
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

Zvýhodněné záruky v programu ZÁRUKA
(k provozním úvěrům, omezeně též 
k investičním úvěrům)

M-záruka:  k  úvěrům do 20 mil. Kč  

S-záruka:    univerzální záruka, nutno 
  použít v případě úvěru vyššího  
  než 20 mil.  Kč 

S NÁMI JE TO SNAZŠÍ

březen  2010



S pomocí zvýhodněných záruk lze doplnit event. zcela nahradit chybějící zajištění 
požadované úvěrující bankou k získaní nového úvěru, který bude použit na 
zaplacení nákupu surovin, materiálů či drobného hmotného nebo nehmotného 
majetku pro podnikatelskou činnost. Ve vybraných oborech podnikání a na území 
hlavního města Prahy je záruku možné využít k získání investičního úvěru.    

Kdo může žádat o záruku

Malí a střední podnikatelé zaměstnávající méně než 250 osob registrovaní k dani 
z příjmu v České republice.

Záruku nelze poskytnout podnikateli, který podniká v odvětví prvovýroby 
zemědělských produktů, rybolovu či akvakultury.

Jakou záruku lze získat

M-záruka
Je ideálním řešením pro projekty, které potřebují rychle získat financování. 

Rozhodnutí do 5 pracovních dnů od podání úplné žádosti. 

M-záruka je poskytována:

• k úvěrům do 20 mil. Kč,
• až do výše 70 % jistiny úvěru,
• na dobu až 15 let,
• za cenu 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 za úvěry zjednodušeným způsobem. 
Seznam těchto bank je uveden na www.cmzrb.cz.

S-záruka
Je nutno ji použít vždy, pokud výše úvěru přesahuje částku 20 mil. Kč. Lze ji 
použít i u úvěrů nižších, pokud úvěrující banka nemá s ČMZRB uzavřenu smlouvu 
o spolupráci při poskytování záruk za úvěry zjednodušeným způsobem.    

S-záruka je poskytována:

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

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

Oba typy záruk jsou poskytovány výhradně jako podpora de minimis. 

Podmínky poskytnutí záruky za provozní úvěr 

Záruky za provozní úvěry mohou být poskytnuty v případech, že slouží 
k financování vstupů pro podnikání charakteru průmyslové výroby, stavební 
výroby, informační a komunikační činnosti, velkoobchodu a maloobchodu, 
ubytovacích a stravovacích služeb a některých dalších podporovaných činností. 
Projekt může být realizován na celém území České republiky.   

Zaručovaný úvěr může být použit pouze:

• na pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není 
tento veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek, 

• na pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je vykazován jako 
náklad/výdaj. 

Zaručovaný úvěr nemůže být použit na splacení dříve poskytnutého úvěru.

Podmínky poskytnutí záruky za investiční úvěr 

Záruky za investiční úvěry mohou být poskytnuty v případech, že slouží  
k pořízení či rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců 
podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců 
podpory vedoucích daňovou evidenci.

Na území hlavního města Prahy mohou být záruky za investiční úvěry 
poskytovány ve všech podporovaných oborech. Mimo území Prahy lze podpořit 
pouze projekty velkoobchodu a maloobchodu, ubytovacích a stravovacích 
služeb a některých dalších podporovaných činností. 

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 průběžně.


