
Českomoravská záruční a rozvojová 
banka, a. s. (ČMZRB), zaznamenala  
v roce 2018 v oblasti malého a střed-
ního podnikání nejlepší obchodní 
výsledky za dobu svého působení, tj. od 
roku 1992. Svými produkty podpořila  
6 060 projektů malých a středních pod-
nikatelů, když jim poskytla finanční 
podporu v objemu přesahujícím 12,5 
mld. Kč. Meziročně tak navýšila objem 
obchodů o více než třetinu. Ve spolu- 
práci s komerčním sektorem tak umož- 
nila zrealizovat podnikatelské projekty 
s hodnotou vyšší než 21 mld. Kč. 

Od začátku 90. let tak malí a střed-
ní podnikatelé získali největší ob-
jem podpory poskytnuté ČMZRB ve 
formě finančních nástrojů (tj. záruk  
a zvýhodněných úvěrů) na své projekty 
realizované na území ČR. Typicky pod-
pořeným projektem je pak například 
profinancování provozních potřeb pod-
nikatele nebo nákup nové technolo-
gie, která mu pomůže navýšit kapacitu 
výroby nebo ji zkvalitnit, resp. zefek-
tivnit. Díky tomu dokáže lépe obstát  
v konkurenčním boji a posílit tak svou 
pozici na trhu. Pokračování na str. 2 »

Milí čtenáři,

rok 2018 se nesmazatelně zapsal do 
historie ČMZRB, stejně tak do rozvoje 
českého podnikání. Co se povedlo? 
Naše banka v oblasti podpory malého 
a středního podnikání zaznamenala 
nejlepší obchodní výsledky za dobu 
svého působení na trhu, tj. od roku 
1992. Celkově uzavřela obchody za 
12,5 mld. Kč, při počtu 6 060, což 
představuje meziroční nárůst o 34 %.  
Čeští podikatelé tak ve formě finan- 
čních nástrojů získali od naší banky 
historicky největší objem podpory. 

Finanční nástroje sehrávají v podpoře 
podnikání v ČR čím dál tím význam- 
nější úlohu. Nenarušují tržní prostředí. 
Pro samotné podnikatele jsou méně 
administrativně náročné, mohou je 
čerpat v okamžiku reálné potřeby, 
apod. Z pohledu státu pak představují 
způsob, jak dlouhodobě podnikatelům 
zajistit podporu. Prostředky alokované 
na finanční nástroje se totiž po čase do 
systému vrátí a mohou být opakovaně 
využívány. 

Následující strany proto přináší řadu 
čísel souvisejících s výsledky naší 
banky v roce 2018. Přibližují spo-
lupráci s komerčními bankami  
a leasingovými společnostmi, které  
v podpoře malého a středního pod-
nikání hrají stejně důležitou roli. 

Přeji vám příjemné čtení!

ROK 2018 VE ZNAMENÍ HISTORICKY 
NEJVYŠŠÍ PODPORY PODNIKÁNÍ

Jiří Jirásek
předseda představenstva  

a generální ředitel ČMZRB

Zpravodaj
01/2019

Pomáháme podnikatelům růst!

2016 2017 2018
8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

Vývoj objemu obchodů v ČMZRB
(v mil. Kč) 



ČMZRB
Zpravodaj

-2-

Rok 2018 ve znamení historicky nejvyšší podpory podnikání v ČR
Dokončení ze strany 1» 

Drtivou většinu projektů (98 %), kte-
rou ČMZRB svými produtky podpořila, 
realizovaly na území ČR malé podniky 
(tj. podniky s méně než 50 zaměstnan-
ci). Celkově jim byla poskytnuta podpo- 
ra ve výši 11,9 mld. Kč (tj. 95 % z celku). 
Přičemž z větší části šlo dokonce o pro-
jekty malých podnikatelů zaměstnáva-
jících maximálně 9 lidí. Na realizaci je-
jich aktivit provozního či investičního 
charakteru ČMZRB poskytla více než 
5,5 mld. Kč. 

Největší objem podpory, tj. přes 2,1 
mld. Kč, směřoval firmám na realizaci 
1 075 projektů v Moravskoslezském 
kraji. Dle oborů podnikání ČMZRB 
v loňském roce nejčastěji podpoři-

la podnikatele z oblasti maloobchodu  
a velkoobchodu, průmyslu a stavebnic-
tví. Přičemž v případě podpory poskyt-
nuté formou zvýhodněných úvěrů jed-
noznačně převládali podnikatelé, kteří 
působí v průmyslu. 

