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Podle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR poskytuje Českomoravská záruční
a rozvojová banka (dále jen „ČMZRB“) v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání
počínaje 1. 7. 2004 zvýhodněné úvěry v programech:

START 
KREDIT

Zvýhodněné úvěry podle těchto programů se poskytují, pokud jsou splněny jak specifické
podmínky konkrétního programu (část I), tak společné podmínky programů (část II).

I. Specifické podmínky jednotlivých programů

KREDIT

Program úvěrů pro malé podnikatele v počátečním stádiu rozvoje

• Komu je program určen
Program je určen pro podnikatelské subjekty s počtem zaměstnanců menším než 50 osob, které
v době podání žádosti splňují požadavky na příjemce podpory vymezené v části II.

• Druh podpory - zvýhodněný úvěr
Program nabízí 3 typy úvěrů podle potřeb podnikatele. 

Malý úvěr v programu KREDIT
Je určen pro podnikatele s maximálně 7 uzavřenými po sobě jdoucími zdaňovacími obdobími.
Poskytuje se ve výši 0,2 – 2 mil. Kč se splatností do 6 let a s pevnou úrokovou sazbou 4 % p. a.
až do výše 90 % předpokládaných celkových nákladů projektu.

Standardní úvěr v programu KREDIT
Je určen pro podnikatele s maximálně 7 uzavřenými po sobě jdoucími zdaňovacími obdobími.
Poskytuje se ve výši 2 – 5 mil. Kč se splatností do 6 let a s pevnou úrokovou sazbou 4 % p. a.
až do výše 80 % předpokládaných celkových nákladů projektu.

Podřízený úvěr v programu KREDIT
Je určen pro podnikatele bez omezení podnikatelské historie. Poskytuje se ve výši 0,5 – 7 mil. Kč
a s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a., a to až do výše 50 % předpokládaných celkových nákladů
projektu. Splatnost úvěru může být při poskytnutí stanovena až 8 let s odkladem splátek až 5 let.
Sjednanou dobu odkladu splátek nelze zkrátit a podmínky podřízenosti úvěru měnit bez



předchozího souhlasu věřitelů, kteří poskytli úvěr či leasing na stejný projekt. K financování
projektu musí být současně předpokládáno použití jiného bankovního úvěru či leasingu nejméně
ve stejné výši jako je předpokládaný podřízený úvěr.

Všechny typy úvěrů budou zajišťovány směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou
nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou. 

• Uznatelné náklady 
Do uznatelných nákladů projektu lze zahrnout:
Náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory
vedoucích účetnictví), resp. na pořízení a rekonstrukci hmotného majetku a na pořízení
pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci).
Náklady na pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí na know-how
a nepatentovaných know-how nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem
soudního znalce (posudek nesmí být k datu podání žádosti o úvěr starší než 6 měsíců).
Náklady na pořízení zásob a vybrané provozní náklady (software, znalecké posudky, náklady
spojené s propagací a publicitou projektu) jsou uznatelným nákladem do 40 % smluvené výše
zvýhodněného úvěru.

• Další podmínky programu
K projektu podpořenému podřízeným úvěrem nelze poskytnout záruku z programu ZÁRUKA.

START

Program bezúročných úvěrů pro začínající podnikatele

• Komu je program určen
Program usnadní vstup do podnikání a jeho rozvoj v počáteční fázi pro podnikatele vstupující
do podnikání poprvé nebo opakovaně s odstupem minimálně 7 let.
Příjemcem podpory mohou být:

Fyzické osoby - podnikatelé, kteří splňují současně všechny dále uvedené podmínky:

a) 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, v roce podání žádosti o podporu nebo
v roce předchozím, a to buď poprvé nebo minimálně po 7 letech od ukončení předcházející registrace,
případně začaly podnikat mimo území ČR v roce podání žádosti o podporu nebo v roce předchozím,
a to buď poprvé nebo minimálně po 7 letech od ukončení předcházející podnikatelské činnosti,
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b) nebyly před datem aktuální registrace jako plátce daně z příjmu na finančním úřadě
(podle písm. a) po dobu 7 let společníky obchodní společnosti nebo členy družstva (kromě
bytového družstva) ani společníky právnické osoby podnikající mimo území ČR ve stejném
období.

