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Opatření české vlády ve formě 
finanční pomoci, která má řešit 
nepříznivé dopady COVID-19 

květen 2020 

Vláda ČR přijala řadu opatření, jejichž cílem 
je poskytnout balíček krizové ekonomické a 
finanční pomoci podnikům postiženým 
dopady pandemie nového koronaviru 
(“COVID-19”). Opatření mají českým 
podnikům překonat dramatické krátkodobé 
dopady COVID-19 a zajistit, aby dokázaly 
dobře fungovat, až skončí nejhorší období a 
až se ekonomika bude muset vzpamatovat. 
Tato opatření zahrnují záruční programy 
Exportní garanční a pojišťovací společnosti 
jakož i Českomoravské záruční a rozvojové 
banky, podporu zachování podnikatelské 
činnosti a na míru uzpůsobené balíčky pro 
podniky, včetně pozastavení splátek dluhů. 
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Záruční program EGAP (určený pouze pro velké subjekty orientované 
na export)  
Velké podniky orientované na export mohou získat podporu v rámci tzv. programu ‘COVID Plus’. Státní podnik 
Exportní garanční a pojišťovací společnost (“EGAP”) bude v rámci tohoto programu poskytovat záruky za 
úvěry poskytnuté komerčními bankami, a to pod podmínkou, že si příslušná komerční banka o záruku požádá, 
daný úvěr splňuje kritéria způsobilosti a podnik od EGAP získal přijatelný interní rating (“Záruka EGAP”). 
České úřady odhadují, že úhrnná jistina úvěrů zaručených prostřednictvím Záruky EGAP nepřesáhne 142 
miliard Kč (5,2 miliardy EUR). Klíčové informace o tomto programu jsou uvedeny níže: 

 Příjemci: Záruka EGAP může krýt úvěr poskytnutý jakémukoli podnikatelskému subjektu, který byl 
založen nebo je registrován v České republice, pokud: 

o vývoz zboží a služeb představoval nejméně 20% jeho příjmů v roce 2019; 

o skupina, jejíž součástí podnik je, měla v roce 2019 přes 250 zaměstnanců; 

o jejím hlavním předmětem podnikání není doprava (včetně pozemní, letecké a vodní), provozování 
plynovodů, ubytování, provozování cestovních agentur nebo rezervačních systémů, provozování 
kasin, heren nebo sázkových kanceláří; 

o nevyužil žádný jiný program veřejné podpory v souvislosti s pandemií COVID-19, v rámci něhož jsou 
poskytovány záruky nebo jsou dotovány úroky ve vztahu k témuž podkladovému úvěru; 

o nebyl v obtížích ke dni 31. prosince 2019 a předloží přísežné prohlášení v tom smyslu, že registruje 
náhlý výpadek likvidity a že ke dni 31. prosince 2019 a 12. března 2020 nebyl v úpadku. 

 Účel: Záruka EGAP může sloužit ke krytí nových a nečerpaných částí stávajících úvěrů, které byly 
poskytnuty k financování provozních nákladů nebo provozního kapitálu, k udržení podnikatelských aktivit 
nebo jako investiční úvěry (tj. k financování nákladů spojených s inovací a zlepšeních výrobních možností 
podniku), a dále s předchozím souhlasem EGAP rovněž k refinancování stávajících úvěrů poskytnutých k 
takovým účelům. 

 Maximální zaručená částka: maximální úvěrové procento jednotlivých úvěrů krytých Portfoliovou 
zárukou se rovná: 

o 80 % jistiny úvěru v případě, že EGAP dlužníkovi přizná ratingový stupeň “B” nebo vyšší; a 

o 70 % jistiny úvěru v případě, že EGAP dlužníkovi přizná ratingový stupeň “B-”. 

