
Kde získat podrobnější informace?
            

• Navštivte internetové stránky www.cmzrb.cz
• Napište svůj dotaz na info@cmzrb.cz

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

Pobočka Praha
 Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
 tel.: 255 721 111, fax: 255 721 584

Pobočka Brno
 Hlinky 120/47, 603 00 Brno
 tel.: 538 702 111, fax: 538 702 110

Pobočka Ostrava
 Přívozská 133/4, 701 77 Ostrava
 tel.: 597 583 111, fax: 597 583 110

Pobočka Hradec Králové
 Eliščino nábřeží 777/3, 500 03 Hradec Králové
 tel.: 498 774 111, fax: 498 774 110

Pobočka Plzeň
 Bezručova 147/8, 303 76 Plzeň
 tel.: 378 775 111, fax: 378 775 110

Regionální pracoviště České Budějovice
 Husova 9, 370 01 České Budějovice
 tel/fax: 387 318 428

Záruky za investiční úvěry v programu ZÁRUKA

M-záruka:  k  úvěrům do 5 mil. Kč  

S-záruka:  univerzální záruka, vhodná zejména 
 pro větší podnikatelské projekty

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
S NÁMI JE TO SNAZŠÍ

Výzva III



S pomocí zvýhodněných záruk lze snáze získat bankovní úvěr na financování 
rozvojových projektů malých a středních podnikatelů. 

Kdo může žádat o záruku

Malí a střední podnikatelé zaměstnávající méně než 250 osob.

Jakou záruku lze získat

M-záruka
Je ideálním řešením pro projekty menšího rozsahu, které potřebují rychle 
získat financování. 
Rozhodnutí do 5 pracovních dnů od podání úplné žádosti. 

M-záruka je poskytována:

• k úvěrům do 5 mil. Kč,
• až do výše 70 % jistiny úvěru,
• na dobu až 15 let,
• cena 0,1 % p. a. z výše záruky.

M-záruku lze uplatnit pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu 
smlouvu o spolupráci při poskytování záruk zjednodušeným způsobem a 
jsou poskytovány výhradně jako podpora de minimis. 

S-záruka
Je vhodným způsobem zajištění bankovního úvěru pro podnikatele, 
kteří realizují rozsáhlejší projekty investičního charakteru, jež mají přinést 
zásadnější změny a rozvoj podnikání.      

S-záruka je poskytována:

•  až do výše 80 % jistiny úvěru, maximální výše zaručovaného úvěru 
se stanoví dohodou, 

• na dobu až 15 let,
• cena 0,1 % – 0,3 % p. a. z výše záruky.

Podmínky poskytnutí záruky

•  Projekt musí mít charakter průmyslové výroby, stavební výroby, výroby 
elektřiny a tepla, informační a komunikační činnosti nebo některých 
dalších podporovaných činností. Podrobný výčet v podobě přehledu 
podporovaných ekonomických činností je uveden na www.cmzrb.cz.   

•  Projekt musí být realizován na území České republiky s výjimkou 
území hlavního města Prahy.

•  Stavební práce na projektu nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli 
strojů a zařízení nesmí být uzavřeny před datem podání žádosti. Tato 
podmínka neplatí, pokud je podpora poskytována jako podpora 
malého rozsahu – de minimis. 

Použití zaručovaného úvěru

•  na nákup pozemků, nákup a výstavbu budov nebo jejich rekonstrukci, 
na nákup strojů a zařízení,

•  na pořízení zásob, drobného hmotného a nehmotného majetku 
(pouze jako součást investičně zaměřeného úvěru na realizaci 
investičně zaměřeného projektu).

 
DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje. 

Podání žádosti o podporu

Formuláře žádostí o záruku společně s pokyny k podání žádosti jsou k dispozici 
na www.cmzrb.cz. 

Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Tento informační materiál poskytuje pouze základní údaje platné od 5. ledna 2010.


