
Záruky a úvěry v OPPI
Úvěrové a záruční programy PROGRES, START a ZÁRUKA 
byly vyhlášeny v červenci 2007. Do konce srpna 2008 byly 
v naprosté většině případů uzavřeny smlouvy s úspěšnými 
žadateli, kteří si podali žádosti v průběhu prvního kola výzev. 
Noví žadatelé musí počkat na to, jak o dalším pokračování 
programů rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Přijato:  2 306 žádostí o záruky a úvěry.
Podpora poskytnuta:  1 546 žadatelů.
Přehled podpořených projektů je uveden na www.mpo.cz. 

Program ZÁRUKA
Podnikatelé získali 1 291 záruk v celkové výši 4 461 mil. Kč, 
což jim umožnilo čerpání úvěrů ve výši téměř 6,5 mld. Kč. 
Úspěšní realizátoři projektů podpořených zárukami budou 
současně moci získat finanční příspěvky v celkové výši 
235 mil. Kč.

Kraj
počet záruk výše záruk

(ks) (%) (mil. Kč) (%)

Středočeský 43 3,3 169,7 3,8
Jihočeský 50 3,9 215,7 4,8
Plzeňský 40 3,1 257,4 5,8
Karlovarský 9 0,7 38,7 0,9
Ústecký 81 6,3 285,1 6,4
Liberecký 44 3,4 239,3 5,4
Královéhradecký 30 2,3 112,9 2,5
Pardubický 134 10,4 426,7 9,6
Vysočina 51 4,0 216,3 4,8
Jihomoravský 115 8,9 383,1 8,6
Olomoucký 150 11,6 528,8 11,9
Zlínský 86 6,7 348,4 7,8
Moravskoslezský 458 35,5 1 239,3 27,8
ČR celkem 1 291 100,0 4 461,3 100,0

Program PROGRES 
Úvěry v celkové výši 1 019 mil. Kč získalo 121 žadatelů. 
V případě zvýšení zaměstnanosti mohou podnikatelé získat 
další podporu ve formě finančního příspěvku v celkové výši  
90 mil. Kč. 

Program START
Umožnil zahájit podnikání 134 novým podnikatelům, kteří 
formou bezúročných úvěrů od ČMZRB nebo na základě 
poskytnutí záruky od této banky získali úvěry v celkové výši 
93 mil. Kč. 

Vklad : efekt = 1 : 5

Záruky a úvěry představují nejdynamičtější a z hlediska 
nároků na veřejné finance nejefektivnější způsob přímé 
podpory malého a středního podnikání.

Na základě 2 mld. Kč v úvěrovém a záručním fondu byly 
poskytnuty záruky ve výši 4,5 mld. Kč a úvěry ve výši 
1,1 mld. Kč. Tímto způsobem byly podpořeny projekty 
s náklady ve výši 11,1 mld. Kč. 
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Úspěšní podnikatelé
Program PROGRES 

Příjemce podpory KARLA spol. s r. o. 
Název projektu Zpracování a prodej ocelových plechů 
Forma podpory Podřízený úvěr
Výše úvěru 25 mil. Kč
Náklady projektu 50 mil. Kč
Převzetí žádosti 2. 7. 2007
Rozhodnutí o žádosti 9. 8. 2007

 
Podřízený úvěr v rámci programu PROGRES byl využit na 
pořízení technologie pro zpracování kovových a plastových 
odpadů. Jedná se o mobilní lis, nájezdovou váhu, třídící 
linku a odlakovač. Nové technologie umožní nejen zkvalitnit 
produkci, ale i efektivně využít plastového odpadu, který 
bývá součástí kovového odpadu. Část finančních prostředků 
použila firma na nákup CNC stroje pro divizi výroby 
hydraulických zařízení a manipulační techniky pro divizi 
prodeje a zpracování ocelových plechů.  
Pořízením technologie a zařízení došlo k zefektivnění činností 
spojených s produkcí firmy a zkvalitnění finálních výstupů 
společnosti. Zakoupením nové technologie a nového zařízení 
dosáhne společnost vyšší výrobní kapacity, což jí umožní 
realizovat i zakázky, které dosud musela z kapacitních důvodů 
odmítat. 

Společnost KARLA spol. s r. o. vznikla v roce 1991. 
V současné době patří firma mezi největší obchodní 
společnosti regionu a má i dceřiné společnosti na Slovensku  
a na Ukrajině. Od roku 2004 je držitelem certifikátů ISO 9001 
a ISO 14001.

Program START
Příjemce podpory Skupieňová Olga
Název projektu Truhlářská dílna – výroba nábytku
Forma podpory Bezúročný úvěr
Výše úvěru 600 tis. Kč
Náklady projektu 714 tis. Kč
Převzetí žádosti 2. 7. 2007
Rozhodnutí o žádosti 27. 7. 2007

Bezúročný úvěr v programu START byl použit na vybavení 
truhlářské dílny. Jednalo se například o formátovací pilu  
a olepovačku hran. Další část úvěru byla využita na nákup 
zásob materiálu. Paní Skupieňová se zaměřila na výrobu 
nábytku z lamina, především na kuchyňské linky, nábytek 

do dětských pokojů, obývacích pokojů, ložnic a kanceláří. 
Dodávky z masivu realizuje ve spolupráci s další firmou  
z regionu. Odbyt výrobků je směřován jak do regionu tak  
i mimo něj. Při realizaci zakázek spolupracuje paní 
Skupieňová s truhlářským učilištěm a v současné době si tak 
vychovává budoucího stálého zaměstnance. Poskytnutý úvěr 
usnadnil klientce vstup do podnikání v oboru, ve kterém  
v současnosti stále převyšuje poptávka nad nabídkou.

Program ZÁRUKA
Příjemce podpory 1. Ústecká oficiální solná jeskyně s. r. o. 
Název projektu Solná jeskyně
Forma podpory M-záruka s finančním příspěvkem 
Výše záruky 1 330 tis. Kč
Finanční příspěvek    190 tis. Kč 
Náklady projektu 2 247 tis. Kč
Převzetí žádosti 13. 8. 2007
Rozhodnutí o žádosti 17. 8. 2007

Záruka výši 70 % úvěru poskytnutého úvěrující bankou, 
umožnila klientce získat bankovní úvěr ve výši 1, 9 mil. Kč, 
který byl využit na vybudování systému solné jeskyně  
v pronajatých prostorách a na základní vybavení pro provoz. 
V relaxačním zařízení současně funguje i prodej drobných 
upomínkových předmětů a prodej občerstvení. 

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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