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Společné podmínky

Projekt může být realizován na celém území České republiky.

Záruky pro projekty na území Prahy mohou být poskytnuty v případech, kdy bankovní úvěr
slouží k financování vstupů pro podnikání především v oblasti zpracovatelského průmyslu,
stavební výroby, maloobchodu i velkoobchodu, informač ních a komunikačních činností,
ubytování a stravování a v dalších činnostech. 

Pro projekty mimo území Prahy je výčet podporovaných ekonomických činností dle 
CZ-NACE omezen na vybrané obory činnosti, podrobně je uvedeno na www.cmzrb.cz. 

Zaručovaný úvěr nemůže být použit na splacení dříve poskytnutého úvěru.

Podnikatelé z odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury mohou
získat záruku pouze k činnosti podporované dle seznamu CZ-NACE. Žadatelé jsou povinni
zajistit oddělením činností nebo rozlišením nákladů, aby podpora nebyla využita k výše
uvedeným činnostem. 

Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory 
v souvislosti se zárukou žádný poplatek.

Podávání žádostí o záruky

Formuláře žádostí o záruku jsou k dispozici na www.cmzrb.cz. 

Žádost o M-záruku se předkládá buď osobně na zvolené pobočce ČMZRB, poštou,
prostřednictvím webové podatelny, případně do datové schránky ČMZRB.

Žádost o S-záruku s finančním příspěvkem se předkládá osobně na zvolené pobočce
ČMZRB.

Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB průběžně do 31. 12. 2017.

Kde získat podrobnější informace?

Pobočka Praha: Jeruzalémská 964/4, tel.: 255 721 111
Pobočka Brno:  Hlinky 47/120, tel.: 538 702 111
Pobočka Ostrava: Přívozská 133/4, tel.: 597 583 111
Pobočka Hradec Králové: Eliščino nábřeží 777/3, tel.: 498 774 111
Pobočka Plzeň: Bezručova 147/8, tel.: 378 775 111
Regionální pracoviště České Budějovice: Husova 9, tel: 387 318 428

www.cmzrb.cz     info@cmzrb.cz

S NÁMI JE TO SNAŽŠÍ



S pomocí záruky mohou malí a střední podnikatelé snadněji získat bankovní úvěr
na financování svých projektů.   

Záruka individuální s finančním příspěvkem (S-záruka)
Pro malé a střední podnikatele s méně než 250 zaměstnanci a ročním obratem
nepřesahujícím 50 mil. EUR nebo bilanční sumou roční rozvahy nepřesahující
43 mil. EUR, kteří splňují podmínky sociálního podnikatele.

Sociální podnikatel musí splňovat všechny uvedené podmínky:
•  má v posledních 12 kalendářních měsících předcházejících měsíci podání 

žádosti o podporu podíl počtu zaměstnanců ze skupin znevýhodněných osob
vyšší než 30 %,

•  povinně reinvestuje více než 50 % zisku zpět do rozvoje podnikání,
•  uplatňuje demokratický styl řízení sociálního podniku,
•  rozvíjí společenskou odpovědnost sociálního podniku.

Parametry S-záruky:
•  výše záruky až 20 mil. Kč
•  max. však 80 % jistiny zaručovaného úvěru
•  doba ručení až 8 let

S-záruku lze uplatnit pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu
o podmínkách poskytování individuálních záruk v programu ZÁRUKA 2015 až
2023. Seznam těchto bank je uveden na www.cmzrb.cz.

S-záruku lze poskytnout jako veřejnou podporu podle Nařízení Komise č. 651/2014
i jako podporu de minimis. 

Vybrané podmínky projektu

V případě podpory poskytnuté podle Nařízení Komise č. 651/2014:
Projekt musí být počáteční investicí:

•  na založení nové provozovny,
•  na rozšíření kapacity stávající provozovny,
•  na rozšíření výrobního sortimentu provozovny (způsobilé výdaje musí být 

o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, jež je
zachycena v uzavřeném účetním/daňovém období předcházejícím zahájení
prací),

•  na zásadní změny celkového výrobního postupu (způsobilé výdaje musí být
vyšší než účetní/daňové odpisy provedené za předchozí tři uzavřená účetní/
daňová období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována).

Stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli nesmí být uzavřeny
před datem podání žádosti o podporu.

V případě podpory de minimis:
Nesmí být projekt dokončen před datem podání žádosti o podporu. 

Použití zaručovaného úvěru

Zaručovaný úvěr může být použit:
•  na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, 
•  na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

Finanční příspěvek 

Příjemce podpory může získat finanční příspěvek ve výši 10 % zaručovaného úvěru
vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu, a to maximálně  ve výši 500 000,- Kč. 

Příjemce musí doručit ČMZRB do 1 roku ode dne uzavření smlouvy o zaručovaném
úvěru potvrzení úvěrující banky o ukončení čerpání a vyčerpané částce úvěru 
a doklady o úhradě způsobilých výdajů projektu. Pro výplatu finančního příspěvku
není v případě plátců DPH a podnikatelů, kteří jeho vrácení mohou nárokovat,
DPH způsobilým výdajem.

Záruka portfoliová (M-záruka) 
Pro malé podnikatele s méně než 50 zaměstnanci a ročním obratem nebo 
bilanční sumou roční rozvahy nepřesahující 10 mil. EUR. 

Parametry M-záruky:
•  úvěry do 4 mil. Kč
•  max. výše záruky 70 % jistiny zaručovaného úvěru
•  doba ručení až 6 let 

M-záruku lze uplatnit pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu
smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk v programu ZÁRUKA
2015 až 2023. Seznam těchto bank je uveden na www.cmzrb.cz.

Záruka je poskytována jako podpora de minimis. 

Použití zaručovaného úvěru

Zaručovaný úvěr může být použit: 
•  na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, 
•  na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,
•  na pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je veden jako náklad/výdaj, 
•  na pořízení a financování zásob včetně drobného hmotného majetku.

V případě využití úvěru na pořízení drobného nehmotného a hmotného majetku
nebo na zásoby musí být konečná doba splatnosti úvěru sjednaná k datu
uzavření smlouvy o úvěru nejméně 12 měsíců.  


