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soubor opatření Ministerstva průmyslu a obchodu na pomoc 
malým a středním podnikům a živnostníkům postiženým povodní.

1. dotace na obnovu zniČenÉho MaJetKu 

Program podpory malých podniků a živnostníků postižených povodněmi 
zaměřený na obnovu dlouhodobého majetku.  

2. zÁruKy za Úvěry na obnovu provozu a zÁsob

Program záruky k bankovnímu úvěru pro malé a střední podniky, a to na 
pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku a na pořízení zásob 
včetně drobného hmotného majetku.

3. zvÝhodněnÍ Úvěrů 

Program bude poskytovat na investiční projekty k obnově podnikání příspěvky 
k zaručovanému úvěru ve výši 10 % z vyčerpaného úvěru.

4. zvÝhodněnÉ podMÍnKy eXportÉrůM 

Pomoc exportérům při financování obchodních případů ovlivněných povodněmi 
a poskytování nových úvěrů těmto exportérům ve zkráceném procesu;  balíček 
pro malé a střední  podniky „HELP“ – Pomoc exportérům.

5. Úlevy s platbou danÍ 

Vedle avizovaného prominutí daně z příjmů za rok 2013 do výše škody  
ministerstvo financí připravilo další úlevy při placení daní pro podnikatele 
postižené povodní. Povinnost doplatit daň za rok 2012 bude bez sankcí 
posunuta do 31. 10. 2013. Vstřícným způsobem budou hodnoceny žádosti o 
snížení či odložení záloh na daň za rok 2013.  Bližší údaje jsou uvedeny na 
stránkách finanční správy  www.financnisprava.cz .  

hELpLINKA PRO DOTAZY    800 88 66 66 
(od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00)

Detailnější popis jednotlivých opatření včetně příkladů a kontaktních míst pro podávání žádostí je rozpracován na dalších 
stranách brožury.

definice jednotlivých cest
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pĚT cEST z VoDY Do Sucha – pŘÍkLaD, 
Jak VYuŽÍT poDporY pro poDnIkaTELE 
poSTIŽEnÉ poVoDnÍ S VYuŽITÍm VŠEch 
moŽnoSTÍ záchrannÉho proGramu 
mInISTErSTVa prŮmYSLu a oBchoDu  
Mpo připravilo sadu pomocných opatření a doporučení 
pro podnikatele, který byl postižen povodní a má zničené 
stroje a škodu na majetku provozovny. tato opatření jsou 
komplementární, tedy vzájemně kombinovatelná. doporučený 
postup pro jejich využití je následující: 

1. Je nutné udělat revizi škody, provést fotodokumentaci, a pokud je 
podnikatel pojištěný, je vhodné nejprve nárokovat pomoc přímo u pojišťovny. 

Vzorový příklad:
Karel Novák měl velkoplošnou formátovací pilu za 750 000 Kč, pořízenou v roce 2008, 
pojištěnou – a pojišťovna ocenila výši škodní události na 200 000 Kč. Protože pila není 
dále provozuschopná, bude nutné koupit nové zařízení. Pojišťovna vyplatí částku 
180 000 Kč (spoluúčast podnikatele byla stanovena pojišťovnou na 10%). 

2. Živnostník či malý podnikatel může dále žádat o dotační podporu z 
programu na obnovu zničeného majetku, kde je možné získat dotaci až 50 % 
z nákladů na nákup nového dlouhodobého majetku. 

Vzorový příklad:
Karel Novák starou pilu vyřadil z majetku, neboť její oprava nebyla možná, případně by 
byla příliš drahá. Rozhodl se proto koupit novou pilu, která stojí 800 000 Kč. Na koupi 
pily použije prostředky získané z pojistky (180 000 Kč). Dále má možnost získat až 
300 000 Kč dotaci z programu MPO RESTART 2013 na obnovu zničeného majetku. 
Zbývající prostředky bude muset uhradit ze svých peněz nebo z úvěru. 

3. Malí i střední podnikatelé mohou rovněž žádat o záruky úvěru na opravy 
(včetně vyklízecích prací), pořízení a rekonstrukce dlouhodobého majetku, 
pořízení zásob včetně drobného hmotného majetku.  

Vzorový příklad:
Karel Novák, osvč, utrpěl vyšší škody, přišel o zásoby a je nutné provést sanační a 
vyklízecí práce. Banka by mu standardně prostředky nepůjčila (případně by byl 
splácený úrok neúměrně vysoký), proto požádal o záruku u ČMZRB. Půjčí si tedy 5 
mil. Kč, z toho na investici 3 mil. Kč a na pořízení zásob 2 mil. Kč s dobou splatnosti 6 

pět cest z vody do sucha
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let (banka se zaručí 80 % investice, formu zaručení zbývajících 20% musí podnikatel 
dohodnout s úvěrující bankou). Podnikateli je současně s poskytnutím záruky 
poskytnut finanční příspěvek 1,3 % p. a. z výše záruky k úhradě ceny záruky, tudíž 
podnikatel nemusí hradit tuto rizikovou přirážku, kterou by si jinak komerční banka 
účtovala. Získá tak lehce peníze na investice a pořízení zásob, které může použít pro 
opětovný rozjezd svého podnikání. 
Podnikatel začne čerpat úvěr, opraví nemovitost i stroje a po 6 měsících požádá ČMZRB 
o zvýhodnění úvěru ve výši 10%, kdy může dostat až 500 000 Kč zvýhodnění, které 
může použít na splátku tohoto úvěru. 

