
 

Duben 2020 

COVID-19 – Záruční program COVID II 

 

S ohledem na situaci a opatření proti šíření onemocnění COVID-19 přinášíme další důležité 

informace v oblasti pomoci podnikatelům ze strany státu.  

V reakci na velký zájem o úvěry z programu COVID I schválila vláda záruční program 

COVID II, který bude spravovat Ministerstvo průmyslu a obchodu („MPO“) a poskytovatelem 

podpory bude Českomoravská záruční a rozvojová banka („ČMZRB“). Na program je 

vyčleněno zatím 4 mld. Kč.  

Jedná se o záruční program, pomoc je poskytována ze strany ČMZRB formou bankovní 

záruky k úvěru u jedné ze spolupracujících bank (seznam těchto bank zde: 

https://www.komora.cz/files/uploads/2020/03/Spolupracujici_banky_EXP-

zaruky_191017.pdf).  

 

Parametry programu 

Program bude realizován a žádosti přijímány v několika kolech, v každém kole bude kapacita 

1,5 mld. Kč. První kolo přijímání žádostí je již uzavřeno. Druhé kolo žádostí by mělo být 

spuštěno od 20. 4. 2020. Dolní hranice úvěru není omezena. 

Subjekt žádající o úvěr musí zejména splnit tyto podmínky: být malý nebo střední 

podnikatel, solventní a bezdlužný. Musí následně umožnit kontrolu čerpání úvěru ze strany 

MPO a ČMZRB, poskytnout potřebné údaje a být registrován k dani z příjmů. Projekt musí 

být realizován mimo území Prahy. 

Z programu je možné zafinancovat tzv. způsobilé výdaje, které musí souviset s realizací 

projektu a s překlenutím krizové situace, jedná se např. o náklady na mzdy a energie, platby 

za nájemné, úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek nebo 

pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku. Není možné zejména financovat 

splácení dřívějších úvěrů. 

V jedné z variant programu - záruky i s příspěvkem na úhradu úroků - je možné čerpat: 

▪ úvěr ve výši až 15 mil. Kč od spolupracující banky 

▪ bankovní záruku ČMZRB až do výše 80 % jistiny úvěru 

▪ finanční příspěvek na úhradu úroků z úvěru až do výše 1 mil. Kč 

▪ doba ručení až 3 roky 
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Administrace žádostí 

Žádosti o podporu z programu COVID II se podávají na formuláři s přiložením potřebných 

příloh(https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/zadost-o-zaruku-z-

programu-covid-ii/) společně s kopií smlouvy o úvěru nebo vyjádřením spolupracující banky 

o podmínkách poskytnutí úvěru. 

O výběru projektu a vyhovění žádosti rozhoduje ČMZRB na základě hodnocení způsobilosti 

žadatele, přijatelnosti projektu a dalších kritérií. Na podporu z programu není právní nárok. 

 

V případě otázek se neváhejte na nás obrátit. 
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