
M-záruka zahájena

Od 1. srpna 2007 zahájila ČMZRB, a. s., poskytování nového 
typu záruk označovaných jako M-záruka. Tento typ záruk 
je možné považovat za přelomový. Záruku k investičnímu 
úvěru či úvěru na navýšení zásob do 5 mil. Kč lze poskytnout 
velmi rychle (do 5 pracovních dnů od podání žádosti) a za 
příznivou cenu. Pro podnikatele i banky je nepochybně, 
kromě rychlého vyřízení žádosti, důležitá i vysoká úspěšnost 
podaných žádostí. Z dosud hodnocených žádostí nebyla 
žádná zamítnuta.

Podnikatelé do konce září 2007 získali v různých programech 
39 M-záruk v celkové výši 54 mil. Kč. Potěšující je zejména 
postupné zvyšování tempa poskytování tohoto typu záruky. 
M-záruka může být v případě malých podnikatelů realizujících 
projekty v regionech s intenzivní podporou kombinována 
s finančním příspěvkem ve výši 10 % zaručovaného úvěru.  
M- záruku kombinovanou s finančním příspěvkem
mohou využít též začínající podnikatelé jako alternativu 
k bezúročnému úvěru v programu START.  

Při poskytování M-záruk ČMZRB, a. s., spolupracuje  
s  Českou spořitelnou, GE Money bank, HVB Bank, Komerční 
bankou a Waldviertler Sparkasse von 1842 AG. Dohoda 
s další bankou bude uzavřena v průběhu října 2007. Nejvíce 
je M-záruka zatím využívána klienty Komerční banky, a to 
zejména v Moravskoslezském kraji.   

Podpory pro podnikatele
k 30. 9. 2007
Realizace národních programů MSP v programech TRH  
a CERTIFIKACE probíhá bez problémů. 

V programu TRH, který je určen k podpoře projektů na území 
Prahy, bylo dosud přijato 23 žádostí o záruku ve výši  
152 mil. Kč. Z tohoto počtu bylo již uzavřeno, případně 
schváleno, 17 záruk ve výši 120 mil. Kč. 
Ve stejném období bylo přijato v tomto programu 14 žádostí  
o bezúročný úvěr a poskytnuto 9 úvěrů ve výši 10,5 mil. Kč. 

V programu CERTIFIKACE bylo přijato 704 žádostí  
o příspěvek na certifikaci ISO 9001 a ISO 14001 či EMAS  
a kladně vyhodnoceno bylo prozatím 638 žádostí za téměř 
50 mil. Kč. Program má i nadále dostatek prostředků pro další 
žadatele.
V Operačním programu Podnikání a inovace jsou průběžně 
přijímány žádosti o všechny druhy záruk a o úvěry pro 
začínající podnikatele. 

V rámci programů ZÁRUKA a START bylo k 30. 9. 2007 
přijato 178 žádostí o záruku ve výši 933 mil. Kč. Schváleno 
bylo poskytnutí 88 záruk ve výši 320 mil. Kč.

V programu START bylo přijato 54 žádostí o bezúročný úvěr, 
přičemž o 16 žádostech již bylo kladně rozhodnuto  
a podnikatelé tím získali úvěry za 10 mil. Kč. 

Program PROGRES zaznamenal v roce 2007 tak výraznou 
dynamiku (přijato 194 žádostí za 1 630 mil. Kč), že musel 
být z důvodu vyčerpání prostředků uzavřen. Další informace 
viz článek Prostředky pro program PROGRES na rok 2007 
vyčerpány. 
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Dočasné zastavení příjmu 
žádostí o dotaci v programu 
PANEL
Vzhledem k omezeným finančním zdrojům, určeným na
poskytování dotací k úvěrům na opravy, modernizaci  
a rekonstrukci panelových domů, rozhodl Státní fond rozvoje 
bydlení o dočasném zastavení příjmu žádostí s účinností  
od 5. října 2007. 

Toto omezení se týká výhradně žádostí o poskytnutí dotace, 
nikoliv o podporu poskytovanou formou bankovních záruk 
za úvěr. Žádosti o poskytnutí bankovní záruky ČMZRB, a. s., 
jsou přijímány i nadále bez omezení.

ČMZRB, a. s., od počátku roku 2007 do ukončení příjmu 
žádostí přijala cca 2 600 žádostí o dotaci na úhradu úroků 
k úvěrům ve výši více než 14 mld. Kč. Požadovaná výše 
dotací se pohybuje okolo 4,3 mld. Kč. 

Rok
Počet 

žádostí
Výše úvěrů 
(mld. Kč)

Výše dotace 
(mld. Kč)

2005 467  2,4 0,6
2006 1 816  9,3 2,7
10/2007 2 575 14,4 4,3
Celkem 4 858 26,1 7,6

V roce 2007 byla již poskytnuta podpora formou dotace 
pro 1 000 žadatelů v celkové výši 1,5 mld. Kč. V nejbližších 
měsících budou postupně uzavírány smlouvy k žádostem 
podaným do cca poloviny července 2007. Počátkem roku 
2008 budou uzavřeny smlouvy se zbývajícími žadateli.  
  
Program PANEL se vyvíjí velmi dynamicky i v oblasti záruk 
za bankovní úvěry. Od počátku letošního roku do konce září 
bylo rozhodnuto o poskytnutí 261 záruk ve výši 1 055 mil. Kč,  
kterými byly podpořeny úvěry v objemu 1 756 mil. Kč.

Realizace programu PANEL v roce 2007 potvrdila prudce 
rostoucí zájem o program i schopnost bank nabídnout 
v potřebném rozsahu a struktuře odpovídající financování.
Program nabral tempo, při jehož pokračování by byla 
rekonstrukce celého segmentu panelových bytových domů 
realizovatelná do 15 let. Značnou náročnost financování
programu však velmi pravděpodobně bude nutné řešit 
úpravami jeho podmínek.        

Prostředky pro program 
PROGRES na rok 2007 
vyčerpány 
Zájem podnikatelů o úvěry z programu PROGRES výrazně 
převýšil rozsah  prostředků, které byly pro tento program na 
rok 2007 určeny. Do konce září 2007 bylo rozhodnuto  
o poskytnutí 60 úvěrů v celkové výši 491 mil. Kč. V řešení je 
dalších 134 žádostí o podřízené úvěry ve výši víc než 
1,1 mld. Kč.

V programu PROGRES byl dne 19. 10. 2007 ukončen 
příjem žádostí na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu 
a obchodu. Všichni podnikatelé, jejichž žádosti bude nutno 
zamítnout pro nedostatek prostředků, budou o tomto 
rozhodnutí písemně informováni.  

 

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, e-mail: plojhar@cmzrb.cz
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