4. pokud by byl podnikatel exportérem, může využít některý z nástrojů 
na pomoc exportérům. 

Vzorový příklad:
Karel Novák použije BALÍČEK PRO EXPORTÉRY “HELP“ – POMOC S EXPORTEM, 
který obsahuje např. exportní poradenství poskytnuté zcela bezplatně formou osobní 
návštěvy odborného pracovníka CzechTrade u klienta za účelem spolupráce při 
přípravě exportní strategie klienta, úvodní segmentaci zahraničních trhů a vyhodnocení 
jejich potenciálu. Toto může našemu podnikateli pomoci k lepší orientaci na 
zahraničním trhu. 
Balíček však počítá i s dalšími situacemi pro podnikatele, např. kdyby Karel Novák 
pracoval v podniku, který se dostal v důsledku povodní do finančních potíží, potřebuje 
snížit tlak na cash flow, resp. pomoci s prodloužením lhůty čerpání pro již poskytnutý 
úvěr. 

5. protože je potřeba zajistit dostatek cash flow na provoz firmy, může 
podnikatel získat úlevy při placení daní. 

Vzorový příklad:
Karel Novák požádá v souladu s ust. § 156 odst. 1 daňového řádu správce daně o 
posečkání se zaplacením daně za zdaňovací období roku 2012 např. do 30. 10. 2013, 
neboť v této době lze očekávat plné obnovení jeho podnikání. 
Dále Karel Novák požádá o zrušení povinnosti platit zálohy na celé zdaňovací období 
roku 2013, čímž ušetří krátkodobé prostředky, které může investovat do rozjezdu 
podnikání.

pět cest z vody do sucha
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Cílem programu RESTART 2013 je pomoci malým podnikům, které byly 
postiženy povodněmi v roce 2013, při obnovení jejich podnikání, konkrétně 
na nákup nového majetku jako náhrady za zničený majetek. Tento program 
je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního 
podnikání ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Komise (ES) 
č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de 
minimis.

dotace jsou určeny především na nákup strojů, zařízení a na technické zhodno-
cení majetku.

Program je určen malým podnikům a živnostníkům, kterým v důsledku povodně 
v roce 2013 vznikla škoda na majetku, jehož obnova si vyžádá výdaje minimálně 
40 000 Kč. Podpora je poskytována ve formě dotace.

Dotace je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů na obnovu majetku, 
nejvýše 300 000 Kč, maximálně však do limitu podpory dle Nařízení de minimis. 
Minimální výše dotace činí 20 000 Kč.

alokace programu je 50 mil. Kč (s možností navýšení podle zájmu).

způsobilÝMi vÝdaJi Jsou:

Dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení, popřípadě jejich • 
soubory (§ 26, odst. 2, písm. a) zákona o daních z příjmů)

Dlouhodobý nehmotný majetek – software zajišťující funkčnost • 
nakupovaných strojů a zařízení a nezbytně potřebné duševní vlastnictví (např. 
licence) přímo související s pořizovanými stroji a zařízeními

Stavební práce na technickém zhodnocení nemovitosti, např. stavební úpravy • 
proti zaplavení provozovny

1. DoTacE na oBnoVu znIČEnÉho 
maJETku – rESTarT 2013 

podpora pro: malé podniky a živnostníky

Účel použití podpory: nákup nového dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku, technické zhodnocení majetku

Míra podpory: 50 % investičních výdajů

termín podávání: ihned poschválení vládou do 30. 11. 2013

Kontakt: regionální kanceláře agentury CzechInvest, kanceláře Hospodářské 
komory
Podrobný seznam všech potřebných kontaktů najdete v adresáři na konci brožury

prvnÍ cesta
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dotace na obnovu zničeného majetku

způsobilÝMi vÝdaJi neJsou:

DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH, anebo si může nárokovat • 
vrácení DPH

Splátky půjček a úvěrů, opravy a údržba stávajícího majetku• 

Sankce a penále• 

Náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kurzové ztráty, celní a • 
správní poplatky

Leasing• 

Dlouhodobý nehmotný majetek – řídící software, pokud není přímou součástí • 
pořizovaných strojů a zařízení a není předmětem odpisu

Fotovoltaická zařízení• 

Osobní automobily• 

Opravy a údržba stávajícího majetku• 

Podání žádostí v Programu RESTART 2013 je administrativně velice jednoduché, 
stačí pouze vyplnit formulář „ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE“  (vzor vyplnění 
je součástí brožury) a prokázat vznik škody z povodní protokolem od pojišťovny 
nebo obecního úřadu a fotodokumentací. Dále je potřeba doložit kupní smlouvu 
(fakturu, daňový doklad, smlouvu o dílo) na nákup původního zařízení a protokol 
o vyřazení majetku z evidence a čestné prohlášení o způsobu jeho likvidace. 
Žádosti budou přijímat regionální kanceláře agentury CzechInvest, krajské a 
okresní pobočky Hospodářské komory ČR. Podrobný seznam všech potřebných 
kontaktů najdete v adresáři na konci brožury.
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ModelovÝ přÍKlad
Modelový příklad osoby samostatně výdělečně činné, která provozuje 
truhlářskou dílnu a při povodních přišla o velkoformátovou pilu. Tu se 
rozhodne nahradit o novou a zároveň u své dílny provede technické 
zhodnocení (dle zákona o dani z příjmu) protipovodňové zdi – dojde k jejímu 
navýšení a aplikaci protiplísňového nátěru.