Obchodní společnosti, s výjimkou akciových společností, nebo družstva, s výjimkou
bytových družstev, které splňují všechny dále uvedené podmínky:

a) 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, v roce podání
žádosti o podporu nebo v roce předchozím,

b) k datu podání žádosti o podporu nejsou jejich společníky nebo zakladateli osoby:

- které jsou společníky jiné obchodní společnosti nebo členy jiného družstva (kromě
bytového družstva), nebo jimi byly v období 7 let před datem aktuální registrace podle
písm. a),

- které jsou či byly společníky právnické osoby podnikající mimo území ČR ve stejném
období, 

c) k datu podání žádosti o podporu nejsou jejich společníky nebo zakladateli osoby, které
byly registrovány 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, v období 7 let před datem
aktuální registrace příjemce podpory podle písm. a), ani podnikatelé, kteří jsou či byli
společníky právnické osoby podnikající mimo území ČR ve stejném období.

• Druh podpory – bezúročný úvěr
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 až 0,5 mil. Kč, v případě více
společníků až 1 mil. Kč. Výše úvěru může činit až 90 % předpokládaných celkových nákladů
projektu.

Doba splatnosti při poskytnutí úvěru je maximálně 6 let. Úvěr bude splácen rovnoměrnými
čtvrtletními splátkami. První splátka úvěru bude stanovena v době od 9 do 12 měsíců ode dne
jeho poskytnutí.

Úvěr bude zajištěn směnkou vystavenou příjemcem podpory.
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• Uznatelné náklady
Do uznatelných nákladů projektu lze zahrnout:
Náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory
vedoucích účetnictví), resp. na pořízení a rekonstrukci hmotného majetku a na pořízení pozemků
(u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci).
Náklady na pořízení patentů,operativních nebo patentových licencí na know-how a nepatentovaných
know-how nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce (posudek nesmí být
k datu podání žádosti o úvěr starší než 6 měsíců).
Náklady na pořízení zásob a vybrané provozní náklady (software, znalecké posudky, náklady
spojené s propagací a publicitou projektu) jsou uznatelným nákladem do 50 % smluvené výše
zvýhodněného úvěru.

• Další podmínky programu
Žadatel musí doložit jako součást žádosti o bezúročný úvěr certifikát o absolvování alespoň
jednoho z rekvalifikačních (vzdělávacích) programů pro pracovní činnost „Základy podnikání“
akreditovaných MŠMT vystavený na jméno podnikatele - fyzické osoby, nebo na jméno
společníka nebo zakladatele obchodní společnosti, nebo člena nebo zakladatele družstva,
potvrzující úspěšné ukončení tohoto programu. 
Pokud má obchodní společnost dva a více společníků nebo zakladatelů, žadatel předkládá jako
součást žádosti jeden certifikát vystavený na jméno společníka nebo zakladatele obchodní
společnosti.
Ve vzdělávacích programech podporovaných z programu PORADENSTVÍ uhradí účastník
sníženou cenu.

II. Společné podmínky programů

Příjemce zvýhodněného úvěru 

Programy jsou určeny pro malé podnikatele (fyzické nebo právnické osoby) oprávněné k podnikání
na území České republiky odpovídajícímu předloženému projektu a registrované ke dni podání
žádosti o podporu jako plátce daně z příjmu na finančním úřadě podle § 33, odst. (1) zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění. 

Podnikatelem je subjekt, který soustavně, samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
provádí činnost za účelem dosažení zisku. Je jím:

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
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b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění.

Podnikatel žádající o zvýhodněný úvěr musí mít ke dni podání žádosti podle svého čestného
prohlášení vypořádány závazky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení,
zdravotním pojišťovnám, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního
prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu
České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu
fondu, krajům, obcím a svazkům obcí. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě
nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky.
Podnikatel nesmí mít ke dni podání žádosti nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.

Příjemcem zvýhodněného úvěru nemůže být podnikatel, pokud ke dni podání žádosti:

a) je na jeho majetek prohlášen konkurs,
b) je mu povoleno vyrovnání s věřiteli, 
c) byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek pro nedostatek majetku,
d) soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek,
e) je v likvidaci.

