
Navzdory mírnému ochlazování růstu 
české ekonomiky, podnikatelé neztrá- 
cejí chuť investovat. Českomoravská 
záruční a rozvojová banka (ČMZRB) 
jim v roce 2019 poskytla podporu ve 
formě záruk a zvýhodněných úvěrů v 
objemu 16,2 mld. Kč a pomohla jim na 
území ČR profinancovat téměř 6 200 
projektů.  To je nejvíc za dobu existence 
banky. Vzhledem k tomu, že ČMZRB 
poskytuje podporu podnikatelům ve 
spolupráci s komerčním sektorem, hod-
nota podpořených projektů přesáhla 26 
mld. Kč!

ČMZRB vykazuje nárůst poskytované 
podpory podnikatelům dlouhodobě, 
rekordní objem z roku 2018 byl v 
loňském roce překonán téměř o třetinu. 
Důvodů, proč se tak děje, je několik. 
„Úkolem naší banky je působit proti- 
cyklicky, což znamená, že klíčovou úlo-
hu by měla sehrávat právě v době, kdy 
dochází k ochlazování růstu ekono-
miky. A navzdory tomu, jaká je situace 
na trhu, podnikatelé potřebují inovovat 

svoje výrobní procesy, aby posílili svou 
konkurenceschopnost. Pokud tedy mají 
možnost pro svůj růst využít zvýhodněné 
financování a usnadnit tak cestu svého 
rozvoje, tak ho využijí. Navíc v loňském 
roce jsme díky novým programům, 
jako je INFIN, Záruka ZRS, S-podnik  
a Expanze-záruky, rozšířili nabídku 
podpory a tím i škálu podnikatelů, kteří 
ji mohou využít,“ vysvětluje Jiří Ji-
rásek, předseda představenstva a gene- 
rální ředitel ČMZRB.

Podnikatelé nejčastěji využili zvýhod-
něné financování od ČMZRB k pořízení 
nových strojů, zařízení a technologií, 
které jim umožňují inovovat výrob-
ní proces a zvýšit svou konkurence- 
schopnost, a dále k profinancování 
zásob. „Řada firem vzhledem k oboru, 
v němž působí, se dlouhodobě potýká  
s tím, že jim materiál či zboží na skladě 
váže finanční prostředky. Naše záruky 
jim pak pomáhají získat provozní úvěr 
a vylepší tak jejich cash flow,“ doplňuje 
Jiří Jirásek. «

Milí čtenáři,

naše banka v roce 2019 zaznamenala 
v oblasti podpory malého a středního 
podnikání nejlepší obchodní výsledky 
za dobu svého působení na trhu, a 
překonala tak i rekordní čísla z roku 
2018. Celkově uzavřela obchody za 
16,2 mld. Kč, při počtu téměř 6 200, 
což představuje meziroční 30% nárůst. 
České podniky tak ve formě finančních 
nástrojů získaly od naší banky his-
toricky 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 2019 a přibližují 
spolupráci s komerčními bankami a 
leasingovými společnostmi, jímž bych 
chtěl tímto směrem, stejně tak jako 
našim zaměstnancům, ministerstvům 
vykonávajícím akcionářská práva 
a dalším partnerům, poděkovat za 
spolupráci. 

Přeji vám příjemné čtení!

PODNIKATELÉ LONI OD ČMZRB 
ZÍSKALI NEJVYŠŠÍ MÍRU PODPORY

Jiří Jirásek
předseda představenstva  

a generální ředitel ČMZRB

Zpravodaj
01/2020

Pomáháme podnikatelům růst!
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Podporu čerpaly hlavně malé firmy, nejvíc jí směřovalo na Ostravsko
Českomoravská záruční a rozvojo-
vá banka se dlouhodobě zaměřuje 
hlavně na podporu malých a středně 
velkých podniků. Ty totiž tvoří jádro 
české ekonomiky, významně se podílí 
na zaměstnanosti i růstu HDP, nic-
méně oproti velkým firmám jsou více 
náchylné na hospodářské výkyvy. Na 
druhou stranu se jim dokáží rychle-
ji a flexibilněji přizpůsobit. Stát se 
jim proto dlouhodobě snaží usnadnit 
cestu k dalšímu rozvoji. 

