
TRH

Kde získat podrobnější informace?

• Navštivte internetové stránky www.cmzrb.cz.
• Napište svůj dotaz na info@cmzrb.cz.
• Kontaktujte pobočky ČMZRB.

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

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

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

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

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

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

Program bezúročných úvěrů a zvýhodněných 
záruk pro malé a střední podnikatele na území
hlavního města Prahy

S NÁMI JE TO SNAZŠÍ 



Program TRH je součástí programů podpory malého a středního podnikání vyhlášených
Ministerstvem průmyslu a obchodu na rok 2007, které využívají výlučně finanční
prostředky z rozpočtu České republiky.

Cílem programu je s pomocí bezúročných úvěrů, zvýhodněných záruk či záruk s finanč-
ním příspěvkem k zaručovanému úvěru:

• umožnit realizaci podnikatelských projektů osob vstupujících do podnikání
poprvé nebo s delším časovým odstupem,

• umožnit získání bankovních úvěrů určených k financování rozvojových
projektů malých a středních podnikatelů.

Jakou podporu lze získat

• bezúročný úvěr

• záruku

• záruku s příspěvkem

Na jeden projekt nelze současně poskytnout bezúročný úvěr a záruku s příspěvkem. 

Bezúročný úvěr:

• pro fyzickou a právnickou osobu až do výše 0,75 mil. Kč 

• pro právnickou osobu s více společníky/členy až do výše 1,5 mil. Kč

• se splatností až 7 let

• zajištěný směnkou podnikatele avalovanou minimálně jednou fyzickou nebo
právnickou osobou.

Záruka:

• do výše až 80 % jistiny zaručovaného úvěru 

• cena záruky ve výši 0,1 % až 0,3 % p. a. z výše záruky.

Záruka s příspěvkem:

• do výše až 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru

• výše zaručeného úvěru maximálně 1,5 mil. Kč, splatnost delší než 3 roky

• cena záruky 0,1 % p. a. z výše záruky

• finanční příspěvek ve výši 15 % vyčerpaného zaručeného úvěru.

Kdo může žádat o bezúročný úvěr či záruku s příspěvkem

Začínající podnikatelé, kteří:

• začínají podnikat poprvé nebo minimálně po 7 letech od ukončení
předcházející podnikatelské činnosti a nejsou ani nebyli společníky či členy
jiné právnické osoby po stejné období,

• byli zaregistrováni jako poplatníci daně z příjmů na finančním úřadě v roce
podání žádosti o podporu nebo v roce předchozím,

• zaměstnávají méně než 10 osob,

• v případě bezúročného úvěru doloží certifikát o absolvování alespoň jednoho
z rekvalifikačních (vzdělávacích) programů „Základy podnikání“ akre-
ditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Kdo může žádat o záruku

Malí a střední podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 250 osob.

Podmínky poskytnutí podpory 

• Projekt musí mít charakter průmyslové výroby, stavební výroby, služeb, včetně
ubytovacích či stravovacích, obchodní činnosti. Podrobný výčet v podobě
přehledu podporovaných oborů ekonomických činností (OKEČ) je uveden 
v úplném znění programu TRH.

• Projekt musí být realizován na území hlavního města Prahy.

• Vyplacení finančního příspěvku k zaručenému úvěru je podmíněno doru-
čením zprávy o ukončení realizace projektu a potvrzením úvěrující banky
o vyčerpané částce zaručovaného úvěru a jeho řádném splácení, a to do dvou
let od uzavření smlouvy o záruce.

Použití bezúročného či zaručovaného úvěru

• Na nákup pozemků, nákup a výstavbu budov či jejich rekonstrukci, na nákup
strojů a zařízení,

• na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,

• na pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku a drobného
nehmotného majetku, 

• na koupi podniku v konkurzu (pouze zvýhodněná záruka bez finančního
příspěvku).

Podání žádosti o podporu 

Formulář žádosti o podporu z programu TRH společně s pokyny k podání žádosti jsou 
k dispozici na www.cmzrb.cz. Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Tento informační materiál poskytuje pouze základní údaje o podmínkách podpory platných od 1. ledna 2007.


