
ČMZRB vstupuje do nové 
etapy rozvoje
Na základě jednomyslného souhlasu Valné hromady 
odkoupila ČMZRB postupem a za podmínek stanovených 
pro tyto účely obchodním zákoníkem akcie banky, které byly 
ve vlastnictví České spořitelny, Československé obchodní 
banky a Komerční banky.  Tímto krokem se stát stal jediným 
akcionářem ČMZRB. Akcionářská práva státu v bance budou 
i nadále za stát vykonávat Ministerstvo financí, Ministerstvo 
pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Složení 
orgánů banky zůstalo beze změny.
Změnou ve složení akcionářů byla zahájena realizace 
projektu transformace ČMZRB, který je zařazen do Strategie 
mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro 
období let 2012 až 2020 schválené vládou v září roku 2011. 
Záměrem projektu je, aby banka plnila efektivněji a v širším 
rozsahu funkci, ke které byl dlouhodobě její rozvoj směřován. 
Touto funkcí je být finančně silným, flexibilním a efektivním 
nástrojem vlády České republiky k realizaci opatření její 
hospodářské politiky v sektorech ekonomiky vyžadujících 
veřejnou podporu poskytovanou různými typy finančních 
nástrojů, zejména zvýhodněnými zárukami a úvěry.   
ČMZRB si postupně vytvořila potřebný a v české ekonomice 
unikátní potenciál znalostí týkající se jak bankovních činností, 
tak i správy veřejných prostředků ze státního rozpočtu, 
strukturálních fondů a rozpočtů krajů, zvládla postupy 
spolupráce s renomovanými zahraničními partnery a v roli 
zprostředkující instituce přivedla do české ekonomiky mnoho 
miliard korun dlouhodobých finančních zdrojů pro rozvoj 
podnikání a infrastruktury obcí. Činnost banky zabezpečuje 
zkušený tým zaměstnanců využívající vyspělé informační 
technologie, což umožnilo růst produktivity a zlepšování 
služeb pro klienty. O úspěšnosti dosavadního vývoje banky 
též svědčí, že její vlastní kapitál se postupně zvýšil více 
než pětinásobně. Banka dlouhodobě vykazuje zisk a plní 
bez jakýchkoliv problémů všechna kritéria používaná pro 

posuzování spolehlivosti a důvěryhodnosti finančních institucí.
Z tohoto dobrého základu bude další rozvoj banky vycházet. 
ČMZRB bude při jeho uskutečňování i nadále úzce 
spolupracovat se svými dosavadními partnery z řad státní 
správy a bankovního sektoru. Změny, které budou postupně 
realizovány, umožní nabídnout klientům nové produkty 
efektivně využívající veřejné prostředky. Zvýšený rozsah 
podpor a jejich jednodušší získání jsou cíle, o jejichž dosažení 
bude banka usilovat
Další kroky transformačního procesu bude banka realizovat 
ještě v tomto roce. Bude k nim patřit vypracování nové 
dlouhodobé strategie rozvoje banky do roku 2020 a nezbytné 
úpravy stanov banky. Zásadní význam však bude mít 
úspěšnost naplňování nové vize směřování banky, jež bude 
nepochybně úzce provázána na změny národní legislativy 
ovlivňující fungování finančních nástrojů a také na jasná 
strategicko-politická rozhodnutí o úloze, kterou by měla 
ČMZRB jako specializovaná bankovní instituce v budoucnu 
sehrávat.  
ČMZRB má kapacitu, potřebnou míru zkušeností a technické 
vybavení naplnit požadavky, které na racionální způsob 
implementace jsou a budou kladeny. Proces změn, kterými 
banka na základě rozhodnutí svých akcionářů bude 
procházet, bude směřován k tomu, aby potenciál banky byl 
v co nejvyšší míře využit.          

