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Vážený pane prezidente, 

reaguji na Váš dopis ze dne 26. března 2020, ve kterém žádáte o rychlou ekonomickou pomoc. 

V první řadě Vás chci informovat, že na podporu podniků, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny 

v důsledku výskytu koronavirové nákazy a souvisejících preventivních opatření proti šíření onemocnění 

COVID 19, byly připraveny v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu mj. programy COVID I a COVID II. 

Program Úvěr COVID I je ale z důvodu vysokého počtu žádostí momentálně pozastaven. V těchto dnech je 

ale připravováno rozšíření úvěrového schématu Programu EXPANZE ve shodných parametrech jako 

program Úvěr COVID I, tj. mělo by se se jednat o podporu ve formě zvýhodněných úvěrů ve výši 500 tis. Kč 

až 15 mil. Kč s nulovou úrokovou sazbou. Úvěry budou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů, se 

splatností 2 roky a s odkladem splátek na dobu až 12 měsíců. Program bude určen pro OSVČ a MSP pro 

území celé ČR s výjimkou hl. m. Prahy. Předpokládá se vyčlenění prostředků ze zdrojů Evropských 

strukturálních a investičních fondů (ESIF) ve výši 5 mld. Kč.  

Výše rovněž zmíněný COVID II je záruční program spuštěný v rámci EXPANZE, podpora je realizována 

formou portfoliových záruk poskytnutých Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., za provozní 

úvěry komerčních bank se subvencí úrokové sazby. Výše zaručovaného úvěru je až 15 mil. Kč bez stanovené 

minimální částky, délka ručení jsou 3 roky. Program je určen OSVČ a malým a středním podnikům mimo  
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hl. m. Praha. Zahájení příjmu žádostí je stanoveno na 2. dubna 2020. Na podporu pražských podnikatelů je 

připravováno rozšíření národního programu ZÁRUKA 2015 – 2023 v obdobných parametrech jako program 

COVID II a rovněž s Magistrátem Hl. města Prahy se jedná o využití prostředků z jejich Operačního 

programu Praha pól růstu. 

Dále Vám zasílám pro přehlednost odkaz: (https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-

zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/), na kterém naleznete vypsaná opatření 

či programy na podporu pro podnikatele a živnostníky. Zde se můžete dočíst, na co lze podporu využít, koho 

a za jakých podmínek se týká. Text Vám zasílám i přílohou dopisu. 

Dále bych Vás odkázal např. na program ochrany zaměstnanosti Antivirus Ministerstva práce a sociálních 

věcí, který ve 19.3.2020 schválila vláda ČR. Má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude 

prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže 

zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění. Více 

naleznete na: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus. 

Nadále prosím sledujte nová ekonomická opatření, která Ministerstvo průmyslu a obchodu potažmo vláda 

České republiky postupně uveřejňuje. 

Děkuji a s pozdravem 

 

 

 

Příloha: dle textu 
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