Malý podnikatel

• Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud při započtení údajů za partnerské
a spojené podnikatele v každém ze dvou posledních po sobě jdoucích uzavřených účetních
obdobích:

- zaměstnával méně než 50 zaměstnanců,

- jeho aktiva uvedená v rozvaze nepřesahovala 10 mil. EUR, nebo čistý obrat
nepřesahoval 10 mil. EUR, vedl-li podnikatel účetnictví. Pokud podnikatel vedl pouze
daňovou evidenci, vztahují se uvedené částky k úhrnu majetku a ke konečným příjmům
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).

Pro naplnění podmínek programu je třeba splnit alespoň jeden z uvedených ekonomických
ukazatelů. Pro přepočet výše obratu a aktiv z Kč na EUR se použije kurs vyhlášený Evropskou
centrální bankou pro poslední pracovní den kalendářního roku předcházejícího roku podání
žádosti o podporu.
„Spojení“ jsou podnikatelé, pokud jeden z nich samostatně nebo společně s jedním nebo více
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spojenými podnikateli má většinu (50 % a více) hlasovacích práv akcionářů, společníků nebo
členů v jiném podnikateli.

„Partnerskými“ jsou všichni podnikatelé, kteří mají tento vztah: podnikatel vlastní buď samostatně
nebo společně s jedním nebo více spojenými podnikateli více než 25 % a méně než 50 %
kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podnikatele.

Pokud ve dvou po sobě jdoucích uzavřených účetních/zdaňovacích obdobích jsou stanovené
limity v jednom období splněny a v jednom překročeny, jsou rozhodující pro určení toho, zda
podnikatel je nebo není malým podnikatelem, údaje za třetí uzavřené účetní/zdaňovací období
předcházející roku podání žádosti o podporu.

V případě podnikatele s dvěma a méně uzavřenými účetními/zdaňovacími obdobími jsou
rozhodující pro stanovení toho, zda podnikatel splňuje podmínky definice malého podnikatele,
údaje za poslední uzavřené účetní/zdaňovací období.

Malý podnikatel, který zahajuje podnikání, stanoví výše uvedené hodnoty vlastním
kvalifikovaným odhadem, a to pro první účetní/zdaňovací období, ve kterém bude podnikatelská
činnost provozována po celé účetní období.

Úplná definice malého a středního podnikatele je uvedena na www.cmzrb.cz.

• Stanovení počtu zaměstnanců podnikatele

Pro stanovení počtu zaměstnanců je rozhodný průměrný přepočtený počet zaměstnanců
v každém ze dvou posledních uzavřených účetních/zdaňovacích 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). 

Zaměstnanci se skládají z:

a) zaměstnanců,
b) osob, které pracují pro podnikatele, jsou mu podřízeny a které jsou považovány za 

zaměstnance,
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c) vlastníků-vedoucích zaměstnanců,
d) partnerů zapojených do běžných činností v podniku, kteří těží z finančních výhod 

z podniku.

Učni nebo studenti pracující v odborném výcviku se smlouvou o učebním poměru nebo
o odborném výcviku se nepovažují za zaměstnance. Doba trvání mateřských nebo rodičovských
dovolených se nepočítá.

• Stanovení výše čistého obratu

Čistým obratem/příjmem se rozumí částka získaná z prodeje výrobků a poskytování služeb po
odečtení daně z přidané hodnoty a nepřímých daní.

Podporovaný projekt

Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb
a obchodu odpovídající některému z oborů vymezených v části V (Kategorie OKEČ
podporované).

Podporován může být pouze projekt realizovaný na území České republiky s výjimkou území
regionu Praha vymezeného regionální mapou intenzity veřejné podpory.

V programu KREDIT lze jednomu podnikateli poskytnout více zvýhodněných úvěrů, pokud jsou
určeny na různé projekty. 

Zvýhodněný úvěr nelze poskytnout na projekty, které jsou z více jak 50 % zaměřeny do oborů
mimo okruh podporovaných činností vymezených v části V.

Uznatelné náklady

Uznatelné náklady musí splňovat následující podmínky: 

• musí být vynaloženy v souladu s cíli programů a musí bezprostředně souviset s realizací
projektu,

• musí být vynaloženy po datu přijetí žádosti o podporu,
• musí být doloženy průkaznými účetními či daňovými doklady.



