
Záruky a úvěry pro  
podnikatele v roce 2012
Nabídka podpor pro podnikatele zůstane pro počátek roku 
2012 na stejné úrovni  jako byla  koncem letošního roku.
Program záruk pro začínající podnikatele získal pro rok 
2012 další prostředky. Příjem žádostí o záruky pro začínající 
podnikatele bude prodloužen až do konce roku 2012. 
Podmínky programu zůstávají beze změny, tj. výše záruky 
až 70 %, maximální výše zaručovaného úvěru až 3 mil. Kč. 
Podporovány mohou být jak investičně zaměřené úvěry, 
tak i úvěry na pořízení zásob. Záruky jsou poskytovány 
zjednodušeným postupem ve spolupráci s bankami, jejichž 
přehled je uveden na www.cmzrb.cz.
Výzva III k podávání žádostí o podřízené úvěry v programu 
PROGRES, která byla vyhlášena v lednu 2010, bude 
prodloužena do konce roku 2012.  Základní parametry úvěrů 
zůstávají zachovány, tj. maximální výše úvěru 20 mil. Kč, 
pevná úroková sazba 3 % p. a., doba splatnosti 9 let 
a možnost odkladu splátek jistiny úvěru až o 3 roky, stejně 
tak jako okruh podporovaných ekonomických činností. Úvěry 
jsou poskytovány do výše 75 % předpokládaných způsobilých 
investičních nákladů projektu. U jednotlivých projektů je 
tak možné v kombinaci s dalšími bankovními úvěry zajistit 
celkově výhodné podmínky financování.

Podpora oprav bytových 
domů v roce 2012 

Vzhledem k tomu, že nejsou zatím k dispozici prostředky 
pro poskytování dotací na úhradu úroků z úvěrů na opravy 
bytových domů, je příjem žádostí o tento typ podpory i nadále 
pozastaven. Aby byla usnadněna orientace žadatelů v textu 
programu NOVÝ PANEL, byl text přepracován a obsahuje 
jen podporu formou záruk za úvěry. Text programu  bude 
nejpozději dne 2.1.2012 zveřejněn na www.cmzrb.cz.

Příjem žádostí o záruky bude v roce 2012 pokračovat. 
Jediná, avšak zásadní změna pro rok 2012 v podmínkách 
poskytování záruk proběhne v oblasti režimu veřejné podpory. 
Záruky k žádostem podaným počínaje dnem 2.1.2012 budou 
poskytovány pouze jako podpora de minimis. Ve formulářích 
žádostí o záruky dojde pouze k drobné technické úpravě, 
která souvisí s existencí registru podpor de minimis, který 
již obsahuje potřebné údaje a žadatelé je proto nebudou 
muset v žádosti o záruku vyplňovat. Z technických důvodů 
souvisejících s poskytováním všech záruk pouze v režimu 
de minimis bude příjem žádostí v lednu 2012 pozastaven 
a k jeho obnovení dojde od 1.2.2012. 

Finanční nástroje v EU
Jedním z rysů příštího programovacího období od roku 
2014 by měl být výrazně vyšší podíl použití prostředků 
z rozpočtu EU formou úvěrů, záruk či kapitálových vstupů, 
souhrnně označovaných jako finanční nástroje. Česká 
republika ve významné míře využívá prostředky z rozpočtu 
EU prostřednictvím strukturálních fondů. Evropská komise 
poskytla členským zemím  údaje  o tom, jak jsou tyto 
prostředky využívány prostřednictvím finančních nástrojů, 
a to podle stavu ke konci roku 2010. Jedná se o průběžný  
stav, který může být zatížen určitou nepřesností související 
s obtížností získání některých údajů, nicméně již tato 
data prokazují, že význam finančních nástrojů v tomto 
programovacím období významně vzrostl  a částka, jež je 
pro tyto účely vyčleněna, činila ke konci roku 2010 ve všech 
zemích EU celkově 7 mld. EUR (1,2 mld. EUR v předchozím 
programovacím období).
Finanční nástroje jsou využívány v naprosté většině zemí 
EU. Celkem se jedná o takřka 400 různých fondů (úvěrových, 
záručních či rizikového kapitálu), z nichž se podařilo získat 
podrobnější údaje o cca 300 fondech. Více než 50 % 
prostředků bylo vloženo do fondů, které vznikly na základě 
smlouvy uzavřené mezi řídícím orgánem příslušného 
operačního programu a fondem či jeho správcem. Ostatní 
fondy působí v rámci tzv. holdingové struktury implementace.  
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Přibližně 45 % tvoří úvěrové fondy, 35 % fondy rizikového 
kapitálu a 20 % záruční fondy. Zemí s nejvyšším počtem 
různých finančních nástrojů je Polsko  (více než 70 fondů), 
což je dáno vysokým počtem operačních programů a s tím 
související velmi členitou strukturou jejich realizace.
Do konce roku 2010 byl v ČR pouze jeden operační program, 
který finanční nástroje aktivně využíval, a to Operační 
program Podnikání a inovace. Jeho dosavadní výsledky však 
nebyly přesto zanedbatelné, protože více než 25 % záruk 
poskytnutých ze strukturálních fondů v rámci celé EU připadlo 
na tento operační program.                 

Záruky pro začínající 
podnikatele vzrostly
Obrázek, který dávaly údaje o výši  a počtu poskytnutých 
záruk pro začínající podnikatele v předchozích letech nebyl 
příliš radostný. Výsledky, které zaznamenal národní záruční 
program, jenž byl zahájen na samém konci prvního pololetí 
letošního roku  prokazují, že došlo k poměrně významnému 
posunu. Poptávka po zárukách pro začínající podnikatele se  
v roce 2011, v porovnání s předchozími lety, výrazně zvýšila.

2007 2008 2009 2010 XI
2011

Počet přijatých 
žádostí o záruky 28 14 0 61 67

Výše žádostí 
o záruky (v mil. Kč) 18 8 0 102 115

Počet poskytnutých 
záruk (v mil. Kč) 20 17 0 39 48

Výše poskytnutých 
záruk (v mil. Kč)  14 11 0 63 78

Přestože i nadále zůstává poskytování úvěrů pro tento typ 
klientů z pohledu bank poměrně obtížné, vývoj v roce 2011 
naznačil, že záruky mohou alespoň částečně posunout laťku, 
kterou jinak nejsou schopni začínající podnikatelé překonat. 
Významnou měrou se na zvýšené poptávce po zárukách 
projevily změny podmínek, jež umožnily širší dostupnost 
těchto záruk a reagování na ty potřeby, které jsou pro daný 
segment podnikatelů typické při financování počáteční
fáze vzniku a rozvoje firmy. Jednalo se zejména o rozšíření
okruhu podporovaných ekonomických činností, jež umožnilo 
poskytovat záruky v těch oborech podnikání, kde je vznik 
podnikatelů nejtypičtější.

Další významnou změnou, jejíž opodstatněnost se potvrdila, 
bylo rozšíření okruhu podporovaných úvěrů o úvěry na 
financování zásob. Podstatná část podnikatelů požadovala
záruky právě pro tento typ úvěrů.
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