 Podmínky: poskytnutí Záruky podléhá těmto podmínkám: 

1. Doba trvání programu 

 

Způsobilé úvěry musí být poskytnuty: 

 v případě stávajících úvěrů v době od 1. 
července 2019 do 31. prosince 2020; a  

 v případě nových úvěrů v době od 13. března 
2020 do 31. prosince 2020. 

2. Splatnost 

 

 splatnost tři roky u úvěrů na financování 
provozního kapitálu 

 splatnost pět let u investičních úvěrů 

3. Maximální objem 

 

Maximální jistina úvěrů zaručených prostřednictvím 
Záruky EGAP nesmí přesáhnout 2 000 000 000 Kč na 
skupinu ekonomicky propojených osob, a současně  
25 % příjmů příjemce z prodeje zboží a poskytování 
služeb v roce 2019. 
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4. Zastropení marží 

 

Marže účtované komerčními bankami nesmí 
přesáhnout: 

 1,5 % p.a. u úvěrů poskytnutých na dobu až 
jednoho roku;  

 2,5 % p.a. u úvěrů poskytnutých na dobu až tří 
let; a  

 3,5 % p.a. u úvěrů poskytnutých na dobu až 
pěti let. 

5. Závazek vůči dodavatelům Příjemce se musí zavázat, že svým dodavatelům bude 
platit řádně a včas. 

6. Závazek ve vztahu k mzdám Příjemce se musí zavázat, že všem svým 
zaměstnancům bude vyplácet mzdy řádně a včas. 

7. Výplata dividend a zcizování Příjemce se musí zavázat, že bez souhlasu financující 
komerční banky nevyplatí dividendy ani jiné podíly na 
zisku, neprodá akcie v jiných subjektech ani žádný 
hmotný ani nehmotný dlouhodobý majetek, ani jej 
nezatíží žádným právem třetí osoby. 

 
 Komerční podmínky: celková roční provize splatná ze strany dlužníka za Záruku EGAP se vypočte na 

základě ratingu dlužníka u EGAP a roku financování takto: 

 První rok Druhý a třetí rok Čtvrtý a pátý rok 

B+ a vyšší  45 bps 90 bps 180 bps 

B  60 bps 120 bps 200 bps 

B- 114 bps 175 bps 219 bps 

 

Záruční program COVID III (pouze pro podniky s max. 500 
zaměstnanci) 
Kromě toho poskytne Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (“ČMZRB”), česká rozvojová banka ve 
vlastnictví státu, komerčním bankám zastropené portfolio záruk, které budou automaticky krýt individuální 
úvěry v jejich portfoliích, pokud splňují určitá kritéria způsobilosti (“Portfoliová záruka”). Tento tzv. program 
‘COVID III’ vychází z již užívaných programů COVID I a COVID II podstatně menšího rozsahu.  

Vzhledem k tomu, že český stát za závazky ČMZRB neručí automaticky, zvláštní zákon přijatý dne 6. května 
20201 stanoví, že český stát ručí za závazky ČMZRB z Portfoliové záruky až do maximální výše 150 miliard 
Kč (tj. 5,4 miliardy EUR), a dále upravuje klíčová kritéria způsobilosti ve vztahu k dlužníkům a úvěrům. 
Očekává se, že komerční banky budou díky tomu moci poskytnout zaručené úvěry až do celkové výše 500 
miliard Kč (tj. 18 miliard EUR). 

ČMZRB vyhlásila tento program dne 19. května a jednotlivé komerční banky by jej měly spustit do konce 
května. Klíčové informace o tomto programu jsou uvedeny níže: 

 Příjemci: Portfoliová záruka se zaměřuje na OSVČ a společnosti se sídlem v České republice a 
maximálně 500 zaměstnanci. K dalším podmínkám mimo jiné patří, že příjemce nesmí být ke dni 31. 

                                                     
1  Zákon č. 228/2020 Sb. 
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prosince 2019 podnikem v obtížích, nebyl ke dni 31. března 2020 v prodlení se splácením dluhu úvěrující 
bance po dobu delší 30 dní a úvěrující banka zjistila a uveřejnila konečného oprávněného vlastníka 
příjemce. 