Specifikace uznatelných nákladů v případě pořízení zásob a vybraných provozních nákladů:

Pořízením zásob se rozumí nákup materiálu, polotovarů a zboží (jen u podnikatelské OKEČ
uvedených v bodu V, část G, Obchod), nákup předmětů s životností kratší než 1 rok nebo s
cenou včetně DPH nižší než 40 tis. Kč. Mezi vybrané provozní náklady patří např. software,
znalecké posudky, náklady spojené s propagací a publicitou projektu. 

DPH je uznatelným nákladem, pokud

• klient není plátcem DPH,
• klient je plátcem DPH, ale nemůže uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu.

Aktiva (majetek) podle písm. a) a b) musí dále splňovat tyto podmínky:

• musí být využívána výhradně příjemcem podpory,
• musí se jednat o odpisovatelná aktiva (kromě pozemků).

V případě nákupu použitých strojů či zařízení je náklad uznatelný do výše ceny obvyklé
stanovené posudkem soudního znalce, pokud je nižší než cena obdobného nového stroje nebo
zařízení, jinak je uznatelným nákladem cena obdobného nového stroje nebo zařízení, a za
předpokladu, že příjemce podpory předloží:

• prohlášení vystavené prodejcem použitého zařízení, ve kterém bude uveden původ zařízení
a potvrzeno, že nebylo ani jednou v průběhu uplynulých 7 let koupeno s využitím státní
podpory nebo podpory Evropské unie, 

• posudek soudního znalce o výši ceny obvyklé nakupovaného zařízení,
• prohlášení příjemce podpory o ceně obdobného nového stroje či zařízení doložené

cenovou nabídkou či ceníkem,
• prohlášení příjemce podpory, že stroj či zařízení má technické parametry nutné pro danou

činnost a splňuje platné normy a standardy České republiky.

Prohlášení, posudek, cenová nabídka či ceník nesmí být starší než 6 měsíců před datem podání
žádosti o úvěr.

V případě koupě nemovitostí:

a) budov a pozemků, na nichž tyto budovy stojí je uznatelným nákladem kupní cena do výše
obvyklé ceny stanovené posudkem soudního znalce (posudek nesmí být k datu podání žádosti
o úvěr starší než 12 měsíců) a za předpokladu, že:
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• existuje přímá vazba mezi nákupem nemovitostí a cíli projektu,
• budova v posledních 10 letech před datem podání žádosti o úvěr neobdržela státní

podporu nebo podporu Evropské unie (příjemce podpory doloží formou čestného
prohlášení, že mu není tato skutečnost známa).

b) pozemku je uznatelným nákladem jeho obvyklá cena podle posudku soudního znalce do
výše 10 % předpokládaných uznatelných nákladů projektu (posudek nesmí být starší než 12
měsíců před datem podání žádosti o úvěr).

V případě zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce hrazené z více než 50 %
zvýhodněným úvěrem, je náklad uznatelný, byl-li dodržen postup podle zákona č. 40/2004 Sb.,
o veřejných zakázkách.

Uznatelnými náklady nejsou:
• výdaje na reprezentaci (občerstvení),
• odměny členům statutárních orgánů,
• ostatní sociální výdaje na zaměstnance, které nejsou zaměstnavatelé povinni hradit (jedná

se zejména o příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění),
• DPH, pokud existuje nárok na odpočet daně na vstupu,
• daně z příjmů, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitostí, daň silniční,

správní, celní, soudní a místní poplatky,
• dary,
• pokuty a penále, případně další sankční výdaje,
• odpis pohledávek,
• manka a škody,
• tvorba rezerv a opravných položek,
• zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku,
• úroky, splátky půjček, pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, náklady na záruky,
• finanční výdaje, 
• výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů,
• splátky leasingu, 
• výdaje související s jiným obdobím,
• pořízení software majícího charakter dlouhodobého nehmotného majetku, resp.

nehmotného majetku,
• náklady na koupi nemovitostí (budov a zastavěných pozemků pod nimi), o kterých je

známo, že v posledních deseti letech byly pořízeny (koupeny nebo postaveny) se státní
podporou nebo z prostředků EU.

11
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Podpory malého rozsahu (de minimis)

Zvýhodněné úvěry, které ČMZRB poskytuje v rámci programů START a KREDIT, jsou
poskytovány jako veřejné podpory malého rozsahu (tzv. podpory de minimis) ve smyslu článku
2 nařízení Evropské komise č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de
minimis. 