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE
Poskytovatel podpory: Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest

1. Název firmy:  KAREL NOVÁK TRUHLÁŘSTVÍ

2. Právní forma: FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEL

3. Adresa firmy: PUTIM

4. IČ a DIČ: 123 45 678, CZ12345678

5. Telefonní číslo a e-mail: KARELNOVAK@KARELNOVAK.CZ, +420 600 123 456 

6. Informace o majitelích firmy a výši jejich podílu:

7. Informace o podílu žadatele na jiné právnické osobě:

Žadatel nemá podíl na jiné právnické osobě.

8. Pokud je žadatel právnická osoba, uvede informace o osobách se zvláštním obchodním vztahem (§14 
odst. 3, písm. e) bod 4, zákona 218/2000 Sb.)
Nerelevantní.

9. Informace o statutárním zástupci 
Jméno: Karel Novák
Funkce ve firmě: majitel, OSVČ

10. Počet zaměstnanců firmy (prům. přepočtený stav) ke dni podání žádosti:
2

11. Požadovaná výše dotace: 
300 000 Kč

12. Předpokládaná lhůta realizace projektu obnovy:
08-09/2013

13. Seznam poškozeného majetku, který firma musí prokázat buď protokolem od pojišťovny, nebo 
obecního úřadu a fotodokumentací.
   HMOTNÝ A NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK

prvnÍ cesta
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název pořizovací cena 
(Kč) 

rok pořízení výše investice 
/ technického 

zhodnocení (Kč)

Velkoplošná formá-
tovací pila

Technické 
zhodnocení 
budovy – zvýšení 
protipovodňové zdi

750 000

3 500 000

2008

1989

800 000

200 000



14. Finanční zdroje na krytí celkových investic nutné pro obnovu výkonnosti firmy:

Prohlašuji, že má firma není podnikem v obtížích ve smyslu pokynů Společenství pro státní podporu na 
záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (Úř. věst. ES C 244, 1.10.2004, s. 2).

Prohlašuji, že všechny zde uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel žádné skutečnosti podstatné 
pro vyhodnocení žádosti.

Prohlašuji za žadatele, že akceptuji všechny podmínky stanovené programem. Zejména prohlašuji, že je mi 
známo, že na dotaci v rámci programu podpory není právní nárok.

Místo a datum:  Putim 20. 6. 2013 

Jméno jednající osoby/osob a funkce: Karel Novák, majitel

Podpis (-y): XXXXXXXX

dotace na obnovu zničeného majetku
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druh celkový objem (Kč) celkový objem (%)

Vlastní zdroje

Bankovní úvěry

Zdroje z programu

Jiné zdroje 
(Pojistné plnění)

Celkem

0 Kč

520 000 Kč

300 000 Kč

180 000 Kč

1 000 000 Kč

0 %

52 % 

30 %

 18 %

100 %



Program je na rozdíl od programu RESTART 2013 určen pro malé a střední firmy 
formou záruky k bankovnímu úvěru, a to na opravy (včetně vyklízecích prací), 
pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, pořízení zásob, 
včetně drobného hmotného majetku.

Záruky i finanční příspěvky k zaručovanému úvěru jsou veřejnou podporou v 
režimu de minimis a mohou ji získat pouze malí a střední podnikatelé (s méně 
než 250 zaměstnanci). 

Podmínkou poskytnutí záruky je prokázání škody na dlouhodobém hmotném a 
nehmotném majetku nebo zásobách protokolem o škodách sepsaným 
s pojišťovacím ústavem. Pokud protokol o škodách nelze předložit, lze ho 
nahradit potvrzením od soudního znalce.

Úvěr, ke kterému je žádána záruka, musí být poskytnut některou z  bank spolu-
pracujících s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. (ČMZRB), která 
záruky poskytuje. 
Jedná se o: Českou spořitelnu, Equa bank, GE Money bank, Komerční banku, Raiffeisenbank, Raif-
feisenbank im Stiftland, UniCredit Bank, Sberbank a Waldviertler Sparkasse von 1842 AG. 

pro podniKatele postiŽenÉ povodnÍ bude zÁruKa posKytovÁna 
ve zJednodušenÉM řÍzenÍ (tzv. M-zÁruKa) s těMito paraMetry: 

až do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru na dobu maximálně  • 
6 let (od data podpisu smlouvy o záruce);

zaručovány mohou být úvěry do výše 20 mil. Kč;• 

podnikateli je současně s poskytnutím záruky poskytnut finanční příspěvek • 
1,3 % p.a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky;

2. zárukY za ÚVĚrY na oBnoVu 
proVozu a záSoB 

podpora pro: malé a střední podniky

Účel použití podpory: opravy (včetně vyklízecích prací), pořízení a rekonstrukce 
dlouhodobého hmotného majetku, pořízení zásob včetně drobného 
hmotného majetku

Míra podpory: záruka k bankovnímu úvěru

termín podávání: od 20. 6. 2013 do 30. 11. 2013

Kontakt: pobočky ČMZRB, regionální kanceláře agentury CzechTrade
Podrobný seznam všech potřebných kontaktů najdete v adresáři na konci brožury

druhÁ cesta
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Poskytnutí záruky bude možné jak k zachování či navýšení již existujícího 
bankovního úvěru, tak i k získání nového úvěru. Projekt musí být realizován 
v některém z oboru ekonomických činností (CZ-NACE), který lze podle programu 
podpořit („podporovaná ekonomická činnost“). 

