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Národní program COVID III schválen.
Podpoří podniky až do 500 zaměstnanců
Vláda České republiky na svém zasedání dne 18. května 2020
schválila Národní program COVID III. Tento program navazuje na již
vyhlášené programy COVID I, COVID II a COVID Praha. Na rozdíl od
nich však bude mít celorepublikovou působnost a podpoří podniky
až do 500 zaměstnanců. Alokace programu je 150 miliard korun
podle schváleného zákona č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní
záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a
rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v
souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem
SARS CoV-2, ze dne 29. 4. 2020, což umožní podpořit úvěry v objemu
až 500 miliard korun.

Kdo může o úvěr/záruku žádat?
Zásadní změnou oproti předchozím programům, které byly určeny výhradně pro
malé a střední podniky, nový program COVID III počítá i s účastí firem (konečný
příjemce), které měly k 31. prosinci 2019 nejvýše 500 zaměstnanců, přičemž pro tyto
účely bude rozhodující evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého
statistického úřadu za poslední ukončené účetní období. Konečný příjemce má být
držitelem oprávnění k podnikání na území České republiky. Žadatelem o úvěr
se zárukou ČMZRB v rámci národního programu COVID III, mohou být i firmy
se sídlem na území hlavního města Prahy.

V jaké výši lze úvěr/záruku získat?
Zaručovány budou úvěry až do výše 50 mil. Kč poskytnuté spolupracujícími
komerčními bankami, kdy výše záruky ČMZRB za úvěr bude:
 90 % hodnoty jistiny pro podnikatele do 250 zaměstnanců,
 80 % hodnoty jistiny pro podnikatele nad 250 a do 500 zaměstnanců.
Maximální výše jistiny přislíbené k čerpání nesmí nepřesáhnout:
 dvojnásobek ročních mzdových nákladů za rok 2019 nebo za poslední
dostupný rok, nebo
 25 % celkového obratu v roce 2019;
V případě schválené výjimky je možné sjednat úvěr ve výši potřebné likvidity
na nadcházejících dvanáct měsíců.
Maximální délka splácení je 3 roky od data podpisu. Sjednaná splatnost úvěru
nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021, s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu
neurčitou, kde ale rovněž nesmí dojít ke splacení úvěru do tohoto data.

1

VAŠE KONTAKTNÍ OSOBY
Mgr. Pavel Karásek
podnikový poradce
Senior Associate
M +420 606 764 497
pavel.karasek@roedl.com
www.roedl.cz

Na co lze úvěr čerpat?
Zajišťovaný úvěr bude možné použít na výdaje výhradně provozního charakteru,
na financování provozních výdajů společnosti včetně osobních nákladů nebo
na pořízení drobného majetku.
Zajišťovaný úvěr naopak nesmí být použit na financování investic
do dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku ani na refinancování dříve
uzavřených smluv o jiném dluhovém financování (například úvěry, leasingy).
Veškeré výdaje musí být doložitelné účetními/daňovými doklady pro účely
případných následných kontrol.
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Jaké jsou základní podmínky získání
úvěru/záruky?
Zaručený úvěr v národním programu COVID III budou poskytovat jednotlivé
úvěrující banky a záruku za úvěr sjednají s ČMZRB.
Administrativní podmínkou pro získání záruky za úvěr je zapsání a zveřejnění
skutečného majitele v evidenci skutečných majitelů dle § 118 b) a násl. zákona
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci
svěřeneckých fondů.
Poskytnutí a vyřízení záruky od ČMZRB je bez poplatků.
Úvěr musí být sjednán/podepsán nejpozději do 31. prosince 2020.
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V současné době Česká bankovní asociace ještě jedná s ČMZRB o finální podobě
smlouvy, stejně tak ještě dobíhají interní jednání v bankách o parametrech
financování.
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Zahájení příjmu žádostí o záruky ČMZRB očekáváme každým dnem.
V případě potřeby naší podpory při posouzení možnosti či upřesnění postupu při
využití státní záruky za mimořádné provozní úvěry z programu COVID III jsme Vám
rádi k dispozici.
Stačí nám sdělit název Vaší banky, kontakt na osobního bankéře a veškerou
dokumentaci k žádosti o úvěr/záruku Vám připravíme.
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