 Účel: Portfoliová záruka je určena pro nové úvěry poskytnuté za účelem financování provozního kapitálu. 

 Maximální zaručená částka: maximální procentuální část úvěru a částka jednotlivých úvěrů krytých 
Portfoliovou zárukou se rovná: 

o 90 % jistiny úvěrů u subjektů, které mají do 250 zaměstnanců; a 

o 80 % jistiny úvěrů u subjektů, které mají 251 až 500 zaměstnanců. 

Platí však omezení, kdy krytí zárukou je omezeno na 30 % příslušného úvěrového portfolia úvěrující 
banky. 

 Podmínky: začlenění úvěru do portfolia krytého Portfoliovou zárukou podléhá těmto podmínkám: 

1. Doba trvání programu 

 

Úvěry a úvěrové linky musí být poskytnuty do 31. 
prosince 2020. 

2. Splatnost 

 

Nejdříve 1. ledna 2021. Pokud doba splatnosti úvěru 
přesahuje tři roky, úvěr je následně nezaručený. 

3. Maximální objem 

 

Maximální výše jistiny zaručené zárukou činí 50 
milionů Kč, a současně vyšší z níže uvedených 
částek: 

 25 % ročního příjmu příjemce za rok 2019;  

 dvojnásobek osobních nákladů příjemce za 
rok 2019, 

přičemž v odůvodněných případech může být 
částka úvěru navýšena za účelem pokrytí potřeb 
likvidity od okamžiku poskytnutí během 
následujících 12 měsíců. 

 
 

 Proces: Podpora je poskytována prostřednictvím úvěrových institucí, příjemci proto mohou Portfoliovou 
záruku využít prostřednictvím kterékoli úvěrové instituce, která si k ČMZRB podala žádost o účast v 
programu. O účast mohou požádat všechny úvěrové instituce oprávněné provozovat bankovnictví v 
České republice. 

Opatření spočívající v pozastavení a odkladu splácení 
Česká republika zavedla určitá další významná dočasná opatření ke zmírnění negativních dopadů situace 
zapříčiněné COVID-19 na podniky, včetně řady opatření spočívajících v pozastavení a odkladu splácení, 
jakož i očekávané zavedení programu dočasné ochrany před insolvencí. Klíčové rysy těchto opatření jsou 
shrnuty níže: 

Odklad splátek úvěrů 

Dlužníci, včetně spotřebitelů, OSVČ a právnických osob, mohou využít odkladu splátek úvěrů a podobných 
finančních služeb až do 31. října 2020 (nebo do 31. července 2020, dle volby dlužníka), a to na základě 
jednostranného oznámení v tom smyslu věřiteli. Dlužník v tomto oznámení jednoduše oznámí, že hodlá využít 
ochranného období s ohledem na negativní ekonomické dopady pandemie COVID-19 na dlužníka. To bez 
dalšího povede k odkladu splátek, přičemž věřitel nemá právo proti odkladu nic najímat (tj. platí princip 
automatického začlenění).  

Jedním z požadavků je, že "odložený" úvěr musí být čerpán před 26. březnem 2020. V případě úvěrů 
zajištěných nemovitosti (včetně hypotečních úvěrů), však k čerpání nemuselo nutně dojít před uvedeným 
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datem - postačuje, že úvěrová smlouva byla uzavřena před 26. březnem 2020. Opatření spočívající v odkladu 
splátek se však nevztahuje na tyto finanční produkty: kontokorent, revolvingový úvěr, finanční záruky, 
pronájem nemovitostí (který je předmětem zvláštního opatření), leasing a finanční leasing, dluhopisy, směnky 
a jiné finanční nástroje, jakož ani na úvěrové linky s hedgingem úrokových sazeb, a konečně ani na úvěry a 
půjčky, ve vztahu k nimž je dlužník ke dni 26. března 2020 v prodlení s plněním platebních závazků po dobu 
delší 30 dnů. 

