
Proexportní záruky
ČMZRB, a. s., uzavřela smlouvu o obchodním zastoupení 
s Českou exportní bankou, a. s., (ČEB), na jejímž základě 
je oprávněna zprostředkovat žadateli podání žádosti 
o proexportní platební záruku. 
Smyslem záruky je umožnit malým a středním podnikatelům 
získání bankovního úvěru pro financování výroby subdodávky 
určené exportérovi finální dodávky. Záruka je vhodná pro 
malé a střední podnikatele, kteří se ve formě subdodávek 
účastní exportních projektů financovaných Českou exportní 
bankou, a. s., popřípadě jinou bankou, se kterou má ČEB 
uzavřenu smlouvu o spolupráci. Aktuálně jsou do spolupráce 
zapojeny Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní 
banka, a. s., Raiffeisenbank a. s., a GE Money Bank, a. s. 
Úlohou ČMZRB v procesu poskytování proexportních záruk 
je především předběžné prověření přijatelnosti klienta, 
přijetí vlastní žádosti o záruku včetně dalších postupů s tím 
souvisejících a zpracování podkladů pro návrh na poskytnutí 
záruky. 
Proexportní záruku lze poskytovat podnikatelům s ročním 
obratem do ekvivalentu 50 mil. EUR (posuzuje se podle 
poslední účetní závěrky k datu podání žádosti o záruku). 
Proexportní záruku poskytuje ČEB ve výši až 100 % jistiny 
úvěru, maximálně však 80 % ceny subdodávky financované 
ze zaručovaného úvěru. Maximální obvyklá výše záruky 
činí 30 mil. Kč a obvyklá doba ručení je 2 roky od data 
vystavení záruční listiny, přičemž oba parametry je možno 
řešit i individuálně. Zaručovány mohou být úvěry v české i cizí 
měně. Zaručovaný úvěr může být čerpán na nákup surovin, 
materiálů a výrobků i na osobní náklady, a to až po sjednání 
smlouvy o bankovní záruce. Záruka musí být zajištěna 
vždy zástavním právem k pohledávkám subdodavatele 
za odběratelem (vývozcem) na druhém místě za úvěrující 
bankou a bianco směnkou subdodavatele. Na bianco směnce 
může být též požadován směnečný aval osob, které jsou 
společníky či akcionáři klienta, popřípadě jiných osob. Plnění 
z bankovní záruky je prováděno do 5 pracovních dnů po 
doručení vyhovující výzvy k plnění ze záruky ČEB.

Refinancování dotovaných
úvěrů v programu PANEL 
Na návrh Ministerstva pro místní rozvoj schválila vláda 
České republiky nařízení č. 269/2013 Sb., které umožňuje 
pokračovat ve vyplácení dotací poskytnutých na opravy 
a modernizace bytových domů v programu PANEL v letech 
2001 až 2012 i v těch případech, kdy byl původní úvěr 
refinancován. 
Tímto opatřením byly odstraněny nerovné podmínky mezi 
příjemci dotace tím, že příjemci neztratí nárok na úrokovou 
dotaci ani v případě, že by úvěry podpořené dotací 
refinancovali a vyřeší se i situace těch příjemců dotací, kteří 
již v minulosti podpořené úvěry novým úvěrem splatili. 
Příjemci dotací mohou od září 2013 využít refinancování 
k získání výhodnějších úvěrů a neztratí přitom nárok na 
dotace, pokud splní následující podmínky:

• nově sjednaný úvěr, čerpaný v rámci refinancování, 
bude poskytnut pouze k úhradě jistiny a úroků původně 
dotovaného úvěru,

• příjemce požádá o uzavření dodatku smlouvy o dotaci 
a předloží potvrzení úvěrující banky o splacení původně 
dotovaného úvěru.

Příjemci podpory, kteří dotované úvěry již refinancovali,
a byla jim od února 2013 pozastavena výplata dotací, budou 
postupně v průběhu září kontaktováni Českomoravskou 
záruční a rozvojovou bankou, a. s., s informacemi o dalším 
postupu. 
Informace jak postupovat v případech nově refinancovaných 
úvěrů, včetně formuláře pro potvrzení úvěrující banky 
o splacení původně dotovaného úvěru, jsou publikovány na 
webových stránkách banky (www.cmzrb.cz) a Státního fondu 
rozvoje bydlení (www.sfrb.cz).
Poskytovaná dotace slouží dle nařízení vlády pouze ke krytí 
části úroků z úvěrů na opravy a modernizace bytových domů 
a může být tedy vyplácena maximálně do výše celkových 
skutečně uhrazených úroků z dotované části úvěru. Vzhledem 

Zpravodaj

Informační bulletin Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.
2/2013

ročník VII



ke skutečnosti, že některé úvěry se dostaly již do poslední 
třetiny maximální délky patnáctiletého dotačního období, 
připravuje SFRB ve spolupráci s ČMZRB plošnou kontrolu 
plnění podmínek programu PANEL. Všichni příjemci dotace 
tak budou povinni před každou výplatou splátky dotace 
dokládat údaj o celkové částce uhrazených úroků z úvěrů 
podporovaných dotací. V případě, že by k datu výplaty splátky 
dotace celková částka splátek dotace převýšila uhrazené 
úroky, bude výplata dotace pozastavena. O podrobnostech 
a postupech budou všichni příjemci dotace písemně 
informování s dostatečným předstihem.
Na podporu oprav bytových domů formou dotací bylo za celou 
dobu existence programu PANEL, tj. v letech 2001 – 2012, 
z prostředků poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení 
využito 13,6 mld. Kč. 

Záruky pro malé 
podnikatele za 3,5 mld.Kč
V Programu záruk pro malé podnikatele bylo od jeho spuštění 
v polovině roku 2012 přijato 1 966 žádostí o záruky v celkové 
výši 4 066 mil. Kč. K 31. srpnu 2013 bylo poskytnuto 1 681 
záruk v celkové částce 3 468 mil. Kč. Dalších 69 záruk ve 
výši 159 mil. Kč bylo již schváleno a připravují se dokumenty 
k podpisu smlouvy. Zamítnuto pro nesplnění podmínek 
programu bylo 15 žádostí a 149 žadatelů od žádosti 
odstoupilo. 
Nejvíce poskytnutých záruk bylo využito k úvěrům Komerční 
banky, České spořitelny a GE Money Bank. Účast jednotlivých 
bank na celkové výši poskytnutých záruk zobrazuje uvedený 
graf. Na využívání záruk se mimo již zmíněných bank podílí 
i Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Sberbank, Raiffeisenbank 
im Stiftland, Equa Bank a Waldviertler Sparkasse Bank. 

Výše poskytnutých záruk podle bank (v mil. Kč)

              

Poskytnutými zárukami bylo podpořeno 5 mld. Kč úvěrů. 
Zájem podnikatelů o záruky je v roce 2013 přibližně na stejné 
úrovni jako v předchozím roce, který byl velmi úspěšný. 
Během prvních 8 měsíců letošního roku bylo poskytnuto více 
než 1 000 záruk v celkové částce 2 010 mil. Kč.  
Program je financován výhradně z národních zdrojů 
a v červnu letošního roku byl rozšířen o podporu pro malé 
a střední podnikatele postižené povodní. V této oblasti 
bylo poskytnuto 7 záruk ve výši 31 mil. Kč. Podnikatelé 
postižení povodní mohou k nově poskytnutému zaručenému 
investičnímu úvěru návazně získat i finanční příspěvek. 

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, GSM: +420 602 838 537 
e-mail: prochazka@cmzrb.cz
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