
Zvýhodněné úvěry 
na podporu podnikání 
v Moravskoslezském kraji
Vláda České republiky schválila víceletý program REVIT, 
který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tento 
program vytváří celkový rámec pro podporu malých 
a středních podnikatelů působících v regionech s nižší či 
klesající ekonomickou aktivitou a vysokou nezaměstnaností 
nebo postižených živelními pohromami. První výzva nového 
programu je vyhlášena pro území Moravskoslezského kraje. 
Na její financování budou využity prostředky získané ze 
splátek úvěrů poskytnutých v minulých letech v Operačním 
programu Podnikání a inovace. Na první výzvu k podávání 
žádostí, která je vyhlášena na období od 2. ledna  
do 31. prosince 2014 je zatím k dispozici částka 150 mil. Kč.  
Realizací podpory podnikatelů formou zvýhodněných úvěrů je 
pověřena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

Zvýhodněný úvěr mohou získat jak začínající podnikatelé, 
tak i malí podnikatelé (do 50 zaměstnanců) s delší historií. 
Za začínajícího je považován malý podnikatel zaregistrovaný 
jako poplatník daně z příjmu v roce podání žádosti o podporu 
nebo v některém ze dvou předchozích let. V případě malých 
podnikatelů s delší historií je podmínkou získání úvěru 
závazek zvýšit zaměstnanost a dále ji udržet.

Nabídka zvýhodněného financování zahrnuje obě zásadní 
oblasti pro vznik a rozvoj firem, tj. jak financování investic, tak 
i zásob. Současně s úvěrem na investice bude podnikateli 
poskytován finanční příspěvek, ze kterého bude možné hradit 
část investičních výdajů. Provozní úvěr bude možné čerpat 
na pořízení zásob, vč. drobného hmotného majetku, či na 
pořízení drobného nehmotného majetku. Jednomu příjemci 
podpory mohou být poskytnuty oba typy zvýhodněného úvěru, 
ale každý pouze jednou. 

Investiční úvěr může dosáhnout v případě začínajících 
podnikatelů až 2 mil. Kč, v ostatních případech až 10 mil. Kč  
a může být bezúročným až po dobu 15 měsíců od data 

uzavření smlouvy. Poté je pro začínající malé podnikatele 
stanovena pevná úroková sazba ve výši 2 % p. a. a pro 
ostatní malé podnikatele je úroková sazba proměnlivá, 
a to podle dosažené a udržené zvýšené zaměstnanosti. 
V případech, kdy podnikatel dosáhne a udrží zvýšenou 
zaměstnanost, činí úroková sazba 1 % p. a. Doba splatnosti 
úvěru je stanovena do 7 let od data uzavření smlouvy 
a odklad splátek jistiny úvěru může činit až 15 měsíců. 

Finanční příspěvek se poskytuje ve výši 10 % z čerpaného 
investičního úvěru, maximálně však 1 mil. Kč. Finanční 
příspěvek je čerpán souběžně a proporcionálně s účelovým 
čerpáním investičního úvěru. 

Provozní úvěr pro začínající malé podnikatele může činit až 
1 mil. Kč, pro ostatní malé podnikatele je stanovena hranice 
5 mil. Kč. V tomto případě je úvěr bezúročný až po dobu 
9 měsíců, pevná úroková sazba 3 % p. a. platí pro malé 
začínající podnikatele a proměnlivá úroková sazba 2 % p. a. je 
stanovena pro ostatní malé podnikatele při doložení dosažení 
a udržení zvýšené zaměstnanosti. Maximální doba splatnosti 
provozního úvěru je 5 let, přičemž lze odložit splátky jistiny 
až o 9 měsíců.  Při čerpání provozního úvěru bude využíváno 
účelového čerpání k úhradě faktur. 

Úvěry budou poskytovány k realizaci podnikatelských 
záměrů v Moravskoslezském kraji a z hlediska odvětvového 
je bude možno využít v oblasti průmyslové nebo stavební 
výroby, obchodu, informačních a komunikačních činností, 
v ubytovacích a stravovacích službách a v některých dalších 
oborech. 

Formulář žádosti a pokyny pro žadatele jsou dostupné na 
www.cmzrb.cz. Žádosti se podávají osobně na pobočkách 
banky. 

ELTI přijala Akční plán 2014
Dne 14. listopadu 2013 proběhla v Bruselu první valná hromada 
Evropské asociace dlouhodobých investorů (ELTI), jejímž 
zakládajícím členem je také ČMZRB. Přítomní členové schválili 
Akční plán 2014, jehož prioritou je posilování dlouhodobých 
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investic v Evropě, jakožto klíčového nástroje pro oživení 
evropské ekonomiky.

Valná hromada ELTI - Brusel listopad 2013

Úsilí o zlepšení podmínek pro dlouhodobé investování a úzká 
spolupráce členů ELTI v rámci Akčního plánu má za cíl 
podporovat udržitelný efektivní, sociálně inkluzivní a inovativní 
růst včetně zvyšování zaměstnanosti. Základním předpokladem 
úspěchu je snižování bariér pro dlouhodobé investování.  
Důležitou úlohu bude v nadcházejícím programovém období 
2014 – 2020 hrát též vhodné nastavení inovativních finančních 
nástrojů, a to zejména pro malé a střední podnikatele. 

Záruky za úvěry pro malé 
podnikatele pokračují 
Již od června roku 2012 je úspěšně realizován Program 
záruk pro malé podnikatele s méně než 50 zaměstnanci. 
Tito podnikatelé mohou získat záruku za bankovní úvěr do  
5 milionů Kč, na dobu až 6 let. Výše záruky může činit až 70 % 
jistiny úvěru. 
Záruky jsou poskytovány zjednodušeným postupem k úvěrům 
bank, jejichž přehled je uveden na webové stránce ČMZRB 
a mohou být poskytnuty jak k investičním úvěrům, tak 
i k úvěrům na pořízení zásob, a to pro projekty z oblasti 
průmyslové i stavební výroby, obchodu a dalších oborů 
ekonomických činností.
V Programu záruk pro malé podnikatele bylo od jeho spuštění 
přijato 2 405 žádostí o záruky v celkové výši 5 054 mil. Kč. 
K 30. listopadu 2013 bylo poskytnuto 2 079 záruk v celkové 
částce 4 312 mil. Kč. Dalších 48 záruk ve výši 131 mil. Kč bylo 
již schváleno a připravují se dokumenty k podpisu smlouvy. 
71 žádostí v objemu 189 mil. Kč je v řešení. Zamítnuto pro 
nesplnění podmínek programu bylo 17 žádostí a 190 žadatelů 
od žádosti odstoupilo. 
Nejvíce poskytnutých záruk bylo využito k úvěrům Komerční 
banky, České spořitelny, Raiffeisenbank, GE Money Bank 

a UniCredit Bank. Na využívání záruk se mimo již zmíněných 
bank podílí i Sberbank, Equa Bank, Raiffeisenbank im 
Stiftland a Waldviertler Sparkasse Bank.   
V červnu 2013 byl Program rozšířen o podporu pro podnikatele 
postižené letošními povodněmi. Jednalo se o záruku za úvěr 
a finanční příspěvek, jež měly podnikatelům umožnit obnovu 
jejich postižených provozů i obnovu zásob. Příjem žádostí 
o tento typ podpory bude ukončen k 31. 12. 2013. 

227
259

2 0841 472

227 43

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, GSM: +420 602 838 537 
e-mail: prochazka@cmzrb.cz
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