Veškeré potřebné informace k podání žádosti o záruku jsou k dispozici 
na www.cmzrb.cz. Zde žadatel nalezne přímo:

vyplnitelný formulář žádosti o záruku, • 

znění záchranného programu Mpo -  programu zÁruKa• 

přehled podporovaných ekonomických činností, • 

pokyny pro žadatele a kontakty na pobočky ČMzrb. • 

Obvyklým prvním krokem je kontakt žadatele s úvěrující bankou, kde žadatel zjistí, zda bude 
potřebné o záruku ČMZRB žádat, případně v jaké výši. Již v tomto stádiu je možné k získání 
potřebných doplňujících informací kontaktovat pobočku či regionální pracoviště ČMZRB, která jsou 
umístěna v Českých Budějovicích,  Brně, Plzni, Hradci Králové, Ostravě a Praze.

Formulář žádosti k přímému vyplnění získá žadatel na webové stránce ČMZRB www.cmzrb.cz v části 
„ Formuláře“. K vyplnění žádosti je třeba verze MS EXCEL 97 a vyšší. Pro vyplnění některých polí je 
možné v případě nejasností využít vysvětlivky (červený trojúhelník v pravém horním rohu příslušné 
buňky žádosti). Formulář obsahuje výčet požadovaných příloh. Formulář současně obsahuje informaci, 
zda je příloha vyžadována v kopii nebo je nutná ověřená kopie. Pokud je nutná ověřená kopie, prove-
dou zaměstnanci ČMZRB při přebírání žádosti ověření kopie proti originálům a není tedy nutné platit 
poplatky za úřední ověření.

Žádost o záruku lze předložit: 

a) osobně na pobočce ČMZRB

b) poštou

c) elektronicky (e-mailem) 

Podrobnější pokyny obsahuje přímo formulář žádosti nebo se obraťte na kontaktní místo regionálních 
poboček ČMZRB. Stejně tak budou všechny regionální kanceláře agentury CzechInvet připraveny 
pomoci vyplnit žádost nebo poskytnout informaci.

záruky za úvěry na obnovu provozu a zásob
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ModelovÝ přÍKlad podpory
Žadateli byla poškozena budova a zničeny stroje, byly znehodnoceny zásoby vstupních surovin. 
Musí dojít k rozsáhlé rekonstrukci budovy, pořízení nových strojů a nákupu zásob. 

Celkové náklady budou činit 10 mil. Kč, z toho investiční část 8 mil. Kč, pořízení zásob 2 mil. Kč.

 K financování budou použity vlastní zdroje ve výši 2 mil. Kč.  Dále bude poskytnut bankovní úvěr 
ve výši 6 mil. Kč na investiční výdaje se splatností 6 let a úvěr na pořízení zásob ve výši 2 mil. Kč  
jednorázovou splátkou po jednom roce s možností jeho prodloužení.     

Žadatel podá rovněž žádost o záruku k investičnímu úvěru, úvěr na zásoby bude zajištěn zástavou 
pohledávek.  

Bude poskytnuta záruka ve výši 80 % úvěru, tj. 4,8 mil. Kč na dobu 6 let.



Program finančních příspěvků k zaručovanému úvěru bude poskytovat na 
investiční projekty k obnově podnikání příspěvky k zaručovanému úvěru ve výši 
10 % z vyčerpaného úvěru.

Finanční příspěvek k zaručovanému úvěru je poskytován na základě zvláštní 
žádosti, kterou předloží podnikatel ČMZRB. Žádost se předkládá až poté, co je 
ukončeno čerpání úvěru.
Finanční příspěvek může být vyplacen pouze k novému úvěru poskytnutému po 7. 6. 2013, 
vyčerpanému na úhradu způsobilých výdajů projektu po dni poskytnutí zaručovaného úvěru. 
Za způsobilé výdaje projektu se pro účely vyplacení finančního příspěvku považují výdaje 
na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích 
účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci). 
DPH není pro účely výplaty finančního příspěvku způsobilým výdajem projektu.

Finanční příspěvek k zaručovanému úvěru činí 10 % části zaručeného úvěru vyčerpaného 
na způsobilé výdaje projektu.

Finanční příspěvek k zaručovanému úvěru je vyplacen, pokud příjemce podpory doručí do 1 roku 
ode dne uzavření smlouvy o záruce poskytovateli podpory žádost o příspěvek, potvrzení úvěrující 
banky o vyčerpané částce zaručovaného úvěru, daňové doklady a doklady o úhradě způsobilých 
výdajů projektu

Formulář žádosti k interaktivnímu vyplnění získá žadatel na webové stránce ČMZRB www.cmzrb.cz 
v části “Formuláře“.

