
Úvěrové a záruční 
programy v OPPI zahájeny
S účinností od 2. července 2007 mohou malí a střední 
podnikatelé využít další programy spolufinancované ze 
strukturálních fondů EU, které jsou zařazeny do Operačního 
programu Podnikání a inovace.
Jedná se o programy ZÁRUKA, PROGRES a START, které 
jsou řadě podnikatelů známé již z minulého programovacího 
období, nicméně pro léta 2007 – 2013 doznaly tyto programy 
některých změn. Pro získání podrobných informací 
doporučujeme navštívit webovou stránku banky www.cmzrb.cz  
a pro případné dodatky využít e-mailové či telefonické 
kontakty uvedené na zmíněné webové adrese. 

Program ZÁRUKA
Program je určen pro malé a střední podnikatele, kteří mohou 
získat: 
•  Zvýhodněnou záruku pro podnikatele s méně než 250 

zaměstnanci, až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru 
na investiční úvěry či úvěry na pořízení zásob. 

•  Zvýhodněnou záruku s finančním příspěvkem, 
která je dostupná pouze pro podnikatele s méně než 
50 zaměstnanci. Tato záruka může být poskytnuta 
k úvěrům do 5 mil. Kč a s dobou splatnosti úvěru delší 
než 3 roky. Finanční příspěvek ve výši 10 % vyčerpaného 
zaručovaného úvěru je vyplácen podnikatelům realizujícím 
své projekty ve vybraných regionech, zejména regionech 
s vyšší nezaměstnaností (podrobněji na www.cmzrb.cz). 
Získání příspěvku je podmíněno ukončením realizace 
projektu do dvou let od uzavření smlouvy o záruce. 

 
Program PROGRES
Program je určen pro malé a střední podnikatele s méně 
než 250 zaměstnanci. PROGRES umožňuje podnikatelům 
dlouhodobé financování investičně zaměřených projektů. 
Podpora je poskytována v těchto formách: 
•   Podřízený úvěr, který může být poskytnut až do výše  

25 mil. Kč, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 3 % p. a. 
a s maximální dobou splatnosti 11 let. Odklad splátek  
jistiny může být až 6 let. K financování projektu musí 
podnikatel současně využít dalšího externího financování, 
např. formou bankovního úvěru nebo leasingu, a to nejméně 
ve stejné výši podřízeného úvěru. 
•  Podřízený úvěr s finančním příspěvkem, který je 

podnikatelům poskytován za stejných podmínek jako 
„klasický“ podřízený úvěr. Finanční příspěvek mohou 
získat ti podnikatelé, kteří zvýší zaměstnanost a udrží ji 
po dobu dvou let. Příspěvek je poskytován ve výši 10 % 
vyčerpaného podřízeného úvěru, a to formou prominutí 
posledních splátek jistiny podřízeného úvěru. 

 
Program START
Program je určen drobným začínajícím podnikatelům, za 
které jsou považováni ti, kteří začínají podnikat poprvé 
nebo minimálně po sedmi letech od ukončení předchozí 
podnikatelské činnosti a kteří v současné době nejsou a ani 
v uplynulých sedmi letech nebyli společníky nebo členy jiné 
právnické osoby.
V programu lze získat dvě různé formy podpory:
•  Bezúročný úvěr, který lze poskytnout v maximální výši 

0,75 mil. Kč pro fyzickou osobu – podnikatele a až  
1,5 mil. Kč v případě právnické osoby s více společníky. 
Bezúročným úvěrem lze financovat nejvýše 90 % 
způsobilých výdajů projektu. Splatnost úvěru je nejdéle  
7 let. 

•  Záruka s finančním příspěvkem je poskytována pro 
úvěry v maximální výši 1,5 mil. Kč a do výše 80 % jistiny 
úvěru. Doba splatnosti úvěru musí být delší než 3 roky. 
Finanční příspěvek je vyplácen ve výši 15 % vyčerpaného 
zaručovaného úvěru a je podmíněn ukončením realizace 
projektu do dvou let od poskytnutí záruky.
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Menší záruky rychleji 
a jednodušeji 
Od počátku července 2007 mohou klienti banky využít nový 
typ záruky za bankovní úvěr. Tato záruka je označována 
jako M-záruka. Předností M-záruky je výrazně zjednodušený 
formulář žádosti, menší počet vyžadovaných dokumentů, 
velmi krátká doba vyřizování žádosti a velmi příznivá cena. 
M-záruky budou poskytovány pouze k úvěrům bank, které 
mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o spolupráci. Jejich přehled 
je uveden na www.cmzrb.cz. Od  počátku července 2007 
jsou do využívání záruk v programu TRH a PANEL zapojeny 
Česká spořitelna a Komerční banka, u programu PANEL též 
GE Money Bank.
Od 1.8. 2007 bude M-záruka poskytována též v rámci 
programu ZÁRUKA a START.
Žadatelé z řad malých a středních podnikatelů mohou 
M-záruku využít  v případech, kdy úvěr nepřesahuje výši 
5 mil. Kč. Žádost může být podána osobně, poštou nebo  
zaslána jako e-mail.  
M-záruku v programu PANEL mohou využít vlastníci 
panelových domů  v případě úvěrů nepřesahujících  
10 mil. Kč. Žádost je nutno podat postupem, který je uveden 
v závěrečné části formuláře žádosti  o záruku.

Výsledky obchodní činnosti 
banky k 31. květnu 2007
Záruky a dotace v programu PANEL 
V programu PANEL bylo k 31. květnu 2007 poskytnuto 146 
záruk ve výši 511 mil. Kč. 
Celková  výše poskytnutých dotací k úhradě úroků pro 901 
podpořených žadatelů  dosáhla za prvních pět měsíců roku 
2007 částky téměř 1 370 mil. Kč. Oproti srovnatelnému 
období loňského roku se počty i výše záruk a dotací dále 
výrazně  navýšily. 

Národní programy podpory MSP 
V programech TRH a CERTIFIKACE, které banka zahájila od 
1. března 2007, bylo  přijato více než 330 žádostí. K těmto 
žádostem je nutné připočítat dalších 224 žádostí, které byly 
přijaty před koncem roku 2006 a jejichž vyřizování probíhá 
v roce letošním. Převod z roku 2006 se týkal tzv. pásmových 
záruk poskytovaných v programu ZÁRUKA a příspěvků 
na získání certifikátu, které byly až do loňského roku 
poskytovány v programu TRH. 

Změny v programu PANEL 

Od 1. července 2007 dochází ve znění programu PANEL 
k úpravě, která přináší možnost získání nového typu záruky. 
Nový typ záruky, který je označován jako M- záruka PANEL,  
je využitelný pro úvěry do 10 mil. Kč poskytnuté bankou, se 
kterou má ČMZRB uzavřenu dohodu o spolupráci (přehled na 
www.cmzrb.cz).
Výhodou tohoto nového typu žádosti je menší počet 
vyžadovaných příloh, vzhledem k tomu, že se nevyžadují 
daňová přiznání, výhledy hospodaření atd.
Po předání všech dokladů lze získat vyjádření k žádosti  
do cca 5 dnů. Za poskytnuté záruky je hrazen pouze 
jednorázový poplatek ve výši 0,3 % z výše záruky.  

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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