
Rozšíření programu 
INOSTART
Program INOSTART funguje jako pilotní projekt na území 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje již od září 2012. 
S účinností od 2. května 2014 byl rozšířen na celé území 
České republiky a využít jej mohou nejen malí podnikatelé, jak 
tomu bylo doposud, ale i podnikatelé střední velikosti,  
tzn. firmy do 250 zaměstnanců. 
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., poskytuje 
v rámci programu INOSTART zvýhodněné záruky k úvěrům 
získaným u České spořitelny, a. s., které jsou určeny 
k realizaci inovativních projektů. Zvýhodněné záruky jsou 
financovány z prostředků Programu švýcarsko-české 
spolupráce a jsou poskytovány ve výši až 60 % jistiny úvěru 
s maximální dobou ručení 5 let. 
Výše poskytnutého úvěru se může pohybovat v rozmezí 
0,5 – 15 mil. Kč, maximální doba splatnosti úvěru je pět let, 
přičemž existuje možnost odkladu splátek jistiny až o tři roky. 
Úvěr musí být určen na financování hmotného i nehmotného 
majetku nebo na pokrytí provozních nákladů projektu. Další 
změnou v programu je možnost využít poradenské služby 
v České spořitelně ještě před uzavřením úvěrové smlouvy. 

Zvýhodněný úvěr REVIT 
Program REVIT je zaměřen na oživení a rozvoj 
podnikatelských aktivit na území Moravskoslezského kraje. 
Určen je začínajícím malým a ostatním malým podnikatelům, 
kteří jeho prostřednictvím mohou získat investiční i provozní 
úvěr k realizaci svých podnikatelských záměrů.  
Zvýhodněný úvěr je poskytován s výhodnými úrokovými 
sazbami, v případě investičních úvěrů začínajícím 
podnikatelům se jedná o pevnou úrokovou sazbu 2 % p. a., 
ostatní malí podnikatelé mohou získat úvěr se sníženou 
úrokovou sazbou 1 % p. a. U provozních úvěrů je pevná úroková 
sazba 3 % p. a., resp. 2 % p. a. činí snížená úroková sazba. 
Další výhodou programu je poskytování finančního příspěvku 

k investičním úvěrům ve výši 10 % z čerpaného úvěru. 
Příspěvek je vyplácen současně s úvěrem k úhradě faktur za 
náklady projektu. 
Žadatelé o zvýhodněný úvěr oceňují i možnost odkladu 
splátek jistiny úvěru až o 15 měsíců od data uzavření smlouvy 
o úvěru či skutečnost, že úvěr je bezúročný do konce 
kalendářního měsíce předcházejícího datu první splátky 
jistiny úvěru, opět maximálně po dobu 15 měsíců. V případě 
začínajících malých podnikatelů žádajících o provozní úvěr, 
jsou maximální lhůty odkladu 9 měsíců. Poté jsou úvěry 
úročeny některou z uvedených sazeb.  
Od počátku ledna, kdy začala ČMZRB přijímat žádosti 
o úvěry, bylo přijato 23 žádostí v objemu téměř 94 mil. Kč. 
Z toho bylo 8 případů již uzavřeno nebo schváleno, dalších  
5 žádostí je v řešení. Zbývající žádosti bylo třeba pro 
nesplnění podmínek programu zamítnout nebo žadatelé sami 
odstoupili. 