Žádosti budou přijímat všechny pobočky ČMZRB, stejně  jako i regionální kanceláře agentury 
CzechInvest připraveny podat informace a žádost přijmout.

3. zVýhoDnĚnÍ ÚVĚrŮ  

podpora pro: malé a střední podniky

Účel použití podpory: zvýhodnění k novému zaručenému úvěru (po 7. 6. 2013) 
určenému na úhradu škody způsobené povodní

Míra podpory: příspěvek ve výši 10% k zaručenému úvěru

termín podávání: od 20. 6. 2013 do 31. 12. 2013

Kontakt: pobočky ČMZRB, regionální kanceláře agentury CzechInvest
Podrobný seznam všech potřebných kontaktů najdete v adresáři na konci brožury

třetÍ cesta
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ModelovÝ přÍKlad podpory
Žadatel po 6 měsících od data poskytnutí záruky dokončení rekonstrukce budovy a pořízení nových 
strojů financovaných ze zaručeného úvěru, předloží žádost o poskytnutí finančního příspěvku.

Úvěrující banka potvrdí čerpání úvěru ve výši 5,950 mil. Kč, žadatel předloží faktury za opravu 
budovy a nákup strojů a doklady o jejich úhradě v celkové výši  7,8mil. Kč.

ČMZRB posoudí žádost a předložené doklady a vyzve žadatele k podpisu smlouvy o poskytnutí 
příspěvku k zaručovanému úvěru.  

Na účet žadatele bude poté převeden finanční příspěvek ve výši 10 % z částky 5, 95 mil. Kč, tj. 595 
tis. Kč.      



a)  podpora ze strany Čeb:

prodloužení záruk (za akontaci a dobré provedení) – např. odpuštění • 
poplatku za prodloužení, snížení sazby, apod.

prodloužení období čerpání (např. odpuštěním poplatků za změny, posunem • 
období splácení, neúčtování interest compensation, odpuštěním/snížením 
commitment fee)

uvolnění peněžních prostředků na vázaných účtech u ČEB• 

restrukturalizace předexportních úvěrů• 

poskytnutí nových úvěrů dotčeným exportérům ve zrychleném procesu: • 

investice do výroby pro vývoz (nákup nové technologie, opravy výrobních závodů, • 
apod.)

poskytnutí nových předexprortních úvěrů (vykrytí možného propadu volného • 
cash-flow)

finanční poradenství a podpora při jednání se zahraničními odběrateli• 

4. zVýhoDnĚnÉ poDmÍnkY EXporTÉrŮm   

podpora pro: exportéry z řad klientů ČEB a EGAP; 
“HELP“ – pomoc s exportem pro malé a střední podniky

Účel použití podpory: podpora nepřerušenému průběhu obchodních případů, 
posílení exportních možností firem

Míra podpory: soubor podpůrných opatření pro exportéry, řešení specifických 
potřeb exportérů, financování, nové balíčky pro podnikatele

termín podávání: IHNED

Kontakt: ČEB, EGAP, CzechTrade
Podrobný seznam všech potřebných kontaktů najdete v adresáři na konci brožury. Jedná se o vstřícnější přístup poskytovaný 
prostřednictvím České exportní banky (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). 

ČtvrtÁ cesta
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ModelovÝ přÍKlad podpory – předexportní financování za 
podpory Čeb
V důsledku povodní došlo k poškození výrobních kapacit (technologie, budovy), poškození hotových 
výrobků, zboží či materiálu. Vývozce má logistické problémy s vývozem a nemůže díky poškozené 
infrastruktuře vyvézt. Hrozí mu zpoždění dodávek, riziko sankcí či odstoupení dovozce od kontraktu.

ČEB může nabídnout podporu při řešení vzniklé situace v následujících oblastech: Specializovaní 
zaměstnanci ČEB ve spolupráci s exportérem individuálně posoudí vzniklou situaci a vyhodnotí 
dopady na exportéra a jeho závazky z vývozních kontraktů a navrhnou řešení „na míru“ odpovídající 
konkrétní situaci. Toto může zahrnovat:



b)  podpora ze strany eGap:

dočasné zmírnění některých ustanovení pojistných smluv a všeobecných • 
pojistných podmínek (např. prodloužení stanovených lhůt o 1 měsíc)

prodloužení doby čerpání exportních úvěrů v návaznosti na zpoždění • 
dodávek související s povodněmi

prodloužení splácení předexportních úvěrů v adekvátní návaznosti na • 
výpadek výroby způsobený povodněmi

ČtvrtÁ cesta
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ModelovÝ přÍKlad 1:
Firma zasažená povodněmi získala v minulých týdnech a měsících exportní zakázku. S komerční 
bankou se dohodla na předexportním úvěru, který si pojistila u EGAP. Firma je schopna zakázku 
dokončit, ale všechny zbylé provozní zdroje investuje do nutné opravy firmy na úroveň, jakou měla 
firma před povodní. EGAP této společnosti prodlouží lhůtu pro zaplacení pojistného o 1 měsíc, a tak 
sníží tlak na cash flow české společnosti.

podporu českému výrobci/vývozci při jednání s jeho zahraničním odběratelem, • 

poskytnutí změny harmonogramu čerpání příslušného předexportního úvěru a změny • 
harmonogramu splácení tohoto úvěru bez vyúčtování úrokové kompenzace za tyto změny,

případně na dobu nezbytnou snížení stávající úrokové sazby na minimum s tím, že náklady s tímto • 
spojené půjdou plně k tíži výsledovky ČEB. 

