
Opatření na podporu 
malých a středních 
podnikatelů
Ministerstvo průmyslu a obchodu prezentovalo na tiskové 
konferenci v polovině června tohoto roku několik nových 
aktivit, které jsou zaměřeny na podporu podnikání, zejména 
podporu malého a středního podnikání. ČMZRB se bude 
podílet na dvou z nich. V obou případech se jedná o záruční 
programy, každý z nich však s odlišnou strategií.  
První z programů, který je určen pro malé podnikatele, 
vyplňuje alespoň částečně mezeru aktuálně existující 
v nabídce podpor podnikání. Kromě začínajících podnikatelů 
mohou záruky využít k získání úvěrů pro široké spektrum 
projektů i podnikatelé zkušenější, kterým záruka bude 
pomáhat v získání úvěru pro další rozvoj jejich podnikání. 
Výjimečnou příležitost nabídne podnikatelům s kratší historií 
a ambiciózními podnikatelskými záměry program INOSTART. 
V českém prostředí ojedinělý program kombinující záruky 
s poradenstvím a komerčními úvěry poskytovanými 
zkušenou bankovní institucí jsou hlavními rysy nabídky, 
která je adresovaná podnikatelům s projekty na území 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje. 
Tyto dva kroky dokumentují, že směr, který se v rámci celé EU 
začíná s rostoucí intenzitou prosazovat, tj. vyšší podíl podpor 
poskytovaných formou úvěrů, záruk či rizikového kapitálu, 
nalezl i v České republice svoje konkrétní vyjádření. Pro 
ČMZRB je účast v obou programech reálným naplňováním 
představ o fungování rozvojové bankovní instituce. 

Záruky pro malé podnikatele 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., zahájila 
v polovině června letošního roku příjem žádostí o záruky za 
úvěry v Programu záruk pro malé a střední podnikatele. 

Záruka za bankovní úvěr do 5 milionů Kč na dobu až 6 let je 
určena podnikatelům s méně než 50 zaměstnanci. Maximální 
výše záruky činí až 70 % jistiny úvěru a je poskytována 
zjednodušeným postupem k úvěrům bank, jež mají s ČMZRB 
podepsanou smlouvu o spolupráci. Aktuální přehled 
spolupracujících bank je uveden na www.cmzrb.cz.
Záruky mohou být poskytnuty k investičním úvěrům nebo 
úvěrům na pořízení zásob pro projekty v oblasti průmyslové 
výroby, stavební výroby, maloobchodu a velkoobchodu 
a některých dalších činností. Naopak žadatelé nesmí 
vykonávat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství, 
rybolovu nebo akvakultury. Dále není přípustné pořízení 
vozidel pro silniční nákladní dopravu, pokud je žadatelem 
podnikatel provozující silniční nákladní dopravu pro cizí 
potřebu.
Realizací Programu by mohly být malým podnikatelům 
zpřístupněny úvěry v hodnotě až 2 mld. Kč. Podrobnější 
informace lze získat na www.cmzrb.cz.

Program INOSTART
V průběhu letních měsíců by měl být pro podnikatele 
k dispozici i nově vznikající Program INOSTART. 
Cílem programu bude umožnit získání úvěru k realizaci 
inovativních projektů začínajících podnikatelů realizovaných 
na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
Podpora bude určena malým podnikatelům, kteří svou 
podnikatelskou činnost nezahájili dříve než 3 roky před 
podáním žádosti o úvěr. Na základě veřejného výběrového 
řízení bude poskytovatelem úvěru výhradně Česká spořitelna. 
Výše úvěru se bude moci pohybovat v rozmezí 0,5 mil. Kč 
až 15 mil. Kč, maximální doba splatnosti úvěru bude 5 let od 
data první splátky jistiny, přičemž může být dohodnut odklad 
splátek jistiny až o tři roky. Podmínkou čerpání úvěru bude 
vystavení záruky ze strany ČMZRB v maximální výši 
60 % jistiny úvěru. Záruky budou poskytovány z finančních 
prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce. 
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Připravované podmínky úvěru by měly umožnit financování 
způsobilých výdajů určených na realizaci inovativních 
projektů, které nebudou smět být vynaloženy dříve než v den 
podepsání smlouvy o úvěru. Způsobilými výdaji se rozumí 
pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku pokud 
není veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný 
majetek a na pořízení drobného nehmotného majetku pokud 
není vykazován jako náklad/výdaj. 
Program INOSTART bude zahájen po podepsání všech 
smluvních vztahů, pravděpodobně na počátku měsíce srpna 
2012. Informace o zahájení příjmu žádostí budou zveřejněny 
na www.cmzrb.cz.

