
Zvýhodněné úvěry 
v Jihočeském kraji
Od 15. března 2013 obnovila ČMZRB příjem žádostí 
v Programu zvýhodněných úvěrů pro malé podnikatele  
a obce v Jihočeském kraji. 
Malí podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci mohou 
získat zvýhodněný úvěr ve výši až 1 mil. Kč, pro začínající 
podnikatele je maximální hranice úvěru 500 tis. Kč. 
Doba splatnosti úvěru je 6 let a je poskytován s pevnou 
úrokovou sazbou 4 % p. a. Úvěr je určen k pořízení investic 
nebo nákupu zásob pro podnikatelské činnosti jako jsou 
průmyslová výroba, stavebnictví, velkoobchod či maloobchod, 
stravování, ubytování a některé další ekonomické činnosti.
Obce na území Jihočeského kraje mohou získat zvýhodněný 
regionální úvěr ve výši až 2 mil. Kč, splatnost úvěru je 
maximálně 10 let a je poskytován s pevnou úrokovou 
sazbou po celou dobu splácení úvěru. Úvěr je určen pro 
nepodnikatelské projekty a může být vynaložen na pořízení 
nebo rekonstrukci dlouhodobého majetku, nákup pozemků 
a zpracování související projektové dokumentace.
Podrobné informace naleznou zájemci na www.cmzrb.cz.
Za dobu realizace programu byly poskytnuty celkem 83 úvěry 
v celkové výši 55,2 mil. Kč. Pro rok 2013 Jihočeský kraj zdroje 
programu dále posílil, což umožní lepší uspokojování potřeb 
žadatelů z regionu.

Dvě dekády k podpoře 
rozvoje ekonomiky 
V roce 2012 završila banka 20 let činnosti zaměřené na 
podporu malého a středního podnikání a postupně i na 
další sektory ekonomiky. Za toto období se banka stala jak 
specializovanou součástí národního bankovního sektoru, tak 
i významným partnerem zejména pro ústřední orgány státní 
správy, státní fondy, ale i některé kraje. 

S rozvojem banky byla spojena řada změn ve složení 
akcionářů, strategických cílech, v produktech banky, v jejím 
technickém vybavení i organizační struktuře. Tyto změny byly 
nezbytné k tomu, aby banka mohla vždy efektivně reagovat 
na potřeby svých partnerů a naplňovat ústřední dlouhodobou 
vizi, tj. být silným, flexibilním a efektivním nástrojem vlády 
České republiky k realizaci opatření její hospodářské politiky 
prováděných různými typy finančních nástrojů, zejména 
zvýhodněnými zárukami a úvěry. 
Při založení měla banka 8 akcionářů, z nichž tři zastupovali 
Českou republiku, a zbývajících pět akcionářů byly významné 
banky působící v době vzniku ČMZRB na národním trhu. 
S rozšiřováním působnosti banky rostl též podíl České 
republiky na základním kapitálu. V roce 2012 se Česká 
republika stala 100% vlastníkem banky. 
Banka má zkušený a dlouhodobě stabilizovaný tým 
zaměstnanců, který je průběžně podle potřeby doplňován. 
Banka je vybavena základním bankovním účetním 
systémem, který prošel v roce 2012 zásadní modernizací. 
Disponuje mohutným specializovaným a dlouhodobě 
rozvíjeným informačním subsystémem, který dovoluje plnění 
informačních povinností spojených se správou veřejných 
prostředků a provádění specializovaných analýz pro partnery 
banky. Interní procesy poskytování a správy záruk a úvěrů 
jsou prováděny bez použití listinných dokumentů.       
ČMZRB je členem České bankovní asociace, Svazu 
pracovníků bank a pojišťoven, Svazu průmyslu a dopravy 
ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
a některých dalších asociací a sdružení.
V rámci mezinárodní spolupráce se banka stala členem 
Evropského sdružení záručních organizací (AECM), Sítě 
evropských finančních institucí (NEFI) a Klubu rozvojových 
bank (ISLTC).

Výsledky činnosti a hospodaření 
ČMZRB za dvacet let působení poskytla:

•  více než 15,1 tisíc záruk ve výši 63,3 mld. Kč k úvěrům 
v částce 102,4 mld. Kč, z toho: 

- 13 tisíc záruk pro podnikatele ve výši 53,5 mld. Kč,
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-  více než 2 tisíce záruk za úvěry na opravy bytových 
domů ve výši 9,8 mld. Kč,

• 7 300 úvěrů v celkové výši 19,1 mld. Kč, z toho: 

- více než 7 tisíc úvěrů malým a středním podnikatelům  
 v celkové výši 14,2 mld. Kč,
-  260 úvěrů obcím a dalším subjektům na financování 

rozvoje infrastruktury obcí v částce 4,9 mld. Kč,

•  23,4 tisíce příspěvků na podpory podnikatelů ve výši  
12 mld. Kč,

•  10,1 tisíc dotací na úhradu úroků z prostředků Státního 
fondu rozvoje bydlení na opravy bytových domů 
v celkové výši 13,7 mld. Kč,

•  14 tisíc půjček na bydlení a řešení následků povodní ve 
výši 3,1 mld. Kč.

Jako finanční manažer zabezpečila banka od počátku roku 
2001 do konce roku 2012 souhrnné financování projektů 
rozvoje infrastruktury v celkové výši 140,8 mld. Kč. 
Služby banky využilo 51 tisíc klientů, zejména podnikatelů, 
obcí, fyzických osob, ministerstev, státních fondů, krajů, část 
z nich opakovaně.   

Produkty 
V uplynulých 20 letech banka podporovala v rámci opatření 
hospodářské politiky vlády rozvoj různých segmentů 
ekonomiky těmito typy produktů:  

Záruky 
•  Zvýhodněné individuální záruky za úvěry pro malé 

a střední podnikatele ve třech základních modelech: 
záruky za splátky, záruky za nesplacený zůstatek jistiny 
úvěru a pásmové záruky

•  Zvýhodněné záruky za úvěry pro malé a střední 
podnikatele poskytované ve zjednodušeném režimu 
(portfoliové záruky)   

•  Zvýhodněné záruky za úvěry s finančním příspěvkem 
k zaručovanému úvěru pro malé a střední podnikatele 

•  Zvýhodněné individuální a portfoliové záruky za úvěry na 
opravy bytových domů

• Záruky za návrh do veřejné soutěže

• Záruky za kapitálový vstup

• Záruky za leasing

Úvěry a půjčky 
• Zvýhodněné úvěry pro malé a střední podnikatele 

• Podřízené úvěry pro malé a střední podnikatele 

•  Úvěry pro rozvoj infrastruktury obcí z prostředků Phare, 
Housing Guaranty Programme či mezinárodních institucí 

• Zvýhodněné úvěry v oblasti vodohospodářských investic

• Bezúročné půjčky na bydlení 

• Zvýhodněné půjčky pro občany postižené povodněmi

Finanční příspěvky a dotace
• Příspěvky k úhradě úroků z úvěrů 

• Příspěvky na úhradu služeb poradenské firmy

• Návratné finanční příspěvky k hypotečním úvěrům

•  Dotace na pracovní místa vytvořená pro občany 
z problémových skupin obyvatelstva, získání certifikace,
vybrané činnosti podnikatelských sdružení, pořízení 
pojízdné prodejny

•  Dotace na podporu rozvoje průmyslových 
podnikatelských subjektů

Celkově banka vyvinula, zavedla a po různě dlouhou dobu 
používala 240 produktových modifikací. 

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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