
Národní program záruk
a jeho realizace 
Program ZÁRUKA 2015 až 2023 umožňuje malým 
podnikatelům získat podporu nejen pro menší projekty 
(M-záruka), ale i pro rozsáhlejší projekty (S-záruka) 
prostřednictvím záruk poskytovaných s individuálním 
posouzením úvěrového rizika. 
V případě S-záruky mohou podnikatelé získat záruku ve výši 
až 30 mil. Kč, maximálně však 80 % jistiny zaručovaného 
úvěru, přičemž doba ručení může být až 8 let. 
U M-záruky lze zaručit úvěry na investiční výdaje do výše 
10 mil. Kč a úvěry na provozní výdaje do výše 4 mil. Kč. 
Maximální výše záruky může činit 70 % jistiny zaručovaného 
úvěru a doba ručení může být až 6 let. 
U obou produktů platí, že příslušnou záruku lze uplatnit pouze 
k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu 
o podmínkách poskytování záruk toho typu produktu, který 
klient požaduje. 
Kromě tradiční podpory získávání investičních a provozních 
úvěrů pro zahájení a rozvoj podnikání zahrnuje program 
i podporu pro sociální podnikatele, kteří mohou společně se 
zárukou získat i finanční příspěvek k zaručovanému úvěru. 
V uvedeném programu bylo od jeho spuštění v únoru 
letošního roku přijato více než 1 700 žádostí o záruku, 
přičemž dosud bylo uzavřeno téměř 1 500 z nich v objemu 
3 930 mil. Kč a dalších 106 záruk v objemu 283 mil. Kč bylo 
již schváleno a čeká jen na podpis smluvní dokumentace. 
V řešení je v současné době 70 žádostí za 300 mil. Kč, 
4 žádosti byly zamítnuty pro nesplnění podmínek programu 
a ve zbývajících 39 případech klient od žádosti odstoupil. 
Většina záruk byla určena pro projekty menšího rozsahu 
podporovaných zárukami poskytovanými ve zjednodušeném 
režimu vyřizování (M-záruk). Nejvíce úvěrů bylo zaručeno 
v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji (dohromady 
29,1 % z celkové výše poskytnutých záruk). Nejméně záruky 
zatím využívali podnikatelé v kraji Vysočina (2,9 %). 
ČMZRB spolupracuje při poskytování záruk s 15 bankami. 

Více než 40 % záruk vystavených v 1. pololetí 2015 bylo 
určeno pro klienty Komerční banky a České spořitelny. 
Z ostatních bank se na spolupráci významně podílela 
Československá obchodní banka, Raiffeisenbank a UniCredit 
Bank. 

Program INOSTART pokračuje
Již téměř tři roky je realizován bankou program INOSTART. 
V první fázi se jednalo o pilotní projekt pro území 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje, který byl v květnu 
loňského roku rozšířen na území celé České republiky. 
V rámci tohoto programu poskytuje ČMZRB zvýhodněné 
záruky malým a středním podnikatelům k inovativním úvěrům 
získaným u České spořitelny. 
Dosud bylo přijato 26 žádostí o záruku ve výši 105 milionů Kč. 
Poskytnuto bylo 23 záruk ve výši 93 mil. Kč k úvěrům v částce 
156 mil. Kč. Více než 80 % podpořených úvěrů bylo určeno na 
investice. Další dvě žádosti o záruky jsou již schválené, 
od jedné žádosti klient odstoupil. 
Převážná většina poskytnutých záruk podpořila projekty 
z oblasti zpracovatelského průmyslu. Mezi zajímavé 
podpořené projekty patří například výroba pryžových 
a plastových výrobků, výroba počítačů či sportovních potřeb 
nebo projekt na úpravu a spřádání textilních vláken. 