Během ochranného období nemusí být hrazeny žádné splátky jistiny úvěru a konečné datum splatnosti úvěru 
je proto odloženo (tj. odložené splátky se do splátkového kalendáře zařadí po původně sjednaném konečném 
datu splatnosti). Právnické osoby během ochranného období nadále hradí úroky a jiné poplatky v souladu s 
podmínkami úvěrové smlouvy. Splátky úroků nejsou odpuštěny ani v případě spotřebitelů, ačkoli v jejich 
případě jsou úroky zastropeny a jsou splatné až po uplynutí ochranného období. Poplatky a jiné neúrokové 
výnosy, narostlé během ochranného období (mimo a nad rámec úroků), jakož i úroky z prodlení a jiná penále, 
v případě spotřebitelů nepřirůstají.   

Právnické osoby, které využijí odkladu splátek, se musí během odkladu splátek zdržet zcizování majetku, 
který by mohl být použit k uspokojení věřitele – tím se rozumí podstatné změny složení majetku dlužníka, 
užívání nebo zamýšleného užívání takového majetku, a dále nezanedbatelné snížení majetku 
(prostřednictvím transakcí označovaných jako oddělování aktiv (aset stripping)). 

Omezení vztahující se na insolvenční návrhy  

Na podávání insolvenčních návrhů se nově vztahují omezení, a to na straně věřítelů, i ve vztahu k povinnosti 
dlužníků podat na sebe insolvenční návrh. 

Návrhy podané věřiteli jsou do 31. srpna 2020 automaticky neúčinné. Povinnost dlužníků podat insolvenční 
návrh, pokud zjistí, že se dostali do úpadku, byla pozastavena na dobu šesti měsíců po uplynutí (nebo 
zrušení) státem vyhlášeného nouzového stavu nebo krizových opatření. To neplatí v případech, kde úpadek 
nastal před přijetím krizových opatření, či v případech, kdy hlavní příčinou úpadku nejsou okolnosti spojené s 
krizovými opatřeními (tj. opatření nejsou tím, co dlužníkovi znemožňuje plnit finanční závazky, ani plnění 
takových závazků významně neztěžují). Pozastavení povinnosti dlužníků podat na sebe insolvenční návrh 
zanikne nejpozději 31. prosince 2020, a to nehledě na to, jak dlouho budou krizová opatření existovat. 

Mimořádná ochranná lhůta (moratorium) 

Dlužníci mají možnost až do 31. srpna 2020 požádat o vyhlášení mimořádné ochranné lhůty (moratoria) – tj. 
domáhat se ochrany před prohlášením úpadku, propadnutí majetku a exekuci na majetek k vymožení dluhu. V 
žádosti o mimořádnou ochrannou lhůtu dlužník potvrdí, že nebyl v úpadku ke dni 12. března 2020 (tj. nebyl již 
v úpadku v době vyhlášení nouzového stavu a zavedení souvisejících krizových opatření), protože mimořádná 
ochranná lhůta je určena konkrétně ke zmírnění dopadů uvedených krizových opatření. Mimořádná ochranná 
lhůta počne běžet až po uveřejnění soudního rozhodnutí, kterým se vyhlašuje, v insolvenčním rejstříku. Soud 
však bude předmětnou žádost posuzovat pouze z hlediska splnění formálních náležitostí. Na rozdíl od "řádné" 
ochranné lhůty nevyžaduje mimořádná ochranná lhůta souhlas věřitelů. Mimořádná ochranná lhůta potrvá po 
dobu tří měsíců, s možností prodloužení o další tři měsíce (ačkoli takové prodloužení podléhá schválení 
většinou věřitelů). 

