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Vznikla Vám v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru újma na Vašem 
podnikání, kterou jste schopni vyčíslit? Jste mikro, malým nebo středním 
podnikem?  

Pak by Vám podpora úvěru COVID mohla účinně pomoci s řešením Vaší situace.  

Připravili jsme pro Vás proto tento návod, pomocí kterého každý snadno zvládne o úvěr 
požádat, bez nákladů a zbytečných stresů.  

 

KROK 1 - Zjistěte, zda vůbec splňujete podmínky jako žadatel. 
Projděte si a odpovězte na následující otázky. Pokud Vaše odpovědi neodpovídají 
modře označeným políčkům, bohužel nesplňujete podmínky pro poskytnutí úvěru.  

 

 ANO NE 

Jsem podnikatelem registrovaným k podnikání na území ČR?   

Jsem registrován jako poplatník daně z příjmů?    

Jsem mikro, malým nebo středním podnikem? (podrobnosti níže)   

Mám splatné a nevypořádané nedoplatky vůči státním institucím 
– finanční úřad, zdravotní pojišťovny, ČSSZ apod.? 

  

Mám nedoplatky z titulu mzdových nároků vůči svým 
zaměstnancům?  

  

Je proti majetku mého podniku vedena exekuce?    
Jsem v likvidaci?    
Bylo v souladu s insolvenčním zákonem rozhodnuto o úpadku mé 
firmy?  

  

Mám peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních 
prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise 
prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se 
společným trhem? 

  

 

Jak poznáte, zda jste mikro, malým nebo středním podnikem?  

V základním ohledu se velikost firmy stanovuje podle počtu zaměstnanců a obratu 
nebo aktiv firmy. Jednoduchou pomůckou může být následující přehled:  
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velikost podniku počet zaměstnanců aktiva obrat 

mikro a malé 
podniky 

do 49 včetně do 10 mil. EUR do 10 mil. EUR 

střední podnik od 50 do 249 včetně do 43 mil. EUR do 50 mil. EUR 

 

UPOZORNĚNÍ! Do výpočtu je ale zapotřebí zahrnout rovněž tzv. partnerské a propojené 
podniky – tedy podniky, které jsou s Vaší firmou majetkově či personálně propojeny.  

Přesná metodika pro stanovení velikosti podniku je k dispozici např. na stránkách 
Agentury pro Podnikání a inovace ZDE.   

 

KROK 2 – Vyčíslete újmu, která Vám vznikla.  
Úvěr je možné čerpat v maximální výši od 500 tis. Kč až do 15 mil. Kč, ovšem současně 
maximálně do 90% újmy, která Vám v důsledku opatření proti šíření koronaviru vznikla.  

Ověřte si, zda jste schopni vzniklou újmu jednoznačně vyčíslit a současně doložit 
průkaznými dokumenty např.:  

 E-mail, dopis nebo jiná forma doložitelná forma vyjádření od Vašeho 
odběratele, ze které bude patrné, že například odstupuje od objednávky nebo 
odebere jenom její část.  

 Dodatek ke smlouvě či výpověď smlouvy ze strany odběratele.  

 

KROK 3 – Připravte si vyčíslení nákladů, které budete z úvěru hradit.  
V rámci poskytnutého úvěru je možné hradit výhradně následující druhy provozních 
nákladů (způsobilé výdaje):  

 pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pokud jej současně 
vykazujete jako náklad/výdaj a nevedete jej účetně jako dlouhodobý hmotný 
majetek 

 pořízení a financování zásob 
 ostatní provozní náklady/výdaje (např. mzdové náklady) včetně 

předfinancování pohledávek 

https://www.agentura-api.org/cs/metodika/msp/
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UPOZORNĚNÍ! Úvěrem není možné financovat např. pohledávky za společníky, 
investiční výdaje či splátky dříve poskytnutých úvěrů.  

Výsledná částka úvěru Vám bude poskytnuta maximálně do výše 90% 
z vyčíslených způsobilých výdajů.  

