
K-Progres
Přestože jsou dotace aktuálně nejrozšířenější formou přímé 
podpory podnikatelů, představují již nyní nedotační nástroje 
podpory poměrně významný způsob, s jehož pomocí mohou 
malí a střední podnikatelé výhodně financovat projekty
zaměřené na rozvoj jejich podnikání. V rámci Operačního 
programu Podnikání a inovace činily záruky a úvěry přibližně 
40 % počtu podpor poskytnutých v letech 2007-2010 v tomto 
operačním programu. V současné době mohou malí a střední 
podnikatelé využívat možnosti získání podřízeného úvěru ze 
zdrojově dostatečně vybaveného programu PROGRES. 
V tomto programu jsou nabízeny úvěry s dobou splatnosti až 
9 let, do výše 20 mil. Kč a s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a., 
a to do výše až 75 % investičních nákladů projektů. 

Jako součást realizace programu PROGRES zahájila ČMZRB 
ve spolupráci s Českou spořitelnou a Komerční bankou od 
března 2011 společný projekt nazvaný K-PROGRES. Jeho 
cílem je ještě účinněji než doposud zapojit podřízené úvěry 
z programu PROGRES do financování rozvojových investičně
zaměřených projektů malých a středních podnikatelů, které 
jsou spolufinancovány úvěry od spolupracujících komerčních
bank. Projekt má otevřený charakter a mohou se do něho 
zapojit i další banky. 

Financování K-PROGRES nabízí podnikatelům:

•    celkově nižší náklady financování projektu, než při
plném financování komerčním úvěrem,

•    komplexní profinancování investičních a provozních
potřeb, 

•    poradenství poskytované při přípravě žádosti 
    o zvýhodněný podřízený úvěr PROGRES. 

Obnovení příjmu žádostí 
o dotace NOVÝ PANEL
Počátkem dubna 2011 byl zahájen příjem žádostí o dotace na 
úhradu úroků v programu NOVÝ PANEL. O program byl již od 
počátku velký zájem. V průběhu dubna bylo podáno 
268 žádostí o dotaci.  

Uzavírání smluv o poskytnutí dotace bude možné ihned po 
schválení změny rozpočtu Poslaneckou sněmovnou. Vláda 
navrhuje poskytnout pro financování dotací na rok 2011
částku 1 mld. Kč.

Valná hromada akcionářů 
ČMZRB
Dne 26. dubna 2011 se konala valná hromada akcionářů 
ČMZRB, a. s. Byla schválena zpráva představenstva a účetní 
závěrka za rok 2010. Z obou těchto dokumentů vyplynulo, 
že banka splnila cíle, které byly pro rok 2010 stanoveny. 
Využila prostředky programů podpory k dalšímu výraznému 
zvýšení rozsahu záruční činnosti, a to jak na podporu malého 
a středního podnikání, tak při podpoře oprav bytových domů. 
Také hospodaření banky se v roce 2010 vyvíjelo úspěšně 
a vlastní kapitál banky se dále zvýšil, což jí dává prostor pro 
stabilizované a spolehlivé působení jako poskytovatele záruk 
a umožňuje i nadále důvěryhodně vystupovat na finančním trhu.

Valná hromada dále schválila aktualizaci dlouhodobé strategie 
rozvoje banky, kde byla zdůrazněna závažnost aktivního 
zapojení banky do přípravy na příští programovací období 
strukturálních fondů. Významným rysem období let 2014 – 
2020 by mělo být další rozšíření nedotačních forem podpory, 
umožňující celkově efektivnější využití veřejných prostředků 
na různé typy intervencí státu v ekonomice. 
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Na změny v legislativě reaguje též nové znění Stanov ČMZRB, 
které bylo akcionáři schváleno. Došlo ke dvěma změnám  
ve složení dozorčí rady banky. Ministerstvo pro místní rozvoj 
je v ní nově zastoupeno Ing. Daniel Braunem, MA, 
a Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem Bártlem, 
MBA. Jako auditor banky na rok 2011 byla potvrzena firma
PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.  

ČMZRB členem NEFI 
NEFI (Network of European Financial Institution) je sdružením 
významných evropských rozvojových institucí a bank, které 
vzniklo v roce 1999. V současné době má sdružení 17 členů. 
Tyto instituce usnadňují přístup k financování malým
a středním podnikatelům, financují též projekty ochrany 
a zlepšování životního prostředí a rozvoje infrastruktury. Tuto 
úlohu plní na základě pověření, které jim bylo dáno vládami  
a právními předpisy platnými v jednotlivých zemích.  

Činnost NEFI je zaměřena především na:
-   trvalý a konstruktivní dialog o otázkách financování

malých a středních podnikatelů s institucemi Evropské 
unie nebo zástupci podnikatelské sféry na celoevropské 
úrovni,

-   poskytování odborných znalostí a poradenství pro 
orgány a instituce EU při přípravě a realizaci podpůrných 
finančních mechanismů,

-   usnadnění přístupu malým a středním podnikatelům 
k evropským i národním programům zvýhodněného 
financování.

Rok 2010 ve faktech 
a číslech
Pro ČMZRB byl rok 2010 druhým rokem velmi náročného 
testu výkonnostní kapacity banky. Banka poskytla v uplynulých 
dvou letech o 50 % více záruk, než tomu bylo v letech 2006 až 
2008. Podpořila tak přístup klientů z řad podnikatelů 
i vlastníků bytových domů k úvěrům ve výši 19,6 mld. Kč. 
Výsledkem skokového nárůstu obchodní činnosti byl značný 
nárůst spravovaného portfolia záruk a úvěrů, jehož výše 
dosáhla ke konci roku částku více než 30 mld. Kč.

Převažující rozsah činnosti banky se koncentroval do podpory 
malého a středního podnikání a podpory bydlení a jejich 
rozsah v porovnání s předchozími lety je patrný 
z následujících tabulek: 

Žádosti o podporu MSP a jejich vyřizování   

Ukazatel      2006  2007  2008  2009  2010

Podané žádosti počet 2 532 3 164 2 474 1 288 2 288

Kladně vyřízené žádosti počet 2 075 1 745 1 878    922 1 318

Projekty podpořené zárukou nebo dotací na opravy bytových domů  
 
Ukazatel    2006  2007  2008  2009  2010

Podpořené projekty počet 1 338 2 345 2 301 2 346 1 715

Výše poskytnutých záruk  mil. Kč 1 255 1 281    985    952 1 759

Počet dotací počet 1 036 2 017 2 101 2 158 1 364

Výše dotací mil. Kč 1 587 3 271 2 484 2 364 1 595

V roce 2010 banka poskytla též 14 úvěrů ve výši 229 mil. Kč 
na pořízení či rekonstrukci majetku ve vlastnictví měst a obcí, 
zejména na technickou infrastrukturu, školská a předškolská 
zařízení, kulturní a sportovní zařízení, místní komunikace  
a jejich osvětlení. 

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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