20 let AECM
V průběhu jednání valné hromady AECM (European 
Association of Mutual Guarantee Societies), která se konala 
dne 7. června 2012 v Bukurešti, si tato asociace připomenula, 
že již uplynulo 20 let od jejího založení. Z původně skromných 
začátků, které byly iniciovány 7 záručními institucemi 
z 5 evropských zemí, se v průběhu uplynulých let stalo 
uskupení zahrnující většinu zemí EU a jehož členy jsou 
i instituce z několika dalších zemí mimo EU. V současné době 
AECM sdružuje zástupce 38 záručních společností či jejich 
národních asociací a záručních bank z 21 zemí.
Členové AECM poskytli v roce 2010 30 mld. EUR záruk 
a zůstatek záruk, které spravovali činil 78 mld. EUR. 
Podílejí se tak dlouhodobě na zlepšování dostupnosti úvěrů 
pro významnou skupinu malých a středních podnikatelů. 
Poskytování záruk je obvyklým a široce uplatňováním 
nástrojem podpory podnikatelů. Jeho důležitost byla 
zdůrazněna vysokým nárůstem poskytnutých záruk v letech 
2009-2010, během nichž se zvýšení prostředků na záruční 
programy stalo typickou součástí opatření vlád v boji se 
zhoršenou dostupností úvěrů pro malé a střední podnikatele 
v EU.  
Období let 2014-2020 by se mimo jiné mělo vyznačovat 
využíváním značné části prostředků určených na podporu 
podnikání, zejména malého a středního, prostřednictvím 
finančních nástrojů. V jejich rámci představují záruky velmi 
účinný a ve více ohledech nezastupitelný způsob, kterým 
je ovlivňována alokace kapitálu do jednotlivých segmentů 
ekonomiky. Díky struktuře svých členů a jejich dlouholetým 
zkušenostem je AECM schopno poskytovat cenné impulsy 
pro tvorbu těch politik EU, kde využívání záruk již existuje 
či přichází do úvahy. Tento potenciál AECM aktivně využívá.   
AECM je partnerem, který aktivně komunikuje názory 
a doporučení svých členů vůči Evropské Komisi v průběhu 

příprav změn legislativy, ve kterém se poskytování záruk 
bude v dalších letech odehrávat. Z jednání letošní valné 
hromady AECM vyplynulo, že AECM považuje za důležité, aby 
v rámci dvou nově připravovaných aktivit pro podporu malého 
a středního podnikání byly vytvořeny odpovídající podmínky 
pro efektivní využívání mechanismů protizáruk, poskytovaných 
Evropským investičním fondem, se kterým řada členů AECM 
dlouhodobě spolupracuje. Jedná se o programy COSME 
a Horizon 2020. AECM považuje za velmi pozitivní pro rozvoj 
malého a středního podnikání veškeré kroky, které by zvýšily 
limit pro podpory v režimu de minimis, jenž je velmi důležitý 
zejména pro snížení administrativní náročnosti poskytování 
záruk pro drobné, případně i malé podnikatele. Připravované 
změny evropské legislativy reagující na požadavky Basel 3, 
které jsou spojeny s vyšší náročností na potřebu kapitálu bank 
a specializovaných ručitelů, jakými jsou členové AECM, 
by mohly mít negativní dopady na financování malých 
a středních podnikatelů. AECM vidí možnost řešit tyto 
dopady snížením požadavků na vázání kapitálu a relativně 
homogenních portfolií a svoje náměty již Evropské Komisi 
předalo.

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
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