Podle tohoto nařízení nesmí podnikatel v jakémkoliv tříletém období v souhrnu všech
veřejných podpor malého rozsahu poskytnutých v tomto období získat podporu vyšší než je
částka 100 000 EUR. Pro přepočet do korun českých se použije kurz vyhlášený Evropskou
centrální bankou pro poměr mezi EUR a Kč pro den, kdy je každá jednotlivá podpora poskytnuta.
Za den poskytnutí podpory je považován den, kdy byla uzavřena smlouva o podpoře nebo bylo
vystaveno rozhodnutí o dotaci.

Při posuzování toho, zda při dalších podporách, o které se bude podnikatel ucházet, je pravidlo
de minimis dodrženo, poskytnou potřebné poradenství ty instituce, u nichž bude o podporu žádat.

Potřebné informace a poradenství lze získat též na pobočkách ČMZRB.

Ostatní podmínky

a) Podnikatel je povinen poskytovat informace o realizaci podpořeného projektu v rozsahu
stanoveném smlouvou o úvěru. 

b) Podnikatel je povinen umožnit přímý přístup zaměstnancům ČMZRB, Ministerstva
průmyslu a obchodu a zaměstnancům dalších subjektů určených ČMZRB nebo
Ministerstvem průmyslu a obchodu za účelem kontroly dodržování podmínek programu
a účelového využití prostředků zvýhodněného úvěru, jakož i kontroly finanční situace
a účetnictví či daňové evidence příjemce podpory, a to jak na místě realizace projektu tak ve
svém sídle.

c) Podnikatel je povinen mít ve svém vlastnictví dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
(vede-li účetnictví), resp. hmotný a nehmotný majetek (vede-li daňovou evidenci), pořízený
zcela nebo částečně ze zvýhodněného úvěru po dobu nejméně 3 let ode dne použití
zvýhodněného úvěru na jeho úhradu. Dříve než za tři roky jej může prodat jen se souhlasem
poskytovatele podpory, pokud výtěžek z prodeje použije na uznatelný výdaj zabezpečující
pokračování projektu, nebo na mimořádnou splátku zvýhodněného úvěru (s výjimkou splátky
podřízeného úvěru). 
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d) Podnikatel je povinen o uznatelných nákladech projektu a použití zvýhodněného úvěru
vést oddělenou účetní a daňovou evidenci a uchovat ji spolu s dokumentací k projektu
specifikovanou v podmínkách smlouvy o úvěru po dobu 10 let od data poskytnutí zvýhodněného
úvěru.

e) Podnikatel je povinen zajistit splácení zvýhodněného úvěru tak, aby případné
pohledávky po splatnosti nepřesáhly výši dvou splátek jistiny úvěru. 

f) Podnikatel je povinen uvádět pravdivé údaje týkající se příjemce podpory, naplnění
podmínek přijatelnosti projektu, uznatelných nákladů a výběrových kritérií. 

g) Podnikatel je povinen předčasně splatit zvýhodněný úvěr na výzvu ČMZRB, jestliže
porušil některou z podmínek uvedených pod písm. a) – f), přičemž neposkytnutí informace
nebo dokladu o naplnění podmínky je považováno za porušení podmínky.

Výběr projektů

O poskytnutí zvýhodněného úvěru rozhoduje ČMZRB na základě splnění podmínek konkrétního
programu předloženým podnikatelským projektem. Ze splnění podmínek programu však
poskytnutí podpory nevyplývá automaticky, ale závisí na finančních možnostech programu a též
na rizikovosti projektu. Na poskytnutí zvýhodněného úvěru není právní nárok.

V případě kladného posouzení žádosti je podpora poskytována na smluvním základě. Za služby
ČMZRB spojené s poskytnutím úvěru uhradí žadatel poplatky podle Ceníku obchodů a služeb
ČMZRB. 

Čerpání úvěrů 

Úvěry jsou zpravidla čerpány účelově na základě předložených faktur nebo jiných daňových
dokladů, které příjemce úvěru předkládá osobně nebo je může zaslat poštou příslušné pobočce
ČMZRB.

