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Přehled programu pro Start-upy
 Nové parametry programu od 05/2014

 Žadatel je MSP, tj. velikost do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR nebo výše 
aktiv do 43 mil. EUR (dříve jen pro malé podniky)

 Od zahájení podnikatelské činnosti do podání žádosti o podporu neuplynuly více jak 3 
roky (definováno jako 36 měsíců od vyplacení prvních mezd či odměn včetně vlastníků)

 Realizace projektu v celé ČR (dříve pouze pro regiony Moravskoslezský a 
Olomoucký)



Struktura financování
 Délka úvěru maximálně 5 let , odložení zahájení splácení max. 3 roky, tj. maximálně 8 

let

 Výše úvěru 0,5 – 15 mil. Kč

 Klient neplatí poplatky za vyřízení úvěru.

 Úročení – 12M Pribor + max 3,5% p.a.

 Zajištění úvěru – individuální, dohodnuto mezi bankou a klientem

 Podmínkou čerpání je poskytnutí záruky ČMZRB (do výše 60% nesplacené jistiny)

 Způsobilé výdaje: Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, v případě
nemovitého majetku pouze do 40 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu, 
zásoby, drobný hmotný a nehmotný majetku, včetně DPH



Poradenství
 Příjemci podpory jsou oprávněni využívat zvýhodněných poradenských služeb: 1) 

Předporadenství; 2) Poradenství spojené s realizací projektu

 Dotace na předporadenství se může poskytovat až do výše 27.830,- Kč včetně DPH

 Dotace na poradenství bude poskytnuta až do výše 10% objemu příslušného úvěru, 
maximálně 150 000,- Kč včetně DPH (může být až 200 hodin poradenství)

 Poradenství bude poskytovat jako subdodavatel dceřiná společnost České spořitelny 
Erste Grantika Advisory

 Oblasti poskytovaného poradenství: 
ad1) Poradenství při zpracování business plánu, při zpracování analýzy trhu, ekonomické

analýzy, plány
ad2) řízení podniku, strategické plány, marketing, výběr zaměstnanců, ochrana duševního 

vlastnictví, dotační poradenství a management …..



Ostatní
 2 úrovňové schvalování programu – splnění parametrů x financovatelnost

 Projekty by měly mít inovativní charakter – hodnoceno dotazníkem

 Program Inostart poskytujeme jako jediná banka v ČR

 Momentálně je to téměř jediný fungující program úvěrování pro Start-upy v ČR

 Program nabízí korporátní i retailová síť ČS

 Možnost kombinace s jinými programy

 Potřeba vlastní Equity a dozajištění projektu



Jak se dostat k penězům
 2 úrovně schvalování:

Splnění parametrů programu x Financovatelnost
 Důležité podklady: Podnikatelský záměr, projektové Cash-flow, dodavatelsko-

odběratelské vztahy, dotazník inovativnosti, žádost o úvěr
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Méně vhodné projekty a ty pravé
 Službové projekty – svou podstatou nejsou určené pro program Inostart (financovatelné

náklady)
 Projekty IT a vývoj aplikací – většinou vhodné pro fondy rizikového kapitálu (Venture fondy, 

Private equity fondy). Možnost kombinace financování rizikového kapitálu a bankovního 
financování

 Projekty typu velkoobchod maloobchod – problém s prokázáním inovativnosti projektu

 Výrobní projekty, nové technologie, inovované výrobky (technické či jiné zlepšení), 
zlepšování procesů



Nejčastější chyby

 Nedostatečné zpracování podkladů
 Neúplný podnikatelský záměr
 Projektové Cash-flow - chybí úplně nebo není podloženo reálnými argumenty 
 Prokázání zájmu ze strany zákazníků o produkt
 Problémy s prokázáním proinvestovaných vlastních zdrojů
 Nedostatečné personální zajištění projektu
 Žádost o financování v příliš rané fázi projektu



Aktuální výsledky

 Podepsaných smluv 23 v celkové hodnotě 156 mil CZK

 Ve schvalování 3 úvěry za cca 25 mil CZK

 Nejčastější obory: nanotechnologie, výroba zdravotnických pomůcek/technologií, 
potravinářství, strojírenství

 Poradenství s přípravou projektu bylo poskytnuto 26 klientům, v celkovém rozsahu 986 
hodin

 Poradenství s realizací projektu bylo poskytnuto 23 klientům, v celkovém rozsahu 2963 
hodin



Otázky???



Děkuji za pozornost !

Úsek řízení produktů korporátního bankovnictví

Tomáš Hanáček
e-mail: thanacek@csas.cz, tel. 956 714 231

www.erstecorporatebanking.cz
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