
Rozšíření záruk k podpoře 
investičních projektů 
v dalších oborech  

Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu 
byl s účinností od 15. 3. 2010 rozšířen okruh projektů, které 
mohou využít pro získání bankovního úvěru podporu ve formě 
zvýhodněné záruky. Rozšíření se vztahuje na projekty v oblasti 
obchodní činnosti, ubytování, služeb a v některých dalších 
oborech. I v těchto oborech podnikání mohou podnikatelé 
získávat jak S-záruky tak i M-záruky. Rozšíření programu 
se vztahuje i na projekty v Praze. 
Díky změně v podmínkách programu je záruční banka 
v rámci vyhlášených programů schopna reagovat na potřeby 
podnikatelů k získání záruk za investiční či provozní úvěry ve 
všech podporovaných oborech činností. 

Obnovení příjmu žádostí 
o záruky ve Výzvě III 
programu ZÁRUKA OPPI
Od 1. 3. 2010 byl obnoven příjem žádostí o všechny typy záruk 
ve Výzvě III programu ZÁRUKA (záruky za investiční úvěry).
Současně došlo s účinností k témuž datu k vypuštění výroby 
elektřiny ze sluneční energie spadající do CZ - NACE 35 
„Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 
vzduchu“ z podporovaných ekonomických činností.

Dílčí úpravy textu programu 
NOVÝ PANEL
Od 16. 3. 2010 byly provedeny drobnější změny v textu tohoto 
programu. Důvodem těchto změn bylo sladění textu programu 
s novelizovaným Aplikačním výkladem definice malého  

a středního podnikatele. Tento dokument je k dispozici na 
www. cmzrb.cz. V textu programu byla tato příloha vypuštěna 
a nahrazena odkazem na příslušnou právní normu EU, která  
vymezuje zásady pro zařazení podnikatele do uvedené 
kategorie.

Souběhy podpor 
NOVÝ PANEL 
a Zelená úsporám
Velmi častým předmětem dotazů, které jsou ČMZRB 
adresovány, je možnost současného využití podpor z programů 
NOVÝ PANEL a Zelená úsporám k podpoře komplexních oprav 
bytových domů.
Podrobnější vysvětlení a doporučení jak postupovat je uvedeno 
v dokumentu „Kombinace podpory z programu NOVÝ PANEL 
a dotace z programu Zelená úsporám“, který je uveden na  
www.cmzrb.cz. Nově byly do tohoto materiálu doplněny vzorové 
příklady optimálního postupu u nepanelových bytových domů.

K optimálnímu využití podpor z obou programů je nutné ve 
správném pořadí uzavřít smlouvy o dotacích. 

Podpora malého  
a středního podnikání 
v roce 2009
Malí a střední podnikatelé mohli získávat podpory 
prostřednictvím programů PROGRES (podřízené úvěry)  
a ZÁRUKA (záruky za investiční úvěry), které byly součástí 
Operačního programu Podnikání a inovace (dále též „OPPI“). 
Byly podporovány převážně investičně zaměřené projekty 
v průmyslu a stavebnictví. Jako součást Národního protikri- 
zového plánu byl vyhlášen program ZÁRUKA (záruky za 
provozní úvěry), který umožňoval snazší získání bankovních 
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úvěrů na pořízení zásob a byl financován výhradně z prostředků 
státního rozpočtu. I tento program mohli po většinu roku 
využívat především podnikatelé v průmyslu a stavebnictví, 
v listopadu 2009 byl rozšířen a stal se dostupným pro většinu 
malých a středních podnikatelů.  
V roce 2009 bylo předloženo 1 288 žádostí o podporu formou 
záruk za úvěry či podřízených úvěrů. Z tohoto počtu bylo  
922 žádostí kladně vyřízeno. Převážná část poskytnutých 
úvěrů (86,3 %) a záruk (75,9 %) směřovala k malým 
podnikatelům do 49 zaměstnanců. 

Záruky 

V roce 2009 bylo poskytnuto 878 zvýhodněných záruk 
za bankovní úvěry v celkové výši 6 369 mil. Kč, tj. výše 
poskytnutých záruk stoupla o 80 % oproti roku 2008. Zárukami 
byly podpořeny úvěry v částce 9 550 mil. Kč.

Ukazatel 2007 2008 2009

Poskytnuté záruky počet 482 1 043 878

Výše poskytnutých záruk mil. Kč 1 925 3 529 6 369

Výše zaručovaných úvěrů mil. Kč 2 959 5 094 9 550

Průměrná výše záruky % 65 69 67

Záruky za investiční úvěry byly poskytnuty v celkové výši  
3 436 mil. Kč pro 274 podnikatelů. Z toho bylo zjednodušeným 
postupem poskytnuto 159 záruk ve výši 289 mil. Kč. Záruky 
za provozní úvěry činily 2 933 mil. Kč, tj. 46 % z celkové výše 
poskytnutých záruk. Tyto záruky byly využity jako zajištění pro 
604 úvěry v celkové výši 4 119 mil. Kč. Zjednodušený postup 
vyřizování žádostí o záruku využilo 523 žadatelů.
Záruky byly v největším rozsahu použity k podpoře projektů 
umístěných na území Jihomoravského a Olomouckého kraje.

Úvěry

V roce 2009 bylo poskytnuto 44 úvěrů ve výši 209 mil. Kč,  
z toho 34 podřízených úvěrů v programu PROGRES v celkové 
výši 201 mil. Kč a 10 úvěrů se sníženou úrokovou sazbou 
v regionálním programu pro Jihočeský kraj ve výši 8 mil. Kč.
Počet, výše a struktura poskytnutých úvěrů byly výrazně 
ovlivněny podmínkami rozhodujícího programu PROGRES, 
které byly pro rok 2009 nastaveny tak, aby podpora byla 
směřována na investiční projekty v průmyslu a stavebnictví 
s rychlou návratností. 
V největším rozsahu byly úvěry využívány podnikateli  
v Plzeňském kraji (33,4 % z objemu poskytnutých úvěrů).

Podpora bydlení
Na podporu oprav bytových domů, zejména postavených 
panelovou technologií, bylo v roce 2009 z prostředků 
poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení využito na 
základě smluv uzavřených s příjemci podpor formou dotací  
a záruk 2 476 mil. Kč, od roku 2001 pak celkově 11 750 mil. Kč. 
Celkem bylo podpořeno 2 346 projektů, příjemci podpory byly 
v rozhodující míře společenství vlastníků (57 %) a bytová 
družstva (42,6 %).
Banka poskytla 188 záruk ve výši 952 mil., které umožnily 
žadatelům získat úvěry na opravy bytových domů ve výši 
1 352 mil. Kč. 
V roce 2009  bylo uzavřeno více než 2 tisíce smluv o poskyt- 
nutí dotace na úhradu úroků ve výši 2,36 mld. Kč. Mírný 
pokles celkové částky poskytnutých dotací byl důsledkem 
přechodného snížení sazby dotace ze 4 % p. a. na 2 % p. a.

Ukazatel  2005 2006 2007 2008 2009

Počet dotací počet 197 1 036 2 017 2 101 2 158

Výše dotací mil. Kč 222 1 587 3 271 2 484 2 364

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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