 

KROK 4 – Stáhněte si základní formuláře k žádosti o úvěr.  
V rámci žádosti o úvěr je nutné vyplnit a předložit následující základní formuláře:  

 Formulář 1 - Žádost o zvýhodněný úvěr – ke stažení ZDE na stránkách ČMZRB 
 Formulář 2 - Příloha PCO – projekt - ke stažení ZDE na stránkách ČMZRB 

 

Pro vyplnění Formuláře 1 si připravte následující základní údaje:  

 Identifikační údaje – název, IČO, sídlo, místo podnikání, kontaktní adresu; 
 Kontaktní údaje osob, které budou jednat s ČMZRB - jméno a příjmení, telefon, e-

mail; 
 Adresu www stránek – pouze pokud jimi disponujete;  
 CZ-NACE Vaší převažující podnikatelské činnosti – údaje snadno zjistíte na 

stránkách registru ekonomických subjektů ZDE, po zadání svého IČO; 
 Číslo běžného účtu – včetně kódu banky a případného předčíslí;  
 Informaci o plátcovství DPH; 
 Zda vedete účetnictví nebo daňovou evidenci; 
 Údaje o celkovém počtu zaměstnanců – po přepočtu na plný pracovní úvazek 

k 31. 12. 2019; 
 Údaje o celkové výši aktiv/majetku – ke konci posledního uzavřeného účetního 

období; 
 Údaje o celkové výši obratu – ke konci posledního uzavřeného účetního období.  

Pro vyplnění Formuláře 2 si navíc připravte následující údaje:  

 Stručný popis historie Vaší firmy a jejího postavení na trhu; 
 Identifikaci a popis ekonomické újmy, ke které došlo na Vašem podnikání – mělo 

by vycházet z podkladů, kterými budete prokazovat vzniklou újmu včetně jejího 
vyčíslení;  

 Přehled provozních výdajů, které bude úvěrem financovat – mělo by odpovídat 
struktuře, kterou jste si připravili ve třetím kroku tohoto návodu.  

https://www.cmzrb.cz/soubor/zadost-covid/
https://www.cmzrb.cz/soubor/priloha-pco-projekt/
https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
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KROK 5 – Stáhněte si a vyplňte ostatní přílohy k žádosti o úvěr 
Konkrétně se jedná o následující:  

 Prohlášení k identifikaci právnické/fyzické osoby – příloha ID – ke stažení ZDE 
 Prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis – příloha DM – ke stažení ZDE 
 Charakteristika žadatele – příloha CH – ke stažení ZDE  
 Údaje o ekonomických vazbách žadatele – příloha B – ke stažení ZDE  
 Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele – příloha Z – ke stažení ZDE 
 Ekonomická příloha pro žadatele vedoucí účetnictví – příloha C – ke stažení ZDE 
 Ekonomická příloha pro žadatele s daňovou evidencí – příloha D – ke stažení ZDE 

* V rámci přílohy DM budete potřebovat k vyplnění údaje o čerpaných podporách v režimu de minimis. 
V režimu de minimis může jeden ekonomický subjekt přijmout za dobu předchozích 3 let podporu 
maximálně do výše finančního stropu 200.000,- EUR (resp. jeho korunového ekvivalentu). Údaje o 
čerpaných podporách v režimu de minimis jsou k dispozici po registraci na portálu eAgri - ZDE 

 

KROK 6 – Připravenou žádost včetně příloh podejte na ČMZRB 
Žádosti o úvěr se podávají prostřednictví e-podatelny ČMZRB prostřednictvím vstupu 
pro neregistrované uživatele – ZDE.  

 

KROK 7 – Po odevzdání žádosti  
Po odevzdání žádosti prostřednictvím e-podatelny bude následovat tento postup:  

1) Na Vaši e-mailovou adresu Vám bude doručeno potvrzení o zaregistrování Vaší 
žádosti.  

2) Budete kontaktováni obchodním pracovníkem ČMZRB, který s Vámi již probere 
dalšího kroky, které je zapotřebí následovat.  

 

Přejeme Vám mnoho štěstí při vyřízení úvěru a zejména překonání této 
nelehké situace.  
 

 

V případě, že si nebudete s čímkoli vědět rady, neváhejte se na nás obrátit 
prostřednictvím naší kontaktní linky 800 151 111.  

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/zadost-o-zvyhodneny-uver-covid/
https://www.cmzrb.cz/soubor/priloha-dm/
https://www.cmzrb.cz/soubor/priloha-ch/
https://www.cmzrb.cz/soubor/priloha-b/
https://www.cmzrb.cz/soubor/priloha-z/
https://www.cmzrb.cz/soubor/priloha_c/
https://www.cmzrb.cz/soubor/priloha_d/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/verejna-podpora-a-de-minimis/registr-de-minimis/
https://e-podatelna.cmzrb.cz/