Aby firmy obstály v konkurenčním 
boji jsou nuceny neustále investovat. 
Především ale malé podniky se potý-
kají s nedostatkem vlastních zdrojů pro 
zajištění úvěru, a proto je pro ně pod-
pora od rozvojové banky klíčová. To 
je i jeden z důvodů, proč dlouhodobě 
větší podíl podpory od ČMZRB čerpají 
právě malé firmy.

Uplynulý rok není výjimkou. Většinu 
projektů (96 %), kterou ČMZRB po-
mohla podnikatelům profinancovat, rea- 
lizovaly malé podniky, tj.firmy s méně 
než 50 zaměstnanci, a více než polovinu 
dokonce drobní podnikatelé, tj. firmy  
s méně než 10 zaměstnanci. V ostatních 
případech, vyjma několika energeticky 
úsporných projektů realizovaných 
velkými firmami, šlo o středně velké 
podnikatele, kteří podporu ČMZRB 
využili především na investice. 

Velikost firmy ovlivňuje i výši záruky 
či úvěru, kterou podnikatel čerpá. Platí, 
že středně velké firmy realizují projek-
ty většího rozsahu, a proto zpravidla 

poptávají vyšší objem podpory než 
firmy malé. Z hlediska celkového ob-
jemu podpory, kterou ČMZRB posky-
tla v uplynulém roce podnikatelům, 
středně velkým firmám směřovalo  
12,6 % (resp. 12,4 %, protože 0,2 % 
získaly na energeticky úsporné projekty 
podniky velké), zatímco malým zbýva-
jících 87,4 %.

Zajímavý trend zaznamenala banka  
v případě financování projektů ve-
doucích k úspoře energie, protože pod-
poru od ní využily ve větší míře malé 
firmy. Nicméně i tady platí, že menší 
podniky zpravidla realizují projekty 
méně finančně náročné než ty velké. 
Nejčastěji jim ČMZRB v roce 2019 
pomáhala profinancovat rekonstrukci 
výrobních areálů, jejichž součástí byla 
výměna oken, zateplení budovy, insta- 
lace nové vzduchotechniky s rekupe- 
rací odpadního tepla, výměna osvětlení 

v provozu, pořízení nových energeticky 
méně náročných strojů a technologií  
a další. 

Úvěry poptávaly nejvíc na Brněnsku
Nejvíce podpořených projektů bylo rea- 
lizováno v Moravskoslezském kraji, 
když podnikatelům působícím v tomto 
regionu byla poskytnuta podpora v ob-
jemu 2,9 mld. Kč. Následuje kraj Jiho-
moravský. Do tohoto regionu směřova-
la podpora v objemu 2,2 mld. Kč (údaje 
jsou bez tzv. revolvingových záruk). 

Moravskoslezský kraj dominoval v pří- 
padě podpory poskytnuté ve formě 
záruk. Z celkového objemu do tohoto 
regionu směřovala pětina. V případě 
úvěrů šlo “pouze” o 11 %. Na reali- 
zaci projektů v Jihomoravském kra-
ji z celkové objemu vystavených 
záruk směřovalo 13 % a poskytných 
úvěrů 14 %. Vyšší objem podpory ve 
srovnání s ostatními regiony ve formě 
úvěrů směřoval také do projektů reali- 
zovaných v Královéhradckém kraji, 
jednalo se o 12 % z celku. Naopak nej- 
méně podpořených projektů bylo za 
podpory ČMZRB profinancováno v 
Karlovarském a Plzeňském kraji.