Dokud trvá mimořádná ochranná lhůta, dlužník smí přednostně uspokojovat závazky, které vznikly během 
trvání ochranné lhůty a které přímo souvisejí se zachováním činnosti podniku, tj. tyto závazky mají přednost 
před závazky s dřívější splatností. Klíčoví dodavatelé nesmějí odpírat dodávky nebo další plnění smluv s 
dlužníkem, dokud dlužník vůči nim plní své závazky z titulu ochranné lhůty. Financování poskytnuté během 
ochranné lhůty za účelem zachování činnosti podniku je během mimořádné ochranné lhůty (a v průběhu 
případného po něm následujícího insolventního řízení) uspokojováno přednostně.  

Vyhlášení mimořádné ochranné lhůty jde ruku v ruce se zvýšenou odpovědností na straně dlužníka a jeho 
statutárních orgánů. Stejně jako v případě řádné ochranné lhůty je dlužník povinen zdržet se operací, které by 
vedly k podstatné změně složení majetku dlužníka, užívání nebo zamýšleného užívání takového majetku, a 
dále k nezanedbatelnému snížení majetku (oddělování aktiv (aset stripping)). Členové statutárních orgánů 
dlužníka nesou osobní odpovědnost za škody způsobené porušením povinností během mimořádné ochranné 
lhůty, případně v důsledku nepravdivých prohlášení v žádosti o vyhlášení ochranné lhůty. 
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Mimořádná ochranná lhůta v žádném případě nenahrazuje řádnou ochrannou lhůtu, které mohou dlužníci 
využít po skončení mimořádné ochranné lhůty. Řádná ochranná lhůta však podléhá schválení většinou 
věřitelů.   

Další související opatření  

Tento balíček opatření přijatých v reakci na pandemii COVID-19 rovněž zahrnuje další kroky a opatření, 
jejichž podrobný popis by přesahoval rámec tohoto upozornění. Jedná se mimo jiné o odklad splatnosti 
daňových povinností, tzv. “Antivirus” program, který má zaměstnavatelům pomoci nést náklady na další 
zaměstnanost jejich zaměstnanců, programy podpory ve formě zákonného zmrazení nájemních smluv, které 
brání vypovídání nájemních smluv z důvodu neuhrazení nájemného v době od 12. března 2020 do 30. června 
2020, odpuštění různých procesních lhůt nebo prodloužení lhůt ke splnění dříve schválených reorganizačních 
plánů.   

Závěry 
Vláda ČR zavedla sérii krizových opatření, která mají podpořit české společnosti, které byly negativně dotčeny 
COVID-19, avšak které jinak představují zdravé společnosti. Cílem opatření je řešit pandemii a zmírňovat její 
dopady na společnosti a hospodářství. 

Ekonomická opatření byla přijímána rychle a o zavedení dalších opatření se nadále jedná. Doporučujeme 
klientům, aby možnosti vyplývající z výše popsaných opatření pečlivě uvážili a aby se s námi v případě 
potřeby poradili. Kromě toho mohou české společnosti, které splňují příslušná úvěrová kritéria, rovněž využít 
pomoci v oblasti likvidity prostřednictvím Evropské centrální banky (“ECB”) a jejího Nouzového pandemického 
programu nákupu aktiv (“PEPP”), v rámci něhož může ECB kupovat dluhopisy a obchodovatelné cenné 
papíry vydané subjekty v evropském soukromém a veřejném sektoru. Další podrobnosti viz naše upozornění 
pro klienty na https://www.whitecase.com/publications/alert/european-central-bank-launches-emergency-
bond-buying-programme-response. 

Firma White & Case kromě toho provedla analýzu globální reakce vlád na krizi COVID-19. Tyto reakce se 
výrazně liší stát od státu a jsou pravidelně aktualizovány a upravovány. 

Připravili jsme hloubkovou a individuální analýzu pro různé významné jurisdikce a sestavili jsme globální tým 
připravený na situaci reagovat. 

