
Výzvy v programech 
ZÁRUKA a PROGRES
Výzva I programu ZÁRUKA ukončena
Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o krátkodobém 
obnovení příjmu žádostí v rámci Výzvy I. Záruční fond 
byl pro tyto účely posílen o částku 1 mld. Kč. Za dobu 
obnoveného přijmu žádostí obdržela ČMZRB 177 žádostí 
o záruky v celkové výši 9,14 mil. Kč. Těmito žádostmi byla 
kapacita záručního fondu vyčerpána pouze v  malém rozsahu 
a zbývající prostředky budou k dispozici pro očekávanou 
Výzvu II v programu ZÁRUKA.   

První krok k vyhlášení nových výzev
Dne 3. 12. 2008 se uskutečnilo jednání Monitorovacího 
výboru Operačního programu Podnikání a inovace. Na tomto 
jednání byla mezi jiným schválena výběrová kritéria pro 
Výzvy II programu PROGRES poskytující podporu formou 
podřízených úvěrů a programu ZÁRUKA, z něhož mohou 
podnikatelé získat podporu ve formě zvýhodněných záruk. 
O datu vyhlášení Výzev II rozhodne Ministerstvo průmyslu 
a obchodu.  

Jednání Evropského 
sdružení záručních 
organizací 
Dne 28. listopadu 2008 se v Lisabonu uskutečnilo mimořádné 
zasedání zástupců Evropského sdružení záručních organizací 
(AECM), která sdružuje 34 záručních institucí z 18 zemí, 
především ze zemí EU. V roce 2007 poskytly členské instituce 
AECM cca 24 mld. EUR záruk pro malé a střední podnikatele.

Na mimořádném zasedání bylo přijato „Prohlášení AECM 
k finanční krizi a přístupu malých a středních podnikatelů 

k financování a příspěvku záručních schémat“. Tento 
dokument, který bude mezi jiným předán Evropské komisi, 
shrnuje dosavadní poznatky z členských zemí o negativních 
dopadech finanční krize na financování malých a středních 
podnikatelů. Jde zejména o zhoršený přístup k bankovním 
úvěrům, a to jak investičním tak provozním.

AECM dává na zvážení příslušným evropským i národním 
orgánům přijmout mezi jiným opatření umožňující urychlit 
procedury poskytování protizáruk Evropského investičního 
fondu, zvýšení hranice de minimis a zvýšit flexibilitu záručních 
schémat, včetně záruk za provozní úvěry, pokud tak již neučinily.

V evropském kontextu je zřejmé, že dosavadní opatření 
České republiky zlepšují možnosti získání záruk za investiční 
úvěry pro průmysl a stavebnictví, v čemž jsou srovnatelná 
s reakcí jiných zemí. Ve všech ostatních směrech však ČR 
zaostává a podmínky pro dotčené malé a střední podnikatele 
nejsou srovnatelné s dostupností záruk v jiných zemích EU.

Zvýhodněné záruky 
a úvěry pro malé a střední 
podnikatele
Na základě vyhlášených výzev k programům ZÁRUKA 
a START v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 
bylo v období 1. 7. 2007 až 30. 11. 2008 přijato téměř dva 
tisíce žádostí o záruky v celkovém objemu cca 2,3 mld. Kč, 
a to i přes rozhodnutí MPO o výrazném omezení příjmu 
žádostí v průběhu letošního roku. 
S 1 350 žadateli byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí záruk 
v celkové výši 4 579 mil. Kč. Velmi dynamicky vzrostl zájem 
o malé záruky poskytované zjednodušeným a zrychleným 
způsobem. V letošním roce bylo poskytnuto 624 těchto záruk 
v celkové výši 1 288 mil. Kč, což představuje cca trojnásobek 
ve srovnání s rokem předchozím. 
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Vzhledem k předčasnému ukončení příjmu žádostí 
v programu START bylo začínajícím drobným podnikatelů 
poskytnuto jen 37 záruk v celkové výši 24 mil. Kč a zbývající 
část zdrojů tak může být použita pro novou výzvu k podávání 
žádostí. Dalším 98 žadatelům byly poskytnuty bezúročné 
úvěry v celkové výši 63 mil. Kč.

V rámci vyhlášené výzvy k programu PROGRES bylo v období 
od 1. 7. 2007 do ukončení příjmu žádostí dne 19. 10. 2007 
přijato 262 žádostí o podřízené úvěry v celkové výši cca 
2,2 mld. Kč. Dlouhodobé úvěry v celkové výši 1 028 mil. Kč 
získalo 122 žadatelů. Tyto úvěry se svým charakterem blíží 
vlastnímu kapitálu žadatele, a proto komerční banky byly 
ochotny na financování podpořených projektů poskytnout další 
úvěry v celkové výši cca 1,5 mld. Kč. Pokud se podpořeným 
podnikatelům podaří v souvislosti s realizací projektu 
zvýšit zaměstnanost, mohou získat další podporu ve formě 
finančního příspěvku v celkové výši až 90 mil. Kč. 

Program PANEL úspěšně 
pokračuje 
Zvýhodněné záruky
V období od ledna do listopadu 2008 přijala ČMZRB 
195 žádostí o záruky k úvěrům na opravy panelových bytových 
domů a  poskytla 190 záruk v celkové výši 951 mil. Kč, kterými  
umožnila získání úvěrů v celkové výši 1 487 mil. Kč. 
V průběhu roku postupně narůstal podíl nového typu záruky,  
určené pro menší projekty, která je poskytována 
zjednodušeným způsobem a je pro klienty cenově zajímavější. 
Žadateli o záruky byla výhradně bytová družstva 
a společenství vlastníků, obě skupiny se na poskytnutých 
zárukách podílely přibližně rovným dílem. Největší počet  
i celková výše poskytnutých záruk směřovaly do Moravsko- 
slezského a Olomouckého kraje. 
Za dobu od zahájení realizace programu v roce 2001 bylo již 
poskytnuto 1 335 záruk v celkové výši 5,8 mld. Kč, s jejichž 
pomocí byly na opravy panelových domů získány úvěry 
v celkové výši 9,2 mld. Kč.  

Dotace na úhradu úroků
Příjem žádostí o dotace byl po několikaměsíčním přerušení 
obnoven v dubnu tohoto roku. Od té doby přijala ČMZRB 
dalších cca 2 000 žádostí. 
Na základě rozhodnutí Státního fondu rozvoje bydlení bylo 
zatím v letošním roce s žadateli uzavřeno 2 099 smluv 
o poskytnutí dotace v celkové výši 2,5 mld. Kč. Poskytnutými 
dotacemi byly podpořeny úvěry v celkové výši 11,4 mld. Kč.
Mezi příjemci dotace převažovala společenství vlastníků 
jednotek následovaná bytovými družstvy. Dynamika růstu 

poskytnutých dotací v posledních třech letech byla ještě vyšší 
než v případě záruk. Za dobu od zahájení realizace programu 
v roce 2001 byly 5 673 žadatelům poskytnuty dotace 
v celkové výši 8,6 mld. Kč, s jejichž pomocí bylo usnadněno 
splácení úvěrů v celkovém objemu 31,3 mld. Kč.

Poskytnutými podporami byly v letošním roce zatím 
podpořeny opravy 79 tisíc bytů. Za celé osmileté období 
realizace programu se již jedná o takřka 230 tisíc bytů.
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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
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