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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jaro bývá poslem dobrých zpráv, což se letos
v ČMZRB naplnilo měrou vrchovatou. V pátek
24. března 2017 banka podepsala s MPO
Dohodu o vytvoření a správě úvěrového
fondu E 2017. Tím zakončila dlouhé a složité
období vyjednávání o parametrech programu
a definitivně otevřela dveře k prvnímu využití
finančních nástrojů v programovacím období
2014–2020 v České republice. Banka bude
poskytovat malým a středním podnikům
s místem realizace projektu mimo území
hlavního města Prahy zvýhodněné investiční
úvěry (v některých regionech i s finančním
příspěvkem) ve výši 2-45 mil. Kč, maximálně
však 45 % způsobilých výdajů projektu, se
splatností až 7 let a odkladem splátek jistiny až 3,5 roku. Podmínkou získání zvýhodněného úvěru je spolufinancování
projektu komerční bankou nebo leasingovou společností spolupracující s ČMZRB ve výši minimálně 20 % způsobilých výdajů
projektu. Celková alokace úvěrového fondu činí 8,8 mld. Kč a na letošní rok je plánováno poskytnutí 102 zvýhodněných
úvěrů v objemu 816 mil. Kč. Celkový předpoklad takto poskytnutých zvýhodněných a spolufinancujících úvěrů v letech 
2017–2022 činí 18,4 mld. Kč.

Uvědomujeme si, že finanční trhy v aktuální fázi ekonomického cyklu doprovázeného velkým množstvím „levných“ peněz
preferují podporu v podobě sdílení rizik. Proto po dohodě s MPO hodláme k 1. červnu 2017 rozšířit národní program Záruka
tak, aby byl dostupný pro klienty z řad malých podniků ve všech regionech České republiky a abychom zároveň umožnili
zaručovat investiční úvěry pro střední podniky. A samozřejmě budeme pokračovat v jednáních s MPO o podmínkách spuštění
záruk v programu Expanze.

Pro kolegy ze zainteresovaných útvarů nadešlo období finalizace příprav banky na poskytování úvěrů, je třeba do detailu
připravit metodické předpisy, účetní postupy, doprogramovat jednotlivé aplikace. Formou školení na pobočkách i na centrále
musíme zajistit dokonalou znalost nabízených úvěrů a jednotné postupy při jejich poskytování. Zásadní roli v celém procesu
bude hrát řízení rizik a věřím, že ČMZRB bude pro klienty a zejména pro spolupracující komerční banky a leasingové
společnosti i přes mnohdy přísnou bankovní regulaci čitelným partnerem s proobchodním a proklientským přístupem. 

Pro ČMZRB je obrovskou výzvou zajistit úspěšné spuštění programu Expanze. Jak jsem uvedl výše,
jedná se o první využití finančních nástrojů a určitě budeme pod drobnohledem orgánů státní
správy, které bude zajímat, jak finanční nástroje uspějí v prostředí navyklém na dotace. A je
zřejmé, že úspěšná realizace pomůže intenzivnějšímu využívání finančních nástrojů a samozřejmě
ještě více upevní pozici ČMZRB jako banky, která má know-how, profesionální tým a potenciál
na další rozšiřování podpory ve formě záruk, úvěrů či kapitálových vstupů do národní ekonomiky.

Co napsat závěrem? Přeji si, abychom prostřednictvím nového programu Expanze dokázali
zpřístupnit financování těm malým a středním podnikům, které mají ztížený přístup k prostředkům
potřebným na jejich další rozvoj, protože to je přesně jedna ze základních úloh ČMZRB v ekonomice.
Věřím, že se nám to společnou prací, využitím vašich odborných a obchodních znalostí povede 
a že program Expanze bude programem úspěšným! 

Ivo Škrabal, náměstek generálního ředitele a člen představenstva

Program Expanze – úvěry
Zvýhodněné úvěry malým a středním
podnikatelům k zahájení i k rozvoji
podnikatelských aktivit

� Výše úvěru 2 mil. Kč až 45 mil. Kč

� Doba splatnosti až 7 let

� Bezúročný

� Doba odkladu splátek jistiny až 3,5 roku

� Finanční příspěvek až 700 tis. Kč
ve zvýhodněných regionech 

Pomáháme vám růst
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Není žádným tajemstvím, že český
bankovní sektor a Českomoravská
záruční a rozvojová banka za sebou
mají velmi bohatou společnou historii
a výsledky vzájemné spolupráce.
V letech 2007–2016 zajistila ČMZRB
svými zárukami podnikatelské úvěry
v celkové hodnotě 66,6 mld. Kč.
V rámci dnes již ukončeného Pro gra -
mu Progres bylo před rokem 2010
poskytnuto více než 470 úvěrů v cel -
ko vé hodnotě 3,8 mld. Kč. Z těch to
výsledků je zřejmé, že tato dosavad -
ní spolupráce významně pod po ruje
rozvoj českého podnikatelského sek -
to  ru. Velkou většinu z výše uvede  -
ných úvěrů (ať již poskytnutých nebo
pouze zaruče ných) by bez spolupráce
s ČMZRB nebylo možné ze strany
bankovního sektoru poskytnout. Jsme
proto rádi, že budeme moci v násle -
dujících týdnech a měsících tuto spo-
 lupráci posunout na další úroveň. 

