
Program ZÁRUKA 2015 
až 2023 zahájen 
První výzva k podávání žádostí v programu ZÁRUKA 2015 až 
2023 byla vyhlášena s účinností od 24. února 2015. Od tohoto 
data mohou malí a střední podnikatelé získat s pomocí záruky 
snadněji finanční zdroje k realizaci svých podnikatelských 
projektů. 
Malí podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci mohou 
v programu využít jak individuální záruku, tzv. S-záruku, tak 
i záruku portfoliovou, tj. M-záruku. 
V případě S-záruky mohou podnikatelé získat záruku ve výši 
až 30 mil. Kč, maximálně však 80 % jistiny zaručovaného 
úvěru, přičemž doba ručení může činit až 8 let. Záruka může 
být poskytnuta v režimech de minimis i blokové výjimky. 
V případě podpory de minimis nesmí být projekt dokončen 
před datem podání žádosti o podporu. Pokud je záruka 
poskytována v režimu blokové výjimky, musí být projekt 
počáteční investicí na založení nové provozovny, rozšíření 
kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu 
nebo na zásadní změny celkového výrobního postupu, 
případně se musí jednat o koupi obchodního závodu. 
Zaručovaný úvěr lze použít na pořízení a rekonstrukci 
dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého 
nehmotného majetku a na koupi obchodního závodu. 
U M-záruky lze zaručit úvěry do výše 10 mil. Kč, maximální 
výše záruky může činit 70 % jistiny zaručovaného úvěru 
a doba ručení může být až 6 let. Zaručovaný úvěr lze použít 
navíc oproti S-záruce i na pořízení drobného nehmotného 
majetku a na pořízení a financování zásob včetně drobného 
hmotného majetku. Nelze jej však použít na koupi obchodního 
závodu. 
U obou produktů platí, že příslušnou záruku lze uplatnit pouze 
k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu 
o podmínkách poskytování záruk toho typu produktu, který 
klient požaduje. 
Malým a středním podnikatelům s méně než 250 zaměstnanci 
lze poskytnout individuální záruku s finančním příspěvkem. 

Parametry této záruky jsou shodné s S-zárukou a ta je 
v tomto případě určena pro sociální podnikatele, kteří 
musí splňovat podmínky dané programem. Sociální 
podnikatel musí mít v posledních 12 kalendářních měsících 
předcházejících měsíci podání žádosti o záruku více než 
30% podíl počtu zaměstnanců ze skupin znevýhodněných 
osob, povinně musí reinvestovat více než 50 % zisku zpět do 
rozvoje podnikání, musí uplatňovat demokratický styl řízení 
a rozvíjet společenskou odpovědnost sociálního podniku. Při 
splnění podmínek může podnikatel získat finanční příspěvek 
ve výši 10 % zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé 
výdaje projektu, a to maximálně ve výši 500 tis. Kč. 
Pro oba typy záruk platí podmínka realizace projektu ve 
vybraných ekonomických činnostech dle seznamu CZ-NACE 
vymezených ve výzvě k podávání žádostí. Formuláře žádostí 
jsou k dispozici na www.cmzrb.cz.
Žádost o S-záruku je nutné podat osobně na kterékoliv 
pobočce banky. Žádosti o M-záruku je možné zasílat též 
poštou nebo v elektronické podobě na adresy poboček 
ČMZRB, včetně využití zabezpečeného přenosu dat, který 
umožňuje webová podatelna banky či její datová schránka.

Finanční nástroje v ČR 
na počátku nové cesty 
V rámci několika operačních programů je v závěrečné fázi 
zpracování tzv. ex ante analýza pro využití finančních nástrojů 
jako formy podpory nahrazující dotace. Kromě doporučení na 
jaké typy projektů a pro jaké příjemce je efektivní tyto dosud 
relativně málo využívané nástroje použít je neméně důležité 
správně celý proces poskytování podpory formou kapitálových 
vstupů, úvěru či záruk organizovat a provádět.    
Vláda České republiky přijala dne 9. února 2015 usnesení 
č. 85 o finančních nástrojích při financování projektů 
v programovém období 2014 – 2020. Uložila současně 
příslušným ministerstvům zpracovat studii proveditelnosti 
a připravit návrh potřebných legislativních opatření k realizaci 
řešení, které bude potvrzeno studií proveditelnosti.
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Rozhodnutí vlády bylo přijato na základě materiálu, který 
si jako hlavní cíl stanovil zmapování a výběr nejvhodnější 
varianty implementace finančních nástrojů pro podporu 
hospodářského růstu České republiky. Výběr vhodného 
implementačního modelu má zásadní význam pro to, aby 
finanční nástroje (úvěry, záruky, rizikový kapitál) mohly 
naplnit očekávání, které jsou s jejich nasazením spojována, 
tj. maximálně využít prostředky ze strukturálních fondů 
jako dodatečného kapitálu nad rámec národních zdrojů pro 
financování dlouhodobých rozvojových potřeb státu. Finanční 
nástroje dávají možnost vytvořit si z části evropských zdrojů 
„státní kapitál“, který v případě vhodné investiční struktury 
a zapojení externích zdrojů může zvýšit celkovou sumu 
prostředků pro investice do ekonomiky, které by měly podpořit 
hospodářský růst a zaměstnanost.
Bylo doporučeno dále rozpracovat centralizovaný model 
správy finančních nástrojů. Z možných variant výběru správce 
finančních nástrojů se jako nejvhodnější jeví využití státem 
vlastněné instituce. Za takovou instituci považuje materiál 
Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, a. s., která 
by mohla plnit funkci poskytovatele odborných služeb pro 
všechny řídící orgány.
 

