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Několik otázek 
pro Pavla Kysilku 

Místopředseda dozorčí rady 

Pavel Kysilka byl jmenován do

dozorčí rady 26. dubna 2016. 

Má za sebou již více než sto dní

pomyslného hájení, a proto 

jsme mu položili několik 

otázek.

Na konci minulého roku jste odešel z vedení České
spořitelny a postupně jste zaujal místa v dozorčích radách
ČEB a posléze i ČMZRB. O jak moc velkou změnu se
jednalo? 

Sedmnáct let ve Spořce bylo úžasných, mimochodem 

zhruba třikrát delších, než jsem kdysi při nástupu plánoval 

a předpokládal. Když jsem začal přemýšlet o nové profesní

etapě, dostal jsem i nabídku pomoci státu s aktivizací ČMZRB.

To mne zaujalo, protože projekt založení banky jsem měl 

v roce 1991 na starosti. Takže se vracím obrazně řečeno 

ke svému dítku. Samozřejmě oproti Spořce to změna je. 

Tam šlo o exekutivní role zabírající veškerý váš čas, zde jde

více o koncepční směrování banky a podporu jejího vedení. 

O co budete jako místopředseda dozorčí rady ČMZRB
usilovat?

O vysoce profesionální chod organizace a o co nejúčinnější

podporu ekonomiky ze strany banky podle vládních priorit. 

Jakou pozici a úlohu by banka podle Vás měla v blízké
budoucnosti zaujímat?

Banka má na co navazovat. Jsem přesvědčený, že její model

se osvědčil a stát ho může postupně už nyní expandovat 

i do dalších oblastí a sektorů naší ekonomiky. Za uzavřenou

nepovažuji ani otázku potenciální budoucí role banky 

v oblasti finančních nástrojů. To je ale běh na delší trať.

Obchodní výsledky 

Stěžejním záručním programem ČMZRB stále je a do konce

roku bude ZÁRUKA 2015 až 2023, která na území České

republiky podporuje nejen malé podnikatele, kteří mohou

získat záruky k úvěrům ve výši až 4 mil. Kč, ale i malé 

a střední podnikatele zaměstnávající osoby ze

znevýhodněných skupin obyvatelstva. Tito podnikatelé 

mohou využít k získání úvěru záruku až do výše 20 mil. Kč.

Celkově bylo k 21. září přijato 4 535 žádostí o záruku 

ve výši 10 895 mil. Kč. Z toho bylo dosud poskytnuto 

3 807 záruk ve výši 9 016 mil. Kč. Dalších 109 žádostí 

je již schválených a čeká na podpis smluvní dokumentace. 

Ve fázi řešení je nyní 74 žádostí. Zbývající přijaté žádosti 

byly z důvodu nesplnění programových podmínek zamítnuty

nebo klienti od svého záměru odstoupili. Nejvíce záruk 

bylo poskytnuto k úvěrům od Komerční banky 

a České spořitelny. 

Dalším ze záručních programů je INOSTART, 

jenž umožňuje začínajícím podnikatelům získat záruku
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k úvěrům poskytnutým Českou spořitelnou. 

Úvěr lze získat v rozmezí 0,5 mil. Kč až 15 mil. Kč 

a musí se jednat o inovativní projekty. ČMZRB 

od zahájení programu uzavřela 38 záruk ve výši 

162 mil. Kč, tím podpořila úvěry ve výši 270 mil. Kč.

Z celkového počtu 38 záruk bylo od počátku roku 2016

poskytnuto zatím 10 záruk ve výši téměř 46 mil. Kč. 

Tyto záruky podpořily úvěry ve výši 77 mil. Kč.

Z úvěrových programů realizuje banka Zvýhodněné 

regionální úvěry pro podnikatele a obce v Jihočeském kraji.

Podpora je poskytována ve spolupráci s Jihočeským krajem

již od roku 2003 a dosud bylo tímto způsobem podpořeno 

130 projektů ve výši přes 100 mil. Kč. Více v části 

„Regionální úvěry v Jihočeském kraji“.

Regionální úvěry
v Jihočeském kraji 
Od počátku července obnovila banka příjem žádostí 

o zvýhodněné regionální úvěry pro malé podnikatele 

a pro obce v Jihočeském kraji v rámci programu Jihočech.

Podmínky programu zůstaly v zásadě zachovány 

a zvýhodněný úvěr tak mohou využít podnikatelé s méně 

než 50 zaměstnanci a obce ležící na území Jihočeského

kraje. Od letošního spuštění v červenci bylo přijato 

již 5 projektů MSP v hodnotě 3,5 mil. Kč.

Začínající podnikatelé mohou získat úvěr v maximální 

výši 500 tis. Kč a ostatním malým podnikatelům může být

poskytnut úvěr až 1 mil. Kč. Úroková sazba úvěru činí 

4 % p. a. a doba jeho splatnosti je 6 let. Úvěr lze použít 

jak na pořízení investic, tak i na nákup zásob a je možné 

jím podpořit realizaci projektů ve vybraných oblastech

podnikatelské činnosti jako například v průmyslové výrobě,

stavebnictví, ubytování a stravování, obchodu a v dalších

činnostech. 

V případě úvěrů poskytnutých obcím na území 

Jihočeského kraje se musí jednat o projekty zaměřené 

na zachování a rozvoj technické infrastruktury ve vlastnictví

obce, která není využívána pro podnikání. Podpora je 

určena k financování projektů v oblasti vodovodů, kanalizací,

elektrifikace, plynofikace, kulturních, sportovních nebo

školských zařízení, místních komunikací a v některých 

dalších oblastech. Úvěr lze čerpat až ve výši 2 mil. Kč

s dobou splatnosti až 10 let. 

Žádosti o úvěry se přijímají průběžně až do konce 

února 2017. 

Zájem o zkušenosti ČMZRB
Dne 13. září 2016 se v běloruském Minsku konala

mezinárodní konference zaměřená na sdílení zkušeností

z využití finančních nástrojů v podpoře malého a středního

podnikání. Akci pořádalo Republikové centrum pro

mikrofinancování za finanční podpory Běloruské národní

banky, USAID a dalších subjektů. Kromě místních institucí

zde vystoupili vedle zástupce ČMZRB představitelé

finančních institucí Litvy, Polska, Ruska, Turecka,

Kazachstánu a Arménie, včetně zástupce OECD 

a Evropské asociace záručních institucí (AECM).

ČMZRB se účastnila diskusního panelu s názvem „Záruční

fondy jako efektivní nástroj financování MSP“, který byl

zařazen mezi diskusní témata kvůli zájmu běloruských

partnerů o zahrnutí záručních schémat do jejich systému

vládní podpory financování MSP. V prezentaci byly zmíněny

výhody poskytování záručních produktů pro stabilní rozvoj

podnikání, nastavení záručních fondů včetně parametrů 

a výsledků realizace programu ZÁRUKA 2015 – 2023. 

Lze konstatovat, že pro účinnou pomoc sektoru MSP ve

všech výše uvedených státech hraje zásadní vliv podpora

státu k formám financování, umožňující financovat

podnikatelské projekty i při nižší míře zajištění.
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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 47/120, 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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