
M-záruka: úspěšná inovace 
nástroje podpory
Poskytování M-záruk v programech ZÁRUKA a START bylo 
zahájeno od 1. 8. 2007.

• Záruky jsou poskytovány do výše 70 % jistiny úvěru (80 % 
pro začínající podnikatele). Výše zaručovaného úvěru je 
omezena na 5 mil. Kč. Cena záruky činí 0,1 % p. a. z výše 
záruky. 

• M-záruka vyžaduje zpracování jen poměrně malého 
rozsahu podkladů, které musí podnikatel v rámci žádosti  
o záruku předložit. Žádost o záruku lze zaslat elektronicky, 
poštou nebo předat osobně. Po předání úplné žádosti 
bude rozhodnutí o poskytnutí záruky učiněno  
do 5 pracovních dnů.

• M-záruka (bez finančního příspěvku k zaručovanému
úvěru) poskytovaná v programech ZÁRUKA a START je 
určena pro získání úvěrů k široké škále podnikatelských 
projektů financovaných s využitím investičních i
provozních bankovních úvěrů.

• M-záruku lze uplatnit pouze k úvěrům bank, které mají 
s ČMZRB uzavřenu dohodu o spolupráci. Jejich přehled 
je uveden na www.cmzrb.cz. Jedná se o Citibank, Českou 
spořitelnu, GE Money Bank, Komerční banku, UniCredit 
Bank, Waldviertler Sparkasse von 1842 AG.  

M-záruky souhrnně podle stavu k 30. 11. 2007

Počet
záruk

Výše 
záruk

(mil. Kč)

Výše 
zaručovaných 
úvěrů (mil. Kč)

M-záruky
celkem       142      260,1          379,7

z toho: 
pro začínající 
podnikatele 

       12          8,1            10,1

M-záruky podle spolupracujících bank podle stavu 
k 30. 11. 2007

Banka Počet 
záruk

Výše záruk 
(mil. Kč)

Komerční banka, a.s.         65            106,8

GE Money Bank, a.s.           7                  13

Česká spořitelna, a.s.        66             130,9

UniCredit Bank Czech 
Republic, a.s.          1                3,5

Waldviertler Sparkasse 
von 1842          3                 5,9

Citibank 
(spolupráce od 1.11.2007)          -                     -

CZ – NACE
Žadatelé o úvěry či záruky se budou setkávat v průběhu 
roku 2008 s novým pojmem „CZ-NACE“. Tato změna bude 
důsledkem nahrazení dosud používané Odvětvové klasifikace
ekonomických činnosti (OKEČ) novým systémem třídění 
ekonomických činností, a to Klasifikací ekonomických
činností (CZ-NACE). Klasifikace CZ-NACE bude zohledňovat
technologické a strukturální změny v ekonomice a bude lépe 
srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi.  

Pro žadatele o podpory však touto změnou nedojde k žádným 
významnějším zásahům do podmínek přístupu k podporám. 
Přehled podporovaných činností podle třídění v systému 
OKEČ bude převeden do nového systému, pro který bude 
dále používáno zkrácené označení CZ-NACE.

Podrobnější informace k podporovaným činnostem podle 
CZ-NACE budou k dispozici na www.cmzrb.cz.
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Výsledky realizace podpor 
malého a středního 
podnikání a bydlení za 
období leden – listopad 
2007
Za 11 měsíců roku 2007 ČMZRB schválila:
a)  pro malé a střední podnikatele poskytnutí:
 407 záruk ve výši 1,7 mld. Kč 
 151 úvěrů ve výši 753 mil. Kč
b) pro vlastníky panelových bytových domů poskytnutí: 
 305 záruk ve výši 1,2 mld. Kč
 1 614 dotací na úroky ve výši 2,6 mld. Kč 

Programy Operačního programu Podnikání a inovace
Pro období let 2007 až 2013 je pro financování těchto
programů předpokládána částka 8,2 mld. Kč z prostředků 
státního rozpočtu a více než 1,7 mld. Kč spolufinancování
pro úvěrové programy ze strany ČMZRB.  Tyto prostředky by 
měly umožnit  8 - 9 tisícům malým a středním podnikatelům 
přístup k externím zdrojům financování pro zahájení či rozvoj
jejich podnikání. 

Za prvních 5 měsíců realizace programů bylo schváleno 
poskytnutí záruk a úvěrů v celkové výši 1,9 mld. Kč. Bylo 
jimi  podpořeno celkem 456 projektů, jejichž celkové náklady 
budou činit minimálně 3 mld. Kč.

Podnikatelé získali 348 záruk za úvěry ve výši 1 317 mil. Kč. 
Největší podíl (50 %) záruk byl poskytnut k úvěrům Komerční 
banky. 
Velmi vysoký byl zájem podnikatelů o podřízené úvěry 
v programu PROGRES. Bylo poskytnuto 75 úvěrů v celkové 
výši 625 mil. Kč.   

Národní programy 
V programu TRH, který je určen k podpoře projektů na 
území Prahy, bylo podpořeno 38 projektů. Celková výše 
poskytnutých úvěrů a záruk činila 155 mil. Kč, z toho záruky 
činily 140 mil. Kč. 
V programu CERTIFIKACE bylo schváleno 1 139 žádostí 
o příspěvek na certifikaci ISO 9001 a ISO 14001 či EMAS  
ve výši 88 mil. Kč. 

Program PANEL
Za rok 2007 ČMZRB rozhodla o poskytnutí 305 záruk ve výši 
1,2 mld. Kč, které umožní žadatelům získat úvěry na opravy 
panelových domů v celkové výši 2 mld. Kč. Dotacemi na 
úhradu části úroků z úvěrů ve výši 2,6 mld. Kč byly podpořeny 

úvěry na opravy panelových domů v celkové výši 8,2 mld. Kč 
pro 1 614 žadatelů. Celkově byla doposud podpořena oprava 
135 tisíc bytů.

Ukončení programů 
CERTIFIKACE a TRH  
K 31. 12. 2007 bude ukončen příjem žádostí o programy TRH 
a CERTIFIKACE. Přijaté žádosti budou vyřizovány na počátku 
roku 2008. 
ČMZRB z důvodu ukončení programu TRH nebude již v roce 
2008 poskytovat pro malé a střední podnikatele, kteří realizují 
své podnikatelské projekty na území hl. města Prahy, žádné 
typy zvýhodněných úvěrů ani 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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