Podpory malým a středním 
podnikatelům v roce 2014
Rok 2014 byl ve znamení oživení zájmu podnikatelské sféry  
o nové úvěry, zejména provozní. Přetrvávala však obezřetnost  
v nových investicích do rozvoje podnikání, což se promítlo 
do struktury záruk poskytnutých malým podnikatelům. 
Financování záruk bylo v minulém roce ve značné míře  
realizováno z vlastních prostředků banky. Tento aktivní přístup,  
podpořený akcionářem banky – Českou republikou, umožnil 
snížit výpadek nabídky záruk ovlivněný zejména celkovým 
posunem v zahájení programů podpory financovaných ze 
strukturálních fondů pro programovací období 2014 – 2020.
V uplynulém roce poskytovala banka v programu ZÁRUKA, 
financovaném výhradně z národních prostředků, záruky 
k investičním úvěrům i úvěrům na pořízení zásob pro malé 
podnikatele. Celkově bylo v tomto programu poskytnuto 1 939 
záruk v celkové výši 3 967 mil. Kč. Výše takto zaručených 
úvěrů dosáhla 5 639 mil. Kč. Na základě závazku prodloužit 
dobu ručení banka formou dodatků ke smlouvě o záruce 
prodloužila trvání záruky u 1 321 záruk ve výši 3 616 mil. Kč, 
což umožnilo podnikatelům dále čerpat úvěry na financování 
provozních potřeb.
Na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje mohli 
začínající podnikatelé využít pro své inovativně zaměřené 
projekty program INOSTART. V rámci tohoto programu bylo 

v roce 2014 poskytnuto 13 záruk v celkovém objemu 43 mil. Kč. 
Z hlediska regionálního rozložení poskytnutých záruk byl 
nejvíce zastoupen Moravskoslezský kraj a hl. město Praha. 
Největší počet záruk byl poskytnut k projektům z oblasti 
velkoobchodu, maloobchodu a zpracovatelského průmyslu 
a převážná část záručních obchodů byla uskutečněna 
ve spolupráci s Komerční bankou a Českou spořitelnou. 
Z ostatních bank se nejvíce na obchodech podílely 
Raiffeisenbank a UniCredit Bank Czech Republic.
Kromě uvedených záruk za bankovní úvěry poskytla banka 
i 421 záruk za návrh do obchodní veřejné soutěže, a to  
ve výši 210 mil. Kč. 
Malé podnikatele podporovala banka i formou úvěrů. První 
možnost představoval program REVIT pro podnikatele 
z Moravskoslezského kraje, jenž byl zaměřen na oživení 
a rozvoj podnikatelských aktivit na území kraje. Program 
REVIT byl určen začínajícím malým nebo ostatním malým 
podnikatelům a bylo v něm poskytnuto 22 úvěrů ve výši  
73 mil. Kč. Další příležitostí pro malé podnikatele byl 
regionální program pro Jihočeský kraj, ve kterém získali 
podnikatelé 14 úvěrů ve výši 13 mil. Kč. 
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Budějovice, tel/fax: 387 318 428, GSM: +420 602 838 537 
e-mail: prochazka@cmzrb.cz

Zpravodaj vydává Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., 
IČ: 448 48 943, Úsek 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.
MK ČR E 17449
Vydáno v Praze dne 10. 3. 2015 
Tisk: VARIUS Praha s. r. o., U trati 52, 100 00 Praha 10
Vychází nepravidelně. Zdarma.

Informační bulletin Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.


