny úvěru
• Maximální doba ručení je 3 roky
• Úroková sazba zaručovaného úvěru: dle dohody mezi žadatelem a komerční bankou
• Možnost čerpat příspěvek ČMRZB na úhradu úroků
 •  ►v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru do 500 tis. Kč včetně 30 % a max. 150 tis. Kč, 
 •  ►v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 500 tis. Kč do 1 000 tis. Kč včetně 20 % 

a max. 200 tis. Kč
 •  ►v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 1 mil. Kč do 15 mil. Kč včetně: 15 %, 

max. 1 mil. Kč
• Zajištění úvěru dle dohody mezi žadatelem a komerční bankou
• Hodnocení dle schopnosti žadatele splatit provozní úvěr
• Způsobilé výdaje jsou pouze provozní náklady:
 •  ►►mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.
• Další informace zde

Program Úvěr COVID Praha – ČMZRB
Záruční program COVID Praha usnadní přístup živnostníkům, malým a středním podnikatelům 
k provoznímu financování. Je určen pro ty, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku 
výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Program je financován ze 
strukturálních fondů EU v rámci OPPPR.

Program je určen pro projekty s místem realizace na území hl. m. Prahy.

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-praha/


• ►Příjem žádostí o podporu: 27. 4. 2020–29. 5. 2020
• Celková alokace by měla činit 300 mil. Kč
• Oprávněným žadatelem jsou malé a střední podniky
• ►Maximální výše podpory: až 20 mil. Kč, až 50 % celkových způsobilých výdajů
• Další informace zde

• ► ►Příjem žádostí o podporu: od 2. 4. 2020
•  ►►Maximální výše dotace: 200 tis. EUR
•  ►►Podpora řešení, která mohou pomoci s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky 

této krize řešit (nový plicní ventilátor, aplikace usnadňující logistiku apod.)
• Další informace zde

Podpora výroby a výzkumu zdravotnického vybavení

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.

Evropská komise prozatím schválila, že ČR navíc dostane z rozpočtu EU více než miliardu eur na pomoc 
v boji s následky COVID-19. Předpokládá se, že podpora bude cílit primárně na malé a střední podniky. Na 
úrovni programů EU byly spuštěny a ukončeny první výzvy na financování výzkumu. V blízké budoucnosti 
lze očekávat vznik dalších výzev v rámci H2020 i 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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V dubnu byly spuštěny dva programy na podporu výroby zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení 
nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze.

Technologie COVID 19

Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

Program podpoří výrobu zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových technologií pro boj proti 
koronavirové nákaze.

Program je zaměřený na podporu projektů firem, včetně start-upů, případně i dalších institucí, a to 
prostřednictvím financování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe.

Program Úvěr COVID III
Záruční program COVID III usnadní přístup živnostníkům, malým a středním podnikatelům k provoznímu 
financování. Je určen pro ty, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové 
infekce a souvisejících preventivních opatření.

Program se nyní připravuje a měl by být spuštěn na přelomu dubna a května 2020.

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vyzva-xii--covid-19-programu-podpory-technologie--253993/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/program-czech-rise-up/program-czech-rise-up---chytra-opatreni-proti-covid19--253805/
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