Tyto změny budou zahrnovat následující oblasti financování:

náklady na materiálové předzásobení• 

režijní náklady• 

osobní náklady, tj. nákladové mzdy a náklady sociálního a zdravotního pojištění• 

V případě poškození výrobních kapacit ČEB nabídne v souvislosti s konkrétním vývozním kontraktem 
nad rámec úvěrových možností také financování nákladů spojených s pořízením investičního 
majetku pro realizaci výroby určené pro vývoz, nákladů na nákup surovin, materiálu a ostatních 
komponentů určených k výrobě pro vývoz, nákladů na nákup výrobků (zboží) pro vývoz, které tvoří 
nedílnou součást vývozní transakce podporující českou výrobu.

ModelovÝ přÍKlad 2  – exportní odběratelský úvěr
Vývozce má logistické problémy s vývozem a nemůže kvůli poškozené infrastruktuře vyvézt. Hrozí 
mu zpoždění dodávek, riziko sankcí či odstoupení dovozce od kontraktu. 

ČEB poskytne českému exportérovi podporu při vyhodnocení vzniklé situace a společně s ním povede 
jednání se zahraničním odběratelem-příjemcem exportního odběratelského úvěru. Dle výsledku 
těchto jednání bude ČEB připravena nabídnout zahraničnímu odběrateli změnu harmonogramu 
čerpání příslušného exportního odběratelského úvěru a případně i změnu harmonogramu splácení 
tohoto úvěru bez vyúčtování úrokové kompenzace za tyto změny s tím, že tyto náklady půjdou 
plně k tíži výsledovky ČEB. Dále na podporu českého exportéra bude ČEB připravena bezúplatně 
prodloužit platnost záručních instrumentů, např. záruky za akontaci či záruky za dobré provedení.



c)  poMůŽeMe  s eXporteM 

Speciální balíček HELP připravený agenturou CzechTrade ve spolupráci s MPO 
je určen pro malé a střední podniky. Jeho cílem je napomoci  v řešení složité 
situace vzniklé povodněmi prostřednictvím exportu.

balíček obsahuje:

Základní exportní poradenství formou osobní návštěvy odborného • 
pracovníka CzechTrade u klienta za účelem spolupráce při:

přípravě/modifikaci exportní strategie klienta• 

úvodní segmentaci zahr. trhů• 

vyhodnocení potenciálu trhu• 

zhodnocení kompetentnosti klienta obsluhovat vybrané trhy• 

Exportní balíčky BASIC a BUSINESS:• 

 vyhledání obchodních kontaktů dle klientem specifikované cílové skupiny (max. • 
30 ve zvoleném teritoriu)

teritoriálně zaměřené analýzy (charakteristika trhu, základní informace o • 
konkurenci, identifikace hrozeb a příležitostí v oboru /teritoriu pro 1 zemi a/nebo 
analýza trendů a obchodních příležitostí pro 1 zemi a 1 obor)

účast na odborně a teritoriálně zaměřených seminářích (8 seminářů dle vlastního • 
výběru/1 osoba)

doporučení vhodných veletrhů, výstav, konferencí, B2B a jiných akcí ve zvoleném • 
teritoriu

konzultace se zahr. zastoupeními MPO (dotazník/5 zemí) a garantovaná účast na • 
meeting point CzechTrade

konzultace v oblasti průmyslově právní ochrany• 

zvýhodněné podmínky exportérům
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ModelovÝ přÍKlad 2:
Povodeň vyplaví kanceláře společnosti, která má nahlásit hrozbu pojistné události nebo samotnou 
pojistnou událost. EGAP této společnosti ustoupí z všeobecných pojišťovacích podmínek a 
prodlouží lhůty pro nahlášení hrozby pojistné události, případně pro dodání dokumentace 
prokazující pojistnou událost o 1 měsíc. 

EGAP bude pochopitelně velice individuálně a citlivě posuzovat celý pojistný proces, aby 
nedocházelo ke zbytečnému procesnímu omezení státní podpory vývozu kvůli povodním.



Členství v Exportním klubu CzechTrade:• 

zápis v databázi „adresář exportérů” (komplexní informace o vaší firmě • 
a produktu/produktové řadě až v šesti jazycích (volba ze 13 možných)

prioritní přístup a přístup do klientské zóny CzechTrade• 

informační servis (přístup k ověřeným exportním příležitostem, zahraničním • 
poptávkám, atd., business newsletter (nový čtvrtletní zpravodaj pro exportéry)

analýza exportní připravenosti• 

Účast na veletrzích a výstavách:• 

 účasti na zahraničních veletrzích v rámci projektu SVV ve 2. pololetí 2013 • 
s možností dotace až 120.000 Kč/firma

společná účast na vybraných tuzemských veletrzích• 

ČtvrtÁ cesta
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ModelovÝ přÍKlad 1:
Balíček HELP: Osobní kontakt je nenahraditelný. Firma kontaktuje oborově specializovaného 
konzultanta. Tento pracovník osobně navštíví firmu a ve spolupráci s vedením firmy provede 
identifikaci exportního potenciálu dané firmy, segmentaci potenciálních zahraničních trhů a přípravu 
exportní strategie pro vybraný trh. Spolu s ním realizuje výběr vhodného exportního balíčku 
a nabízených služeb. Osloví zahraniční zastoupení MPO s poptávkou dané firmy a zprostředkuje jeho 
služby. Součástí služby je také doporučení nejvhodnější strategie přístupu na zahraniční trh.  

