
Zvýhodněné úvěry pro malé podnikatele v roce 2006
Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., pobočky – Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň a Praha

K R E D I TNázev programu

Místo realizace projektu

Kategorie podnikatele 

Podporované činnosti 

Podmínky pro přiznání 
a poskytování podpory

Výše a forma podpory 

Účast v dalších 
programech 

Specifika 
a omezení

Realizace projektu na území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy

Malý (méně než 50 zaměstnanců)

Vybrané obory průmyslové výroby, stavební výroby, obchodu, služeb a dopravy vymezených v příloze programů OKEČ.

Dokladování předpokladů návratnosti úvěrových prostředků. 

Použití nejméně 60 % úvěru na pořízení (dlouhodobého) hmotného nebo
nehmotného majetku nebo na rekonstrukci (dlouhodobého) hmotného majetku. 

Zajištění úvěru směnkou vystavenou příjemcem úvěru avalovanou nejméně
jednou fyzickou nebo právnickou osobou. 

Úvěr smí být poskytnut fyzické osobě vstupující do podnikání poprvé
nebo s delším časovým odstupem (7 let). Úvěr může získat též právnická
osoba, s výjimkou a. s. a bytových družstev, pokud je vlastněna pouze osobami
vstupujícími do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem.

Úvěr musí být použit nejméně z 50 % na pořízení (dlouhodobého) hmotného
nebo nehmotného majetku nebo na rekonstrukci (dlouhodobého) majetku.

Zajištění úvěru směnkou vystavenou příjemcem podpory. 

Žadatel musí doložit absolvování kurzu pro začínající podnikatele.

I. Zvýhodněný podřízený úvěr

ve výši 0,5 – 7 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a. se splatností 8 let,
s odkladem splátek až 5 let až do výše 50 % předpokládaných celkových nákladů
projektu. 

II. Zvýhodněné úvěry pro podnikatele s max. 7 uzavřenými po sobě jdoucími
zdaňovacími obdobími

a) ve výši 0,2 – 2 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 4 % p. a. se splatností 6 let
až do výše 90 % předpokládaných celkových nákladů projektu, 

b) ve výši 2 – 5 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 4 % p. a. se splatností 6 let
až do výše 80 % předpokládaných celkových nákladů projektu.  

Bezúročný úvěr v minimální výši 100 tis. Kč a v maximální výši:

a) pro fyzickou osobu nebo obchodní společnost s jedním společníkem max.
500 tis. Kč,

b) pro obchodní společnost s více společníky nebo družstvo max. 1 mil. Kč. 

Úvěr lze poskytnout až do výše 90 % předpokládaných celkových nákladů projektu.

Doba splatnosti je max. 6 let. Úvěr je splácen rovnoměrnými čtvrtletními splátkami
s odkladem první splátky o 9 – 12 měsíců ode dne poskytnutí.

K uznatelným nákladům podpořeným či uhrazeným z programu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu, s výjimkou zvýhodněné záruky (v programu ZÁRUKA)
k bankovnímu úvěru určenému na financování podpořeného projektu. 

V případě žádosti o poskytnutí zvýhodněného podřízeného úvěru musí být
k financování projektu současně předpokládáno použití jiného bankovního
úvěru nebo leasingu, min. ve výši podřízeného úvěru.

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

Žadatel je povinen doložit jako součást žádosti o bezúročný úvěr certifikát
o absolvování alespoň jednoho z rekvalifikačních programů „Základy
podnikání“ akreditovaných MŠMT, vystavený na jméno podnikatele (fyzické
osoby) nebo na jméno společníka či zakladatele obchodní společnosti nebo
člena či zakladatele družstva.

S T A R T



Zvýhodněné úvěry a záruky pro malé a střední podnikatele v roce 2006

Název programu

Podmínky přístupu
do programu

Podporované činnosti

Druh podpory

Specifika 
a omezení

Z Á R U K A T R H P R O G R E S

1 Počet zaměstnanců méně než 250/50osob, čistý obrat, resp. příjmy žadatele v každém z posledních 2 účetně uzavřených ročních období méně než 50/10 mil. EUR nebo hodnota
aktiv, resp. majetku podniku méně než 43/10 mil. EUR (u ekonomických kriterií je nezbytné splnit alespoň jedno – čistý obrat nebo hodnotu aktiv). Pro splnění kritérií se berou
v úvahu údaje za žadatele podpory a za partnerské a spojené podnikatele.

2 Podnikatel nesmí v jakémkoliv tříletém období v souhrnu všech veřejných podpor malého rozsahu poskytnutých v tomto období získat podporu vyšší než je částka 100. tis.EUR.
Pro přepočet do Kč se použije kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou pro poměr mezi EUR a Kč pro den, kdy je každá jednotlivá podpora poskytnuta.

Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., pobočky – Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň a Praha

vypořádání závazků žadatele vůči státnímu rozpočtu a státním fondům • splnění kriterií malého/středního podnikatele1 • registrace na finančním úřadě jako poplatník daně
z příjmu ke dni podání žádosti • oprávnění k podnikání na území ČR • projekt musí být realizován na území ČR v oborech vymezených v příloze programů (OKEČ) •

přepočtený počet pracovníků žadatele v posledních dvou uzavřených účetních obdobích musí být u jednotlivých programů nižší 
než:

250 50 250

Vybrané obory průmyslové výroby, stavební výroby, obchodu, služeb a dopravy vymezených v příloze programů OKEČ.

I. Záruka  za investiční a provozní bankovní úvěry

do výše 80 % z jistiny úvěru. V případě  provozních
úvěrů revolvingového typu pouze pokud poskytnuté
ručení bude opakováním ručení předchozího. Cena
poskytnuté záruky je od 0,1 % p. a. do 0,3 % p. a.
z hodnoty záruky.
II. Záruka za návrh do obchodní veřejné soutěže

na dodávku výrobků, zboží, služeb a stavebních
prací.
Výše záruky je v rozmezí 100 tis. Kč - 5 mil. Kč.

III. Záruka za kapitálový vstup 

do výše 70 % kapitálového vstupu, max. 20 mil. Kč,
nejdéle na 5 let. Cena záruky nepřesáhne 1,5 %,
v případě jednoleté a kratší záruky 0,75 % objemu
poskytnuté záruky. Možnost příspěvku až 250 tis. Kč
na náklady spojené s kapitálovým vstupem.

I. Zvýhodněné úvěry – projekty realizované na území hl. m. Prahy 

• úvěr ve výši 0,2 – 5 mil. Kč se splatností do 6 let a s pevnou úrokovou sazbou
4 % p. a. Úvěr se poskytuje až do výše 80 % předpokládaných celkových
nákladů,

• podřízený úvěr ve výši 2 – 7 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a.,
a to až do výše 50 % předpokládaných celkových nákladů. Splatnost úvěru
až 8 let s odkladem splátek až 5 let. K financování projektu musí být souběžně
předpokládáno použití jiného úvěru (leasingu) nejméně ve výši podřízeného
úvěru (podpora dle pravidla de minimis2).

II. Bezúročný úvěr

• pro fyzické osoby a obchodní společnosti s jedním společníkem úvěr ve výši
0,1 – 0,5 mil. Kč,

• pro obchodní společnosti s více společníky a pro družstva úvěr ve výši
0,1 – 1 mil. Kč,

• na financování až 90 % předpokládaných celkových nákladů projektu, doba
splatnosti je max. 6 let, první splátka je stanovena v rozmezí 9 až 12 měsíců
ode dne poskytnutí úvěru (podpora dle pravidla de minimis2).

Podřízený úvěr

• úvěr ve výši 2 – 25 mil. Kč, a to až do výše 50 %
předpokládaných celkových nákladů projektu,

• k financování projektu musí být předpokládáno
souběžné použití jiného úvěru (leasingu) nejméně
ve výši podřízeného úvěru,

• pevná úroková sazba úvěru 3 % p. a.

• pro projekty realizované na území NUTS 2 -
Severozápad pevná úroková sazba 2 % p. a., 

• splatnost úvěru až 9 let, s odkladem splátek až
5 let,

• zajištění úvěru minimálně směnkou vystavenou
příjemcem úvěru avalovanou nejméně jednou
fyzickou nebo právnickou osobou. 

Záruku z tohoto programu nelze poskytnout k úvěrům
z programů KREDIT, START ani k úvěrům z programu
PROGRES.
Záruka za provozní úvěr a návrh do obchodní veřejné
soutěže se poskytují jako podpora malého rozsahu –
pravidlo de minimis2.

Uznatelné náklady úvěrů:
• náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (u klientů vedoucích účetnictví), resp. na pořízení a rekonstrukci

hmotného majetku a na pořízení pozemků (u klientů vedoucích daňovou evidenci),
• náklady na pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí na know-how, nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem

soudního znalce (ne starším 6 měsíců),
• náklady na pořízení zásob a vybrané provozní náklady (software, znalecké posudky, náklady spojené s propagací a publicitou

projektu), a to u bezúročného úvěru do výše 50 %, jinak do výše 40 % úvěru (mimo program PROGRES, kde je vyloučeno).
DPH je uznatelným nákladem:
• pokud klient není plátcem DPH,
• pokud klient je plátcem DPH, ale nemůže uplatnit nárok na odpočet  daně na vstupu. 


