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Programy ČMZRB
▪ Vyhlašovatelem je většinou MPO, poskytovatelem ČMZRB
▪ Na koho jsou cíleny? – SME, částečně i města a obce, snaha o rozšíření do dalších
oblastí
▪ Jedná se zejména o: záruky, v některých případech o přímé úvěry s úrokovou dotací
▪ Záruky jsou dostupné v závislosti na disponibilních zdrojích, aktuálně tzv. M-záruka
pro malé a střední firmy (SME), avšak pouze do 4 mil. Kč. Záruku lze využít na
provozní i investiční úvěry. Větší úvěry pouze pro sociální podniky.
▪ Největším poskytovatelem úvěrů se zárukou ČMZRB je tradičně ČS spolu s KB,
každá má cca 30% podíl, tj. dohromady 60 %.
▪ V roce 2019 bylo realizováno rozšíření záruk na investiční úvěry až do 40 mil.
Kč a rovněž na provozní úvěry související s investicemi
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Program INOSTART
Co je to program INOSTART? – program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům

Klíčové parametry:
▪ Jediný funkční program start up financování s podporou státu
▪ Žadatelem je MSP, tj. velikost do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR
nebo výše aktiv do 43 mil. EUR (dříve jen pro malé podniky)
▪ Od zahájení podnikatelské činnosti do podání žádosti o podporu neuplynuly více
jak 3 roky

▪ Realizace projektu v celé ČR

www.csas.cz/inostart
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Parametry úvěru programu INOSTART
Parametry úvěru:
▪ Délka úvěru maximálně 5 let od data první splátky, odložení zahájení splácení maximálně
3 roky, tj. maximálně 8 let
▪ Výše úvěru: 0,5 – 15 mil. Kč
▪ Zajištění úvěru: individuální, dohodnuto mezi bankou a klientem
▪ Podmínka čerpání: poskytnutí záruky ČMZRB (do výše 70 % nesplacené jistiny)

Způsobilé výdaje:
▪
▪
▪
▪

Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
V případě nemovitého majetku pouze do 40 % předpokládaných způsobilých výdajů
Zásoby, u IT firem i další provozní výdaje (mzdy, nájemné, energie …)
Drobný hmotný a nehmotný majetek

Včetně DPH
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European Investment Fund
Firemní úvěr Start up
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Parametry Firemního úvěru Start up ČS
Úvěr poskytujeme tzv. Start-ups - tedy začínajícím firmám a
podnikatelům s podnikatelskou historií do 3 let od vzniku
podnikatelského subjektu (PO, FOP).

Parametry úvěru:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

nezajištěný automaticky schvalovaný úvěr ve výši od 50 tis. až do 600 tis. Kč.
neúčelový úvěr, lze poskytnout i více úvěrů do celkové výše 1,2 mil. Kč
splatnost až 6 let a konkrétní délka splatnosti záleží na požadavku klienta
úroková sazba je 9% p.a. (bez možnosti slevy)
zcela bez poplatků (za sjednání, vedení, předčasné splacení)
úvěr je zajištěný blanko směnkou
schválení do druhého dne od podpisu žádosti, resp. dodání
požadovaných dokumentů
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Výhody a užitky pro klienta
V čem je výhoda Firemního úvěru Start up ČS ?
dostupnost nezajištěného úvěru pro začínající podnikatele až do výše 600 tis.
nižší úroková sazba než by byla u standardních úvěrů
úvěr je zcela bez poplatků
rychlost vyřízení úvěru
nemusí mít ještě uzavřen první fiskální rok,
tzn. nemusí mít daňové přiznání
▪ možnost odkladu splátek až na 5 měsíců
▪
▪
▪
▪
▪

A kde jsou užitky pro klienta ?
▪
▪
▪
▪

rychlejší nastartování byznysu
méně startostí se sháněním peněz
větší klid při placení faktur
ušetřené peníze za poplatky a úroky může použít k dalšímu rozvoji firmy
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European Investment Fund
Garance InnovFin
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Parametry linky
▪ EIF – skupina EIB, rating AAA, tj. 100% uznatelnost záruky
▪ Rozsah garance – 50%, bez omezení plnění
▪ Celkový objem úvěrů – 100 mil. EUR
▪ Cílový segment – malé a střední firmy (max. do 500 zaměstnanců) realizující
inovační projekty

▪ Možno i Mid-Caps (do 500 zaměstnanců)
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Parametry úvěrů - projekty
▪

Účel úvěru – inovativní projekty, například nová špičková technologie, patenty, růst
obratu, zaměstnanosti o 20%, digitalizace

▪

Velikost úvěru - 25 tis. – 7,- mil. EUR

▪

Měna úvěru - CZK nebo EUR

▪

Splatnost úvěru – do 7 let od podpisu smlouvy, nově až 10 let - výjimečně

▪

Výhoda pro klienty – nižší úroková sazba díky nižším
nákladům banky na riziko, kapitál
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European Investment Bank

Global Loans
Zvýhodněný úvěr
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Programy financované ve
spolupráci s EIB
Globální úvěr
▪ Úvěr poskytovaný ČS za zvýhodněných podmínek
▪ Pro projekty definované velikosti (EUR 40 tis. – EUR 25 mil.)
▪ Určen pro financování:
- Malých a středních podniků / MidCaps (dle definice
velikosti subjektu) a municipalit
- Projektů směřujících do oblastí:
životní prostředí
rozvoj znalostní ekonomiky
racionální využití energie

infrastruktura
zdravotnictví
vzdělávání
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Programy financované ve
spolupráci s EIB
Definice dle Evropské komise SME
Kritéria:
1. Počet zaměstnanců: maximálně 250 na HPP pro MSP
2. Roční obrat: méně než 50 mil. EUR
nebo
Roční bilanční suma: méně než 43 mil. EUR
3. Vlastnická struktura: Nezávislá, Partnerská, Propojená

Mid – Caps:
▪ Méně než 3000 zaměstnanců ve skupině
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Programy financované ve
spolupráci s EIB
Projektové podmínky
▪ Z globálního úvěru lze refinancovat až 100% celkových projektových nákladů, max.
12,5 mil. EUR
▪ Velikost projektu 40.000 – 25 mil. EUR
▪ Dokončení projektu do 3 let, provozní i investiční financování
▪ V případě, že je na projekt jiná dotace, EIB zvýhodnění je na nedotovanou část
projektu
▪ Pouze nové projekty před realizací, v realizaci, maximálně však 6 měsíců od data
dokončení projektu (zkolaudované, udělení licence…aj.)
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Programy záruk Covid
- komerční banky ve spolupráci s ČMZRB
- záruka za úvěry až do 90%, max. 50 mil. Kč
- funguje na provozní financování Covid III
- dostupný je i Covid Invest – investiční úvěry,
spuštěn od 2. pololetí 2021
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Koho kontaktovat s radou či otázkou
Děkuji za pozornost !
Česká spořitelna, a.s.
Corporate Engagement Tribe
Ladislav Dvořák
e-mail: ldvorak@csas.cz, tel. 956 714 256

www.csas.cz

