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Jednání valné hromady
ČMZRB
Dne 26. 4. 2016 se uskutečnilo zasedání valné hromady

ČMZRB a to formou jednání jediného akcionáře v působnosti

valné hromady. Důvodem této změny bylo převedení

zbývajících vlastních akcií v držení banky na Českou republiku,

které proběhlo v minulém roce a završilo tak změny

v akcionářské struktuře banky zahájené v roce 2012.

V souladu s požadavky občanského zákoníku valná hromada

schválila výroční zprávu banky za rok 2015. Nový předseda

představenstva a generální ředitel banky, Ing. Jiří Jirásek,

v ní v úvodním slově konstatoval: „Českomoravská záruční

a rozvojová banka, a. s., vstoupila v uplynulém roce do nového

období, které by mělo dále posunout její fungování směrem

k národní rozvojové bance. Byla dokončena transformace

akcionářské struktury banky, která je již plně vlastněna Českou

republikou. Jasně vyjádřená vůle vlády dále aktivizovat činnost

banky, kapitálově ji posílit a využít co nejvíce její možnosti při

správě finančních nástrojů představují pevné výchozí body pro

její další rozvoj.“

Ing. Jirásek současně zdůraznil svoje přesvědčení, že „společným

úsilím akcionáře, vedení a zaměstnanců banky a dalších partnerů

se podaří v roce 2016 učinit další kroky k tomu, aby se slovo

„rozvojová“ v názvu banky měnilo v konkrétní programy a produkty

podporující ekonomický růst, zvyšování konkurenceschopnosti

a další priority hospodářské politiky státu.”

Součástí výroční zprávy jsou tyto dokumenty:

■ účetní závěrka, 

■ zpráva dozorčí rady, 

■ zpráva výboru pro audit, 

■ zpráva o činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2015

a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

Schváleny byly rovněž změny ve složení dozorčí rady banky.

Novými členy dozorčí rady ČMZRB se stali Ing. Pavel Kysilka,

CSc., a JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D., náměstkyně

ministra financí. Členství v dozorčí radě ukončil náměstek

ministra financí Ing. Jan Gregor.

Dále byl schválen návrh představenstva na spolufinancování

podpor pro podnikatele a rozvoj obcí v roce 2016 a v dalších

letech.

V souladu s dlouhodobou strategií nevyplácí banka dividendy.

Ze zisku vytvořeného v roce 2015 bude na nově vytvořený Fond

programových podpor použita částka 189 mil. Kč.

O dalším využití těchto prostředků rozhodne akcionář.

V neposlední řadě akcionář rozhodl o auditorovi banky pro

období let 2016 – 2019, kterým bude firma KPMG Česká

republika Audit, s. r. o.

Rozhodnutí učiněná akcionářem byla nejenom splněním

zákonem požadovaných úkonů vlastníka. Část z nich bude mít

přímý dopad na možnost zvýšení nabídky podpor pro

podnikatele a obce, což bance umožní navázat na úspěšnou

činnost v předchozím roce, jejímž výsledkem byl historicky

nejvyšší roční objem nově poskytnutých záruk (6,9 mld. Kč),

které usnadnily malým a středním podnikatelům získávání

investičních i provozních úvěrů. 

Několik otázek pro nového
generální ředitele
Jiří Jirásek byl jmenován na pozici generálního ředitele

a předsedy představenstva 1. 1. 2016. Má za sebou první čtyři

měsíce v této funkci.
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Jak se cítíte v roli generálního ředitele banky, ve které
pracujete již více než 20 let?

Znalost prostředí banky, našich produktů, procesů a lidí mě

nepochybně usnadnila počáteční fázi po nástupu do nové

funkce. Musím se však na vše dívat mnohem komplexněji

než dříve, a to nejen na banku, ale zejména i na prostředí, které

ji ovlivňuje a ze kterého vzniká řada nových očekávání

a představ, jenž není vždy snadné naplnit. Cítím však podporu

a snahu všech kolegyň a kolegů, abychom jako banka společně

uspěli. To považuji za zásadní a věřím, že se nám společně

podaří pokračovat v mnohaleté úspěšné činnosti banky

a naplňovat záměry jejího dalšího rozvoje.