Pracovní skupina České bankovní aso -
ciace pro kohezní politiku a finan ční
nástroje (PS ČBA) poskytovala v prů -
běhu přípravy programu Expanze
Mi nisterstvu průmyslu a obchodu ČR
i ČMZRB zpětnou vazbu především
s ohledem na reálnou situaci na ban -
kovním trhu a existující tržní mezery.
Přestože prozatím prezento vaný text
pracovního návrhu neodpo vídá po -
tře  bám trhu a požadavkům a před-
 sta vám bank zastoupených v PS ČBA,
vítáme zájem státu o vznik programu
jako takového. Program by totiž měl
umožnit bankám, aby i v případě
menších podnikatelů, hledaly zajíma -
vější úvěrové struktury. 

Laická veřejnost bude jako největší
výhodu programu bezpochyby vní -
mat především nulovou úrokovou

sazbu. Současná situace na finančním
trhu je však charakteristická pře de -
vším výrazným přebytkem velmi
levné likvidity srážející úrokové sazby
pro podnikatelský sektor na extrém -
ně nízkou úroveň a tuto výhodu tak
do značné míry eliminuje. 

Dle našeho názoru je největší výho -
dou programu možnost odložení
splátek části úvěru až o 3,5 roku. Toto
je přesně ten parametr, který umožní
českým podnikatelům snížit náklady
na obsluhu úvěru v prvních letech po
náběhu projektu, kdy to nejvíce po -
třebují.

Každodenní zkušenosti z bankovní -
ho trhu ale jasně ukazují, že nej-
větším problémem, který by měl mít
stát zájem řešit, je jednoznačně
nedostatek kvalitních zajišťovacích
prostředků. Členské banky proto víta -
jí snahu rozšířit záběr aktuální národ-
 ní záruky, nicméně by také velmi
uvítali výraznější posílení objemu
zaručovaných úvěrů. Tako výto nástroj
by měl v současné době potenciál
pomoci mnohem většímu množství
podnikatelských subjektů. 

Mgr. Petr Pažout
Pracovní skupina České bankovní asociace
pro kohezní politiku a finanční nástroje
UniCredit Bank Czech Republic and Slova -
kia, a.s.

Expanze: spolupráce ČMZRB a bankovního sektoru Banka bude mít nyní více zdrojů
na další podpůrné produkty

Program Expanze je přesně ten typ
produktu, který dává v rámci podpory
malých podnikatelů smysl. Jestliže má
stát dnes podporovat financování
menších firem, potom by to mělo být 
na bázi takové nabídky, která buď na
komerčním trhu chybí, nebo zvyšuje
šanci získání prostředků z běžných
bank. Expanze umožní malým firmám
čerpat investiční úvěry za nulových
sazeb, navíc s možností několikaletého
odkladu splátky jistiny. Komerční
banky dnes bez větších problémů
financují malé podnikatele na bázi
provozních úvěrů, kterými kryjí
oběžná aktiva, nicméně poskytování
tzv. dlouhých investičních zdrojů stále
naráží na bariéry požadavků na
náročné zajištění a velkou spoluúčast
firmy. Banky se navíc snaží investiční
úvěry poskytnout spíše na kratší dobu,
obvykle do pěti let. Tyto podmínky
jsou pro velké množství malých firem
těžko přijatelné. Projekt Expanze by
tedy mohl nejen uspokojit několik set
podniků investujících do stálých aktiv 
a tedy i do jejich dalšího rozvoje, 
ale očekáváme i vyšší mobilizaci
konkurentů, tedy komerčních bank 
a vyšší akčnost jejich nabídek, což by
trhu mohlo velmi prospět. Vycházíme
navíc z toho, že jestliže ČMZRB využije
více jak 8 miliard korun evropských
zdrojů na poskytování investičních
úvěrů,  očekáváme, že bude mít nyní
dostatek prostředků pro realizaci
záruk za komerční úvěry, což je dle
našeho názoru vůbec ten nejdůležitější
nástroj podpory ČMZRB. Zjednodušeně
řečeno, banka bude mít nyní více
zdrojů na další podpůrné produkty 
a ty by měly být právě na bázi záruk. 

Karel Havlíček, předseda AMSP