Czech Local Visibility Events
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., se zapojila 
do projektu české sítě Enterprise Europe Network (EEN). 
EEN je síť založená Evropskou komisí, jejímž hlavním cílem 
je podpora konkurenceschopnosti evropských podniků 
jak v rámci EU, tak i na třetích trzích. Síť působí v 600 
organizacích v 54 zemích. Z toho v České republice se jedná 
o 11 institucí v sedmi městech. 
Czech Local Visibility Events je jednoletý projekt, který 
financuje Evropská komise a jehož cílem je navázání 
a prohloubení spolupráce mezi institucemi zaměřenými 
na malé a střední podnikání v ČR, propagace všech 
zúčastněných partnerů a zvýšení povědomí o jejich činnosti 
mezi českými firmami.
První schůzka, na které se sešli zástupci všech 23 přihlášených 
partnerských organizací, proběhla v únoru v Praze. Účastníci 
se dohodli na cílech spolupráce a jejich výstupech, které budou 
v průběhu celého roku postupně naplňovat. Vyvrcholením 
projektu bude závěrečná konference, jež je naplánována na 
počátek listopadu letošního roku. 
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Zvýhodněné regionální 
úvěry v Jihočeském kraji  
V polovině března obnovila Českomoravská záruční a rozvojová 
banka, a. s., příjem žádostí o zvýhodněné regionální úvěry pro 
malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji. 
Podmínky programu zůstaly zachovány a zvýhodněný úvěr 
tak mohou využít podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci. 
Úvěr může být poskytnut ve výši až 1 mil. Kč, začínající 
podnikatelé mohou získat maximálně 500 tis. Kč. Úroková 
sazba činí 4 % p. a., doba splatnosti úvěru je stanovena 
maximálně na 6 let. Úvěr lze použít jak na pořízení investic, 
tak i na nákup zásob a je možné ho využít na realizaci 
projektů ve vybraných oblastech podnikatelské činnosti jako 
například v průmyslové výrobě, stavebnictví, velkoobchodu 
a maloobchodu, ubytování, stravování a v dalších činnostech. 
Druhá část programu umožňuje získat zvýhodněný regionální 
úvěr obcím na území Jihočeského kraje, a to ve výši až 2 mil. Kč, 
se splatností až 10 let a s pevnou úrokovou sazbou po celou 
dobu splácení úvěru. V tomto případě se jedná o podporu 
na projekty zaměřené na zachování a rozvoj technické 
infrastruktury ve vlastnictví obce, která není využívána pro 
podnikání. Jinou možností je využít úvěr na pořízení nebo 
rekonstrukci majetku například v rámci projektů v oblasti 
vodovodů a kanalizací, elektrifikace, plynofikace, v oblasti 
kulturních, sportovních nebo školských zařízení, pro místní 
komunikace, jejich osvětlení apod. 
Za dobu fungování programu bylo poskytnuto 104 úvěrů ve 
výši 71 mil. Kč.

Záruky za úvěry pro malé 
podnikatele
Již téměř dva roky je úspěšně realizován program ZÁRUKA 
pro malé podnikatele. Bankovní záruky jsou v tomto programu 
poskytovány podnikatelům s méně než 50 zaměstnanci, 
do výše 5 milionů Kč, na dobu až 6 let. Výše záruky může 
dosáhnout až 70 % jistiny úvěru. 
Jedná se o M-záruky, jež jsou poskytovány zjednodušeným 
postupem k úvěrům bank, se kterými má ČMZRB uzavřenou 
smlouvu a jejichž přehled je uveden na webové stránce banky. 
Záruky jsou poskytovány k investičním i provozním úvěrům 
k projektům realizovaným ve vybraných ekonomických 
činnostech, především v oblasti průmyslové a stavební výroby,  
obchodu, ubytování a stravování a v některých dalších činnostech.
V Programu záruk pro malé podnikatele bylo od jeho zahájení 
v červnu 2012 přijato 3 163 žádostí o záruky v celkové výši 

6 759 mil. Kč. K 30. dubnu 2014 bylo poskytnuto 2 749 záruk 
v celkové částce 5 793 mil. Kč. Dalších 76 záruk ve výši  
187 mil. Kč bylo již schváleno a připravují se dokumenty 
k podpisu smlouvy. V řešení je ke stejnému datu 54 žádostí 
v objemu 180 mil. Kč.  Zamítnuto pro nesplnění podmínek 
programu bylo 21 žádostí a 263 žadatelů od žádosti odstoupilo. 
Nejvýznamnějšími partnery, k jejichž úvěrům poskytla ČMZRB 
nejvíce záruk, byly Komerční banka a Česká spořitelna. Na 
dalších místech se na spolupráci nejvíce podílely GE Money 
Bank a UniCredit Bank. Od května 2014 se do spolupráce 
zapojila i Československá obchodní banka. 
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