Kde byste chtěl být s banku do dvou let?

ČMZRB by měla být stabilní součástí bankovního prostředí ČR

a EU, a tak by měla být chápána jak ze strany našich akcionářů

a našich klientů, tak i ostatních bank. Budeme postupně

rozšiřovat spektrum svých aktivit obdobně, jako je tomu u řady

finančních institucí v zemích EU řazených do skupiny národních

rozvojových bank. 

Za hlavní cíle, jež by ČMZRB měla ve více než jen dvouletém

horizontu dosáhnout, považuji následující: 

■ zvýšit efektivnost využití národních a evropských veřejných

prostředků při podpoře hospodářského růstu, ochrany

životného prostředí a sociální koheze formou rozsáhlejšího

využití finančních nástrojů místo dotací,

■ zvýšit atraktivitu investování soukromých prostředků společně

se státem,

■ umožnit realizaci rozvojových aktivit státu bez dopadů

do růstu zadluženosti státu a

■ zvýšit podíl České republiky na využívání programů

finančních nástrojů spravovaných EIB a EIF.

Stejně jako v předchozích letech bude naší objemově

nejvýznamnější činností podpora malých a středních

podnikatelů v rozvoji jejich podnikání prostřednictvím

specializovaných bankovních produktů, jako jsou záruky

a úvěry. Tyto produkty představují nejdynamičtější a z hlediska

nároku na veřejné finance i nejefektivnější způsob přímé

podpory, což bylo patrné z našich úvěrových a záručních

programů poskytovaných v minulých letech. Zásadním úkolem

v této souvislosti bude zahájení a výkon správce finančních

nástrojů ve strukturálních fondech v Operačním programu

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Naším dalším záměrem je navázat na úspěšně zahájené

využívání prostředků Evropského fondu pro strategické

investice (EFSI), a to nejenom pro malé a střední podnikatele.

Širší by měla být i naše podpora projektů rozvoje technické

infrastruktury obcí, zlepšování jejich životního prostředí

a celkového komfortu života jejich obyvatel.

Když bych měl celkově shrnout tuto odpověď, tak příští dva roky

jsou tím obdobím, které by mělo přinést ze strany našeho

akcionáře další nové impulsy, jež jsou poměrně dlouho

diskutovány. Kam se dále ČMZRB posune, bude tedy

významně ovlivněno tím, kdy toto nové zadání bude přijato a jak

bude v konečné podobě formulováno.

Jakou úlohu by podle Vašeho názoru měly hrát národní
rozvojové banky

Úloha národních rozvojových bank velmi úzce souvisí s tím, jak

se bude prosazovat trend v posilování podílu různých forem

finančních nástrojů na využívání veřejných prostředků pro

podporu rozvoje různých oblastí ekonomiky. Je zřejmě, že

minimálně na úrovni EU je na potřebě této změny shoda a jsou

již uskutečňovány i konkrétní kroky, jejichž nejmarkantnějšímn

příkladem je EFSI. Podstatou EFSI je nástroj, který i ČMZRB

dlouhodobě úspěšně aplikuje, a to je záruka.

Národní rozvojové banky jsou přirozeným zprostředkovatelem

finančních prostředků z programů EU poskytovaných přímo

skupinou Evropské investiční banky a Evropského investičního

fondu. Jejich hlavní výhodou je schopnost zapojení celého

okruhu komerčních bank do spolupráce a financování

podporovaných oblastí. Zapojení národních bank je zárukou

minimálního narušení tržního prostředí. Současně jde

o ekonomicky nejúčinnější způsob využívání evropských

prostředků pro dosahování cílů politik EU v národním prostředí,

protože umožňuje jednoduše a efektivně kombinovat evropské

a národní prostředky a aktivity.

Byl bych velice rád, pokud by další reálný vývoj tímto směrem

pokračoval a ČMZRB by do něj byla aktivně zapojena.
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