Další užitečné informace o COVID-19 viz the Coronavirus section of www.whitecase.com. 
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Příloha I 
Česká republika zavedla urgentní opatření na podporu likvidity společností a zajištění kontinuity podnikatelské 
činnosti. Příslušná opatření jsou popsána a porovnána níže. 

  

Příslušná 
opatření 
 

Velké korporace SME 

Způsobilý 
příjemce 
 

Všechny společnosti orientované na 
export, které byly založeny nebo jsou 
registrovány v České republice a které 
mají přes 250 zaměstnanců, a to nehledě 
na vlastnickou strukturu 
 

OSVČ a společnosti se sídlem v České 
republice a  maximálně 500 zaměstnanci, 
nehledě na vlastnickou strukturu, pokud je 
znám konečný oprávněný vlastník 

Záruční 
program 
COVID Plus  

Druh záruky: neodvolatelná a 
bezpodmínečná záruka (finanční záruka) 
 
Druh financování: úvěry poskytnuté 
jakýmikoli úvěrovými institucemi 
oprávněnými provozovat bankovnictví v 
České republice 
 
Příjemce: jakýkoli podnikatelský subjekt 
založený nebo registrovaný v České 
republice, pokud: 
 vývoz zboží a služeb představoval 

nejméně 20% jeho příjmů v roce 
2019; 

 skupina, jejíž součástí podnik je, měla 
v roce 2019 přes 250 zaměstnanců; 

 jejím hlavním předmětem podnikání 
není doprava (včetně pozemní, 
letecké a vodní), provozování 
plynovodů, ubytování, provozování 
cestovních agentur nebo rezervačních 
systémů, provozování kasin, heren 
nebo sázkových kanceláří 

 nevyužil žádný jiný program veřejné 
podpory v souvislosti s pandemií 
COVID-19, v rámci něhož jsou 
poskytovány záruky nebo jsou 
dotovány úroky ve vztahu k témuž 
podkladovému úvěru; 

 nebyl v obtížích ke dni 31. prosince 
2019 a předloží přísežné prohlášení v 
tom smyslu, že registruje náhlý 
výpadek likvidity a že ke dni 31. 
prosince 2019 a 12. března 2020 
nebyl v úpadku 

 
Účel financování: krytí nových a 
nečerpaných částí stávajících úvěrů, které 
byly poskytnuty k financování provozních 
nákladů nebo provozního kapitálu, k 
udržení podnikatelských aktivit nebo jako 
investiční úvěry (tj. k financování nákladů 
spojených s inovací a zlepšeních 
výrobních možností podniku), a dále s 

SME nemohou program využít. 
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předchozím souhlasem EGAP rovněž k 
refinancování stávajících úvěrů 
poskytnutých k takovým účelům. 
 
Maximální zaručená částka: (i) 80 % jistiny 
úvěru v případě, že EGAP dlužníkovi 
přizná ratingový stupeň “B” nebo vyšší;  
(ii) 70 % jistiny úvěru v případě, že EGAP 
dlužníkovi přizná ratingový stupeň “B-”. 
 
Podmínky 
 
1. Doba trvání programu: Způsobilé 

úvěry musí být poskytnuty: v 
případě stávajících úvěrů v době 
od 1. července 2019 do 31. 
prosince 2020; a v případě nových 
úvěrů v době od 13. března 2020 
do 31. prosince 2020. 

2. Splatnost: splatnost tři roky u 
úvěrů na financování provozního 
kapitálu a pět let u investičních 
úvěrů; 

3. Maximální objem: Maximální jistina 
úvěrů zaručených prostřednictvím 
Záruky EGAP nesmí přesáhnout  
2 000 000 000 Kč na skupinu 
ekonomicky propojených osob, a 
současně 25 % příjmů příjemce z 
prodeje zboží a poskytování 
služeb v roce 2019. 

