
Informace o konání valné 
hromady Českomoravské 
záruční a rozvojové banky, a. s.
Dne 22. dubna 2008 se konala valná hromada akcionářů 
ČMZRB, a. s., která schválila tyto předložené dokumenty: 

 Zprávu představenstva o činnosti banky a stavu jejího 
majetku v roce 2007.

 Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2007.

 Účetní závěrku za rok 2007.

 Dlouhodobou strategii rozvoje banky.

Výsledky hospodaření banky za rok 2007:
Aktiva banky k 31. 12. 2007 činila 57 mld. Kč a závazky 
ze záruk dosáhly téměř 12 mld. Kč. Vlastní kapitál banky 
vzrostl na 4 870 mil. Kč. Ukazatel kapitálové přiměřenosti měl 
hodnotu 20,2 %. 

Výroční zasedání AECM
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je členem 
Evropského sdružení záručních organizací (AECM), které 
v současné době hájí zájmy záručních bank a společností ze 
17 zemí EU.

Ve dnech 15. a 16. 5. 2008 se konalo v Budapeští za účasti 
zástupců Evropské komise výroční zasedání a navazující 
odborný seminář. Jedním z významných bodů jednání bylo 
schválení strategických zásad působení AECM v dalších 
letech. Jejími hlavními rysy jsou zvýšení intenzity komunikace 
AECM s Evropskou komisí, rozšíření obsahu web stránky 
AECM (www.aecm.be) tak, aby poskytovala podrobnější  
a aktuálnější informace o rozvoji záručních systémů v EU i mimo.

Zasedání potvrdilo stále rostoucí výši záruk poskytovaných 
členy AECM a posilování jejich kapitálové báze. Jako hosté  
vystoupili na odborném semináři též zástupci záručních 
systémů z Korejské republiky a Thajska. Zejména korejský  
systém je příkladem velmi mohutného a široce konstruovaného  
nástroje, který je schopen reagovat na různé potřeby malých 
a středních podnikatelů. Specifickým rysem systému jsou 
průběžné příspěvky bank do záručního fondu. 

Úvěry z Regionálního 
rozvojového fondu
Od 1. května letošního roku jsou opět přijímány žádosti  
o zvýhodněné úvěry určené k realizaci investičních projektů 
měst a obcí (mimo statutárních měst a hl. m. Prahy) zaměřených 
na spolufinancování projektů ke zlepšení místní průmyslové 
infrastruktury pro podnikatelské i nepodnikatelské účely. 

Oproti uplynulému období lze nově získat úvěry na projekty 
v oblasti dopravní infrastruktury, např. místní komunikace  
a jejich osvětlení, podchody, zastávky místní dopravy, světelná  
dopravní signalizace či parkovací stání a dále na projekty 
v oblasti technické infrastruktury, tj. vodovody, kanalizace, 
čistírny odpadních vod, plynofikace atd.

Úvěry jsou poskytovány ve výši až 30 mil. Kč s dobou splatnosti 
až 10 let. Úroková sazba je stanovována jako fixní po celou  
dobu splácení, a to podle vývoje na kapitálovém trhu. V měsíci  
květnu je fixní úroková sazba stanovena na 3 % p. a. Úvěry 
lze poskytnout bez zajištění a je možné je splatit předčasně 
bez sankcí a poplatků. Pro předčasné splacení úvěru lze 
využít i dotaci získanou na projekt z Evropské unie. 
ČMZRB začíná nabízet úvěry z Regionálního rozvojového 
fondu také v rámci zadávacích řízení vypisovaných podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Města a obce 
mohou vyzvat ČMZRB k předkládání nabídek úvěrů v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení, nebo v případě veřejných 
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zakázek malého rozsahu požádat přímo o poskytnutí úvěru 
(týká se úvěrů ve výši cca 12 mil. Kč, u kterých úrokové a další 
náklady nepřevyšují 2 mil. Kč). Žádosti přijímají od 1. 6. 2008 
všechny pobočky ČMZRB.

