
Aktuální nabídka 
zvýhodněných záruk  
a úvěrů pro podnikatele 

Program Typ 
podpory Charakteristika podpory 

ZÁRUKA-
investiční

S-záruka

Výše záruky až 80 %, cena 
0,1- 0,3 % p. a. z výše 
záruky. Využitelná k ručení 
investičně zaměřeného úvěru. 

M-záruka

Výše záruky až 70 %, 
cena 0,1 - 0,3 % p. a. 
z výše záruky. Využitelná 
k ručení investičně 
zaměřeného úvěru 
poskytnutému bankou, která 
má s ČMZRB uzavřenu 
smlouvu o spolupráci. Výše 
zaručovaného úvěru nesmí 
překročit 5 mil. Kč.  

ZÁRUKA-  
provozní

S-záruka

Výše záruky až 80 %, cena 
0,1 - 0,3 % p. a. z výše 
záruky. Využitelná k ručení 
úvěru na pořízení zásob či 
drobného hmotného  
a nehmotného majetku.  

M-záruka

Výše záruky až 70 %, cena 
0,1 - 0,3 % p. a. z výše 
záruky. Využitelná k ručení 
úvěru do 20 mil. Kč na 
pořízení zásob či drobného 
hmotného a nehmotného 
majetku poskytnutému 
bankou, která má s ČMZRB 
uzavřenu smlouvu  
o spolupráci.  

PROGRES Podřízený 
úvěr

Výše úvěru až 20 mil. Kč, 
doba splatnosti 7 let, odklad 
splácení 3 roky, úroková 
sazba pevná 3 % p. a.  

 

Valná hromada ČMZRB 
Dne 22. dubna 2009 se konala valná hromada akcionářů 
ČMZRB, která schválila zprávu představenstva o činnosti banky 
a stavu jejího majetku za účetní rok 2008, účetní závěrku za 
rok 2008 a aktualizaci dlouhodobé strategie rozvoje banky. 
Bilanční suma banky ke konci roku 2008 činila 75,4 mld. Kč. 
Kapitálová přiměřenost dosáhla hodnoty 15,8 mld. Kč.  
V roce 2008 poskytla ČMZRB historicky nejvyšší rozsah ručení  
pro malé a střední podnikatele, a to ve výši 3,5 mld. Kč. Úspěšně 
probíhal i program oprav panelových bytových domů, kde bylo 
uzavřeno 2 100 smluv o dotaci v částce 2,5 mld. Kč. Podporu 
využily především společenství vlastníků a bytová družstva. 

Výsledky realizace 
programu PANEL 
V roce 2009 bylo poskytnuto 914 dotací k úhradě úroků ve 
výši 972 mil. Kč a 37 záruk ve výši 131 mil. Kč. Banka přijala 
za stejné období 348 žádostí o dotace. Celkově je pro rok 
2009 pro poskytování dotací k dispozici částka 4,1 mld. Kč. 

Zpravodaj
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Využití záruk a úvěrů  
v Národním protikrizovém 
plánu
Příjem žádostí o záruky a úvěry byl postupně zahajován 
v období od 23. 2. 2009. Dne 27. 4. 2009 byl zahájen příjem 
žádosti o M-záruky za provozní úvěry, čímž se produktová 
škála programů ZÁRUKA a PROGRES stala úplnou. 

Typ podpory Přijaté žádosti Schválené žádosti

počet mil. Kč počet mil. Kč

Záruka za 
investiční úvěr 
(prostředky 
strukturálních 
fondů)   

64 902,7 32 149,5

Záruka za 
provozní úvěr 
(prostředky 
státního 
rozpočtu) 

70 463,4 29 120,1 

Záruky celkem 134 1 366,1 61 269,6 

Podřízený úvěr 
(prostředky 
strukturálních 
fondů) 

20 119,2 0 0,0

Záruky a úvěry 
celkem 154 1 485,3 61 269,6

Na podpory je v případě potřeby možné využít v roce 2009 
částku blížící se 6 mld. Kč.

Použití záruk pro projekty 
žádající o dotace v OPPI  
Záruku v programu ZÁRUKA je možné využít k získání úvěrů  
na projekty, u nichž je předkládána žádost o dotaci v programech  
Rozvoj, ICT a strategické služby, ICT v podnicích, Eko-energie, 
Inovace - Projekt, Potenciál, Prosperita, Školící střediska  
a Nemovitosti. Registrační žádost o dotaci musí být podána 
po 13. 2. 2009. ČMZRB poskytne žadatelům o dotace 
potřebné informace a poradenství o optimálním způsobu 
současného využití obou forem podpory. 

Zúčastněte se celostátního 
průzkumu Panel SCAN 2009
Cílem tohoto unikátního průzkumu, jehož zadavatelem je 
Státní fond rozvoje bydlení, je získání přehledu o potřebách 
oprav bytového fondu z regionálního hlediska. S ohledem na 
potřebu plánování investic do bytového fondu sleduje průzkum 
i stav nepanelových bytových domů. 

Průzkum se týká obecních, družstevních i soukromých bytů. 
Oslovováni jsou správci, právoplatní zástupci a majitelé 
bytových celků. Průzkum tedy není zaměřen na jednotlivé 
nájemníky nebo členy družstev. 

Chcete mít možnost přispět k celostátnímu průzkumu na 
toto téma? 
Informujte i Vy o stavu svého bytového fondu a přispějte  
k plánování investic do revitalizace bytů ČR. Vaše informace 
sdělte na adrese www.panelscan.cz. Průzkum končí v květnu 
2009!

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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