
Záruky malým podnikatelům
O záruky za bankovní úvěry, které jsou poskytovány 
zjednodušeným postupem, je i nadále mezi podnikateli 
velký zájem. Program záruk pro malé podnikatele s méně 
než 50 zaměstnanci je realizován od června roku 2012. Tito 
podnikatelé mohou získat záruku za bankovní úvěr do 
5 milionů Kč, na dobu až 6 let. Výše záruky může dosahovat 
až 70 % jistiny úvěru.
Podnikatelé se v případě zájmu o využití záruky k úvěru 
mohou obracet na spolupracující banky, jejichž seznam se 
rozšířil v květnu tohoto roku o Československou obchodní 
banku. Celkový přehled bank je uveden na webové stránce 
ČMZRB. Záruky jsou poskytovány jak k investičním úvěrům, 
tak i k úvěrům na pořízení zásob, a to pro projekty z oblasti 
průmyslové i stavební výroby, obchodu a dalších oborů 
ekonomických činností.
V Programu bylo od jeho spuštění přijato 3 914 žádostí 
o záruky v celkové výši 8 214 mil. Kč. 
K 31. srpnu 2014 bylo poskytnuto 3 459 záruk v celkové 
částce 7 244,4 mil. Kč. Dalších 64 záruk ve výši 130 mil. Kč  
bylo již schváleno a připravují se dokumenty k podpisu 
smlouvy.
Zamítnuto pro nesplnění podmínek programu bylo 26 žádostí 
a 326 žadatelů od žádosti odstoupilo.
Od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 bylo poskytnuto 1 235 záruk 
v celkové částce 2 543,5 mil. Kč.
Nejvíce poskytnutých záruk bylo využito k úvěrům Komerční 
banky, České spořitelny, Raiffeisenbank, UniCredit Bank a GE 
Money Bank. Na využívání záruk se mimo již zmíněných bank 
podílí i Československá obchodní banka, Sberbank, Equa 
Bank, Raiffeisenbank im Stiftland, Waldviertler Sparkasse 
Bank a PPF banka.

Rozšíření spolupráce mezi 
ČMZRB a ČEB 
ČMZRB uzavřela, v pořadí již druhou, smlouvu o obchodním 
zastoupení s Českou exportní bankou, a. s., (ČEB), na 
základě které se zavazuje ke spolupráci při poskytování nejen 
proexportních záruky, ale od poloviny měsíce září tohoto roku 
též předexportního a přímého vývozního dodavatelského 
úvěru. Do budoucna by se tato spolupráce měla ještě rozšířit 
o další produkty. 
Cílem spolupráce v úvěrové oblasti je umožnit malým 
a středním podnikatelům financování výroby pro vývoz 
a financování přímého vývozu. ČMZRB zajišťuje pro ČEB 
činnosti, jejichž účelem je vyhledávání zájemců o úvěry 
a příprava podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí úvěru 
a uzavření smlouvy o úvěru.
Předexportní úvěr je vhodný pro českého výrobce, který 
je zároveň vývozcem, pro financování nákladů spojených 
s výrobou či zhotovením předmětu dodávek pro zahraničního 
kupujícího. Podnikatelé takovýto úvěr mohou využít 
na financování nákupu surovin, materiálu a ostatních 
komponentů určených k výrobě pro vývoz či na financování 
osobních nákladů souvisejících s výrobou pro vývoz. Výše 
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úvěru je stanovena až na 85 % hodnoty smlouvy o vývozu se 
splatností do 2 let s pohyblivou úrokovou sazbou. Úvěr může 
být poskytnut v české či zahraniční měně, zpravidla EUR či 
USD. Podmínkou čerpání úvěru je pro podnikatele předložení 
uzavřené a platné smlouvy o vývozu, případně jiných 
relevantních dokladů.
Exportní úvěr poskytuje ČEB ve výši až 100 % hodnoty 
smlouvy o vývozu a je určen pro financování pohledávek vůči 
zahraničnímu odběrateli (dovozci). Splatnost úvěru je do 2 let 
a úroková sazba je pohyblivá. Exportní úvěr podnikatel splácí 
postupně na základě splátkového kalendáře nebo jednorázově 
v návaznosti na platební podmínky smlouvy o vývozu. 
Oba typy úvěrů vyžadují, aby k nim podnikatel uzavřel 
pojištění. Zajišťovány jsou dle požadavků ČEB, může se 
jednat např. o vlastní bianko směnku, zástavu vývozních 
pohledávek, zástavu peněžních prostředků nebo zástavu 
nemovitých věcí. 

