
Valná hromada ČMZRB
Dne 27. dubna 2010 se konala valná hromada akcionářů 
ČMZRB. Na další čtyřleté funkční období bylo potvrzeno 
představenstvo banky v dosavadním složení. Dílčí změny byly 
provedeny v dozorčí řadě. Jejím předsedou zůstává i nadále 
JUDr. Ing. Robert Szurman, zástupce Ministerstva průmyslu 
a obchodu. Na základě změny Stanov ČMZRB byl vytvořen 
Výbor pro audit. 

I přes nepříznivé vlivy zhoršeného ekonomického vývoje, 
dosáhla banka dobré výsledky hospodaření. Vlastní kapitál 
k 31. 12. 2009 vzrostl o 6,4 % a dosáhl hodnoty 5,4 mld. Kč, 
což dále posiluje schopnost banky působit jako spolehlivý 
ručitel úvěrů pro malé a střední podnikatele i vlastníky 
bytových domů při získávání úvěrů na jejich opravy. Bilanční 
suma banky činila ke konci roku 2009 částku 62 mld. Kč.

Záruky v Evropě 
zaznamenaly nárůst
Evropské sdružení záručních organizací (AECM) provedlo 
průzkum fungování záručních systémů v době finanční  
a hospodářské krize. Podle předběžných údajů vzrostl celkový 
objem nově poskytnutých záruk, které v roce 2009 vydali 
členové AECM, o 55 % oproti předchozímu roku. V roce 2009 
poskytli členové AECM více než 853 tisíc záruk v celkové 
hodnotě více než 33 mld. EUR. 

Celkový objem záruk vydaných v rámci specifických krizových 
programů činil 11,2 mld. EUR a tvořil cca třetinu celkové 
záruční činnosti v roce 2009. Z 90 % byly záruky směřovány 
na získání a zachování provozních úvěrů. Krizové záruční 
nástroje poskytly 117 tisícům malých a středních podnikatelů 
v Evropě přístup k financování a přispěly tak k udržení téměř 
700 tisíc pracovních míst. 

Podpory podnikání  
a bydlení poskytnuté  
v roce 2010
S pomocí strukturálních fondů byly v rámci 
Operačního programu Podnikání a inovace 
poskytnuty od roku 2007 záruky ve výši 10 mld. Kč, 
které usnadnily podnikatelům získání úvěrů  
ve výši více než 15 mld. Kč. 
Záruky za provozní úvěry byly od 15. 4. 2010  
pozastaveny. V roce 2010 bylo poskytnuto  
2,6 mld. Kč záruk za provozní úvěry s využitím 
prostředků poskytnutých z rozpočtové  
kapitoly MPO. 

Podpory pro malé a střední podnikatele 

Operační program Podnikání a inovace
V roce 2010 bylo kladně rozhodnuto o poskytnutí 180 záruk 
za bankovní úvěry ve výši 1, 6 mld. Kč, z toho v 15 případech 
se jednalo o začínající podnikatele. Ve většině případů byly 
smlouvy již uzavřeny. Za období od 1. 7. 2007 do 30. 4. 2010 
bylo celkem přijato 2 749 žádostí o poskytnutí záruky za 
bankovní úvěr, z toho bylo malým a středním podnikatelům 
poskytnuto 1 864 záruk ve výši 10,1 mld. Kč. 186 žádostí  
o záruky je aktuálně v řešení.

V roce 2010 bylo též kladně rozhodnuto o 20 smlouvách  
o poskytnutí podřízeného úvěru v objemu 87 mil. Kč. 
Ve většině případů byly smlouvy o záruce či úvěru již uzavřeny.

