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Podnikatelům připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu tento program ve spolupráci  

s Národní rozvojovou bankou.  

Jedná se o pomoc OSVČ a malým a středním podnikatelům, kdy jim program může pomoct 

překonat zdražení energií a rostoucí úrokové sazby na bankovním trhu. 

Společně s programem Záruka pro OSVČ a malé a střední podniky je poskytována záruka 

„Vynucená změna dodavatele energií“. Ta poskytuje finanční krytí 80 % jistiny 

zaručovacího úvěru. Maximální výše může být až 2 miliony Kč s dobou ručení až na 2 roky. 

Na všech pobočkách NRB mohou OSVČ a malé a střední podniky, jejichž náklady za 

energie činí více než 10 % z celkových provozních nákladů, podávat žádosti o poskytnutí 

záruky za provozní komerční úvěr poskytnutý soukromou bankou. Záruka je poskytována 

bezúplatně až do výše 80 % zaručovaného úvěru poskytnutého podnikateli v objemu jeden 

až deset milionů korun a doba ručení bude až 2 roky. 

Společně se zárukou může být poskytnut finanční příspěvek k úhradě úroků ze zaručeného 

úvěru, přičemž celková výše vyplaceného příspěvku bude činit 4,5 % p. a. z průměrného 

zůstatku úvěru. Finanční příspěvek, jehož výše může činit až 800 tis. Kč, bude vyplácen  

v termínech stanovených ve smlouvě o záruce. 

Dále jsou zde další výzvy z Národního plánu obnovy, a to na podporu modernizace 

distribuce tepla v systémech dálkového vytápění, na podporu modernizace distribuce tepla 

v systémech dálkového vytápění a výzvu na podporu fotovoltaických systémů. Celková 

alokace finančních prostředků na uvedené program z NPO je 6,66 miliardy korun, přičemž 

4 mld. Jsou alokovány na podporu fotovoltaických systémů. 

Zdroj: NRB a NPO 

S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz. 

 

  ZÁRUKA Z DÍLNY NRB PRO OSVČ A MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 

mailto:amsp@amsp.cz