Zvýhodněné úvěry 
v Moravskoslezském kraji
V rámci programu REVIT mohou začínající a ostatní malí 
podnikatelé s maximálně 50 zaměstnanci realizující své 
podnikatelské aktivity na území Moravskoslezského kraje 
získat zvýhodněný investiční a provozní úvěr k financování 
svých podnikatelských projektů.
Úvěry jsou poskytovány až do výše 10 mil. Kč a mají 
zvýhodněné úrokové sazby. Začínající malí podnikatelé 
mohou získat investiční úvěr až do výše 2 mil. Kč s pevnou 
úrokovou sazbou 2 % či provozní úvěr ve výši až 1 mil. Kč 
s pevnou úrokovou sazbou 3 %. Ostatní malí podnikatelé, 
kteří splňují podmínku Programu a zvyšují zaměstnanost, 
mohou dosáhnout v případě investičního úvěru až na 10 mil. Kč 
s pevnou úrokovou sazbou 1 % či provozní úvěr až do výše  
5 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 2 %. K investičním 
úvěrům je poskytován finanční příspěvek ve výši 10 % 
z čerpaného úvěru, který je vyplácen současně s úvěrem 
k úhradě faktur za náklady projektu. 
Provozní úvěr mohou podnikatelé čerpat na pořízení zásob, 
včetně drobného hmotného majetku, či na pořízení drobného 
nehmotného majetku. 
V rámci programu REVIT bylo od počátku ledna tohoto roku 
přijato 35 žádostí v objemu 117,1 mil. Kč. K 31. 8. 2014 bylo 
poskytnuto 15 úvěrů v celkovém objemu 61,6 mil. Kč. Další 
2 žádosti byly již schváleny a 3 žádosti jsou v současné době 
v řešení. 
Podpořeny byly projekty zaměřené např. na výrobu 
kovových konstrukcí, výrobu strojů a zařízení, provozování 
gastronomických služeb, účetnické, auditorské 
a architektonické činnosti, úklidové činnosti či polygrafie.

Program INOSTART  
Realizace tohoto programu se postupně začíná zrychlovat. 
Program byl vyhlášen v roce 2012 jako pilotní program 
v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, od 2. května 2014 
byla působnost programu rozšířena na celé území České 
republiky. Při této příležitosti došlo i k další změně, a to 
k rozšíření Programu nejen pro malé, ale nově i pro střední 
podnikatele. Úvěry jsou poskytovány prostřednictvím České 
spořitelny a jsou zaměřeny na podporu projektů realizovaných 
žadateli s kratší historií (do 3 let k datu podání žádosti o úvěr). 
Podpořený projekt musí vést k inovaci produktu či služby. 
Záruky jsou poskytovány z finančních prostředků Programu 
švýcarsko-české spolupráce.
Výše poskytnutého úvěru se může pohybovat v rozmezí 
0,5 mil. Kč až 15 mil. Kč se zárukou až 60 % jistiny úvěru. 
Doba ručení je stanovena maximálně na 5 let s možností 
odkladu splátek úvěru až o 3 roky. Z úvěru podnikatelé mohou 
financovat hmotný i nehmotný majetek nebo provozní náklady 
projektu a mohou též využít poradenské služby poskytované 
přímo Českou spořitelnou před samotným uzavřením úvěrové 
smlouvy.
V programu bylo dosud poskytnuto 7 záruk v částce 23,9 mil. Kč 
k úvěrům ve výši 39,9 mil. Kč. Kromě Moravskoslezského 
a Olomouckého kraje se svými projekty zapojili i podnikatelé 
v Královéhradeckém, Jihočeském a Jihomoravském kraji.  
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