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V Praze dne 23.4.2020 

 

 

Věc: OSVČ v nouzovém stavu – program COVID Praha 
 
 
Vážení zastupovaní, 
kolektivní správce Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného 

umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., (ve zkratce dále jen jako 

„OOA-S“), se sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 60166916, která 

je kolektivním správcem autorských práv vztahujících se k dílům oboru výtvarného a 

architektonického, včetně výtvarné složky audiovizuálních děl, si Vám dovolila zpracovat 

a zasílá Vám informace o záručním programu COVID Praha určeném pro malé a střední 

podnikatele provozující svoji činnost na území hlavního města Prahy v návaznosti na 
zmírnění hospodářských následků způsobených opatřeními proti šíření coronavirové infekce 
známé jako COVID-19. 
 
Záruční program COVID Praha pro firmy zasažené coronavirem 
Záruční program COVID Praha usnadňuje živnostníkům, malým a středním podnikatelům 
aktivním na území hlavního města Prahy přístup k provoznímu financování v návaznosti na 
zmírnění hospodářských následků způsobených opatřeními proti šíření coronavirové infekce 
známé jako COVID-19. Program ČMZRB připravila ve spolupráci s hlavním městem Praha, je 
financován z Operačního programu Praha – pól růstu a je určen k profinancování projektů 
realizovaných na území hlavního města Prahy. 
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-praha/ 
Parametry programu COVID Praha 

• záruka ČMZRB až do výše 80% jistiny komerčního úvěru 

• výše zaručovaného úvěru až 15 mil. Kč (tento úvěr poskytuje některá ze spolupracujících 

komerčních bank) 

• finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč 

• doba ručení až 3 roky 

Co lze z programu zafinancovat 
• náklady na mzdy a energie 

• platby za nájemné 

• úhrada dodavatelsko – odběratelských faktur 

• pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku 

Podmínkou pro získání této formy podpory je nutné mít schválený úvěr od některé ze 
spolupracujících komerčních bank (jde téměř o všechny banky zaměřené na malé a střední 
podniky). 
Pro začátek zkuste projít malým testem, zda jste jako příjemce vhodní: 
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-praha/je-pro-me-program-covid-
praha-vhodny/ 
 

http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-praha/
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-praha/je-pro-me-program-covid-praha-vhodny/
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-praha/je-pro-me-program-covid-praha-vhodny/
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 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu  31. 12. 2020 nebo ke dni, kdy celková 
požadovaná výše záruk dle podaných 
žádostí dosáhne 1 500 000 000,- Kč  

Cílem podpory poskytované z prostředků programu COVID PRAHA je usnadňovat malým a 
středním podnikatelům aktivním na území hlavního města Prahy přístup k provoznímu 
financování v návaznosti na zmírnění hospodářských následků způsobených opatřeními proti 
šíření coronavirové infekce známé jako COVID-19. 
žadatel: malý a střední podnikatel, nemá nedoplatky, dluhy a není v likvidaci (více ve výzvě 
na str. 4 výzvy), podporované podnikatelské činnosti podle CZ NACE naleznete od str. 14 
výzvy) 
Projekt musí být realizován na území Prahy a musí být zaměřen na financování pracovního 
kapitálu v podobě běžných provozních potřeb, jako jsou (nikoli však výhradně) mzdy, 
nájemné, energie, faktury, zásoby či drobný majetek k provádění podnikatelské činnosti. 
Způsobilé výdaje uhrazené ze zaručovaného úvěru musí bezprostředně souviset s 
překlenutím krizové ekonomické situace vyvolané šířením coronaviru SARS-CoV-2! 
Záruka je poskytována pouze k úvěrům spolupracujících bank, které mají s ČMZRB uzavřenu 
smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk v OP PPR (viz seznam 
Spolupracujících bank na internetové adrese ČMZRB – www.cmzrb.cz).   
Současně se zárukou může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek k úhradě 
úroků ze zaručovaného úvěru. Finanční příspěvek se poskytuje jako podpora de minimis. 
Finanční příspěvek se vyplácí za těchto podmínek:  

• bylo zahájeno čerpání zaručovaného úvěru,  

• Spolupracující banka poskytla poskytovateli podpory informaci o vyčerpané výši 

zaručovaného úvěru a o výši příjemcem podpory zaplacených úroků ze zaručovaného úvěru,  

• nebylo do data výplaty příspěvku rozhodnuto o úpadku příjemce podpory dle ustanovení § 

136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,  

• příjemce podpory k datu výplaty příspěvku nemá neuhrazené smluvní pokuty vůči 

poskytovateli podpory.  

Žádost o podporu musí obsahovat minimálně:  
a) řádně vyplněný formulář žádosti o poskytnutí podpory,  
b) řádně vyplněnou přílohu PCX žádosti o podporu,  
c) kopie smlouvy o úvěru, ve které je uvedeno poskytnutí bankovní záruky ČMZRB jako 
požadované zajištění, nebo vyjádření Spolupracující banky o podmínkách poskytnutí úvěru 
(Příloha ACX žádosti o podporu).  
(více informací a přílohy naleznete na webu 
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-praha/) 
 

Za celý tým kolektivního správce OOA-S Vám přeji hlavně pevné zdraví. 
S úctou 

 
Eva Štěpánková, ředitelka 

 
Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a 

obrazové složky audiovizuálních děl, z.s. 
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