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• Záruční program COVID III podporovaný ČMZRB je určený pro právnické a fyzické osoby
podnikatele z celé ČR s maximálně 500 zaměstnanci, jejichž ekonomické aktivity jsou
omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Podporované sektory
• Zemědělství, lesnictví, výroba, obchod, doprava, služby a další,
• (CZ-NACE A, B08, C vyjma oddílů 12 a 19, D, E, F, G, H, I, J, M, N, P, Q, R vyjma oddílu 92, S).

Účel úvěru
• Financování provozních potřeb - např. mezd, nájemného, plateb za energie, úhrady odavatelských faktur,

pořízení zásob, materiálu apod.

Maximální výše úvěru
• Maximální výše úvěru v rámci COVID III je u NEY SD 30 mil. Kč.

Omezení výše úvěru
• Max do dvojnásobku ročních mzdových nákladů žadatele (včetně nákladů na sociální zabezpečení a nákladů

na agenturní zaměstnance) za rok 2019 nebo za poslední dostupný rok nebo,
• max do 25 % celkového obratu žadatele v roce 2019,
• na základě čestného prohlášení klienta (s náležitým zdůvodněním) o jeho o potřebách v oblasti likvidity, lze

úvěr navýšit nad výše uvedené limity tak, aby došlo k pokrytí likvidity pro nadcházejících 12 měsíců.

Do kdy je možné jednání úvěru
• Nejpozději do 30. 6. 2021.  

Splatnost úvěru
• Nejdříve 1.1.2021, nejpozději do 31.12.2024. Úvěry poskytované NEY SD jsou v rámci programu COVID 

III poskytovány se splatností 6 měsíců až 3 roky. 

Maximální výše záruky ČMZRB
• 90 % zaručovaného úvěru u žadatelů do 250 zaměstnanců,
• 80 % zaručovaného úvěru u žadatelů od 250 do 500 zaměstnanců.

Další podmínky
• Platnost záruky je podmíněna zveřejněním příjemce úvěru včetně jeho skutečného majitele.
• Klient může mít uzavřenu pouze jednu smlouvu o úvěru s podporou COVID III.
• Úvěr nelze použít na refinancování dříve poskytnutých úvěrů nebo splátku jiného úvěru.

Program COVID III s NEY SD
Zaručené provozní úvěry pro podnikatele zasažené koronavirem 
ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pro koho je úvěr určen

Kontakty
Veškeré informace týkající se získání úvěru v rámci programu COVID III vám rádi sdělí naši zaměstnanci:

• covid linka:  777 850 753
• e-mail:         covid@ney.cz
• osobně:       Rohanské nábřeží 15, 186 00 Praha 8 
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Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 | tel.: +420 778 446 487 | e-mail: info@ney.cz
IČ: 26137755  Družstvo je zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, 
vložka 4708

 Založeno roku 1999

 Stabilní finanční instituce, která poskytuje finanční služby 
svým členům z řad občanů, živnostníků a firem v ČR již 21 let.

 Ke každému klientovi máme osobní přístup.

 Dohled nad námi vykonává Česká národní banka.

 Dlouhodobě nabízíme nejlépe úročený termínovaný vklad
na trhu. Poskytujeme firemní i spotřebitelské úvěry.

 Pobočky máme v Praze a Brně.

NEY spořitelní družstvo
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Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE) 


Oddíl Název 


SEKCE A – ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 


01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti  


02 Lesnictví a těžba dřeva 


03 Rybolov a akvakultura  


 


SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 


08 Ostatní těžba a dobývání 


 


SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 


10 Výroba potravinářských výrobků 


11 Výroba nápojů 


13 Výroba textilií  


14 Výroba oděvů 


15 Výroba usní a souvisejících výrobků 


16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 


17 Výroba papíru a výrobků z papíru 


18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 


20 Výroba chemických látek a chemických přípravků 


21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 


22 Výroba pryžových a plastových výrobků 


23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 


24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 


25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 


26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 


27 Výroba elektrických zařízení 


28 Výroba strojů a zařízení j. n. 


29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 


30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 


31 Výroba nábytku 


32 Ostatní zpracovatelský průmysl 


33 Opravy a instalace strojů a zařízení 


 
SEKCE D – VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU 


35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 


    


SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI 


36 Shromažďování, úprava a rozvod vody  


37 Činnosti související s odpadními vodami 


38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití (kromě zpracování 
zbytkových látek z tabáku v rámci 38.32) 


39 Sanace a jiné činnosti související s odpady 


    


SEKCE F – STAVEBNICTVÍ 


41 Výstavba budov 


42 Inženýrské stavitelství 


43 Specializované stavební činnosti 
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SEKCE G – VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 


45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 


46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel (kromě 46.35) 


47 Maloobchod, kromě motorových vozidel (kromě 47.26) 


    


SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 


49 Pozemní a potrubní doprava1 


50 Vodní doprava 


51 Letecká doprava 


52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 


53 Poštovní a kurýrní činnosti 


    


SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ   


55 Ubytování 


56 Stravování a pohostinství 


  


SEKCE J – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 


58 Vydavatelské činnosti 


59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek 
a hudební vydavatelské činnosti 


60 Tvorba programů a vysílání 


61 Telekomunikační činnosti 


62 Činnosti v oblasti informačních technologií 


63 Informační činnosti 


  


SEKCE M – PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 


69 Právní a účetnické činnosti 


70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení 


71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy 


72 Výzkum a vývoj 


73 Reklama a průzkum trhu 


74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 


75 Veterinární činnosti 


 
SEKCE N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI 


77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu 


78 Činnosti související se zaměstnáním 


79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti 


80 Bezpečnostní a pátrací činnosti 


81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny  


82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání 


    


SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ 


85 Vzdělávání 


    


SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 


86 Zdravotní péče 


87 Pobytové služby sociální péče 


88 Ambulantní nebo terénní sociální služby 


    


                                                           


1  S výjimkou nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu. 
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SEKCE R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI 


90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 


91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení 


93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti 


 


SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI 


95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 


96 Poskytování ostatních osobních služeb 


 


 