V případě programu START může být úvěr čerpán postupným převodem prostředků na účet
příjemce úvěru, přičemž výše jednotlivých tranší nesmí přesáhnout 35 % celkové výše úvěru.
Každá další tranše bude převedena až poté, co příjemce úvěru doloží účetními a daňovými
doklady účelové užití prostředků z předchozí tranše. 
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V případě programu KREDIT lze čerpání úvěrových prostředků na pořízení zásob a vybraných
provozních nákladů projektu provádět převodem na účet příjemce úvěru v tranších
nepřesahujících 15 % celkové výše úvěru. Každá další tranše bude převedena až poté, co
příjemce úvěru doloží účetními a daňovými doklady účelové užití prostředků z předchozí tranše. 

Splácení úvěrů

Úvěry se obvykle splácejí pravidelnými čtvrtletními splátkami. 
Odklad splátek jistiny úvěru činí:

a) u programu START 9 až 12 měsíců ode dne poskytnutí úvěru,
c) u malého a standardního úvěru v programu KREDIT maximálně 12 měsíců, 
d) u podřízeného úvěru až 5 let.

Splácení se provádí inkasem z běžného účtu příjemce úvěru u ČMZRB. 

Účast v dalších programech

K uznatelným nákladům projektu uhrazeným ze zvýhodněného úvěru v programu KREDIT nebo
START nelze získat další veřejnou podporu. To znamená, že kombinování podpor u jednoho
projektu je možné, pokud to podmínky jiného programu než úvěrového programu nezakazují.

III. Organizační pokyny

1. Žádosti o zvýhodněné úvěry:

a) Formuláře žádostí jsou k dispozici na internetové adrese Českomoravské záruční a
rozvojové banky: www.cmzrb.cz. Pro každý typ úvěru je nutno použít odpovídající formulář
žádosti.

b) Žádosti o bezúročné a zvýhodněné úvěry v programu START a KREDIT přijímají pobočky ČMZRB. 

pobočka Brno
603 00 Brno, Hlinky 120/47
tel.: 538 702 111, fax: 538 702 110
e-mail: infoBM@cmzrb.cz



pobočka Hradec Králové
500 03 Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777/3
tel.: 498 774 111, fax: 498 774 110
e-mail: infoHK@cmzrb.cz

pobočka Ostrava
701 77 Ostrava, Přívozská 133/4
tel.: 597 583 111, fax: 597 583 110
e-mail: infoOV@cmzrb.cz

pobočka Plzeň
303 76 Plzeň, Bezručova 147/8
tel.: 378 775 111, fax: 378 775 110
e-mail: infoPM@cmzrb.cz

pobočka Praha
110 00 Praha 1, Jeruzalémská 964/4,
tel.: 255 721 111, fax: 255 721 584
e-mail: infoAB@cmzrb.cz

regionální pracoviště České Budějovice 
370 01 České Budějovice, Husova 9
tel./fax: 387 318 428
e-mail: plojhar@cmzrb.cz

c) Žádost o úvěr je nutné předložit osobně.

d) Podrobné pokyny ke způsobu podání žádosti a jejím náležitostem jsou součástí formuláře
žádosti.

IV. Jsem malý podnikatel ?  Vzorové příklady.

Je demonstrováno na počtu zaměstnanců: Stejně se postupuje v případě čistého obratu/příjmu
či aktiv/majetku. 

Partnerští podnikatele
Z – žadatel, 15 zaměstnanců,  P – partnerský podnikatel, 30 zaměstnanců, V – procentuální podíl
v partnerském podnikateli – 30 %

15
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V
Z P

Počet zaměstnanců žadatele: 15 + 30 % z 30 = 24. Platí stejně i pro případ, kdy žadatel vlastní
partnerského podnikatele.

Spojené podniky
Z – žadatel, 15 zaměstnanců, S – spojený podnikatel, 30 zaměstnanců, V – procentuální podíl
v partnerském podnikateli – 60 %.

V
Z S

Počet zaměstnanců žadatele: 15 + 100 % z 30 = 45. Platí stejně i pro případ, kdy žadatel vlastní
spojeného podnikatele.