Zvýhodněné záruky za úvěry - národní program 
V roce 2010 bylo již poskytnuto celkem 639 záruk v celkové 
výši 2,6 mld. Kč, převážně k ručení provozních úvěrů. 
Celková výše zaručovaných úvěrů činí 3,8 mld. Kč. Záruky 
jsou poskytovány nejvíce ve spolupráci s Českou spořitelnou, 
Komerční bankou a Raiffeisenbank.
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Za celý rok 2009 byly poskytnuty záruky ve výši 2,9 mld. Kč, 
což ukazuje mimořádný zájem o tento program, který však 
musel být pro nedostatek prostředků k 15. 4. 2010 v části 
podpory provozních úvěrů pozastaven. Část podaných žádostí 
bude nutno pro nedostatek prostředků zamítnout. 

Podpora oprav bytových domů 
Podpora je poskytována v programu NOVÝ PANEL, který 
je financován z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení. 
V roce 2010 bylo poskytnuto celkem 58 záruk v celkové výši 
284 mil. Kč, které umožní žadatelům získat úvěry na opravy 
bytových domů ve výši 384 mil. Kč. Dotacemi na úhradu části 
úroků z úvěru v celkové výši 721 mil. Kč bylo podpořeno  
503 žadatelů s úvěry ve výši 2,9 mld. Kč, a to především  
na opravy panelových bytových domů.

Výsledky realizace 
programů podpory  
v roce 2009
Podpora malého a středního podnikání

• 6, 4 mld. Kč záruk, kterými bylo podpořeno 
získání 9,6 mld. Kč úvěrů, tj. nárůst o více než  
80 % proti roku 2008

• 0,2 mld. Kč podřízených úvěrů k projektům s více 
než 0,5 mld. Kč nákladů 

V roce 2009 poskytla banka 878 cenově zvýhodněných záruk 
za bankovní úvěry v celkové výši 6 369 mil. Kč. Podobně jako 
v předchozích letech byly nejvýznamnějšími partnery Česká 
spořitelna, a. s., a Komerční banka, a. s. Z ostatních bank se 
na záručních obchodech nejvíce podílely Raiffeisenbank a. s. 
(11,0 %) a GE Money Bank, a. s. (4,8 %).
Záruky za investiční úvěry byly poskytnuty v celkové výši  
3 436 mil. Kč pro 274 podnikatelů. Z toho bylo zjednodušeným 
postupem poskytnuto 159 záruk ve výši 289 mil. Kč. Záruky 
za provozní úvěry činily 2 933 mil. Kč, tj. 46 % z celkové výše 
poskytnutých záruk. Zjednodušený postup vyřizování žádostí 
o záruku využilo 523 žadatelů.

Podnikatelům poskytla ČMZRB v roce 2009 též 44 zvýhodně-
ných, zejména podřízených úvěrů ve výši 209 mil. Kč.

Žádosti o podporu a jejich vyřizování 
Ukazatel  2005  2006  2007  2008  2009
Podané žádosti počet 4 174 2 532 3 164 2 474 1 288
Kladně vyřízené 
žádosti počet 3 312 2 075 1 745 1 878 922

Podpora oprav bytových domů
Na podporu oprav bytových domů, postavených zejména 
panelovou technologií, bylo v roce 2009 z prostředků 
poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení využito na 
základě smluv uzavřených s příjemci podpor formou dotací  
a záruk 2 476 mil. Kč, od roku 2001 pak celkově 11 750 mil. Kč. 

Záruky ve výši 952 mil. Kč umožnily 188 žadatelům získat 
úvěry na opravy bytových domů ve výši 1 352 mil. Kč. V roce 
2009 bylo uzavřeno více než 2 tisíce smluv o poskytnutí 
dotace na úhradu úroků ve výši 2,36 mld. Kč. 

Financování municipální infrastruktury 
V roce 2009 banka poskytla na financování municipální 
infrastruktury v programu OBEC a z prostředků Regionálního 
rozvojového fondu 14 úvěrů  ve výši 236 mil. Kč. V období 
zhoršené dostupnosti úvěrů banka ve spolupráci se 
zahraničními partnery a s Ministerstvem pro místní rozvoj 
nabídla obcím za velmi příznivých podmínek financování 
projektů zaměřených na rozvoj a zkvalitnění místních 
komunikací a na vodohospodářské projekty. 

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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