Mezi podpořenými projekty byly také 
ty, které spadají  do tzv. zvláštních pod-
porovaných aktivit, jako je zpracování 
dřeva poškozeného kůrovcem, zave-
dení, respektive rozvoj vysokorychlost-
ního internetu, efektivní využívání 
vody v průmyslu, podnikatelská cen-
tra a materiálové a energetické využití 
odpadů. «

Obchodní výsledky dle velikosti podniku a regionu
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Podnikatelé mohou od Českomo- 
ravské záruční a rozvojové banky 
čerpat podporu ve formě finančních 
nástrojů, to znamená záruk a zvýhod- 
něných  úvěrů. Vzhledem k tomu, že 
řada podniků z důvodu nedostatku 
vlastních zdrojů, nedosáhne na běžné 
komerční financování, jsou záruky 
od ČMZRB více žádané než úvěry. 
V obou případech její produkty  
doplňují nabídku komerčních bank  
a leasingových společností. Případ-
ně slouží k financování rizikovějších 
projektů či podnikatelů, kteří by ji-
nak na komerční úvěry nedosáhli.

V uplynulém roce byla ve formě záruk 
poskytnuta větší část objemu podpory, 
tj. 85 %. Celkově ČMZRB vystavila 
přes 5 600 záruk v objemu necelých 
14 mld. Kč. Zaručila se tak za úvěry 
komerčních bank v objemu necelých 
21 mld. Kč. Nejžádanějšími záručními 
produkty byly Záruka 2015 až 2023  
a nově také EXPANZE-záruky. Záruky 
byly vystaveny jak na provozní účely, 
tak k realizaci projektů investičního 
charakteru. 

Menší část (15 %) objemu podpory 
pak byla poskytnuta ve formě zvýhod-
něných úvěrů, nejčastěji se jednalo o 
bezúročný investiční úvěr z programu 
Expanze-úvěry. Celkově ČMZRB pod-
nikům poskytla 459 úvěrů v objemu  
2,3 mld. Kč.

Zatímco záruky nejčastěji čerpali pod-
nikatelé působící v oblasti obchodu, 
zvýhodněné úvěry naopak průmys-
lové firmy. „To je dáno tím, že pod-
niky, které působí v maloobchodě či 

velkoobchodě, více poptávají záruky 
za provozní úvěry, protože potřebu-
jí profinancovat zásoby, které jim po 
určitou dobu leží na skladě, a vážou tak 
finanční prostředky. Naopak průmys-
lové firmy spíše žádají investiční 

financování, protože potřebují investo-
vat do nových technologií a inovovat 
výrobu v duchu Průmyslu 4.0, a obstát 
tak v konkurenčním boji,“ vysvětluje 
Jiří Jirásek, předseda představenstva a 
generální ředitel ČMZRB. «

Na inovace nejčastěji čerpaly podporu podniky působící v průmyslu

Obchodní výsledky dle odvětví

Příklady podpořených projektů
 
Společnost KAMA, která se už přes 30 let 
zaměřuje na výrobu pleteného sportovního 
zboží, využila bezúročný úvěr z programu  
ENERG na rekonstrukci svého výrobního areálu. 
Ta spočívá v rozšíření stávajících prostor, zateplení budovy, 

výměně osvětlení a využití odpadního tep-
la vznikajícího při výrobě. Realizace toho-
to projektu firmě přinese mj. 17% úsporu  
energie a do budoucna umožní rozšířit 
kapacitu výroby. 

Společnost Santiago chemikálie, která byla 
založena teprve před dvěma lety a působí  
v oblasti chemických analýz a výzkumu, vyu- 
žila bezúročný úvěr z program INFIN k pořízení 
nových inovativních technologií. Ty jí zásadním způsobem 

usnadňují výzkum a zkracují dobu jeho  
realizace.  Nová zařízení společnosti navíc 
umožnila pustit se například do vývoje 
modulátoru imunity, revolučního léku na 
léčbu alergií. 
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20 %

11 %10 %
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Úkolem národní rozvojové banky 
je doplňovat nabídku komerčního 
sektoru. Proto téměř všechny pro-
gramy podpory běží ve spolupráci s 
komerčními bankami, resp. leasin- 
govými společnostmi. Zatímco záru- 
ky poskytuje ČMZRB pouze k úvě-
rům od komerčních bank, k některým 
úvěrovým produktům (zejména Ex-
panze-úvěry) poskytují spolufinan-
cování i leasingové společnosti. 