ModelovÝ přÍKlad 2:
Exportní klub CzechTrade. Ve spolupráci s odborným pracovníkem CT bude zajištěna příprava 
prezentace v databázi exportérů, překlad do šesti vybraných jazyků, zveřejnění v databázi exportérů 
(kontakty budou mj. na všech zastoupeních MPO a ambasádách ČR). V rámci informačního servisu 
bude nastaven filtr pro výběr ověřených exportních příležitostí zasílaných zahraničními zastoupeními 
MPO, zastupitelskými úřady a dalšími zahraničními zdroji, zpracování na CT a denní zasílání těchto 
příležitostí firmě.
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5. ÚLEVY S pLaTBou DanÍ    
a)  odloŽenÍ platby daně z přÍJMů za roK 2012 u fireM, KterÉ MaJÍ 
prodlouŽenÝ terMÍn pro podÁnÍ přiznÁnÍ do 30. 6. 2013

Posečkání se zaplacením daně za rok 2012 do 31. 10. 2013, aby tak podnikatelé 
měli dostatek finančních prostředků pro plnou obnovu svého podnikání.

pÁtÁ cesta

Vzor žádosti:

Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 5
Peroutkova 263/61
150 00 Praha 5

V Praze, dne 2013-06-10

věc:  Žádost o posečkání se zaplacením daňové povinnosti

Na základě podaného daňového přiznání mi vznikla povinnost uhradit daň z příjmů fyzických 
osob za zdaňovací období roku 2012 k datu 30. 6. 2012 ve výši 42.500 Kč.

Na začátku června t. r. mi v důsledku povodní vznikla škoda v předpokládané výši 150 000,- Kč, 
když došlo k zatopení mé provozovny na adrese Radotínská 132/8, Praha – Velká Chuchle. Došlo 
k zatopení zásob materiálu a k poškození ruční mechanizace.

Vzhledem k tomu, že veškeré volné finanční prostředky potřebuji nyní pro obnovu mého 
podnikání, znamenala by pro mne neprodlená úhrada doplatku značnou újmu a mohla by vést 
k ohrožení či dokonce ukončení mého podnikání. 

Žádám proto v souladu s ust. § 156 odst. 1 daňového řádu správce daně o posečkání se 
zaplacením daně za zdaňovací období roku 2012 do 31. 10. 2013, neboť v této době lze očekávat 
plné obnovení mého podnikání.

dále se domnívám, že u mne existují důvody pro upuštění od placení úroku za dobu posečkání 
ve smyslu § 157 odst. 7 daňového řádu.

Děkuji za vyřízení.

…………………………………………………………….
Květoslav Rozrazil
Prvomájová 1425/12
153 05 Praha 5 - Radotín
DIČ CZ6707061651

doporučené přílohy:

fotodokumentace• 
potvrzení Úřadu městské části Praha 5 o zatopení provozovny• 
předběžná kalkulace vzniklé škody• 
hlášení pojistné události• 

správní poplatek 
(kolek) 400,- Kč



pÁtÁ cesta
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b)  zrušenÍ placenÍ zÁloh na daň za zdaňovacÍ obdobÍ roKu 2013

Zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů za rok 2013, aby tak 
podnikatelé měli dostatek finančních prostředků pro plnou obnovu svého 
podnikání.

Vzor žádosti:

Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 5
Peroutkova 263/61
150 00 Praha 5

V Praze, dne 2013-06-10

věc:  Žádost o stanovení záloh na daň z příjmů fyzických osob na rok 2013 jinak

Na základě poslední známé daňové povinnosti mi vznikla povinnost hradit zálohy na daň z příjmů 
fyzických osob na zdaňovací období roku 2013.

Na začátku června t. r. mi v důsledku povodní vznikla škoda v předpokládané výši 150 000,- Kč, 
když došlo k zatopení mé provozovny na adrese Radotínská 132/8, Praha – Velká Chuchle. Došlo 
k zatopení zásob materiálu a k poškození ruční mechanizace.

vzhledem k tomu, že veškeré volné finanční prostředky potřebuji nyní pro obnovu mého 
podnikání, žádám tímto v souladu s ust. § 174 odst. 5 daňového řádu správce daně o zrušení 
povinnosti platit zálohy na celé zdaňovací období roku 2013. dalším důvodem mé žádosti je 
skutečnost, že vzhledem ke vzniklé škodě lze předpokládat, že moje daňová povinnost za rok 
2013 nebude žádná či minimální.

Děkuji za vyřízení.

………………………………………………………………….

