
 

  

Eurovision, a.s. | Purkyňova 125| 612 00 Brno | Česká republika | T: +420 539 050 600 | E: info@eurovision.cz | www.eurovision.cz 

OPPIK – Program EXPANZE - ZÁRUKY    - úprava podmínek od 2.1.2020 

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 

 

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

Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr. Na jeden projekt může být poskytnuta 

jedna záruka. Způsobilé výdaje – investice tvoří jeden projekt. Způsobilé výdaje – provozní též tvoří 

jeden projekt.  

Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory žádný poplatek 
správci finančního nástroje.  
 

Záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách 

poskytování portfoliových záruk v OP PIK (viz seznam Spolupracujících bank na internetové adrese 

ČMZRB 

1) Záruka portfoliová 
 

k úvěrům za těchto podmínek:  

 až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru,  

 výše zaručovaného úvěru od 4 do 25 mil. Kč:  

 délka ručení nepřesahuje 7 let, v případě projektu s převažujícím podílem způsobilých výdajů 

na pořízení nebo technické zhodnocení nemovitých věcí nepřesahuje délka ručení 10 let,  

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

bankou,  

 doba odkladu splátek jistiny: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou,  

 zajištění zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou.  
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2) Záruka portfoliová - zvláštní podporované aktivity 

 
Zvláštní podporované aktivity  - realizace projektu ve Zvýhodněném regionu, Efektivní využívání vody 
v průmyslu, Podnikatelská centra, NGA, Zpracování kalamitního dřeva, Rodinné podniky, nebo 
Materiálové a energetické využití odpadů) 
 
Poskytuje se k úvěrům za následujících podmínek, zahrnuje-li projekt alespoň jednu Zvláštní 
podporovanou aktivitu: 

 
 až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, 

 výše zaručovaného úvěru od 1 do 40 mil. Kč: 

 délka ručení nepřesahuje 12 let, 

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

bankou, 

 doba odkladu splátek jistiny: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou, 

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

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

 dlouhodobý hmotný majetek:  

- pořízení strojů a zařízení,  

- pořízení a technické zhodnocení (tj. nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) staveb, 

vč. zastavěných pozemků.  

 dlouhodobého nehmotný majetek 

 provozní výdaje příjemce podpory 

 
Výdaje ze zaručovaného úvěru musí i v případě záruky za úvěr, ze kterého budou čerpány výdaje 
pouze na položky provozní,  vždy souviset s realizací investičního projektu příjemce podpory 
uvedeného v žádosti, který zahrnuje výdaje na dlouhodobý hmotný majetek nebo dlouhodobý 
nehmotný majetek.  
 
Stroje nebo zařízení představují způsobilý výdaj pouze, pokud jsou nové, tj. dosud nebyly předmětem 
odepisování. 
 

DPH ke způsobilému výdaji a daň z nabytí nemovitých věcí ke způsobilému výdaji jsou rovněž 

způsobilými výdaji. Podrobnosti o způsobilosti DPH stanoví smlouva o zvýhodněném úvěru. 

Specifika a omezení: 

 nesmí předpokládat získání dotace na výdaje financované zaručovaným úvěrem; zaručovaný 

úvěr nesmí být podpořen z přímo řízeného nástroje Evropské unie.  

 nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu, tj. nesmí být uzavřeny smlouvy s 

dodavateli strojů a zařízení (vztahuje se i na smlouvy o smlouvě budoucí, závazné objednávky 

a leasingové smlouvy), ani zahájeny stavební práce související s projektem; za zahájení prací 
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se dále nepovažuje nákup pozemků (bez staveb) a přípravné práce, jako je získání povolení a 

zpracování studií proveditelnosti,  

Termíny: 

 Ukončení příjmu žádostí – 30. 6. 2023 
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