Ing. Ladislav Macka
předseda představenstva 

Fond rozvoje měst zahájil 
příjem žádostí 

Fond rozvoje měst, jehož správcem je Českomoravská 
záruční a rozvojová banka, zahájil příjem žádostí o úvěry 
pro projekty v Moravskoslezském kraji. Prostředky do fondu 
vložila Evropská investiční banka, která působí jako správce 
holdingového fondu, který je součástí realizace Regionálního 
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operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
2007–2013.
Obce s více než 5 000 obyvateli či podnikatelé mohou získat 
úvěr ve výši až 100 mil. Kč s výhodnou úrokovou sazbou. 
Úvěry mohou být využity na různé typy investičních projektů.   
Jedná se zejména o revitalizaci brownfields  či výstavbu 
nových nebo modernizaci stávajících ubytovacích zařízení. 
Podpořeny mohou být i projekty rozvoje vybavenosti pro 
sport, rekreaci a lázeňství, zkvalitňování zdravotní péče nebo 
služeb sociální péče. Financovaný projekt musí být zahrnut do 
Integrovaného plánu udržitelného městského rozvoje.
Podrobnější informace lze získat na www.cmzrb.cz  nebo tel. 
597 583 102. Dotazy lze zasílat na adresu: infoov@cmzrb.cz. 

Zvýhodněné úvěry 
v Jihočeském kraji
Po dohodě s Jihočeským krajem obnovila Českomoravská 
záruční a rozvojová banka, a.s., s účinností od 2. 4. 2012 
příjem žádostí v programu  zvýhodněných úvěrů pro drobné 
a malé podnikatele v Jihočeském kraji. 
Úvěry jsou poskytovány až do výše 1 mil. Kč, s dobou 
splatnosti až 5 let a s pevnou úrokovou sazbou 5 % p. a. 
Úvěr může být použit na pořízení investic  nebo nákup 
zásob pro podnikatelskou činnost  v průmyslu, stavebnictví, 
velkoobchodu a maloobchodu, ubytování, stravování a řadě 
dalších činností.
Pro letošní rok je program rozšířen o možnost poskytování 
zvýhodněných úvěrů obcím na území Jihočeského kraje. 
Výše úvěru je až 2 mil. Kč, splatnost maximálně 10 let 
a je poskytován s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu 
splácení úvěru. Úvěr může být vynaložen na pořízení nebo 
rekonstrukci dlouhodobého majetku, nákupu pozemků 
a zpracování související projektové dokumentace.

Rozvojové programy 
v roce 2011
V roce 2011 předložili malí a střední podnikatelé 487 žádostí 
o podporu formou záruk za bankovní úvěry nebo formou 
podřízených úvěrů. Oproti předchozímu roku se jednalo 
o významný pokles počtu přijatých žádostí, který byl způsoben 
ukončením národního programu záruk, jež byl součástí 
Národního protikrizového plánu. Další pokles žádostí byl  
způsoben přerušením výzev v záručních programech 
Operačního programu Podnikání a inovace. 
Z celkového počtu přijatých žádostí jich bylo 241 vyhodnoceno 

kladně, 39 žádostí bylo zamítnuto pro nesplnění programových 
podmínek nebo z důvodu příliš vysokého rizika. Dalších 
70 podnikatelů od žádosti odstoupilo v průběhu řízení 
a zbývajících 137 žádostí bylo k vyřízení převedeno do 
letošního roku.  
Opravy bytových domů byly v loňském roce podpořeny 
zárukami nebo dotacemi na úhradu úroků v 1 187 případech. 
Na základě uzavřených smluv s příjemci podpor tak bylo 
využito 1 261 mil. Kč. Celková částka na podpory bytových 
domů od počátku její realizace tím dosáhla 14 815 mil. Kč. 
Na základě závazku prodloužit dobu ručení banka formou 
dodatků ke smlouvě o záruce prodloužila trvání záruky  
u 855 záruk ve výši 4 294 mil. Kč, což umožnilo podnikatelům 
dále čerpat úvěry na financování provozních potřeb. 
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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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