4. Zastropení marží: Marže účtované 
komerčními bankami nesmí 
přesáhnout: 1,5 % p.a. u úvěrů 
poskytnutých na dobu až jednoho 
roku;  2,5 % p.a. u úvěrů 
poskytnutých na dobu až tří let; a 
3,5 % p.a. u úvěrů poskytnutých 
na dobu až pěti let. 

5. Závazek vůči dodavatelům: 
Příjemce se musí zavázat, že 
svým dodavatelům bude platit 
řádně a včas. 

6. Závazek ve vztahu k mzdám: 
Příjemce se musí zavázat, že 
všem svým zaměstnancům bude 
vyplácet mzdy řádně a včas. 

7. Výplata dividend a zcizování: 
Příjemce se musí zavázat, že bez 
souhlasu financující komerční 
banky nevyplatí dividendy ani jiné 
podíly na zisku, neprodá akcie v 
jiných subjektech ani žádný 
hmotný ani nehmotný dlouhodobý 
majetek, ani jej nezatíží žádným 
právem třetí osoby. 
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Ekonomické podmínky: celková provize 
pro konečné příjemce s ratingem EGAP 
“B+” a vyšším: 

 45 bps během prvního roku 

 60 bps během druhého a třetího 
roku 

 114 bps během čtvrtého a pátého 
roku. 

Ekonomické podmínky: celková provize 
pro konečné příjemce s ratingem EGAP 
“B” a vyšším: 

 90 bps během prvního roku 

 120 bps během druhého a třetího 
roku 

 175 bps během čtvrtého a pátého 
roku. 

Ekonomické podmínky: celková provize 
pro konečné příjemce s ratingem EGAP 
“B-“ a vyšším: 

 180 bps během prvního roku 

 200 bps během druhého a třetího 
roku 

 219 bps během čtvrtého a pátého 
roku. 

Záruční 
program 
COVID III  

Velké korporace nemohou program využít Druh záruky: ručení 
 
Druh financování: úvěry poskytnuté 
jakýmikoli úvěrovými institucemi 
oprávněnými provozovat bankovnictví v 
České republice 
 
Příjemce: OSVČ a společnosti se sídlem v 
České republice a maximálně 500 
zaměstnanci. K dalším podmínkám mimo 
jiné patří, že příjemce nesmí být ke dni 31. 
prosince 2019 podnikem v obtížích, nebyl 
ke dni 31. března 2020 v prodlení se 
splácením dluhu úvěrující bance po dobu 
delší 30 dní a úvěrující banka zjistila a 
uveřejnila konečného oprávněného 
vlastníka příjemce. 
 
Účel financování: Omezeno na financování 
potřeb provozního kapitálu. 
 
Maximální zaručená částka: (i) 90 % jistiny 
úvěrů u subjektů, které mají do 250 
zaměstnanců; (ii) 80 % jistiny úvěrů u 
subjektů, které mají 251 až 500 
zaměstnanců; platí však omezení, kdy krytí 
zárukou je omezeno na 30 % příslušného 
úvěrového portfolia úvěrující banky. 
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Podmínky 
 
1. Doba trvání programu: Úvěry a 

úvěrové linky musí být poskytnuty 
do 31. prosince 2020. 

2. Splatnost úvěru: Nejdříve 1. ledna 
2021. Pokud doba splatnosti úvěru 
přesahuje tři roky, úvěr je 
následně nezaručený; 

3. Maximální objem: Maximální výše 
jistiny zaručené zárukou činí 50 
milionů Kč, a současně vyšší z 
níže uvedených částek: (i) 25 % 
ročního příjmu příjemce za rok 
2019; (ii) dvojnásobek osobních 
nákladů příjemce za rok 2019, 
přičemž v odůvodněných 
případech může být částka úvěru 
navýšena za účelem pokrytí potřeb 
likvidity od okamžiku poskytnutí 
během následujících 12 měsíců;  

Ekonomické podmínky: celková provize 
pro konečné příjemce s 251 až 500 
zaměstnanci činí: 

 50 bps během prvního roku 

 100 bps během druhého a třetího 
roku 

Proces: Podpora je poskytována 
prostřednictvím úvěrových institucí, 
příjemci proto mohou Portfoliovou záruku 
využít prostřednictvím kterékoli úvěrové 
instituce, která si k ČMZRB podala žádost 
o účast v programu. O účast mohou 
požádat všechny úvěrové instituce 
oprávněné provozovat bankovnictví v 
České republice. 