AECM – záruky pro MSP
nejen v Evropě
Evropská asociace záručních institucí (AECM) je jedním ze 
tří mezinárodních sdružení finančních institucí či národních 
rozvojových bank, jichž je Českomoravská záruční 
a rozvojová banka členem. Aktuálně má 41 členů z celkem 
20 států EU, a dále též Bosny a Hercegoviny, Ruska, Turecka 
a Kyrgyzstánu.
K 31. prosinci 2014 sdružovala asociace členy, jejichž celkový 
objem záruk v portfoliu přesáhl částku 79 mld. EUR a objem 
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nových záruk za rok 2014 přesáhl částku 26 mld. EUR, 
kterými bylo podpořeno téměř 2,9 milionu malých a středních 
podnikatelů.
Výroční zasedání  AECM, které se konalo v červnu letošního 
roku v Berlíně, mohlo s uspokojením konstatovat, že činnost 
jeho členů se i v uplynulém roce úspěšně rozvíjela, k čemuž, 
jak je patrné, přispěly i výsledky dosažené ČMZRB.

AECM  ČMZRB

Nárůst objemu nových záruk 
mezi lety 2013 a 2014 11,22 % 20,72 %

Nárůst objemu záruk mezi I. a II. 
pololetím 2014 2,58 % 3,01 %

Nárůst objemu záruk mezi II. 
pololetím 2013 a II. pololetím 2014 6,65 % 16,12 %

Nárůst počtu členů či zemí AECM má svůj význam především 
z hlediska posilování vlivu při vyjednávání s orgány 
Evropské unie, především s Evropskou komisí. Z hlediska 
tematického je zastřešující cíl AECM, podpora sektoru 
malých a středních podniků, naplňován nejen formou sdílení 
zkušeností a udržování informovanosti samotných členů, 
ale především prostřednictvím zpracovávání společných 
pozičních dokumentů, např. za podpory specializovaných 
pracovních skupin.  V roce 2014 např. AECM aktivně 
spolupracovalo na procesu modernizace veřejné podpory 
(state aid modernization) – jedná se o balíček, jehož reforma 
započala v květnu 2012. Hlas záručních institucí přispívá 
– prostřednictvím účasti na mezinárodních kulatých stolech 
a konferencích – také do diskusí, jež přesahují rámec EU, jako 
je např. Světová banka či OECD.

Výsledky programu REVIT
V průběhu roku 2014 přijímala banka žádosti o zvýhodněné 
úvěry na oživení a rozvoj podnikatelských aktivit 
v Moravskoslezském kraji. Celkově bylo přijato 58 žádostí 
v objemu 205 mil. Kč. 
K 30. 6. 2015 bylo uzavřeno 30 úvěrů v celkové výši 
116 mil. Kč. Jedna žádost je schválena a připravena 
smluvní dokumentace k podpisu. Poslední dvě žádosti jsou 
v současné době v řešení a zbývající přijaté žádosti jsou 
zamítnuté nebo žadatel od své žádosti odstoupil. 
Ze třiceti dosud poskytnutých úvěrů byly 3 úvěry pro 
malé začínající podnikatele a zbývajících 27 úvěrů bylo 
poskytnuto ostatním malým podnikatelům.  Převážná většina 
poskytnutých úvěrů byla investičního charakteru. 
Žadatelé o zvýhodněný úvěr ocenili možnost odkladu splátek 

jistiny úvěru i skutečnost, že úvěr je bezúročný do konce 
kalendářního měsíce předcházejícího datu první splátky jistiny 
úvěru. V současné době skončilo bezúročné období 
u 9 případů, přičemž 7 z těchto žadatelů navýšilo zaměstnanost 
a splnilo tím podmínku pro nízké úročení úvěru. U zmíněných 
investičních úvěrů se jedná o úrokovou sazbu ve výši 1 % p.a. 
Potěšitelným je bezesporu fakt, že některé firmy dokázaly  
výrazně přesáhnout minimální hranici povinného navýšení 
počtu zaměstnanců.  

Změna podmínek záruk 
pro malé podnikatele 
V programu ZÁRUKA 2015 až 2023, jehož první výzva 
k podávání žádostí byla vyhlášena v únoru letošního roku, 
došlo s účinností od 7. července 2015 k úpravě podmínek. 
Nově budou zaručovány úvěry na provozní výdaje pouze 
do výše 4 mil. Kč. Sjednaná splatnost zaručovaného úvěru 
musí být nejméně 12 měsíců.
Podmínky pro záruky za úvěry na investiční výdaje zůstaly 
zachovány.
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