Podporu malého a středního podnikání 
v roce 2018 realizovala ČMZRB zej- 
ména na základě dohod uzavřených  
s Ministerstvem průmyslu a obchodu za 
využití jak národních zdrojů, tak zdro-
jů ze strukturálních fondů EU (v rámci  
Operačního programu podnikání a ino- 

vace pro konkurenceschopnost) a Ev-
ropského investičního fondu. Většina 
podpory (88 %) pak byla poskytnuta 
formou záruk za komerční úvěr. «

Obchodní výsledky 

Poskytnutá podpora  
podle odvětvové struktury 
(v roce 2018)

Maloobchod a velkoobchod 
(6,3 mld. Kč, 51 %)

Průmysl 
(3,1 mld. Kč, 25 %)

Stavebnictví 
(1,4 mld. Kč, 11 %)

Úvěry
(1,5 mld. Kč)

Záruky
(11 mld. Kč)

0 - 9 zam.
10 - 49 zam.

Malé podniky 
(5 851 projektů,  
11,9 mld. Kč)

Střední podniky
(110 projektů, 
593 mil. Kč)

Podpora podle 
velikosti firmy

Objem podpory 
podle druhu 

nástroje



ČMZRB
Zpravodaj

-3-

Záruční mechanismy jsou podnikateli 
nejčastěji využívanou podporou, kte-
rou jim ČMZRB nabízí. V současné 
době záruky poskytuje v rámci progra- 
mu Záruka 2015 až 2023, Inostart a Va- 
dium 2018 až 2023. Prostřednicvím 
programů Záruka 2015 až 2023 a Ino-
start a včetně revolvingů (tj. opakovaně 
vystavených záruk formou dodatků ke 
smlouvě) jich vloni vystavila 5 721  
v objemu větším než 11 mld. Kč. 
To znamená, že se zaručila za úvěry 
komerčních bank v objemu přesa-
hujícím 17 mld. Kč. Meziročně tak 
navýšila objem těchto záručních obcho-
dů o 30 %. Záruk za nabídku v prog- 
ramu Vadium 2018 až 2023 poskytla 
85 v objemu 44 mil. Kč (pozn. red.: dle 
odlišné povahy této záruky jsou čísla za 
něj vykazována samostatně).  

Více než třetina úvěrů, kterou ČMZRB 
zaručila, směřovala do projektů realizo-
vaných na území Moravskoslezského  
a Jihomoravského kraje. Z více než 
75 % šlo o projekty v obchodní čin- 
nosti a průmyslové výrobě. Převážnou 
část tvořily záruky k provozním úvěrům, 
kterých je 2x víc než záruk investičních.

Nejvíce záruk k úvěrům od KB
Dlouhodobě nejúspěšnějším programem 
je Záruka 2015 až 2023. Jeho prostřed- 
nictvím ČMZRB usnadňuje malým 
a středním podnikatelům přístup ke 
komerčnímu financování a umožňuje 
jim realizaci projektů jak investičního, 
tak (v případě malých podnikatelů)  pro- 
vozního charakteru.

ČMZRB v rámci tohoto programu 
vystavila podnikatelům v loňském 
roce 3 538 nových záruk (resp. 5 715 
při započtení revolvingových záruk)  
v objemu 6,5 mld. Kč (resp. 11 mld. Kč 
při započtení revolvingových záruk). 

Nejčastěji (tj. ve třetině případů) se 
zaručovala za podnikatelské úvěry od 
Komerční banky, a. s., a to v objemu 
větším než 2,1 mld. Kč. Více než  

čtvrtina objemu záruk (tj. 1,7 mld. Kč) 
v rámci programu Záruka 2015 až 2023 
byla poskytnuta k úvěrům od České 
spořitelny, a. s. Více než 12 % objemu 
záruk (tj. 808 mil. Kč) pak směřovalo  
k úvěrům od Československé obchodní 
banky, a. s. 

