
Záruky pro začínající 
podnikatele
Od poloviny června nabízí ČMZRB záruky za bankovní úvěry 
pro začínající podnikatele. Začínajícím podnikatelem se 
rozumí podnikatel s méně než 10 zaměstnanci registrovaný 
k dani z příjmu v roce podání žádosti o podporu nebo 
v některém ze dvou předchozích let. Žadatel může získat 
zvýhodněnou záruku k úvěru do výše 3 mil. Kč včetně.  
Úvěr, ke kterému je záruka požadována, lze použít na 
pořízení investic (strojů a zařízení, na nákup nebo výstavbu 
budov či jejich rekonstrukci) nebo na pořízení zásob.  
Program má široký záběr a mohou jej využít podnikatelé 
z průmyslu, stavebnictví, služeb, maloobchodu, ubytování  
či stravování.  

Záruka je poskytována zjednodušeným postupem pouze 
k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu 
o podmínkách poskytování záruk zjednodušeným postupem. 
Záruku lze v takovém případě získat ve velmi krátké době. 
Již v prvním týdnu po vyhlášení programu byly podány 
první žádosti o záruku. Pro financování tohoto programu
jsou využívány prostředky ze splátek úvěrů poskytnutých 
v minulých letech na podporu malého a středního podnikání. 

Záruky za úvěry na opravu 
bytových domů
V roce 2010 poskytla ČMZRB rekordní rozsah záruk za 
úvěry na opravy bytových domů, což bylo spojeno s vysokou 
aktivitou vlastníků bytových domů směřující k získání 
dotací z programů NOVÝ PANEL či Zelená úsporám. 
Omezení prostředků na dotační programy se promítá i do 
potřeby využívání záruk. Přesto je poptávka po zárukách 

i nadále značná a záruky tak představují trvale dostupnou 
a stabilizovanou formu podpory, kterou program NOVÝ 
PANEL financovaný z prostředků SFRB zabezpečuje.   

Od počátku roku 2011 poskytla ČMZRB v programu NOVÝ 
PANEL 87 záruk k bankovním úvěrům ve výši 449 mil. Kč.  
Záruky umožnily žadatelům získat úvěry na opravy bytových 
domů v celkové výši 619 mil. Kč. Dalších 60 žádostí o záruku 
je v různém stupni hodnocení. Od roku 2002 záruky usnadnily 
získání 13 mld. Kč úvěrů. Nejvíce jsou záruky v letošním 
roce využívány klienty Raiffeisen stavební spořitelny, České 
spořitelny a Komerční banky.

Zájem o zvýhodněné úvěry 
PROGRES roste
Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytla v roce 
2011 již více než 300 mil. Kč zvýhodněných podřízených 
úvěrů v programu PROGRES. Připraveny k uzavření jsou 
další smlouvy o úvěru ve výši 50 mil. Kč. Od počátku 
letošního roku zájem o program postupně roste. Byly podány 
žádosti o úvěry ve výši 600 mil. Kč, z toho za poslední dva 
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měsíce se jednalo o žádosti ve výši 400 mil. Kč. Lze proto 
předpokládat, že do konce letošního roku výše poskytnutých 
úvěrů přesáhne úroveň roku 2010.

Vývoj počtu podaných žádostí v programu PROGRES 
v roce 2011  

Program PROGRES je součástí Operačního programu 
Podnikání a inovace, jenž je financován s využitím prostředků
ze strukturálních fondů EU. Cílem programu je umožnit 
realizaci rozvojových projektů malých a středních podnikatelů, 
pro které je bariérou získání externího financování nižší
kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout 
zajištění úvěru. Od roku 2007 byly v programu poskytnuty 
úvěry ve výši 2,2 mld. Kč. Úvěr z programu PROGRES lze 
poskytnout ve výši až 20 mil. Kč, s dobou splatnosti až 9 let. 
Jeho úrok je pevný a činí 3 % p. a.

V rámci společné aktivity K-PROGRES, na které se podílejí 
Česká spořitelna a Komerční banka, lze úvěry z programu 
PROGRES využít jako součást komplexního financování
rozvojových, převážně investičně zaměřených projektů malých 
a středních podnikatelů. Z úvěru PROGRES lze financovat
investice projektu či jejich část, zbývající financování
investičních potřeb a veškeré financování provozních
potřeb poskytne spolupracující banka, která by měla být 
kontaktována jako první.

71 mld. EUR záruk 
Dne 9. června 2011 se v Tallinu konala valná hromada AECM 
(Evropského sdružení záručních organizací), jehož členem 
je též ČMZRB. Zástupci 36 členských organizací z 21 zemí 
mezi jiným konstatovali, že v uplynulém roce se aktivita 
záručních systémů výrazně zvýšila a výše zůstatku závazků 
z vystavených záruk tak vzrostla na 71 mld. EUR. 

V návaznosti na konání valné hromady proběhly dva odborné 
semináře. První z nich, který proběhl s podporou holandské 
vlády a IFC, která je součástí skupiny Světové banky, prokázal 
celkový rozvoj systému záruk na podporu dostupnosti úvěrů, 
ale i dalších typů financování pro malé a střední podnikatele.
Přednesené příspěvky potvrdily, že i v mimoevropských 
zemích existují rozsáhlé a vyspělé záruční systémy  
(Korea, Chile, Brazílie, Malajsie). Záruční systém již vznikl 
a rozvíjí se v Číně. Velmi intenzivně je všeobecně vnímáno 
možné snižování veřejných zdrojů a s tím související otázka 
dlouhodobé udržitelnosti záručních systémů v jednotlivých 
zemích. 

Zejména v rozvojových zemích, ale i pro Evropu, je 
významným tématem poskytování záruky za mikroúvěry,  
proto byl této problematice věnován druhý z odborných 
seminářů. Jedním z jeho závěrů bylo konstatování,  
že velmi závažným faktorem úspěšnosti záručních schémat 
zaměřených do oblasti mikroúvěrů (do 25 tis. EUR) bude 
snížení administrativní náročnosti jejich poskytování 
a dosažení takové výše procesních nákladů, která bude 
přijatelná jak pro podnikatele, tak i pro poskytovatele záruk.

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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