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FINANČNÍ NÁSTROJ
EIF



Komerční 

banka



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE:
31 MILIONŮ KLIENTŮ V 67 
ZEMÍCH, CCA 150 TISÍC
ZAMĚSTNANCŮ

60%



FINANCOVÁNÍ 
PROJEKTŮ 
DIGITÁLNÍCH 
TECHNOLOGIÍ



ZŮSTATKY ÚVĚRŮ V SEKTORU IT DLE ČNB, CELÁ ČR 

Zdroj: ČNB: Klientské úvěry podle odvětví, UK48 Činnosti v oblasti informačních technologií

Mld. Kč

https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=44871&p_strid=AABBAC&p_lang=CS


FINANCOVÁNÍ IT

Od FOP až k top korporátním klientům 

 Obvykle provozní financování: 
sezónnost, kdy klient v průběhu roku vyvíjí software a koncem 
roku dochází k fakturaci 

 Obvyklá rizika: nedostatek pracovní síly, závislost na jednom 
odběrateli 

 Obvyklá výše úvěru do 10 mil. Kč

 Obvyklá úroková sazba v řádu jednotek % p.a.

Využívání i bankovních záruk (neplatební např. za provedení 
smlouvy, platební např. za nájemné, …)

Ročně KB poskytne stovky úvěrů či záruk IT firmám



ÚVĚR
EUROCREATIVE



ZÁRUKA EVROPSKÉHO 
INVESTIČNÍHO FONDU

70% záruka s portfoliovým omezením

Splatnost úvěru 1 – 10 let, 

maximální výše úvěru 54 mil. Kč 

Jednoduchá záruka

 Vše zařizuje KB, klient jedná pouze s KB 

 Žádná žádost

 Žádné čekání na EIF 

 Záruka je platná okamžitě

 Navíc pouze přehledné prohlášení klienta

Záruky EuroCreative jsou zdarma



JEDNODUCHÁ PŘIJATELNOST

Malý a střední podnik (do 250 zaměstnanců, 
tržby do 1,3 mld. Kč nebo aktiva do 1,2 mld. Kč), 
či malý veřejný podnik (vlastněný municipalitou)

Stačí splnit alespoň jedno z následujících 
kritérií:

 Použít úvěr na kulturní či kreativní projekt

 Mít převažující činnost ve vybraných NACE 

 V předchozích 2 letech:

– Být aktivní v kulturním či kreativním sektoru

– Získat podporu či daňovou úlevu na kulturní/kreativní 
činnost

– Získat definovanou kulturní/kreativní cenu

– Registrovat obchodní známku, distribuční právo 
v kulturním/kreativním sektoru



Tisk novin; Ostatní tisk; Předtiskové a předtiskové mediální služby; Vázání a související služby; 
Rozmnožování nahraných médií;
Výroba hudebních nástrojů; Opravy ostatních zařízení;
Velkoobchod s ostatním zbožím pro domácnost (pouze velkoobchod papírnického zboží, knih, 
časopisů, novin a hudebních nástrojů); Maloobchod s počítači, periferními jednotkami a 
softwarem ve specializovaných prodejnách (pouze prodej herních konzolí a videoher); 
Maloobchod s knihami ve specializovaných prodejnách; Maloobchod s novinami a tiskovinami 
ve specializovaných prodejnách; Maloobchod s hudbou a videonahrávkami ve specializovaných 
prodejnách; Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách (pouze 
řemeslný prodej, umělecké galerie); Maloobchod s použitým zbožím v obchodech (pouze s 
použitými knihami či starožitnostmi);
Vydávání knih; Vydávání novin; Vydávání časopisů a periodik; Ostatní vydavatelské činnosti; 
Vydávání počítačových her;
Produkce filmů, videa a televizních programů; Postprodukce filmů, videa a televizních programů; 
Distribuce filmů, videa a televizních programů; Činnosti při promítání filmů; Činnosti v oblasti 
záznamu zvuku a vydávání hudby; Rozhlasové vysílání; Televizní programování a vysílání;
Poradenství v oblasti informačních technologií (pouze počítačové hry); Zpracování dat, hosting a 
související činnosti (pouze streamování audio či video obsahu); Činnosti tiskových agentur;
Architektonické činnosti; Specializované návrhářské činnosti; Fotografické činnosti; Překladatelské 
a tlumočnické činnosti; Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti jn . (pouze získávání 
zakázek ve filmu, divadelní produkci, vydávání knih, her, uměleckých děl, fotografií atd.); Ostatní 
pronájem a leasing (pouze hudebních nástrojů, kostýmů, knih a časopisů); Činnosti agentur 
zprostředkujících zaměstnání (pouze castingové agentury);
Terciární vzdělávání (pouze umělecké školy); Kulturní vzdělávání;
Předvádění umění; Podpůrné činnosti pro divadelní umění; Umělecká tvorba; Provoz uměleckých 
zařízení; Činnosti knihoven a archivů; Činnosti muzeí; Provoz historických památek a budov apod.; 
Činnosti profesních členských organizací (pouze relevantní pro kulturní a tvůrčí odvětví, jako jsou 
sdružení architektů, spisovatelů, malířů, performerů, novinářů atd.); Činnosti ostatních členských 
organizací jn. (pouze sdružení za účelem provádění kulturní nebo rekreační činnosti nebo koníčků 
(jiných než sport nebo hry), např. kluby poezie, literatury, knižní, historické, zahradní, filmové, foto, 
hudební, umělecké kluby atd.); Opravy ostatních výrobků (pouze opravy knih, hudebních nástrojů, 
ladění klavíru)

NACE