Květoslav Rozrazil
Prvomájová 1425/12
153 05 Praha 5 - Radotín
DIČ CZ6707061651

doporučené přílohy:

fotodokumentace• 
potvrzení Úřadu městské části Praha 5 o zatopení provozovny• 
předběžná kalkulace vzniklé škody• 
hlášení pojistné události• 
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poboČKy aGentury czechinvest v reGionech

KontaKty

regionální kancelář 
pro Jihočeský kraj

Husova 5
370 01 České Budějovice 
T: 387 962 413 - 6
E: ceskebudejovice@czechinvest.org

regionální kancelář 
pro Královéhradecký kraj

Soukenická 54/8
Regiocentrum Nový pivovar
500 03 Hradec Králové 
T: 495 817 711 
E: hradeckralove@czechinvest.org

regionální kancelář 
pro olomoucký kraj

Jeremenkova 40 B
772 00 Olomouc
T: 587 332 186, 587 332 188, 587 
332 190
E: olomouc@czechinvest.org

regionální kancelář 
pro středočeský kraj a prahu

Štěpánská 15
120 00 Praha 
T: 296 342 536
E: praha@czechinvest.org

regionální kancelář 
pro zlínský kraj

Vavrečkova 5262
23. budova areálu Svit
761 01 Zlín
T: 573 776 260
E: zlin@czechinvest.org

regionální kancelář 
pro Jihomoravský kraj

Spielberk Office Centre
Holandská 3 (Vila K - 4. patro)
639 00 Brno
T: 543 422 780 - 786
E: brno@czechinvest.org

regionální kancelář 
pro Karlovarský kraj

Jaltská 906/1
360 01 Karlovy Vary 
T: 353 227 919 (921)
E: karlovyvary@czechinvest.org

regionální kancelář 
pro liberecký kraj

Nám. Dr. E. Beneše 4/12
460 01 Liberec 
T: 482 710 353, 482 710 065, 482 
313 225
E: liberec@czechinvest.org

regionální kancelář 
pro Moravskoslezský kraj

Na Hradbách 18
702 00 Ostrava 
T: 595 198 481, 595 198 483-4
E: ostrava@czechinvest.org

regionální kancelář 
pro pardubický kraj

K Vinici 1256
530 02 Pardubice
T: 466 616 705, 466 616 147, 466 
616 706
E: pardubice@czechinvest.org

regionální kancelář 
pro plzeňský kraj

Teslova 3
VTP Plzeň, budova A
301 00 Plzeň
T: 378 056 630-3
E: plzen@czechinvest.org

regionální kancelář 
pro Ústecký kraj

Mírové náměstí 34
400 01 Ústí nad Labem
T: 475 200 960
E: ustinadlabem@czechinvest.org

regionální kancelář 
pro kraj vysočina

Komenského 31
586 01 Jihlava
T: 567 155 197 (198)
E: jihlava@czechinvest.org

 

seznam všech regionálních kanceláří czechinvest je rovněž dostupný na:

http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare 

Žádosti do záchranného programu Mpo je možné doručovat rovněž přes krajské a okresní pobočky hospodářské 
komory Čr (celkem 60 poboček), jejichž kompletní seznam je k dispozici na:

http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/kontakty-4/regionalni-komory-1/regionalni-komory-
seznam-1/seznam-regionalnich-komor-hospodarske-komory-ceske-republiky.aspx
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poboČKy ČesKoMoravsKÉ zÁruČnÍ a rozvoJovÉ banKy 

ČesKÁ eXportnÍ banKa

eXportnÍ GaranČnÍ a poJišťovacÍ spoleČnost

aGentura czechtrade

pobočka praha
Jeruzalémská 964/4, 110 00 
Praha 1
T: 255 721 111
E: infoAB@cmzrb.cz

pobočka brno
Hlinky 120/47, 603 00 Brno,
T: 538 702 111
E: infoBM@cmzrb.cz

pobočka ostrava
Přívozská 133/4, 701 77 Ostrava
T: 597 583 111
E: infoOV@cmzrb.cz

pobočka hradec Králové
Eliščino nábřeží 777/3, 500 03 
Hradec Králové
T.: 498 774 111
E: infoHK@cmzrb.cz

pobočka plzeň
Bezručova 147/8, 303 76 Plzeň
T: 378 775 111
E: infoPM@cmzrb.cz

regionální pracoviště České 
budějovice
Husova 9, 370 01 České 
Budějovice

Kontaktní osoba:
Ing. Miloš Procházka
E: prochazka@cmzrb.cz
GSM : +420 602 838 537

osobní jednání je nutné 
sjednat předem.

Česká exportní banka, a.s.

Vodičkova 34 
P.O. Box 870 
111 21 Praha 1 
T: +420 222 841 100 
F: +420 224 226 162
E:  bakajsa@ceb.cz

exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Vodičkova 34/701 
111 21 Praha 1 
T:  +420 222 842 300 (JUDr. Marek Dlouhý, 
náměstek generálního ředitele)
E:  dlouhy@egap.cz   

ing. Milan ráž, 

ředitel sekce služeb pro exportéry
T: 224907541
CzechTrade
E: milan.raz@czechtrade.cz

více informací rovněž na: http://www.cmzrb.cz/kontakty 
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poznÁMKy



poznÁMKy

22



23

proGraM vzniKl za podpory

zÁchrannÝ proGraM 
připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

opatření v daňové oblasti
ve spolupráci s Ministerstvem financí České republiky

program je realizován prostřednictvím



Kontakty:

Ministerstvo
průMyslu a obchodu

Na Františku 32
110 15  Praha 1

T: +420 224 851 111
F: +420 224 811 089

E: posta@mpo.cz

www.mpo.cz


