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OPPIK – Program  GEN- ZÁRUKA – IV. Výzva -  výtah podmínek 

Cílem je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k 

financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání. 

Kdo může žádat (příjemci podpory): 

 Podnikatelské subjekty v podporovaných oblastech činnosti CZ-NACE - Lesnictví a těžba 

dřeva, ostatní těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl - 10-11, 13-18. 20-33, výroba a 

rozvod elektřiny, plynu, tepla, zásobování vodou a činnosti související s odpadními 

vodami, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod motorových vozidel, doprava a 

skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti, 

pronájem a správa nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti, administrativní 

a podpůrné činnosti, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, kulturní, zábavní a rekreační 

činnosti, ostatní činnosti 

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

Způsobilé výdaje uhrazené ze zaručovaného úvěru musí splňovat následující podmínky:  

 musí bezprostředně souviset s realizací projektu,  

 musí být uhrazeny nejdříve v den uzavření smlouvy o zaručovaném úvěru.  

 

a) pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku,  

b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. Pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek 

musí v případě podpory podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014) splňovat tyto podmínky:  

- musí se používat výlučně jen v provozovně, která je příjemcem podpory,  

- musí být používán výlučně pro účely realizace projektu příjemce podpory,  

- musí se jednat o odepisovatelná aktiva příjemce podpory,  

- musí být zařazen do majetku podniku, který je příjemcem podpory a musí být využíván při 

projektu, na nějž je poskytnuta podpora, po dobu nejméně tří let,  

c) pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako 

náklad/výdaj (pouze v případě podpory podle bodu 5.1.),  

d) pořízení a financování zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem 

podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, (pouze v případě podpory podle bodu 5.1.),  

e) koupě obchodního podílu v rodinném podniku, který je malým nebo středním podnikem, 

akcií rodinného podniku, který je malým nebo středním podnikem, nebo odkoupení 

obchodního závodu rodinného podniku, který je malým nebo středním podnikem, v rámci 

předávání rodinného podniku  
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Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): 

Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr a ve formě finančního příspěvku 

(poskytnutého společně se zárukou.  

Na jeden projekt mohou být současně poskytnuty na různé typy způsobilých výdajů ve smyslu jejich 

vymezení jedna záruka podle bodu 1 a jedna záruka podle bodu 2 nebo dvě záruky podle bodu 1. Na 

jeden projekt může být poskytnuta pouze jedna záruka podle bodu 3.  Po dobu ručení sjednanou při 

uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory žádný poplatek. 

 

1) Záruka portfoliová 
 

k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk  

Poskytována za těchto podmínek:  

 až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru,  

 výše zaručovaného úvěru max. 4 mil. Kč:  

 délka ručení nepřesahuje 6 let, přičemž v případě úvěru na financování výdajů podle bodu c) 

nebo d) musí být konečná doba splatnosti zaručovaného úvěru sjednaná k datu uzavření 

smlouvy o úvěru nejméně 12 měsíců,  

 úroková sazba zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující 

bankou,  

 zajištění zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou.  

 
Záruka je poskytována pouze jako podpora de minimis. 

 

 
2) Záruka individuální s finančním příspěvkem (pro sociální podnikatele) 

 
Příjemcem této podpory může být pouze sociální podnikatel. 

Poskytována k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování 

portfoliových záruk, za těchto podmínek:  

 
 až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru,  

 výše záruky: maximálně 20 mil. Kč,  

 délka ručení nepřekračuje 8 let,  

 úroková sazba zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a spolupracující 

bankou,  

 zajištění zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a spolupracující bankou.  

 
Záruka se poskytuje pouze na způsobilé výdaje uvedené v bodě  a) a b). 

 
K zaručovanému úvěru může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek.  
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Finanční příspěvek k zaručovanému úvěru je poskytován ve výši 10 % zaručovaného úvěru 

vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu (bez DPH), ne však více než 500 000 Kč. 

 

Maximální intenzita veřejné podpory nesmí v případě poskytnutí záruky podle Nařízení Komise č. 

651/2014 přesáhnout hranici 

45% malý podnik, 20% malý podnik s realizací projektu v Praze. 

35% střední podniky, 10% střední podnik s realizací projektu v Praze. 

 
 

3) Záruka individuální za předávání rodinných podniků 
 
Podporováno je pouze předávání takového rodinného podniku, který byl ke dni podání žádosti o 

záruku malým nebo středním podnikem.  

Záruka je poskytována k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o spolupráci při 

poskytování individuálních záruk 

 
 až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru,  

 výše záruky: maximálně 30 mil. Kč,  

 délka ručení nepřekračuje 8 let,  

 úroková sazba zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a spolupracující 

bankou,  

 zajištění zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a spolupracující bankou.  

 
Záruka se poskytuje pouze na způsobilé výdaje uvedené v bodě e).  Záruka je poskytována jako 
podpora de minimis. 

 
 

Specifika a omezení: 

 Příjemce podpory dle čl. 5.2. je povinen v rozhodném období, kterým se rozumí období od 

data uzavření smlouvy o záruce do data ukončení smlouvy o záruce, minimálně však do 3 let 

od data ukončení realizace projektu (v případě, že ke splacení úvěru dojde před uplynutím 

této lhůty): 

a) zachovat podíl počtu zaměstnanců ze skupin osob vymezených přílohou č. 3 tohoto 
programu na celkovém počtu zaměstnanců vyšší než 30 %,  
 

b) reinvestovat více než 50 % zisku vytvořeného v rozhodném období zpět do rozvoje 
podnikání.  

 

 

Termíny: 

 Příjem žádostí od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2021 
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