Započítávaní zaměstnanců spojeného podnikatele u partnerského podnikatele
Z – žadatel, 15 zaměstnanců, P – partnerský podnik, 30 zaměstnanců, V – procentuální podíl
v partnerském podniku – 30 %

PP – partnerský podnikatel podnikatele P 40 % podíl, 10 zaměstnanců, PS – spojený podnikatel
podnikatele P, 60 % podíl, 20 zaměstnanců   

40%
PP

V
Z P

PS

60%

Počet zaměstnanců žadatele: 15 + 30 % z (30 + 20) =30. Platí stejně i pro případ, kdy žadatel
vlastní partnerský podnik. Zaměstnanci PP se nezapočítávají. 

Započítávání zaměstnanců partnerského podnikatele u spojeného podnikatele
Z – žadatel, 15 zaměstnanců, S – spojený podnikatel, 30 zaměstnanců, V – procentuální podíl
ve spojeném podnikateli – 60 %.
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SP – partnerský podnik podnikatele S, 40 % podíl, 10 zaměstnanců, SS – spojený podnik
podnikatele S, 60 % podíl, 20 zaměstnanců 

40%
SP

V
Z S

SS

60%

Počet zaměstnanců žadatele: 15 + 100 % z ( 30 + 40 % z 10) = 49. Platí stejně i pro případ,
kdy žadatel vlastní spojeného podnikatele.

V.  Podporované činnosti podle Oborové klasifikace ekonomických 
činností(OKEČ)

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 [1]

15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů [2] /PV/ 
17 Výroba textilií a textilních výrobků [3] /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 /PV/ 
36 Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j.n. /PV/ 
37 Recyklace druhotných surovin /PV/ 

E. Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
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/ 
51.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky [5] /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/ 

H. Ubytování a stravování [6]

55 Ubytování a stravování /S/ 

I. Doprava, skladování, a spoje
63.1 Manipulace s nákladem a skladování /S/ 
63.21 Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě /S/ 
64 Spoje [7] /S/ 
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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 společnosti /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 [8]

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 Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti /S/ 

O. Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
90 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanačnía 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 [9] /S/ 

[1] pokud se nejedná o výrobu erotického zboží
[2] s výjimkou výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky – 

Příloha I Smlouvy o ES 
[3] s výjimkou výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky – 

Příloha I Smlouvy o ES 
[4] pokud se nejedná o obchod s erotickým zbožím
[5] s výjimkou 51.35 - Velkoobchod s tabákovým zbožím
[6] s výjimkou stánkového prodeje ve skupině 55.30 - Restaurace
[7] s výjimkou 64.11 - Státní poštovní služby
[8] s výjimkou škol zřizovaných státem
[9] pokud se nejedná o služby erotického charakteru
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VI. Co je dobré vědět

1. Nelze přijmout žádost o podporu podnikání, pokud v ní chybí:
• originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný doklad o

oprávněnosti k podnikatelské činnosti (např. živnostenský list), 
• v případě zvýhodněného podřízeného úvěru v programu KREDIT: vyplněná příloha B

žádosti,
• doklad o absolvování vzdělávacího programu pro začínající podnikatele (u programu

START),

2. Pracovníci ČMZRB Vám ověří pro účely podání žádosti fotokopie těch dokumentů, které je
nutno předkládat v originále. Pro urychlení jednání je dobré mít fotokopii originálu s
sebou. 

3. Pokud si nejste jisti, zda jste schopni řádně připravit žádost o podporu podnikání, využijte
služeb některé z poradenských firem nebo hospodářských komor. Můžete si ušetřit řadu
starostí a možná i zklamání.

4. Žádost musí být podepsána žadatelem nebo osobou oprávněnou jednat za žadatele. Podpisy
na žádosti, pokud není podána osobně, musí být úředně ověřeny. 

5. K úhradě části administrativních nákladů spojených se zprostředkováním státní podpory
platí podnikatel poplatky ve výši dané Ceníkem obchodů a služeb ČMZRB platným k
okamžiku splatnosti těchto poplatků. Ceník je k dispozici na www.cmzrb.cz.

6. Pokud si chcete sami předem posoudit, zda jste skutečně malým podnikatelem, můžete
požádat o konzultaci některou z poboček ČMZRB. 

7. Informace o programech podpory malého a středního podnikání, včetně úplného znění
jednotlivých programů, lze rovněž získat na internetové stránce ČMZRB:
http://www.cmzrb.cz. Dotazy, týkající se služeb banky lze zasílat na adresu:
info@cmzrb.cz. 
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S námi je to snazší !