Výsledky realizace záručních 
a úvěrových programů 
v Operačním programu 
Podnikání a inovace 
k 30. 4. 2008
Záruky a úvěry poskytované v rámci programů PROGRES, 
START a ZÁRUKA zaznamenaly vysokou poptávku ze strany 
podnikatelů, která je potvrzením toho, že tento typ podpor řeší 
podnikatelům jeden z trvalých a klíčových problémů, kterým 
je dostupnost bankovních úvěrů pro vznik firmy či zásadní 
investiční rozvoj. 

Úspěšně se rozvíjející programy však narazily na bariéry 
nedostatku prostředků, které vedly k jejich pozastavení či 
výrazné redukci. Dosud byly podpořeny projekty podnikatelů  
v hodnotě přesahující 6 mld. Kč. 

V programu ZÁRUKA bylo přijato 1 209 žádostí o bankovní 
záruku a dosud bylo uzavřeno 895 smluv ve výši 3,2 mld. Kč. 
V programu START přijala banka 42 žádostí a uzavřela 37 smluv 
ve výši 24 mil. Kč. 

Bylo přijato 262 žádostí o podřízený úvěr v programu PROGRES 
ve výši 2,3 mld. Kč a celkově bylo uzavřeno 113 smluv ve výši 
930 mil. Kč. 

Banka přijala 228 žádostí o bezúročný úvěr v rámci programu 
START a uzavřela 94 smluv ve výši 61 mil. Kč. 

Pozastavení příjmu žádostí 
o vybrané typy záruk 
v programu ZÁRUKA
S účinností od 17. května 2008 byl z důvodu vysokého počtu 
žádostí pozastaven příjem žádostí o 3 ze 4 typů záruk 
poskytovaných v rámci programu ZÁRUKA. Podnikatelé mohou  
i nadále podávat žádosti o základní typ záruky, kterým je S-záruka  
(bez finančního příspěvku). O obnovení příjmu žádostí bude 
veřejnost informována prostřednictvím webové stránky ČMZRB.

Municipální úvěry v rámci 
programu OBEC
Stále lze získat výhodné úvěry v rámci programu OBEC na 
financování municipálních projektů zaměřených na ochranu 
životního prostředí obcí a měst nebo na projekty k dalším 
účelům jako je využití obnovitelných zdrojů energie, zlepšování 
podmínek bydlení, domovy důchodců, kulturní či sportovní 
zařízení, parkoviště, apod. 

Výše těchto úvěrů se pohybuje od 8 do 100 mil. Kč (nebo jí lze 
sjednat individuálně), splatnost činí až 15 let a úvěry není 
nutno zajišťovat. Úrokové sazby lze sjednat jak pevné, tak 
pohyblivé.

Kontakty

Pobočka Praha – Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: 255 721 111, 
fax: 255 721 584, e-mail: infoAB@cmzrb.cz

Pobočka Brno – Hlinky 120/47, 603 00 Brno, tel.: 538 702 111, 
fax: 538 702 110, e-mail: infoBM@cmzrb.cz

Pobočka Ostrava – Přívozská 133/4, 701 77 Ostrava, tel.: 597 583 111, 
fax: 597 583 110, e-mail: infoOV@cmzrb.cz

Pobočka Hradec Králové – Eliščino nábřeží 777/3, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 498 774 111, fax: 498 774 110, e-mail: infoHK@cmzrb.cz

Pobočka Plzeň – Bezručova 147/8, 303 76 Plzeň, tel.: 378 775 111, 
fax: 378 775 110, e-mail: infoPM@cmzrb.cz

Regionální pracoviště České Budějovice – Husova 9, 370 01 České 
Budějovice, tel/fax: 387 318 428, e-mail: plojhar@cmzrb.cz

Zpravodaj vydává Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., 
IČ: 448 48 943, úsek podpory a strategie, Jeruzalémská 964/4, 
110 00 Praha 1, tel.: 255 721 111, 255 721 256, 255 721 252,
http://www.cmzrb.cz, e-mail: info@cmzrb.cz.
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