Program Záruka 2015 až 2023 je ve-
dle národních zdrojů financován také  
prostředky Evropského investičního 
fondu (EIF) z programu COSME. 
Vzhledem k rostoucímu zájmu o tuto 
formu podpory ČMZRB dojedna-
la v roce 2018 další navýšení pro-
tizáruky EIF, díky čemuž bude moci 
zaručit úvěry v hodnotě dalších cca 
11,5 mld. Kč. Zajistila tak bezproblé- 
mové pokračování programu minimál-
ně do konce roku 2020. «

ČMZRB podnikatelům poskytla o třetinu více záruk než v roce 2017

Česká spořitelna
(1,7 miliardy Kč)

Komerční banka
(2,1 miliardy Kč)

ČSOB
(808 mil. Kč)

Raiffeisenbank
(682 mil. Kč)

UniCredit Bank
(622 mil. Kč)

Ostatní banky1)

(487 mil. Kč)

Spolufinancování  
programu Záruka 2015 až 2023

(v roce 2018, bez revolvingů)

1) Ostatní banky
MONETA Money Bank  271 mil. Kč
Oberbank AG 106 mil. Kč
Sberbank CZ 76 mil. Kč
Volksbank RB Nordoberpfalz 17 mil. Kč
Waldviertler Sparkasse Bank 11 mil. Kč
Equa bank 5 mil. Kč

Záruky - výsledky a spolupráce s bankami

Vývoj záručních obchodů ČMZRB, a to včetně revolvingu, a bez záruk z programu Vadium



ČMZRB
Zpravodaj

-4-

ČMZRB v současné době poskytuje 
podnikatelům čtyři úvěrové produkty – 
Expanze, Úspory energie, Energ a Ji-
hočech. Jejich prostřednictvím v roce 
2018 podpořila realizaci 254 projektů. 
Podnikatelům na ně poskytla zvýhod-
něné úvěry v celkovém objemu 1 480 
milionů Kč. Přičemž více než polovi-
na (56 %) směřovala podnikatelům 
působícím v průmyslu. 

Dlouhodobě nejúspěšnějším úvěrovým 
produktem je program Expanze. Ten 
nabízí bezúročné úvěry k financování 
investičních potřeb podnikatelů. To 
znamená například na nákup nových 
strojů, technologií a zařízení, pořízení 
a rekonstrukci nemovitostí apod. Pro-
gram vyžaduje spolufinancování pro-
jektu úvěrem od komerční banky či 

leasingové společnosti, a to minimálně 
na 20 % způsobilých výdajů projektu. 

V roce 2018 ČMZRB prostřednictvím 
tohoto programu podpořila 237 pod-
nikatelských projektů v objemu větším 
než 1,4 miliardy korun. Díky zapojení 
komerčního sektoru pak jejich hodnota 
přesáhla 3,8 mld. Kč. 

Program Expanze byl spuštěn 1. června 
2017. Jeho prostřednictvím bylo do 
konce roku 2018 celkově podpořeno  
275 podnikatelských projektů v objemu 
přes 1,8 miliardy korun. Komerční sek-
tor v rámci programu Expanze posky-
tl úvěry v objemu 2,1 miliardy korun. 
Což znamená, že podnikatelé prostřed-
nictvím podpory ČMZRB realizovali 
projekty minimálně za 4,5 mld. Kč. 

Poprvé v historii ČMZRB začala 
při poskytování této formy podpory 
spolupracovat také s leasingovými 
společnostmi. O tom, že to byl krok 
správným směrem, mluví fakt, že 23 % 
spolufinancování poskytly právě ony.  
Z nich pak největší objem podpory (189 
mil. Kč) poskytl UniCredit Leasing CZ, 
a. s., následovaný ČSOB Leasing, a.s. 
(173 mil. Kč).

Komerční banky se na spolufinacování 
programu Expanze od jeho spuštění 
do konce roku 2018 podílely ze 77 %. 
Největší objem úvěrů podnikatelům 
poskytla Česká spořitelna, a. s. (501 
mil. Kč), následovaná Komerční ban-
kou, a. s. (384 mil. Kč), a Českoslo- 
venskou obchodní bankou, a. s. (307 
mil. Kč). «

Firmy díky EXPANZI od ČMZRB zrealizovaly projekty za 4,5 mld. Kč

Úvěry - výsledky a spolupráce s komerčním sektorem
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