V uplynulém roce největší objem pod-
pory poskytla ČMZRB podnikatelům 
ve spolupráci s Komerční bankou, dále 
pak s Českou spořitelnou a ČSOB. V 
případě leasingových společností jed-
noznačně dominovala ČSOB Leasing. 

Dlouhodobě nejúspěšnějším progra- 
mem banky je Záruka 2015 až 2023.
Jeho cílem je usnadnit přístup malých 
a středních podniků k úvěrům menšího 
rozsahu, tj. do 4 mil. Kč. Tento pro-
dukt využívají hlavně malé podniky 
a jsou na něj mj. využity i prostředky 
Evropského investičního fondu z pro-
gramu COSME, resp. tzv. Junckerova 
balíčku. V roce 2019 ČMZRB v jeho 
rámci podnikatelům poskytla záruky v 
objemu 9,6 mld. Kč (z toho 4 mld. Kč 
ve formě tzv. revolvingových záruk). 
Nejčastěji tyto záruky (bez revolvin-

gových záruk) vystavila k úvěrům od 
Komerční banky (1,7 mld. Kč),  České 
spořitelny (1,5 mld. Kč) a Raiffeisen-
bank (687 mil. Kč). 

Druhým nejžádanějším záručním pro-
gramem, který běží teprve od polovi-
ny února 2019, je Expanze-záruky. 
Jeho úkolem je rovněž usnadnit 
přístup malých a středních podniků  
k provozním a investičním úvěrům od 
komerčních bank, jejichž výše stan-
dardně přesahuje 4 mil. Kč. Slouží tedy 
k realizaci investičně náročnějších pro-
jektů. Tyto záruky ČMZRB nejčastěji 
vystavila k úvěrům od Komerční banky 

(1,4 mld. Kč), ČSOB (823 mil. Kč) a 
UniCredit Bank (813 mil. Kč). 

Dlouhodobě nejúspěšnějším úvěrovým 
programem banky je Expanze-úvěry. 
Jeho smyslem je maximálně usnadnit 
podnikům jejich rozvoj a pomoci jim 
stabilizovat se v době, kdy investují 
a potřebují se soustředit např. na bez-
problémové zavedení stroje do výroby, 
nikoliv na to, aby mu ihned začal vy-
dělávat, aby měl z čeho hradit splátky 
úvěru. Tento úvěr navíc nabízí odložené 
splácení, což má pozitivní vliv na cash 
flow firmy.

V loňském roce v rámci tohoto prog- 
ramu poskytla ČMZRB podnikatelům  
bezúročné financování v objemu 2,2 
mld. Kč, což představuje více než dvoj- 
násobný meziroční nárůst, a dalších 
2,8 mld. Kč poskytly spolupracující 
finanční instituce (k této části finan-
cování ČMZRB poskytuje příspěvek 
na úhradu úroků, a to až do výše 4 mil. 
Kč). Z tohoto objemu 72 % spolufinan-
covaly komerční banky (z nich nejvíce 
Komerční banka) a 28 % leasignové 
společnosti. Jejich podíl na spolufinan-
cování programu Expanze-úvěry v čase 
roste. «

Největší objem podpory byl poskytnut ve spolupráci s Komerční bankou

Obchodní výsledky a spolupráce s komerčním sektorem
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Spolupráce s předními bankami v roce 2019
(údaje jsou uvedeny v mil. Kč)
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Spolupráce s vybranými leasingovými společnosti v roce 2019
(Program Expanze-úvěry, výše spolufinancování v mil. Kč)
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