Odklad 

splátek 

úvěrů 

 

Dlužníci, včetně spotřebitelů, OSVČ a právnických osob, mohou využít odkladu splátek 
úvěrů a podobných finančních služeb až do 31. října 2020 (nebo do 31. července 2020, 
dle volby dlužníka), a to na základě jednostranného oznámení v tom smyslu věřiteli. 
Jedním z požadavků je, že "odložený" úvěr musí být čerpán před 26. březnem 2020. 

Opatření spočívající v odkladu splátek se však nevztahuje na tyto finanční produkty: 
kontokorent, revolvingový úvěr, finanční záruky, pronájem nemovitostí (který je 
předmětem zvláštního opatření), leasing a finanční leasing, dluhopisy, směnky a jiné 
finanční nástroje, jakož ani na úvěrové linky s hedgingem úrokových sazeb, a konečně 
ani na úvěry a půjčky, ve vztahu k nimž je dlužník ke dni 26. března 2020 v prodlení s 
plněním platebních závazků po dobu delší 30 dnů. 

Právnické osoby, které využijí odkladu splátek, se musí během odkladu splátek zdržet 
zcizování majetku, který by mohl být použit k uspokojení věřitele. 

Opatření 
související  
s insolvencí 

Omezení vztahující se na insolvenční návrhy  

Na podávání insolvenčních návrhů se nově vztahují omezení, a to na straně věřitelů, i ve 
vztahu k povinnosti dlužníků podat na sebe insolvenční návrh. Návrhy podané věřiteli 
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jsou do 31. srpna 2020 automaticky neúčinné. Povinnost dlužníků podat insolvenční 
návrh, pokud zjistí, že se dostali do úpadku, byla pozastavena na dobu šesti měsíců po 
uplynutí (nebo zrušení) státem vyhlášeného nouzového stavu nebo krizových opatření. 

Mimořádná ochranná lhůta (moratorium) 

Dlužníci mají možnost až do 31. srpna 2020 požádat o vyhlášení mimořádné ochranné 
lhůty – tj. domáhat se ochrany před prohlášením úpadku, propadnutí majetku a exekuci 
na majetek k vymožení dluhu. V žádosti o mimořádnou ochrannou lhůtu dlužník potvrdí, 
že nebyl v úpadku ke dni 12. března 2020 (tj. nebyl již v úpadku v době vyhlášení 
nouzového stavu a zavedení souvisejících krizových opatření), protože mimořádná 
ochranná lhůta je určena konkrétně ke zmírnění dopadů uvedených krizových opatření.  

Dokud trvá mimořádná ochranná lhůta, dlužník smí přednostně uspokojovat závazky, 
které vznikly během trvání ochranné lhůty a které přímo souvisejí se zachováním 
činnosti podniku, tj. tyto závazky mají přednost před závazky s dřívější splatností. Klíčoví 
dodavatelé nesmějí odpírat dodávky nebo další plnění smluv s dlužníkem, dokud dlužník 
vůči nim plní své závazky z titulu ochranné lhůty. Financování poskytnuté během 
ochranné lhůty za účelem zachování činnosti podniku je během mimořádné ochranné 
lhůty (a v průběhu případného po něm následujícího insolventního řízení) uspokojováno 
přednostně 

 

 

 

 

 

V případě dotazů se prosím obracejte na výše uvedené kontaktní osoby. 
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